การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4

ก

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจัย ครั้งที่ 4
บรรณาธิการที่ปรึกษา

: ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
: รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา

บรรณาธิการ

: รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด

กองบรรณาธิการ

: รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
: รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
: รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
: อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
: อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
: อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
คณะผู้จัดทา
: อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
: นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา
: นายลิขิต ศิริ
จัดพิมพ์โดย
: สถาบันวิจัยและพัฒนา และ สานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
119 หมู่ 9 ตาบลชมพู ถนนลาปาง – แม่ทะ
อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5423-7399 ต่อ 3832 หรือ 1227 โทรสาร 0-5423-7388-9
E-mail : res_lpru@hotmail.com / gradlpru@gmail.com
Website : https://www.lpru.ac.th

ข

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จัดขึ้น
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ โดยจัดร่วมกับลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ
ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้าง
เครือข่ ายความร่ว มมือทางวิชาการเพื่อให้เกิด การพั ฒนาผลงานวิ จัย สร้างสรรค์งาน วิ ชาการที่เข้ มแข็ง ยั่งยื น
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีนาเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ตลอดจนนักศึกษาสามารถนาผลงานวิจัยไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้
บทความทุกบทความที่นาเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัยครั้งที่ ๔ นี้จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer reviews) ก่อนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความ
ทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
บทความหลั งจากการจั ด ประชุ ม ทางวิชาการดั งกล่ า ว โดยแบ่ งเป็ น ๘ กลุ่ม ดั งนี้ ๑. กลุ่ ม การศึ ก ษา ๒. กลุ่ ม
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ๓. กลุ่ม วิ ท ยาศาสตร์ สุข ภาพ ๔. กลุ่ มวิ ท ยาการจัด การและการสื่อ สาร ๕. กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ๖. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๗. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
และ ๘. กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ซึ่งทั้ง ๘ กลุ่ม แบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป
ในนามของผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการด าเนิ น งานทุ ก ท่ านที่ เ สี ย สละเวลาในการคั ด เลื อ กบทความและด าเนิ น การให้ งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยที่นาเสนอและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการจัดทารายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ
และนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
การบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุค สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ดิจิทัล 4.0
การรับรู้ และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา
การศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก
ป๎ญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชกําหนดการ
ณัฐวดี วิมลจิตต์
ประมง พ.ศ. 2558
การใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ เจ้าอนุวงศ์ ระหว่างปี
ธานี สุขเกษม
พ.ศ.2369-2371: การวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของ
โทมัสฮอบส์จากงานเขียนเรื่อง Leviathan
เครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขต
ดนิตา มาตา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
กระบวนการถ่ายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี
สรวีย์ พรเอี่ยมมงคล
การพยากรณ์ผโู้ ดยสารสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก
อังคณา ตาเสนา
การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่ เกรียงไกร กันตีมลู
แบบมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนล่าง
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุของประชากรต่อการผลิต วีรนุช วิจิตร
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหนี้ครัวเรือน การ
กัญญารัตน์ ไชยสงคราม
บริโภค และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริม
จารุณี ศรีบุรี
ธุรกิจชุมชนอําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
ป๎จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ พิชํุฒม์ เพ็ญมาศ
ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช
บทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการ
ไชยนันท์ ป๎ญญาศิริ
สาธารณะร่วมสมัย
บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต ในอําเภอแม่รมิ จังหวัด ญาณินท์ คุณา
เชียงใหม่
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การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ําลาย
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัค ในเขต
กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา
เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในจังหวัด
กําแพงเพชร
หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง
ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา
การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ข้าวแต๋น เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ราชการฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ํา จํากัด
จังหวัดสงขลา กับการค้างชําระหนี้และแนวทางในการลด
การค้างชําระหนี้
องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู้นําเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ของผู้นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
ตอนบน
ป๎จจัยด้านลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
มาตรการทางกฎหมายในการกําหนดฐานความผิดทาง
อาญาแก่ผู้ก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็น
ครั้งใหม่
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อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีต่อระดับการ
ยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง
ป๎ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครองรักษาและใช้
ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝ๎่งทะเลในประเทศไทย
ป๎จจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน และด้านการ
กําหนดตนเองที่ส่งผลต่อแรงจูงใจภายในและความตั้งใจ
ที่จะลาออกของพนักงานประจําและแรงงานรับเหมาใน
องค์การผู้ผลิตในสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่
การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: ศึกษากรณีตําบลท่าขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เบียร์ช้างของตัวแทน
ย่อย ในอําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ป๎จจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
ห้างสรรพสินค้าใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมง
พาณิชย์ จังหวัดระนอง
อุปสงค์ส่งออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่
สําคัญ
ป๎จจัยที่มีผลต่อการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุร1ี จังหวัดชลบุรี
อิทธิพลของความร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรกับโรงงาน
คัดแยกบรรจุผลไม้ ที่มีผลต่อผลการดําเนินงานด้าน
การเงินของโรงคัดแยกบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออก จังหวัด
จันทบุรี
ป๎ญหาการทวงถามหนีต้ ามพระราชบัญญัติการทวงถาม
หนี้ พ.ศ. 2558 ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นติ ิ
บุคคล
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การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
คุณลักษณะของนวัตกรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา กับบทบาทด้านการ
สื่อสารต่อการสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง
พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์
วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ อําเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก
ผู้สูงอายุไทย: ความมั่นคงด้านการมีผู้ดูแล
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือราย
ย่อย ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันป่า
ม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรป
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บ
สินค้าของบริษัท ไอซีเค จํากัด ในจังหวัดระยอง
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด
เชียงใหม่
การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลซอฟต์แวร์ด้วยราส
เบอร์รี่พายคลัสเตอร์
องค์ประกอบภาวะผู้นําในศตวรรษที่ 21 สําหรับผู้นํา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียน
ในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร
การศึกษาสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว เพื่อ
เสริมสร้างการตระหนักรู้ป๎ญหาการตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ให้แก่วัยรุ่นหญิง
สูตรสําเร็จในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว
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บุคลิกภาพที่มผี ลต่อการปรับตัวในการทํางาน ของ
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ความคาดหวังและการรับรู้ของผูโ้ ดยสารต่อคุณภาพการ
ให้บริการของพนักงานบริการภาคพื้นของบริษัทสายการ
บินนกแอร์จํากัด (มหาชน)
ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสาย
การบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อ
คุณภาพการบริการ ของท่าอากาศยานสกลนคร
การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อกําหนดการนําของเหลว เจล
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
: กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม
ส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการรับรูภ้ าพลักษณ์
ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่ํา
การสร้างสรรค์ประเพณีด้วยคติชนประยุกต์ : กรณีศึกษา
เทพบุตรสลุงหลวง ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่
เมือง นครลําปาง
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ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา
: กรณี ศึ ก ษาเขตเทศบาลเมื อ งเชี ย งราย อํ า เภอเมื อ ง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ป๎ จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรด้ า นงาน
การเงิ นและบั ญ ชีใ นสถานศึ กษาเอกชน ในเขตอํ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก
การจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติ
บุคคล ในอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ความพึ ง พอใจในอาชี พ ตํ า รวจ กรณี ศึ ก ษาสํ า นั ก งาน
ตํารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหารเทศบาลตําบล ในจังหวัดพิษณุโลก
ป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม จั ง หวั ด
พิษณุโลก
การเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช
การประเมินโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานของผู้จัดทําบัญชีกรณีศึกษา:สํานักงานบัญชี
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่ม
ช่ อ งทางการตลาดเชิ ง รุ ก ของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ตํ า บลปง
ยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี กั บ
ประสิทธิภาพการทํางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ส่วนราชการในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การประเมิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยศู น ย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตําบล โดยการ
ส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ของจังหวัดกําแพงเพชรเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน
ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มี
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน ของสํ า นั ก งานบั ญ ชี ใ น
จังหวัดขอนแก่น
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การสร้ า งตั ว ละครในนวนิ ย ายชุ ด สิ บ สองเศร้ า ของ
Chiffon_cake
การรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการ
ทํ า งานที่ พ ยากรณ์ ค วามตั้ ง ใจ ลาออกจากงานของ
พนักงานในธุรกิจขนส่ง
การประเมินโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ของชุม ชนบ้ า นปงพร้า ว ตํ า บลร่ อ งกาศ อํ า เภอสูงเม่ น
จังหวัดแพร่
ป๎จจัยการตัดสินใจเลือกผู้นําท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร
ป๎จจัยที่มีต่อความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปราม
ยาเสพติดของข้าราชการกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก
ป๎ จ จั ย ความสํ า เร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ใน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
การพัฒนาระบบตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟ้าที่ผิวหนังสําหรับ
ประยุกต์ใช้ทางนิติวิทยาศาสตร์
การตรวจจับการหลอกลวงด้วยเทคนิคการทดสอบจุดสุด
ยอดของความตึงเครียด
การศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ สู งอายุ ที่ มี ต่อ การเตรี ย ม
ความพร้ อ มในระบบรั บ และโอนเงิ น พร้ อ มเพย์ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังทรายพูน อําเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ออกกําลังกาย กรณีศึกษา : ประชาชนหมู่ 8 บ้านทุ่งรวง
ทอง ตําบลทุ่งกระบือ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
การมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกแบบ
ผสมผสานของประชาชน บ้ า นหนองชุ ม แสง หมู่ ที่ 1
ตําบลอ่าวตง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
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การมี ส่ว นร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ที่มี ค่าดั ชนีม วลกายเกิน เกณฑ์ม าตรฐาน หมู่ ที่ 1
บ้านในเขา ตําบลปากแจ่ม อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
การศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตําบลต้นแบบ
ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ประสิทธิผลการดําเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกิ่ว อําเภอแม่
ทะ จังหวัดลําปาง
การบริหารจัดการบ้านเมืองแนวใหม่: โอกาสในการร่วม
จัดการศึกษาของเทศบาล

สาลี อินทร์เจริญ
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การนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
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บทคัดย่อ
แนวคิดการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 เป็นการผสมผสาน
พันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัย กับสังคม เขากับเปูาหมายในการแกปัญหาสังคมและการมุงพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน และแสวงหาโอกาส รูปแบบและวิธีการใหม ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ในลักษณะ
เนนชุมชน หรือพื้นที่เป็นตัวตั้งของการพัฒนา อาจเนนในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม เชื่อมโยงกับการอาศัยเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัล 4.0 ผสมผสานกับการทํางานในลักษณะพหุสาขา
รวมถึงการเชื่อมโยงกับ คน พื้ นที่ องคแกร ดังนั้นการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
ยุคดิจิทัล 4.0 จะตองใหความสําคัญกับสังคม ตลอดจนนํานวัตกรรมใหมๆมาใชในการขับเคลื่อนงาน
ควบคูกับการแกไขปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล อม และสงผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชุมชน
โดยรวมอยางยั่งยืน
คาสาคัญ: การบูรณาการงานวิจัย การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน ยุคดิจิทัล 4.0
Abstract
The concept of integrating research into sustainable local development :
Digital 4.0. It combines the university's mission and society with the goal of solving
social problems and sustainable local development as well as seeking new
opportunities, patterns, and means of social change in a community-centered or
developmental setting. It may focus on collaborative research, linked to digital
technologies, and integrate it with multi-disciplinary work relating to people in the
organization. Integrating research into sustainable local digital development, the
digital age 4.0 needs to give special importance to social. The new innovations are
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used to drive the work alongside the economic and environmental problems. This
has resulted in sustainable community change.
Keywords: Integrating Research, Sustainable Local Development, Digital 4.0
บทนา
ความลมเหลวของการพัฒนาแบบมุงเศรษฐกิจหรือแบบดั้งเดิมที่ผานมา นอกจากจะทําลาย
สิ่งแวดลอม ทั้งชีวิตมนุษยแ สัตวแ และพืชพรรณ ธรรมชาติแลว ยังพบวาการมุงพัฒนาเศรษฐกิจในแทบ
ทุก ประเทศ ได ส ร า งปั ญ หาให กับ ความเป็ นอยู ข องมนุ ษ ยแ และวั ฒ นธรรมท องถิ่ น อย า งมหาศาล
เนื่องจากการขาดความรับผิดชอบ ไมฉับไวตอการตอบสนองความตองการของชุมชน ทองถิ่น ทําให
ชุมชนลมสลาย แทบจะเรียกไดวาเป็นภัยภิบัติในที่สุด นานาชาติจึงไดประชุมรวมกันเพื่อแสวงหา
แนวคิดที่เป็นกลางที่สุดมาเยียวยา ในภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ผลสรุปคือ ทั่วโลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาใหม โดยจะตองยกเลิกการพัฒนาจากรัฐเป็นผูชี้นําและออกคําสั่งแตเพียงฝุายเดียว ในลักษณะ
รัฐประชาชาติ (Nation State) โดยปรับเปลี่ยนเป็น ประชารัฐ (Civil State) ซึ่งเป็น “ความสัมพันธแ
รูปแบบใหมระหวางรัฐกับประชาชนในลักษณะที่เป็นประชาสังคม”
ประชาสั งคม หรือ Civil Society จึงหมายถึง การพัฒ นาที่เกิดขึ้น จากความริเริ่มของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยทุกฝุายในสังคมตางใหความรวมมือกันอยางใกลชิด
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สวน คําวาประชารัฐ หรือ Civil State หมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล
เอกชน และประชาชนรวมมือกันในทุกเรื่องที่เป็นสาธารณะ นั่นเอง (VanDyck, 2017) ผนวกกับยุค
Thailand 4.0 ทั้งปัจจัยภายนอก คือ พลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งทองถิ่นจะตอง
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมถึงปัจจัยภายในประเทศที่มี
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 3.0 ทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาความไม
สมดุล และปัญหาประเทศที่มีรายไดปานกลาง ซึ่งจากทั้งแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและแรงปะทุ
จากปัญหาภายใน สงผลใหตองมีนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้น ซึ่งหนวยงานทุกภาคสวนจะตองรวมมือ
กันตระหนักถึงบทบาทของความรับผิดชอบตอสังคมเพื่ อการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน ของยุค Thailand
4.0 โดยเฉพาะดานการขับเคลื่อนนวัตกรรมสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ (สุวิทยแ เมษิณทรียแ , 2560)
ความรับผิดชอบตอสังคมเป็นหนาที่ของมนุษยแ ในแงของบทบาทของมหาวิทยาลัย เป็น
ความจําเป็นของมหาวิทยาลัยในฐานะผูผลิตบัณฑิตดูแลสังคมจะตองสรางจิตสํานึกปลูกฝังใหหยั่งราก
ฝังลึก กอใหเกิดการตระหนักรูในตน และถือเป็นสวนประกอบของพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน
ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตองตอบโจทยแ
ของชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นขุมพลังทางปัญญาจําเป็นตองยึดถือ ความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อสรางพลเมืองของ ประเทศใหเป็นพลเมืองที่คุณภาพ และคุณธรรม และสรางคุณคาแทใหเกิดกับ
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ชุมชน มหาวิทยาลัยทั่วโลกจึงเกิดโจทยแใหมวาทําอยางไรมหาวิทยาลัยจึงจะมีคุณคาตอสังคม และ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยเป็นองคแกรที่ทํากิจการเพื่อ
สังคม (Social Enterprise) มากยิ่งขึ้น โดยการรวมคิดรวมทํา เกิดประโยชนแรวมกัน ใชความรูความ
ชํานาญที่มีและมีผลกระทบที่ดีตอสังคมในลักษณะพันธกิจสัมพันธแระหวางมหาวิทยาลัยกับชุ มชนและ
ทองถิ่น ซึ่งแตเดิมดําเนินการในรูปแบบของการใหบริการทางวิชาการ (Survice) ไปสูการทํางานรวม
(Engagement) กั บ ภาคี ใ นพื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะเชิ ง สถาบั น ที่ เ ป็ น หุ น ส ว นระยะยาว (Long term
partnership) และหวังที่จะใหมหาวิทยาลัยเป็นผูมีสวนไดสวยเสีย (Stakeholders) ของชุมชน (ศูนย์
บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ,
2558 : 3 และ University Engagement, 2007) ยิ่งกว่านั้นพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ
สังคม จะต้องนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง เชิงพื้นที่ ทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบโดยเฉพาะดาน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ จึงเป็นประเด็นที่นาสนใจวา การบูรณาการงานวิจัย
สูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 ทําไดอยางไร
จุดประสงค์
การศึกษาครั้งนี้ ตองการทราบแนวทางการบูรณาการงานวิจัยสูการพั ฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน :
ยุคดิจิทัล 4.0
ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เนนการพัฒนาความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยการพัฒนาทุกมิติลวนเกี่ยวเนื่องกัน (Lee, K., Holland, A., & McNeill, D.,2000) ตาม
ยุทธศาสตรแใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พศ. 2560-2579) เชื่อมโยงกับ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยกับสังคม (ศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2558 และ University Engagement, 2007 )
การทบทวนวรรณกรรม
แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 มีประเด็นการ
ทบทวนวรรณกรรม ดังนี้
1. ตัวอยางการกอเกิดนวัตกรรมจากทุนทรัพยแทางความคิด แปลงสูผลผลิตที่เป็น
รูปธรรมเชิงเศรษฐกิจ : รากฐานสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน ยุคดิจิทัล 4.0
3. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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4. แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0
ซึ่งนําเสนอตามลําดับดังนี้
1. ตัวอย่างการก่อเกิดนวัตกรรมจากทุนทรัพย์ทางความคิด แปลงสู่ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม
เชิงเศรษฐกิจ : รากฐานสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากการศึกษาที่นํ าไปสูการพัฒนานวัตกรรมและพัฒ นาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ถือเป็นยอดของการศึกษา เพราะเป็นการเขาถึงแกนแหงความรู ทําการ
กลั่นกรองความรูจนตกผลึกทางปัญญาได ตัวอยางของผลพวงของกระบวนการเรียนรู จนเกิดเป็น
นวัตกรรม นําไปสูทุนทรัพยแทางความคิด แปลงสูผลผลิตที่เป็นรูปธรรมของปัญญา ซึ่งการตกผลีกทาง
ปัญญาในที่นี้ ใชคําวา ปิ๊ง ซึ่ง Lexitron พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายคํา
วา ปิ๊ง (Like) คือ คิดออกขึ้นมาทันที คิดได ตองใจ ถูกใจขึ้นมาทันที ดังนั้นนวัตกรรมเหลานี้ เกิดจาก
การคิดออกและผุดความคิดขึ้นมาทันทีวา จะนําไปสูการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจไดอยางไรบาง ซึ่ง
หลากหลายตัวอยางตอไปนี้นําเสนอเพื่อใหเกิดภาพของนวัตกรรมในอดีตที่สามารถจับตองไดเพื่อเป็น
ฐานคิดของการพัฒนานวัตกรรม ดังนี้ (จาก MK พาปิ๊ง ไอเดียซิ่ง...ในสิ่งไมธรรมดา, 2544 : 6-15 ,
18–21)
1. พลาสเตอรแยา (Band–aid) ปิ๊ง! เพราะภรรยาถูกมีดบาดบอย นายเอิรแลและนางโจเซ
ฟิน ดิกสัน (Earle and Josephine Dickson) แตงงานกันในปี ค.ศ. 1920 เป็นสามีภรรยาคูใหม
อาศัยในเมืองนิว บรันสวิก รัฐนิวเจอรแซี ประเทศสหรัฐอเมริกา สามีทํางานอยูบริษัทจอหแนสัน แอน
จอหแนสัน ภรรยาเป็นแมบาน ดวยความเป็นแมบานมือใหมไมชํานาญการครัว โจเซฟินจึงถูกน้ํารอน
ลวก มีดบาด ตะปูตํา อยูเป็นประจํา เอิรแลตองคอยทําแผลเล็กๆ นอยๆ ใหภรรยาอยูบอยๆ เขาจึงเกิด
ความคิดทําแผนแบบประหยัดเวลาและสะดวกใช ดวยการนําผาก฿อซมาวางบนเทปกาว เพื่อใหทําแผล
ใหภรรยาโดยเฉพาะ ตอมาเอิรแลไดนําความคิดนี้ไปเสนอนายจาง ในปี ค.ศ. 1921 บริษัทจอหแนสัน
แอนดแจอหแนสัน จึงไดผลิตแถบพันแผลแบบมีกาวขึ้นมา มีขนาดกวาง 3 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว แตยังไมติด
ตลาด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1924 บริษัทไดปรับปรุงสินคา สรางเครื่องจักรขึ้นมาผลิตสินคานี้โดยเฉพาะ
และใหชื่อวา “แบนดแ – เอด” Band – aid) สินคาก็ติดตลาดทันที เป็นผลิตภัณฑแที่ทํากําไรสูงสุด
ใหกับบริษัท ในปี ค.ศ. 1951 ไดมีการปรับปรุงรูปโฉมใหมใหกระทัดรัด ใชงาย มีหลายขนาด ใช
แพรหลายไปทั่วโลก ปัจจุบันนี้พลาสเตอรแยากลายเป็นแฟชั่น มีรูปการแตูนหลายหลากบน แผนพลา
สเตอรแยาใหเลือกใชเลือกสะสมเป็นของฝากที่สวยงาม แมไมเป็นแผลก็ปิดได
2. ปากกาลูกลื่น (Ballpen) ปิ๊ง! จากปากกาทหารเรือ ทามกลางบรรยากาศที่ผูคนตาง
ใชปากกาหมึกซึมนั้นยอมเป็นที่รูวาปากกาอยูที่ไหนขวดหมึกก็ตองมีอยูคูกัน ทําใหไมสะดวกในการ
พกพา เขียนไดไมเต็มที่ เพราะตองหยุดเติมหมึก บางครั้งหมึกหกเลอะเทอะ ราคาปากกาหมึกซึมดาม
โครเมียมและดามทองก็มีราคาแพง ในปี ค.ศ. 1984 บารอนมารแเซล บิค (Baron Marcel Bich) แหง
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ฝรั่งเศส มีความคิดที่จะประดิษฐแปากกาที่ไมตองมีขวดหมึกขึ้นมา เพื่อแหวกตลาดปากกาและสราง
ผลิตภัณฑแที่แตกตาง ทั้งนี้ เกิดแรงบั นดาลใจจากเขาเห็นทหารเรือชาวอเมริกันใชปากกาลู กลื่ นใน
ระหวางสงคราม แตปากกานั้นก็ยังมีปัญหาอยูมาก ตองจับปากกาในแนวตั้งฉากกับกระดาษ ทําให
เขียนไมสะดวก และน้ําหมึกยังขนจับกันเป็นกอนที่ปลายปากกา ทําใหเลอะเทอะทั้งมือและกระดาษที่
เขียน บิคจึงมองเห็นตลาดที่เป็นไปไดอยางมาก ในการผลิตปากกาที่ไมตองมีขวดหมึกในจํานวนคราว
ละมากๆ บิคมีโรงงานผลิตชิ้นสวนปากกาหมึกซึม ดินสอกด และผลิตดามปากกาพลาสติกปูอน
ใหกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อยูแลว เขานําเงินกําไรที่ไดไมมากนักทั้งหมด มาทุมเทในการพัฒนาและ
ผลิตปากกาลูกลื่นดามพลาสติก ที่ทั้งเบา หมึกลื่นไหลดี ราคาถูกออกมาเป็นผลสําเร็จ โดยคําขวัญ
ปากกาลูกลื่นของบิคครั้งแรก คือ “เขียนลื่น เขียนคลอง ตองปากกาบิค ” (It Runs. It Runs. The
Bic Ballpoint) เขาจึ งก อ ตั้ง บริ ษั ท บิ คขึ้ น มาเชน เดีย วกั บบริ ษัท หมึก ซึ มชั้ น นํ าอื่ น ๆ ที่ ใช ชื่ อผู เ ป็ น
เจาของตั้งชื่อบริษัท เชน บริษัทเชฟเฟอรแ บริษัทวอเตอรแแมน เป็นตน ภายหลัง 10 ปีตอมา บารอน
มารแเซล บิค คือ มหาเศรษฐีติดอันดับคนหนึ่ง เขาพูดอยางภูมิใจวา “ปากกาบิคนี่แหละฉันละ”
3. ลิควิด เปเปอรแ (Liquid Paper) ปิ๊ง! จากการพิมพแผิดบอยๆ นางเบ็ต เนสสมิธ เก
รแฮม (Bette Nesmith Graham) ทํางานในหนาที่เลขานุการ เวลาพิมพแงาน ตองเจอกับปัญหาการ
พิมพแผิด ซึ่งใชยางลบดินสอเป็นตัวชวยลบ ทําใหการทํางานทั้งลาชาและงานไมเรียบรอย ตอมามี
เครื่องพิมพแดีดไฟฟูาออกมาใช คราวนี้กลับเผชิญปัญหาหนักกวาเกา เพราะไมสามารถใชยางลบดินสอ
ลบคําผิดไดอีกตอไป ตองพิมพแใหมสถานเดียว เธอจึงหาทางแกปัญหานี้ดวยการประดิษฐแน้ํายาลบ
คําผิดขึ้นมา ในปี ค.ศ. 1956 เกรแฮมก็คนพบวิธีทําน้ํายาลบหมึกแบบงายๆ เพียงใชสีน้ําสีขาวบรรจุลง
ในขวดน้ํายาทาเล็บ ใชพูกันปูายน้ํายาทาเล็บปูายสีน้ําสี ขาวลงบนกระดาษ คําผิดก็ลบไป พิมพแซ้ําทับ
ไดแนบเนียน ใชงาย รวดเร็ว และแกปัญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อนรวมงานก็ขอน้ํายาลบหมึก
ของเกรแฮมมาใช คือ จุดกําเนิดน้ํายาปูายคําผิด “ลิควิด เปเปอรแ” (Liquid Paper) เมื่อมีความ
ตองการน้ํายาปูายคําผิดมากๆ เกรแฮมจึงพัฒนาสีน้ําสีขาวและทําการผลิตที่บานออกจําหนายดวย
การผสมสีขาวลงในเครื่องปั่นน้ํา กรอกใสขวดยาทาเล็บ เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวยาวนานถึง 17 ปี
และปี ค.ศ. 1976 เกรแฮมสามารถผลิตลิควิดเปเปอรแไดถึง 25 ลานขวด ออกจําหนายไปทั่วโลก และ
ตอมาในปี ค.ศ. 1979 ไดขายกิจการใหกับบริษทั ยิลเล็ต (Gillette)
4. ดินสอ (Pencil) ปิ๊ง! จากกิ่งไมประกบแทงแกรไฟตแ คนโบราณใชแทงแกรไฟตแเขียน
หนังสือ แกรไฟตแเป็นแทงดินสอสีดําที่จับกันเป็นกอนแนน ดังนั้นแทงแกรไฟตแจึงออนหักงาย คน
โบราณจึงใชเสนเชือกพันแทงแกรไฟตแใหแข็งแรง เมื่อแทงแกรไฟตแใชไปจนหดสั้น ก็คลายเชือกออก
แทงก็โผลอีก เป็นเชนนี้ไปเรื่อยๆ “ดินสอ” (Pencil) ดังนั้นก็คือแทงแกรไฟตแที่หุมดวยไมตางเชือก
นั่นเอง และปี ค.ศ. 1683 นายเจ เพตตุส (J. Pettus) เป็นคนแรกที่ลองเอากิ่งไมซีดารแมาผาครึ่ง
ตามยาวเซาะรองตรงกลางยาวตลอดแทง นําแทงแกรไฟตแมาวางตรงกลาง จากนั้นก็เอาแทงไมทากาว
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ประกบหุ ม แท ง แกรไฟตแ เ ข า ด ว ยกั น นํ า โลหะมาปิ ด ท า ยกั้ น และดั น แท ง แกรไฟตแ เ อาไว สํ า หรั บ
โรงงานผลิตดินสอแหงแรกสรางขึ้นที่ประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 1761 โดยชาวเยอรมันที่ชื่อวานาย
แคสเปอรแ ฟาเบอรแ (Kasper Faber) ตอมาในปี ค.ศ. 1848 นายอีเบอรแฮารแต ฟาเบอรแ (Eberhard
Faber) เหลนชายของนายแคสเปอรแ ไ ด ย า ยไปอยู ที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก า และได ล งมื อ สร า ง
โรงงานผลิตดินสอขึ้นที่นั่น นับวาเป็นโรงงานดินสอแหงแรกในสหรัฐอเมริกา ดินสอที่ใชกันในยุคแรกๆ
มีลักษณะเป็ นแทงสี่ เหลี่ ยมจนกระทั่งในปี ค.ศ.1876 นายโจเซฟ ดิกสัน (Joseph Dixon) ชาว
อเมริกัน ไดนําแทงไมมากลึงเป็นแทงกลมอยางที่เห็นกันในปัจจุบัน
5. โพสตแอิทโนต (Post-it Notes) ปิ๊ง! จากความผิดพลาด กระดาษโนตแผนเล็กพรอม
แถบกาวอยางออน มีคุณสมบัติแปะที่ไหนติดที่นั่น เมื่อดึงกระดาษออกไมเหลือรองรอยของการติดอยู
ณ ที่นั้น เป็นนวัตกรรมที่ถูกใจชาวสํานักงานทั่วโลก มีการใชแพรหลายตามเอกสาร จอคอมพิวเตอรแ
ประตู หนาตาง ตูเย็น เขียนโนตบนกระดาษแปะทิ้งไวเตือนความจํา โพสตแอิทโนตเป็นสินคาของ 3M
ซึ่งเป็นผูคิดคนและผูผลิตออกจําหนาย นายสเปนเซอรแ ซิลเวอรแ (Spencer Silver) เป็นหนึ่งในทีม
นักวิจัยของบริษัท 3M ในปี ค.ศ. 1968 เขาไดรับมอบหมายใหพัฒนากาวใหมีประสิทธิภาพสูง ติด
แนน ทนทาน ถาวร แตผลของการพัฒนาเขากลับไดกาวออกมาที่ตรงกันขามกับเปูาหมายโดยสิ้ นเชิง
คือเป็นกาวอยางออน ติดงาย ลอกไดไมทิ้งรอยรอย ตอมาในปี ค.ศ. 1974 นายอารแเธอรแ ฟราย
(Arthur Fry) นักวิจัยอีกคนนํากาวนี้มาใชติดกระดาษไวคั่นคัมภีรแไบเบิล ในหนาบทสวดมนตแที่เขา
ตองการเวลาไปโบสถแ ก็เพราะคุณสมบัติติดงาย ลอกไดไมทิ้งรองรอยนี้เอง 3M จึงนําไปพัฒนาออกมา
เป็ น กระดาษโน ตสีเหลื องที่มีแถบกาวชนิดนี้ออกจําหนาย โดยให ชื่อวา “โพสตแอิทโนต ” (Post-it
Notes) ปรากฏวาเป็นที่นิยมอยางมาก โดยเฉพาะในหมูคนทํางานในสํานักงาน กระดาษโนตสีเหลือง
จึงพัฒนาเป็นหลายสี หลายขนาด หลายรูปเลม เอาใจผูใชทั่วโลก
6. ถุงมือยาง (Rubber Gloves) ปิ๊ง! เพราะมือแพสารเคมี ในชวงศตวรรษที่ 19 นาง
พยาบาลคนหนึ่ งทํา งานอยู แผนกศั ล ยกรรมที่ โ รงพยาบาลจอหแ น ฮอพกิ นสแ (Johns Hopkins
Hospital) เธอตองลางมือดวยน้ํายาเพื่อฆาเชื้อโรคกอนการผาตัดทุกๆ วัน มือเธอแพน้ํายาฆาเชื้อนั้น
จึงเกิดอาการปวดแสบปวดรอน เป็นผื่นคัน นายแพทยแวิลเลียม ฮัลสเตด (Dr.William Halstead)
หัวหนาทีม ศัลยแพทยแไดเขามาชวยแกปัญหาใหเธอดวยความเป็นหวง โดยการสั่งหลอรูปมือเธอดวย
ปูนปลาสเตอรแ แลวสงรูปหลอมือเธอไปยังโรงงานผลิตภัณฑแยาง เพื่อใหผลิตถุงมือบางๆ ใหแกเธอ
และนับตั้งแตเธอมีถุงมือยางสวมมือ เธอก็พนจากอาการแพ และทั้งสองก็แตงงานกัน ตอมานายแพทยแ
ฮัลสเตดก็ไดทําถุงมือยางใหกับตัวเขาเอง เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อตางๆ ในยามผาตัด และ
ขยายความตองการใชสูแพทยแคนอื่น จนปัจจุบันถุงมือยางไดแพรหลายใช กันมากมายในหลายวงการ
โดยเฉพาะดานศัลยกรรม การสวมถุงมือยางสะอาดปราศจากเชื้อโรค ดีกวาการลางดวยน้ํายาเป็น
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ไหน ๆ ไมเพียงเทานั้น เมื่อโรคเอดสแเป็นกันมาก ถุงมือยางถูกใชแทบจะทุกวงการที่ตองเกี่ยวเนื่องกับ
การรักษาโรคเอดสแ
7. รองเทาสนสูง (High Heels) ปิ๊ง! จากพระเจาหลุยสแที่ 14 ประเด็นนี้เริ่มจากพระเจา
หลุยสแที่ 14 ของฝรั่งเศส เป็นผูมีพระวรกายเตี้ยมาก พระองคแทรงรําคาญที่ตองคอยเงยหนามองผูอื่น
ที่สูงกวา ดังนั้น พระองคแจึงสั่งชางหลวงผูมีหนาที่ตัดรองเทา ใหทํารองเทาที่มีสนสูงเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพระองคแโดยเฉพาะ ในเวลาตอมา ทั้งเสนาอํามาตยแ ทั้งนางในราชสํานัก ตางพากันสวมสนสูง
ตามอยางพระเจาหลุยสแที่ 14 กาลเวลาผานไป ผูชายลดการใสสนสูงลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งไมไดใส
อีกเลย แตผูหญิงกลับสวมสนสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นแฟชั่นสารพัดสนสูงแพรสะพัดไปทั่วโลก
8.บัตรเครดิต (Credit Card) ปิ๊ง! จากนวนิยาย บัตรเครดิตมีจุดเริ่มตนมาจากนวนิยาย
เรื่อง “ยอนอดีต” (Looking Backward) ของนายเอ็ดเวิรแด เบลลามี (Edward Bellamy) ที่ประพันธแ
ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 ในเรื่องเป็นภาพของประชาชนในเมืองแหงหนึ่งไดรับสวัสดิการจากรัฐบาล ดวย
การรับบัตรเครดิตเพื่อนํามาจับจายสินคาและบริการตางๆในปี ค.ศ. 1900 โรงแรมแหงหนึ่งไดนํา
ความคิดของเบลลามีมาออกบัตรเครดิตใหกับลูกคาชั้นดี เพื่อนําไปใชจายคาบริการและอื่น ๆ ของ
โรงแรมและในปี ค.ศ. 1914 หางสรรพสินคาและปั๊มน้ํามันตางๆ นําความคิดนี้มาออกบัตรเครดิต
ใหแกลูกคาของตน เพื่อสงเสริมการขาย ปี ค.ศ. 1950 ไดเนอรแสคลับออกบัตรเครดิตมาเพื่อใช
สําหรับรานอาหารเป็นการเฉพาะ และใน ค.ศ. 1951 ปีถัดมาธนาคารแหงชาติแฟรงกลิน ในนิวยอรแก
เป็นธนาคารแหงแรกที่ออกบัตรเครดิตใหกับประชาชน ซึ่งเป็นชนิดที่นิยมใชกันมาจนถึงปัจจุบัน
9. รถเข็นในซูเปอรแมารแเกต (Shopping Cart) ปิ๊ง! เพราะอยากใหลูกคาสะดวก นายซิ
ลแวน โกลดแแมน (Sylvan
Goldman) เจาของรานขายของชําแหงหนึ่งในเมืองโอกลาโฮมา
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า เขาดู ลู ก ค าในร า นที่ ต องหอบหิ้ ว ตะกร า ถุง ข าวของอย า งทุ ลั กทุ เ ลและ
พะรุงพะรังดวยความไมสบายใจ เขาจึงครุนคิดหาวิธีชวยลูกคาใหจับจายของไดแบบงายและสะดวก
เขาเกิดความคิดวาไมมีอะไรดีไปกวารถเข็น เขาจึงนํารถเข็นวางไวตรงทางเขา หวังวาลูกคาคงชอบใจ
และนํารถเข็นไปใช โกลแดแมนรูสึกผิดหวัง เพราะไมมีลูกคาแมแตคนเดียวที่เข็นรถเข็นเขาไปชวยใน
การใสขาวของของตน ลูกคายังคงหิ้วตะกราหอบถุงพะรุงพะรังเชนเดิม เขาคิดวาลูกคาคงรูสึกวาการ
เข็นรถใสขาวของเป็นการดูถูกความแข็งแรงของลูกคา แตเขาก็มั่นใจอยูดีวา ขอใหลูกคาลองใชสัก
ครั้ง ลูกคาจะตองชอบใจอยางแนนอน ในที่สุดเขาจึงใชอุบายจางคนมาเข็นรถ ทําทีจับจายใสขาว
ของทุกวัน ทําวันแลววันเลา ในที่สุดพฤติกรรมเอาอยางก็เกิดขึ้น ลูกค าตัวจริงจึงลองใชบริการ
รถเข็นดูบาง และแลวลูกคาก็ชอบใจใชรถเข็น ดังนั้น รถเข็นจึงกลายเป็นของคูกับซูเปอรแมารแเกตไป
ทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
10. กางเกงยีนสแลีวาย (Levi’s Blue Jeans) ปิ๊ง! จากคนขุดเหมือง นายลีวาย สเตราสแ
(Levi Strauss) ชาวเยอรมัน เป็นผูหนึ่งที่รวมอยูในยุคตื่นทอง เมื่อปี ค.ศ. 1850 ซึ่งทุกคนตางมุง
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หนาไปขุดทองที่เหมืองในเมืองซานฟรานซิส โก ประเทศสหรัฐ อเมริกา สเตราสแเดินทางไปที่นั่น
เชนกัน เขาไปเพื่อขายของ ซึ่งของที่นําไปขายไดขายหมดระหวางทาง เหลือเพียงผาเต็นทแเทานั้น
เมื่อไปถึงเหมือง ชาวเหมืองคนหนึ่งบอกใหเขาหากางเกงที่ทนทานมาขายบาง เพราะกางเกงคนขุด
เหมืองขาดงาย คําพูดนี้จุดประกายความคิดใหสเตราสแทันที เขาจึงนําเอาผาเต็นทแมาใหชางตัดเป็น
เสื้อและกางเกง แลวนําออกขาย ปรากฏวาขายดีอยางนึกไมถึงจนผาเต็นทแหมดไปในไมชา สเตราสแ
จึงสั่งผาใบเรือมาตัดเสื้อผา ในขณะที่ผาเต็นทแขาดตลาด เขาสั่งผาหนาอีกหลายชนิดมาจากนิวยอรแก
และนํามายอมเป็นสีน้ําเงินคราม อันเป็นสัญลักษณแของเสื้อผากรรมกร ปี ค.ศ. 1860 ชางตัดเสื้อชื่อ
นายจาคอบ เดวิส (Jacob Davis) จากรัฐเนวาดา ไดตอกหมุดตามมุมกระเปากางเกงของคนงาน
เหมือง เพื่อให บริเวณนั้ นที่มักขาดเสมอแข็งแรงขึ้น สเตราสแนําวิธีการตอกหมุดมาใชกับกางเกง
เสื้อผาที่มีเนื้อผาหนาของเขา และตั้งชื่อวา “ลีวาย” (Levi’s) ในวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1873 สเต
ราสแไดจดทะเบียนสิทธิบัตรขึ้น ถือเป็นวันกําเนิดกางเกงยีนสแลีวายที่นิยมใชทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
11. กระจกนิรภัย (Safety Glass) ปิ๊ง! เพราะแกวทดลองแตก ในปี ค.ศ. 1903 นักเคมี
ชาวฝรั่งเศสชื่อวา นายเอ็ดวารแด เบเนดิกดัส (Edouard Benedictus) ขณะอยูในหองทดลอง ไดชน
เอาขวดแกวทดลองตกลงพื้น ขวดแกวแตก แตชิ้นสวนของขวดแกวกลับไมแตกกระจายออกจากกัน
หากแตเกาะตัวติดกันอยู ดวยความเป็นคนชางสังเกต เบเนดิกดัสแปลกใจในสิ่งที่เห็นตรงหนา เขาจึง
สืบคน ทันที จึงรูวาขวดแกวนี้ กอนตกแตกนั้นไดบรรจุสารละลายของพลาสติกเหลว ซึ่งสารนี้ได
ระเหยไปในอากาศชา ๆ คงทิ้งพลาสติกเคลือบแกวเอาไว เอ็ดวารแดตื่นเตนกับการคนพบโดยบังเอิญ
ครั้งนี้มาก เขาไดนําความคิดนี้ไปเสนอบริษัททํารถยนตแแหงหนึ่ง ใหสรางกระจกหนาของรถเป็น
กระจกเคลือบพลาสติก เพื่อชวยปูองกันคนขับรถจากกระจกหนารถแตกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แตบริษัท
รถยนตแแหงนั้นไมสนใจ เพราะคิดวาอุบัติเหตุเป็นเรื่องของคนขับรถ ไมใชเรื่องของบริษัท อีกอยาง
ทางบริ ษัทก็ไม ตองการเพิ่ม คาใชจ ายในการลงทุน ตอ มาในชว งสงครามโลกครั้ งที่ 1 กองทั พ
สหรัฐอเมริกาไดนําสารเคลือบพลาสติกมาเคลือบที่หนากากของทหาร เพื่อปูองกันหนากากแตกเป็น
เสี่ยง นั่นแหละบริษั ทรถยนตแแหงนั้นจึงไดตระหนักถึงความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ ที่ไมเอาใจใสตอ
ขอเสนอของเบเนดิกดัส ทําใหกระจกนิรภัยสําหรับรถไดเริ่มผลิตขึ้นในปี ค.ศ.1918 หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง ดังนั้น อุบัติเหตุจึงนํามาซึ่งการคนพบ “กระจกนิรภัย” (Safety Glass)
12. จอ LCD (liquid Crystal Display) ปิ๊ง! จากสารเหลวที่ตกผลึก ในปี ค.ศ. 1888
นายฟรายดแริช ไรนิตเซอรแ (Friedrich Reinitzer) เป็นนักพฤกษศาสตรแ ชาวออสเตรีย ขณะที่เขา
ศึกษาสารไขมันจากพืชชั่วขามคืนเทานั้น เขาพบสารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคลายโคเลสเตอรอลอยูใน
สภาวะละลายเป็นของเหลวในภาวะที่มีความรอน พอเย็นตัวลงก็กลายเป็นสารสีขุน และเมื่อเย็นลง
อีกก็กลายเป็นสีใส พอเย็นตัวถึงจุดหนึ่งกลับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินและตกผลึก ซึ่งเป็นผลึกเหลว
นํามาใชสรางจอแอลซีดี หนาปัดนาฬิกาขอมือแบบดิจิตอล หนาจอเครื่องคิดเลข หนาจอเครื่อง
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แฟกซแ จอคอมพิวเตอรแ จอทีวีที่ติดตั้งในรถยนตแ หนาจอโทรศัพทแมือถือ และแมแตจอทีวีขนาดใหญ
ตัวจอเหลานี้มีคุณสมบัติในการทํางานที่อาศัยการเบี่ยงเบนของแสง สามารถปรับหรือขยับใหแสงเขา
หนาปัดหนาจอไดมากนอยตามตองการ ผูที่นําการคนพบผลึกเหลวมาพัฒนาขยายผลก็คือ นายจอรแจ
ฮีลเมียรแ (George Hilmeier) ในปี ค.ศ. 1963 เริ่มใชกับหนาปัดนาฬิกาเป็นครั้งแรก ตอมาในปี ค.ศ.
1969 นายเจมสแ เฟอรแกาสัน (James Fergason) ไดนําหนาปัดแอลซีดีมาพัฒนาใหทันสมัยยิ่งขึ้น
และขยายผลในการใชสูจอตาง ๆ ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน
13. กระจกสองหลัง (Rear-view Mirror) ปิ๊ง! เพราะอยากขับรถแขงคนเดียว ในการ
แขงรถ “อินดี้ 500”
( Indy 500) ในปี ค.ศ. 1911 มีรถเขาลงทะเบียนแขงขัน 40 คัน ปกติแลว
การแขงขันจะตองมีผูอยูในรถ 2 คน คือคนขับ และชางเครื่อง ซึ่งทําหนาที่คอยดูขางหลังชวยคนขับ
ดวย แตนายรอย ฮารแโรน (Roy Harroun) ลงทะเบียนเขาแขงเพียงผูเดียว จึงถูกผูรวมแขงขันคน
อื่นๆ ประทวงดวยเหตุผลที่วา ขับคนเดียวนั้นไมปลอดภัยตอตนเองและตอผูอื่น เพราะไมมีใครชวยดู
ขางหลังให ฮารแโรนแกปัญหาการประทวงครั้งนี้ดวยการทํากระจกเป็นพิเศษติดที่รถของเขา ฮารแโรน
เรียกกระจกนี้วา “กระจกสองหลัง” (Rear–view Mirror) ซึ่งทําหนาที่สะทอนภาพขางหลังใหเห็น
แทนผูชวยบอกทาง ในที่สุดกรรมการก็อนุญาตใหเขาลงแขงขันได ผลปรากฏวาฮารแโรนใชเวลาใน
การขับรถแขงเพียง 6 ชั่วโมง 42 นาที เขาคือผูชนะเลิศเขาสูเสนชัยเป็นคนแรก การแกปัญหาครั้งนี้
ของเขา นํามาสูการปรับเปลี่ยนโฉมหนารถครั้งยิ่งใหญ ทําใหมีกระจกสองหลังมาจนทุกวันนี้
14. โคโลญ (Cologne) ปิ๊ง! จากน้ํายาปูองกันเชื้อกาฬโรค โคโลญเป็นน้ําหอมกลิ่นออน
เจือจาง และมีคุณสมบัติเย็น มักใชหลังอาบน้ําเสร็จ เพื่อใหรางกายหอมสดชื่น ซึ่งโคโลญนี้มาจากชื่อ
เมืองโคโลญ (Cologne) อยูในประเทศเยอรมัน เมื่อชวงยุคกลางของยุโรปเกิดกาฬโรคระบาดที่เมือง
โคโลญ ประชาชนต างตื่น ตัว กระทํ าการทุ กอย างเพื่ อปู อ งกั นตนเองจากโรคนี้ ปรากฏวา ใน
กระบวนการรักษาเยียวยาและปูองกันนั้นบรรดายาและผลิตภัณฑแทั้งหลายที่ผลิตออกมามีสวนผสม
ของแอลกอฮอลแทั้งสิ้น ซึ่งไดนํามาใชทั้งการดื่มและทาเพื่อเป็นการปูองกันโรค ตอมาในปี ค.ศ. 1709
ชางตัดผมชาวอิตาเลียน ชื่อ นายฟารินา (Farina) อพยพมาอยูเมืองโคโลญ
เขาสนใจวิธีการ
รักษากาฬโรคแบบโบราณนี้อยางยิ่ง และพบวาผูคนในเมืองตางใชน้ํายาปูองกันกาฬโรคเป็นน้ําหอม
ราคาถูกโดยใชหลังจากโกนหนวด ตอมาฟารินาเลิกอาชีพตัดผม หันมาจั ดอาชีพผลิตน้ําหอมขึ้นมาให
ชื่อวา “โอ เดอ โคโลญ” (Eau De Cologne) ออกจําหนาย ปรากฏวาเป็นที่นิยมอยางรวดเร็ว ทํา
ใหเขาร่ํารวยอยางมหาศาล และเขาใชชื่อเมืองเป็นชื่อสินคาของเขาอยางถาวร
จากตั ว อย า งนวั ต กรรมที่ ก ล า วมาในอดี ต สะท อ นว า กระบวนการเรี ย นรู กระบวน
การศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งที่ทําใหเกิดการตกผลึกทางความคิด จนคิดออก คิดได และมีความมานะ
ในตน เพื่อผลิ ตผลงานจนพัฒ นาเป็นนวัตกรรมสู การสรางสรรคแเศรษฐกิจเชิงคุณคาได ซึ่งนั่นคือ
ความสําเร็จของนวัตกรรมในอดีต และในดานสถานศึกษายุค เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สถานการณแ
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เปลี่ ย นแปลงอย างรวดเร็ ว การคิดและพัฒ นาในรูปแบบใหมจะตองเรง พัฒ นารวมถึง จะตองหา
แนวทางในการสะทอนความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม หรือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล 4.0 หรือโลกเศรษฐกิจฐานความรูดวยการพัฒนานวัตกรรม ใน
ลักษณะการทํางานที่มีภาคีเครือขายเขามามีสวนรวม
2. การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ยุคดิจิทัล 4.0
WICE Logistics Public Company Limited ( 2017) ไดกลาวถึงยุคดิจิทัล (
Digital) แตละยุคอยาง
นาสนใจดังนี้
1. ดิจิทัล1.0 ยุคเปิดโลกอินเทอรแเน็ต ยุคนี้เป็นยุคเริ่มตนของ “อินเทอรแเน็ต
Internet” เป็นชวงเวลาที่กิจกรรมและการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนจากออฟไลนแ (Offline) มาเป็น
ออนไลนแ (Online) มากขึ้น เชน การสงจดหมายทางไปรษณียแก็เปลี่ยนมาเป็นการสงอีเมลแ (E-mail)
และอีกหนึ่งตัวอยางที่ชัดเจน คือ การถือกําเนิดของเว็บไซตแ (Website) ที่ทําใหทุกคนเขาถึงทุกอยาง
ไดงายขึ้นและทั่วถึง การปรับใหเป็นปัจจุบัน (Update) รวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงครั้ง
นี้ไดสงผลกระทบครั้งใหญและเป็นวงกวาง การดําเนินกิจกรรมสะดวกและรวดเร็ว เริ่มมีกิจกรรมเชิง
พาณิชยแและโฆษณาผานเครื่องมือออนไลนแเสมือนกับมีหนารานที่ทุกคนบนโลกจะเห็นกันไดงายขึ้น
2. ดิจิทัล 2.0 ยุคสังคมออนไลนแ หรือ Social Media ยุคนี้ตอยอดจากยุค 1.0 เป็น
ยุคที่ผูบริโภคเริ่มสรางเครือขายติดตอสื่อสารกันในโลกออนไลนแ เครือขายสังคม (Social Network)
เริ่มจากการคุยหรือแชทกับเพื่อน สมาคม กลุมเล็กๆของผู คนที่ตองการความสะดวกสบายในการ
ติดตอสื่อสาร จุดเล็กๆ นี้เริ่มพัฒนาและขยายวงกวางไปสูการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ โดยนักธุรกิจ
สวนใหญมองวา Social Media เป็นเครื่องมือเชื่อมตอและสรางเครือขายทางธุรกิจไดเป็นอยางดีดวย
การคลิก (Click) เพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังชวยในการพัฒนาตราสินคา (Brand) วัดผลการดําเนินงาน
ของธุรกิจ สงเสริมภาพลักษณแตราสินคา เสมือนวา Social Media เป็นกระบอกเสียงและเวทีเสนอ
งานแกนั กธุร กิจ สูส ายตาชาวโลกเป็นอยางดี เครื่องมือนี้ยังสามารถเป็นอํานาจในการตอรองของ
ผูบริโภคที่กําลังตัดสินใจเลือกสินคาและบริการ เนื่องจากมีตัวเลือกและรานคาใหเห็นมากขึ้น
3. ดิจิทัล 3.0 ยุคแหงขอมูลและ Big Data คือ ยุคแหงการใชขอมูลที่วิ่งเขาออกเป็น
ลานๆ ขอมูลใหเป็นประโยชนแ การเติบโตของ Social Media และ E-Commerce จากยุค 2.0 ทําให
เกิดการขยายของขอมูลอยางมหาศาล ทุก ตัวกลางเชื่อมระหวางธุรกิจตอธุรกิจและธุรกิจตอลูกคา
(Platform) ทั้ง โซเชี่ยล เว็บเบราวเซอรแ หรือแมแตธุรกิจอยางธนาคาร โลจิสติกสแ ประกันภั ย รีเทล
ตางมีขอมูลเขาออกเป็นจํานวนมากในแตละวัน และเริ่มมีการนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนแ
ดังคํากลาวที่วา “ใครมีขอมูลมาก ก็มีอํานาจมาก” ขอมูลจะถูกนํามาประมวลผล จับสาระ วิเคราะหแ

11

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ถึงความตองการของผูบริโภคเพื่อสรางสินคาและบริการที่สามารถตอบสนองโจทยแของลูกคาได ทุก
องคแกรตางเห็นความสําคัญของการนํา Big Data มาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด แตการนํา Big Data มา
ตอบสนองอยางเสมือนจริง จําเป็นตองมีระบบคลาวดแ (Cloud Computing) มาชวยอํานวยความ
สะดวก จัดเก็บขอมูล เลือกทรัพยากรตามการใชงาน และทําใหสามารถเขาถึง ขอมูลบนคลาวดแจากที่
ใดก็ได ผูใชทุกคนสามารถเขาถึงระบบ ขอมูลตางๆ ผานอินเทอรแเน็ต สามารถจัดการ บริหารขอมูล
และแบงปันขอมูลกับผูอื่น (Shared Services) ลดตนทุนและลดความยุงยากเพื่อพุงเปูากับงานหลัก
เพิ่มความเร็วในการบริการและการทําธุรกิจไดมากขึ้น Big Data สามารถนํามาตอยอดโดยการคิดคน
เฟูนหา และประยุกตแใชขอมูลนั้น พัฒนาเป็นแอพลิเคชั่น (Application ) ที่ใหความสะดวกสบายแก
ผูบริโภคผานทางสมารแทโฟนและแท็บเลตอีกดวย
4. ดิจิทัล 4.0 ยุคเทคโนโลยีมีมันสมอง เป็นยุค ที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะทําให
อุปกรณแตางๆ สื่อสารและทํางานกันเองไดอยางอัตโนมัติ เทคโนโลยีในสามยุคแรกเปรียบเสมือนเป็น
แขน ขา ใหแกมนุษยแ เป็นเทคโนโลยีที่ชวยเหลือ อํานวยความสะดวก หยิบจับ คํานวณ ประมวลผมให
มนุษยแ มีแขน ขา แตไมมีสมองเป็นของตัวเอง ในยุค 4.0 เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพื่อลด
บทบาทของมนุษยแ และเพิ่มศักยภาพของมนุษยแในการใชความคิดเพื่อขามขีดจํากัด สรางสรรคแพัฒนา
สิ่งใหมๆ โดยจะใชชื่อยุคนี้วาเป็นยุค Machine-to-Machine เชน สามารถเปิด-ปิด หรือสั่งงานอื่นๆ
กับเครื่องใชไฟฟูาในบานตัวเองผานแอพลิเคชั่นโดยไมตองเดินไปกดสวิ ตชแ หรือตัวอยางที่ถูกนํามาใช
งานจริงแลวอยางการพูดคําวา “แคปเจอรแ” กับแอพถายภาพในสมารแทโฟน โทรศัพทแก็จะถายรูปให
อัตโนมัติโดยที่ไมตองกดถายดวยซ้ํา หรือแมแตเทคโนโลยีจําลองสถานการณแ (Simulation ) เพื่อ
ฝึกอบรมพนักงาน วางแผนสถานการณแโดยไมตองเดินทางไปถึ งสถานที่จริง หรือเป็นสื่อการเรียนรู
แบบ ปฏิสัมพันธแ (Interactive) เป็นตน
จะเห็ น ไดว าดิจิ ทั ล 4.0 กลายเป็ นเทคโนโลยีมีมั นสมอง และเมื่อ เชื่อมโยงกั บการศึกษา
จะตองนําเทคโนโลยีนั้น มาพัฒนา ตอเติม เปูาหมายตองการใหมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง หลักสูตร
การศึกษาและการจัดการเรียนการสอนตองเตรียมพรอมเพื่อตอบสนองเปูาหมายของไทยแลนดแ 4.0
คือ การศึกษาที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคแ เพื่อสรางฐาน
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด
การพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน
จากพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัย โดยเนนใหมหาวิทยาลัยเป็นองคแกรที่ทํากิจการเพื่อ
สังคม ( Social Enterprise) มากยิ่งขึ้น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์ (2552) กลาววาผูประกอบการ
เพื่อสังคม หรือ Social Entrepreneur โดยสวนใหญมักจะมีมุมมองแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันวา
หมายถึง ผูสรางนวัตกรรมทางสังคมดวยการปฎิรูปขบวนการและแบบแผนการผลิต โดยมีเปูาหมาย
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เพื่อนําไปสูการแกไขปัญหาสังคมอยางเฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ปัญหาความยากจน
ปัญหาคนดอยโอกาสในสังคม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม เป็นตน ซึ่งโดยสวนใหญมักจะ
ตองดําเนินควบคูไปกับการใชนวัตกรรมและการมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ เพื่อรังสรรคแใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งระบบ การดําเนินงานแบบผูประกอบการเพื่อสังคมนี้จึงมิไดมุงหวังเพียงแค
ผลสัมฤทธิ์ในระดับปัจเจกบุคคลเทานั้น แตยังมุงปฏิรูปใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับขบวนการและ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมทั้งระบบอีกดว ย นวัตกรรมจึงเป็นองคแประกอบสํ าคัญสํ าหรับการ
ดําเนินงานในลักษณะนี้ โดยเป็นทั้งกระบวนการและเปูาหมายของการดําเนินงาน ซึ่งไมสามารถแยก
ออกจากกันได ผูประกอบการเพื่อสังคมตองมองหา คิดคน แนวทางหรือรูปแบบการทํางานใหม ที่จะ
นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เชน การแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆที่สอดคลองกับยุคดิจิทัล 4.0 ใน
การผลิต การแสวงหาแหลงทรัพยากรหรือตลาดใหมๆ ในขณะเดียวกันก็มีเปูาหมายเพื่อสรางสรรคแให
เกิดการแกไขปัญหาสังคมอยางเป็นรูปธรรมดวย
ตัวอยางนวัตกรรมแบบผูประกอบการเพื่อสังคมที่สามารถพบเห็นได เชน ธนาคารกรามีน
หรือ Grameen Bank ที่ริเริ่มโดย มูฮัมหมัด ยูนูส ซึ่งธนาคารดังกลาวมีลักษณะการดําเนินงานโดย
เกิดจากการประยุกตแใชระบบสินเชื่อรายยอย หรือ Micro Credit เขากับการแกไขปัญหาความยากจน
ในประเทศบังกลาเทศ ความแตกตางระหวางวิธีการดําเนินงานแบบธนาคารกรามีนและธนาคาร
พาณิชยแทั่วไปก็คือ รูปแบบการปลอยกูและกลุมเปูาหมายของธนาคาร โดยที่ธนาคารกรามีนใชการ
ปลอยสินเชื่อรายยอยใหกับผูกูที่เป็นกลุมคนยากจนโดยไมต องใชหลักทรัพยแค้ําประกัน ซึ่งกลุมคน
เหลานี้โดยสวนใหญจะไมสามารถขอกูจากธนาคารพาณิชยแทั่วไปได เนื่องจากไมมีหลักทรัพยแในการค้ํา
ประกัน แนวทางของธนาคารกรามีนจึงนับไดวาเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ชวยรังสรรคแใหเกิดการแกไข
ปัญหาความยากจนทั้งระบบอยางมีพลวัต คือ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนบังกลาเทศที่ไดรับ
การยอมรับวายากจนติดอันดับ โลกให พนเส นความยากจนโดยไมตองกลับเขาไปสูวงจรของความ
ยากจนอีก หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ การดําเนินงานของ Rugmark Foundation ซึ่งเป็นองคแกรระดับ
สากลที่ไมแสวงหาผลกําไร มีวัตถุประสงคแในการดําเนินงานเพื่อใหการชวยเหลือเด็กที่ถูกใชแรงงานผิด
กฎหมายในอุตสาหกรรมการผลิตพรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณพื้นที่แถบทวีปเอเชียใต ไดแก
อินเดีย เนปาลและปากีสถาน โดยวิธีการดําเนินงานของ Rugmark Foundation จะใชวิธีสรางระบบ
การตรวจสอบดวยการใหเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตวาปลอดจากการใชแรงงานเด็กที่ผิด
กฎหมาย และทํ าการประชาสั ม พันธแให ผู บริโ ภครูจักและยอมรับ เครื่องหมายรับ รองมาตรฐานนี้
ปัจจุบัน Rugmark Foundation ไดขยายกิจกรรมออกไปในประเทศตางๆ ทั่วโลก เชน ยุโรป
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ซึ่งผลจากการดําเนินงานทําใหแรงงานเด็กในโรงงานผลิตพรมแถบทวีปเอเชีย
ใตมีจํานวนลดลง รวมทั้งยังมีผลทําใหเกิดการผลักดันใหมีการออกกฎหมายตางๆ เพื่อปกปูองและ

13

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

คุมครองแรงงานเด็กเหลานี้ เชน Worst Forms of Child Labor Convention 182 (C182) 1999
หรือ Trade and Development Act of 2000 เป็นตน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศแศักดิ์,2552)
จะเห็นไดวา การพัฒนาที่ยั่งยืนจะเชื่อมโยงกับ พันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัย โดย
เนนใหมหาวิทยาลัยเป็นองคแกรที่ทํากิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มากยิ่งขึ้น และเมื่อ
เชื่อมโยงกับการเป็นผูประกอบการสังคม หรือ Social Entrepreneur ก็กลายเป็นผูนําทางความคิด
ในการสรางนวัตกรรมทางสังคม จนเกิดเป็นรูปธรรมของผลผลิต ผลลัพธแ และผลกระทบ ตอสังคม ดัง
ตัวอยางที่นําเสนอไปแลว และเมื่อ เชื่อมโยง ตามยุทธศาสตรแใหม มหาวิทยาลัยราชภั ฏ ระยะ 20 ปี
(พศ. 2560-2579) ในดานการพัฒนาทองถิ่น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยวางกล
ยุทธแ ไว 3 ประการคือ
1) บูรณาการพันธกิจสัมพันธแเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของทองถิ่นที่เป็นไป
ตามบริบท และความตองการของการพัฒนาทองถิ่น 2) บูรณาการพันธกิจ สัมพันธแเพื่อพัฒนาสังคม
ทองถิ่น ดานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษาทรัพยากรมนุษยแและสุขภาพ และ 3)
บูรณาการพันธกิจสัมพันธแเพื่อพัฒนาสังคมทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม (ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ,2560) จากยุทธศาสตรแใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏด านเปูาหมายการพัฒนาทองถิ่น
สอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน ขององคแการสหประชาชาติ ไดใหคําจํากัดความวาเป็นการพัฒนา
ที่มุงเนนการสรางความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาทุกมิติ
ลวนเกี่ยวเนื่องกัน (Lee, K., Holland, A., & McNeill, D., 2000) และเมื่อนํามาประยุกตแการพัฒนา
ทองถิ่นที่ยั่งยืน ก็สามารถนําองคแประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 3 ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม มาปรับประยุกตแใชอยางเชื่อมโยง โดยนวัตกรรมจัดเป็นองคแประกอบสําคัญของการ
ประกอบการเพื่อสังคม หรืออาจกลาวอีกนัย หนึ่งคือ นวัตกรรมเป็นทั้งเครื่องมือของการทํางานแบบ
พันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม และในขณะเดียวกันก็เป็นผลอันเกิดจากการมีลักษณะนิสัย
แบบผูประกอบการเพื่อสังคม ซึ่งก็คือ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ ภายใตการอาศัยความฉลาดของ
เทคโนโลยี ยุคดิจิทัล 4.0 มาประยุกตแใช ดังนั้น แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจะสําเร็จหรือไม
อยางไรนั้น ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันอยางใกลชิด และที่สําคัญ การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม คือ
การเชื่อมโยงการทํางานกับภาคีเครือขาย การเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม ทั้งในระดับการรวมคิด
รวมทํา และรวมตัดสินใจ ในลักษณะพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคมดังที่กลาวไวแลว
3. การบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สํ า นั ก งานราชบั ณ ฑิ ต ยสภา (2550) ให ค วามหมายคํ า ว า บู ร ณาการ มี 2 ความหมาย
ความหมายที่ 1 คือ ทําใหเป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานสวนตางๆ เขาดวยกัน เชน การ
สอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อาน เขียน ไวในวิชาเดียวกัน หลักสูตร
แบบบูรณาการสําหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญ
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ศึกษา ใหเป็นหลักสูตรเดียว สวน ความหมายที่ 2 ของคําวา บูรณาการ หมายถึงเชื่อมหรือประสาน
กับสิ่งอื่นหรือหนวยงานอื่น เชน โรงเรียนหลายแหงบูรณาการภูมิปัญญาทองถิ่นเขากับศาสตรแสมัยใหม
เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคแความรูที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
เมื่อนําทั้งความหมายการบูรณาการ ทั้งความหมายที่ 1 และความหมายที่ 2 มาผนวกกับบูรณาการ
งานวิจัย จะหมายถึง การนําศาสตรแของการวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธแเกี่ยวของกันมาผสมผสานใหกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกัน อาจ
เนนในลักษณะของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research
: PAR) ที่เนนวิธีพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ในลักษณะของกระบวนการวิจัยบนฐานของปรัชญาและ
คุณคา ที่เนนคนเป็นศูนยแกลาง (People Centered ) และมีจุดเนนที่จะสรางพลังอํานาจใหกับชุมชน
หรือทองถิ่น ( Empowerment) ดวยกระบวนการพัฒนาอยางมีสวนรวม (Participatory)เพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพ (Transformation) ของชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใกลเคียงกับคําวาพันธกิจ
สัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคมมากที่สุด
ถาเปรียบกับชุมชนเสมือนหองเรียน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จะใกลเคียงกับ
คําวา การเรียนรูแบบลงมือทํา (Active Learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือ
กระทํา และไดใชกระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดกระทําลงไป เป็น การจัดกิจกรรมเรียนรูภายใต
สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรูเป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษยแ และ 2) แตละคน
มีแนวทางในการเรียนรูที่แตกตางกัน ความรูที่ไดเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมี
โอกาสลงมือกระทํามากกวาการฟังเพียงอยางเดียว เกิดการเรียนรูจากการอาน การเขียน การโตตอบ
และการวิ เ คราะหแ ปั ญ หา อี ก ทั้ ง ให ผู เ รี ย นได ใ ช ก ระบวนการคิ ด ขั้ น สู ง ได แ ก การวิ เ คราะหแ การ
สั ง เคราะหแ และการประเมิ น ค า เพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมด า นสติ ปั ญ ญา
(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถนําความรูและทักษะไปแกปัญหาตนเอง
ผลของการบูรณาการงานวิจัยดังที่กล าวมา เปรียบไดกับชุมชนคือหองเรียน ทองถิ่นหรือ
ชุมชน คือ กลุ มคนที่มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรู รวมทํากิจกรรมตางๆ รวมใจกันปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อแกปัญหาของชุมชน โดยการนําทรัพยากรทองถิ่น ภูมปัญญาทองถิ่น และอาศัยแนวทาง
พึ่งตนเอง ความเป็ นตัว ตน รวมถึงการสรางความรู เพื่อให ชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน และชุมชนที่
มหาวิทยาลั ย เขาไปพัฒ นาคือชุมชนที่เป็นที่ยืน หรือจุดยืนของมหาวิทยาลั ย เชน ถามีหนว ยงาน
ตองการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏลําปาง หรือถามวามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางอยูตรงไหน
คําตอบคือ พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเขาไปบูรณาการงานวิจัย คือที่ศึกษาดูงาน หรือสถานที่
เป็นพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม นั่นเอง
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4. แนวทางการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0
จากพันธกิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม สะทอนถึงบทบาทของผูผลิตบัณฑิตสูสังคม
โดยเฉพาะดานกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอน เพราะการพัฒนานวัตกรรมที่ยกตัวอยางมา
สวนประกอบที่สํ าคัญ คื อ การสรางกระบวนการเรียนรูหนุนเสริม ดังนั้น แนวทางการบูรณาการ
งานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล 4.0 จึงนําเสนอไดดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพแนวปฏิบัติการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน
1. ระดับบัณฑิตศึกษา
กําหนดใหนักศึกษาเป็นสวนหนึ่งของงานวิจัยของอาจารยแที่เป็นชุด
โครงการวิ
ั ย โดยมอบหมายโครงการย
อ ยให
ษาดํ า เนิ น การ
ตัวอย่าง จการบริ
หารเครือขายสุขภาวะชุมชนอย
างยัน่งั กยืศึนกในเขตเทศบาล
(รายบุคคล/รายกลุม)
ตําบลน้ําโจ
โครงการยอย 1

โครงการยอย 2

โครงการยอย 3

2. ระดับปริญญาตรี
กําหนดใหนักศึกษาเป็นผูชวยในโครงการวิจัยของอาจารยแ เชน เก็บ
ขอ มูล วิเคราะหแ ขอ มูล หรือ ให นัก ศึกษาทํา โครงการวิจัย โดยอาจารยแมี
โครงการวิจัยรองรับ (อาจารยแตองอธิบายหรือแลกเปลี่ยนความรูกับนักศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยใหครบทุกขั้นตอน)
3. นักศึกษาศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรูกระบวนการทําวิจัย
อาจารยแ ส อนนั ก ศึ ก ษาให รู ถึ ง กระบวนการวิ จั ย ทุ ก ขั้ น ตอน โดย
มอบหมายใหศึกษางานวิจัยที่ดี เพื่อใหเขาใจกระบวนการทําวิจัย
4. อาจารยแนําผลวิจัยไปประกอบการสอน
อาจารยแนําผลการวิจัยใหม ๆ เป็นสวนหนึ่งของการจัดทําเนื้อหาใช
ถ า ยทอดความรู แ ก นั ก ศึ ก ษา หรื อ นํ า ผลการวิ จั ย ของอาจารยแ เ องไป
ประกอบการสอน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการวิจั ย แนวคิดทฤษฎี
ที่ใช และความรูใหม ๆ ที่ไดจากการทําวิจัย
5. นักศึกษาเขาฟังการรายงานผลการวิจัยของอาจารยแหรือนักวิจัย
อาจารยแกําหนดใหนักศึกษาเขาฟังการบรรยายหรือเสวนาเกี่ยวกับ
การวิจยั แลวมอบหมายใหนักศึกษานําความรูไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้น
เรียน
6. นักศึกษาเขารวมประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ

สรุปท้ายบท

ภารกิจของอาจารย์ยึดชุมชนเป็นตัวตั้ง
ของการพัฒนา
1. ผสมผสานเป็นสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริมการสืบสาน และธํารง
รักษาศิลปะวัฒนธรรมของทองถิ่น ชุมชน และชาติ
3. ใชรายวิชาเป็นตัวตั้งในการบูรณาการ
4. ใช โ ครงการบริ ก ารเป็ น ตั ว ตั้ ง ในการบู ร ณาการ เช น
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนเด็กชาวไทยภูเขา และ
อาจารยแพัฒนานวัตกรรม โดยนํานักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู พรอมนําเสนอนวัตกรรมการเรี
ยนรูองถิ
แก่นคทัรู้งดาน
พัฒนาท
การเรี
ย
นการสอน
5. พัฒนาตอยอดงานบริการวิชาการแกสเศรษฐกิ
ังคมไปสูจ งสัานวิ
งคมจัย
บริ
ก
ารวิ
ช
าการ
6. นําความรูจากงานวิจัยไปสูงานบริการวิ
าการอม และ
สิ่งชแวดล
ทํานุบํารุง
ดิจิทัล 4.0 อยาง
ศิลปะวัฒนธรรม
เชื่อมโยงกัน
ใชกระบวนการวิจยั เป็นสื่อ
ในการพัฒนาเพื่อแกปัญหา
อยางยั่งยืน
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การบูรณาการงานวิจัยสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืน ยุคดิจิทัล 4.0 เพื่อใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ
ที่สรางคุณคาเชิงเศรษฐกิจ ภายใตการอาศัยความฉลาดของเทคโนโลยี โดยอาศัยการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธแของมหาวิทยาลัยกับสังคม ในการเชื่อมโยงภาคีเครือชาย ในลักษณะพหุสาขา ทั้งภายใน
ภายนอกองคแกร และรวมสรางผลผลิต ผลลัพธแ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในลักษณะของการศึกษา
หรือวิจัย เชน การเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหเกิดคุณคาตอสังคม โดยรวม เชน
ชวยสรางงาน สรางรายได ทําใหชุมชนมีความเป็นอยูดีขึ้น ยิ่งกวานั้นคือทําใหเกิดการเห็นคุณคาในตน
ของชุมชน แกปั ญหาของชุมชนเอง และพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงเป็นประเด็นนาคิดวา
กระแสของโลกที่ ตี ก ลั บ อย า งรุ น แรง ในภั ย พิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล อ ม
โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมดานเทคโนโลยี ยุคดิจิทั ล 4.0 ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ ปัญหาวิกฤต
เหล านี้ สว นใหญจ ะมอบภาระใหสถาบันการศึกษาขัดเกลา ดังนั้นจะทําอยางไร ให เกิดการขยับ
เพื่ อ ให เ กิ ด นวัต กรรมทางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงสั ง คมไปในทางที่ ดี ขึ้ นของทุ ก ภาคส ว น มิ ใ ช เ พี ย ง
สถาบันการศึกษาอยางเดียว
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิ ช าการฉบั บ นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งด ว ยดี จ ากการช ว ยเหลื อ ของบุ ค คลหลายฝุ า ย จึ ง
ขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกสวน โดยเฉพาะเจาของความรูที่นํามาเป็นแหลงที่มาของความรูในครั้งนี้
รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่สนับสนุนงบประมาณการนําเสนอบทความในครั้งนี้
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สวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดย
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ
กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) จากแตละคณะ ใช
ตารางของ Krejcie and Morgan ไดขนาดกลุมตัวอยาง 76 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้คือ
แบบสอบถามที่สรางขึ้น โดยมีคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเทากับ 0.91 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหแขอมูล ไดแก ความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานคือ Independent Samples t-test, One-Way ANOVA และ Schffe'Method
ผลการวิจัยพบว่า
1) การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา การรับรูและ
การมีส ว นร ว มอยู ใ นระดับ ปานกลาง จํานวน 4 ดาน คื อดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษามีคาสูงสุด รองลงมาคือ ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา สวนดานการตรวจสอบ
งานการประกันคุณภาพการศึกษามีคานอยที่สุด สวนดานที่มีการรับรูและการมีสวนรวมอยูในระดับ
นอย มีจํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
2) เปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวา เพศ และคณะที่สังกัด มีผลตอการรับรูและการมีสวน
ร ว มการประกัน คุณ ภาพ แตกตา งกั น อย างมีนั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยลั ก ษณะทาง
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ประชากรศาสตรแ เกี่ยวกับ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน ประสบการณแการทํางาน ไมพบความ
แตกตาง
คาสาคัญ : การรับรู การมีสวนรวม การประกันคุณภาพ
Abstract
The objectives of this study were 1) to study the perception and participation
in education quality assurance of educational personnel Phitsanulok University. 2) to
compare the perception and participation in education quality assurance of
educational personnel Phitsanulok University by classifieds the demographic
characteristics.
The samples were randomly sampled from each of the Krejcie and Morgan
tables. The sample consisted of 76 educational personnel. The instruments used in
this study were the constructed questionnaires. The value of confidence. The
reliability of the questionnaire was 0.91. The statistics used for data analysis were
Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation, Statistics used to test the
hypothesis are Independent Samples t-test, One-Way ANOVA and Schffe'Method.
The results showed that:
1) perception and participation of quality assurance of educational personnel
Phitsanulok University overall Medium overview. Perception and Participation of the
quality of education personnel was at the highest level, followed by the quality
assurance.The least value was the mean of perception and participation. There were
1 aspect: participation, quality assurance
2).The results of data analysis in comparing between perception and
participation in quality assurance education of educational personnel Phitsanulok
University found that gender and faculty affiliation was affected to the perception
and participation. And the finding according to each dimension, was the difference of
perception and participation is statistically significant at .05 level. And the
demographic characteristics is not difference.
Keywords: perception, participation, quality assurance
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บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนที่สําคัญในพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเป็น
การสรางความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด และจากการ
กระจายบทบาทการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใหแกสถานศึกษารับผิดชอบและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับของผูเรียน และผูที่เกี่ยวของ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝุายจะตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการดําเนินนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
ดําเนินงานตามภารกิจ มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ใน
ปัจจุบันมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอยูหลายประการ ที่ดําเนินใหการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะตองเรงดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559)
การประกั น คุณ ภาพการศึ กษาจึ ง ตอ งสรา งกลไกการประเมิน คุ ณ ภาพให ส อดรั บกั บ การ
แบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาของไทย ตองมีการพัฒนาอยางกาว
กระโดดเพื่อเป็นแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปัญหาวิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
ชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ ผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน สามารถดําเนินงานเพื่อดํารงชีพ ตนเอง และเพื่อชวยเหลือสังคมมีคุณธรรม
มีความรั บ ผิดชอบและมีสุ ขภาวะทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยแให เป็นมืออาชีพและ
ผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเป็นอาจารยแพัฒนาวิชาชีพอาจารยแใหเป็นที่ยอมรับของสังคมมีการจัดการเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคแบนพื้นฐาน
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒ นาเพื่อประโยชนแสุขที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็น
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนแปี 2561 “อุดมศึกษาเป็นแหลงองคแความรูและพัฒนา
กําลังคนระดับสูง ที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยื นสรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต บน
พื้นฐาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ” (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559)
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยูภาคเหนือตอนลาง มีความมุงมั่นที่ จะ
พัฒนาใหกาวไปสูระดับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และพรอมที่จะจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพในระดับ
สากล จึงไดตระหนักถึงการเผยแพรวิชาการไปสูชุมชน ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5
ดาน กลาวคือ 1) ดานการผลิตบัณฑิต 2) ดานงานวิจัย 3) ดานวิชาการ 4) ดานการทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรม และ 5) ดานการจัดการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเป็น
หนวยงานการศึกษาที่ตองมีการจัดทํามี ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาก็
คือการทํากิจกรรมหรื อการปฏิบั ติภารกิจหลักอยางเป็นระบบตามแบบแผนที่กําหนดไวโดยมีก าร
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัด
ระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธแของการจัดการศึกษา
การศึกษาการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นแนวคิดหนึ่งในการพัฒนาองคแกรพัฒนาบุคลากรในองคแกรให
สามารถดําเนินไปตามเปูาหมายและวัตถุประสงคแเพื่อใหการบริหารจัดการขององคแกรประสบผลสําเร็จ
รวมทั้งยังเป็นองคแกรที่สรางบุคลากรที่มีความรู มีความสามารถดานประกันคุณภาพอยางถองแท
สงผลใหมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแกสังคมและประเทศชาติ ผูวิจัยใน
ฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และเป็นผูมีสวนเกี่ยวของในการใหขอมูล
เกี่ยวกับการจัดทําการประกันคุณภาพของหนวยงาน และนําเสนอสภาพปัญหาใหกับคณะผูบริหาร
ทําใหมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากรและองคแกร โดยเห็นวาการประกันคุณภาพมีความสําคัญที่
แตละหนวยงานควรตระหนักและใหความสําคัญ เนื่องจากองคแกรจะสามารถดํารงอยูไดมีศักยภาพใน
การแขงขัน รวมทั้งสามารถปรับใหกาวไกลใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ผูวิจัยซึ่งเป็นอาจารยแประจํา และตองรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จึง
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการรั บ รู
และการมี ส ว นร ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อตองการทราบถึงระดับการรับรูและระดับการมีสวนรวม
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตอการประกันคุณภาพวาอยูในระดับใด อันจะ
นําไปสูการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู และตระหนังถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาในสวนที่ตองปรับปรุง เพื่อตอบสนองความตองการและสรางการยอมรับได
ตรงตามเปูาประสงคแ นอกจากนี้ ผูบริหารรวมทั้งผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ยังสามารถนําผลการวิจัยไปเป็นขอมูลสนับสนุนประกอบแนวทางจัดกิจกรรม เพื่อ
สงเสริมระดับการรับรู และระดับการมีสวนรวม ตอการประกันคุณภาพการศึกษาไดมากขึ้น รวมถึง
การวางแผนในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตอความตองการ เพื่อกอประโยชนแสูงสุดตอองคแกร อัน
จะนํามาซึ่งการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนํา ที่สามารถสรางบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพให กับ สั งคมและประเทศชาติตลอดจน การบรรลุ ถึงวัตถุประสงคแของการเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศตอไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับ รู และการมีสว นรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ
สมมติฐานการวิจัย
1. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีเพศแตกตางกัน มีการรับรู และมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
2. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีอายุแตกตางกัน มีการรับรู และมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
3. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรู
และมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
4. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่สังกัดคณะทํางาน แตกตางกัน มีการ
รับรู และมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
5. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีการรับรู
และมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
6. บุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่มีประสบการณแในการทํางานแตกตาง
กัน มีการรับรู และ มีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัยนี้แบงออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจาก
เอกสารตาง ๆ
ที่เกี่ย วของโดยตรงกับเรื่องการรับรู และการมีส ว นรว มการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ทั้งที่เป็นทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม (Field Research) โดยการใชแบบสอบถามกับกลุม
ตั ว อย า ง เกี่ ย วกั บ การรั บ รู และการมี ส ว นร ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
ระดับอุดมศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตเนื้อหา ไดแกปัจจัยสวนบุคคล การรับรู และการมีสวนรวมตอการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรทางการศึกษา
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2. ขอบเขตดานตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่สังกัดทํางาน ตําแหนงงาน
และประสบการณแการทํางาน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก 1) การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการรับรูการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2) ดานการมีสวนรวมตอการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ดานการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และ 5) ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา
3. ขอบเขตดานระยะเวลา เดือน มกราคม 2561 ถึง เมษายน 2561
4. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ บุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จํานวน 94 คน คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ของเครจซี่และมอรแแกน (Krejcie & Morgan) ไดขนาด
ของกลุมตัวอยาง จํานวน 76 คน แลวกําหนดคาสัดสวนของกลุมตัวอยางแตละคณะ และใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ในคณะ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นงานวิ จั ย นี้ คื อ แบบสอบถาม และสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะหแ ข อ มู ล ใน
แบบสอบถามทั้ง 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 การวิเคราะหแขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรแ ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะที่ทํางาน ตําแหนงงาน และประสบการณแ
การทํางาน โดยใชคาความถี่ และคารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหแสภาพ การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยใชคาเฉลี่ย (̅) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยมีความหมายของระดับคาเฉลี่ย ดังนี้ (วิชิต อูอน , 2548:
181) คือ 4.21-5.00 หมายถึง มีในระดับที่ดีมาก 3.41-4.20 หมายถึง มีในระดับดี 2.61-3.40
หมายถึง มีระดับปานกลาง (พอใช) 1.81- 2.60 หมายถึง มีนอย และ 1.00-1.80 หมายถึง ไมมีเลย
ตอนที่ 3 วิเคราะหแเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตรแกับการรับรู และการมีสวนรวม
การประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยรวมและเป็น
รายดานไดแก 1) ดานการรับรูการประกันคุณภาพ 2) ดานการศึกษาการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3) ดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 4) ดานการตรวจสอบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และ 5) ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา โดยใชสถิติ
t-test
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การเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งตั ว แปร 2 ตั ว ที่ เ ป็ น อิ ส ระต อ กั น ด ว ยค า
Independent-Samples t-test และการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปรมากกวา 2 ตัว
ดวยการวิเคราะหแความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเป็นรายคู โดยวิธีของ Scheffe
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหแขอมูลประชากรศาสตรแ พบวา บุคลกรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ สวนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 51.32 สวนมากมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็น รอยละ 63.16 สวนมากอายุระหวาง 41- 50 ปี คิดเป็นรอยละ
32.89 คณะที่สังกัดในการปฏิบัติงานสวนมาก คือ คณะนิติศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแและศิลป
ศาสตรแ คิดเป็นรอยละ 36.84 สวนมากเป็นอาจารยแ คิดเป็นรอยละ 67.11 และสวนมากมี
ประสบการณแในการทํางานมากกวา 5 ปี ขึ้นไป คิดเป็นรอยละ 44.74
2. ผลการวิเคราะหแสภาพการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการรับรู และการมีสวนรวมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวม
การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
S.D.
ระดับ
̅
1. ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา
3.24
.53
ปานกลาง
2. ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
2.13
.47
นอย
3. ดานการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
3.33
.67
ปานกลาง
4. ดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.71
.48
ปานกลาง
5. ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผน
3.23
.74
ปานกลาง
พัฒนา
รวม
2.93
.47
ปานกลาง
การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง ( ̅ =2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน
พบว า ค า เฉลี่ ย การรั บ รู แ ละการมี ส ว นร ว ม อยู ใ นระดั บ ปานกลาง จํ า นวน 4 ด า น คื อ ด า นการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด ( ̅ =3.33) อันดับรองลงมาคือ ดานการรับรู
การประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅ =3.24) สวนดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด ( ̅ =2.71) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยการรับรูและการมีสวนรวม อยูในระดับนอย มี
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จํานวน 1 ดาน คือ ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ( ̅ =2.13) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดาน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด านการรั บ รู ก ารประกั นคุ ณภาพการศึก ษา ในภาพรวมอยู ใ นระดั บปานกลาง
( ̅ 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่ อยูในระดับดี คือ มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีการ
ทํ า งานวิ จั ย และจั ด อบรมให ค วามรู แ ก บุ ค ลากรในการทํ า วิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ งมี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
( ̅ 4.33) โดยมหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการทํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับ
นักศึกษาและบุคลากร มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅ 3.74) สวนขอที่อยูในระดับนอย คือ มหาวิทยาลัยชี้แจง
แผนการผลิตบัณฑิตแผนการใหบริการใหบุคลากรทุกคน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( ̅ 1.71)
2.2 ด านการมีส ว นร ว มการประกันคุณ ภาพการศึ กษา ในภาพรวมอยูใ นระดั บนอ ย
( ̅ 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ทานมีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนาอาจารยแงาน
วิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี ( ̅ 3.72) การมีสวนรวมในการวางแผนการ
พัฒนาอาจารยแงานวิชาการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อยูในระดับ ปานกลาง ( ̅ 2.58)
ทานมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย อยูในระดับนอย ( ̅ 1.64)
สวนมีสวนรวมในการวางแผนแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางคณะและมีกิจกรรม
รวมกัน อยูในระดับ นอยที่สุด ( ̅ 1.39)
2.3 ดานการปฏิบั ติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( ̅ 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนกลยุทธแดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาตามมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับดี ( ̅ 3.85) สวนการมีสวน
รว มในการปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การบริการวิช าการตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลั ยกําหนดไว มี
คาเฉลี่ยนอยสุด ( ̅ 3.58) การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการดานตาง ๆ
ตามแผนกลยุทธแมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับนอย ( ̅ 1.68)
2.4 ดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( ̅ 2.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานกิจกรรมนักศึกษาที่
เกิดจากการปฏิบั ติตามแผนกลยุ ท ธแของมหาวิ ทยาลั ย กํา หนดไวมีค าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด อยูในระดับ ดี
( ̅ 3.66) โดยการมีสวนรวมในการตรวจสอบงานวิจัยและพัฒนาที่เกิดจากปฏิบัติตามแผนกลยุทธแ
ของมหาวิทยาลัยกําหนดไว มีคาเฉลี่ยนอยสุด ( ̅ 3.50) การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานการ
บริการวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับปานกลาง
( ̅ 3.11) การมีสว นรว มในการตรวจสอบงานโครงการกิจกรรมตามอัตลั กษณแและเอกลักษณแ
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มหาวิทยาลัยที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนดไว อยูในระดับนอย มี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅ 1.82)
2.5 ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา มาวางแผนพัฒนา ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( ̅ 3.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา การมีสวนรวมในการนําผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาการบริการวิชาการในคณะ และมหาวิทยาลัย
อยูในระดับดี มีคาสูงสุด ( ̅ 3.78) โดยการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนํามาวางแผนพัฒนาอาจารยแในคณะ และ
มหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยนอยสุด ( ̅ 3.53) สวนการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไปใชในการปรับแผนตามอัตลักษณแและเอกลักษณแ ในคณะและมหาวิทยาลัย อยู
ในระดับนอย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ( ̅ 1.75)
3. ผลการเปรียบเทียบการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา
3.1 จําแนกตามเพศ ดวย t-test พบวา โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวาความแตกตางดานเพศ มีผลตอการ
รับรู แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการมีสวน
ร ว มการประกัน คุณภาพการศึ กษา และดา นการตรวจสอบงานการประกั นคุณภาพการศึกษาไม
แตกตางกัน
3.2 จําแนกตามอายุ ไมพบวา มีการการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานใดแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไวแสดงวาความแตกตางดานอายุ
ไมมีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จําแนกตามระดับการศึกษา ไมพบวาการการรับรู และการมีสวนรวมการประกัน
คุณภาพการศึ กษา ดา นใดแตกตางกัน จึงไมส อดคล องกั บสมมติฐ านที่ กําหนดไว แสดงวาความ
แตกตางทางระดับการศึกษา ไมมีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา
3.4 จําแนกตามคณะที่สังกัด พบวา บุคลากรระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
คณะที่สังกัดทํางานตาง ๆ กัน มีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวา บุคลากรที่
สังกัดคณะทํางานแตกตางกัน มีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
3.5 จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา การรับรูและการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐ านที่กําหนดไว แสดงวาความแตกตาง ตาม
ตําแหนงงาน ไมมีผลตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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3.6 จําแนกตามประสบการณแในการทํางาน พบวา โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน จึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว แสดงวาความแตกตาง ตามประสบการณแในการทํางาน ไมมีผล
ตอการรับรูและการมีสวนรวมกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สรุปและอภิปรายผล
1. ลักษณะทางประชากรศาสตรแ บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาอกชน มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตอ การรั บ รู และการมี ส ว นร ว มการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาของบุ คลากรระดั บ อุด มศึก ษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวาเพศหญิง ตอบแบบสอบถามมากกวาเพศชาย และเพศหญิง มีการรับรู
การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มากกวาเพศชาย และเมื่อเปรียบเทียบ
การรับรูการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จําแนก
ตามเพศ พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดานการตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน บุคลากร
ระดับอุดมศึกษาที่มีอายุระหวาง 41-50 ปี
มีคาเฉลี่ยการรับรูการประกันคุณ ภาพการศึกษา
มากที่สุด สวนบุคลากรระดับอุดมศึกษาที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอก มีการรับรู และการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษามากที่สุด คณะที่สังกัดของบุคลากรระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
พิษณุโลก มีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ ปานกลาง โดย
บุคลากรระดับอุดมศึกษาที่สังกัดคณะสํ านักอธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลั ยมีการรับรูการประกัน
คุณภาพการศึกษา สูงกวากลุมอื่น ๆ และเมื่อเปรียบเทียบการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา
พบวา การรับรูการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยางมีนั ยสําคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 สวนตําแหนงงานที่ตางกัน ไมสงผลใหบุคลากรมีความเห็นของการรับรู และการมี
สวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกัน บุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ตามประสบการณแในการทํางาน ในภาพรวมมีการรับรู และการมีส วนรวมการประกัน คุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับปานกลาง และบุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลกในภาพรวม
ตามประสบการณแในการทํางาน มีการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาไม
แตกตางกัน โดยประสบการณแการทํางานนอยกวา 1 ปี มีการรับรู และการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษามากที่สุด จากผลการศึกษาจะเห็นไดวาปัจจัยที่สงผลตอการรับรู การมีสวนรวม
การประกันคุณภาพการศึกษา คือเพศ และคณะที่สังกัด แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการประกัน
คุณภาพของบุคลากรเกิดจากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และความรับผิดชอบ
2. การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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2.1 การรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลั ย
พิษณุโลก ในภาพรวม มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับมาก
จํานวน 5 ขอ โดยมหาวิทยาลัยสงเสริมให มีการทํางานวิจัยและจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรในการ
ทําวิจัยอยางตอเนื่องคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอที่อยูในระดับนอย มีจํานวน 3 ขอ โดยมหาวิทยาลัยชี้แจง
แผนการผลิตบัณฑิตแผนการใหบริการใหบุคลากรทุกคน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งมีความเห็นสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรทัย แสงธํารง (2551) ศึกษาการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือตอการประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ระดับการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือตอการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม พบวามีการรับรูในระดับ
ปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล อาจคงหาญ (2555) การศึกษาคนควาเรื่อง การมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ระดับ
การมี ส ว นร ว มในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา บุ ค ลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุ ฬ าลงกรณแ
มหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต
(2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีวัตถุประสงคแเพื่อ
ศึกษาความรูความเขาใจ ทัศนคติการมีสวนรวมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต อ การมีส ว นร ว มการดํ า เนิ นงานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ โดยทําการสํารวจบุคลากรสายวิชาการ (อาจารยแ) และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรแ จํานวน 253 คน ซึ่งผลการสํารวจพบวา
บุคลากรของสถาบัน มีความรูความเขาใจใน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีทัศนคติ ตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับเห็นดวยมาก แตการรับรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับปานกลาง เพราะสถานศึกษาใหความสําคัญตอการถายทอด พันธกิจ และภารกิจ โดยเกิด
จากความรับผิดชอบของทุกภาคสวน แตในทางมีสวนรวมนั้นจะเห็นวา ในสถานศึกษาประกอบดวย
บุคลากรที่มีหนาที่แตกตางกัน จึงทําใหการมีสวนรวมในสวนภาระงานตาง ๆ แตกตาง แสดงใหเห็นวา
หากบุคลากรมีการรับรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมากขึ้นและสามารถทําความเขาใจไดอยางทองแท
รวมถึงการไดรับโอกาสใหไดมีสวนรวมในการดําเนินการหรือกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ ย อมนํ ามาซึ่งการยอมรับและการดําเนินการที่สามารถดําเนินไปไดอยางไมมีอุปสรรค
เนื่องจากหากเกิดความรู ความเขาใจและไดรวมในการกระทํา การดําเนินการประกันคุณภาพจะเป็น
ระบบที่ทําใหบุคลากรเกิดความตองการที่จะดําเนินการเสมือนเป็นสวนหนึ่งของการทํางานจริง ๆ จะ
ไมเกิดความรูสึกที่ทําเพื่อหนาที่หรือแคความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเทานั้น เมื่อเกิดการรับรู ไดมี
สวนรวม และเกิดการยอมรับ การประกันคุณภาพจะเป็นระบบที่ชวยใหงานประสบความสําเร็จและ
ทําใหบุคลากรเกิดความรูสงเสริมใหองคแกรและการดําเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2.2 การมีส ว นร ว มการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของบุ ค ลากรระดั บอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก การมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับนอย
การที่ผลการศึกษาวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน
มิไดใชหลักการบริหารจัดการองคแกรโดยใชหลักธรรมาภิบาล ที่เนนความรวมมือของบุคลากรทุกระดับ
ในการขับเคลื่อนการทํางาน บุคลากรทุกหนวยงานใหมีสวนรวม และมิไดมีการผลัดเปลี่ยนกันเป็น
กรรมการตรวจสอบระหวางหนวยงาน ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ วัชราพร ศิรเทพประไพ (2550 : 15)
กลาวถึงการเขามีสวนรวมโดยใชหลักความสมดุลของอํานาจในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ ซึ่ง
จะขึ้นอยูกับระดับการยินยอมของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน การที่บุคลากรจะเขาไปมีบทบาทหรือ
ตัดสินใจมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ มักมีปัจจัยดานการบริหารจัดการเขามาเกี่ยวของ
รวมถึงการยินยอมของผูบริหารเองก็มีผลตอการตัดสินใจตอการมีสวนรวมของบุคลากร
2.3 การปฏิ บั ติ ง านการประกั น คุณ ภาพการศึ กษา ของบุค ลากรระดั บอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับดี จํานวน 7 ขอ คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับแผนกลยุทธแดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมหาวิทยาลัย กําหนดไวมีคาสูงสุด โดย
การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัยกําหนด
ไว มีคาเฉลี่ยนอยสุด สวนขอที่อยูในระดับนอย มีจํานวน 2 ขอ โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานบริหารจัดการดานตาง ๆตามแผนกลยุทธแมหาวิทยาลัย กําหนดไวมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิวิมล อาจคงหาญ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา
ถึงการมีส วนร วมในการประกัน คุณภาพการศึกษา และนําผลการศึกษาไปเสนอตอผูบริหารคณะ
พยาบาลศาสตรแจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ผลการศึกษา พบวา ระดับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา บุคลากรคณะพยาบาลศาสตรแ จุ ฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และยังสอดคลองกับ ประภาศ ปานเจี้ยง (2554) ที่กลาววาการที่การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานหรือปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรที่อยูใน ระดับปานกลาง เพราะกลุม
ตัวอยางสวนใหญมาจากบุคลากรที่อายุและอายุงานนอย จึงขาดความรู และประสบการณแในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และตําแหนงของกลุมตัวอยางสวนใหญเป็น อาจารยแ หรือ
เจาหนาที่ประจําศูนยแ ซึ่งมีหนาที่ตองปฏิบัติงานประจํางานเฉพาะหรืองานตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
มากกวาการไดมีสวนรวมในการปฏิบัติ งานประกันคุณภาพการศึกษา แตละหนวยงานอาจมีบุคลากร
เฉพาะสาหรับการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา จึงทําใหบุคลากรในหนวยงานหนึ่งๆ ไมมีโอกาสได
มีสวนรวมในการ ดําเนินงานทุกคน
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2.4 การตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับ
ดี จํานวน 3 ขอ คือ การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานกิจกรรมนักศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัย กําหนดไว มีคาเฉลี่ยสูงสุด ขอที่อยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมใน
การตรวจสอบงานการบริการวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธแของมหาวิทยาลัย กําหนด
ไว สวนขอที่อยูในระดับนอย มีจํานวน 4 ขอ โดย การมีสวนรวมในการตรวจสอบงานโครงการ
กิ จ กรรมตามอั ต ลั ก ษณแ แ ละเอกลั ก ษณแ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธแ ข อง
มหาวิทยาลัยกําหนดไว มีคาเฉลี่ ยต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาศ ปานเจี้ยง (2554) ที่
ศึกษา การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ ผลการวิจัย
พบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง
2.5 การนําผลการประกันคุณภาพการศึ กษามาวางแผนพัฒนา ของบุคลากรระดับ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา
อยูในระดับดี จํานวน 6 ขอ คือการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนํามาวางแผนพัฒนาการบริการวิชาการในคณะ และมหาวิทยาลัย มีคาสูงสุด โดยการมีสวนรวม
ในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นํามาวางแผนพัฒนาอาจารยแในคณะ และมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยนอยสุด สวนขอที่อยูในระดับนอย มี
จํานวน 2 ขอ โดยการมีสวนรวมในการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชในการ
ปรั บ แผนตาม อัตลั กษณแและเอกลั กษณแ ในคณะและมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยต่ําสุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พนิดา วัชระรังสี (2556 : 36) ที่ศึกษาเรื่อง การรับรูและการมีสวนรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ในเขตมีนบุรี โดยมีวัตถุประสงคแการวิจัย เพื่อศึกษา
และเปรี ย บเที ย บการรั บ รู
และการมี ส ว นร ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของบุ ค ลากร
ระดับอุดมศึกษาเขตนนทบุรี จําแนกเป็น 5 ดาน ไดแก 1) ดานการรับรู 2) ดานการวางแผน 3) ดาน
การปฏิบัติงาน 4) ดานการตรวจสอบงาน 5) ดานการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผน
พัฒนา ในกลุมตัวอยาง 5 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยราชพฤกษแ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒนแ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสถาบันพระบรม
ราชนก (วิทยาลัยราชชนนี) กลุมตัวอยาง 321 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับอุดมศึกษา เขตนนทบุรี ดานการนําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาวางแผนพัฒนา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง
3. ผลการเปรี ยบเทียบ การรับรู และการมีส วนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตรแ
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เพศที่แตกตางกัน มีระดับการรับรูที่แตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา
ดานการรับรูการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา และดาน
การตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน สวนอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
งาน ประสบการณแในการทํางานที่แตกตางกัน พบวา ทุกดานไมแตกตางกัน ในสวนของคณะที่สังกัด
แตกตางกัน พบวา ภาพรวมและรายดานทุกดานแตกตางกัน จึงทําการทดสอบเป็นรายคูโดยใชสถิ ติ
โดยวิธีของ Scheffe พบวา สํานักงานอธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลัย มีระดับ การรับรู และการมีสวน
รวมการประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางจากคณะพาณิชยแศาสตรแและการบัญชี คณะวิทยาศาสตรแ
เทคโนโลยีและสาธารณสุข คณะนิติศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแและศิลปศาสตรแ โดยสํานักงาน
อธิการบดีและบัณฑิตวิทยาลัย มีระดับการรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา
มากกวาคณะพาณิชยแศาสตรแและการบัญชี คณะนิติศาสตรแ รัฐประศาสนศาสตรแและศิลปศาสตรแ และ
คณะวิทยาศาสตรแเทคโนโลยีและสาธารณสุข
สรุปไดวาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีการรับรู และการมีสวนรวม
การประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยูระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของอรทัย
แสงธํารง (2551) ศึกษาการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือตอการ
ประกัน คุณภาพการศึกษา พบวา ระดับการรับรูของบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือตอการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมพบวามีการรับรูในระดับปานกลาง แสดงให
เห็นไดวาในสถานการณแความเป็นจริง ในสถานศึกษาสวนใหญมีการถายทอด ความรู และสรางความ
เขาใจใหกับบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียของสถาบัน เพื่อเป็นกลไกในการดําเนินงาน
ขับเคลื่อนตาม 4 พันธกิจ ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งในทางปฏิบัติพบวา
จะมีบุคลากรของสถาบัน เฉพาะกลุมเทานั้นที่รับผิดชอบ ตองานประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง
การดําเนิ นงานดานการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับน อย เนื่องจาก
บุคลากรทํางานเสมือนมิไดเป็นสวนหนึ่งของการทํางานจริง ไมไดเกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนรวม ทํา
ตามหนาที่ หรือทําแคงานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น ขาดการมีสวนรวม และขาดการยอมรับ
ข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อใชประโยชนแจากผลการวิจัย
1.1 ผูบริหารในระดับคณะ และสถาบัน ไดทราบถึงการรับรู และการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตนเอง ซึ่งสามารถนําไปตอยอดเพื่อ
ปรับปรุงการดําเนินงานดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 ในบางคณะพบวาการรับรู และการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย ผูบริหารอาจดําเนินการรวมกับคณะทํางานดานการประกัน
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คุณภาพการศึกษา ในการแกไขปัญหาดังกลาวอาจทําไดโดยการหารือรว มกับสถาบันเพื่อหาแนว
ทางการดําเนินงานใหทุกคณะเป็นไปในทางเดียวกัน
1.3
การรั บ รู และการมี ส ว นร ว มการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของบุ ค ลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เมื่อพิจารณาในภาพรวมภารกิจทั้ง 5 ดาน และภารกิจราย
ดาน ผลการศึกษาอยูระดับปานกลาง ยกเวนดานการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับนอย ควรเนนการมีสวนรวมของบุคลากรในองคแกรเพื่อการปรับปรุงแกไข ในการดําเนินงาน
ประกัน คุณภาพการศึกษาของบุ คลากรให มากขึ้นจะส งผลใหมีการพัฒ นา การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป
2.1 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสํารวจการรับรูและการมีส วนรวมของบุคลากร ควรเพิ่ม
การศึกษาดานทัศคติของบุคลากรตอวัฒนธรรมองคแกรและคุณคาของงานที่บุคลากรรับผิดชอบ เพื่อ
นําผลการศึกษาไปปรับปรุงหรือพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อให บุคลากรไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและไดมีสวนรวม จะชวยใหระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังทําใหบุคลากรใหความสําคัญ
ตอการประกันคุณภาพการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง การรับรู และการมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไดดําเนินการสําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย
พิษ ณุโ ลก ที่ ให ทุน อุด หนุ น งานวิ จั ย ซึ่ งทํ าให ผู วิ จัย สามารถดํา เนิ นการวิ จัย จนสํ า เร็ จสมบู ร ณแ
ขอขอบคุณสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใหความอนุเคราะหแ ชวยประสานงานในการแจก
และเก็บแบบสอบถาม และใหความรวมมืออยางดีในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทานรอง
ศาสตราจารยแ ดร.ประภาพรรณ รักเลี้ยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่คอยใหกําลังใจในการ
จัดทําวิจั ย เพื่อประโยชนแของการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิษ ณุโลก
ขอขอบพระคุณ นายสุนทร รักเลี้ยง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก รองศาสตราจารยแ ดร.
อํานวยพร สุนทรสมัย นายกสภามหาวิทยาลัยพิษณุโลก รองศาสตราจารยแ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัย
สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณแ ที่ชวยอนุเคราะหแตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยของแบบสอบถาม
ตรวจสอบความถูกตอง และคําแนะนําในการแกไข
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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธแฉบับ นี้มีวัตถุประสงคแที่จะทําการศึกษาปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคการ
บังคับใชมาตรการทางกฎหมายตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยใช วิธีการศึกษาจาก
ขอเท็จจริงที่เกิดจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไข
ปรับ ปรุ งกฎหมายฉบั บดังกลาวให มีความครอบคลุ มและสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิ ทธิภาพ
สอดคลองกับสถานการณแปัญหาการทําประมงของประเทศไทยในปัจจุบัน
ผลจากการศึกษาพระราชกําหนดการประมงพ.ศ.2558 พบวา บทบัญญัติดังกลาวมิได
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการทําประมงที่ผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากขาดการรายงานและการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ อํานาจการตรวจสอบของเจาหนาที่ที่ปราศจากความชัดเจน ปัญหาการบังคับ
ใชกฎหมายกับ ชาวประมง ตลอดจนการไม ไดรับความคุมครองในส ว นของการทําประมงสั ตวแน้ํ า
เศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กกวามาตรฐานและการกําหนดปริมาณของทรัพยากรสัตวแน้ําที่อนุญาตใหจับได
ในแตละเขตพื้นที่
จากผลศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้ เห็ นควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติตามพระราช
กําหนด การประมง พ.ศ. 2558 โดยใหมีผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ผูแทนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นคณะกรรมการควบคุมการประมงรวมถึงรวมในการประเมินผล
กระทบการทําประมงเกินขนาดและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการทําการประมง การเพิ่มอํานาจ
หนาที่ของกรมประมงและใหสํานักงานคุมครองผูบริโภคในการตรวจสอบดูแลกิจการผูประกอบการ
ปะมง การแกไขขั้นตอนและกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบใบอาชญาบัตรโดยมีหนวยงานที่
เกี่ยวของเป็นผูดําเนินการและใหอธิบดีกรมประมงเป็นผูมีอํานาจในการอนุมัติเพิกถอนใบอนุญาต
ดังกลาวได การเพิ่มกระบวนการตรวจสอบผูประกอบการกิจการประมงวาไดมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนดไวหรือไม โดยใหมีการตรวจสอบถึงมาตรฐานของเครื่องมือการทําประมง สภาพแวดลอมเขต
พื้นที่ทําการประมงใหมทุกครั้ งที่ยื่ นขอรับใบอนุญาต และการปรับบทลงโทษผูกระทําความผิดให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณแการทําประมงในปัจจุบัน
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คาสาคัญ : การประมง/การจัดการทรัพยากรประมง/หลักการประมงอยางยั่งยืน
Abstract
This thesis has the purpose to study the legal problems and obstruction of
enforcement of legal measures according to the Fishery Royal Enactment, B.E. 2558
(2015) by using the study methods from the fact occurring from operation of relevant
public and private working units to find guidelines for improving the said law to
govern and enforce effectively for the current situation and problems of fishery of
Thailand.
The result of study about the Fishery Royal Enactment, B.E. 2558 (2015), it
was found that such royal enactment did not cover the inspection about illegal
fishery because there is lack of effective report and control. Inspection authority of
officials is unclear, there are problems of enforcement of law with fishermen, criteria
for issuing concession card, as well as there is no protection of smaller-scale
economic aquatic animal fishery which is smaller than standard and determining of
the quantity of aquatic animal resources permitted for capture in each area.
From the result of study, the recommendation is that it is appropriate to
improve and amend the provisions of the Fishery Royal Enactment, B.E. 2558 (2015).
There shall be representatives from the Ministry of Natural Resources and
Environment and representatives from Ministry of Interior to be the Fishery Control
Committee, as well as participate in evaluation of effect of over-fishing and to find
ways of quality improvement of fishery, authority increasing of Department of
Fisheries and Office of Consumer Protection, in inspecting and taking care of fishery
business operators, improvement of steps and processes in controlling and
inspecting concession cards. The relevant working units are the operators. Director
General of Department of Fisheries shall be the person having authority to approve
for withdrawal of the concession card and to increase the process of inspection of
fishery business operators whether they meet the standard specified by laws or not.
The inspection will be made regarding standard of fishery tools, environment of new
fishing area, every time when submitting application for license and adjustment of
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punishment to offenders to be consistent and appropriate to the current fishing
situation.
Keywords :
Fishery / fishery resource management / sustainable fishery principles
บทนา
ทรัพยากรสัตวแน้ํา เป็นทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพที่อยูคูกับแหลงน้ําซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง
3 สวนใน 4 สวนของโลกและมีความสําคัญยิ่งมนุษยแใชทรัพยากรเหลานี้ในการอุปโภคบริโภคโดยตรง
รวมถึงการผลิตทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน การประมง ถือไดวาเป็นเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของประเทศและยังเป็นแหลงอาหารหลักของมนุษยชาติ เมื่อมีความตองการใชทรัพยากรมากขึ้น จึง
สงผลใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจมากขึ้นและเมื่อความตองการมากขึ้นจึงมีการพัฒนาเครื่องมือในการ
ทําการประมงขึ้นเพื่อจะไดจับสั ตวแน้ําไดในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อที่จะเพียงพอกับความตองการของ
ผูบริโภค
เมื่อความตองการทรัพยากรสัตวแน้ําเพิ่มมากขึ้น จึงมีการพัฒนาทางดานเครื่องมือการทําการ
ประมงอยางรวดเร็ว โดยในประเทศไทยนั้น กรมประมงไดเริ่มนําเรืออวนลากหนาดินเขามาพรอมกับ
ผู เ ชี่ ย วชาญจากต า งชาติ เ ข า มาในไทยเมื่ อ พ.ศ. 2492 และได ส นั บ สนุ น ให ช าวประมงหั น มาใช
เทคโนโลยีในการจับปลาเพื่อที่จะสามารถจับปลาไดในครั้งละมาก ๆ เพื่อใหเพียงพอกับความตองการ
ดวยปัจจัยตางๆ เหลานี้ทําใหการประมงทะเลของไทยสามารถเพิ่มผลผลิตสัตวแน้ําจาก 150,000 ตันใน
ปี 2503 เป็นมากกวา 2 ลานตัน ในปี 2520 แตหลังจากที่ไดมีการใชเทคโนโลยีดังกลาวมาจับปลา
เพียง 10 ปี ไดสงผลใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศอยางมากเนื่องจากเรืออวนลากจะใชอวนที่มี
ลักษณะคลายถุงขนาดใหญที่มีตาถี่โดยมีแผนโลหะและยางขนาดใหญที่ใชสําหรับเคลื่อนกวาดหนาดิน
ใตทะเลพรอมกับอวนที่มีตาถี่มากซึ่ง แมจะมีกฎหมายกําหนดขนาดของตาอวนไววาหามใชขนาดเล็ก
กวาที่อธิบดีกรมประมงประกาศกําหนด แตในความเป็นจริงยังไมสามารถกํากับควบคุมตรวจสอบได
อยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรทําใหยังมีการลักลอบใชอวนที่มีขนาดความถี่เล็กมากทําใหสัตวแ น้ําขนาด
เล็ก ลูกปลาที่ยังไมโตเต็มวัยไมสามารถเล็ดรอดไปได ซึ่งรวมถึงสัตวแน้ําที่ไมใชสัตวแเศรษฐกิจเทานั้นที่
ถูกทําลาย แตยั งเป็นการทําลายปะการังแหลงที่อยูของสัตวแน้ําและสิ่งมีชีวิตใตน้ําอีกดวย การนํา
เทคโนโลยีเรืออวนลากเขามาใชทําใหปริมาณสัตวแน้ํามีจํานวนลดน อยลง และความอุดมสมบูรณแของ
ทองทะเลไทยเกิด การทรุ ดโทรมลงอยา งมาก เนื่อ งจากการใชวิ ธีก ารทํ าการประมงดั งกล าวเกิ ด
ผลกระทบตอระบบนิเทศอยางมากทราบไดจากสถิติผูผลิตสินคาจากการประมงระดับโลกซึ่งประเทศ
ไทยเคยติดอันดับ 1ใน10 แตในปัจจุบันทองทะเลไทยเหลือปลาใหจับนอยมากเพราะการทําประมง
ดังกลาวไมเพียงแตจับสัตวแน้ําเศรษฐกิจที่เป็นกลุมเปูาหมายเทานั้น แตเป็นการกวาดลางสัตวแน้ําทุก
ชนิด โดยคิดเป็นสัดสวนของสัตวแน้ําที่จับไดที่ตองการมีเพียงประมาณรอยละ 33.3 เทานั้น ที่เหลือเป็น
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ปลาอื่นๆและเป็นสัตวแน้ําเศรษฐกิจวัยออนซึ่งถูกจับมาอยางไมจําเป็น เชน ลูกปลาที่จะสามารถโตและ
สืบขยายสายพันธุแตอไปเพื่อสรางสมดุลทางระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เรืออวนลากไม
เพียงแตทําลายสัตวแน้ําเศรษฐกิจวัยออนและระบบนิเวศแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแใตน้ําและแนวชายฝั่ง
เทานั้น แตไดทําลายเครื่องมือประมงของชาวประมงพื้นบานที่วางทิ้งไวในทองทะเลเพื่อที่จะดักจับ
สัตวแน้ําไดสรางความเดือดรอนตอวิถีชาวประมงพื้นบานอยางมากเนื่องจากเป็นกลุมชาวประมงสวน
ใหญของประเทศแหลงน้ํ าทั่ว โลกก็กําลั งประสบปัญหาจากการทําการประมงเกินขีดจํากัด ซึ่งใน
ปัจจุบันแทบจะไมเหลือสัตวแน้ําใหจับ องคแการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดออกมา
ยอมรับถึงสัตวแน้ําที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจนั้นถูกจับจนถึงขีดจํากัดแลว
ตอมาในชวงปี 2515 กระทรวงเกษตรและสหกรณแไดหามการทําประมงอวนลาก และอวนรุน
ในเขต 3000 เมตรจากชายฝั่งเนื่องจากเกิดผลกระทบทางระบบนิเวศจากการใชเครื่องมือการทํา
ประมงดังกลาว เพื่อเป็นการปูองกันไมใหทําลายทรัพยากรมากเกินไปแตก็ยังมีกลุมนายทุนจํานวน
มากยังคงบุกรุกเขามาจับปลาในเขตหวงหาม 3000 เมตร เรือประมงเหลานี้สวนใหญเป็นธุรกิจของ
พวกนักลงทุน แมวาไทยจะมีนโยบายควบคุมเครื่องมือประมงเหลานี้ไมใหเพิ่มขึ้นโดยกรมประมงได
ประกาศไมออกใบอนุญาตทําประมงใหแกเรือประมงอวนลากใหมเพื่อลดจํานวนเรืออวนลากในระยะ
ยาวแตก็มีการลักลอบทําอยางผิดกฎหมาย ซึ่งปัญหาดังกลาวสวนใหญลวนมาจากการทําการประมง
ขนาดใหญของพวกนายทุนแตกลับมีกฎหมายหามชาวประมงพื้นบานทําการประมงในเขตทะเลนอก
ชายฝั่ง เปรียบเสมือนเป็นการเอื้อผลประโยชนแพวกกลุมนายทุน ซึ่งชาวประมงพื้นบานมิไดกอความ
เสียหายทางระบบนิเวศเทากับการทําการประมงขนาดใหญของพวกนายทุนถือเป็นการตัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของชาวประมงที่เคยมี
ทั้งนี้ ประเทศไทย ไดมีการกําหนดบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมงไวดวยกัน
หลายฉบั บ จึ ง ทํ า ให เ กิ ด ความยุ ง ยากต อ การเข า ใจและการบั ง คั บ ใช ก ฎหมายดั ง กล า ว ได แ ก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ไดใชมาเป็นระยะเวลานานโดยเนนที่การบริหารจัดการประมง
น้ําจืดเป็นสําคัญ เนื่องจากในสมั ยนั้นยังไมมีการพัฒนาดานการประมงทางทะเลยังไมมีบทบัญญัติที่
สอดคลองกับสภาวการณแในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีการตราพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 ขึ้นใชบั งคับ ให สอดคล องกับสภาวการณแที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตวแน้ําใหเกิดความยั่งยืน แตดวยขอจํากัดบทบัญญัติหลายประการของกรมประมง
ทําใหขาดประสิทธิภาพในการควบคุมตรวจสอบจํานวนเรือประมงอวนลากที่ไดขึ้นทะเบียนอนุญาต
การทําเรือประมงพาณิชยแที่ถูกตองตามที่กฎหมายไดกําหนดไว อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา มาตรการ
ทางกฎหมายที่ประเทศไทยมีอยู นั้นยังขาดมาตรการควบคุมตรวจสอบอยางจริงจังซึ่งมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการประมงนั้นแยกเป็นกฎหมายหลายฉบับดวยกัน ซึ่งทําใหเกิดความยุงยากตอการ
นําไปบังคับใชและการทําความเขาใจของชาวประมง ผูวิจัยไดวิเคราะหแและเล็งเห็นวาปัญหาเหลานี้
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ควรไดรับการศึกษาถึงแนวทางการปูองกันรวมถึงการรองรับปัญหาและอุปสรรคจากการทําประมง
จากการศึกษาพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดานการประมงเพื่อวิเคราะหแหาแนวทาง
ปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวแน้ํา และการทําการประมงรวมถึงเครื่องมือการทําการประมง
ใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและมาตรฐานของสากล อันจะกอใหเกิดประโยชนแในการ
ปรับปรุงแกไขขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไปในอนาคตเพื่อใหเกิดการอนุรักษแฟื้นฟูสิ่งแวดลอมและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนใหเกิดประโยชนแและสงผลกระทบตอระบบ
นิเวศใหนอยที่สุดในอนาคตตอไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
2. เพื่อศึกษาความหมายแนวคิดและทฤษฎีของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประมง
3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การประมงกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทย
4. เพื่อศึกษาวิเคราะหแปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชกําหนดการประมง
5. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางแก ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคในการบั ง คั บ ใช พ ระราช
กําหนดการประมงใหมีผลบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
สมมติฐานของการศึกษา
ปั ญหาและอุป สรรคทางกฎหมายเกี่ย วกับการประมงในปัจจุบั นประเทศไทยมีก ฎหมาย
ควบคุมการทําการประมงอยูหลายฉบับดวยกัน ไดแก พระราชกําหนด พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณแ เป็นตน หากแตกฎหมายดังกลาวยังขาดประสิทธิภาพการควบคุมตรวจสอบ ทําให
เกิดปัญหาการลักลอบการใชเครื่องมือทําประมงที่ผิดกฎหมายจํานวนมาก ซึ่งเกิดผลกระทบอยางมาก
ตอสัตวแน้ํารวมถึงแหลงที่อยูอาศัยของสัตวแน้ํา ทั้งยังเป็นการทําลายระบบนิเวศตามธรรมชาติอีกดวย
ดังนั้น จึงควรมีการแกไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของและใหมีกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องมือการทําประมงของประเทศไทยในอนาคตตอไปดังนั้น ควรใหมีการเพิ่มเติมการจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535
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วิธีการดาเนินการศึกษา
การดําเนินการศึกษาวิทยานิพนธแนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเอกสาร(Documentary Research)
โดยคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทยและตางประเทศ รวมทั้งขอมูลตางๆอันเกี่ยวของกับการประมง
ตลอดจน ตํ า รากฎหมาย ตั ว บทกฎหมาย วิ ท ยานิ พ นธแ วารสาร บทความทางวิ ช าการในสาขา
นิติศาสตรแและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ คนควาในหองสมุดของมหาวิทยาลัยและของสถาบันตางๆ รวมถึง
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงทั้งของหนวยงานรัฐ และหนวยงานของเอกชนที่เกี่ยวของ
ในเรื่องนั้นๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการคนควาทางอิเล็กทรอนิกสแที่ปรากฏอยูบนเครือข ายอินเตอรแเน็ต
เพื่อเป็นขอมูลในการนํามาวิเคราะหแเกี่ยวกับการประมงใหมีมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปและแนวทางแกไขปัญหาทางกฎหมายตอไป
ผลการศึกษา
1. ปัญหาในการใชเครื่องมือการทําประมงที่ผิดกฎหมาย โดยมีการลักลอบใชเครื่องมือ
ดังกลาวรวมถึงการใชอวนที่มีขนาดตาถี่กวาที่กฎหมายกําหนดซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบนิเวศอยางมากการใชเครื่องมือการทําประมงผิดกฎหมายไมใชเพียงแตเปรียบเสมือนการ
ขโมยปลาจากทองทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรของประเทศแตยังไดทําลายอุปกรณแหาปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการประกอบอาชีพของชาวประมงในทองถิ่นอีกดวย แมวาจะมีกฎหมายกําหนดหามไวก็ตามแตก็ไม
สามารถที่จะควบคุมและเอาผิดกับบุคคลที่ลักลอบใชเครื่องมือในการทําประมงไดซึ่งตามพระราช
กําหนดการประมง มาตรา 67 หามไวแตพบวาในทางปฏิบัติไมสามารถควบคุมตรวจสอบเครื่องมือ
การทําประมงไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยเห็นวาควรมีมาตรการควบคุมตรวจสอบในทางปฏิบัติและ
เพิ่มบทลงโทษอยางจริงจัง ตามกรณีศึกษาขางตนผูวิจัยไดเห็นถึงความบกพรองในทางปฏิบัติซึ่งยาก
ต อ การควบคุ ม การลั ก ลอบใช เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กล า วเป็ น เหตุ ใ ช ก ระทบถึ ง ระบบนิ เ วศสิ่ ง แวดล อ ม
เปลี่ยนแปลงไปโดยผลกระทบนั้นสงผลตอรัฐและประชาชน จึงควรมีการแกไขกฎหมายในสวนของ
ความรับผิด
2. ปัญหาการตรวจสอบการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรมาตรการควบคุม
(Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) เพื่อรักษาทรัพยากรทางทะเลที่สงผลตอ
ระบบนิเวศในอนาคต การประมงที่ผิดกฎหมายยังหมายถึง การทําประมงขามแดนที่ผิดกฎหมาย คือ
เรือประมงของไทยที่ทําประมงผิดกฎหมายเหนือนานน้ําไทย หรือนอกเหนือนานน้ําไทยโดยไมมีสิทธิ
ตามกฎหมาย ในทางกลับกันยังรวมไปถึงเรือประมงของสัญชาติใด ๆ ก็ตามที่ทําประมงผิดกฎหมาย
ภายในนานน้ําของไทยอีกดวย ผูวิจัยเห็นวาในประเทศไทยนั้นยังขาดการรายงานและไรการควบคุม
หรือ Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing 2015 - 2019 (Thailand NPOA-IUU 2015 - 2019) ที่
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สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงเพื่อควบคุมการทําผิดกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการแกไข
โดยเสนอแนะใหมีการทํารายงาน
3. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นประเด็นทางสิ่งแวดลอมที่
ส ง ผลกระทบต อ รั ฐ และประชาชนผู ซึ่ ง ใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ นการดํ า รงชี วิ ต เพื่ อ ส ง เสริ ม และ
พัฒนาการจัดการทรั พยากรทางทะเลอยางยั่งยืน จากการศึกษาผูวิจัยพบวาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนั้นมี ผลกระทบมาจากการทําประมงมากเกินกําลัง(Overfishing) และ
การใชเครื่องมือแบบทําลายลาง จนกลายเป็นสวนหนึ่งในการทําประมงที่ผิดตอสมดุลทางธรรมชาติ
และกฎหมาย จากกรณีศึกษากรมประมงไดนําเรืออวนลากหนาดินจากตางชาติเขามาในไทยเมื่อพ.ศ.
2492 และสนับสนุนใหชาวประมงหันมาใชเทคโนโลยีในการจับปลามากขึ้นเพื่อที่จะสามารถจับปลา
ไดในครั้งละมากๆ แตหลังจากนั้นเพียง 10 ปีจากที่มีการใชอวนลาก สงผลใหปริมาณสัตวแน้ําและความ
อุดมสมบูรณแของทะเลไทยเกิดการทรุดโทรมลงไปเป็นอยางมาก ผูวิจัยเห็นวาควรยกเลิกวิธีการประมง
ดังกลาวที่ทําลายทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล
4. ปัญหาการหามชาวประมงพื้นบานทําการประมงนอกเขตชายฝั่ง ตามพระราชกําหนดการ
ประมง 2558 มาตรา 34 นั้ น มีเปู าหมายในการแก ไข คือการสรางความเป็นธรรมในการเขาถึ ง
ทรัพยากรและการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงพื้นฐานของทรัพยากรเป็นหลัก ผูวิจัยเห็นวารัฐที่ทํา
หนาที่ออกกฎหมายควรจะรวบรวมขอมูล วิเคราะหแ บนฐานทางวิชาการที่ถูกตอง รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนชาวประมงพื้นบาน และผลกระทบตางๆในทุกภาคสวน ตลอดจนประยุกตแหลักการ
จัดการอันเป็นที่ยอมรับในทางสากล มาแกไขปัญหาโดยยึดหลักความเป็นธรรม และคํานึงถึงการใช
ประโยชนแทรัพยากรอยางยั่งยืน และเคารพวิถีชีวิตการทํากินของทุกคนอยางเทาเทียม
อภิปรายผล
เมื่อดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2560 กับกฎหมายการประมงของสหราชอาณาจักรและสหพันธรัฐมาเลเซีย แลวนั้น จะพบวา
ทั้งสองประเทศมีหลักเกณฑแในการควบคุมการประกอบกิจการประมงที่ละเอียดครอบคลุมและมีความ
เขมงวด เชน Sea Fish A.C.1967 ของสหราชอาณาจักร มีการกําหนดการนําปลาที่มีขนาดเล็กขึ้นบก
หามครอบครองปลาที่มีขนาดเล็กไวเพื่อเขากระบวนการผลิตหรือใชประกอบธุรกิจ ผลเสียที่ตามมาคือ
ทําใหปริมาณทรัพยากรของสัตวแน้ํามีปริมาณลดนอยลง เป็ นการตัดโอกาสในการขยายพันธุแตอไปใน
อนาคต ซึ่งสงผลใหจํานวนทรัพยากรนอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณความตองการใชทรัพยากร
แมของพระราชกําหนด มาตรา 57 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในสวนที่ประเมินผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และทําการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรแเพื่อใชในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอระบบนิเวศ โดยมีหนาที่ประเมินความ
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เสี่ยง และในการตรวจสอบพิจารณาสาระสําคัญตามนโยบายการประมงอยางยั่งยืน สวนสหพันธรัฐ
มาเลเซียมีพระราชบัญญัติการประมง ค.ศ. 1985 การกําหนดเขตในนานน้ํา การประมงเป็นอุทยาน
ทางทะเลหรือเขตสงวนทางทะเล การใหความสําคัญในการออกออกอาชญาบัตร ที่จะตองมีการยื่น
แผนผังขนาดเรือ กําลังเครื่องยนตแ ขนาดและน้ําหนักของกอนที่จะเริ่มสรางเรือ
ข้อเสนอแนะ
1) ผูวิจัยเห็นควรใหมีผูแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผูแทนจาก
กระทรวงมหาดไทยเป็น คณะกรรมการควบคุมการประมง รวมถึงรวมในการประเมินผล
กระทบการทําประมงเกินขนาด การกําหนดใหคณะกรรมการดังกลาวควรใหอํานาจในการทํา
วิจัยและหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการทําการประมงดวย
2) ควรแกไขขั้นตอนและกระบวนการในการควบคุมตรวจสอบใบอาชญาบัตรโดยมีหนวยงานที่
เกี่ยวของในการตรวจสอบ โดยใหมีหลักเกณฑแการยื่นขอใบอนุญาตทําประมงตองยื่นตอนาย
ทะเบียนที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิบดีกรมประมง และใหอธิบดีกรมประมงมีอํานาจในการ
อนุมัติเพิกถอนใบอนุญาต
3) ควรเพิ่มกระบวนการตรวจสอบผูประกอบการกิจการไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว
หรือไม มีการตรวจสอบเครื่องมือการทําประมง เขตพื้นที่ทําการประมง สภาพแวดลอมใหม
ทุกครั้งที่ยื่นขอรับใบอนุญาต วายังคงรักษามาตรฐานอยูหรือไม
4) ควรเพิ่มอํานาจหนาที่ใหกรมประมง และสํานักงานคุมครองผูบริโภคมีอํานาจเขาไปตรวจสอบ
ดูแลกิจการผูประกอบการประมง
5) ควรปรั บปรุงขอกฎหมายเกี่ยวกับการนําสัตวแน้ําขึ้นบก พระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2560 เพื่อควบคุมตรวจสอบกอนการเคลื่อนยายสัตวแน้ํา ใหคุมครองถึงขนาดของสัตวแน้ําที่นํา
ขึ้นบกดวย เพื่อเป็นการเพิ่มประชากรสัตวแน้ําในอนาคตตอไป
6) เพื่อเป็น การแกไขปัญหาที่ตรงเหตุ ควรปรับบทลงโทษผู กระทําความผิด ใหเหมาะสมกับ
สภาวการณแในปัจจุบันและเพิ่มโทษมาตรการใหบําเพ็ญสาธารณประโยชนแดวย เชน ยกเลิก
การใหใบอนุญาตประกอบกิจการ เพิ่มโทษปรับใหสูงขึ้นหรือสามารถดําเนินการทางกฎหมาย
ในทางอาญาและทางแพง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันดวย รวมถึงกําหนด
ชั่วโมงอบรมและบําเพ็ญประโยชนแสาธารณะเพื่อสรางจิตสํานึกมากขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิ ช าการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคแ ที่ จ ะศึ ก ษาและวิ เ คราะหแ เ รื่ อ งการใช ค วามรุ น แรงใน
เหตุการณแเจาอนุวงศแ ระหวางปี พ.ศ.2369-2371 โดยใชกรอบแนวคิดจากงานเขียนเรื่อง Leviathan
ของ โทมัสฮอบสแ ผลการศึกษาและวิเคราะหแพบวา ในระหวางเหตุการณแเจาอนุวงศแ พ.ศ.2569-2371
ทั้งฝุายเจาอนุวงศแและฝุายสยามตางก็ใชความรุนแรงดวยกันทั้งสองฝุาย โดยฝุายเจาอนุวงศแใชความ
รุนแรงในการฆาเจาเมืองอีสานที่ไมยอมใหความรวมมือ 7 คน ฆาตัวประกันคนไทยบางคน และฆา
ทหารไทยเกือบ 300 คน ฝุายสยามก็ใชความรุนแรงตอบโตโดยการเผาเมืองเวียงจันทนแจนพินาศยอย
ยับ 2 ครั้ง และจับตัวเจาอนุวงศแได จากนั้นไดนํามาแหประจานใหผูคนทั้งหลายรุมสาปแชงที่กรุงเทพฯ
จนเจาอนุวงศแตรอมพระทัยและถึงแกพิลาลัยในที่สุด
คาสาคัญ: ความรุนแรงเหตุการณแเจาอนุวงศแโทมัสฮอบสแ
Abstract
This documentary research article is an academic article, purposed to study
and analyze Chao Anouvong’s event during 1826-1828. This article attempted to
compare the violence that both of Siam and Lao’s used in this event using the
conceptual framework of violence in Thomas Hobbes’sLeviathan.This article was a
historical survey that pay particular attention to the many kinds of work both of Siam
and Lao. Based on the findings of this investigation, there were violence using both
from Siam and Lao during Chao Anouvong’s event. Chao Anouvong killed many
persons including some of Thai hostages and nearly 300 Thai musketeers during the
invasion to attack Siam on the northeast region of Siam. To strike back, Siamused the

44

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

more violence than Lao. Siam sacked and destroyed Vientiane twice including
forcibly herd massive Laos to Siam. In addition, Chao Anouvong was
succumbed,imprisoned and brought to Bangkok where he died in the end.
Keywords: Violence, Chao Anouvong’s event, Thomas Hobbes
บทนา
เหตุการณแเรื่องเจาอนุวงศแ (พ.ศ.2369-2371) ในตนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 แหงกรุงรัตนโกสินทรแ เอกสารของฝุายไทยทุกฉบับระบุตรงกันวา เป็นสงคราม
ปราบพวกกบฏ มีหัวหนากอการกบฏ คือ เจาอนุวงศแ สวนเอกสารฝุายลาวแสดงการยกยองเชิดชูวา
เป็นวีรบุรุษของลาวผูกอบกูเอกราช เพื่อความยุติธรรมและความเป็นชาติลาว จากสยาม (Ford, 2011
: 113)ทั้ง ๆ ที่ในยุคสมัยนั้นยังไมมีแนวคิดเรื่องรัฐชาติเกิดขึ้นเลยก็ตาม ถึงแมพระองคแจะทําการไม
สําเร็จ แตชาวลาวยังยกยองวาพระองคแเป็นวีรบุรุษผูหาญกลา (จักรมนตรี ชนะพันธแ, 2560 : 2)
ในหนังสือ Leviathanของ โทมัสฮอบสแ เขาพยายามอธิบายสภาวะธรรมชาติ (State of
Nature) ของมนุษยแ อันหมายถึง ระยะกอนหนาที่จะมีการกอตั้งสังคมการเมืองใด ๆ ขึ้น แมวาภาวะ
ดังกลาว หากเคยมีอยูจริง จะเป็นสิ่งที่เราไมมีวันลวงรูไดอีกแลวก็ตาม แตจินตนาการทางทฤษฎีนี้ก็
จําเป็นตอการคิดพิจารณาวา ถาปราศจากอารยธรรม มนุษยแจะอยูในสภาวะเชนไร จากจินตนาการ
ของ ฮอบสแ จึงเห็นไดวา ในสภาวะธรรมชาติของมนุษยแเป็นสิ่งที่ไมนาชื่นชมสักเทาไร ดวยเหตุที่มนุษยแ
มุงแสวงหาความพึงพอใจใสตนอยางไมมีขีดจํากัด มนุษยแจึงเต็มไปดวยกิเลสตัณหา ตางคนตางมุงเอา
เปรียบผูอื่น บังคับใหผูอื่นทําตามใจตน และถือวาตนเองเป็นศูนยแกลางของทุกสิ่ง ในสภาพธรรมชาติ
ความเห็นแกตัวของมนุษยแ จึงแสดงออกมาอยางเต็มที่ ดังฮอบสแที่กลาววา (Hobbes, 1985 : XII. 12)
“หากมนุษยแสองคนปรารถนาในสิ่งเดียวกัน ซึ่งไมมีวิธีใดที่เขาทั้งสองจะแบงปันกันได เขา
ก็ยอมกลายเป็นศัตรูกัน และในอันที่จะบรรลุเปูาหมายของแตละคน ซึ่งไดแก การธํารง
รักษาคน (Their own conservation) เป็นหลัก และบางครั้งเพียงเพื่อความสุขสมอารมณแ
หมายของตน (Their delectation only) ทั้งคูก็จะเพียรพยายามทําลายลาง หรือสยบซึ่ง
กันและกัน”
ตามตรรกะแบบดิบและเถื่อนเชนนี้ยอมไมมีการแบงแยกใด ๆ ทั้งสิ้นวา อะไรถูก อะไรผิด สิ่งใด
เป็นธรรมสิ่งใดไมเป็นธรรม หรือหากแมนวามีการแยกแยะดังกลาว ก็คงไมมีเกณฑแที่ใชเป็นมาตรฐาน
รวมกันไดเลย ทั้งนี้เพราะตราบใดที่มนุษยแยังดํารงอยูในสภาพธรรมชาติอยางแทจริง ซึ่งก็คือภาวะการ
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มุงทําลายลางกัน เขาก็จะใชความปรารถนาเฉพาะตนเป็นมาตรวัดวาอะไรดี อะไรเลว การยึดเอา
ตนเองเป็นศูนยแกลางเชนนี้ เป็นเหตุใหเกิดการพิพาทกันในทุก ๆ เรื่อง ที่เกี่ยวของกั บผลประโยชนแ
และศักดิ์ศรี มนุษยแจะใชกําลังแกงแยงชิงดี และเบียดเบียนกันอยูตลอดเวลา จนหาความสงบสุขมิได
ความขัดแยงอันไมมีที่ยุติดังกลาว จึงเสี่ยงที่จะนําไปสูความหายนะของทุกคนรวมกัน กลาวคือ หาก
พฤติกรรมของมนุษยแถูกชี้นําดวยความคิดเห็นสวนตน และความปรารถนาสวนตนเพียงถายเดียว
พวกเขาจะไมมีทางปกปูองคุมครองตนเอง จากศัตรูภายนอก หรือจากการเบียดเบียนกันเองไดเลย ใน
ภาวะมิคสัญญีที่มนุษยแกลายเป็นหมาปุาสําหรับมนุษยแดวยกัน (Homo Hominy lupus) นี้ มีเพียง
ความรักตัวกลัวตาย (Fear of Death) เทานั้น ที่ทําใหมนุษยแไดคิด สําหรับฮอบสแแลว มนุษยแมิไดตาง
จากสัตวแในแงที่มีจิตใจประเสริฐกวา หากแตมนุษยแเป็นจักรกลที่รูจักคํานวณผลไดผลเสีย จากการ
กระทําตาง ๆ ของตน นั่นคือ รูจักคิดดวยเหตุผลมากกวาสัตวแอื่น มนุษยแจึงเห็นพองตองกันวา ควรจะ
แสวงหาสั น ติภ าพร ว มกัน มากกวาที่จะเบี ยดเบี ยน ทําลายล างกันอยูเช นนี้ ในความคิด ดังกล า ว
ความเห็นแกตัวของมนุษยแก็ยังคงดํารงอยูเชนเดิม แตเปลี่ยนเป็นความเห็นแกตัวแบบยั่งยืน เพราะ
กํากับไวดวยสติปัญญา มิใชเห็นแกตัวอยางโงเขลา เอาแตได จนในที่สุดไมมีใครไดอะไรอยางแตกอน
กลาวโดยสรุป ฮอบสแเห็นวาธรรมชาติของมนุษยแมีความเป็นสัตวแที่เห็นแกตัวอยางรายกาจ
และพรอมที่จะตอสูและฆา เพื่อผลประโยชนแและความอยูรอด สําหรับฮอบสแแลว แมกระทั่งคนที่
ออนแอที่สุดอาจทําการชักชวนหรือกลอมเกลาคนอื่นเพื่อชวยเขาฆา (คนที่เขาตองการกําจัด) ด วยเหตุ
นี้เอง ฮอบสแ จึงสนับสนุนใหมีองคแอธิปัตยแ (Sovereign) ที่มีอํานาจเด็ดขาดในการควบคุมธรรมชาติ
ดังกลาวของมนุษยแ เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข แนวคิดของฮอบสแไดนําไปสูการปกครองแบบเผด็จ
การเบ็ดเสร็จ อันมีความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคม (เพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธแ, 2557:
249-262)นั่น คือ สั น ติภ าพสํ าหรับมนุษยแนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการใชความรุนแรงที่เด็ดขาด
เหนือกวาในการจะสกัดและกดบังคับการใชความรุนแรงตาง ๆ ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่วา มนุษยแโดย
ธรรมชาติ ในสายตาของฮอบสแ นั้ น มีค วามเห็ นแกตั ว อย างรุน แรงและดว ยความเห็ นแก ตัว อัน มุ ง
ตอบสนองความตองการของตัวเอง จึงแสวงหาอํานาจและความเหนือกวาผูอื่น เพื่อที่จะไดครอบครอง
สิ่งตาง ๆ ที่ตอบสนองกิเลสตัณหาของตน ฮอบสแ ยอมจะกลาววา สันติภาพจะดํารงอยูตราบเทาที่
อํานาจหรือความรุนแรงที่เด็ดขาดและเหนือกวาการใชอํานาจและความรุนแรงอื่นใดยังคงดํารงอยู
สําหรับประเด็นเรื่องการใชความรุนแรง (ที่มากกวา) เพื่อสยบความรุนแรง (ที่นอยกวา) ไช
ยันตแ ไชยพร (2543 : 59-64) เห็นวา บทเรียนจากประสบการณแของมนุษยชาติไดสอนใหเรารูวา ไม
เคยมีใครที่แข็งแรงกวาคนอื่นไดตลอดไป ดังนั้น การทาทายและการประลองอํานาจ เพื่อกาวไปสู
ความแข็งแรงสูงสุด จึงปรากฏใหเห็นอยูเสมอดวยตรรกะของฮอบสแเอง นั่นคือเมื่อมนุษยแมีความเห็น
แกตัวและพยายามตอบสนองความตองการของตนอยูเสมออยางไมลดละ การแสวงหาอํานาจสูงสุด
จึงเป็น สิ่งที่ไมสามารถแยกจากธรรมชาติของตัวมนุษ ยแเองได ดังนั้นสันติภาพที่เกิดขึ้นดวยวิธีการ

46

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ดังกลาวนี้ จึงเป็นเพียงชวงเวลาของการพักรบที่คั่นกลางและเป็นแครอยตอเล็ก ๆ ของสภาวะสงคราม
เสียมากกวา ดวยเหตุนี้ ตรรกะของฮอบสแหรือวิธีการยุติความรุนแรงหรือสภาวะสงครามนั้น แทที่จริง
คือ ตรรกะของสภาวะสงครามถาวรของมวลมนุษยแมากกวา การใชอํานาจและความรุนแรงในการยุติ
การใชอํานาจและความรุนแรงนั้น ไมตางกับการมุงใหเกิดความเงียบโดยใชเสียงที่ดังกวา เขากลบ
เสียงอื่น ๆ เหมือนกับการตะโกนดวยเสียงอันดัง เพื่อใหผูคนหยุดตะโกนแนนอนกวา การตะโกนดวย
เสียงอันดังกวานี้ ยอ มเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําใหผูคนหยุดการใชเสียงได แตก็แนนอนเชนกันวา ถาการ
ตะโกนเป็นธรรมชาติของมนุษยแ มนุษยแก็คงจะตะโกนทุกครั้งเมื่อไมมีเสียงที่ดังกวา ขณะเดียวกัน การ
ใชอํานาจและความรุนแรงไมตางจากการกระทําอื่น ๆ ของมนุษยแ ยอมตองมีประธานผูกระทําและ
กรรมผูถูกกระทํา การที่บุคคลผูหนึ่งสามารถกระทําตอบุคคลอีกคนหนึ่งไปตามเจตจํานงชี้ใหเห็นวา
เขาผูนั้นมีเสรีภาพ สวนบุคคลผูถูกกระทํายอมเป็นผูที่ถูกลิดรอนเสรีภาพหรือถูกทําใหอยูในสภาวะที่ไม
มีเสรีภาพ เพราะไมสามารถทําได เนื่องจากมีอํานาจที่เหนือกวามายุติหรือเป็นอุปสรรคตอการกระทํา
ไมตางจากการใชเสียงอันดัง เพื่อกลบเสียงอื่น ๆ
แนนอนวา มีคนจํานวนไมนอยที่อางวา ในบางสถานการณแ เราจะพบวา คนบางคนนั้นไม
สามารถพูดใหรูเรื่องได ดังนั้นจึงจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองใชวิธีการตะโกนดวยเสียงอันดังกวา เพื่อให
เขาหยุดพูด ในทํานองเดียวกัน มีคนจํานวนไมนอยที่เชื่อวา ไมมีประโยชนแอันใดที่จะใชเหตุผลกับคน
บางคน ดังนั้นจึงจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองใชอํานาจและความรุนแรง เพื่อยุติการใชอํานาจและความ
รุนแรงของคนบางคนนั้น และแนนอนวา ถาเขาเป็นคนที่พูดดวยเหตุผลไมรูเรื่อง การยุติก ารใชอํานาจ
และความรุนแรงของเขาดวยวิธีการของอํานาจและความรุนแรงยอมเป็นการยุติลงชั่วคราวเทานั้น
ตราบเทาที่เรายังมีอํานาจและความรุนแรงที่เหนือกวาที่ทําใหเขากลัวอยู ดังนั้น การอยูในสภาวะของ
การใชอํานาจและความรุ น แรง เพื่อยุติอํานาจและความรุนแรงนั้น แมวาจะก อให เกิดความสงบ
เรียบรอย และทั้งผูใชอํานาจหรือผูกระทําและผูถูกกระทํา ยอมดํารงชีวิตอยูภายใตความหวาดระแวง
ความรูสึกไมปลอดภัยมากกวาจะรูสึกสงบปลอดภัยจริง ๆ อยางที่ฮอบสแวาดภาพไว
จากกรอบทฤษฎีดังกลาว จากการที่เอกสารทางประวัติศาสตรแระบุวาสงครามเจาอนุว งศแมี
สาเหตุที่แตกตางกัน เพราะมีหลักฐานที่แตกตางกันของฝุายไทยและฝุายลาว แตสิ่งที่แนนอนคือ ผล
ของสงครามครั้งนี้ มีอยางกวางขวาง และยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน เชน การเคลื่อนยายประชากรทั้ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่ฝั่งซายแมน้ําโขงครั้งใหญที่สุด การทําลายเมืองเวียงจันทนแ
อยางยับเยิน จนเป็นการสรางรอยแผลที่ลึกมากตอชาวลาวจนทุกวันนี้(สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 138)
อยางไรก็ตาม พอจะสรุปสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแอันเป็นที่มาของการใชความรุนแรงทั้งฝุายไทย
และฝุายลาว โดยอางอิงจากเอกสารของทั้งสองฝุาย ดังนี้
เอกสารฝุายไทย ไดแก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 9 เลม 2 ของเจาพระ
ทิพากรวงศแ (2504) ประชุมจดหมายปราบกบฏเวียงจันทนแของสมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอกรมพระ
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ยาดํารงราชานุภาพ (2493) อานามสยามยุทธ ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ (2550) ประวัติศาสตรแอีสาน
(2542) ประวัติศาสตรแลาว (2530) ของ เติม วิภาคยแพจนกิจ ประวัติศาสตรแลาว (2541)ประวัติศาสตรแ
อีสาน (2557)ของ สุวิทยแ ธีรศาศวัต เอกสารของฝุายไทยระบุตรงกัน ถึงสาเหตุหรือชนวนของการเกิด
สงครามเจาอนุวงศแ อาทิ ในประชุมจดหมายเหตุ เรื่อง ปราบกบฏเวียงจันทนแ ซึ่งสมเด็จฯกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพไดทรงเรียบเรียงคําอธิบาย และใหจัดพิมพแคําอธิบายและใบบอกเรื่อง กองทัพไทย
ขึ้นไปปราบเมืองเวียงจันทนแ คราวนั้น ในคําอธิบายไดวิเคราะหแสาเหตุของการกบฏครั้งนั้น 4 ประการ
คือ
ประการแรก การที่ไทยยอมใหเจาราชบุตรโย โอรสองคแที่ 3 ของเจาอนุวงศแเป็น เจานคร
จําปาศักดิ์ หลังการปราบกบฏขา ใน พ.ศ.2362 ทําใหเจาอนุวงศแมีกําลังและอํานาจขึ้นอีกเป็นอันมาก
เพราะสามารถจะบังคับบัญชาวากลาวบานเมืองทางชายพระอาณาเขตไดตั้งแตดานเหนือลงมาตลอด
ดานตะวันออกจนตอแดนกรุงกัมพูชา เจาอนุวงศแก็มีใจกําเริบขึ้น
ประการที่สอง เจ าอนุวงศแทูลขอแบงพวกครัวชาวเวียงจันทนแที่กวาดตอนมาสมัยกรุงธนบุรี
กลับเวียงจันทนแ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงปฏิเสธ เพราะหากทรงยอมก็จะมีคนกลุม
อื่นๆที่ไทยกวาดตอนมา พากันกําเริบ เอาอยางบาง เมื่อไมพระราชทานตามประสงคแ เจาอนุวงศแรูสึก
อัปยศ และผิดหวัง กลับขึ้นไปเวียงจันทนแ ก็ตั้งตนคิดกบฏ
ประการที่สามเจาอนุวงศแทรงเห็นวาการที่เวียดนามขยายอํานาจเขามาในเขมร ตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 2ไทยก็ยอมเวียดนาม เพราะไทยเกรงจะเกิดศึกกระหนาบทั้งพมาและเวียดนาม เจาอนุวงศแ
ทรงเอาใจออกหางจากไทยไปฝักใฝุเวียดนาม หากเวียงจันทนแแยกตัวจากไทยก็คงไดเวียดนามเป็นที่พึ่ง
ไทยก็อาจไมกลาทําศึกหลายดาน
และประการสุดทาย มีขาวเลาลือถึงเวียงจันทนแในปี พ.ศ.2369 วา ไทยเกิดวิวาทกับอังกฤษ
อั ง กฤษจะยกทั พ เรื อ มาตี ก รุ ง เทพฯ จึ ง เป็ น โอกาสเหมาะที่ เ วี ย งจั น ทนแ จ ะออกหน า ก อ การกบฏ
(จดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทนแ, 2504 : 3-5)
ประวัติศาสตรแอีสานที่มีผูอางถึงมากที่สุด คือ ของเติม วิภาคพจนกิจ (2542) ไดระบุสาเหตุ
ของสงครามเจาอนุวงศแ คือ
ประการแรก การที่ไทยตั้งราชบุตร (โย) ของเจาอนุวงศแ เป็นเจานครจําปาศักดิ์ เป็นเหตุใหเจา
อนุวงศแมีกําลังและอํานาจเพิ่มขึ้นมา ทําใหมีพระทัยกําเริบ
ประการที่สอง เจาอนุวงศแถือตนวา ไดสนิทชิดชอบ มีความดีความชอบมาตั้งแตรัชกาลที่ 2
เคยเพ็ดทูลอยางไรก็ทรงอนุมัติตาม เมื่อมาถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 2 ตอนจะกลับก็ทูลขอ
พระราชทานจะเอาครอบครัวลาวเวียงจันทนแที่สระบุรี ซึ่ งถูกกวาดตอนมาครั้งกรุงธนบุรี และนาง
ละครกับเจาหญิงดวงคํา คืนไปเวียงจันทนแ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงอนุญาต ก็รูสึก
อัปยศตอเหลามหาเสนาอํามาตยแ ขาราชการทั้งปวง
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ประการที่สาม เจาอนุวงศแคงจะเห็นความทุกขแยากของชาวลาวที่ถูกเกณฑแมาขุดคลองสราง
กรุงเทพฯ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ขนซุงมาสรางพระเจดียแกลางน้ํา เมืองสมุทรปราการ และปิดแมน้ํา
เจาพระยา ที่เมืองอางทอง ในรัชกาลที่ 2
ประการที่สี่เจาอนุวงศแเขาพระทัยวา การที่รัชกาลที่ 3 ขึ้นครองราชยแแทนเจาฟูามงกุฎนาจะ
เกิดความยุงยากทางการเมือง
และประการุดทาย มีกิตติศัพทแเลาลือวา ไทยเกิดวิวาทกับอังกฤษ อังกฤษกําลังจะยกทัพเรือ
มาตีกรุงเทพฯ
ดานเอกสารฝุายลาว ระบุสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแไวแตกตางกันในรายละเอียดใน
พงศาวดารเมืองเวียงจันทนแ ซึ่งสันนิษฐานวา แตงในสมัยฝรั่งเศสปกครองลาว เพราะมีเนื้อหายอ ๆ
ตั้งแต พ.ศ.2193 ถึงสมัย ทานผู เฮ็ดรัช การประเทศอินโดจีน เดี๋ยวนี้ชื่อ แมกลั ง เดิมเป็นผูสํ าเร็จ
ราชการ ซึ่งมีเนื้อหาเพียง 3 หนากระดาษเอสี่ ไดกลาวถึงสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแไวสั้น ๆ วา
เจาอนุวงศแทรงสั่งใหเจาราชวงศแนําเครื่องราชบรรณาการมาใหไทยกับให คุมพวกลาว “ไปเฮ็ดการที
ปากน้ํา ไทยมีความติเจาราชวงษแวา เกณฑแคนมานอยโพด บพอกับเวียก เจาราชวงษแก็ตอบไทยโดย
ความโมโหไทย” เมื่อเจาราชวงษแกลับมาก็เตรียมกําลังเพื่อรบกับไทย (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2540 :
34)
ในประวัติศาสตรแลาวฉบับกระทรวงศึกษาธิการ แตงโดยอูคํา พมวงสา ตีพิมพแ พ.ศ.2501ได
ระบุถึงสาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแคือ การกอบกูเอกราช เพราะชวงนั้น “สยามไมมีความเขมแข็ง
เหมือนเมื่อกอน เพราะอยูในวงศแศักดินาสยามเองไดเกิดการขัดแยงกัน พรอมกันนั้นจักรวรรดิอังกฤษ
กําลังแทรกซึมเขาสูภาคใตของสยาม” (อูคํา พมวงสา, 2539 : 96-97)
ในพงศาวดารลาวฉบับเจาคําหมั่น วงกตรัตนะ ไดกลาวถึง สาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแวา
“เจ าอนุว งศแเสด็จ ไปขอเอาพระแกว มรกตกับรัฐ บาลไทย รัฐบาลไทยไมยอมใหพระองคแ จึงคิดทํา
สงครามกับไทย” เพื่อกูเอกราชและอัญเชิญพระแกวมรกตกลับเวียงจันทนแ (คําหมั่น วงกตรัต นะ,
1971 : 64-65 อางถึงใน สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 142)
สวน เดวิด เค. วัยอัตตแ (David K. Wyatt)นักวิชาการดานไทยศึกษาคนสําคัญชาวอเมริกัน
สรุปวา เมล็ดพันธุแของการลุกขึ้นสูของเจาอนุวงศแ มีที่มา 2 ประการ คือ1)ความไมพอใจที่ชาวลาวถูก
เกณฑแใหไปตัดตนตาลที่สุพรรณบุรี เพื่อมาสรางปูอมที่พระประแดง และ 2)เจาอนุวงศแทูลขอนางละคร
กับเจาหญิงเชื้อพระวงศแลาวกลับคืนไปเวียงจันทนแ แตรัชกาลที่ 3 ไมทรงอนุญาต
ในหนั งือประวัติศาสตรแ ล าวของมหาคํา จําปาแกว มณี และคณะ ไดกล าวถึง สาเหตุของ
สงครามเจาอนุวงศแวา “ตั้งแตกลับจากบางกอกเมื่อ ค.ศ.1827 (พ.ศ.2370)นั้น สมเด็จพระเจาอนุวงศแ
ทรงคิดหาทางที่จะกูอิสรภาพอยูเสมอ และเมื่อทรงคิดถึงเหตุการณแที่พระเจาแผนดินไทยใหไปตัดตน
ตาล อันเป็นการทรมานไพรพลของพระองคแนั้น มันเป็นการแสดงอํานาจใสพระองคแอยางชัดแจง เป็น
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การประณามทางออมใหเห็นวา พระองคแไมมีหนทางปูองกันไพรพลของพระองคแใหมีความสุขได ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเจาแผนดินไทยองคแใหมไมไวพระทัยจึงแสดงอํานาจปรามไว เพื่อใหกลั ว พระเจา
อนุวงศแก็ทรงลองพระทัยเจาแผนดินไทย โดยขอเจาหญิงดวงคํา พวกนางละคร และครอบครัวลาว
ชาวเมืองสระบุรีขึ้นมาเวียงจันทนแ ผลปรากฏวาไมไดสักอยาง พระองคแจึงแนพระทัยวา เจาแผนดิน
ไทยตัดสายสัมพันธแกับพระองคแโดยสิ้นแลว จึงทรงโทมนัสขัดแคนพระทัยมาก ฉะนั้นจึงตัดสินพระทัย
ทําการกูอิสรภาพ ประกาศเอกราชและขาดความเป็นประเทศราชของไทยใน ค.ศ.1827 (มหาคํา
จําปาแกวมณี และคณะ, 2541 : 77)
ในประวัติศาสตรแของลาวของศิลา วีระวงศแ ไดกลาวถึงสาเหตุของสงครามครั้งนี้อยางสั้น ๆวา
เจาอนุวงศแตองการกูอิสรภาพฟื้นฟูประเทศใหกลับคืนเป็นเอกราชเทานั้น มิไดคิดจะรบเอาประเทศ
ไทยหรือรบรากับประเทศไทย เพื่อแกแคนแทนพระราชบิดา (ศิลา วีระวงศแ, 2539 : 173)
ในแบบเรียนประวัติศาสตรแชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการลาวปัจจุบันไดระบุ
สาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแวา ลาวเห็นวา ไทยรบแพเวียดนาม ทําใหไทยออนแอลง อังกฤษก็เริ่ม
แทรกแซงภาคใตของไทยถูกพวกนายทุนตะวันตกขมขู ยิ่งกวานั้นกลุ มผู นําไทยก็ขัดแยงกันเองที่
ประชุมของผูนําลาว จึงเห็นวาถึงเวลาแลวที่ตองกูชาติ (เวียงวิจิตร สุทธิเดช, 1996 : 176-177 อางถึง
ใน สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 143)
ในบรรดานักประวัติศาสตรแลาวที่เขียนเกี่ยวกับสงครามเจาอนุวงศแครั้งนี้ มยุรี เหงาสีวัทนแ
และเผยพัน เหงาสีวัทนแ (2531 : 58-74)โดดเดนที่สุด เพราะไดวิเคราะหแสาเหตุห ลายดาน โดยอางอิง
หลักฐานขั้นตนหลายแหลง แลวสรุปวา สาเหตุของสงครามเจาอนุวงศแไวดังนี้
ประการแรก เพราะนโยบายของบางกอก ที่พยายามทําใหลาวกลายเป็นสยาม ทําใหลาย
กลายเป็นแขวงหนึ่งของสยาม โดยตีความจากการสักเลกในภาคอีสาน ในตนรัชกาลที่ 3 วาเป็นความ
พยายามที่จะกลืนชาติลาว
ประการที่สอง ไทยกดขี่ลาวมาก โดยผูเขียนทั้งสองไดยกกรณีไทยใชใหคนลาวไปตัดตนตาลที่
สุพรรณบุรี แลวขนไปสมุทรปราการกับเกณฑแคนลาวไปตัดไมไผ 5,000 ลํา เพื่อเอาไปปิดขวางปากน้ํา
เพื่อปูองกันการโจมตีของอังกฤษ
ประการที่สาม เจาอนุวงศแถูกขุนนางผูใหญฝุ ายไทยหลายคนพูดจาทํากริยาดูหมิ่นดูถูก เจา
ราชวงษแโอรสองคแรองของเจาอนุวงศแและเป็นผูควบคุมคนลาวไปตัดตนตาลที่สุพรรณบุรีขนไปปากน้ํา
ไมพอใจเรื่องที่คนไทยดูหมิ่นและกดขี่คนลาวดังกลาวมาก ถึงกับไปบอกเจาอนุวงศแวา “ขาพเจาไมขอ
เป็นขี้ขาพวกไทยแลว”
ประการสุดทาย ประเด็นเศรษฐกิจ ไทยพยายามปิดลอมลาวในการสงสินคาออกไปทางเขมร
ซึ่งมีขุนนางไทยผูกขาดการคาอยู การขูดรีดสวยจากลาวก็เป็นสาเหตุของการทําสงครามครั้งนี้ดวย
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ดานเอกสารพื้นเวียงเอกสารพื้นเวียงมีหลายฉบับ ฉบับที่พบที่หอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี
เป็นอักษรไทยนอยเขียนบนใบลานความยาว 97 ลาน ไมปรากฏชื่อผูแตง ปรากฏแตเจาของเอกสาร
ชื่อ ซาเสน ผูคัดลอกชื่อ สามเณรสิงหแคัดลอกจากฉบับเดิมใน พ.ศ.2443 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากสงคราม
เจาอนุวงศแยุติลงใน พ.ศ.2371 72 ปี ศาสตราจารยแธวัช ปุณโณก ผูวิจัยเอกสารพื้นเวียงเป็นคนแรก
สันนิษฐานวา ผูแตงนาจะมีชีวิตอยูระหวางเหตุการณแดังกลาว และอาจแตงขึ้นตอนปลายของชีวิตโดย
เขียนขึ้นจากประสบการณแของตน และบางสวนอาจจะฟังมาจากผูอื่น แตก็เขียนอยางระมัดระวังใน
ขอเท็จจริง และรูรายละเอียดในเหตุการณแดี โดยเฉพาะในพื้นที่อีสานใต แตไมรูเรื่องการรบในแถบ
หนองบัวลําภู และไมรูเรื่องเหตุการณแในกรุงเทพฯ ผูประพันธแอาจจะมีเชื้อสายฝุายพระวอพระตา
เอกสารพื้นเวียงที่ปรากฏในภาคอีสานมีหลายฉบับพบในที่ตาง ๆ ตามที่ศูนยแประสานงานการพระพุทธ
ศาสตรแภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดทุงศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ไดสํารวจไดไวใน พ.ศ.2516
ระบุวามี 8 ฉบับ กระจายอยู 5 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร นครพนม หนองคาย และอุดรธานี
แสดงวาเรื่อง พื้นเวียงเป็นเรื่องที่ชาวอีสานตางก็สนใจกันมาแลว เนื้อหาหลักเป็นประวัติศาสตรแ สมัย
เจาอนุวงศแและ กบฏสาเกียดโงง สงครามระหวางไทยกับ ลาวครั้งนั้น และสงครามไทยกับเวียดนาม
บริเวณฝั่งซายแมน้ําโขงดวย (ประทีป ชุมพล, 2525 : 21)โดยสรุปสาเหตุของสงครามจากเอกสารพื้น
เวียง มี 3 ประเด็นคือ (ธวัช ปุณโณทก, 2526 : 80-83)
ประการแรก เจาเมืองโคราชทูลใหมีการสักเลก ผลของการสักเลก ทําใหชาวลาวเดินทางรอน
แรมมาที่กองสักเลกของเมืองหลวง ซึ่งใหมีสักเลกในหัวเมืองอีสาน การเดินทางลําบาก อดอยาก เจ็บ
ไข บางหมูจึงหนีมาขอพึ่งเจาอนุวงศแ ซึ่งขณะนั้นคงจะวางตัวเป็นที่พึ่งพิงอยูแลว จึงใหความคุมครอง
ครอบครัวที่อพยพไปพึ่งใบบุญ สวนพวกเจาเมืองคงไม พอใจนักที่เห็นผูคนตองตกระกําลําบากเชนนั้น
(ธวัช ปุณโณทก, 2526 : 81)
ประการที่สอง ความขัดแยงระหวางเจาเมืองโคราชกับเจานครจําปาศักดิ์ (โย) โดยเจาเมือง
โคราชไดทําหนังสือถึงเจานครจําปาศักดิ์ เพื่อจะเขาไปตีขา และกวาดตอนขามาเป็นขาใชสอย โดยอาง
วาพวกขาไมยอมเสียสวย เจานครจําปาศักดิ์ไมยอม เพราะเป็นเขตของนครจําปาศักดิ์ เจาเมืองโคราช
โกรธจึงทําหนังสือแจงไปอีก เจานครจําปาศักดิ์โกรธมาก จึงแจงใหเจาอนุวงศแผูเป็นบิดาทราบ ทําให
เจาอนุวงศแโกรธมาก ดังปรากฏในเอกสารพื้นเวียงวา
“เจาก็ ใจโกรธกลา
อันแต ไทยสํานี้
กูสิ นําไปตี

หลายขอแตหลัง
รังเลาทําเวรดังนี้
มุนวายปางนี้”
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แปลความวา เป็นความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางเจาเมืองโคราชกับเจานครจําปาศักดิ์ แลว
ขยายเป็นความขัดแยงกับเจาอนุวงศแ เพราะเจานครจําปาศักดิ์เป็นราชบุตรของเจาอนุวงศแ ซึ่งกําลังถูก
เจาเมืองโคราชหยามดวยการจะเขามาตีขาในดินแดนของราชบุตร ประกอบกับเจาอนุวงศแไมพอใจ
เรื่องสักเลกของรัฐบาลไทยในภาคอีสาน ซึ่งในเอกสารพื้นเวียงระบุวา เป็นความคิดของเจาเมืองโคราช
ในเอกสารยังระบุวา เจาอนุวงศแยังไมพอใจในความมักใหญใฝุสูงของเจาเมืองโคราช ที่จ ะมีอํานาจ
เหนือหัวเมืองอีสานและนครจําปาศักดิ์ กอใหเกิดความเดือดรอนเกือบทุกหัวเมือง (ธวัช ปุณโณทก,
2526 : 82 - 83)
จากขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรแจํานวนหนึ่งนั้น สังเกตไดวาเป็นเพียงการศึกษาเอกสาร
ชั้นตนโดยยังไมไดสรางกรอบการวิเคราะหแในเชิงทฤษฎีขึ้นมา ผู เขียนจึงเห็นวาสมควรมีการทดลอง
วิเ คราะหแ เ รื่ อ งการใช ความรุ น แรงในเหตุ ก ารณแดั ง กล า วเพื่ อ เป็ น ตั ว แบบที่ น า สนใจในการศึ ก ษา
รัฐศาสตรแที่ประยุกตแปรัชญาการเมืองเขากับประวัติศาสตรแทางการเมือง
วัตถุประสงค์ของบทความ
บทความนี้ไมมีวัตถุประสงคแที่จะวิเคราะหแและศึกษาพฤติ กรรมโดยละเอียดเกี่ยวกับความ
ขัด แย ง ระหว า งอาณาจั ก รลาวกั บ ราชสํ า นัก สยามในรูป ของสงครามปราบกบฏ เนื่ องจากมีผู ทํ า
การศึกษาเรื่องนี้มาแลวมากมาย อีกประการหนึ่ง ผูเขียนจะของดเวนไมใชคําเรียกเหตุการณแนี้วา การ
กบฏ เพราะเป็นการมองแบบชาตินิยมของฝุายไทยวัตถุประสงคแหลัก ของบทความนี้จึงมีประการเดียว
คือ การวิเคราะหแเรื่องการใชความรุนแรงในเหตุการณแเจาอนุวงศแ พ.ศ.2369 ทั้งฝุายเจาอนุวงศแเองและ
ฝุายราชสํ านั กสยาม โดยใชมุมมองของ โทมัสฮอบสแ (Thomas Hobbes) นักปรัชญาแนวสั ญญา
ประชาคม (Social Contract) จากงานเขีย นของเขาคื อ Leviathan มาเป็นกรอบแนวคิ ด
(Conceptual Framework) ในการวิเคราะหแเหตุการณแดังกลาว ซึ่งจะเป็นการนําเสนอวามีการใช
ความรุนแรงอยางไร ตอนใด และผลเป็นอยางไร
ผลการศึกษา
เนื่องจากสงครามเจาอนุวงศแมีสาเหตุที่แตกตางกัน เพราะมีหลักฐานที่แตกตางกันของฝุาย
ไทยและฝุายลาว แตสิ่งที่แนนอนคือ ผลของสงครามครั้งนี้ มีอยางกวางขวาง และยาวนานมาจนถึง
ปัจจุบัน เชน การเคลื่อนยายประชากรทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในพื้นที่ฝั่งซายแมน้ําโขงครั้ง
ใหญที่สุด การทําลายเมืองเวียงจันทนแอยางยับเยิน จนเป็นการสรางรอยแผลที่ลึกมากตอชาวลาวจน
ทุกวันนี้(สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557 : 138) อยางไรก็ตาม พอจะสรุปสาเหตุจะเห็นวามีสาเหตุของ
สงคราม เจาอนุวงศแที่ฝุายไทยและลาว มีมุมมองที่ตรงกัน คือ (1) การที่ฝุายลาวคิดวาไทยกับอังกฤษมี
ความขัดแยงกันมาจนนาจะเกิดสงครามกับอังกฤษ ทําใหลาวตัดสินกอการ (2) การที่เจาอนุวงศแทรง
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มองวา ไทยออนแอหรือไมไดเขมแข็งเหมือนในสมัย ร.1 - ร.2 ซึ่งทั้ง 2 ขอ เป็นการประเมินไทยของ
ผูนําลาว ที่ไมตรงกับความเป็นจริง ในขอแรกไทยอาจจะมีปั ญหากับอังกฤษบาง แตไมถึงกับตองทํา
สงครามกับอังกฤษ (3) ผูนําลาวประเมินความเขมแข็งของไทยต่ําเกินไป และ (4) เจาอนุวงศแกอศึก
ครั้งนี้ เพราะตองการเป็นเอกราชจากไทยซึ่งสาเหตุดังกลาวนํามาซึ่งการใชความรุนแรง
การใชความรุนแรงในที่นี้จะขอกลาวถึง การใชความรุนแรงในการทําสงครามตอกันทั้งสอง
ฝุ าย ทั้งฝุ ายราชสํ านั กสยามและฝุ ายเจาอนุว งศแ วอลเตอรแเอฟ. เวลลา นักประวัติศาสตรแเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต คนสําคัญของสหรัฐอเมริกา ไดระบุถึงความคับแคนใจของเจาอนุวงศแที่มีตอราช
สํานักสยามที่ทําใหพระองคแผิดหวัง 2 เรื่อง คือ การขอคณะละครฝุายในไปเวียงจันทนแ การขออนุญาต
อพยพครอบครัวชาวลาวที่ถูกกวาดตอนมาอยูในสยามตั้งแต พ.ศ.2321 (รวมถึง เจาดวงคําเชื้อพระวงศแ
เวียงจันทนแ) กลับลาวดวย แตผูนําไทยปฏิเสธคําขอของเจาอนุวงศแทั้งสองขอ ทําใหเจาอนุวงศแผิดหวังเป็น
อยางมาก พอกลับไปถึงเวียงจันทนแ จึงเริ่มคิดหาทางแกแคน (เวลลา, 2530 : 150) เชนเดียวกับ
เนื้อความในหนังสือ อานามสยามยุทธแก็ไดระบุถึงความรูสึกและทาทีที่ผิดหวังอยางรุนแรงของเจา
อนุวงศแไววา เจาอนุวงศแกราบถวายบังคมลา ยกรี้พลกลับไปบานเมื องเวียงจันทนแ ครั้งนั้นเจาอนุวงศแ
ไมไดลาเจานายขุนนางผูใหญ และทานเสนาบดีเลยแมแตผูเดียว เหมือนดังที่เคยทรงปฏิบัติมา (ก.ศ.ร.
กุหลาบ, 2550 : 13-14) เจาอนุวงศแเมื่อเสด็จกลับถึงเมืองเวียงจันทนแทรงรับสั่งใหกรมการเมืองเรง
ระดมไพรพลและจัดเตรียมเสบียงอาหารและแสวงหาพันธมิตรรวมรบ ซึ่งสวนใหญเป็นเมืองที่เคยมีความ
ขัดแยงกับกรุงเทพฯ หรือเมืองที่เป็นประเทศราชของกรุงเทพฯ เชน หัวเมืองลานนา เจาอนุวงศแ ทรง
มีศุภอักษรเกลี้ยกลอมหัวเมืองลานนาใหโจมตีกรุงเทพฯพรอมกับเมืองเวียงจันทนแและเวียดนาม ถาหัว
เมืองใดไมพร อมขอใหวางตัวเป็นกลาง อยาไดสนับสนุนกรุงเทพฯ (พรรษา สินสวัสดิ์, 2521: 97)
นอกจากเกลี้ยกลอมหัวเมืองลาวลานนาแลว เจาอนุวงศแยังไดเกลี้ยกลอมหัวเมืองลาวฝั่งขวาแมน้ําโขง
และหั ว เมื อ งลาวอี ส าน รวมถึ ง เขมรปุ า ดงที่ อ ยู ใ นความดู แ ลของพระยาพรหมภั ก ดี เจ า เมื อ ง
นครราชสีมา ไดแก เมืองสุรินทรแ เมืองศรีษะเกษ เมืองตะลุง และเมืองสังขะโดยเมืองใดไมเขารวม เจา
อนุวงศแก็โปรดใหเจาราชบุตรเมืองจําปาศักดิ์ยกกองทัพเขาปราบปราม (อุบล ลิ้มสุวรรณ, 2537 : 60)
ทั้งหมดที่กลาวมาขางตน นาจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําใหเจาอนุวงศแ เตรียมการใหญ เพื่อยก
มาตีกรุงเทพฯ ดังที่ ถนอม อานามวัฒนแ (2527 : 70) แสดงทัศนะวา “ความมุงหมายและแผนการของ
เจาอนุวงศแที่จะยกทัพมาตีไทยก็คือ จะยึดเมืองไทยเสียทั้งหมด หากไมสามารถยึดเอาไวไดก็จะรวบรวม
ทรัพยแสมบัติในทองพระคลังกับกวาดตอนประชาชนชาวไทยใหมากที่สุดไปไว เวียงจันทนแ”ซึ่งขัดแยง
กับขอสรุปของมยุรี และเผยพัน เหงาสีวัทนแ นักประวัติศาสตรแชาวลาวสองทานที่ระบุวา “เจาอนุวงศแไดตี
โคราชเพื่อกวาดตอนเอาครอบครัวลาวกลับไปเทานั้น ไมไดจงใจจะมาโจมตีบางกอกเลย” (วริษากมล
นาวิน, 2544 : 75)
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ไมวาจะอยางไรก็ตาม ในแงของความรุนแรงที่เจาอนุวงศแใชหากจะนับรวมการใชความรุนแรง
ที่เจาอนุวงศแใชในการสงครามครั้งนี้ก็นับได 3 ครั้ง ตั้งแตเริ่มตนการเดินทัพเขามายังหัวเมืองภาค
อีสาน คือ การแสวงหาพันธมิตรจากหัวเมืองเหลานั้น สุวิทยแ ธีรศาศวัต (2557 : 149) ระบุตัวเลขวา
หัวเมืองที่เขาเป็นพวกกับฝุายเวียงจันทนแมี 12 หัวเมือง คือ จําปาศักดิ์ นครพนม จัตุรัส ขุขันธแ
สระบุรี หลมสัก ชนบท ยโสธร สุรินทรแ ปักธงชัย ขอนแกน และสกลนคร เมืองที่ให ความ
รวมมือเต็มที่มี 3 เมือง คือ จําปาศักดิ์ นครพนม และจัตุรัส สวนอีก 9 เมือง ที่รวมมืออยางไมเต็มใจ
ไดแก ขุขันธแ สระบุรี หลมสัก ชนบท ยโสธร สุรินทรแ ปักธงชัย ขอนแกน และสกลนคร สวน
เมืองที่ไมใหความรวมมือกับเจาอนุวงศแเลยมี 2 เมือง คือ ชัยภูมิ และ ภูเขียว ถูกฝุายเจาอนุวงศแจับ
ประหารชีวิตทั้งหมดทั้งสองเมือง นอกจากนี้ยังมีเจาเมืองอีสานอีก 5 เมือง ที่ถูกผูนําฝุายเวียงจันทนแฆา
ตาย เพราะไมยอมใหความรวมมือคือ เจาเมืองเขมราฐ กาฬสินธุแ ภูเวียง หลมสัก และขุขันธแ (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 เลม 3, 2530 : 84–107 ; เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 19) โดยเฉพาะเจาเมือง
หลมสัก และเจาเมืองขุขันธแ เคยใหความรวมมืออยางเต็มที่ แตกลับถูกฆาตาย เพราะฝุายเจาอนุวงศแ
เกิดความหวาดระแวงวาจะเอาใจออกหาง พฤติกรรมที่ใชความรุนแรงของฝุายเจาอนุวงศแที่ฆาเจาเมือง
ที่ควรเป็นพันธมิตรกับตนไปถึง 7 คน ทําใหมองเห็นวาขาดความรวมมือจากเจ าเมืองอีสานตอฝุายเจา
อนุวงศแ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสูความพายแพของฝุายเจาอนุวงศแในเวลาตอมา (สุวิทยแ ธีรศาศวัต,
2557: 151) นี่ยอมเป็นความรุนแรงครั้งแรกที่เจาอนุวงศแใชในการลุกฮือขึ้นตอตานสยาม
ความรุนแรงครั้งที่สอง เกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2370 หลังจากกองทัพเจาอนุวงศแ
พายแพในการรบที่คายสมปุอย แขวงเมืองหนองบัวลําภู ได 2 วัน เจาอนุวงศแไดนําบรรดาเชื้อพระวงศแ
หลายทานหนีออกจากเวียงจันทนแลองเรือไปตามลําน้ําโขง ไปขึ้นที่เมืองมหาไชยกองแกว แลวเดินเทา
ตอไปถึงเมืองเงอานของเวียดนาม แตกอนออกจากเวียงจันทนแทานไดสั่งฆาพระยาอนุชิตพิทักษแ ซึ่ง
เป็นขุนนางไทยคนหนึ่งที่อยูในกองสักเลก ถูกเจาอนุวงศแขอไวเป็นตัวประกันกับขุนนางไทยอีกหลาย
คน ตัวประกันเหลานี้ถูกประหารชีวิตหมด กอนเจาอนุวงศแทรงลี้ภัยไปเวียดนามพรอมพวกมหาดเล็ก
และพระสงฆแที่เป็นคนไทย (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 59)
ความรุ น แรงครั้ ง ที่ ส าม ที่ เ จ า อนุ ว งศแ ใ ช คื อ เหตุ ก ารณแ ที่ เ จ า อนุ ว งศแ เ สด็ จ กลั บ คื น เมื อ ง
เวียงจันทนแ หลังจากที่กองทัพไทยไดจัดการเมืองเวียงจันทนแใหเรียบรอย และกวาดตอนครอบครัวลาว
สงไปกรุงเทพฯ และ “จึ่งใหทําลายเมืองเวียงจันทนแเสี ยใหสิ้นอาลัย” (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 :
64) ประมาณวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2371 ทูตเวียดนามไดพาเจาอนุวงศแมาหาพระยาพิไชยสงคราม
หัวหนากองกําลังฝุายไทยที่รักษาการณแเมืองจันทนแ ณ ศาลาลูกขุน ซึ่งเจาอนุวงศแและเจาราชวงศแผู
บุตรไดพูดจากับพระยาพิไชยสงครามและคณะเป็นปกติ (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 81)เพราะ
เชื่อวา เจาอนุวงศแคงจะสํานึกผิดและขอขมาฝุายไทย
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พระยาพิไชยสงครามและคณะ เชื่อถอยคําของเจาอนุวงศแและเจาราชวงศแ จึงมีความประมาท
ปลอยทหารของตนไปเที่ยว ไมไดกําชับใหระมัดระวังและไมไดรวมตัวกันอยูในที่ตั้ง (วัดกลาง เมือง
เวียงจันทนแ) ในชวงเวลานั้นเอง เจาอนุวงศแทรงทราบวา ไทยสรางเจดียแปราบเวียง ไวที่คายหลวงเมือง
พันพราว แขวงเมืองหนองคาย พรอมกับใหจารึกความชั่วของพระองคแอยางเสียหาย พระองคแทรงกริ้ว
มาก ทรงสั่งใหโจมตีทหารไทยและทําลายเจดียแปราบเวียงดังกลาว (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 :
69,85) บาย 3 โมงวันนั้น เจาพระยาราชสุภาวดี แมทัพฝุายไทยมาถึงคายหลวงบานพันพราวซึ่งอยูฝั่ง
ขวาแมน้ําโขง พอ 4 โมงเย็น เจาอนุวงศแและเจาราชวงศแก็นําทหารลาวเขาลอม แลวฆาทหารไทยที่
รักษาการณแอยูที่วัดกลาง เวียงจันทนแ ตายไปเป็นจํานวนมาก ที่เหลือพากันหนีตายลงมาหาเรือขาม
แมน้ําโขง แตไมมีเรือเพราะฝุายลาวเก็บเรือไปซอนไวหมด ทหารไทยจึงวายน้ําขามแมน้ําโขง ก็ถูก
ทหารลาวเอาเรือไลตามฆาตายเกือบหมด มีทหารไทยรดตายมาเพียง 40-50 คน จากทหารทั้งหมด
300 คน แมกระทั่งเจาพระยาพิไชยสงคราม พระยาทุกขราษฎรแ และหลวงสุเรนทรวิชิต ก็ถูกทหาร
ลาวยิงตาย มีขุนนางไทยที่รอดตายเพียงคนเดียว คือ หมื่นรักษานาเวศที่วายน้ําเกาะขอนไมขามมาได
(เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 81-82)
สําหรับฝุายไทยเมื่อทราบขาวการกอสงครามของเจาอนุวงศแครั้งแรกในวันที่ 22 กุมภาพันธแ
พ.ศ.2369 ราชสํานักไทยรูสึกตกใจ เพราะไมไดมีการเตรียมการปูองกันแตอยางใด เพราะกองหนา
ของฝุายเจาอนุวงศแยกลงมาถึงสระบุรี ซึ่งหางจากกรุงเทพฯ โดยการเดินเทาจะใชเวลาเพียง 3 - 4 วัน
เทานั้น จึงเกิดการระดมพล เพื่อปูองกันกรุงเทพฯ อยางโกลาหล แตตอมาไมนานก็มีข าววา กองทัพ
ฝุายเวียงจันทนแ ไมเขามาตีกรุงเทพฯแน จึงเตรียมการจัดกระบวนทัพ เพื่อโตกลับฝุายเวียงจันทนแบาง
(สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2557: 164)ผลการรบปรากฏวา กองทัพฝุายไทยมีชัยชนะเหนือกองทัพฝุาย
เวียงจันทนแทุกสมรภูมิ ในที่สุดกองทัพไทยสามารถเขายึดเมืองจันทนแได ในปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2370) ตามความในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 3 ซึ่งเรียบเรียงโดยเจาพระยาทิพากรวงศแ
(ขํา บุนนาค) ไดบรรยายถึงเหตุการณแการปราบเจาอนุวงศแวา การปราบปรามการลุกฮือของเจาอนุวงศแ
ของฝุายไทย ใชความเด็ดขาดและรุนแรง รวมทั้งการกวาดตอนประชาชนลาวและการยึดเอาของมีคา
ตาง ๆ เชน พระพุทธรูปหลายองคแ ชาง 2,000 เชือก ปืนใหญทั้งหมด (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 :
68-69) นอกจากนี้ฝุายไทยยังไดทําลายกําแพงเมือง บานเรือน และพันธุแตนไมที่มีผลภายในเมืองทิ้ง
เป็นจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อไมใหเหลือเป็นเสบียงอาหารแกเมืองเวียงจันทนแตอ ตามนโยบายของผูชนะ
ที่วา “จึ่งใหทําลายเมืองเวียงจันทนแเสียใหสิ้นอาลัย” นั่นคือ การทําลายเมืองเวียงจันทนแใหสิ้น กวาด
ตอนคนจากเวีย งจั น ทนแ ลงมาให หมด อยาให เวียงจันทนแตั้งเป็นบานเมืองไดอีกตอไป ผลของการ
ปราบปรามของฝุายไทย จึงสรางความเสียหายใหกับเวียงจันทนแอยางใหญหลวง (ก.ศ.ร. กุหลาบ,
2550 : 125) และที่สําคัญคือ ฝุายไทยไดสรางพระเจดียแองคแหนึ่งไวที่คายหลวง เมืองพันพราว เพื่อ
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บรรจุพระพุทธรูปทั้งหลายที่ไทยอัญเชิญมาจากเวียงจันทนแ และใหชื่อพระเจดียแนี้วา “พระเจดียแปราบ
เวียง” ดังความตอนหนึ่งวา (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 69)
“....ไดใหกอพระเจดียแ ณ คายหลวงเมืองพันพราว....แลวจารึกพระนามวา
พระเจดียแปราบเวียงและจารึกความชั่วอายอนุไวในแผนศิลาใหปรากฎอยูชั่วฟูาและ
ดิน อยาใหหัวเมืองทั้งปวงดูเยี่ยงอยางกันตอไป”
สําหรับเมืองเวียงจันทนแภายหลังจากถูกฝุายไทยทําลายแลว ก็มีสภาพเป็นเมืองราง ตามพระ
ราชประสงคแของรัชกาลที่ 3 คือ ประการแรก ปูองกันมิใหเกิดกบฏซ้ําแลวซ้ําอีก เสียหายมากมายแค
ไหน (เวลลา, 2530 : 156) ความเป็นเมืองรางของเวียงจันทนแ ปรากฏในเอกสารพื้นเวียงตอนหนึ่งวา
(ธวัช ปุณโณทก, 2526 : 96)
“ตั้งแตเวียงจันทนแแตก
มีแตหมาเหารอง

เมืองละครสูญเปลา
หาเจาทั่วเมือง หั้นแลว”

จากเหตุการณแขางตน ถือไดวาเป็นการใชความรุนแรงครั้งแรกของฝุายไทย สําหรับการ
ใชความรุนแรงครั้งที่สองของฝุายไทย เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณแทีเจาอนุวงศแกลับมาที่เวียงจันทนแแลว
มีทาทีที่ออนลงจนฝุายไทยประมาณ เจาอนุวงศแไดสั่งใหทําลายพระเจดียแปราบเวียง และฆ าทหารไทย
ตายไปนั บร อย จากนั้น จึงเกิดการปะทะกันระหวางกองทหารไทยที่นําโดยเจาพระยาราชสุ ภาวดี
(เจาพระยาบดินทรแเดชา) กับกองทหารลาวของเจาราชวงศแที่บานบกหวานเขตเมืองหนองคาย ผล
ปรากฏวา กองทหารของเจาราชวงศแพายแพ หนีขามแมน้ําโขงไป พอรุงเชาของวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.
2371 เจาอนุวงศแก็ทรงพาครอบครัวอพยพหนีออกจากเวียงจันทนแอีกเป็นครั้งที่สอง (สุวิทยแ ธีรศาศวัต
, 2557: 178)
เจาพระยาราชสุภาวดีนํากําลังทหาร 600 คน ขามจากคายหลวงพันพราวไปเวียงจันทนแ
โดยไมรูวาเจาอนุวงศแเสด็จหนีไปแลว คงจับไดแต พระโอรส พระธิดา และเชื้อพระวงศแของเจาอนุวงศแ
บางคนเทานั้น เจาพระยาราชสุภาวดีสงทหารออกติดตามเจาอนุวงศแ พรอมกับสั่งทหารใหรื้อทําลาย
บานเมืองเสียใหสิ้น เวนไวแตวัดเทานั้น (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 88) แตประวัติศาสตรแลาว
บันทึกวา “พระเจาแผนดินไทยองคแที่ 3 (พระนั่งเกลา) ไดสั่งใหทําลายเมืองเวียงจันทนแใหหมด โดยให
รื้อทําลายกําแพงเมือง ตัดตนไมลงใหหมด ไมผิดอะไรกับทําไรแลวเอาไฟเผา นครเวียงจันทนแถูกไฟเผา
เป็นเถาถาน พระพุทธรูปหลายรอยหลายพันองคแถูกไฟเผาจนละลายกองระเนระนาดอยูตามวัดตาง ๆ
วัดในนครเวียงจันทนแเหลือเพียงวัดเดียวที่ไมถูกไฟไหม คือ วัดศรีสะเกษ การที่พระเจาแผนดินไทยสั่ง
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ใหทําลายเวียงจันทนแใหสิ้นซาก ก็เพื่อมิใหพระเจาเวียงจันทนแกลับคืนเป็นเมืองไดอีก แลวใหลมเลิก
อาณาจักรลานชางเวียงจันทนแเสีย มิใหมีเมืองและเจาครองเมืองอีกตอไป ราชวงศแลานชางเวียงจั นทนแ
จึงสิ้นสุดลงเพียงเทานี้ นครเวียงจันทนแที่สวยงามอุดมสมบูรณแ จึงเป็นเมืองรางตั้งแต พ.ศ.2371 (พ.ศ.
1828) นั้นมา (สิลา วีระวงศแ, 2539 : 173 - 174)
การใชความรุนแรงครั้งที่สามของฝุายไทย เป็นเหตุการณแหลังสงคราม เจาอนุวงศแสงบ
เรียบรอยแลว เจาพระยาราชสุภาวดีสืบทราบวา เจาอนุวงศแจะหนีไปทางเมืองพวน จึงรีบสงทหารจํานวน
หนึ่งยกติดตามจับกุมเจาอนุวงศแใหจงได เจาอนุวงศแหนีไปถึงเมืองพวน บริเวณแมน้ําไฮเชิงเขาไกก็ถูกจับ
ไดโ ดยเจ าน อย เจ าเมืองพวน (ซึ่งเป็นลูกเขยของเจาอนุวงศแ) ไดมาแจงใหฝุ ายไทยไปจับได ซึ่งใน
ปัจจุบัน เจาคําหลวงหนอคํา ทายาทเจาเมืองพวน ปฏิเสธวา เจานอยไมไดจับกุมเจาอนุวงศแใหแกฝุาย
ไทย (เจาคําหลวงหนอคํา, 2555 : 125-132) พรอมผูติดตามสงมาถึงเจาพระยาราชสุภาวดีที่
เวียงจันทนแ เมื่อเดือนอาย ขึ้น 15 ค่ํา (21 ธันวาคม พ.ศ.2371)รวมเวลาที่ลี้ภัยรอบสอง 2 เดือน ก็
หมดอิสรภาพ เจาอนุวงศแและผูติดตามถูกพันธนาการสงมาถึงกรุงเทพฯเดือน 2 ขึ้น 11 ค่ํา (15
มกราคม พ.ศ.2371 -นับอยางปัจจุบัน พ.ศ.2372)ทางการไทยประจานเจาอนุวงศแโดยใสกรงเหล็ก 1
กรง ในที่สนามหลวง และอีก 13 กรง ใสเชื้อพระวงศแ มีการนําเครื่องทรมานประหารมาตั้งขมขวัญ
นักโทษดวย เชน ครก สาก เบ็ด กระทะ ขวาน เลื่อย ขาหยาง พอตกเย็นก็นําทุกคนกลับไปขังไวที่ทิม
ตํารวจ พอรุงเชาก็เอามาใสกรงกลางทองสนามหลวง ทําดังนี้ประมาณ 7 - 8 วัน เจาอนุวงศแก็ทรงปุวย
เป็นโรคลงโลหิตพิร าลัย โปรดใหเอาพระศพไปเสียบประจานที่สําเหรฝั่งธนบุรี การที่จะประหารเชื้อพระ
วงศแก็ระงับไป (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 90-93) ดังความโดยละเอียดจากพงศาวดารกรุง
รัตนโกสินทรแ รัชกาลที่ 3 ดังนี้
“ให ทําที่ประจานลงที่ห นาพระที่นั่งสุทไธสวรรคแ ทําเป็นกรงเหล็กใหญ
สําหรับใสอนุ มีรั้วตารางลอมรอบทั้ง 4 ดาน มีกรงเหล็กนอย ๆ สําหรับใสบุตร
หลาน ภรรยาอนุถึง 13 กรง มีเครื่องกรรกรณแ คือ ครก สาก สําหรับโขลก มีเบ็ด
สําหรับเกี่ยวแขวน กระทะสําหรับตม มีขวานสําหรับผาอก มีเลื่อยสําหรับเลื่อยไว
ครอบทุกสิ่ง แลวตั้งขาหยางเสียบเป็นเวลาเชา ๆ ไขอนุกับ..... รวม 14 คน
ออกมาขังไวในกรงจําครบแลว ใหนางคําปลอง ซึ่งเป็นอัครเทพี ถือพัดกาบหมาก
เขาไปนั่งปรนนิบัติอยูในกรง ใหนางเมียสาวแตงตัวถือกะบายใสขาวปลาอาหาร
ออกไปแยงกันที่ประจาน ราษฎรชายหญิงทั้งในกรุง พากันมาแนนอัดไปทุกเวลา
มิไดขาด ที่ลูกผัวญาติพี่นองตองเกณฑแไปทัพตายเสียครั้งนั้น ก็มานั่งบนพรรณนา
ดาแชงทุกวัน ครั้นเวลาบายแดดรมก็เอาบุตรหลานที่จับไดมาขึ้นขาหยางเป็นแถว
ใหรองประจานโทษตัว จวนเวลาพลบก็เอาเขามาจําไวทิมดังเกา ทําดั่งนี้อยูได
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ประมาณ 7 วัน 8 วัน พออนุปุวยเป็นโรคลงโลหิตก็ตาย โปรดใหเอาศพไปเสียบ
ประจานไวที่สําเหร” (เจาพระยาทิพากรวงศแ, 2504 : 92-93)
ผลสืบเนื่องจากสงคราม เจาอนุวงศแครั้งนี้ ทําใหนักประวัติศาสตรแไทยมองวาเจาอนุวงศแเป็น
กบฏ เป็นคนใจราย (สุเนตร ชุติธรานนทแ และคณะ, 2552 : 128-129) เชนในจดหมายเหตุพระราช
พงศาวดาร จะเรียกเจาอนุวงศแวา “อายอนุ” และเรียกผูนํากบฏคนอื่น ๆ อยางดูถูก โดยมีคําวา อาย
นําหนาเชนเดียวกัน (สุวิทยแ ธีรศาศวัต, 2541 : 32) ตัวอยางเชน จดหมายของกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล แมทัพใหญของไทย กราบบังคมทูลฯ เรื่อง เมืองเวียงจันทนแในรายละเอียดของจดหมาย
แสดงใหเห็นวา กรมพระราชวังบวรฯ ทรงเลิกใหเกียรติยกยองเจาอนุวงศแและราชวงศแของเวียงจันทนแ
และมองวาเจาอนุวงศแนั้นเป็น “เสี้ยนหนาม” ของแผนดิน ดังความตอนหนึ่งวา (เจาพระยาทิพากร
วงศแ, 2504 : 64 - 66)
“.....ครั้นจะคิดใหตั้งเมืองเวียงจันทนแไว.....ก็ยัง ไมไดตัวอ้ายอนุ อ้ายปา
ศักดิ์ อ้ายราชวงศแ อ้ายสุทธิสาร อ้ายโถง.....จะติดตามตัว อ้ายอนุ อ้ายปา
ศักดิ์ อ้ายราชวงศแ อ้ายสุทธิสาร อ้ายโถง กับบุตรภรรยาญาติพี่นอง ทูลเกลา
ทูลกระหมอม ถึงมาตรวาจะมิไดตัว ก็ไมไดกลับมาตั้งเป็น เสี้ยนหนามในแผนดิน
ขึ้นได......”
จะเห็นไดวาเนื้ อความในพระราชพงศาวดารฉบับนี้มีห ลายชว งตอนที่แสดงใหเห็ นถึง
ความคับแคนของไทยที่มีตอเจาอนุวงศแ ซึ่งพระราชพงศาวดารฉบับนี้ เป็นหลักฐานสําคัญของฝุายไทย
ในชวงสมัยปรับปรุงประเทศ และในเวลาตอมาก็กลายเป็นเอกสารหลักแกงานเขี ยนชิ้นอื่น ๆ ทั้งของ
ไทยและตางประเทศ แมกระทั่งงานเขียนของลาว (ดารารัตนแ เมตตาริกานนทแ, 2542 : 2) ดวยเหตุนี้
การกูอิสรภาพของเจาอนุวงศแตามคําเรียกของเอกสารฝุายลาว จะเปลี่ยนเป็นกบฏทันทีที่ปรากฏใน
หลักฐานของฝุายไทย (สุเจน กรรพฤทธิ์, 2559 : 20)
กลาวไดวา การลุกฮือขึ้นปลดแอกจากอํานาจของสยามโดยเจาอนุวงศแแหงเวียงจันทนแในปี
พ.ศ.2369 อาจมองไดทั้งในแงของไทยและแงของลาว
ในแงของไทย ที่จําเป็นตองใชกระบวนการรุนแรง เพื่อสยบความอหังการของเจาอนุวงศแ เพื่อ
มิใหเป็นเยี่ยงอยางแกประเทศราชอื่น ๆ ในการแข็งขอตอสยาม ดั งนั้นจึงพบวา ราชสํานักสยามไดใช
วิธีการปราบปรามอยางรุนแรง และทําลายแหลงขุมกําลัง (เมืองเวียงจันทนแ) ของเจาอนุวงศแ อยาง
นอยก็สองครั้งในการทําใหเวียงจันทนแเป็นเมืองราง ในเมื่อฝุายไทยปรารถนาจะครองความยิ่งใหญ
เหนือลาว ขณะเดียวกันลาวก็ไมพึงปรารถนาจะอยูใตร มเงาของอาณาจักรสยาม คือ ความเป็นอิสระ
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ของตนเอง จึงไมมีทางอื่นใดจะหลีกเลี่ยงได นอกจากสงคราม ทั้งสองฝุายคือ สยามและลาว ไมมีการ
แบงแยกใด ๆ วาจะอะไรถูกอะไรผิด สิ่งใดเป็นธรรมหรือไมเป็นธรรม
ฝุายลาวและเจาอนุวงศแ ก็เห็นวา ถูกสยามกดขี่ขมเหงในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งเป็นภาวะที่สุดจะ
ทน จึงยอมมีความชอบธรรมที่จะลุกฮือขึ้นตอตาน เมื่อสบโอกาส ดังที่ฮอบสแกลาว “แมกระทั่งคนที่
ออนแอที่สุด อาจจะชักชวนหรือเกลี้ยกลอมผูอื่นเพื่อรวมมือกันทําลายฝุายที่เขาตองการกําจัด จึงไม
ตองสงสัยเลยวา ทําไมเจาอนุวงศแจึงตองเกลี้ยกลอ มหัวเมืองอีสานใหเขารวมกับฝุายอนุ เพราะเจา
อนุวงศแจําเป็นตองแสวงหาพันธมิตร เพื่อตอตานราชสํานักสยาม เพียงแตวิธีการแสวงหาแนวรวมของเจา
อนุวงศแนั้นไรผล ตรงกันขามกลับกลายเป็น "พันธมิตรหาย” เพราะการใชความรุนแรงโดยการฆา และ
ยังเติมเชื้อไฟแหงความคลั่งแคนใหกับฝุายสยามอีกคํารบสองในการฆาฟันทหารไทย จํานวน 300 คน
เหลือรอดเพียง 40 - 50 คน เมื่อจะประจันหนากันจริง ๆ เจาอนุวงศแก็ใชวิธีการหนีไปอยางดื้อ ๆ ยิ่ง
เพิ่มความแคนใหกับฝุายสยามอีกเป็นทวีคูณ
ในประเด็นของการใชความรุนแรงนั้นจะพบวา แมเจาอนุวงศแจะใชความรุนแรงก็จริงอยูแต
เป็นความรุนแรงในการประหัตประหารผูคนไปจํานวนหนึ่ง เชน ประหารเจาเมืองอีสาน บางเมืองที่
ไมใหความรวมมือ หรือเกิดความหวาดระแวงวาจะเอาใจออกหาง การประหารชีวิตตัวประกันฝุาย
สยาม รวมถึงการเขนฆาทหารไทยในเวียงจันทนแ ขณะหนีตายขามแมน้ําโขงไปเกือบ 500 คน การใช
ความรุนแรงของเจาอนุวงศแที่เห็นไดชัด คือ การฆาคนเพียงประการเดียว
ในขณะที่ฝุายสยามมีการใชความรุนแรงที่เหนือกวาเขาระงับความรุนแรงของฝุายเจาอนุวงศแ
นับเป็นความจําเป็นอยางยิ่งที่ตองใชอํานาจและความรุนแรง เพื่อยุติการใชอํานาจและความรุนแรง
ของเจาอนุวงศแ รวมไปถึงการทําลายเมืองเวียงจันทนแใหยอยยับ ถึง 2 ครั้ง และการจับเจาอนุวงศแลงมา
กรุงเทพฯ แลวแหประจาน จนเจาอนุวงศแตรอมพระทัยตายไปเอง นี่ยอมเป็นความรุนแรงที่เหนือกวา
อยางชัดแจง ความที่กลาวมาขางตน จึงสอดคลองกับทัศนะของโทมัสฮอบสแที่วา “สันติภาพจะดํารง
อยูตราบเทาที่อํานาจหรือความรุนแรงที่เด็ดขาดกวาและเหนือกวาการใชอํานาจและความรุนแรงอื่น
ใดดํารงอยู “
สรุป
บทความนี้พยายามที่จะอธิบายเหตุการณแ “เจาอนุวงศแ พ.ศ.2369” โดยมีมุมมองเกี่ยวกับการ
ใชความรุนแรงของฝุายสยามและฝุายลาวในเหตุการณแนี้ ข อคนพบจากการศึกษา คือ มีการใชความ
รุนแรงดวยกันของทั้งสองฝุาย กลาวคือ ฝุายลาวที่นําโดยเจาอนุวงศแใชความรุนแรงในการประหารชีวิต
เจาเมืองภาคอีสาน 7 คน ตอมาก็ไดประหารชีวิตตัวประกันฝุายไทยจํานวนหนึ่งและรุนแรงหนักหนวง
คือ การเขนฆาทหารไทย อยางไมรูเนื้อรู ตัว และหนีตายขามแมน้ําโขงไปอีก เกือบ 500 ชีวิต ใน
ทํานองเดียวกัน ฝุายสยามก็ไดใชความรุนแรงโตกลับฝุายลาว คือ การทําลายเวียงจันทนแจนพินาศถึง 2
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ครั้ง โดยมีเหตุผลวา เพื่อให ประเทศราชอื่น ๆ ของสยามดูเอาไวเป็นเยี่ยงอยาง และเพื่อมิให เจา
อนุวงศแใชเวียงจันทนแเป็นฐานสองสุมกําลังอีกตอไป และความรุนแรงที่เป็นความรุนแรงทางจิตใจก็คือ
การจับตัวเจาอนุวงศแแหประจานที่กรุงเทพฯ จนเจาอนุวงศแตรอมพระทัยจนถึงแกพิราลัย (ตาย) จึง
นับวาความรุนแรงจากฝุายสยามกลายเป็นบาดแผลลึก ความสัมพันธแไทย-ลาย จนถึงปัจจุบัน การ
ลงโทษประจานเจาอนุวงศแกับการยกยองวีรกรรมทาวสุรนารี จึงกลายเป็นสิ่งที่ขัดแยงกันโดยสิ้นเชิง
(วุฒิชัย มูลศิลป, 2545 : 463)
เสรีภาพและความเสมอภาค เป็นสิ่งที่ไมจําเป็นเพราะความเชื่อที่วา มนุษยแบางคนไมสามารถจะ
พูดกันดวยเหตุผลได เพราะการขาดความเชื่อมั่นในตัวมนุษยแ แตกลั บเชื่อมั่นในความไมมีเหตุผลของ
มนุษยแ และเนื่องจากการขาดความเชื่อมั่นหรือเชื่อมั่นอยางผิด ๆ นี่เอง จึงทําใหเกิดการปฏิบัติตอ
มนุษยแดวยวิธีการใชอํานาจและความรุนแรง จึงอาจจะสรุปไดวา “ที่ใดมีความรุนแรง ที่นั่นยอมไมมี
สันติภาพ”
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาประวัติศาสตรแทางการเมือง และปรัชญาการเมืองสามารถที่จะนํามาบูรณาการ
กันได บทความนี้ชี้ใหเห็นวาการใชกรอบทฤษฎีของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกก็สามารถนํามาชวย
สร างความเขาใจให การศึกษาประวัติศาสตรแทางการเมืองตะวันออกไดอยางเป็นรูปธรรม ดังนั้น
การศึกษาวิจัยประวัติศาสตรแทางการเมืองจึงไมควรมองขามความพยายามในการสรางมุมมองใหมจาก
กรอบทฤษฎี และปรัชญาการเมือง
2. ผลการศึกษาเรื่องนจะเป็นอุทธาหรณแสําคัญสําหรับการอยูรวมกันอยางสันติ โดยเฉพาะ
ประเทศตางๆในภูมิภาคอาเซียน
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บทคัดย่อ
เครือขายทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Network) เป็นหนึ่งในแนวคิดของศาสตรแ
ยุ คใหมที่มีนั ย ของการศึกษารู ป แบบของความสั มพันธแทางสั งคมของบุคคลกลุ มหรือองคแกร ผ า น
รูปแบบการปฏิสัมพันธแทางสังคม/กิจกรรมประเภทตาง ๆ เชน การสื่อสาร ความรวมมือ การพึ่งพา
อาศัยกัน อันกอใหเกิดสันติภาพและความปรองดอง ควบคูกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู บทความชิ้นนี้ได
นําเอาแนวคิดเครือขายทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Network) มาศึกษาบริบทของกลุมชาติ
พันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย (CRSEZ)
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากระบวนการสราง และการขับเคลื่อนเครือขาย
ความสัมพันธแทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการเก็บขอมูลจากงานภาคสนาม การสังเกตอยางมีสวนรวม และการ
สัมภาษณแเชิงลึก
งานวิจัยนี้ไดศึกษา 10 กลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสาย โดยใช
วิธีการสัมภาษณแประธานเครือขายฯ ปราชญแดานตางๆ ผูนําชุมชน และผูอาวุโส จํานวน 50 คน ผล
การศึ ก ษาพบว า กลุ ม ชาติ พั น ธุแ ใ นพื้ น ที่ ช ายแดนแม ส ายมี ก ระบวนการสร า งเครื อ ข า ยทางสั ง คม
วัฒนธรรมผานพิธีกรรม และความเชื่อ โดยสมาชิกในชุมชนที่เขารวมประกอบพิธีกรรมสวนใหญจะ
เรียนรูรวมกันจากความเชื่อ พิธีกรรม รวมถึงอุดมการณแทางศาสนารวมกัน ผลการศึกษายังแสดงให
เห็นถึงความสําคัญของการสรางเครือขายดังนี้ 1) กลุมชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนแมสายมีกระบวนการ
สรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมผานพิธีกรรม และความเชื่อ 2) การขับเคลื่อนเครือขายทางสังคม
วัฒนธรรมนําไปสูการตอรองในพื้นที่การทองเที่ยว และการสรางตัวตนทางวัฒนธรรมในฐานะคนแม
สายของกลุมชาติพันธุแ 3) การขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมขามพรมแดน เปรียบเสมือน
การทูตภาคประชาชนของกลุมชาติพันธุแในแมสาย ในการสานสรางความสัมพันธแกับกลุมชาติพันธุแที่มี
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เบื้องหลังทางชาติพันธุแเดียวกัน ทั้งในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ประเทศ
สปป.ลาว และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
งานวิจัยนี้ ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการสรางเครือขายสังคมวัฒนธรรมที่มีนัยของการ
สงเสริมความเขาใจ และเพื่อใหเกิดประโยชนแตอชุมชนกลุมชาติพันธุแใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการทองเที่ยวภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแมสาย
คาสาคัญ: เครือขายทางสังคมวัฒนธรรม สังคมพหุวัฒนธรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
Abstract
Socio-cultural networking is one of the concepts of modern science. Sociocultural networking refers to the pattern of social relationships of individuals, groups,
and organizations through social interaction patterns. Various types of activities such
as communication, cooperation, dependence are considered important for peace
and harmony along with the exchange of learning. These aspects are examined in
the context of ethnic groups in Chiang Rai Special Economic (CRSEZ).
This research aimed to study the patterns of socio-cultural relationships and
socio-cultural network processing of different ethnic groups in the Mae Sai Section of
the CRSEZ. Qualitative research approach was employed by collecting data through
etic participatory observation and in-depth interviews who were leaderships, local
intellectuals and seniors.
This research identified 10 ethnic groups with distinct cultural networks linking
their rituals and beliefs. Rituals allow members to socialize and serve as a platform
for social interaction within the group. The results showed the following important
aspects of networking. Networking enables ethnic communities to: 1) share and learn
about their beliefs, rituals, and ideology with each other. 2) develop identities
compatible with their own value systems in order to promote their culture in
conjunction with the tourism market. 3) participate and interact in religious traditions,
rituals, and ceremonies with neighboring countries including Myanmar, China. Lao
PDR and other countries of the same ethnic backgrounds.
This research sheds light on the importance of social-cultural networking in
order to promote better understanding and for gaining potential benefits for ethnic
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communities who are currently participating in economic activities inside Mae Sai
Section of the CRSEZ.
Keywords: Socio-Cultural Networks, Plural Society, Special Border Economic
บทนา
เครือขายทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Network) เป็นปรากฏการณแที่เกิดขึ้นใน
แทบทุกอณูของความสัมพันธแของทุกชาติพันธุแ ทั้งในลักษณะของการขามรัฐขามพรมแดน เชน กรณี
เครื อขายญาติธ รรมซึ่งเป็ น การรวมตัว กันในฐานะพุทธศาสนิกชน เพื่อการทํานุบํารุงพุทธศาสนา
นอกจากนี้มีลักษณะของเครือขายทางชาติพันธุแ เพื่อการรวมมือทางดานวัฒนธรรม เครือขายเครือ
ญาติ เพื่อเชื่อมความสัมพันธแและชวยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ เครือขายทางสังคมวัฒนธรรมยัง
ปรากฏในลั กษณะของการเชื่อมโยงขามกลุ มชาติพันธุแ กลายเป็นองคแกรเครือขายภาคีเพื่อรวมกัน
ขับเคลื่อนงานทางวัฒนธรรม ซึ่งเครือขายทางวัฒนธรรมเหลานี้นับวันจะยิ่งเขมแข็ง และกลายเป็นมิติ
ใหมที่กอให เกิดการธํารงชาติพั น ธุแ และความสมานฉันทแ ในยุค ที่รัฐ ชาติเริ่มเปิดพื้นที่ให กับความ
หลากหลายทางชาติพันธุแ และพรมแดนรัฐกลายเป็นพื้นที่ของการยึดโยง รวมมือ และพัฒนา
การเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ใหกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ในปี 2558 ตามที่ คสช. ไดมอบนโยบายให เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นสวนหนึ่งของ
Roadmap เพื่อการสนับสนุนการนําประเทศเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชียงรายจึงกลายเป็น
“ฐานการทองเที่ยว แหลงผลิตอาหาร สินคาเกษตร ศูนยแกลางการขนสงสินคาระหวางประเทศ การ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ” (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2558: 18)
นอกจากการจั ด เตรี ย มโครงสร า งพื้ น ฐานภายในจั ง หวั ด เพื่ อ เตรี ยมการสํ า หรั บ การเป็ น
ศูน ยแกลาง (Hub) หรื อการเป็ น ประตูการคาสู อนุภูมิภ าคลุ มแมน้ําโขงตอนบน รวมทั้งกําหนด
ยุทธศาสตรแเรงดวนที่ตองดําเนินการ คือ การเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานแลว ขณะเดียวกันอําเภอแม
สาย จั ง หวัดเชีย งราย ถื อวาเป็ น พื้นที่ที่มี “ทุนทางสั งคมวัฒ นธรรม” หรือ ศั กยภาพของจังหวั ด
เชียงราย ไดแก ศักยภาพทางภูมิศาสตรแกายภาพ คือ การมีแนวพรมแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน
ถึ ง สามประเทศ นอกจากนี้ ยั ง เป็ น อาณาบริ เ วณที่ มี ค วามหลากหลายทางชาติ พั น ธุแ และความ
หลากหลายของวัฒนธรรม
ในบริ บทดังที่กลาวมานี้ นําไปสูโจทยแวิจัยที่วา ทามกลางความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สั ง คมวั ฒ นธรรมภายใต พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดนแม ส าย ผนวกกั บ การเป็ น สั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายทางชาติพันธุแ และวัฒนธรรม หรือที่เรียกวา “สังคมพหุวัฒนธรรม” กลุมชาติพันธุแที่อาศัย
อยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนพิเศษที่มีพื้นที่เชื่อมตอกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมี ยนมา
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และสปป.ลาว กลุมชาติพันธุแในพื้นที่มีกระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธแทางสังคมวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศอยางไร และมีการขับเคลื่อนเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมอยางไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางเครือขายความสัมพันธแทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย
2. เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนเครือขายของกลุมชาติพันธุแในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แมสาย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษาครั้งนี้นักวิจัยเลือกพื้นที่อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประชากรที่ศึกษา ไดแก
กลุมชาติพันธุแในอําเภอแมสาย จํานวน 10 กลุม ไดแก ไทใหญ ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทหยา ลัวะ อา
ขา ลาหู ปูหลาง และจีนยูนนาน โดยมีผูใหขอมูลหลักไดแก ประธานแตละเครือขาย ปราชญแชุมชน
ดานตางๆ ผูนําชุมชน และผูอาวุโส จํานวน 50 คน
เครื่องมือที่ใชวิจัย
1) ตัวผูวิจัย งานวิจัยครั้งนี้ตัวผูวิจัยเองเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุด เนื่องจากผูวิจัยตองลงพื้นที่
เพื่อสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริง การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแ รวมทั้ง
การสังเกตสิ่งแวดลอมและปฏิกิริยาของผูที่ใหขอมูล กอนจะนํามาวิเคราะหแเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอน
ความเป็นจริงมากที่สุด
2) การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง เป็นแบบสัมภาษณแซึ่งผูวิจัยกําหนดหัวขอใหการศึกษาไว
กวาง ๆ ไมมีการกําหนดคําตอบที่ตายตัว ใหผูวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนคําถามใหเหมาะสมตามบริบทที่
ศึกษา ลักษณะของคําถามเป็นแบบปลายเปิด และใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก
3) การสังเกต (Observation Guide) โดยการสังเกต 2 ลักษณะดังนี้ การสังเกตแบบมีสวน
รวม (Participant Observation) โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน งานประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ เพื่อ
ศึกษา บทบาทและหนาที่ ของพิธีกรรมแต ละอยาง ตลอดจนการ สังเกตพฤติกรรม การแสดงออก
ความเชื่ อ ค า นิ ค มต า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชนและบุ ค คล การสั ง เกตแบบไม มี ส ว นร ว ม (Direct
Observation) เพื่อรูและเขาใจวิถีชีวิต ความเป็นอยูตาง ๆ ของชาวไทใหญ
4) การจัดเวทีทั้งกลุมยอย และกลุมใหญ เพื่อเก็บรวบรวมและสังเคราะหแขอมูล ตลอดจน
การจัดเวทีรายงานความกาวหนา และคืนขอมูลใหกับชุมชน
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การวิเคราะหแขอมูลเชิงเนื้อหา จะกระทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหแ
เชื่อมโยงให เห็น ความสั มพัน ธแของผลการศึกษาในลั กษณะที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน จึงแบงการ
วิเคราะหแเป็น 2 ลําดับ ดังนี้
1) การวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน เป็นการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการบันทึกและเก็บขอมูล
ภาคสนาม
2) การตีความหมายหรือการสังเคราะหแขอมูล เมื่อไดรวบรวมและจัดหมวดหมูขอมูลตาม
วัตถุประสงคแ นําขอมูลที่วิเคราะหแมาเรียบเรียง โดยเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธแของขอมูลตามแนว
ทางการวิจัยที่ไดตั้งวัตถุประสงคแ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
ผลการวิจัย
1. กระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนแม่สาย
กระบวนการสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ศึกษามาจากกิจกรรม และ/หรือ
การจัดตั้งทั้งจากปัจจัยภายในของกลุมชาติพันธุแ และปัจจัยภายนอก ซึ่งไดแก องคแกร หนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ โดยสามารถจําแนกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมออกเป็น 5 ระดับ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับเครือญาติ จากการศึกษาพบวา กลไก
สําคัญที่กอใหเกิดการปฎิสัมพันธแ และระบบโครงสรางการพึ่งพากันและกัน ระหวางสมาชิกภายใน
กลุมเครือญาติ ไดแก ความเชื่อและพิธีกรรมระดับครัวเรือน ตั้งแตการเซนไหวผี การแตงงาน งานศพ
ฯลฯ
กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒ นธรรมระดับชุมชน กลไกสําคัญที่กอให เกิดการปฎิ
สัมพันธแ และเกิดระบบโครงสรางการพึ่งพากันและกันของสมาชิกภายในชุมชนของกลุมชาติพันธุแใน
พื้นที่ศึกษา ไดแก ความเชื่อและพิธีกรรมระดับชุมชน จากการศึกษาพบวา ชุมชนชาติพันธุแสวนใหญ
ยังคงมีพิธีกรรมระดับชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุ รุษ แมจะเปลี่ยนแปลงไปบางในดานเนื้อหา
และรูปแบบ แตชาวบานสวนใหญยังคงใหความสําคัญ และเขารวมกิจกรรมกันอยางคึกคัก
กระบวนการสร้ างเครื อข่ายทางวัฒ นธรรมโดยองค์กรศาสนา กลไกสํ า คัญที่กอ ให เกิ ด
การปฎิสัมพันธแ และเกิดระบบโครงสรางการพึ่งพากันและกันของสมาชิก ไดแก อุดมการณแทางดาน
ศาสนา ไมวาจะเป็ น ศาสนาพุทธ หรือ ศาสนาคริส ตแ แรงศรัทธาและกิจกรรมทางศาสนาเป็นตั ว
เชื่อมโยงใหเกิดเครือขายทางวัฒ นธรรมซึ่งไมไดจํากัดพื้นที่ภายในชุมชน แตมีการขยายเครือขาย
ความสัมพันธแไปยังชุมชนละแวกบานจนถึงระดับขามรัฐขามประเทศ
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กระบวนการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมระดับกลุ่ มชาติพันธุ์ กลไกสําคัญที่กอให เกิด
การปฎิสัมพันธแ และเกิดระบบโครงสรางการพึ่งพากันและกันของกลุมชาติพันธุแ ไดแก อัตลักษณแและ
ตัวตน ของแตละกลุมชาติพันธุแที่กอใหเกิดความภาคภูมิใจ นําไปสูการสรางเครือขายเพื่อการอนุ รักษแ
และสืบทอด นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐ และการสนับสนุนจากองคแกรหนวยงานที่เกี่ยวของยัง
เป็นอีกแรงผลัดดันหนึ่ง ในการสงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม

ภาพ 1 งานประเพณีเทศนแมหาชาติเวสสันดรชาดก (ปอยตั้งธรรม) ครั้งที่ 48 ประจําปี 2559
ณ วัดผาแตก อ.แมสาย จ.เชียงราย

ภาพ 2 เทศกาลปีใหมลาหูบานผาฮี้ ครั้งที่ 6 ประจําปี 2559
ไดรับการสนับสนุนจากองคแการบริหารสวนตําบลโปุงงาม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
ที่มา: องคแการบริหารสวนตําบลโปุงงาม, http://pong-ngam.blogspot.com, วันที่ 11 กุมภาพันธแ
2559
กระบวนการสร้างเครือข่ายข้ามพรมแดนรัฐชาติ กลไกสําคัญที่กอให เกิดการปฎิ
สัมพันธแทางวัฒนธรรมในระดับขามพรมแดนรัฐชาติ มีหลายปัจจัย ทั้งจากนโยบายของภาครัฐไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงขบวนการขับเคลื่อนภายในของกลุมชาติพันธุแ
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2. การขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข่ า ยทางสั ง คมวั ฒ นธรรม เพื่ อ การต่ อ รองภายใต้ เ วที ก าร
ท่องเที่ยว และตัวตนทางวัฒนธรรมในฐานะคนแม่สายของกลุ่มชาติพันธุ์
ในการศึกษานี้พบวา กระบวนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในพื้นที่
ศึกษา ซึ่งเริ่มตนจากการรวมกลุมชาติพันธุแที่อาศัยกระจัดกระจายในพื้นที่แมสาย ใหมารวมตัวกันเป็น
เครือขายทางชาติพันธุแมากถึง 10 กลุมชาติพันธุแ ทั้งนี้นัยของการสรางเครือขายในครั้งนี้เป็นผลมาจาก
กระบวนการทางดานประวัติศาสตรแการสรางรัฐชาติไทย และการทําใหทันสมัย ซึ่งมีผลอยางมากตอ
การสูญเสียภาษา และวัฒนธรรมชาติพันธุแเริ่มสูญหาย การรวมเครือขายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ใน
งานมหั ศ จรรยแ 10 ชาติ พั น ธุแ แ ม ส าย ถื อ เป็ น สั ญ ญาณอั น ดี ใ นการกลั บ มารื้ อ ฟื้ น เอกลั ก ษณแ ท าง
วัฒนธรรม และนําเสนอตัวตนทางชาติพันธุแที่สอดคลองกับคุณคาของรัฐ รวมถึงอัตลักษณแของเมืองแม
สายที่เนนเอกภาพบนความหลากหลายทางชาติพันธุแและวัฒนธรรม ดังนั้นอัตลักษณแ และวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุแในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสายจึงถูกเลื อกสรรเพื่อผลิตซ้ํา สรางใหม ใน
ฐานะยุทธวิธีของการตอรองเพื่อสรางตัวตน และคุณคาทางวัฒนธรรม รวมถึงการสรางมูลคาเพิ่มดาน
การทองเที่ยว
งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ยังกลายเป็นพื้นที่ซึ่งเครือขายชาติพันธุแไดใชเป็นกลไก
ในการสรางความหมายให กับ ความเป็ นชาติพันธุแของตนเองอีกครั้ง จากสภาวการณแที่ถูกกลื นให
กลายเป็นไทย จนทําใหคนรุนใหมไมกลาแสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุแของตนเอง นอกจากนี้งาน
มหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ไดพัฒนาตอยอดในการเชื่อมโยงเครือขายของแตละชาติพันธุแ ชาวแม
สายเริ่มตระหนักและแสวงหาตั วตนทางวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนองคแกรสวนทองถิ่นตางๆ เริ่ม
ตระหนัก สนับสนุน และยกระดับงานวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแใหกลายเป็นจุดเดนในพื้นที่ปกครอง
ของตนเอง

ภาพ 3 ภาพโลโกงานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแ ครั้งที่ 8
ณ ศูนยแวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
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ที่มา: งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย,https://www.facebook.com/maesai10tribes, วันที่ 27 พฤศจิกายน
2560

ภาพ 4 บรรยากาศงานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย ประจําปี 2560
โดยทาน พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดใหเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแ
แมสาย
ที่มา: งานมหัศจรรยแ 10 ชาติพันธุแแมสาย, https://www.facebook.com/maesai10tribes, วันที่
9 ธันวาคม 2560
ขบวนการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมของเครือขายกลุมชาติพันธุแในแมสายปัจจุบัน ยังมีนัยของ
การแสดงออกถึงความเป็นคนแมสายและคนไทยที่มีอัตลักษณแที่แตกตางหากแตมีคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษยแที่เทาเทียมกัน ดังนั้นการพยายามสรางความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธุแของ
ตนเอง จึงถูกสงผานไปยังเครือขายแตละกลุมชาติพันธุแ ในการกําหนดแนวทางการชะลอการสูญหาย
ทางวั ฒ นธรรมของตนเอง เช น การสื บ สานการเรียนภาษาไทขื น ของเครือข ายไทขืน การสรา ง
สัญลักษณแทางวัฒนธรรม เชน อุทยานเวรุ วัฬ และเฮือนลานนา การจัดตั้งกลุมเยาวชน สตรี และ
ผูสูงอายุเพื่อสืบสานงานดนตรีและการแสดง ตลอดจนการเก็บรวบรวมขาวของเครื่องใชในวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของแตละกลุมชาติพันธุแเพื่อจัดแสดงในหมูบาน การจัดตั้งศูนยแการเรียนรูไตหยา การจัดตั้ง
ชมรมไทลื้อแมสาย ชมรมไตหยาแมสาย เป็นตน นอกจากนี้ชุมชนกลุมชาติพันธุแบางแหงไดใชทุนทาง
วัฒนธรรมและวิถีการผลิตแบบเกษตรกรรมของตนเองเป็นทุนในการสรางการทองเที่ยวชุมชน และ
ผลิตภัณฑแชุมชน
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3. การขับเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมข้ามพรมแดน กับการทูตภาคประชาชนของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในแม่สาย
จากการศึกษาพบวา ปัจจุบันกลุมชาติพันธุแบางกลุม ไดขยายเครือขายความสัมพันธแไปยัง
กลุมชาติพันธุแเดียวกันที่อาศัยอยูในประเทศเมียนมา ลาว และจีนตอนใต เครือขายขามพรมแดนเป็น
การเปิดพื้นที่ใหกับกลุมชาติพันธุแ ทั้งการเปิดพื้นที่ทางอัตลักษณแ และโลกของการรับ รู เครือขายขาม
พรมแดนทําใหกลุมชาติพันธุแหลายกลุมไดรื้อฟื้นอัตลักษณแซึ่งเคยเลือนหายไปในอดีตขึ้นมาใหม ในยุค
สมัยที่ความหลากหลายทางชาติพันธุแและวัฒนธรรมกําลังฟื้นฟู ดังกรณีตัวอยางของกลุมชาติพันธุแไต
หยา อาขา และไทลื้อ
เครือขายไตหยา : การกลับไปเยี่ยมเยือนดินแดนบรรพบุรุษ
ชาวไตหย า ตั้งชุมชนในประเทศไทยไดราว 80 ปี เริ่มเกิดปรากฏการณแโ หยหาถิ่นฐาน
ดั้งเดิม และเอกลักษณแทางชาติพันธุแของตนเอง รวมถึงญาติพี่นองที่จากกันมานาน จึงไดมีการเดินทาง
ไปสืบหาบรรพบุรุษ ณ เมืองโมซา (เมืองหยา) จังหวัดยวี่ซี มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2538 ดวยการนําจดหมายและรูปถาย เอกสารที่มีอยูติดตัวไปสืบหาความจริงซึ่งทุกคนที่ไป
กลับมาไมมีใครผิดหวังเลย ทุกคนตางมีความปีติยินดี เลาสูกันฟังถึงความเป็นอยูของญาติๆ ตั้งแตนั้น
มา จึงมีการเดินทางไปเมืองหยาบอยขึ้น ประกอบกับการเดินทางที่สะดวกสบายโดยเครื่องบิน และ
การเปิดประเทศของจีนใหผูคนเขาไปไดไมลําบากเหมือนแตกอน ผูที่ไปกลับมาจะมีเสื้อผาชุดแตงกาย
ไตหย าที่หายไปนานแล ว กลั บมาสวมใสให เห็ นกัน โดยดูจากตนแบบที่นํามาจากเมืองหยา ทําให
ลูกหลานมีความภาคภูมิใจที่ไดครอบครอง สวมใส นิยมตัดกันเพิ่มมากขึ้น และนํามาสวมในวันสําคัญ
ตางๆ ประกอบกับทางราชการไดใหความสําคัญกับพี่นองชาติพันธุแที่เป็นชนกลุมนอย มีการฟื้นฟู
วัฒ นธรรมดานการแตง กายทํา ให ชุดไตหยาไดรับการเผยแพรให เ ป็นที่รูจั กมากขึ้ น ดว ยการรว ม
กิจกรรมตางๆ ของทางราชการ การแสดงการเตนรําไตหยาที่เยาวชนรุนใหมไดคิดทารํา การประยุกตแ
ทารําของไตหยาจากวีซีดี ที่ถายในประเทศจีนซึ่งผูที่ไปไดนํากลับมา การเปิดตัวกับศูนยแวัฒนธรรม
แหงชาติที่เชิญใหไปรวมงานที่กรุงเทพ การรวมประกวดธิดาดอย ในงานประจําปีของจังหวัดเชียงราย
โดยใหสาวงามสวมใสชุดประจําชาติของตน การไดรับรางวัลจากการประกวดเป็นที่ยืนยันวาชุดไตหยา
สวยงามจริง ลูกหลานมีความภาคภูมิใจอยากสวมใสมากขึ้น จนถึงปัจจุบันนับวาไดฟื้นการแตงกาย
กลับมาอีกครั้ง ที่ทําใหเด็กรุนใหมกลาเปิดตัว สวมใสเมื้อผาไตหยาและยอมรับอยางภาคภูมิใจวาตน
คือสายเลือดไตหยา พรอมจะสืบทอดเจตนารมณแนี้ตอไป
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เครือขายอาขา : ศาสนาคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกอารแจีเอ็ม
ในสวนของกลุมชาติพันธุแที่นับถือศาสนาคริสตแ กรณีของชาวอาขาบานสันปุาสัก ซึ่งนับถือ
ศาสนาคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกอารแจีเอ็ม (Catholic Church R.G.M) พบวามีการเชื่อมโยงกับ
เครือขายโบสถแคาทอลิกอารแจีเอ็มในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยเฉพาะบาทหลวง หรือ
ที่ชาวบานเรียกวา “สลาโหลง” ทุกทานที่เคยประจําอยู ณ โบสถแของหมูบาน จะเป็นชาวอาขาที่จบ
การศึกษาพระคัมภีรแมากจากเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา

ภาพ 5 โบสถแคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกอารแจีเอ็ม ณ หมูบานสันปุาสัก อําเภอแมสาย
สมาคมไทลื้อแหงประเทศไทย: งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทลื้อระดับโลก
กรณีของชาวไทลื้อ ซึ่งไดขับเคลื่อนเครือขายทั้งในระดับทองถิ่น และระดับชาติ จนสามารถ
จัดตั้งสมาคมไทลื้อแหงประเทศไทยได ปัจจุบันเครือขายไทลื้อไดขยายกลุมไปยังระดับภูมิภาค เชน
การเดินทางไปรวมงาน และสรางความพันธแกับชาวไทลื้อในสิบสองปันนา รวมถึงการจัดการงานสืบ
สานตํานานไตลื้อ ซึ่งจัดตอเนื่องมาเป็นปีที่ 17 การรวมตัวของชาวไทลื้อที่มีลักษณะของการขามรัฐ
ขามชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในโลกยุคปัจจุบัน
ปรากฏการณแที่นาสนใจ โดยเฉพาะการการขับเคลื่อนจากระดับทองถิ่น ไปสูระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ ดวยการผลักดันของ นางลดาวัลลิ์ วงศแศรีวงศแ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
แรงงานและสวัส ดิก ารสั งคม และเป็น ชาวไทลื้ อ ในจังหวัด พะเยา ให งานสื บ สานตํานานไทลื้ อได
กลายเป็น “งานสืบสานตํานานไทลื้อโลก” ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการรวมเอาชาวไทลื้อในภูมิภาคนี้
คือจีน พมา ลาว เวียดนาม และไทย ใหมาจัดกิจกรรมรวมกัน ผูเขารวมงานมาจากประเทศตางๆ
หลากหลายตําแหน ง ทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิส ตแ ประเทศเวียดนาม เจาเมืองสิ บสองปันนา
ผูปกครองเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา และชาวไทลื้อจากหลายจังหวัดในภาคเหนือของไทย โดย
มีพิธีไหวสาเทวดาเมือง ที่วัดพระธาตุสบแวน มีพิธีสืบชะตาและบายศรีสูขวัญใหกับพี่นองไทลื้อที่มา
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จากตางประเทศ และมีขบวนวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่งดงาม สื่อถึงความเป็นไทลื้อที่แทจริงโดยไมมีคํา
วาประเทศมาเกี่ยวของ เพราะทุกคนคือชาวไทลื้อที่สื่อสารเขาใจกันไดดวยภาษาไทลื้อ
ปัจจุบันสมาคมไทลื้อแหงประเทศไทย ไดมีการเชื่อมเครือขายกับสมาคมไทลื้อจากประเทศ
ตางๆ มากกวา 10 ประเทศ อาทิเชน สมาคมไทลื้อสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,
สมาคมไทลื้อหลวงพระบาง ประเทศสปป.ลาว, สมาคมไทลื้อเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา รวมถึงสมาคมไทลื้อในสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งเริ่มมาตั้งแตปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ใน
แต ล ะปี จ ะมี การ ปร ะชุ ม ไท ลื้ อ โ ลก หมุ น เวี ยนไ ปยั ง ปร ะเท ศต างๆ ที่ รั บ เ ป็ น เจ า ภ า พ
จัดงาน เชนในปี พ.ศ. 2556 ที่ผานมาจังหวัดสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
เจาภาพจัดงานไทลื้อโลก

ภาพ 6 สมาคมไทลื้อแหงประเทศไทยฉลองวันปีใหมชนชาติไต ณ เมืองจิ่งหง จังหวัดปกครองตนเอง
สิบสองปันนา
มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 13 เมษายน 2560
ที่มา: สมาคมไทลื้อแหงประเทศไทย, https://www.facebook.com/ไทลื้อ/ไตลื้อ สมาคมไตลื้อแหง
ประเทศไทย,
14 เมษายน 2560
สรุปและอภิปรายผล
กลุมชาติพันธุแในพื้นที่อําเภอแมสายมีกระบวนการสรางเครือขายทางสังคมวัฒนธรรมผาน
พิธีกรรม และความเชื่อ เนื่องจากการประกอบพิธีกรรมทําใหสมาชิกไดมีการพบปะสังสรรคแ พิธีกรรม
จึงเปรียบเสมือนเป็นเวทีที่ใชในการปฎิสัมพันธแกันทางสังคมภายในกลุม สมาชิกในชุมชนที่เขารวม
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ประกอบพิธีกรรมสวนใหญจะเรียนรูรวมกันจากความเชื่อ พิธีกรรม รวมถึงอุดมการณแทางศาสนา
รวมกัน
ทั้งนี้ เนื้อหาของพิธีกรรมความเชื่อ มีสวนประกอบสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เป็น
การเซนสรวงบูชา การไดแสดงความเคารพ และการขอพรทั้งจากดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ เทวดา
อารักษแบาน อารักษแเมือง องคแพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระเยซูคริสตแ สิ่งเหลานี้ทําใหเกิดความสุ ข
และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประการที่สอง การทําใหเกิดสํานึกการเป็นกลุมกอนเดียวกัน เชน การ
เป็ นผี เดีย วกัน การเป็ นสมาชิกของชุมชน เกิดความรูสึ กรักสามัคคีของสมาชิกภายในกลุม ความ
ปรองดอง และการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่มีตออํานาจของสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ทําให
สมาชิกทุกคนเขามามีสวนรวม และรวมรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนเอง ตั้งแตการเสียสละเวลา
การทํ า มาหากิน เสี ย สละแรงกายช ว ยเหลื อ กิ จ กรรม และเสี ย สละกํา ลั ง ทรั พ ยแ ดัง นั้ น ความเชื่ อ
พิธีกรรม และอุดมการณแทางศาสนา จึงเป็นการสรางพลังชุมชน หรือ เครือขา ยทางวัฒนธรรมของ
กลุมชาติพันธุแในพื้นที่ศึกษา กอใหเกิดปฎิสัมพันธแทางสังคมภายในกลุม นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู
สืบทอดความเชื่อ และพิธีกรรมจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ ณัฐภัทรแ
สุรินทรแวงศแ (2552: 14) ไดกลาววา “วัฒนธรรมมีสวนในการสรางความเป็นชุมชนอยางมาก เพราะวา
มีกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความเป็นชุมชนไดอยางดีและมีพลังในการทําใหผูคนตระหนักถึง
ศักยภาพของตนเองมากนั้นคือ ความเชื่อ และพิธีกรรม ซึ่งแฝงไวดวยภูมิปัญญา และระบบคุณคาที่
สําคัญทางสังคมของชุมชน”
ขณะที่ Emile Durkheim (อางใน ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, 2552: 36) แสดงทัศนะวา
พิธีกรรมเป็นการกระทําที่สงสารหรือความเชื่อรวมไปยังสมาชิกเพื่อย้ําใหปัจเจกในฐานะสมาชิกของ
สังคมรับรูถึงความเชื่อที่มีรวมกัน พิธีกรรม รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องของความรูสึกนึก
คิดที่ใหคุณคาทางจิตใจ ผูกพันเชื่อมโยงสมาชิกของกลุม/ชุมชนเขาไวดวยกัน เกิดความรูสึกวามีที่มา
เดียวกัน มีวัฒนธรรมเดียวกัน มีความใกลชิดสนิทสนมไววางใจกัน
นอกจากนี้ การที่กลุมชาติพันธุแในพื้นที่ศึกษาสวนใหญมีเครือญาติอาศัยอยูในรัฐฉานประเทศ
เมียนมา เชน กลุมไทใหญ ไทขืน ดาราอาง ลัวะ (ปูหลาง) อาขา ลาหู สวนกลุมไตหยาและไทลื้อ มี
เครือญาติอาศัยอยูในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนั้นจึงมีการไปมาหาสูเพื่อ
เยี่ยมเยียนกัน หรือแมแตการแลกเปลี่ยนแรงงานและการพึ่งพาอาศัยกัน ปรากฏการณแที่เป็นรูปธรรม
อี ก อ ย า ง ห นึ่ ง คื อ กิ จ ก ร ร ม ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า ดั ง ก ร ณี ข อ ง ช า ว ไ ท ขื น ไ ท ใ ห ญ
ดาราอาง และลัวะ (ปูหลาง) ซึ่งมีกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงคือ “หัวหมวดศรัทธาของวัดทั้งฝั่งไทย
และฝั่งเมียนมา” ซึ่งเป็นลักษณะของการ “เอามื้อ” หมายถึงการที่แตละวัดสงคณะศรัทธาญาติโยม
รวมถึงปัจจัยไทยทานไปรวมงานบุญของวัดที่เป็นหัวหมวดศรัทธาเดียวกัน และเมื่อทางวัดจัดงานบุญ
ใหญ เชน งานเทศนแมหาชาติชาดก งานผาปุา งานฉลองวิหาร หัวหมวดศรัทธาวัดดังกลาวจะสงคณะ
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ศรัทธาญาติโยมมารวมงานเชนกัน พลังของเครือขายทางธรรมดังกลาวไดกอใหเกิดการทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา มิตรภาพ และความสัมพันธแอันดีระหวางผูคนสองแผนดิน ภายใตอุดมการณแและความศรัทธา
ในหลักคําสอนขององคแพระสัมมาสัมพุทธเจาองคแเดียวกัน
นอกจากเครือขายญาติธ รรมแล ว กระบวนการขับเคลื่ อนเครือขายทางวัฒ นธรรมขาม
พรมแดนรัฐชาติของกลุมชาติพันธุแในพื้นที่แมสายในมิติชาติพันธุแพบวา กลุมชาติพันธุแ อาทิเชน ชาวไท
ลื้อ ไดใชความเป็นชาติพันธุแของตนเองเป็นกลไกในการเชื่อมโยงเครือขายความสัมพันธแกับชาวไทลื้อใน
ประเทศตางๆ ทั้งในจีน ลาว เวียดนาม เมียนมา สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยการสงตัวแทน
เขารวมงานไทลื้อโลกเป็นประจําทุกปี เพื่อนําเสนอตัวตนและเป็นสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถานภาพ
และบทบาทของกลุมชาติพันธแไทลื้อในแมสาย และในประเทศไทย
กระบวนการขับเคลื่อนเครือขายทางวัฒนธรรมขามพรมแดนรัฐชาติที่กล าวมาเบื้องตน
สอดคลองกับการนิยามความหมายของคําวา “การทูตภาคประชาชน” ตามนโยบายกระทรวงการ
ตางประเทศของไทย (2556, อางใน เสาวภา พรสิริพงษแ, 2556: 106-107) ที่ตองการเพิ่มบทบาทของ
การทูตภาคประชาชนใหมากขึ้น โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมความสัมพันธแและความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบานผานการใหความชวยเหลือเพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้ง
ความสัมพันธแระหวางประชาชนตอประชาชน โดยดึงเอาภาคประชาชน ภาควิช าการ ภาคธุรกิจ และ
องคแกรพัฒนาเอกชน เขามาสรางความสัมพันธแที่ดีระหวางประเทศ โดยผานประชาชนของประเทศ
เหลานั้น Robert (2006, อางใน เสาวภา พรสิริพงษแ, 2556: 106) เนนวานโยบายตางประเทศที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนยแกลาง (population-centric foreign affairs) ซึ่งถือวาประชาชนเป็นศูนยแกลาง
ดังนั้นในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนาและการอพยพเคลื่อนยายของประชากรมีมากขึ้น
การดําเนินนโยบายตางประเทศสําหรับโลกยุคนี้ จึงไมใชภาครัฐเทานั้นที่มีบทบาท แตภาคประชาชนมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาเครือขายทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอ
แมสาย จังหวัดเชียงราย มีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
1) เครื อขายกลุมชาติพันธุแในพื้นที่แมส าย ในฐานะตัว ดําเนินการ (actors) ในการ
ขั บ เคลื่ อ นเครื อ ข า ยทางวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ควรมี ก ารพั ฒ นาเครื อ ข า ยความสั ม พั น ธแ ท างสั ง คม
วัฒนธรรมทั้งในเชิงลึกและเชิงกวาง เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายฯ โดยเนนกระบวนการมี
สวนรวม และจิตสํานึกรวม อันจะนําไปสูการชวยเหลือเกื้อกูลในทุกดาน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
และการเตรียมความพรอ มในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลที่จะ
ทะลุทะลวงไปในทุกอณูของสังคม
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2) รั ฐ บาล หน ว ยงานราชการ และองคแ ก รปกครองท อ งถิ่ น ในฐานะตั ว กลางในการ
สนั บ สนุ น การสร างเครื อขายทางวัฒ นธรรมของกลุ มชาติพันธุแในพื้นที่แมส าย ความมีองคแความรู
เกี่ยวกับชายแดน ในมิติของสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการคา และการเมือง รวมถึงการมองคนใน
พื้นที่ชายแดนในลักษณะพิเศษเฉพาะในแงของวิถีชีวิต ความเป็นอยู ตลอดจนองคแความรู ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ซึ่งความพิเศษดังกลาวนี้ตองไดรับการสงเสริม สนับสนับใหเกิดกลไกการทํางานตางๆ
ที่จะสรางความเขมแข็ง และศักยภาพของกลุมชาติพันธุแที่พรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรม และสถานการณแโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนภาคประชาชนใน
การสานสรางความสัมพันธแทางวัฒนธรรมตามแนวทางประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
3) สถาบั น การศึ ก ษา ในฐานะหน ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น ทางวิ ช าการ ควรมี ห น ว ยงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นศึกษาเกี่ยวกับพรมแดน/ชายแดน รวมทั้งการหาแหลงเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัย และการจัดหาเอกสารทางวิชาการ และองคแความรูเกี่ยวกับชายแดนอยางลุมลึก
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
เห็นควรใหมีการศึกษาในประเด็นชายแดนศึกษา (Border study) ในมิติการขามพรมแดน
(Trans border) ของกลุมคนที่แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน เพื่อทําความเขาใจ
การปฏิบัติการขามพรมแดนทั้งในแงของการคา และวัฒนธรรม
กิตติกรรมประกาศ
บทความชิ้นนี้เป็นสวนหนึ่ งของโครงการวิจัย เครือขายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ภายใตแผนงานวิจัย “สังคมพหุ
วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู
ส นั บ ส นั บ ทุ น วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ โ ด ย มี ผ ศ . ด ร . เ ล ล า ต รี เ อ ก า นุ กู ล เ ป็ น ผู อํ า น ว ย ก า ร
แผนงานวิจัย ผูเขียนขอขอบพระคุณผูใหทุนและเมธีวิจัยที่ใหโอกาสไดพัฒนาผลงานวิชาการ ซึ่งชวย
ใหเกิดขอถกเถียงที่เป็นประโยชนแตอวงการวิชาการและแนวทางในการสงเสริมใหเกิดเครือขายทาง
สังคมวัฒนธรรมในกลุมชาติพันธุแ คณะวิจัยขอขอบคุณ ผูประสานงาน 10 เครือขายกลุมชาติพันธุแแม
สาย และพี่นองทุกกลุมชาติพันธุแที่ไดเสียสละเวลาอันมีคามารวมแลกเปลี่ยน และถายทอดเรื่องราว
ประสบการณแอนั ทรงคุณคา
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บทคัดย่อ
ครูธงชัย สามสี ครูภูมิปัญญาทางดนตรี ผูมีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงตรัวกนาล ทั้ง
ยัง เป็น บุ คคลหนึ่ งที่มีส ว นในการอนุรักษแ ส งเสริม เผยแพรและสื บทอดวัฒ นธรรมพื้นบานตางๆ
โดยเฉพาะตรัวกนาล ใหแกเยาวชนและผูสนใจ ครูธงชัย สามสี ถือไดวาเป็นผูมีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของ
นักดนตรี มีผลงานการแสดง การบันทึกเสียง รวมทั้งการแสดงเผยแพรวัฒนธรรมพื้นบานกันตรึมทั้งใน
และตางประเทศหลายประเทศ อีกทั้ง ครูธงชัย สามสี ยังไดรับรางวัลดานวั ฒนธรรมตางๆ มากมาย
การศึกษาวิจัยกระบวนการ ถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี เพื่อเป็นแบบอยางและกอใหเกิด
ความรูอันเป็นประโยชนแในการอนุรักษแสงเสริม เผยแพรและ สืบทอดการบรรเลงตรัวกนาลอันเป็นมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณคาตอไป
ผลการศึกษาวิจัย พบวา ครูธงชัย สามสี ใหความสําคัญกับพื้นฐานการบรรเลงตรัวกนาลที่ถูกตอง
รวมทั้ง การรักษาประเพณีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของกันตรึมไวใหคงอยู โดยเริ่มจากเมื่อมีผูมา
ฝากตัวเป็นศิษยแ
เมื่อมีผูสนใจฝึกกันตรึม โดยเฉพาะตรัวกนาลมากขึ้น ครูธงชัย สามสี จึงไดนําทํานองเพลงตางๆ มา
บันทึกเป็น โนตเพลง เพื่อใชสําหรับการถายทอดตรัวกนาลใหแกผูเรียน การนําโนตเพลงมาใช ใ น
กระบวนการถายทอด ตรัว กนาล เกิดจากการที่ครูธงชัย สามสี ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมดานดนตรี
อีกทั้งประสบการณแจากการเป็น วิทยากรใหกับสถาบันตางๆ ทางดานดนตรี การแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางครูดนตรี ผูเชี่ยวชาญทางดนตรีและ นักวิชาการทั้งดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกและดนตรีพื้นบาน
ทําใหครูธงชัย สามสี พัฒนารูปแบบการถายทอดโดยใช โนตเพลงประกอบการถายทอดควบคูกับการ
สอนแบบโบราณดั้งเดิม
การศึกษาวิจัยกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ผูวิจัยสรุปกระบวนการ
ถายทอด ตรัวกนาล ประกอบดวยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การปรับพื้นฐาน 2) การฝึกสีสายเปลา
และการฝึกกดสาย 3) การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก โนตฟา 4) การฝึกสีสุมตัวโนต 5) การฝึกปฏิบัติบทเพลง 6)
การเสริมทักษะอื่นๆ และ 7) การวัดผลประเมินผล
คาสาคัญ: กระบวนการถายทอด ตรัวกนาล ธงชัย สามสี
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Abstract
Master Thongchai Samsee was a wise music master who was an expert in
playing the local fiddle known as Trua-k’nal [trʊa.knaɫ]. He was also one of key
persons who played an important role in folk culture conservation, propagation and
inheritance especially Trua-k’nal teaching to young generation. Thongchai Samsee
was also famous among folk musicians with his numerous musical artworks including
musical performances, sound recordings, and folk musical performances known as
Kantruem both in Thailand and overseas. Besides, he was also awarded with various
cultural awards. The study teaching and process of Trua-k’nal playing of Thongchai
Samsee aimed at exploring practical guidelines and creating the beneficial knowledge
on Trua-k’nal playing conservation, propagation and inheritance as a valuable
cultural heritage.
The research results indicated that Thongchai Samsee put emphasis on the
correct basics of Trua-k’nal playing as well as preserving the Kantruem culture and
tradition. Starting with having his own Trua-k’nal students, he started to convert
several songs and recorded with musical notes to teach his students. Using the
musical notes in the process of teaching Trua-k’nal was the result of his studies on
music from experts and academicians in the fields of Thai classical music, western
music, and folk music. This, therefore, made Thongchai Samsee develop his method
of teaching using musical notes along with the traditional way.
Thongchai Samsee’s process of teaching Trua-k’nal consists of 7 steps as
follows.
1) foundation studies 2) open string fiddling and string pressing 3) fiddling bow
practicing
4) random note fiddling 5) song practicing 6) other skills enhancement 7) assessment
and evaluation
Keywords: THE PROCESS OF TEACHING, TRUA-K’NAL, THONGCHAI SAMSEE
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บทนา
ในสภาวะสังคมไทยปัจจุบัน ดนตรีไดมีบทบาทและมีความสําคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม โดยเฉพาะด านเศรษฐกิ จ เกิดธุรกิจดานดนตรี อย างหลากหลาย ส ว นใหญ มุงเน นเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค นั่นคือ การฟังเพื่อความบันเทิง ดนตรีที่นิยมเหลานี้เรียกไดวาเป็น
เพลงประเภทยอดนิยม เชน เพลงปฺอบปูลา เพลงร็อค เพลงลูกทุง เป็นตน สวนเพลงประเภทอื่น เชน เพลง
คลาสสิค เพลงไทยเดิม และเพลงพื้นบานนั้นมีผูนิยม คอนขางนอย ในทางธุรกิจจึงไมนิยมลงทุนไปกับบท
เพลงประเภทนี้นัก แตในทางตรงขามหากตองการสงเสริมทาง วัฒนธรรมหรือการอนุรักษแวัฒนธรรม
ดนตรีที่นิยมนํามาสงเสริมหรือสืบทอดมักเป็นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบาน กระบวนการที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรม กระบวนการถายทอดดนตรี ถือเป็นปัจจัยสําคัญปัจจัยหนึ่งที่ชวยให วัฒนธรรมคงอยู
ดนตรีพื้น บา นเป็น วัฒ นธรรมที่สํ า คัญ อีก แขนงหนึ่ง มีรูป แบบการสืบ ทอดมาเป็น ระยะเวลา อัน
ยาวนานและยังคงเอกลักษณแเฉพาะทองถิ่นไวเป็นอยางดี อันเป็นมรดกที่บ รรพบุรุษไดถายทอด องคแ
ความรู ความคิดและความเชื่อที่มีมา จึงถือไดวาเป็นมรดกอันล้ําคายิ่ง
สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมการดนตรีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปดวยเชนกัน
วัฒนธรรมบางอยาง หากไมสามารถปรับใหเขากับวิถีชีวิตของคนในสังคมไดก็สูญไป เพราะฉะนั้ น
วัฒนธรรมการถายทอดทางการดนตรีของชนชาติใดก็ตามจะรุงเรืองหรือเป็นที่นิยมของคนในชาติตอๆ
ไปได ยอมจะตองมีการสะสมและ สืบเนื่องกันมาโดยไมขาดตอน พยายามคิดคนใหมีการพัฒนาจากของเดิม
อยูเสมอ และตองเขากับของเดิมได ทั้งยังตองรณรงคแสงเสริมใหแพรหลายไปในหมูคณะและตองปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดลอมและเหตุการณแ ปัจจุบันอีกดวย ในความหลากหลายของวัฒนธรรม
พื้นบาน กันตรึมเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ยังคงมีการสืบทอดและยังคงอยู แมจะ
เป็นเพียงเฉพาะกลุมก็ตาม ในบรรดาเครื่องดนตรี ตรัวกนาล หรือซอกันตรึม เป็นเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสีที่ยัง คงมีการสืบ ทอดการบรรเลงกันอยา งแพรห ลายและตอเนื่อง ครูผูสอน หรือนักดนตรี
ผูทําหนาที่บรรเลงตรัวกนาล ไดสืบสานและพัฒนาฝีมือการบรรเลงตรัวกนาลของตน มาสูลูกศิษยแ อยาง
ตอเนื่องมาหลายอายุคน
ครูธ งชัย สามสี ถือไดวาเป็นครูภูมิปัญญาทางดนตรีผูมีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงต
รัว กนาล ทั ้ง ยัง เป็น บุค คลหนึ ่ง ที่มีส ว นในการอนุรัก ษแ สง เสริม เผยแพรแ ละสืบ ทอดวัฒ นธรรม
พื้น บานตา งๆ โดยเฉพาะ ตรัว กนาลใหแ กเ ยาวชนและผูส นใจ ครูธ งชัย สามสี ถือ ไดว า เป็น ผู มี
ชื่อ เสีย งเป็น ที ่รู จ ัก ของนัก ดนตรี มีผ ลงาน การแสดง การบั นทึ กเสี ยง รวมทั้ งการแสดงเผยแพร
วัฒนธรรมพื้นบานกันตรึมทั้งในและตางประเทศหลายประเทศ อีกทั้งครูธงชัย สามสี ยังไดรับรางวัล
ดานวัฒนธรรมตางๆ มากมาย อาทิ ฝุายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธแ และสํานักวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกนมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผูมีผลงานดีเดน วัฒ นธรรม
สัมพัน ธแ ประจําปี 2558 จากการเสนอชื่อศิลปินอีสานและผูที่มีผลงานดานวัฒ นธรรม จากทั่ว
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ประเทศไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษแมรดกไทย โดยโลเชิดชูเกียรติมอบแด
ศิลปินผูเป็นตํานานของ ชาวอีสาน ปราชญแชาวบานและองคแกรที่อุทิศเพื่อมวลชนซึ่งเป็นการสราง
กําลังใจใหศิล ปินและสรางเสริม แรงบันดาลใจใหกับศิลปิน - คนรุนหลังตอไปและเป็นการรวมเฉลิม
ฉลองในวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแกน 50 ปีแหงการอุทิศเพื่อสังคมพรอมโอกาสพิเศษครบรอบ 1
ทศวรรษศิลปินมรดกอีสาน กาวสูปีที่ 10 ในการเฟูนหา ศิลปินตนแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน
และยกยองผูที่สงเสริมงานดานวัฒนธรรม สัมพันธแ (มข.ประกาศผล คัดเลือกศิลปินมรดกอีสานและ
วัฒนธรรมสัมพันธแ 58. 2559) เป็นตน ครูธงชัย สามสี ไดเขารับการรักษาอาการเสนเลือดในสมองตีบ
ตั้งแต พ.ศ. 2558 ทําใหไมสามารถถายทอดตรัวกนาลใหแกศิษยแไดอยางเต็มความสามารถ เทาเดิม
อยางในอดีต เมื่ออาการปุวยดีขึ้น สามารถชวยเหลือตนเองและเดินโดยใชไมเทาชวยพยุงตัวไดแลว
ดวยเป็นผูที่ไมอยูนิ่งเฉย รักการทํางาน โดยเฉพาะงานสอนดนตรี จึงไดพยายามที่จะถายทอดตรัวกนา
ลอีกครั้งโดยครูธงชัย สามสี ไดตั้งปณิธ านที่จะถายทอดตรัวกนาลใหแกศิษยแใหไดมากที่สุดกอนที่
ตนเองจะไมส ามารถ ถายทอดตรัวกนาลได ดวยความรอบรูทางดานกันตรึมและตรัวกนาล รวมทั้ง
ประสบการณแทําใหครูธงชัย สามสี มีกระบวนการถายทอดที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนการ
ถายทอดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถ พัฒนาทักษะการบรรเลงตรัวกนาลของศิษยแจนเป็น
ยอมรับในวงการกันตรึม การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการ ศึกษากระบวนการถายทอดการบรรเลงต
รัวกนาล ของครูธงชัย สามสี เพื่อเป็นแบบอยางและกอใหเกิดความรู อันเป็นประโยชนแในการอนุรักษแ
สงเสริม เผยแพรและสืบทอดการบรรเลงตรัวกนาลอันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณคาตอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการถายทอดการบรรเลงตรัว ของครูธงชัย สามสี มีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึก ษา กระบวนการถายทอดการบรรเลงตรัวกนาลของครูธงชัย สามสี โดยใชวิธีการศึกษาวิจั ยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการทางมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology) เก็บ
รวบรวมขอมูล ดว ยการสัม ภาษณแแ ละการสัง เกต นํา เสนอผลการวิจัย โดยวิธีพ รรณวิเ คราะหแ
(Descriptive Analysis) ผูวิจัย ใชเครื่อ งมือ และ อุปกรณแชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
ไดแก การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง การสังเกต และอุปกรณแดานโสตทัศนศึกษา ชวยในการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม ไดแก กลองถายภาพดิจิตอล อุปกรณแบันทึกเสียงและ สมุดจดบันทึก
หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลแลว ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบขอมูล โดยการตรวจสอบ
ขอมูลแบบ สามเสา (Triangulation) โดยผูวิจัยใชกระบวนการตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล
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(Methodological Triangulation) เป็นการตรวจสอบ ในการวิเคราะหแขอมูลผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะหแ โดยขอมูลไดจาก การสัมภาษณแ การสังเกต และการศึกษาเอกสาร นํามาแยกเป็นประเด็น
จากนั้นวิเคราะหแภาพรวมเพื่อใหเห็น ภาพรวมของประเด็นที่ศึกษาทั้งหมด วิเคราะหแความเหมือน ความ
แตกตาง ความเกี่ยวของ ความสัมพันธแ เป็นตน เมื่อจําแนกขอมูลแลว ผูวิจัยนําประเด็นขอมูลมาทําการ
วิเคราะหแ คือ กระบวนการถายทอดการบรรเลงตรัวกนาลของครูธงชัย สามสี
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี พบวา ครูธงชัย สามสี ให
ความสําคัญ กับพื้นฐานการบรรเลงตรัวกนาลที่ถูกตอง รวมทั้งการรักษาประเพณีวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมของกันตรึม ไวใหคงอยู โดยเริ่มจากเมื่อมีผูมาฝากตัวเป็นศิษยแ สวนมากเป็นวัยรุนถึงวัย
กลางคน ทั้งนักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งผูที่มีอาชีพหลักวางจากการทํางานก็มาขอฝากตัวเป็นศิษยแ
บางคนพอมีความรูทางดานตรัวกนาลมาบาง และตองการมาศึกษาความรูเพิ่มเติมจากครูธงชัย สามสี
เพื่อใหเกงขึ้นและสามารถออกงานหรือรับงานได หรือ ผูปกครองนํามาฝากตัวเป็นศิษยแ เพื่อตองการ
ใหบุตรหลานไดมีความรู ความสามารถพิเศษดานดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี ไดพิจารณาผูเรียนแต
ละคนวามีความสามารถทางการบรรเลง มีบุคลิกภาพ มีความใฝุรูใฝุเรียน มีความขยัน อดทน สามารถ
บอกกลาวสั่งสอนและมีใจรักในดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี จะทําพิธีประกุมกรู หรือพิธีไหวครู
กันตรึมเพื่อระลึกถึงและเทิดทูนบูชาครูที่ไดดูแลอบรม สั่งสอน ปัจจุบันครูธงชัย สามสี ยังไดเป็น
วิทยากรใหกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ ในการถายทอดตรัวกนาลใหกับโรงเรียน ชุมชน และ
หนวยงาน ตางๆ เป็นการถายทอดใหแกศิษยแครั้งละหลายๆ คนหรือเป็นกลุมโดยผูที่มาเรียนมีความ
สนใจในดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี ไมไดพิจารณาคุณสมบัติในการรับตัวเป็นศิษยแอยางเชนในอดีต
เพราะตองการใหเยาวชนไดสืบสาน และอนุรักษแดนตรีกันตรึมใหคงอยูและแพรหลาย ขอเพียงมีใจรัก
ครูธงชัย สามสี ก็ยินดีที่จะถายทอดวิชาความรู ใหแกศิษยแ

82

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ภาพ 1 พิธีประกุมกรู หรือพิธีไหวครูกันตรึม
เมื่อมีผูสนใจฝึกกันตรึม โดยเฉพาะตรัวกนาลมากขึ้น ครูธงชัย สามสี จึงไดนําทํานองเพลง
ตางๆ มา บันทึกเป็นโนตเพลงเพื่อใชสําหรับการถายทอดตรัวกนาล ใหแกผูเรียนที่มีจํานวนมากการ
นําโนตเพลงมาใช ในกระบวนการถายทอดตรัวกนาลใหกับศิษยแเกิดขึ้น จากการที่ครูธงชัย สามสี ได
ศึกษาหาความรู เพิ่ มเติ ม ด า น ดนตรี อี กทั้ งประสบการรแ จากการเป็ นวิ ทยากรให กั บสถาบั นต างๆ
ทางดานดนตรี การแลกเปลี่ยนความรูระหวาง ครูดนตรี ผูเชี่ยวชาญทางดนตรีและนักวิช าการทั้ง
ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกและดนตรีพื้นบานทําใหครูธงชัย สามสี พัฒนารูปแบบการถายทอดโดยใช
โนตเพลงประกอบการถายทอดควบคูกับการสอนแบบมุขปาฐะ
การศึกษาวิจัยกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ผูวิจัยสรุปกระบวนการ
ถายทอด ตรัวกนาล ประกอบดวยขั้นตอน 7 ขั้นตอน ไดแก 1) การปรับพื้นฐาน 2) การฝึกสีสายเปลา
และการฝึกกดสาย 3) การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก โนตฟา - ซอล 4) การฝึกสีสุมตัวโนต 5) การฝึกปฏิบัติบท
เพลง 6) การเสริมทักษะอื่นๆ และ 7) การวัดผลประเมินผล
1. การปรับพื้นฐาน ขั้นตอนการปรับพื้นฐานของผูเรียน คือ การนั่งและการจับตรัวก
นาล เดิมนั้นผูบรรเลงตรัวกนาลจะตองนั่งบรรเลงกับพื้นและตองนั่งบรรเลงเป็นเวลานานหลายชั่วโมง
เชน การบรรเลง ประกอบพิธีมม็วต (เขาทรง) อาจใชเวลานาน 5-6 ชั่วโมงหรือมากกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับพิธีกรรมและระยะ เวลาของการโจลมม็วต ผูบรรเลงดนตรีประกอบพิธีจึงตองใชความอดทนในการ
นั่งบรรเลงตรัวกนาล ครูธงชัย สามสี จึงฝึกใหนั่งทั้งแบบนั่งขัดสมาธิและนั่งบนเกาอี้บรรเลง มือซาย
จับด็องตรัวใหรองนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ หนีบใตกแส จังแก็ก มือขวาจับชนากตรัว โดยใชนิ้วหัวแมมือ
นิ้วชี้ และนิ้วกลางจับชนากตรัวและ ใชนิ้วนางกด กแส ชนาก
นอกจากการนั่งและจับตรัวกนาล เมื่อศิษยแปฏิบัติจนชํานาญแลว ครูธงชัย สามสี จึงจะสอนให
ยืนและเดินบรรเลงตรัวกนาล การยืนและเดินบรรเลงตรัวกนาล พบในการบรรเลงประกอบ ขบวนแห
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ตางๆ ทั้งงานมงคลและ อวมงคล เชน งานแหนาค งานแหศพ เป็นตน ทาทางการจับตรัวกนาล แบบ
ยืนและเดินใช วิธีการจับแบบเดียวกับแบบนั่ง แตตองอาศัยความชํานาญในการวางตรัวกนาล ในระดับ
เอวของผูบรรเลงแทนการ วางบนหนาขา

ภาพ 2 การบรรเลงตรัวกนาลดวยทานั่งขัดสมาธิ การนั่งบนเกาอี้ และการยืน
2. การฝึกสีสายเปลาและการฝึกกดสาย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีจริง ครูธงชัย สามสี เนนย้ํา
ในเรื่องของความชัดของเสียง การใชคันชักรวมทั้งทาทางบุคลิกของผูเรียน ในการถายทอดดังกลาว
ครูธงชัยสามสี ใชระดับเสียงของตรัวโดยเทียบเสียงเป็นคู 4 ใหเสียงเป็น เร -ซอล (D – G) คือ การ
เทียบเสียงสําหรับ วงกันตรึม เมื่อสีสายเปลาทั้งสายในและสายนอกไดเสียงที่ชัดดีแลวจึงฝึกการสี
กดสาย โดยเริ่มจากฝึกสี กด สายในกอน และจึงฝึกสีกดสายนอกตามลําดับ
สแก กนอง (สายใน) ประกอบดวย 3 เสียง คือ เสียงเร มี และฟา สแก ขางกราว (สายนอก)
ประกอบดวย 5 เสียง คือ เสียงซอล ลา ที โด และเรสูง ผูเรียนตองฝึกใชนิ้วกดลงบริเวณสายของตรัว
เพื่อใหได เสียงที่ถูกตอง
ตัวอยางการฝึกสีสายเปลา กําหนดใหคันชักแรกหรือคันชักที่ 1 ลากคันชักออกจาก
ลําตัว เรียก คันชักออก และลากคันชักเขาหาลําตัว เรียก คันชักเขา สลับคันชักออก คันชัก
เขาจนหมดโนตสีสายเปลาเสียงเร หองละ 4 ตัวโนต
รรรร รรรร รรรร รรรร รรรร รรรร รรรร รรรร
สีสายเปลาเสียงซอล หองละ 4 ตัวโนต
ซซซซ ซซซซ ซซซซ ซซซซ ซซซซ ซซซซ ซซซซ ซซซซ
สีสายเปลาเสียงเร หองละ 2 ตัวโนต
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-ร-ร
-ซ-ซ
-ร-ซ

-ร-ร
-ร-ร
-ร-ร
-ร-ร
สีสายเปลาเสียงซอล หองละ 2 ตัวโนต
-ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ -ซ-ซ
สีสายเปลาเสียงเร - ซอล หองละ 2 ตัวโนต
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ

-ร-ร

-ร-ร

-ร-ร

-ซ-ซ

-ซ-ซ

-ซ-ซ

-ร-ซ

-ร-ซ

-ร-ซ

ตัวอยาง การฝึกสีกดสายใน กําหนดใหโนตตัวแรกหรือตัวที่ 1 สีโดยลากคันชักเขาและ
ตามดวย คันชักออก จนหมดโนต
สีสายใน เสียงเร มี และฟา แบบที่ 1
รรรร มมมม ฟฟฟฟ รรรร มมมม ฟฟฟฟ ------รรรร
-ร-ร

มมมม ฟฟฟฟ ฟฟฟฟ มมมม
สีสายใน เสียงเร มี และฟา แบบที่ 2
-ม-ม -ฟ-ฟ -ร-ร
-ม-ม

รรรร
-ฟ-ฟ

----

----

----

----

-ร-ร

-ม-ม -ฟ-ฟ -ฟ-ฟ -ม-ม -ร-ร
------ตัวอยาง การฝึกสีสายนอก กําหนดใหโนตตัวแรกหรือตัวที่ 1 สีโดยลากคันชักเขาและ
ตามดวย คันชักออก จนหมดโนต
สีสายนอก เสียงซอล ลา ที โด และเรสูง แบบที่ 1
ซ ซ ซ ซ ล ล ล ล ท ท ท ท ด ด ด ด รํ รํ รํ รํ ซ ซ ซ ซ ล ล ล ล ท ท ท ท
ดดดด

รํ รํ รํ รํ

ซซซซ

ลลลล

ทททท ดดดด

รํ รํ รํ รํ

รํ รํ รํ รํ

ซซซซ
สีสายนอก เสียงซอล ลา ที โด และเรสูง แบบที่ 2
-ซ -ซ -ล-ล -ท-ท -ด-ด
- รํ - รํ - ซ - ซ

ดดดด

ทททท

-ล-ล

-ท-ท

ลลลล

-ด-ด

- รํ - รํ
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-ซ -ซ
-ล-ล

-ล-ล

-ท-ท

-ด-ด

- รํ - รํ

- รํ - รํ

-ด-ด

-ท-ท

-ซ -ซ

จากการฝึกสีแบบตางๆ ครูธงชัย สามสี กําหนดใหผูเรียน สีโดยใชคันชักออกและคัน
ชักเขา โนตละ 1 คันชัก โดยคันชักแรก หรือ คันชักที่ 1 ใหคันชักออกจากลําตัว เรียกวา คันชักออก
ลากคันชักออก และคันชักเขาสลับ กันไปมาเรื่อยๆ โดยครูธงชัย สามสี พิจารณาจากเสียงวาไดเสียงที่
ชัดและมีเสียงสม่ําเสมอ ประกอบการเคาะจังหวะ โดยเนนที่จังหวะตกทายหอง หรือจังหวะที่ 4
3. การฝึกสีเปลีย่ นคันชัก โนตฟา - ซอล เป็นโนตที่เกิดจากการกดนิ้วกลาง สายใน และ
เปลี่ยนเสียง ไปเป็นเสียงซอล สายเปลาของสายนอก เพื่อใหผูเรียนสามารถเปลี่ยนโนตและสลับคันชัก
โดยใหเสียงมีคุณภาพดี และชัดเจนจึงตองใหฝึกการสีสลับโนตฟา-ซอล
ตัวอยาง การฝึกสีโนตฟา - ซอล กําหนดใหโนตตัวแรกหรือตัวที่ 1 สีโดยลากคันชัก
เขาและ ตามดวยคันชักออก จนหมดโนต
-ฟ-ฟ -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ซ-ซ
-ซ-ซ

-ฟ-ฟ -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ซ-ซ -ฟ-ฟ
ในการฝึกครูธงชัย สามสี พิจารณาจากเสียงวาไดเสียงที่ชัดและมีเสียงสม่ําเสมอ
ประกอบ การเคาะจังหวะ โดยเนนที่จังหวะตกทายหอง หรือจังหวะที่ 4
4. การฝึกสีสุมตัวโนต เป็นการฝึกสุดขั้นสุดทายกอนฝึกสีตรัวกนาลดวยบทเพลง ตางๆ
ครูธงชัย สามสี มุงเนนการฝึกการใชคันชักใหถูกตองและการกดนิ้วใหถูกเสียง
ตัวอยาง การฝึกสีสุมตัวโนต
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ซ
-ร-ท

-ล-ซ

รํ ซ ล ท

รํ ท รํ ล

- รํ - ท

-ล-ซ

รํ ซ ล ท

รํ ท รํ ล

----

-ซมซ

-ซทล

-ทลซ

-ทซม

-ซมซ

-ซทล

-ซ-ม

-ท-ล

-ซ-ล

-ร-ฟ

-ม-ร

---ร

-ร-ซ

--ร ซ

-ล-ล
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ซรซล

ซฟซล

-ซ-ล

ซซซซ

ล ท รํ ท

ลซ-ล

-ล-ท

ลลลล

-ซ-ซ

-ซ-ร มรซร -ม-ซ --ซท
- รํ - ล ท ล ซ ม ซ ท ล ซ
ในการฝึกสีสุมตัวโนต ครูธงชัย สามสี พิจารณาจากเสียงวาไดเสียงที่ชัดและมีเสียง
สม่ําเสมอ ประกอบการเคาะจังหวะ โดยเนนที่จังหวะตกทายหอง หรือจังหวะที่ 4
5. การฝึกปฏิบัติบทเพลง ในการถายทอดบทเพลงนั้น ครูธงชัย สามสี พิจารณาบทเพลง
ออกเป็นลําดับขั้น ตามความยากงายของเพลง ตามลักษณะการใชนิ้ว และการใชคันชัก กําหนดบทเพลง
เบื้องตนไว 20 บทเพลงสําหรับการฝึกปฏิบัติ ไดแก 1) ปการันเจก 2) อายัยลําแบ 3) อายัยกลาย 4)
อายัยสารยัง 5) มวงกวล จองได 6) โอละหนาย 7) กันตรึมโมเฮย 8) ตรู 8) แฮปปีญา 10) ขยํารํามะนา
11) แห 12) อายอก 13) สราว 14) เชิบเชิบ 15) งูดตึกตูจ 16) พลับพลึง 17) นารี 18) จําปีจําปา 19)
อายังเวง และ 20) อันซองแสนงนบกลาย ทั้งนี้ บทเพลงทั้ง 20 บทเพลง อาจเพิ่มเติมบทเพลงอื่นๆ หรือ
ลดจํานวนบทเพลงลงไดโดย ขึ้นอยูกับผูเรียน ระยะเวลา และการนําไปใช
ตัวอยาง ขั้นตอนการถายทอดทํานองเพลงปการันเจก
- - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม - - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม - - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม - - - โจ฿ะ -โจ฿ะ-ตรึม
- - - - - - - - -ซ-ล -ซ-ท - - -ท - - -ท -ซ-ล -ซ-ม
- - -ม - - -ม -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล -ล-ท
-ซ-ซ -ท-ล
จากทํานองเพลงปการันเจก ครูธงชัย สามสี กําหนดการฝึกสีตรัวกนาล โดยแบง
ขั้นตอน การฝึกสีทํานองเพลงออกเป็น 10 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1) ฝึกสี /- ซ - ล /- ซ - ท /
ขั้นตอนที่ 2) ฝึกสี
/- ซ - ล /- ซ - ม / ขั้นตอนที่ 3) ฝึกสี /- ซ - ล /- ล - ท / ขั้นตอนที่ 4) ฝึกสี /- ซ - ซ /- ท - ล /
ขั้นตอนที่ 5) ฝึกสี /- - - ล /- - - ล / ขั้นตอนที่ 6) ฝึกสี / - - - ท /- - - ท / ขั้นตอนที่ 7) ฝึกสี
/- - - ม /- - - ม / ขั้นตอนที่ 8) ฝึกสี /- - - - /- - - - /- ซ - ล /- ซ - ท /- - - ท /- - - ท /- ซ - ล /ซ - ม / ขั้นตอนที่ 9) ฝึกสี /- - - ม /- - - ม /- ซ - ล /- ล - ท /- ซ - ล/- ล - ท/- ซ - ซ/- ท - ล /
และขั้นตอนที่ 10) ฝึกสีทํานองเต็ม ทั้งเพลง
จากขั้นตอนการฝึกสี ขั้นตอนที่ 1 – 4 กําหนดใหฝึกสีตรัวกนาลทีละวลียอย
(Motive) อยางนอย วลียอย ละ 15 รอบ เพื่อความชํานาญในการใชนิ้วกดไลเสียง ขั้นตอนที่ 5 – 7
กําหนดใหฝึกสีตรัวกนาล เป็นวลีเพลง (Phrase) อยางนอย วลีเพลงละ 10 รอบ เนื่องจากเป็นโนตซ้ํา
และเป็นโนตที่งาย ตองการเพียงเสียง และจังหวะที่ถูกตอง ขั้นตอนที่ 8 – 9 เป็นการนําวลีที่ไดฝึกใน
ขั้นตอนที่ 1 – 7 มาเรียงรอยตามทํานองของเพลง ปการันเจก โดยแบงฝึกสีทีละประโยค (Period)
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อยางนอยประโยคละ 10 รอบ ขั้นตอนที่ 10 เป็นการฝึกสี ทํานองเพลงปการันเจกแบบเต็มเพลง โดย
บรรเลงประกอบจังหวะของสก็วล อยางนอย 5 รอบ เพื่อความชํานาญ ในบทเพลง ทั้งนี้ครูธงชัย สามสี
จะพิจารณาจากเสียงวา ไดเสียงที่ชัด สม่ําเสมอ ถูกตองตามจังหวะและทํานอง ของบทเพลงหรือไม
หากยังไมถูกตอง ผูเรียนตองฝึกหัดปฏิบัติซ้ําๆ ในขั้นตอนที่ยัง ไมชํานาญ
ทํานองเพลงปการันเจก เป็นเพลงที่มีทํานองสั้นๆ เรียบงาย ในการบรรเลงบท
เพลง ดังกลาว ใชเพียง 2 นิ้วในการกดสาย คือนิ้วชี้และนิ้วกลาง จึงเป็นบทเพลงที่เหมาะแกผูท่ี
เริ่มหัดเรียน ตรัวกนาล และบทเพลงดังกลาวครูธงชัย สามสี ก็ไดเริ่มหัดบทเพลงนี้เป็นบทเพลงแรก
เมื่อครั้งเริ่มหัดเรียนกับ ครูพูน สามสี
ในขั้นตอนของกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี พบการฝึกสีตรัวก
นาล 2 รูปแบบ คือ 1) การสีลม และ 2) การฝึกปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริง การสีลมเกิดจากการที่ครู
ธงชัย สามสี ได ไปถายทอดตรัวกนาลใหกับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องดนตรีทําใหไมเพียงพอ
ตอผูเรียน การสีลม คือ การใหผูเรียนสมมติวามีตรัวกนาลอยูในมือ จากนั้นจึงใหฝึกสีตรัวกนาลโดยการ
ทองโนตเพลง พรอมกับการฝึกทําทาทางการลากคันชักเขาคันชักออก การใชนิ้วกดเสียง แลวจึง
หมุนเวียนเครื่องดนตรีใหกับ
ผูเรียนไดฝึกปฏิบัติจริง

ภาพที่ 3 การสีลม
6. การเสริมทักษะอื่นๆ ครูธงชัย สามสี ไดเพิ่มเติมทักษะในการบรรเลงตรัวก
นาล ใหกับศิษยแที่มีความสามารถในการบรรเลง ตรัวกนาลไดดี โดยเพิ่มเทคนิคการพรม เทคนิคการ
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ประ เทคนิคการ รูดสายและเทคนิคการกูล เพื่อใหบทเพลงเกิดลีลานาฟังมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเติม
ทักษะอื่นๆ ตามความสามารถ
ของศิษยแพบมี 4 รูปแบบ คือ 1) ทักษะการบรรเลง สกล็วลหรือกลองกันตรึม สําหรับผูที่มีความสนใจ
ฝึกหัดตีสก็วล ก็จะหัดใหตีสก็วลประกอบทํานองเพลงตางๆ ไปดวย 2) ทักษะการขับรองเพลงกันตรึม
สําหรับผูที่มีความสนใจหรือ มีความสามารถในการขับรองก็จะถายทอดทํานองเพลงรองใหดวย 3)
ทักษะการซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม สําหรับศิษยแผูที่มีความรู ความสามารถทางชาง หรือผูที่มีความ
สนใจดานการผลิตตรัวและเครื่องดนตรีอื่นๆ ครูธงชัย สามสี จะถายทอดขั้นตอนการผลิตใหกับศิษยแที่มี
ความสามารถเหลานั้นดวย โดยเริ่มสอนตั้งแตการ คัดเลือกไม การคัดเลือกหนัง การประกอบเป็นเครื่อง
ดนตรีและการเลือกใชอุปกรณแทางชางในการผลิตเครื่องดนตรี เป็นตน โดยครูธงชัย สามสี มีโรงงานผลิต
เครื่องดนตรี อยูที่หมูบานดงมัน อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทรแ เครื่องดนตรีที่ ครูธงชัย สามสี มีความ
ชํานาญในการผลิต คือ ตรัว สก็วลกันตรึม และสก็วลทม และ 4) การสอนแบบพี่สอนนอง สําหรับผูมี
ทักษะดานการถายทอด มีความสามารถ มีทักษะในการบรรเลงตรัวกนาลที่ดี
7. การวัดผลประเมินผล ครูธงชัย สามสี พิจารณาจากระหวางถายทอดบทเพลง
และ เทคนิคตางๆ และเมื่อตอเพลงใหจบเพลงแลว หากศิษยแยังไมสามารถปฏิบัติเพลงและเทคนิค
ได ครูธงชัย สามสี จะใหปฏิบัติซ้ําๆ จนกวา จะทําได โดยครูธงชัย สามสี พิจารณาจากการดูและ
ฟังศิษยแบรรเลงเดี่ยว การบรรเลง กลุมยอย และการบรรเลงประกอบสก็วล โดยตองบรรเลงตรัวกนาล
ตรงกระสวนจังหวะของสก็วล จึงถือวาผานบทเพลงนั้นๆ และทําการตอบทเพลงในลําดับตอๆ
ผูวิจัยสรุปขั้นตอนกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี 7 ขั้นตอน ไดดังนี้

แผนผังที่ 1 แสดงกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ครูธงชัย สามสี ใหความสําคัญกับพื้นฐานการบรรเลงตรัวกนาลที่ถูกตอง เมื่อมีผูมาฝากตัวเป็น
ศิษยแ ครูธงชัย สามสี ไดพิจารณาคุณสมบัติของผูเรียนแตละคนวา มีความสามารถทางการบรรเลง มี
บุคลิกภาพ มีความใฝุรูใฝุเรียน มีความขยันอดทน สามารถบอกกลาวสั่งสอน และมีใจรักในดนตรี
กันตรึม เมื่อรับเป็นศิษยแครูธงชัย สามสี จะทําพิธีไหวครูกันตรึมเพื่อระลึกถึงและเทิดทูลบูชาครูที่ได
ดูแลอบรมสั่งสอน ปัจจุบันครูธงชัย สามสี ยังได เป็นวิทยากรใหกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงาน
ตางๆ ในการถายทอดตรัวใหกับโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานตางๆ เป็นการถายทอดใหแกศิษยแครั้ง
ละหลายๆ คนหรือเป็นกลุม โดยผูที่มาเรียนมีความสนใจใน ดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี ไมไดพิจารณา
คุณสมบัติในการรับ ตัวเป็นศิษยแอยางเชนในอดีต เพราะตองการให เยาวชนได สืบสานและอนุรักษแ
ดนตรีกันตรึมใหคงอยูและแพรหลาย ขอเพียงมีใจรักครูธงชัย สามสี ก็ยินดีที่จะ
ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยแเหลานั้นอยางเต็มที่
กระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ประกอบดวย ขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การปรับพื้นฐาน ขั้นตอนการปรับพื้นฐานของผูเรียน คือ การนั่งและการจับตรัวก
นาล
2. การฝึกสีสายเปลาและการฝึกกดสาย การฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีจริง ครูธงชัย
สามสี เนนย้ําในเรื่องของ ความชัดของเสียง การใชคันชัก รวมทั้งทาทางบุคลิกของผูเรียน
3. การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก โนตฟา เป็นโนตที่เกิดจากการกดนิ้วกลาง สายใน และเปลี่ยน
เสียงไปเป็นเสียงซอล สายเปลาของสายนอก เพื่อใหผูเรียนสามารถเปลี่ยนโนตและสลับคันชัก โดยให
เสียงมีคุณภาพดีและชัดเจน จึงตองใหฝึกการสีสลับโนตฟา-ซอล
4. การฝึกสีสลับตัวโนต เป็นการฝึกขั้นตอนสุดทายกอนฝึกสีตรัวกนาลดวยบทเพลง
ตางๆ ครู ธงชัย สามสี มุงเนนการฝึกการใชคันชักใหถูกตองและการกดนิ้วใหถูกเสียง
5. การฝึกปฏิบัติบทเพลง บทเพลงสําหรับการฝึกปฏิบัติตรัวกนาล ประกอบดวย 20
บทเพลงไดแก 1) ปการันเจก 2) อายัยลําแบ 3) อายัยกลาย 4) อายัยสารยัง 5) มวงกวลจองได
6) โอละหนาย 7) กัน ตรึ มโมเฮย 8) ตรู 9) แฮปปีญา 10) ขยํารํามะนา 11) แห 12) อายอก
13) สราว 14) เชิบเชิบ 15) งูดตึ กตูจ 16) พลั บ พลึ ง 17) นารี 18) จําปีจําปา 19) อายั งเวง
และ 20) อัน ซองแสนงนบกลาย ทั้งนี้บทเพลงทั้ง 20 บทเพลง อาจเพิ่มเติมบทเพลงอื่นๆ หรือลด
จํานวนบทเพลงลงได โดยขึ้นอยูกับผูเรียน ระยะเวลา และการนําไปใช
6. การเสริมทักษะอื่นๆ ครูธงชัย สามสี ไดเพิ่มเติมทักษะในการบรรเลงตรัวกนาล
ใหกับศิษยแที่มีความสามารถในการบรรเลงตรัวกนาลไดดีโดยเพิ่มเทคนิคการพรม เทคนิคการประ
เทคนิคการรูดสาย และ เทคนิคการกูล เพื่อใหบทเพลงเกิดลีลานาฟัง มากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มเติม
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ทักษะอื่นๆ ตามความสามารถของ ศิษยแ พบวามี 4 รูปแบบ คือ 1) ทักษะการตีสกล็วลหรือกลอง
กันตรึม 2) ทักษะการขับรอง เพลงกันตรึม 3) ทักษะ การซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม และ 4) การ
สอนแบบพี่สอนนอง
7. การวัดผลประเมินผล ครูธงชัย สามสี พิจารณาจากระหวางถายทอดบทเพลง
และ เทคนิคตางๆ และเมื่อตอเพลงใหจบเพลงแลว หากศิษยแยังไมสามารถปฏิบัติเพลงและเทคนิค
ได ครูธงชัย สามสี จะใหปฏิบัติซ้ําๆ จนกวาจะทําได โดยครูธงชัย สามสี พิจารณาจากการดูและฟัง
ศิษยแบรรเลง ทั้งเดี่ยว กลุมยอย และบรรเลงประกอบการตีสก็วล โดยตองบรรเลงตรัวกนาลใหตรง
กระสวนจังหวะของสก็วล จึงถือวา ผานบทเพลงนั้นๆ และทําการตอบทเพลงในลําดับตอๆ ไป
อภิปรายผล
1. ครูธงชัย สามสี เป็นทั้งศิลปิน และครูดนตรี ที่มีความรูความสามารถ ในดานศิลปิน มี
ผลงาน หลากหลาย เริ่มฝึกหัดดนตรีจากนายพูน สามสี และไดรวมงานกับศิลปินบรมครูกันตรึมห
ลายทาน ไดรับ การถายทอดวิชาความรูดานกันตรึมจากบรมครูกันตรึมเป็นการสืบทอดแบบโบราณ
ดั้งเดิม เมื่อเขาศึกษาตอระดับ อนุปริญญาศิลปศาสตรแ วิชาเอกดนตรีศึกษา ก็ไดรับการถายทอดวิชา
ความรูทางดานดนตรีศึกษา ทฤษฎีดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก เมื่อไดมีโอกาสถายทอด
ดนตรี กันตรึมใหกับเยาวชน แรกเริ่มนั้นยังมีจํานวน ผูเรียนไมมากนัก การถายทอดของครูธงชัย สามสี
จึงเป็นการถายทอดแบบดั้งเดิม คือ ครูปฏิบัติใหดูเป็น ตัวอยาง แลวใหศิษยแปฏิบัติตามหรือใชวิธีการ
บอกทํานองแลวใหศิษยแปฏิบัติ บทเพลงที่ใชในการถายทอด ก็คือ บทเพลง ที่ครูธงชัย สามสี ไดรับการ
ถายทอดมาจากบรมครูกันตรึมที่ไดไปตอเพลงดวย เมื่อนํามาถายทอดตอใหศิษยแ จึงไดยึดมั่นตาม
รูปแบบดั้งเดิม ตอมาหมูบานดงมันไดรับการจัดตั้งเป็นศูนยแอนุรักษแ และสงเสริมวัฒนธรรม พื้นบาน ดง
มันขึ้น หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสนใจและรวมอนุรักษแดนตรีพื้นบาน โดยเฉพาะดนตรี
กันตรึม ทําใหครูธงชัย สามสี มีโอกาสไดเขารวมทั้งแสดงดนตรีและถายทอดดนตรีกันตรึมใหกับ เยาวชน
ในชุมชน บุคคลทั่วไปและผูสนใจในดนตรีพื้นบานกันตรึม มีโอกาสไปแสดงแลกเปลี่ยนตามสถานที่
ตางๆ ทั้งในประเทศ และตางประเทศ เป็นวิทยากรสาธิตดนตรีพื้นบานกันตรึมใหกับสถาบันการศึกษา
ตางๆ มีผูเขามาขอฝากตัวเป็น ศิษยแเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เป็นการฝากตัวเป็นศิษยแแบบเดิมและจาก
หนวยงานราชการ สถาบันการศึกษาตางๆ ที่ไดจัดทําโครงการและเชิญครูธงชัย สามสี เป็นวิทยากร
ถายทอด โดยเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เรียนใน วิชาดนตรีเป็นวิชาเอก เชน คณะศิลปกรรม
ศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรแ เป็นตน
จากประสบการณแในการถายทอดดนตรีกันตรึม โดยเฉพาะตรัวกนาลและ จากประสบการณแทาง
การศึกษา ทําใหครูธงชัย สามสี ไดคิดจัดทําเอกสารโนตเพลง เพื่อใชสําหรับประกอบ การถายทอดต
รัวกนาลใหกับศิษยแขึ้น เพื่อใหสะดวกและงายในการถายทอดและการจดจํา
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สําหรับเอกสารดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยมา ปัจจุบันครูธงชัย สามสี ไดจัดทําเป็นคูมือโดย
ใชชื่อวา คูมือการฝึกซอกันตรึมเบื้องตน โดยคูมือดังกลาวประกอบดวยบทเพลงกันตรึมเบื้องตน แบบ
โบราณ กลุมเพลง เบ็ดเตล็ด เพลงบรรเลงประกอบพิธีมวงกวลจองได และบทเพลงประกอบ การฟูอน
รํา เพื่อความสนุกสนาน ได รวบรวมบทเพลงไวมากถึง 20 บทเพลง นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา อื่นๆ เชน
ลักษณะและชื่อเรียกสวนประกอบของ ตรัวกนาล ประวัติ และประเภทของตรัวกนาล วิธีการคัดเลือก
กะลาสําหรับผลิตตรัวกนาล วิธีการเตรียมหนัง การขึ้นหนาซอ วิธีการถายทอดตรัวกนาลตั้งแต อดีต
จนถึงปัจจุบัน พิธีไหวครูกันตรึม ประเภทบทเพลงกันตรึม และวิธีการอานโนตในคูมือการฝึก เป็นตน
2. ในการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี มีแนวคิดและวิธีการอยางหนึ่ง เรียกวา การ
สีลม วิธีการสีลม เกิดจากการที่ครูธงชัย สามสี ไดไปเป็นวิทยากรใหกับโรงเรียน และชุมชนตางๆ ที่มีความ
สนใจทางดนตรี กันตรึม โดยจัดทําเป็นโครงการ รวบรวมรับสมัครนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่
มีความสนใจมาฝึกหัด ดนตรีกันตรึม โดยมีตรัวกนาลเป็น เครื่องดนตรีหลักในการฝึกหัด เมื่อมีผูให
ความสนใจมากทําใหเครื่องดนตรี ในการฝึกหัดไมเพียงพอ อีกทั้งปัญหาเรื่องงบประมาณ สําหรับ
หนวยงานหรือชุมชนที่ไมสามารถจัดซื้อเครื่องดนตรี ไดเพียงพอ ครูธงชัย สามสี จึงไดคิดรูปแบบการ
ถายทอดตรัวกนาลขึ้น เรียกวา การสีลม โดยใหผูมาฝึกหัดสมมติวา มีตรัวกนาลอยูในมือ สมมติใหมือ
ซายจับด็องตรัวสูงประมาณระดับอกของผูฝึกหัด ใหมือขวาสมมติวาจับกแส ชนาก ทําทาทางเหมือน
สีตรัวกนาล จากนั้นฝึกสีและทองระดับเสียงของตรัวกนาลเหมือนฝึกสีตามลําดับ
ขั้นทุกประการ เริ่มจากการฝึกสีสายเปลา การฝึกสีกดสายพรอมกับรองเสียงทองโนต ใหถูกตองตาม
ระดับเสียง เมื่อทองโนตและทําทาทางไดคลองดีแลว ผูเรียนจะไดสีตรัวกนาลจริงจากการเวียนเครื่อง
ดนตรี ฝึกสลับกันระหวาง ทองโนตและการฝึกสีจากเครื่องดนตรีจริงสลับกันไป รวมทั้งการฝึ กสีเป็น
บทเพลงตางๆ สลับกับเครื่องดนตรี จริงเชนกัน ตอมาครูธงชัย สามสี เล็งเห็นวาการฝึกสีลมสลับการการ
ฝึกปฏิบัติกับเครื่องดนตรีจริงนั้นสามารถนํามา ปรับใชกับการถายทอดใหกับผูเรียนที่มีจํานวนมากได
เพราะการที่มีจํานวนผูเรียนมาก เมื่อลงมือปฏิบัติครูผูสอน และผูเรียนไมสามารถไดยินเสียงทองโนตและ
เสียงของเครื่องดนตรีที่ตนเองสีได เนื่องจากมีเสียงดังและเห็นวาการ ทองโนตเพลงใหตรงกับเสียง ทําให
เมื่อปฏิบัติเครื่องจริง ผูเรียนสามารถบรรเลงไดตรงหรือใกลเคียงกับเสียงโนต ดีกวาการฝึกดวยเครื่อง
ดนตรีจริงอยางเดียว สอดคลองกับทฤษฏีของ โคได (Kodaly Method) (Kodaly Concept. 2561) ที่ให
ความสําคัญการรองเพลงหรือการรองโนต โคได เชื่อวาเสียงรองเป็นเสียงที่ใกลตัวที่สุด และเป็นเครื่อง
บอกความรูสึกไดดีที่สุด การรองเพลงตามวิธีที่ถูกตองจะชวยใหเด็กไดฝึกหูใหเคยชินกับขั้นคูและทําให
เด็กรองเพลง ไมเพี้ยนและหูไมเพี้ยน การฝึกรองตองมากอนการเรียนดนตรี
3. บทเพลงกันตรึมที่ครูธงชัย สามสี ไดรวบรวมและนําไปใชในการถายทอดตรัวกนา
ลเป็นการ ผสมผสานองคแความรูจากธรรมเนียมปฏิบัติเดิมที่ไดรับการถายทอดมาจากบรมครูทางดนตรี
กันตรึม การสังเกต และใหความสําคัญกับทักษะการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการคํานึงถึงการนําบทเพลง
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ไปใชงานของศิษยแผูที่ไดรับ การถายทอด การคัดเลือกบทเพลงสําหรับการถายทอดตรัวกนาล
ประกอบดวย บทเพลงกันตรึมโบราณ กลุมบทเพลง เบ็ดเตล็ด บทเพลงบรรเลงประกอบพิธีม
วงกวลจองได และบทเพลงประกอบการฟูอนรํา เพื่อความ สนุกสนานรื่นเริง โดยเรียงลําดับตาม
ความยากงายของบทเพลง เทคนิคการบรรเลงและการนําไปใช
4. กระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ 1) การ
ปรับ พื้นฐาน 2) การฝึกสีสายเปลาและการฝึกกดสาย 3) การฝึกสีเปลี่ยนคันชัก 4) การฝึกสี สลับตัว
โนต 5) การฝึก ปฏิบัติบทเพลง 6) การเสริมทักษะอื่นๆ และ 7) การวัดผลประเมินผล พบวา ขั้นตอนที่
1 – 5 เป็นการฝึกปฏิบัติ
พื้นฐานการบรรเลง สอดคลองกับ มนตรี ตราโมท (มนตรี ตราโมท. 2545 : 102-104 อางถึงใน สําเนา
เปี่ยมดนตรี. 2552 : 14) สรุปขั้นการสอนดนตรีไทย 6 ขั้น ไดแก 1) นั่งใหถูกแบบแผน 2) จับเครื่อง
ใหถูกลักษณะ 3) เริ่มกระทําใหเป็นเสียงโดยไมตองเป็นเพลง 4) ตอเพลงสั้นๆ และงายๆ 5) บอกใหรู
จังหวะ และ 6) บอกใหทราบวาทํานองเป็นอยางไร ขั้นตอนที่ 1-4 ของครูธงชัย สามสี โดยเล็งเห็น
ความสําคัญของ พื้นฐานเป็นสําคัญจากบทเพลงที่งายและสั้น นอกจากนี้แลวการฝึกบรรเลงพรอมกับ
การใหจังหวะ และการ อธิบายลักษณะบทเพลง อารมณแ เทคนิคเฉพาะบทเพลงถือเป็นเรื่องสําคัญอีก
ประการหนึ่งที่จะทําให ผูบรรเลง ดนตรีสามารถสื่ออารมณแของบทเพลงออกมาผานเครื่องดนตรีไดทํา
ใหบทเพลง มีความไพเราะมาก ยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 การเสริมทักษะอื่นๆ เกิดขึ้นจากการสังเกตผูเรียน และการที่ผูเรียนไดแสดง
ความ สนใจ ที่จะเพิ่มเติมความรูใหแกตนเอง ประกอบดวย 4 รูปแบบ ไดแก 1) ทักษะการตีสก็วล 2)
ทักษะการขับรอง เพลงกันตรึม 3) ทักษะการซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม และ 4) การสอนแบบพี่
สอนนอง ขั้นตอนที่ 6 การเสริมทักษะอื่นๆ ครูธงชัย สามสี เป็นผูพิจารณาตามความสามารถ ความ
สนใจของศิษยแเป็นหลัก
การเสริมทักษะการตีสก็วล ฝึกเพื่อเพิ่มความเขาใจเรื่องจังหวะของบทเพลงแตละบทเพลง
การเสริม ทักษะการขับรองเพลงกันตรึม สําหรับผูที่มีพื้นฐานการขับรอง มีน้ําเสียงดี การเพิ่มทักษะ
การขับรอง จะทําให เกิดความเชื่อมโยง บทเพลงกับเนื้อรอง ผูเรียนจะเขาใจบทเพลงรวมทั้งลีลาและ
อารมณแ ของบทเพลงไดดี การเสริมทักษะการซอมสรางเครื่องดนตรีกันตรึม ครูธงชัย สามสี เนนผูที่มีใจ
รักและ มีทักษะทางชางเป็นอยางดี เป็นการตอยอดจากการเป็นนักดนตรี พื้นบานสูชางทําเครื่องดนตรี
พื้นบาน ซึ่งมีอยูจํานวนนอยมาก และ การเสริมทักษะการสอนแบบพี่สอนนอง ครูธงชัย สามสี
คัดเลือกศิษยแที่มีฝีมือดี มีความสามารถ และมีอุปนิสัย
รักการสอนการถายทอด มีจิตใจเอื้อเฟูอ มาชวยในการถายทอดการบรรเลงตรัวกนาล เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธแ ระหวางศิษยแรุนพี่กับศิษยแรุนอง รวมทั้งการเตรียมเปลี่ยนสถานะของศิษยแรุนพี่ใหเป็นครู
กันตรึมที่ดี
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ขั้นตอนที่ 7 การวัดประเมินผล ในกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี มีการ
วัด และประเมินผล อยูในทุกๆ ขั้นตอนของการฝึก ครูธงชัย สามสี จะพิจารณาประเมินผลการบรรเลง
เป็น รายบุคคล ในกรณีที่มีศิษยแจํานวนไมมาก หากมีจํานวนมากครูธงชัย สามสี จะพิจารณาเป็นรายกลุม
ยอยๆ เพื่อใหเห็นฝีมือ ของศิษยแและพิจารณาฝีมือการบรรเลงได โดยไมผิดพลาด
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
สําหรับ
การนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษา และขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครูธงชัย สามสี สามารถเป็น
แนวทาง ในการศึกษาวิจัยทางดนตรีศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดนตรี
โดยเฉพาะในโรงเรียน ที่มีงบประมาณไมเพียงพอ เครื่องดนตรีไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการ
สอน สามารถนํารูปแบบและ กระบวนการไปเป็นขอมูล เพื่อปรับใช ใหเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนดนตรี ไดในระดับหนึ่ง
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารวบรวมขอมูลกระบวนการถายทอดตรัวกนาล ของครู
ธงชัย สามสี เบื้องตนและยังมีครูภูมิปัญญาทางดานดนตรีที่สําคัญและเชี่ยวชาญทางดนตรีอื่นๆ อีก
หลายทาน เชน นายเผย ศรีสวาท นายทอม จันทนุภา นายเสรือน มุงมี นายเสมอ ชะโลธร นายชินสุข
ทองจัตตุ นายมัวะ เหลาดี นายสมาน ชอจันทรแ และนายเอกภาพ ผาดโผน เป็นตน โดยมีประเด็นอื่นๆ
ที่นาสนใจในการศึกษา เชน ศึกษากระบวนการถายทอดของครู ภูมิปัญญาคนอื่นๆ ศึกษาเทคนิค
เฉพาะของครูภูมิปัญญา และศึกษา บทบาทของครูภูมิปัญญาในการถายทอดดนตรีในสถานศึกษา
ตอไป
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Forecasting of Air Passenger Flows in Maesot Airport, Tak Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคแเพื่อพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแม
สอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน จากกรมทาอากาศยาน ซึ่งขอมูลจํานวนผูโดยสารที่
เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.
2559 ผลการวิจัย พบวา ขอมูลของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก มีความนิ่งที่ผลตางอันดับ 1 (1 Differencing) และนําขอมูลที่ไดมาทําการหาแบบจําลอง
อารีมา (ARIMA) โดยวิธีบอกซแ-เจนกินสแ (Box-Jenkins) แลวพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมในรูปแบบ
ของสมการของแบบจําลอง เป็นดังนี้
สมการของแบบจํ าลองจํ านวนผู โ ดยสารที่เดิน ทางผ านสนามบิน แมส อด อํา เภอแมส อด
จังหวัดตาก
Psst  0.043451  0.479686PGt 1  0.658785eˆt 1  eˆt

จากสมการ จํ านวนผู โดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมส อด(
) ขึ้นอยูกับคาคงที่มี
คาประมาณสัมประสิทธิ์เทากับ 0.043451 และคาสัมประสิทธิ์ของ AR(1) มีคาเทากับ 0.479686
และMA(1) เทากับ -0.658785 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของ AR(1) มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด และ MA(1) มีการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางตรงกันขามกับคาคลาดเคลื่อนของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด
และนํ าแบบจํ าลองมาทําการพยากรณแจํ านวนผู โ ดยสารที่เดิ นทางผ า นสนามบิ นแม ส อด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
คาสาคัญ: บอกซแ-เจนกินสแ การพยากรณแ ผูโดยสาร สนามบิน
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Abstract
The research provided passenger forecasts of air passenger flows in Maesot
airport, Maesot district, Tak province. The secondary data gathered from department
of airports, Thailand during August 2010 to October 2016 (77 values) by using
methods of Box-Jenkins model. The results showed that the passengers of airlines
using the airport indicated the stability point at 1 differencing. The result also
confirmed the most suitable equation for this time series and the forecasting models
was:
Psst  0.043451  0.479686PGt 1  0.658785eˆt 1  eˆt

According to the equation ( sst ), the number of air passenger flows in
Maesot Airport depended on constant value, the coefficient was 0.043451, the
coefficient of AR (1) was 0.479686 and MA (1) was -0.658785. It showed that AR (1)
changed in the same direction, and MA (1) changed in the opposite direction with
error in number of air passenger flows in Maesot airport. The model was used to
provide a forecast for number of passengers using Maesot airport, Maesot district, Tak
province.
Keywords: Box-Jenkins, economic forecasting, air passenger, Airport

บทนา
อุตสาหกรรมการบินถือวาเป็นอุตสาหกรรมทางดานการขนสงที่ทันสมัยที่สุดในโลกและยัง
ไดรับการยอมรับวาเป็นการขนสงที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพราะเครื่องบินนั้นสามารถเดินทางดวย
ความเร็วสูงซึ่งทําใหประหยัดเวลาเป็นอยางมากอีกทั้งยังไดรับความนิยมเพื่อที่จะใหไดรับเวลาเพิ่มมาก
ขึ้นจากการเดินทางอีกดวย ในประเทศไทยนับวาอุตสาหกรรมการบินมีความความสําคัญตอเศรษฐกิจ
เป็นอยางมาก จะเห็นไดวากระทรวงคมนาคมไดเริ่มเขามามีบทบาทในการจัดการตั้งแตปี พ.ศ. 2544
มีผลทําใหสายการบินเอกชนสามารถเขามาดําเนินกิจการการบินในเสนทางภายในประเทศเสนทางใด
ก็ไดทั้งแบบประจํา (Schedule airline) และแบบไมประจํา(Non-schedule airline) โดยสายการ
บินไทยโดยการเปิดเสรีทางการบินนี้ทําใหผูโดยสารมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้นทั้งในดานการ
บริการราคาและคุณภาพทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตออุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
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จังหวัดตากนับวาเป็นจุดเชื่อมโยงที่สําคัญของโครงขายคมนาคมทางบกระหวางภาคเหนือ
ตอนลางกับภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นแถบพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West
Economic Corridor) โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอแมสอด ซึ่งมีจุดผานแดนถาวรที่สะพานมิตรภาพไทยพมา เชื่อมสูประเทศสหภาพพมาและเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวของกับการผลิตดานอุตสาหกรรม การคมนาคม และอุตสาหกรรมดาน
การกระจายสินคา (LOGISTIC INDUSTRY) ดวยศักยภาพการคาชายแดนของอําเภอแมสอดในการ
พัฒนาจากความไดเปรียบของที่ตั้งทางภูมิศาสตรแที่เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมสูสหภาพพมา สงผลใหแม
สอดมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตดานอุตสาหกรรม การคา การลงทุน และการทองเที่ยว
ทาอากาศยานแมสอด หรือ สนามบินแมสอด ตั้งอยูที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทาอากาศ
ยานแมสอด เดิมเป็นทาอากาศยานเล็ก สรางขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเป็นสนามบินที่ใช
ในกิจการทหารอยูในความดูแลของกองทัพอากาศ ในปี 2473 ดําเนินการเป็นรัฐพาณิชยแ กองการบิน
พลเรือน กระทรวงพาณิชยแ และระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุนไดใชสนามบินแหงนี้เป็น
หนวยบินในการปฏิบัติการ ทางอากาศ โจมตีฝุายสัมพันธมิตรในประเทศพมา เมื่อสงครามโลกสงบลง
ในปี พ.ศ. 2489 กองทัพอากาศ ไดริเริ่มดําเนินการบินขึ้นใหม รวมทั้งไดเห็นถึงความสําคัญในการ
ขนส ง ทางอากาศ จึ ง ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง สภาพสนามบิ น และทํ า การสร า งอาคารท า อากาศยาน
หอบังคับการบิน และไดดําเนินการพัฒนาปรับปรุงทาอากาศยานแมสอดใหมีมาตรฐาน เพื่อใหบริการ
กับสายสายการบินและผูโดยสารเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมทาอากาศ
ยาน กระทรวงคมนาคม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2560) และจากสถิติจะพบวาจํานวนผูโดยสารที่
เดินทางผานสนามบินแมสอด มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559
ที่มา: กรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม, 2560

จานวนผู้โดยสาร (คน)
12,857
34,244
87,454
96,369
144,598
174,627
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จากตาราง 1 จะเห็นไดวาจํานวนผูโดยสารไดมีการเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไดรับความ
นิยมใน การเดินทางทางอากาศเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีผลตอการเดินทางทางอากาศที่สําคัญ คือ สะดวก
และประหยั ด เวลาใน การเดิ น ทาง รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม เกิ ด การ
ติดตอสื่อสารกันมากขึ้น การเดินทางทางอากาศจึงไดรับความสนใจมากขึ้น เกิดการแขงขันเกิดขึ้นระ
หวาสายการบินแตละสาย ทําใหเกิดสายการบินตนทุนต่ําหลายๆ สายขึ้นมา โดยสายการบินตนทุนต่ํา
จะมุงเนนการบริหารงาน การบริการที่เรียบงายและประหยัด ทําใหสามารถกําหนดราคาอัตราคา
โดยสารต่ํากวาสายการบินปกติทั่วไป ผูบริโ ภคสามารถเขาถึงการใชบริการไดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
อําเภอแมสอด ไดมีการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สงผลใหมีนักลงทุนและนักทองเที่ยว
เขามาเพิ่มมากขึ้น ยิ่งสงผลใหจํานวนผูโดยสารที่เดินทางมายังอําเภอแมสอดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดใหความสนใจเกี่ยวกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก รวมไปถึงสนใจการพยากรณแลวงหนาถึงจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผาน
สนามบินแมสอด โดยมีการนําเอาทฤษฏีทางเศรษฐศาสตรแเขามาชวยในการวิเคราะหแการพยากรณแ
ขอมูลลวงหนา ซึ่งวัตถุประสงคแในการศึกษาวิจัยเพื่อพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบิน
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินงานศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม การคมนาคมทาง
อากาศของอํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก เพื่ อ ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ และทดสอบ
สมมติฐานทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแ เพื่อนําเสนอผลการศึกษาที่เป็นประโยชนแตอประชาชนใหเกิด
ความรู ความเข า ใจต อภาพรวมของระบบเศรษฐกิ จ และมุ ม มองทางเศรษฐศาสตรแ และยั ง เป็ น
ประโยชนแตอผูประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือที่สามารถกําหนดกลยุทธแ ที่สามารถรองรับสถานการณแ
และผลกระทบไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตอไป
แนวทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบบจาลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average Model)
แบบจําลอง ARIMA เป็นวิธีที่เหมาะสมกับการพยากรณแขอมูลอนุกรมเวลา (Time Series
Data) โดยจะทํ า การพยากรณแ ข อ มู ล ในอนาคต โดยนํ า ข อ มู ล ในอดี ต และค า ความคลาดเคลื่ อ น
(Stochastic error term)
แบบจําลอง ARIMA (p,d,q) สามารถอธิบายไดดัง นี้ (ศูนยแศึกษาการคาระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, สงวนศักดิ์ ภิญโญจิตร, 2550 ; อัครพงศแ อั้นทอง, 2550)
1. Autoregressive Process: AR(p) เป็นลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยูกับคาตัว
มันเองในอดีต โดย p คือ จํานวนของระยะหาง (lag) ของขอมูลในอดีตจากปัจจุบัน
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2. Moving Average Process: MA(q) เป็นลักษณะของขอมูลอนุกรมเวลาที่ขึ้นอยูกับความ
คลาดเคลื่อนในปัจจุบันและความคลาดเคลื่อนในอดีต โดย q คือ จํานวนของระยะหาง (lag) ของคา
ความคลาดเคลื่อนในอดีตจากปัจจุบัน
3. Autoregressive and Moving Average Process: ARMA(p,q) เป็นการรวมกันระหวาง
AR กับ MA นั่นคือ ขอมูลอนุกรมเวลาขึ้นอยูกับทั้งคาของขอมูลอนุกรมเวลาในอดีต และ คา
ความคลาดเคลื่อนทั้งในปัจจุบันและในอดีต
สําหรับขั้นตอนในการศึกษาวิธีของแบบจําลอง ARIMA ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งวา วิธี Box - Jenkins
(BJ) จะเป็นการกําหนดหารูปแบบของแบบจําลอง ARIMA ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนําไปใชในการ
พยากรณแตอไป ประกอบไปดวยกระบวนการ 4 ขั้นตอนดังแผนผัง ดังตอไปนี้
I. IDENTIFICATION
กําหนด p, d, q
1.1 กําหนด d: ทดสอบ stationary โดย
 สรางกราฟขอมูลกับระยะเวลา
 สรางกราฟ correlogram และ partial correlogram
 ทดสอบ Unit root test
1.2 กําหนด p และ q จาก correlogram ของขอมูลที่ stationary แลว

II. ESTIMATION
ทําการประมาณคาแบบจําลอง ARIMA(p,d,q) ที่เลือกมา

III. DIAGNOSTIC CHECKING
3.1 ทดสอบ Q-test โดยพิจารณา correlogram และ partial correlogram ของคา residual ของแบบจําลอง
ARIMA (p,d,q) ที่ประมาณคาออกมา
Residual ไมเป็น white noise
แบบจําลองไมเหมาะสม

Residual เป็น white noise

3.2 คัดเลือกหาแบบจําลองที่เหมาะสม/ดีที่สุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบคาสถิติตางๆ ของแบบจําลอง เชน AIC, SIC,
2

Adjusted R , SEE เป็นตน

IV. FORCASTING
นําแบบจําลองที่ดีที่สุดมาพยากรณแในอนาคต
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ภาพ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการวิเคราะหแของแบบจําลอง ARIMA (p, d, q) โดยวิธี Box – Jenkins
การทดสอบคุณสมบัติคงที่ (Stationary)
การศึกษาขอมูลที่เป็นขอมูลแบบอนุกรมเวลา มีขอควรพิจารณา คือ ขอมูลอนุกรมเวลามี
ลักษณะนิ่งหรือไม ดังนั้นจึงทําใหตองมีการทดสอบความนิ่งของขอมูลกอน โดยการทดสอบคุณสมบัติ
คงที่ ดวยวิธีการ Augmented Dickey Fuller เนื่องจากวิธี Dickey Fuller ไมสามารถทําการ
ทดสอบตัวแปรกรณีที่เป็น Serial Correlation ในคาคลาดเคลื่อนหรือ Error Term ( ) ที่มีลักษณะ
มีความสัมพันธแกันเองในระดับสูง (High-order Autoregressive Moving Average Processes) โดย
เพิ่มกระบวนการเชิงอัตถดถอย (Autoregressive Processes) เขาไปในสมการของ DF Test ซึ่งจะมี
การเพิ่มพจนแที่เรียกวา การเปลี่ยนแปลงของคาลา (Lagged Change) ทําใหไดสมการใหม ดังตอไปนี้
∑
(1)
โดยกําหนดให

t

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

โดยมีสมมติฐาน คือ
สมมติฐานหลัก
สมมติฐานหลัก

ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t
ขอมูลตัวแปร ณ เวลา t-1
คาพารามิเตอรแ
คาแนวโนม
คาความคลาดเคลื่อนเชิงสุม

| |

ขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง
ขอมูลมีลักษณะนิ่ง

หลักการทดสอบคุณสมบัติคงที่ หรือลักษณะขอมูลที่มีความนิ่งนั้นสามารถพิจารณาจากคา
Augmented Dickey-Fuller test statistic โดยมีเกณฑแในการพิจารณาดังนี้
1. ถาคา Augmented Dickey-Fuller test statistic มากกวา Critical values จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรตัวนั้นมีคุณสมบัติคงที่ (Stationary)
2. ถาคา Augmented Dickey-Fuller test statistic นอยกวา Critical values จะยอมรับ
สมมติฐานหลัก แสดงวาตัวแปรตัวนั้นไมมีคุณสมบัติคงที่ (Nonstationary)
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จากการทดสอบคุณสมบัติคงที่ ถาพบวาชุดขอมูลอนุกรมเวลาไมมีคุณสมบัติคงที่ จะตองทํา
การทดสอบอีกครั้งโดยหาผลตางของอนุกรมเวลาระหวางขอมูล ณ ปัจจุบันกับขอมูลถอยหลังไป d
คาบเวลา ซึ่งถาข อมูล มีคุณสมบั ติคงที่ที่คาบเวลา d แบบจําลอง ARIMA ของขอมูล ชุดนี้จะมี
Integrated (I) เทากับ d
การกาหนดตัวแบบที่เหมาะสมของแบบจาลอง ARIMA
หลังจากทดสอบคุณสมบัติคงที่และไดอันดับ d ที่เหมาะสมแลวนั้น ลําดับตอมา คือ ตองการ
กําหนดตัวแบบที่เหมาะสมของแบบจําลอง ARIMA สามารถทําไดโดยการพิจารณาฟังกแชันสหสัมพันธแ
ในตัวเอง (Autocorrelation Function : ACF) และฟังกแชันสหสัมพันธแในตัวเองบางสวน (Partial
Autocorrelation Function : PACF) ของขอมูลอนุกรมเวลาที่มีคุณสมบัติคงที่ โดยการกําหนดตัว
แบบนั้นจะมีลักษณะเป็นการทําซ้ํา โดยเริ่มจากการเลือกตัวแบบที่เป็นไปได และเมื่อไดแลวจึงนําไป
ประมาณคาพารามิเตอรแและตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเป็นขั้นสุดทาย ซึ่งถาพบวาตัวแบบ
ที่เป็นไปไดนั้นไมเหมาะสม ตองทําซ้ํากระบวนการเดิม คือ เริ่มการเลือกตัวแบบใหมที่เห็นวาเหมาะสม
กวา และขั้นสุดทายตรวจสอบความเหมาะสมจนกวาจะไดแบบที่เหมาะสมที่สุด สําหรับเครื่องมือที่ใช
ในการพิจารณา ACF และ PACF นั้นผูศึกษาไดใช Correlogram ของ ACF และ PACF เพื่อกําหนด
รูปแบบของ AR(p) และ MA(q) หรือ ARMA(p,q) โดยมีเงื่อนไขของการพิจารณาในเบื้องตนดังตาราง
แสดงเกณฑแการพิจารณาในเบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q)
ตาราง 2 เกณฑแการพิจารณาในเบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q)
กระบวนการ
)
ACF ( )
PACF (
)  0 คาอื่นๆ เป็น 0 สําหรับ k
คา (
AR(1)
ลดลงแบบ Exponential
≥2
) และ (
)  0 คาอื่นๆ
คา (
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ
AR(2)
เป็น 0
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ
สําหรับ k ≥ 3
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ
)อื่นๆ เป็น 0
(
)  0 แตคา (
AR(p)
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ สําหรับ k > p
 0 คาอื่นๆ เป็น 0 สําหรับ k ≥ 2
MA(1)
ลดแบบ Exponential
และ -0.5 < < 0.5
ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ
คา และ  0 คาอื่นๆ เป็น 0
MA(2)
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ
สําหรับ k ≥ 3
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ลักษณะการลดเขาหาศูนยแ
คา
อื่นๆ เป็น 0
 0 แตคา
แบบ Exponential หรือลดแบบคลื่นไซนแ
สําหรับ k > q
ARMA(1,1) ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น
ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น
กรณีที่ 1 ไซนแจาก
ไซนแจาก f11 โดยที่ f11=r1
ARMA(1,1)
)  0 คาอื่นๆ เป็น 0 สําหรับ k
 0 คาอื่นๆ เป็น 0 สําหรับ k ≥ 2
คา (
กรณีที่ 2* และ -0.5 < < 0.5
≥2
ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น
ARMA(p,q) ลดลง แบบ Exponential หรือแบบคลื่น
กรณีที่ 1 ไซนแ จาก
ไซนแจาก( )
ARMA(p,q) คา
อื่นๆ เป็น 0
 0 แตคา
(
)  0 แตคา fkk อื่นๆ เป็น 0
กรณีที่ 2* สําหรับ k > q
สําหรับ k > p
หมายเหตุ : * หมายถึงเงื่อนไขของการพิจารณาในกรณีนี้เป็นไปไดทั้งกรณี ARMA(p,q) ARMA(p,0)
และ ARMA(0,q) จึงตองทดสอบทั้ง 3 รูปแบบ
MA(q)

อยางไรก็ตาม โดยสวนใหญ พบวา ACF และ PACF จะไมเทากับศูนยแแตอยูใกลศูนยแ ดังนั้น
จะตองอาศัยการทดสอบสมมติฐานเพื่อพิจารณาวา ACF และ PACF เป็นศูนยแหรือไม
โดยกําหนดการทดสอบสมมติฐานหลักคือ H0 : k =0 และ H0 : kk =0 สําหรับเกณฑแใน
การพิจารณานั้นดูจากคาสถิติ k หรือ rk และ kk วาอยูภายในชวงบริเวณที่ยอมรับ (Acceptance
region)หรือไม (ซึ่งโดยทั่วไปนิยมใชบริเวณยอมรับเทากับชวง (

2 2
, ) หรือ
n n

มีระดับนัยสําคัญ

ประมาณ 0.05) ถาอยูในบริเวณที่ยอมรับจะถือวาคานั้นไมตางจากศูนยแ ซึ่งจากที่กลาวในขางตนสรุป
ไดดังนี้
k หรือ rk จะเทากับศูนยแ ถา

2
n

< rk <

2
n

, เมื่อ k>q (rk อยูนอกชวงนี้เมื่อ k ≤q)

ดังนั้น ตัวแบบที่เป็นไปได คือ MA(q)
kk จะเทากับศูนยแ ถา

2
2
< kk <
n
n

, เมื่อ k>p (rk อยูนอกชวงนี้เมื่อ k ≤p) ดังนั้น ตัว

แบบที่เป็นไปได คือ AR(p)
การตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสมของสมการ
หลั งจากที่ ไดรู ป แบบของสมการที่เหมาะสมแล ว ตามตารางแสดงเกณฑแก ารพิ จารณาใน
เบื้องตนในการตัดสินใจกําหนดรูปแบบ AR(p) และ MA(q) แลวควรนํามาตรวจสอบอีกครั้งวารูปแบบ
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ที่ใชในการประมาณการเหมาะสมจริงหรือไม เนื่องจากโดยทั่วไปจะมีความเป็นไปไดวาอนุกรมเวลาชุด
หนึ่งอาจมีตัวแบบที่เหมาะสมมากกวาหนึ่งตัวแบบ ดังนั้นการพิจารณาเลือกใชเพียงหนึ่งตัวแบบจากที่
เหมาะสมทั้งหมดตองพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ดังนี้
1. การทดสอบคาพารามิเตอรแในรูปแบบ โดยพิจารณาจากค าสถิติ t (t-statistic) ซึ่งในการ
ทดสอบนั้นจะตั้งสมมติหลักวา คาของพารามิเตอรแไมตางจากศูนยแ และถา t-statistic มากกวา คา
วิกฤต จะปฏิเสธสมมติฐานที่วาคาของพารามิเตอรแไมตางจากศูนยแอยางมีนัยสําคัญ จึงถือไดวารูปแบบ
ที่ใชเหมาะสม
2. พิจารณาเลือก คา R-squared และ Adj R-squared ที่เขาใกล 1 ที่สุด
3. คาสหสัมพัน ธแในตัว เองของคาความคาดเคลื่ อน (ดูจากกราฟ Correlogram) ตองไมมี
ลักษณะการลดลงแบบ Exponential
4. ทดสอบความเหมาะสมโดยใช Portmanteau test หรือ การทดสอบของ Box and
k

Pierce (Q-statistic) ซึง่ Q-statistic = n r2 (k ) สําหรับหรับการทดสอบไดตั้งสมมติฐานดังนี้
k 1

t

Ho :  (1)   (2)  ...   (k )  0
H1 : มีบางคาของ  ( j) ,1,...,k = 0
สวนเกณฑแในการพิจารณาดูจากคา Q-statistic กับคาวิกฤติของ Chi-square ณ ระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด ซึ่งถา Q-statistic มีคานอยกวาคาวิกฤติ จะยอมรับ Ho ซึ่งแสดงวาสหสัมพันธแใน
ตัวเองของความคลาดเคลื่อนเป็นศูนยแทุกคา k แสดงวาตัวแบบที่เลือกเป็นตัวแบบที่เหมาะสม
5. พิจารณาคา Akaike และ Schwarz
เนื่องจากโดยทั่วไปแลวมีความเป็นไปไดวาอนุกรมเวลาชุดหนึ่งอาจมีตัวแบบที่เหมาะสม
มากกวาหนึ่งตัวแบบ ดังนั้นเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่จะชวยตัดสินใจวารูปแบบสมการใดเหมาะสมกวากัน
คือคา Akaike Information Criterion (AIC) และ Schwarz Bayesian Criterion (SBC) โดยจะ
พิจารณารูปแบบที่ไดคาที่ต่ําที่สุดเป็นรูปแบบที่เหมาะสม โดย AIC และ SBC
การนาแบบจาลองไปใช้ในการพยากรณ์
ใชส มการพยากรณแที่ส ร างจากรูปแบบที่กําหนดและผ านการตรวจสอบในขั้นตอนที่ผ า น
มาแลว แตเนื่องจากการพยากรณแขอมูลไปขางหนานั้นจะตองเป็นแบบจําลองที่มีความแมนยําที่สุด
ดังนั้นการพยากรณแจึงตองมีการทดสอบแบบจําลอง โดยการแบงการพยากรณแออกเป็น 3 ชวง คือชวง
historical forecast อันเป็นการพยากรณแตั้งแตอดีตถึงชวงเวลาที่พิจารณา (T0-Tn-k) การพยากรณแ
ชวง ex-post forecast คือการพยากรณแโดยการตัดขอมูลออกมาสวนหนึ่งแลวทําการพยากรณแ
เปรียบเทียบขอมูลจริงกับขอมูลที่ไดจากการพยากรณแ โดยพิจารณาคา root mean squared error
(RMSE) คา Thiel inequality coefficient (U) และคา Akaike information criterion (AIC) จะ
t

t

t

t
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พิจารณาคาสถิตทั้ง 3 คาที่มีคามากที่สุด ซึ่งไดจากการทําการพยากรณแเมื่อเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุด
ไดแลว จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณแแบบ ex-ante forecast ซึ่งเป็นการพยากรณแขอมูล
ไปขางหนาดังภาพ 2

historical forecast
T0

ex-post forecast
Tn-k

ex-ante forecast
Time

Tn

ภาพ 2 การพยากรณแขอมูลไปขางหนา
ที่มา : Pindyck and Rubinfeld(1998) อางใน สงวนศักดิ์ ภิญโญจิตร, 2550

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ไดแบงงานวิจัยที่เกี่ยวของออกเป็น 2 สวน คือ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหแขอมูลโดยใชแบบจําลอง ARIMA และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสายการบิน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบจาลอง ARIMA
ณิชา สุภาพิมพ์ และสุเมธ แก่นมณี (2555) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแความตองการใช
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต โดยใชแบบจําลองอารีมาและแบบจําลองการแช ” พบวา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคแ เพื่อพยากรณแความตองการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคตของพื้นที่ 10
จังหวัดที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ RBF โดยใชแบบจําลอง ARIMA (Autoregressive
Integrated Moving Average) ในการศึกษานี้ไดใชขอมูลอนุกรมเวลาของจํานวนประชากรรายปี
ตั้งแตปี 2511-2554 คูณอัตราการใชน้ําตามมาตรฐานของความจําเป็นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 44 ขอมูล
เมื่อทําการพยากรณแความตองการใชน้ํา พบวา ในปี 2558 จังหวัดเชียงใหมเป็นจังหวัดที่มีความ
ตองการใชน้ําสูงที่สุด (57.72 ลานลบ.ม.ตอปี) รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฏรแธานี (39.73 ลานลบ.ม.
ตอปี) จังหวัดเชียงราย (34.33 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดนครสวรรคแ (33.07 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัด
ลําปาง (25.41 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดกําแพงเพชร (20.22 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดพิตร(15.4 ลาน
ลบ.ม.ตอปี) จังหวัดแพร (12.53 ลานลบ.ม.ตอปี) จังหวัดหนองคาย (6.556 ลานลบ.ม.ตอปี) และ
จังหวัดชัยนาท (9.15 ลานลบ.ม.ตอปี) ตามลําดับ
ธาตรี จันทรโคลิกาและคณะ (2554) ไดศึกษาเรื่อง “การพยากรณแมูลคาการสงออกของ
ประเทศของไทย โดยใชแบบจําลอง ARIMAX” ซึ่งงานวิจัยนี้มีขึ้นเพื่อตอบคําถามวา การนําดัชนีภาวะ
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ธุรกิจสงออกของไทยมาใชรวมในแบบจําลอง ARIMA โดยสรางเป็นแบบจําลอง ARIMAX สามารถ
ชวยใหผลการพยากรณแมูลคาสงออกไทยมีความถูกตองแมนยําเพิ่มมากขึ้นหรือนอยลงเพียงไร ผล
การศึกษาโดยใชวิธีการประมาณคาแบบ Time Rolling และการพยากรณแลวงหนาแบบพลวัตรและ
นอกลุมตัวอยาง พบวา แบบจําลอง ARIMAX มีผลการพยากรณแที่มีความแมนยําไมแตกตางจาก
แบบจําลอง ARIMA โดยดัชนีภาวะธุรกิจสงออกของสินคาสงออกของไทยจําแนกรายสินคา 11 กลุม
ไมสามารถชวยใหผ ลการพยากรณแมีความแมนยําเพิ่มมากสูงขึ้นเลยในขณะที่การพยากรณแมูลคาการ
สงออกรวมโดยแบบจําลอง ARIMAX โดยใชดัชนีสินคาคงคลังเป็นตัวแปรอิสระใหผลการพยากรณแที่
แมนยํากวาแบบจําลอง ARIMA ไดอยางชัดเจน
สุกัญ ญา ยองประยูร และพรธิ ภ า องค์ คุณ ารั กษ์ (2553) ไดศึ กษาเรื่ อง “การพยากรณแ
ปริมาณการนําเขากุงขาวแชแข็งของประเทศสหรัฐอเมริกาดวยเทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา” พบวา
การศึกษาหาวิธีการพยากรณแที่เหมาะสมสําหรับการพยากรณแปริมาณการนําเขากุงขาวแชแข็งของ
ประเทศสหรั ฐอเมริกาและปริมาณการสงออกกุงแชแข็งของไทยไปยังประเทศสหรัฐ อเมริกาด ว ย
เทคนิควิเคราะหแอนุกรมเวลา เพื่อใหโรงงานผลิตกุงแชแข็งสามารถนําวิธีการนี้ไปใชในการพยากรณแ
ความตองการซื้อ เพื่อวางแผนการจัดหากุงขาวลวงหนา จากการศึกษาพบวาวิธีพยากรณแที่เหมาะสม
ในการพยากรณแการนําเขากุงของประเทศสหรัฐอมริกาในปี พ.ศ. 2553 มากที่สุด คือ วิ ธีปรับใหเรียบ
แบบโฮลทแและวินเทอรแที่มีฤดูกาลแบบคูณ โดยใชขอมูลรายไตรมาสเริ่มจากเดือนกุมภาพันธแ และใช
ขอมูลยอนหลัง 4 ปี ตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 – สิงหาคม พ.ศ. 2552และวิธีพยากรณแที่
เหมาะสมในการพยากรณแปริมาณการสงออกกุงแชแข็งของประเทศไทยไปยังสหรัฐ อเมริกามากที่สุด
คือ วิธีปรับใหเรียบฤดูกาลแบบคูณ โดยใชขอมูลรายไตรมาส เริ่มจากเดือนกุมภาพันธแ และใชขอมูล
ยอนหลัง 2 ปี ตั้ง แตเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 – สิงหาคม พ.ศ. 2552
พงษ์ศิริ ศิริพานิช,ปราณี นิลกรณ์และสุดา(2550) ตระการเถลิงศักดิ์ ไดศึกษาเรื่อง “การ
พยากรณแอนุกรมเวลาดวยตัวแบบผสม ARIMA และ เครือขายประสาทเทียม” พบวา ตัวแบบ ARIMA
เป็นวิธีการที่มีขอสมมติวาความสัมพันธแของคาสังเกตอนุกรมเวลาเป็นแบบเชิงเสน จึงอาจไมสามารถ
อธิบายลักษณะที่ไมใชเชิงเสนที่มีอยูในคาสังเกตไดดีนัก ตัวแบบเครือขายประสาทเทียม (Artificial
Neural Network Model: ANN) เป็นวิธีการที่มีความยืดหยุนในการอธิบายลักษณะที่ไมใชเชิงเสนได
ดี แตอาจอธิบายลักษณะเชิงเสนไดไมดีนัก ตัวแบบผสม ARIMA-ANN อาจชวยอธิบายขอมูลที่มีทั้ง
องคแ ป ระกอบเชิ ง เส น กั บ องคแ ป ระกอบไม เ ชิ ง เส น ได ถู ก ต อ งยิ่ ง ขึ้ น งานวิ จั ย นี้ มี จุ ด ประสงคแ เ พื่ อ
เปรียบเทียบความถูกตองในการพยากรณแอนุกรมเวลาราคาปิดตลาดของหุน PTT โดยใชตัวแบบ
อนุ กรมเวลาทั้ง 3 แบบ คือ ตัว แบบ ARIMA ตัว แบบ ANN และ ตัว แบบผสม ARIMA-ANN
ผลการวิจัยพบวาตัวแบบผสม ARIMA-ANN ใหคาพยากรณแถูกตองมากกวา ตัวแบบ ARIMA หรือตัว
แบบ ANN
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน
วีรยุทธ วัฒนธรรม, พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล และ ชวเลข วณิชเวทิน (2555) ไดศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผู โดยสารอากาศยานในเมือง พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูโดยสารในการเลือกใชบริการระบบ ขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง กรณีศึกษา ในเขตพื้นที่รอบๆ สถานีของ Airport Rail Link และผูที่เขา
รับบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการเก็บขอมูลในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 กอนการเปิด
ใชบริการของ Airport Rail Link โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจของผูโดยสารใน
การ เลือกใชบริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสงผูโดยสาร
อากาศยาน ในเมืองวานอกจากสะดวกรวดเร็ว ราคาถูกแลว ยังมีปัจจัยเสริมอื่นๆ ใดบางที่ใชในการ
ตัดสินใจ และเพื่อ ที่สามารถวิเคราะหแขอมูลของผูโดยสาร พฤติกรรมของผูโดยสารในการเลือกใช
รวมถึงปริมาณความ ตองการที่ใชระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับสง
ผูโดยสารอากาศยานในเมือง ซึ่งเป็นประโยชนแตอการวางแผนการขนสงตอไป โดยหาความสัมพันธแ
โดยวิธี Logistic Regression Analysis จากผลการศึกษาหาความสัมพันธแของปัจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจของผูโดยสารในการเลือกใช บริการระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และ
สถานีรับสงผูโดยสารอากาศยานในเมือง ไดแก ระยะเวลาที่ใชในการเดินทางแนนอน ความปลอดภัย
ในการเดินทาง คาใชจายของการเดินทางมีการ ใหบริการในเสนทางที่ตองการ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ จาก
การเปรียบเทียบการเลือกประเภทการเดินทาง ผูโดยสารเลือกระบบขนสงทางรถไฟเชื่อมท าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับสงผูโดยสารอากาศยาน ในเมืองมากกวาเลือกเดินทางในประเภทอื่นๆ
และยังเลือกใชรถไฟเชื่อมทาอากาศสุวรรณภูมิ (City Line) มากกวารถไฟดวนทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (Express Line)
ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิร (2555) ไดศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใชบริการสายการบินตนทุน
ต่ําเสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยในการเลือกใช
บริการสายการบินตนทุนต่ํา เสนทางภายในประเทศของผูโดยสารชาวไทย กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสาร
ชาวไทยที่เคยใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา และเป็นผูตัดสินใจซื้อดวยตัวเองจํานวน 400 ตัวอยาง
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง ใหความสําคัญดานสินคาและบริการ
อยูในระดับมาก โดยชื่อเสียงดีดานความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่กลุมตัวอยางให ความสําคัญมากที่สุด
ดานราคาในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยราคาบัตรโดยสารเหมาะสมกับเสนทางเป็นปัจจัยที่ ไดรับ
ความสําคัญมากที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนายในภาพรวมอยูในระดับมาก ปัจจัยความสะดวกใน
การ ซื้อบัตรโดยสารผานทาง Website ของสายการบินเป็นสิ่งที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด
ดานการสงเสริม การตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการลดราคาบัตรโดยสารเป็นปัจจัยที่มีผล

108

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตอการเลือกใชบริการมากที่สุด ดานการสงมอบบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมากปัจจัยความตรงตอ
เวลาในการออกเดินทางและถึงที่หมายเป็นสิ่ง ที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดดานพนักงานโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ใหบริการบนเครื่องบินเป็น
ปัจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด ดานสภาพแวดลอมทาง กายภาพโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยสํานักงานของสายการบินทันสมัย สวยงาม ไดรับความสําคัญมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาแบบจําลองที่เหมาะสมในการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแม
สอด อําเภอ แมสอด จังหวัดตาก
2. เพื่อพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษาและวิเคราะหแครั้งนี้เป็นขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากการคนควาและรวบรวม
จากแหลงขอมูลกรมทาอากาศยาน โดยขอมูลจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน
77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะหแความผั นผวนเพื่อพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด
ในรูปลอการิทึมในอนาคต มีวิธีการศึกษาวิเคราะหแคือ นําขอมูลใหอยูในรูปของลอการิทึม ซึ่งเป็น
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาทําการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
ขั้ น ที่ 1 คื อ นํ า ข อ มู ล จํ า นวนผู โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางผ า นสนามบิ น แม ส อดในรู ป
ลอการิทึม มาตรวจสอบความนิ่งของขอมูลโดยวิธี Unit Root Test โดยทดสอบความนิ่งของตัวแปรที่
นํามา ทําการศึกษาโดยวิธี Dickey-Fuller (DF) หรือ Augmented Dickey-Fuller (ADF) ซึ่งจะใช
รูปแบบสมการ 3 รูปแบบในการทดสอบ คือ
(2)
Pt   Pt 1  1
(3)
Pt  t   Pt 1  1
(4)
Pt    t   Pt 1  1
โดยสมการ (1) ถึง (3) เป็นสมการที่ใชในการทดสอบตามวิธี ADF ไดดังนี้
p

Pt   Pt 1    j Pt  j 1
j 1

(5)
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p

Pt  t   Pt 1    j Pt  j 1

(6)

j 1

p

Pt    t   Pt 1    j pt  j 1

(7)

j 1

โดยที่
Pt
Pt 1

t
t
,  ,

คือ จํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด ณ เวลา t
คือ จํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด ณ เวลา t-1
คือ คาแนวโนม
คือ คาความคลาดเคลื่อน
คือ พารามิเตอรแ

การทดสอบ Unit Root มีขั้นตอนดังนี้ทั้ง 2 วิธี คือ DF และ ADF มีขั้นตอนดังนี้ ซึ่งตั้ง
สมมุติฐานหลักและสมมุติฐานรองดังนี้
มี Unit Root หรือมีลักษณะไมนิ่ง
H0 : Pt
ไมมี Unit Root หรือ P1 มีลักษณะนิ่ง
H1 : Pt
การทดสอบสมมุติฐานนั้นจะทําการเปรียบเทียบคาสถิติที่ไดจาก Augmented DickeyFuller Test หรือ Dickey-Fuller Test โดยพิจารณา คือ ถาคา t-statistics test ของคา มีคา
น อ ยกวา ค า วิก ฤตที่ร ะดั บ นั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ 0.01 จะปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน H0 :   0 และยอมรั บ
H1 :   0 หมายความวาขอมูลที่นํามาศึกษาเป็น Integrated of Order 0 สามารถแทนไดดวย
PI (0) คือ มีลักษณะนิ่ง (Stationary) แตหากไมสามารถปฏิเสธสมมติฐานแสดงวาขอมูลที่เรานํามา
ทดสอบไมเป็น Integrated of Order 0 คือ มีลักษณะไมนิ่ง (Non-Stationary) และในการเลือก
Lag Length ที่ทําใหแบบจําลองที่ไดไมเกิดปัญหา Serial Correlation และไดคา AIC ที่มีคาต่ําสุด
ขั้นที่ 2 นําขอมูลจํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอด มาสรางแบบจําลองที่ดีที่สุด เพื่อ
ประมาณคาความผันผวนและพยากรณแจํานวนผูโดยสารในอนาคต โดยมีขั้นตอนการสรางแบบจําลอง
ดังนี้
2.1) สราง Correlogram และ Partial PACF หา ARIMA เหมาะสมของอนุกรมเวลาที่จะ
นําไปใชในการศึกษา
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2.2) ประมาณคาสมการคาเฉลี่ยโดยเลือกใช Lag p และ q ที่ไดมาจากการวิเคราะหแ
Correlogram และ Partial Correlogram
2.3) เลื อ กรู ป แบบที่ ดี ที่ สุ ด จากแบบจํ า ลอง ARIMA
โดยพิ จ ารณาจากค า Akaike
Information Criterion (AIC) หากคาที่ไดมีคานอยที่สุดจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สุด
ขั้นที่ 3 นําแบบจําลองมาพยากรณแจํานวนผูโดยสารผานสนามบินแมสอดที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต
การนาแบบจาลองไปใช้ในการพยากรณ์ ใชสมการพยากรณแที่สรางจากรูปแบบที่กําหนด
และผานการตรวจสอบในขั้นตอนที่ผานมาแลว แตเนื่องจากการพยากรณแขอมูลไปขางหนานั้นจะตอง
เป็นแบบจําลองที่มีความแมนยําที่สุด ดังนั้นการพยากรณแจึงตองมีการทดสอบแบบจําลอง โดยการ
แบงการพยากรณแออกเป็น 3 ชวง คือชวง Historical forecast อันเป็นการพยากรณแตั้งแตอดีตถึง
ชวงเวลาที่พิจารณา (T0-Tn-k) การพยากรณแชวง Ex-post forecast คือการพยากรณแโดยการตัดขอมูล
ออกมาสว นหนึ่ งแล ว ทําการพยากรณแเปรียบเทียบขอมูล จริงกับขอมูล ที่ไดจากการพยากรณแ โดย
พิจารณาคา Root Mean Squared Error (RMSE) คา Thiel inequality coefficient (U) และคา
Akaike information criterion (AIC) จะพิจารณาคาสถิตทั้ง 3 คาที่มีคามากที่สุด ซึ่งไดจากการทํา
การพยากรณแเมื่อเลือกแบบจําลองที่ดีที่สุดไดแลว จึงนําแบบจําลองนั้นมาทําการพยากรณแแบบ Exante forecast ซึ่งเป็นการพยากรณแขอมูลไปขางหนา
ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน จากกรมทาอากาศยาน ซึ่งขอมูลจํานวน
ผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินทั้งหมดจํานวน 77 เดือนตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ถึง เดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2559
โดยในการศึกษาเบื้องตน ไดทําการทดสอบความนิ่งของขอมู ล พบวาขอมูลจํานวนผูโดยสาร
ที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีลักษณะไมนิ่ง(Non-Stationary) จึงตอง
ทําการหาผลตางอันดับตอไป จนกวาขอมูลจะนิ่ง โดยขอมูลที่นํามาวิเคราะหแมีความนิ่งที่ผลตางอันดับ
1 (1 Differencing) แสดงดังตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการทดสอบ Unit Root ของขอมูลที่ระดับ Level; I(0) และ I(1)
MacKinnon Critical
tตัวแปร
รูปแบบสมการ
Prob.
Statistic
1% 5%
10%
Intercept
0.8059 -3.519050 -2.900137 -2.587409
0.825608
PG
Trend and
I(0)
0.0391 -4.083355 -3.470032 -3.161982
Intercept
3.571622
None
0.893001
0.8990 -2.595745 -1.945139 -1.613983
Intercept
0.0001* -3.520307 -2.900670 -2.587691
10.25428
PG
Trend and
0.0000* -4.085092 -3.470851 -3.162458
I(1)
Intercept
10.18379
None
0.0000* -2.596160 -1.945199 -1.613948
9.875850
หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
ที่มา: จากการคํานวณ
จากตาราง 3 จะเห็นไดวาขอมูลมีลักษณะนิ่งที่ผลตางอันดับ 1 (1 Differencing) โดยมี
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาทําการหาแบบจําลองอารีมา (ARIMA) โดย
วิธี Box-Jenkins แลวพบวาแบบจําลองที่เหมาะสมในรูปแบบของสมการของแบบจําลอง เป็นดังนี้
ตาราง 4 รูปแบบของสมการของแบบจําลอง
Variable
Coefficient
C
0.043451
AR(1)
0.479686
MA(1)
-0.658785

Std. Error
0.012346
0.124656
0.133742

t-Statistic
3.519546
3.848082
-4.925808

Prob.
0.0008
0.0003
0.0000

สมการของแบบจํ าลองจํ านวนผู โ ดยสารที่เดิน ทางผ านสนามบิน แมส อด อํา เภอแมส อด
จังหวัดตาก
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Psst  0.043451  0.479686PGt 1  0.658785eˆt 1  eˆt

จากสมการขางตน สามารถอธิบายไดวา จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด
(
) ขึ้นอยูกับคาคงที่มีคาประมาณสัมประสิทธิ์เทากับ 0.043451 และคาสัมประสิทธิ์ของ AR(1)
มีคาเทากับ 0.479686 และMA(1) เทากับ -0.658785 หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของ AR(1) มี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด และ MA(1) มี
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขามกับ คาความคลาดเคลื่อนของจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผาน
สนามบินแมสอด เมื่อนําแบบจําลองมาทําการพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแม
สอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยทําการพยากรณแไปขางหนาอีก 1 ปี พบวา ผลการพยากรณแ
ลวงหนาแสดงดังตาราง 5
ตาราง 5 การพยากรณแจํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานสนามบินแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เดือน/ปี
จานวนผู้โดยสาร(คน)
ค่าจริง
ม.ค.2560
15,250.65
13,783
ก.พ.2560
16,164.05
13,494
มี.ค.2560
17,001.47
15,511
เม.ย.2560
17,816.72
15,363
พ.ค.2560
18,638.19
14,457
มิ.ย.2560
19,481.06
13,727
ก.ค.2560
20,353.80
14,734
ส.ค.2560
21,261.50
14,818
ก.ย.2560
22,207.61
15,141
ต.ค.2560
23,194.78
16,990
พ.ย.2560
24,225.31
15,487
ธ.ค.2560
25,301.37
16,596
ที่มา: จากการคํานวณ
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาการพยากรณแโดยใชแบบจําลอง ARIMA ดวยวิธี
บอกซแ -เจนกินสแ เป็น วิธีที่มีความแมนยํา (วรางคณา กีรติพิบูล ยแ , 2556) แตมีการศึกษาจาก
นักวิชาการหลายทานไมเห็นดวยในเรื่องของการพยากรณแวาการพยากรณแอาจไมใชวิธีที่ดีที่สุด และ
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จากการพยากรณแ พบวา คาการพยากรณแอาจจะไมไดมีความใกลเคียงกันกับคาจริง เนื่องจากเกิดจาก
ปัจจัยตางๆ ที่ไมสามารถควบคุมได เชน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สภาพอากาศในพื้นที่ จํานวนสาย
การบิน ฤดูกาลทองเที่ยวหรือแหลงทองเที่ยว เป็นตน(ราตรี สิทธิพงษแ และชาลี ตระกู ล, 2555) ซึ่ง
จากแบบจําลองการพยากรณแโดยวิธีบอกซแ-เจนกินสแ เป็นการพยากรณแภายใตสมมติฐาน ขอมูลอนุกรม
เวลา ที่จะไมไดรับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ คือ จะกําหนดใหปัจจัยอื่นๆ คงที่ โดยในความจริงการ
พยากรณแจะตองเผชิญกับผลกระทบ สถานการณแตางๆ ที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลาทั้งสภาพเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศ สําหรับสนามบินแมสอดในปัจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงจากจํานวนสาย
การบินที่ลดลงจากเดิม เหลือเพียงสายการบินนกแอรแเพียงสายการบินเดียวจึงอาจสงผลใหจํานวน
ผู โ ดยสารลดลง ดัง นั้ น การศึกษา วิจัย ครั้งตอไป ควรจะพิ จารณาปัจจัยที่เกี่ย วขอ งดว ยเพื่อให ไ ด
แบบจําลองที่เหมาะสมและมีคาใกลเคียงกับขอมูลมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะขอมูลที่มีผลตอการใชสนามบินเพื่อจะไดเห็นภาพได
ชัดเจน เชน การขยายสนามบิน จํานวนนักทองเที่ยว การจัดงานตามฤดูกาลตางๆ
2. ควรทําการศึกษาแบบจําลองอื่นเพื่อนํามาเปรียบเทียบ และหาแบบจําลองที่เหมาะสมและ
สามารถทํานายไดแมนยําและใกลเคียงกับขอมูลจริงที่สุด
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
โครงการวิ จั ย นี้ สํ า เร็ จ ไดด ว ยดี ด ว ยได รับ การสนับ สนุน โครงการวิ จั ยจากงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และไดรับการความกรุณา
จากทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการใหคําแนะนําในการพัฒนาหัวขอวิจัยรวมถึงเครื่องมือในการ
วิจัย ตลอดจนใหคําปรึกษาและคําแนะนําตางๆ
ขอขอบพระคุณอาจารยแประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอดทุกทานที่ไดให
ความรู แ ละประสบการณแ ตลอดจนการให ค วามช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น และสุ ด สุ ด ท า ย
ขอขอบพระคุณผูบริหารสถานศึกษาที่ไดใหความชวยเหลือจนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี
เอกสารอ้างอิง
กรมทาอากาศยาน. (2559). สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ. เขาถึงเมื่อ (28
มกราคม 2560) เขาถึงไดจาก (:http://www.airports.go.th/th/content/349.html).
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การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นคู่
แบบมีเพศสัมพันธ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภาคเหนือตอนล่าง
Socialization and cohabitation .The sex
of students in Lower North University
เกรียงไกร กันตีมูล(Kriangkrai Kanteemoon)
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ1) ศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง และ 2) วิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมี
เพศสั ม พั น ธแ ข องนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ภาคเหนื อ ตอนล า งบนแนวคิ ด การขั ด เกลาทางสั ง คม
ประชากร ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง ซึ่งมีพฤติกรรมการอยู
รวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก นครสวรรคแ พิษณุโลก
พิจิตร เพชรบูรณแ สุโขทัย อุตรดิตถแ และ อุทัยธานี คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยผูวิจัยจะใชการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคูแบบมีเพศสัมพันธแ ของนักศึกษา
บริเวณหอพัก และหรือบานเชาในจังหวัด โดยความสมัครใจ และยินดีใหขอมูล จํานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแเชิงลึก ใชการวิเคราะหแเนื้อหา พิจารณาในประเด็นความ
เกี่ยวโยงของ ปรากฏการณแตางๆ หาคาคําอธิบายผานแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม ผลการวิจัย
พบวา
1. การที่สถาบันอุดมศึกษามีบทลงโทษที่รุนแรง สื่อลามกอนาจาร และกลุมเพื่อนเป็นปัจจัย
สําคัญที่นําไปสูการตัดสินใจมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของกลุมตัวอยาง
2. ขั้นตอนของ “พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแ” มีความสัมพันธแกับ
การขัดเกลาทางสั งคม อัน เกิดจากสถาบันทางสังคม ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา
สื่อสารมวลชน และกลุมเพื่อน
คาสาคัญ : การขัดเกลาทางสังคม พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ
Abstract
This study aimed at 1) to investigate the cohabitation behavior in couple as
sexual relationship of students in the lower northern universities. 2) To analyses
cohabitation behavior in couple as sexual relationship of students in the lower
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northern universities based on the socialization concept. The sample group was the
students who are learning in the lower northern universities in 9 provinces, namely
Kamphaeng Phet, Tak, Nakhon Sawan, Phitsanulok, Phichit, Phetchabun, Sukhothai,
Uttaradit, and Uthai Thani by using purposive sampling. The Researcher observed the
cohabitation behavior in couple as sexual relationship of students in their dormitories
and rentals in the city with the willingness, and 10 of them are voluntary. The
instruments were: depth interview, content analysis, taking into consideration the
relevance of various phenomena, valuating and describing through the socialization
concept. The study showed that:
1. The higher education institutions have severe penalties, pornography and
friends are led to the decision of sexual relationship in school age of the sample
group.
2. The step of “the cohabitation behavior in couple as sexual relationship” is
associated with socialization that caused by social institutions, namely family,
educational, religious, mass communication, and friends.
Keywords: socialization, the cohabitation behavior in couple as sexual relationship
ความสาคัญของปัญหา
วัยรุนตอนปลาย อายุระหวาง 20-24 ปี เป็นวัยที่เริ่มเขาสูวัยผูใหญ รางกายเจริญเติบโต
เต็มที่ ลดความรุนแรง มีความสุขุมรอบคอบ รูจักอดทน ความคิดพัฒนาไปสูอนาคตที่เจริญกาวหนา
เป็นวัยที่กําลังศึกษาอยูในระดับ อุดมศึกษา วัยรุนบางสวนก็เริ่มเขาสูการประกอบอาชีพ สวนใหญให
ความสําคัญกับเพื่อนตางเพศ โดยเฉพาะผูหญิง สวนผูชายจะไมคอยจริงจังกับผูที่มีความสัมพันธแทาง
เพศดวย ดังนั้นการมีเพศสัมพันธแ โดยมีเพื่อนเป็นสื่อกลางนําไปสูการเรียนรูทางสังคมที่ไมถูกตอง
ตลอดจนมีสื่อยั่วยุทางอารมณแ เชน ภาพยนตรแ วีดีทัศนแ โทรทัศนแ หนังสือ สิ่งพิมพแ อินเตอรแเน็ต ฯลฯ
นําไปสูคานิยม และพฤติก รรมที่เสี่ยงตอ การมีเพศสัมพันธแแบบชั่วคราว และสิ่งที่นาหวง คือ การมี
เพศสัมพันธแที่ขาดการควบคุมตนเอง บางรายก็มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เชน รักรวมเพศ รักรวม
สองเพศ นําไปสูการติดเชื้อ เอชไอวี และเป็นโรคเอดสแ (AIDS) ที่กําลังเป็นปัญหาของประเทศ (ประ
ทุม แปูนสุวรรณ, 2545 : 91)
การที่คนเราแตละคนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได จะตองมีการอบรมสั่งสอนเรื่องราวตางๆ
ทั้งที่เป็นความรูและฝึกปฏิบัติ จนมีการอบรมสั่งสอนเรื่องราวตางๆ ทั้งที่เป็นความรูและฝึกปฏิบัติ จน
มีความรูและทักษะมากพอสมควร การฝึกฝนอบรมนี้ทํากันอยางคอยเป็นคอยไป เริ่มกันมาตั้งแต
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คลอดออกมาจากท องของมารดา โดยมีพอและแม ตลอดจนญาติใกล ชิดในครอบครัว เป็ นครูใ น
เบื้องตน (สัญญา สัญญาวิวัฒนแ, 2549 ; 133) สอดคลองกับจอมใจ ไชยโคตร และคณะ (2549 : 78)
กล าววา ความผู กพัน ในครอบครัว จะทําให เด็กรูสึกใกล ชิดกับบิด ามารดา ถาครอบครัวไมเขาใจ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของเด็กจะมีผลตอความสัมพันธแในครอบครัวระหวางเด็กกับผูใหญ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอความผูกพันทางดานจิตใจที่มีตอกัน แลวคอยๆ ขยายขอบเขตของความรู และแวดวง
ของครู อาจารยแกวางขวางออกไป เป็นเพื่อน สื่อมวลชน พระ เพื่ อนรวมงาน และผูบังคับบัญชาในที่
ทํางาน สอดคล องกับ พรรณทิ พยแ ศิริว รรณบุศยแ (2549 : 166) กล าวเกี่ยวกับทัศ นะของฟรอยดแ
(Fredu) ไววา ตนในคุณธรรม (Superego) นั้นสรางมาจากการพัฒนาการของมนุษยแในขั้นตอนของ
การอมรมเลี้ยงดูของบิดามารดา ในสภาพการณแและบุคคลแวดลอมในสังคมที่เขาเป็นสมาชิก และ
ลักษณะการถายทอดเกิดจากการจัดสภาพการณแให เกิดการเรียนรูกับเด็ก โดยวิธีกล อมเกลาเด็ก
(Child Rearing Practices)
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม จะทําหนาที่อบรมใหสมาชิกทุกคนรูสิ่งที่ตนจะตองรู และ
นํ าไปปฏิบั ติ เพื่อ ให เป็ น สมาชิ กที่ส มบู รณแ ในสั งคม รวมทั้ง ให สิ่ งที่ จะตอ งเรี ยนรูเ พื่อจะไดพั ฒ นา
ศักยภาพ ไดรับสิ่งตอบสนองอันมั่นคงและมีความหมาย มนุษยแมิใชเกิดมาพรอมกับความสามารถที่จะ
เขารวมกิจกรรมในกลุม แตจะตองมีการเรียนรู เชน รูจักปรับพฤติกรรมของตนใหสอดคลองหรือเขา
กันไดกับพฤติกรรมของผูอื่น รูจักการแบงสันปันสวน และรูจักการรวมมือกับผูอื่น กระบวนการขัด
เกลาทางสังคมเป็นการควบคุมอยางหนึ่งซึ่งมีจุดมุงหมาย เพื่อประโยชนแแกชีวิตในกลุม และเพื่อพัฒนา
ตัวบุคคล (จํานงคแ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, 2549 : 42) สอดคลองกับงานวิจัยของจอมใจ ไชยโคตร
และคณะ (2549 : บทคัดยอ) ทําการศึกษากระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการมีเพศสัมพันธแ ในวัย
เรียนของนักเรียนที่ศึกษาอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวา กระบวนการทางสังคมโดย
ผานสถาบันครอบครัว ซึ่งมีวิธีการเลี้ยงดูทั้งแบบปลอยปละละเลย แบบเขมงวดกวดขัน และแบบ
ตามใจ สถาบันการศึกษาใชกฎเกณฑแ และระเบียบแบบเขมงวด และไมเขมงวด สื่อสารมวลชนที่มีการ
เผยแพรสื่อประเภทตางๆ ในลักษณะลามกอนาจาร และกลุมเพื่อนที่มีความใกลชิดกับนักเรียนมาก
ลว นมีความสั มพัน ธแกับ การมีเพศสั มพันธแในวัยเรียนของนักเรี ยนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของกลุ ม
ตัวอยางแบบปัจเจกบุคคล
สัญญา สัญญาวิวัฒนแ (2549 ; 134) กลาววา คนเราแตละคนไดประโยชนแจากกระบวนการ
ขัดเกลาทางสังคม ประการแรก คือ คนเราควรแสวงหาความรู อยูเสมอ แมวาเราจะไดความรูจากพอ
แมญาติใกลชิด และเพื่อน มาตั้งแตเล็ กแตนอย แตนั่นก็ยังไมพอ เพราะในสังคมในโลกมีอะไรใหมๆ
เกิดขึ้นเสมอและรวดเร็ว ของเกา ความรูเกาก็คอยๆ ลาสมัย ยิ่งกวานั้น เรายังเขาไปเกี่ยวของกับเรื่อง
ใหมๆ อยูเรื่อยในชีวิตเรา education is a lifelong process แตปราชญแพุทธไทยองคแหนึ่ง คือ พระ
ธรรมปิฎกกลาวไววา “ชีวิต คือ การศึกษา” (Life is Education) มนุษยแเป็นสัตวแประเสริฐนั้น เพราะ
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มนุษยแพัฒนาตนเองตั้งแตเกิดมาหาไมก็จะไมประเสริฐ ประการที่สอง คือ การแสวงหาความรูขึ้นอยู
กับปัจจัย 3 ประการ กลาวคือ 1) การกระทําระหวางกัน (Social Interaction) คือ ตองมีครูและ
นักเรียน 2) ภาษา (Language) ตองรูและเขาใจภาษากัน 3) ความรัก (และความสุข) (Affection)
การเรีย นรู จะตองเกิดในบรรยากาศของความรัก ครู อาจารยแจะเต็มใจสอน มีการเตรียมตัว มาดี
นักศึกษารัก ครู อาจารยแ และขยันเอาใจใสตอการเรียน ตั้งใจ มีสมาธิ ทําการบานที่ ครู อาจารยแสั่ง
และจากองคแความรูประกอบการเรียนรูนี้ เราสามารถใชประโยชนแไดทั้งเวลาเป็นครู อาจารยแ เป็น
นาย เป็นเพื่อน สอน สั่ง เตือน ผูอื่น และเวลาเป็นนักเรียน ลูกนอง เพื่อน รับฟังครู เจานาย และ
เพื่อน
การใหความสําเร็จ (Success) ตองประกอบดวย 1) เรียนเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือเฉพาะสาขาใดหนึ่งอยางลึกซึ้งกอนแลวจึงขยายเชื่อมโยงกับสาขาอื่นที่ใกลเคียงกัน 2) ศึกษาเรื่อง
นั้นอยางตอเนื่อง (สันติ-continuous) และ 3) เป็นเวลานาน เมื่อทําไดดังนี้แลว จะมีความรูเรื่องนั้น
อยางทะละปรุ โปรง ชนิดที่เรียกวาประสบความสําเร็จอยางไรก็ดี จํานงคแ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ
(2549 : 43) กลาวเกี่ยวกับแนวคิด “การขัดเกลาทางสังคม”ไววา เป็นกระบวนการทางสังคมกับทาง
จิตวิทยาซึ่งมีผลทําให บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมตองการ เด็กที่เกิดมาจะตองไดรับการ
อบรมสั่งสอนใหเป็นสมาชิกที่สมบูรณแ สามารถอยูรวมและมีความสัมพันธแกับคนอื่นไดอยางราบรื่น
นอกจากนี้ ก ารขั ด เกลาทางสั ง คมทํ า ให ม นุ ษ ยแ เ ปลี่ ย นแปลงสภาพตามธรรมชาติ เป็ น มนุ ษ ยแ ผู มี
วัฒนธรรม มีสภาพแตกตางจากสัตวแรวมโลกชนิดอื่น ดังนั้นการขัดเกลาทางสังคมจึงมีความหมาย 2
นัยดวยกัน คือ 1) การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถายทอดวัฒนธรรม โดยเหตุที่มนุษยแทุกคนไมมี
ความรูเรื่องวัฒนธรรมติดตัวมาตั้งแตกําเนิด มนุษยแไดเรียนรู และสามารถปฏิบัติตัวใหเขากับสังคมได
ถูกตอง และ 2) การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพ สังคมแตละแหงมีวัฒนธรรมไม
เหมือนกัน มนุษยแในแตละสังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกตางกัน
ศิริรัตนแ แอดสกุล (2553 : 86) กลาววา กระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่มนุษยแไดรับจากพอ
แม หรือมนุษยแคนใดก็ตามในสังคม จะทําใหมนุษยแมีสภาพเป็นมนุษยแที่เต็มตัวเหมือนกับมนุษยแคนอื่น
ทั่วไป อนึ่งมนุษยแคนใดหากไมไดรับการขัดเกลาทางสังคม มนุษยแคนนั้นจะไมสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สั ง คมได อ ย า งเช น มนุ ษ ยแ ป กติ ทั่ ว ไป เป็ น กระบวนการทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม ในการถ า ยทอด
วัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยใชภาษาเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญสําหรับการ
ถายทอด นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพของคนใหมีคุณลักษณะตามที่สังคมตองการ
หรือคาดหวัง เป็นเป็นกระบวนการที่ทําใหเกิดความเป็นตัวตน (Self) ซึ่งทําใหบุคคลมีลักษณะที่
แตกตางไปจากคนอื่นๆ ในสังคม และสอดคลองกับ จํานงคแ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2549 : 43)
กลาวสรุปวา มนุษยแทุกคนจําเป็นตองไดรับการขัดเกลาทางสังคมเพื่อที่จะไดมีบุคลิกภาพเชนเดียวกับ
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มนุษยแผูอื่น และรูจักระเบียบของสังคมหรือวัฒนธรรม มิฉะนั้นแลวเขาจะมีพฤติกรรมเชนเดียวกับสัตวแ
ชนิดอื่น ไมสามารถเขาสังคมมนุษยแได
อยางไรก็ดี คณาจารยแภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (2547 : 41) กลาววา การขัด
เกลาในวัยรุ น ซึ่งเป็ น วัย ที่พน จากความเป็นเด็ก และเริ่มเขาสู ความเป็นหนุมสาว ระยะนี้การ
เปลี่ยนแปลงทางรางกายและจิตใจ จะเป็นผูใหญก็ไมใ ชจะเป็นเด็กก็ไมเชิง รวมทั้งเพื่อนมีความหมาย
ตอบุคคลในวัยนี้มาก และมักจะเห็นวาจําเป็นขาดเสียมิได ทําอะไรมักจะอาศัยเพื่อน มีอะไรมักจะเลา
ใหเพื่อนฟังเสมอ หรือขอความเห็น ขอคําปรึกษามากกวาพอแม เพราะมักจะคิดวาพอแมไมเขาใจ
ตัวเองหรือพูดกันไมรูเรื่อง
สิ่งสําคัญที่สุด คือ การที่ครอบครัวและสังคมยอมรับวาเขาไดผานระยะวัยเด็กมาแลวและ
กําลังกาวเขาสูวัยผูใหญ จึงควรจะยอมรับความคิดเห็นของเขา ใหเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของ
ครอบครัวการขัดเกลาของพอแมจึงควรออกในรูปเขาใจความตองการของเขา ใหความสนใจตอปัญหา
ของเขาไมวาเป็นปัญหาอะไร ยอมใหเขาคบเพื่อนตางเพศภายในขอบเขตยอมใหเขารวมกลุมเพื่อนฝูง
วัยเดียวกัน หรือสนใจในกิจกรรมที่เป็นประโยชนแและใหการสนับสนุนตามควร รวมทั้งพรอมเสมอที่จะ
ใหคําแนะนําหรือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผูคอยชวยเหลือหากเห็นวาเขาตองการหรือกําลัง ประพฤติ
ในทางที่ผิดไปจากขอตกลงของสังคม
จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเกิดแนวคิดที่จะศึกษาเพื่อหามาตรการเชิงรุกเกี่ยวกับการเฝูา
ระวังการมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย โดยใชกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมมาเป็นตัวแปรตน อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาที่มีการเปิดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ตองมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในการใหความรู เป็นที่ปรึกษาแก
นักศึกษาทั้งหญิง และชายเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการมีเพศสัมพันธแใน
ขณะที่กําลังศึกษาอยู เพื่อปูองกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาในขณะที่กําลังศึกษาเลาเรียน คณะ
อาจารยแ และผูบริหารระดับสูงควรมีประสบการณแที่จะรูจักผสมผสานนําทฤษฏี ตลอดจนงานวิจัย เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการนํามาใชใหตรงกับความตองการของสถาบัน จะไดเป็นแนวคิดที่ใชในการปฏิบัติที่
ถูกตองอยางฉลาดและปลอดภัย เกี่ยวกับการใชชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
คาถามวิจัย
1. พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนลาง เป็นอยางไร
2. การขัดเกลาทางสังคม กับพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง มีลักษณะอยางไร
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมความสัมพันธแของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการอยู
รวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง
2. เพื่อวิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
สมติฐาน
พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแมีความสัมพันธแกับการขัดเกลาทาง
สังคม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การขัดเกลาทางสังคมกับพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ
ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ใชการสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) มีวิธีดําเนินการวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
1.1 ขอบเขตดานประชากร
1.1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง
ซึ่งมี พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร ตาก
นครสวรรคแ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณแ สุโขทัย อุตรดิตถแ และ อุทัยธานี
1.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยภาคเหนือ
ตอนล า ง ซึ่ ง มี พฤติ ก รรมการอยู ร ว มกั น เป็ น คู แบบมี เ พศสั ม พั น ธแ ในพื้ น ที่ 9 จั ง หวั ด ได แ ก
กําแพงเพชร ตาก นครสวรรคแ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณแ สุโขทัย อุต รดิตถแ และ อุทัยธานี และการ
ไดมาซึ่งกลุมเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูวิจัยจะใชการสังเกตพฤติกรรมการ
อยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาที่พัก บริเวณหอพักและหรือบานเชา โดยความสมัคร
ใจ และยินดีใหขอมูล จํานวน 10 คน เป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 6 คน
1.2 ตัวแปร
1.2.1 ตัวแปรตน ไดแก การขัดเกลาทางสังคม ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ภาคเหนือตอนลาง
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1.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลาง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น ดังนี้
2.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี หลักเกณฑแ หลักการและแนวคิดตางๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม และพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบการมีเพศสัมพันธแ จาก
เอกสาร ตํารา บทความ งานวิจัย และบทความตางๆ ที่เกี่ยวของเป็นแนวคิดในการสรางเครื่องมือ
2.2 นําแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึกที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้น สงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3
ทาน ไดแก
2.2.1 ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุขเกษม ขุนทอง ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
สายผูสอน คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แมสอด
2.2.2 ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผูชวยผูอํานวยการฝุายแผนและวิจัย คณะมนุษยแศาสตรแ
และสังคม- ศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก
2.2.3 ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน คณะมนุษยแ
ศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ตรวจสอบความตรง เพื่อใหไดแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนขอเสนอแนะ
อื่นๆ ใหมีความถูกตองของสํานวน ภาษา ใหชัดเจน
นําแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึกที่ผูวิจัยไดยกรางขึ้น สงใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบโครงสร า งด า นเนื้ อ หาและภาษา และผลการตรวจสอบแบบสั ม ภาษณแ พบว ามี ค วาม
เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคแ
2.3 ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณแ แบงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นปี อาชีพของ
ผูปกครองระยะเวลาการอยูรวมกัน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึก พฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ
ของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ภา คเหนื อ ตอนล า ง โดยพิ จ ารณาจากสถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และกลุมเพื่อน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
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3.1 นําหนังสือของความรวมมือในการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แม
สอด ถึงผูอํานวยการสถาบันในระดับอุดมศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อของความอนุเคราะหแ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล และสนับสนุนการวิจัย
3.2 ผูวิจัยไดใชแบบสัมภาษณแแบบเจาะลึก ไปที่กลุมเปูาหมายแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยผูวิจัยจะใชการสังเกตพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแ ของนักศึกษา
ที่พักอยูบริเวณหอพักและหรือบานเชา โดยความสมัครใจ และยินดีใหขอมูล ดังนี้
3.2.1 สรางความคุนเคยกับนักศึกษา โดยคุยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป เชน การเรียน
สุขภาพ ความชอบในดานดนตรี กีฬา เป็นตน
3.2.2 ชี้แจงวัตถุประสงคแของการวิจัย ขอความยินยอมจากผูใหขอมูล
3.3 ดําเนินการเก็บขอมูล มีการรักษาและคุมครองสิทธิของนักศึกษา โดยมิได
เปิดเผย ชื่อ-สกุล และสถาบันของผูใหขอมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหแขอมูล ดังนี้
4.1 การนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแมาตรวจสอบความสมบูรณแและความถูกตอง
โดยการวิ เ คราะหแ เ นื้ อ หา (Content Analysis) ของข อ มู ล ที่ ไ ด ร วบรวมมาทั้ ง หมด และผ า น
กระบวนการแยกแยะใหเห็นถึงประเด็นสวนประกอบและความสัมพันธแระหวางสวนประกอบเหลานั้น
เพื่อนําไปจําแนกตามประเด็นตางๆ ที่ศึกษาจากวัตถุประสงคแของการวิจัย
4.2 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Data Analysis) คือ
การวิเคราะหแขอมูลเชิงคุณลักษณะ โดยใชหลักของความเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใช
วิธีการสรางกรอบของการวิจัยขึ้นมา เพื่อพิจารณาวา การขัดเกลาบนพื้นฐานทางสถาบันสังคม ไดแก
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อสารมวลชน และกลุมเพื่อน ที่มีสวนสําคัญทําใหเกิดการมี
เพศสัมพันธแในวัยเรียน เพื่อนําเสนอในรูปแบบของกรณีศึกษา
สรุปผลวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
พบวา ผลการศึกษาถึงพฤติกรรมความสัมพันธแของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมกับการ
อยู ร ว มกัน เป็ น คู แบบการมีเ พศสั ม พัน ธแข องนัก ศึกษาในมหาวิท ยาลั ย ภาคเหนือ ตอนล าง พบว า
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันสื่อสารมวลชน กลุมเพื่อนเป็นปัจจัยที่
สงเสริมใหนักศึกษามีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เชน พฤติกรรมของดาราที่แตงตัวโปฺ กอดจูบแฟนในที่
สาธารณะแลวสื่อนํามาเสนอ ทําใหนักศึกษาเกิดการเลียนแบบจึงเป็นปัจจัยที่สงเสริมใหนักศึกษามี
เพศสัมพันธแในวัยเรียนทั้งสิ้น
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2. ผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม พบวา
2.1 สถาบันครอบครัว มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เนื่องจากบิดา
มารดาหรือผูปกครองตองประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนลูก ทําให
ขาดความอบอุน และสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวคอนขางหางเหิน วิธีการเลี้ยงของครอบครัว
เป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่ง เพราะครอบครัวที่เลี้ยงลูกแบบตามใจหรือปลอยปละละเลย ขาดการ
ดูแลเอาใจใสอยางใกลชิด ทําใหลูกมีอิสระในการคิด และการตัดสินใจทําตามความตองการของตนเอง
สวนครอบครัวที่เลี้ยงดูแบบเขมงวดทําใหเด็กเกิดความเกรงกลัวเวลามีปัญหาไมกลาปรึกษา การวา
กลาวตักเตือนแบบประชดประชันดวยคําพูดที่รุนแรงจะทําใหเด็กเกิดความรําคาญเบื่อหนายและ
ตอตาน เมื่อฟังบอยๆเด็กจะแสดงพฤติกรรมตามที่ถูกกลาวหาทั้งวิธีการเลี้ยงดูและสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัวดังกลาวลวนเป็นปัจจัยเสริมใหนักศึกษามีเพศสัมพันธแในวัยเรียน
2.2 สถาบันการศึกษา มีความสัมพันธแกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เพราะ
การที่สถานศึกษาที่เครงครัดในการรักษากฎระเบียบ เขมงวดเรื่องความประพฤติของนักศึกษามาก
เกินไป จะทําใหนักเรียนรูสึกอึดอัดไมอยากมาโรงเรียน หนีออกนอกบริเวณโรงเรียน และนัดพบกับ
เพื่อนในสถานที่อื่น เชนหอพักของเพื่อน สวนสถานศึกษาที่ไมเขมงวดในการรักษากฎระเบียบ ขาด
การเอาใจใสสอดสองดูแลพฤติกรรมการแสดงออกตอเพศตรงขามที่ไมเหมาะสม ปลอยใหนักศึกษาอยู
กันเป็นคูๆ ในที่ลับตาโดยอาจารยแไมวากลาวตักเตือนจะทําใหเกิดการเลียนแบบในหมูนักศึกษาบาง
กลุม นอกจากนี้การที่สถานศึกษาใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกนักศึกษานอย ทําใหนักศึกษาขาดความรู
ความเขาใจเรื่องเพศศึกษาที่ถูกตอง สิ่งเหลานี้เป็นปัจจัยที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน
2.3 สถาบันสื่อสารมวลชน มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เพราะสื่อ
ลามกตางๆ เขาถึงงาย มีราคาถูกและหาซื้อไดงาย การที่นักเรียนไดดูภาพโปฺ ภาพเปลือย และฉากที่มี
การรวมรักจากสื่อตางๆ ทั้งหนังสือลามก การแตูนลามก โทรทัศนแ ภาพยนตรแ เว฿บไชดแลามก และ
อิ น เตอรแ เ น็ ต ล ว นเป็ น สิ่ ง กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความอยากรู และอยากลอง จนนํ า ไปสู ก ารมี
เพศสัมพันธแในวัยเรียน
2.4 กลุ ม เพื่ อ น มี อิ ท ธิ พ ลต อ การมี เ พศสั ม พั น ธแ ใ นวั ย เรี ย นของนั ก ศึ ก ษา เคยมี
ประสบการณแทางเพศมากอนแลวเลาประสบการณแทางเพศของตนใหเพื่อนฟัง มีผลทําใหนักศึกษาเกิด
ความอยากรูอยากลองหาประสบการณแดวยตนเอง นอกจากนี้การทาทายหรือการยุยงของกลุมเพื่อนก็
นําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนไดเชนกัน
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อภิปรายผล
สามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. กลุมเพื่อนเป็นปัจจัยที่สงเสริมใหนักศึกษามีเพศสัมพันธแในวัยเรียน เนื่องจากเพื่อนที่มี
พฤติกรรมอยูเป็นคูอยูแลวเป็นผูชักชวนใหลองดื่มสุรา จึงทําใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ อยากรูอยาก
ลองการมีเพศสัมพัน ธแในวัยเรียน และเมื่อนักศึกษามีปัญหาจึงปรึกษาเพื่อนเป็นอันดับแรก และสิ่ง
สํ าคัญของการมีเพศสั มพัน ธแ คือ โอกาส ที่นําไปสู การตัดสิ นใจมีเพศสั มพันธแในวัยเรียนของกลุ ม
ตัวอยาง สอดคลองกับ ทัศนียแ ทองสวาง (2549 : 63) กลาววา ปกติคนเราชอบทําตัวใหเขากับ
สิ่ ง แวดล อ ม ไม ช อบให ใ ครมาวิ พ ากษแ วิ จ ารณแ เ รา และการทํ า ตั ว เป็ น พวกเดี ย วกั บ กลุ ม ( Group
Identification) ทําตามบรรทัดฐาน เพราะตองการไดชื่อวาเราเป็นพวกเดียวกับกลุมที่เราเป็นสมาชิก
อยู
2. ผลการวิเคราะหแพฤติกรรมการอยูรวมกันเป็นคู แบบมีเพศสัมพันธแของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนลางบนแนวคิดการขัดเกลาทางสังคม
2.1 การวิจัยนี้ พบวา สถาบันครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวจะทําใหเด็กรูสึก
ใกลชิดกับบิดามารดา ถาสถาบันครอบครัวไมเขาใจพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ก็จะสงผลตอ
ความสัมพันธแในครอบครัวระหวางเด็กกับผูใหญ ซึ่งจะสงผลกระทบตอความผูกพันทางดานจิตใจที่มี
ตอกันและกัน ดังการศึกษาของ จันทรแแรม ทองศิริ (2539) และ ปวีณา สายสูง (2541) กลาววา
วัยรุนที่มีครอบครัวที่อบอุน บิดามารดามีสัมพันธภาพที่ดีตอกันจะมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนอยกวา
กลุมที่มีครอบครัวแตกแยก ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของพิสมัย นพรัตนแ (2543) กลาววา
ความผูกพันในครอบครัวมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยางมีความสัมพันธแกัน
2.2 การวิจัยนี้ พบวา สถาบันทางการศึกษา มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัย
เรียน เนื่องจากสถาบันทางการศึกษาเป็นสถานที่ ที่ทําใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบเจอกับเพื่อนตางเพศ
และกลุมเพื่อนโดยไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณแระหวางเพื่อน เชน การพูดคุยเรื่องแฟน
เรื่องเพศ ทําใหอยากรูอยากลอง อยากรู และอยากหาประสบการณแเหลานั้นใหกับตนเอง สงผลตอ
การเลี ย นแบบในหมูศึ กษาบางกลุ ม นอกจากนี้ ส ถาบัน การศึ กษายั งให ความรูแ ละความสั ม พัน ธแ
เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษานอยมาก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของชุมมาศกัลยาณมิตร (2530) กลาววา
นักศึกษาที่เบื่อหนายตอการเรียนมี คณะครูอาจารยแสอนที่ขาดทักษะการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
การมีกฎระเบียบที่เขมงวดเคร งครัด มีเพื่อนผูชายจํานวนมาก หรือมีเพื่อนที่มีลักษณะรักสนุกทาทาย
รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมเพราะตามเพื่อน มีความสัมพันธแกับการประพฤติตนใหเหมาะสมกับสภาพ
และวัย เป็นการใชสารเสพติดการเที่ยวเตร ดื่มสุราจนถึงการมีเพศสัมพันธแ เป็นตน
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2.3 การวิจัยนี้ พบวา สื่อสารมวลชน มีความสัมพันธแกับการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน
จากการสัมภาษณแนักศึกษาที่มีเพศสัมพันธแในวัยเรียนทั้ง 10 กรณีศึกษา บอกวาการไดดูหนังโปฺ ดูฉาก
ที่มีการรวมรักในสื่อตางๆ ไมวาจะเป็นอินเตอรแเน็ต VCD ลามก ตลอดจนการแตูนลามกและหนังสื อโปฺ
ลวนเป็ นสิ่งกระตุน ที่ทําใหเกิดความอยากรูอยากลองและนําไปสูการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนทาง
การศึกษาของจุฑามาศ นุชนาถ (2531) กลาววา การอานการแตูนลามกหรือดูภาพการมีเพศสัมพันธแ
และการดูภาพยนตรแหรือเทปโทรทัศนแเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธแ มีความสัมพันธแกับประสบการณแการ
มีเพศสัมพันธแของนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนรินทรแ ทายเมือง (2544) กลาววา ความ
คิดเห็นตอปัจจัยดานสื่อสารมวลชนที่มีผลตอการกระทําความผิดทางเพศสวนใหญ เห็นดวยอยางยิ่งวา
หนังสือลามกหรือนิตยสารลามกเป็นสิ่งกระตุนใหผูอานเกิดความตองการทางเพศ และอาจนําไปสูการ
กระทําความผิดทางเพศได นอกจากนี้ยังเห็นดวยวาภาพยนตรแลามกทั้งของไทยและตางประเทศ เป็น
สิ่งกระตุนใหเกิดความตองการทางเพศปัจจัยทางดานสื่อสารมวลชน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการ
กระทําความผิ ดทางเพศส ว นใหญเห็ นวาทีวีห รือวิดีโ อลามกภาพยนตรแลามกหรือหนังสื อวารสาร
สิ่งพิมพแลามก มีผลมากตอการกระทําความผิดทางเพศ การศึกษาของกรรณิการแ เกตุแกว (2545)
กลาววา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเปิดรับสื่อการแตูนญี่ปุนที่มีเนื้อหาทางเพศรอยละ 92.2 และ
สอดคลองกับการศึกษาของศุกานฎา เพชรชุม (2545) กลาววา กลุมตัวอยางรอยละ 65.7 คอย
เปิดรับสื่ออินเตอรแเน็ตที่มีเนื้อหาทางเพศ เหตุผลของการเปิดรับรอยละ 46.6 ตองการหาความรู รอย
ละ 23.1 ตองการปลุกเราและระบายอารมณแทางเพศ จากผลการศึกษาครั้งนี้ควรใหคําแนะนําในเรื่อง
การใชสื่ออินเตอรแเน็ตเพื่อคนหาขอมูลทางเพศใหเหมาะสมและถูกวิธีแกวัยรุน
2.4 การวิจัยนี้ พบวา กลุมเพื่อน มีความสัมพันธแตอการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนจากการ
สัมภาษณแพบวา การตัดสิน ใจมีเพศสั มพันธแในวัยเรียนส ว นมากไดรับอิทธิพลมาจากเพื่อนที่เคยมี
ประสบการณแมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนมากอน มาเลาประสบการณแทางเพศของตนใหเพื่อนฟัง มีผลทํา
ให เ กิ ด ความอยากรู อ ยากลองด ว ยตนเองและนํ า ไปสู ก ารมี เ พศสั ม พั น ธแใ นวั ย เรีย นในเวลาต อ มา
กรณีศึกษาที่ 6 และกรณีศึกษาที่ 8 นอกจากนี้การทาทายการยุยงของกลุมเพื่อนก็กอใหเกิดการมี
เพศสัมพันธแในวัยเรียนดังเชนกรณีศึกษาที่ 6, 8 และ 10 จะเห็นวาไปรวมกลุมเพื่อนมีความสําคัญ
มาก นอกจากวัยที่อยากใหเพื่อนยอมรับ ฉะนั้นจึงยอมทําตามเพื่อนซึ่งแมพฤติกรรมทางเพศก็
เชนเดียวกัน ดังกรณีศึกษาของปวงพรรณ จันทรแตรี (2539) กลาววา ความคิดเห็นของเพื่อนเกี่ยวกับ
การยอมรับการมีเพศสัมพันธแกอนสมรส มีความสัมพันธแกับคานิยมเรื่องของการรักษาพรหมจารีของ
นักศึกษา วัยรุนหลายคนที่มีเพื่อนๆ มาชวนไปดูหนังโปฺหรือวีซีดีลามก ซึ่งเมื่อไดดูแลวเกิดความคิด
อยากลองมีเพศสัมพันธแบาง และยังพบวาที่มหาวิทยาลัยมีเพื่อนรวมหองนําหนังสือมาอานในหองเรียน
และยังแบงใหเพื่อนๆ ในหองไดอานอีกดวยบางคนที่เป็นคูรักกันไดแสดงความรักโดยการโอบกอดจูบ
กันในหองเรียน สอดคลองกับการศึกษาของวัฒนา สาระขวัญ (2544) กลาววาปัจจัยแรงสนับสนุนทาง
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สังคมมีความสัมพันธแกับพฤติกรรมทางเพศ คือ แรงสนับสนุนจากเพื่อน พอแมผูปกครอง และครู
นอกจากนี้ การศึกษาของจุฬารัตนแ หาวหาญ (2539) กลาววาการมีกลุมเพื่อนสนิทที่เคยมีเพศสัมพันธแ
มากอน มีความสัมพันธแตอการมีเพศสัมพันธแของนักเรียนชาย วัยรุนที่ยังไมเคยมีเพศสัมพันธแ เพื่อนๆ
ในกลุมเดียวกันสวนใหญจะไมเคยมีประสบการณแมีเพศสัมพันธแมากอน และจะไมพูดคุยในเรื่องนี้ ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของอัญชิสา ปงคําเฟย (2547) กลาววา รูปแบบและลักษณะการขัดเกลาทาง
สังคมของวัยรุนไดรับอิทธิพลมาจาก สถาบันทางสังคม ไดแก สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา
สื่อมวลชน และกลุมเพื่อน วากลุมเพื่อนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลนการพนัน พฤติกรรมการ
บริโ ภคนิย ม พฤติกรรมการใชสารเสพติด และพฤติกรรมการมีเพศสั มพันธแโดยเสรี เนื่องจากเกิด
กระบวนการเรียนแบบภายในกลุมและยังใชการแสดงพฤติกรรมเสรีทางเพศเป็นตัวแทนซึ่งแสดงออก
ของสัญลักษณแของวัยรุนซึ่งไดรับการยอมรับ
ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย สามารถนํามาเป็นแนวทางสําหรับพอแมผูปกครอง ครู
อาจารยแ และผูมีสวนเกี่ยวของในการดูแลนักศึกษา ดังนี้
1. ควรมีการสงเสริมใหครอบครัวและเขาใจดูแลเอาใจใสเด็กใหมากขึ้นเนื่องจากผลการ
ศึกษาวิจัยพบวา ครอบครัวที่เขมงวดเกินไปตามใจเกินไปรวมทั้งครอบครัวที่เลี้ยงดู แบบปลอยปละ
ละเลยลวนมีความสัมพันธแที่ทําใหเกิดการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียน
2. มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาตางๆ ตองเป็นหลั กที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
เพศศึกษา ปลูกฝังคานิยมที่ดีงาม ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา กรณีศึกษาไดรับความรูเรื่องเพศศึกษามา
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานอยมาก นอกจากนั้นกฎระเบียบที่เขมงวดในเรื่องชูสาวจึง
เป็นปัจจัยสําคัญในการขัดขวางการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของนักศึกษาได
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. วิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะนี้ตามอีกในกลุมของอาจารยแที่ดูแลระบบการชวยเหลือ
นักศึกษา เพื่อลดปัญหาการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนใหลดนอยลง
2. วิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการปิดกั้นโอกาสที่จะนําไปสูการมีเพศสัมพันธแ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาของรองศาสตราจารยแดร.สุขเกษม ขุนทอง เป็น
ผูใหคําปรึกษาที่ดีอีกทั้งชวยแนะนําและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆและใหกําลังใจมาโดยตลอด
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ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแสาขาการสอนสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมและคณาจารยแสาขาวิชาอื่นทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย
จนไดเรียนรูการทําวิจัยที่สมบูรณแในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณทานผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานคือ
1. ผูชวยศาสตราจารยแ ดร.สุขเกษม ขุนทอง ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน
คณะครุศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แมสอด
2. ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว ผูชวยผูอํานวยการฝุายแผนและวิจัย คณะมนุษยแศาสตรแ และ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก
3. ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สายผูสอน คณะมนุษยแศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและคําแนะนําที่ดี และนักศึกษาทั้ง 10
ทาน ที่เป็นผูใหขอมูลสําคัญในการทําวิจัยจึงใหงานวิจัยสมบูรณแและมีคุณคาเพื่อนําไปสูการแกไข
ปัญหาของการมีเพศสัมพันธแในวัยเรียนของนักศึกษาที่จะเขามาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาตอไป
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ สมาชิกในครอบครัวกันตีมูล ซึ่งคอยดูแล หวงใยและใหกําลังใจ
ขาพเจาเพื่อตอสูกับปัญหาอุปสรรคตางๆมาโดยตลอด
สําหรับคุณคาและคุณประโยชนแของงานวิจัยฉบับนี้ ขอมอบใหแดผูมีพระคุณทุกทานที่ไดกลาว
มา ซึ่งทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จและลุลวงไปดวยดี
เกรียงไกร กันตีมูล
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บทคัดย่อ
โครงสร างของประชากรไทยกํา ลั งเคลื่ อ นเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ จากขอ มู ล ของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) พบวาแนวโนมในอีก10 ปีขางหนาจะ
เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 15.3 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งแรงงานภาคเกษตรของไทยสวนใหญมีอายุสูงขึ้น
และมีจํานวนแรงงานลดลง บทบาทและสถานการณแที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางประชากรไทยและ
ภาคเกษตรกรรมดังกลาวไดสงผลกระทบตอจํานวนแรงงานภาคเกษตรกรอันเป็นปัจจัยการผลิตหลัก
ของภาคเกษตรกรรมที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับการเริ่มเขาสูความเป็นสังคมผูสูงอายุ
ของไทยทําใหเป็นที่คาดการณแวาโครงสรางประชากรในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอปริมาณผลผลิต
ของพืชเศรษฐกิจซึ่งจะสงผลกระทบระยะยาวตอภาพรวมปริมาณการผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจ
ของไทยในระดับที่รุนแรงกวาปัจจัยอื่นๆ งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรการ
ผลิตของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย เพื่อใหทราบถึงโครงสรางประชากรดานอายุของแรงงานภาค
เกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการผลิตอยางไร โดยใชขอมูลทุติยภูมิเป็นรายจังหวัดรวม 76 จังหวัด
กลุมตัวอยางเกษตรกรรายครัวเรือนพืชเศรษฐกิจไดแก ขาว ยางพารา ออยและปาลแมน้ํามันจํานวนพืช
กลุมละ 400 ตัวอยางตอปีการเพาะปลูก 2554/2555 – 2556/2557 วิเคราะหแขอมูลโดย Multiple
Regression Analysis
ผลการวิจัยพบวา โครงสรางประชากรภาคเกษตรดานอายุแรงงานไดสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตในพืชแตละชนิดแตกตางกัน ซึ่งจะเห็นวาขาวและออยมีผลใกลเคียงและสอดคลองกันคืออายุ
แรงงานมีผลกระทบตอปริมาณการผลิตในกลุมวัยแรงงานแตอายุแรงงานและระดับการศึกษาไมมี
ผลกระทบในกลุมวัยแรงงานผูสูงอายุสวนยางพาราและปาลแม อายุของแรงงานคอนขางมีผลกระทบ
มากทั้งในกลุมวัยแรงงานและกลุมวัยแรงงานสูงอายุ เนื่องจากขาวและออยเป็นพืชที่ปลูกเป็นรายปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆดานและสามารถมีเทคโนโลยีเขามาชวยในการเพิ่มผลผลิตได สว น
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ยางพาราและปาลแมเป็นพืชยืนตนใชเวลาในการปลูกนานกวาจะไดผลผลิต นอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ตอง
ใชเทคนิคการเก็บเกี่ยวและความชํานาญในการผลิตสูงอาจเป็นผลใหชวงอายุแรงงานเป็นปัจจัยส งผล
กระทบมากที่สุดในการผลิต
คาสาคัญ: โครงสรางประชากรภาคเกษตร พืชเศรษฐกิจ ประชากรวัยแรงงาน ประชากรวัยสูงอายุ
Abstract
Thai Population Structure is moving into the elderly society. According to the
Office of the National Economic and Social Development Board, the trend over the
next 10 years will increase to 15.3 percent of the total population. The role and
changing circumstances of Thai people's structure and agriculture have been
strengthened. The impact on the number of farm laborers, which is the main factor
of agricultural production, is likely to decline continuously, as well as the beginning
of the Thai elderly society. The population structure in the agricultural sector will
affect the yield of economic crops, which will have a long-term impact on the
overall level of food production and economic crops in Thailand at a more serious
level than other factors. Population dynamics of economic crops in Thailand
determine the aging population structure of agricultural worker and production,
however there were secondary data usage in each province in total 76 provinces.
The samples were household farmers who grow economic crops such as rice, rubber,
sugar cane and palm oil for 400 samples each year in 2011/2012 - 2013/2014.
Analyze the data with the Multiple Regression Analysis.
The result shows that population structure of the agricultural sector in terms
of working age affected the yield of each crop production. It is evident that rice and
sugarcane were nearly the same and consistency to the age group that impacted the
productivity in working age while education level did not affect the older work force
group. The ages of the labor force in both working age and older age groups had
more effect to the Rubber and palm trees since they are perennial plants that take
longer time furthermore they requires high harvesting techniques and expertise. As a
result, labor age is the most important factor in the production. Rice and sugarcane
are annual crops which there may be many changes and technologies can be used
to increase yields.
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Keywords: Agricultural Population Structure, Economic Crops, Working Age
Population, Old Age Population
บทนา
ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทตอการเติบโตของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นแหลงทรัพยากรการ
ผลิตและการจางงานที่สําคัญของประเทศโดย GDP ของภาคเกษตรกรรมไทยเติบโตอยางมั่นคง
นับตั้งแตปี 2500 เป็นตนมาซึ่งความสําคัญดังกลาวเป็นผลมาจากการที่ภาคเกษตรเป็นแหลง
ทรัพยากรการผลิตหลัก และเป็นแหลงสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงในดานการผลิตและการบริโภค
ระหว า งภาคการผลิ ต ทั้ ง ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรมาเป็ น ระยะเวลายาวนาน
ขณะเดียวกันจํานวนและสัดสวนผูสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหโครงสราง
ของประชากรไทยกําลั งเคลื่ อนเข าสู สั ง คมผู สู งอายุ และจากขอมูล ของสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) พบวาสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น จากร อยละ
4.8 ในปี 2513 เป็นรอยละ 10.5 ในปี 2549 และแนวโนมในอีก 10 ปีขางหนาจะเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ
15.3 ของประชากรทั้งหมดอยางไรก็ตามหากพิจารณาสัดสวนแรงงานในภาคการเกษตรตลอดชวง 22
ปีที่ ผานมาจะพบวาแรงงานภาคเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องกลาวคือในปี 2533 แรงงานใน
ภาคเกษตรมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 63.3 ของผูมีงานทําแตในปี 2555 สัดสวนกลับลดลงเหลือเพียงรอย
ละ 42.1 หรือจํานวน ลดลงโดยเฉลี่ยปีละ150,000 คน นอกจากนี้ยังพบวากลุมแรงงานอายุมากกวา
40 ปีขึ้นไปมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่องแตกลุมแรงงานที่มีอายุตั้งแต 15-39 ปี กลับมีแนวโนมลดลง
โดยเฉพาะกลุมแรงงานรุนใหมที่มีอายุระหวาง 15-24 ปี ที่มีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็ว (กรวิทยแ ตัน
ศรี และสิรีธร จารุธัญลักษณแ,2555)
ขณะเดียวกันมีรายงานวาสถานการณแแรงงานภาคเกษตรของไทยอยูในขั้นวิกฤตสวนใหญ
แรงงานอายุมากขึ้นและมีจํานวนแรงงานลดลงรอยละ 1 ตอปี นอกจากนี้การพึ่งพาแรงงานตางดาว
ทดแทนนอยลงโดยเฉพาะภายหลังจากเปิดเออีซีแลว แรงงานเกษตรรอยละ 43 อายุมากกวา 50
ปี (ยงยุทธ แฉลมวงษแ,2557) นอกจากแรงงานเกษตรลดลงสิ่งที่ซ้ําเติมคือโครงสรางอายุของแรงงาน
ภาคเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปมีแรงงานในวัยสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นจากปี 2540 ที่มีแรงงานเกษตร
กลุมอายุ 60 ขึ้นไปเพียงรอยละ 8 ก็เพิ่มเป็นรอยละ 11 ในปี 2550 เป็นรอยละ 13 ในปี 2554 และ
เพิ่มอยางรวดเร็วเป็นรอยละ 18 ในปี 2557 ในทํานองเดียวกันแรงงานเกษตรในกลุมอายุ 50-59 ก็
เพิ่มสัดสวนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14 ในปี 2540 เพิ่มเป็นรอยละ 20 ในปี 2550 เพิ่มเป็นเป็นรอยละ
21 ในปี 2554 และรอยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของแรงงานเกษตร ในปี 2557 อีกทั้ง แรงงานเหลานี้ก็
จะมีอายุมากขึ้นเป็นกลุมอายุมากกวา 60 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557)
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จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา จํานวนประชากรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยเพิ่มจาก 61.88 ลานคนในปี 2543 เป็น 63.53 ลานคนในปี 2552 เมื่อพิจารณาสัดสวน
ของ ผูสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) พบวาในปี 2552 จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจากปี2543 มากถึงรอยละ
32.36 ซึ่งตรง ขามกับจํานวนประชากรในวัยเด็ก (อายุระหวาง 0-14 ปี) ที่มีจํานวนลดลงจากปี 2543
ประมาณรอยละ 8.25 และจะเห็นวาประเทศไทยมีจํานวนและสัดสวนของผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง โดยในปี2543 มี จํานวนผูสูงอายุคิดเป็นรอยละ 8.8 ของประชากรทั้งประเทศ ปี
2548 เพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 10.2 ผลการสํารวจ ครั้งลาสุดปี 2552 พบวาผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ
11.3 ของประชากรทั้งประเทศ จากการสํารวจแรงงานในภาคเกษตรของสํานักงานสถิติแหงชาติ
(2553) พบวา ในปี 2543-2552 มีจํานวนแรงงานภาคเกษตรในประเทศไทยอยูระหวาง 14.2 และ
15.4 ลานคน ซึ่งในชวงปี 2543-2546จํานวนแรงงานมีแนวโนมลดลงโดยมีจํานวนต่ําสุดประมาณ
14.2 ลานคนในปี 2546 กอนที่จะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงปี 2547-2552 โดยมีจํานวนแรงงาน
เกษตรสูงสุดในปี 2551 เทากับ 15.4 ลานคนโดยประมาณ
บทบาทและสถานการณแที่ เปลี่ยนแปลงไปของโครงสรางประชากรไทยและภาคเกษตรกรรม
ดั ง กล า วได ส ง ผลกระทบต อ จํ า นวนแรงงานภาคเกษตรกรอั น เป็ น ปั จ จั ย การผลิ ต หลั ก ของภาค
เกษตรกรรมที่มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องประกอบกับการเริ่มเขาสูความเป็นสังคมผูสูงอายุของไทย
ทําใหเป็นที่คาดการณแวาโครงสรางประชากรในภาคเกษตรกรรมจะสงผลตอปริมาณผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจ (ศูนยแวิจัยเศรษฐศาสตรแประยุกตแ ,2554) เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาค
การเกษตรและผลกระทบต อ ความมั่ น คงทางอาหารของไทยพบว า สั ดส ว นมู ล ค า การผลิ ต ภาค
การเกษตรตอผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ลดลงอยางตอเนื่อง
โดยแรงงานภาคการเกษตรลดลงในขณะที่แรงงานผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานมากขึ้นอยาง
ชัดเจนทั้งในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอื่นๆ ซึ่งแสดงถึงการเขาสูภาวะสังคมสูงวัยอาจสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพแรงงาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพดานการคลังของภาครัฐ
และความมั่นคงทางอาหารของไทยในอนาคตในทํานองเดียวกัน (จารึก สิงหปรีชา,2559) ไดศึกษา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรภาคการเกษตรตอความมั่นคงในการผลิตอาหาร
ภาคเกษตรของไทยและแสดงให เ ห็ นถึงแนวโนมการเปลี่ ยนแปลงจํา นวนแรงงานภาคเกษตรผล
การศึกษาพบวา ในปี 2563 แรงงานผูผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวแ และมันสําปะหลังมีสัดสวนการ
ลดลงที่คอนขางสูงซึ่งยอมสงผลกระทบตอปริมาณการผลิตสินคาเกษตรลดลง (UNFPA ,2553) ยัง
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางประชากรในประเทศไทยและพบวาประเทศไทยกําลังเขาสู
ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัวและจํานวนประชากรของประเทศจะลดลงในที่สุด
คาดการณแวาประชากรวัยทํางานลดลงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตรวมถึงภาคการบริโภคจะลด
นอยลงดวยเชนกัน
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งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรของพื ช เศรษฐกิ จ ไทยเนื่อ งจากพื ช
เศรษฐกิจไดแก ขาว, ยางพารา,ออย,และปาลแมน้ํามัน มีแนวโนมความตองการบริโภคในประเทศและ
สงออกในอัตราที่เพิ่มขึ้นและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สรางรายไดการสงออกภาคเกษตรมีมูลคาสูงในแตละปี
พืชเหลานี้มีความสําคัญตอรายไดของแรงงานภาคเกษตรทางดานการผลิตเมื่อโครงสรางของประชากร
เปลี่ยนไปมีสัดสวนผูสูงอายุมากขึ้นขณะที่มีวัยทํางานเทาเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
ปริ มาณการผลิ ตทําให การผลิ ตและกําลั ง แรงงานลดลงซึ่งจะส งผลกระทบระยะยาวตอภาพรวม
ปริมาณการผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจของไทยในระดับที่รุนแรงกวาปัจจัยอื่นๆ งานวิจัยนี้ศึกษาการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร างอายุ ป ระชากรต อการผลิ ต พืช เศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเพื่อ ให ทราบถึ ง
โครงสรางประชากรดานอายุของแรงงานภาคเกษตรที่ เปลี่ยนแปลงไปสงผลตอการผลิตอยางไรเพื่อหา
แนวทางรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรของการผลิ ต พื ช เศรษฐกิ จ ไปเป็ น ข อ มู ล
ประกอบการพิจารณาวางแผนการปรับเปลี่ ยนนโยบายรัฐบาลดานการผลิตภาคเกษตรกรรมและ
อาหารไดอยางเหมาะสมและทัน ตอสถานการณแปูองกันและบรรเทาความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจที่
อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต ซึ่งถือวามี ความสําคัญเนื่องจากภาคเกษตรกรรมมีความเชื่อมโยงกับภาค
การผลิตอื่นๆในระดับสูง ซึ่งผลกระทบตอปริมาณการผลิต และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลตอ
ศักยภาพในการแขงขันของไทยในตลาดสินคาเกษตรรวมถึง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากรภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประเภทวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรและกลุมตัวอยาง เกษตรกรของพืชเศรษฐกิจ ขาว ยางพารา ปาลแมน้ํามัน ออย
จํานวนพืชชนิดละ 400 ตัวอยาง ตั้งแตปีเพาะปลูก 2554/2555 – 2556/2557 (ระยะเวลารวม 3ปี)
โดยใชขอมูลสํามะโนประชากรจากสํานักงาน เศรษฐกิจการเกษตร จํานวนผลผลิตสินคาเกษตรราย
จังหวัดรวม 76 จังหวัด
ปัจจัยการผลิต ไดแก ที่ดินเพาะปลูก (ไร) , ทุน รายจายทั้งหมด (บาท) , คาใชจายแรงงาน
(บาท) , ระดับการศึกษา (ระดับ) แรงงานตามชวงอายุ (ปี) โดยแบงการวิเคราะหแแบบจําลองสมการ
ถดถอยตามชวงอายุออกเป็น 2 ชวง ดังนี้
ชวงวัยแรงงาน (อายุ 20-59 ปี)
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ชวงวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต 60 เป็นตนไป)
เครื่องมือแบบสอบถามโดยใชขอมูลสํามะโนประชากรจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การวิเคราะหแขอมูล แบงออกเป็น
1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งเป็นการหาคาทางสถิติพื้นฐานและอธิบายลักษณะของ
ขอมูลในเบื้องตนโดยใชการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation
: S.D.)
2.สถิติอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อวิเคราะหแความสัมพันธแ ดวยการวิเคราะหแสมการถดถอย
พหุคูณแบบ (Multiple Regression Analysis แบงออกเป็น 4 กลุมพืชดังนี้
Rice it = b0 + b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5
(Education it) +e it
เมื่อ Rice it คือ ปริมาณการผลิตขาว
Rubber it = b0 + b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5
(Education it) +e it
เมื่อ Rubber it คือ ปริมาณการผลิตยางพารา
Sugar cane it = b0 + b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5
(Education it) +e it
เมื่อ Sugar cane it คือ ปริมาณการผลิตออย
Palm it = b0 + b1(Area it ) + b2(Expenses it) +b3 (Labor cost it) + b4 (Age it) +b5
(Education it) +e it
เมื่อ Palm it คือ ปริมาณการผลิตปาลแม
Area it คือ พื้นที่เพาะปลูก
Expenses it คือ รายจายทั้งหมด
Labor cost it คือ คาใชจายแรงงาน
Age it คือ อายุแรงงาน
Education it คือ ระดับการศึกษา
i คือจังหวัดที่
t คือปีที่
b0 ……….b5 คาตัดแกนและคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient)
e it เป็นคาความคลาดเคลื่อน (Error or residual)
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เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาสําหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจของกลุมวัยแรงงานและกลุมวัย
สูงอายุ
Variables

Rice 1
(วัย
แรงงาน)
11138.44

Rice 2
Rubber1 Rubber2
(วัยสูงอายุ) (วัยแรงงาน) (วัยสูงอายุ)

Cane 2
Palm 1
(วัยสูงอายุ) (วัย
แรงงาน)
219695.7 52582.26

Palm 2
(วัยสูงอายุ)

7134.29

Cane 1
(วัย
แรงงาน)
237462.1

13450.24

7820.57

13912.47

16355.3

15736.55

8741.866

291010

336868.7

63138.28

57413.14

Area
(ไร)

22.70438

27.07447

23.8595

28.93984

24.20159

25.04093

21.2246

19.82101

25.30008

25.11922

17.04404

22.73199

28.17958

29.80032

24.69097

20.32567

Expenses
(บาท)

42895.73

57143.45

105136.2

140783.2

120089.1

112599.1

87792.74

98070.97

53430.22

71292.61

142899.9

207223.4

160839.4

164794.8

141271.2

172480

Labor cost
(บาท)

16350

25111.07

68414.54

102433.2

70815.96

66638.05

38300

58694.67

20280.03

35866.71

98025.61

166569.7

95984.54

97563.23

66870.95

153021.9

Age
(ปี)

41.89077

65.28727

48.42468

69.54274

49.39309

65.20764

48.97884

69.02431

10.7021

4.117715

6.717439

8.052471

6.939327

5.354186

7.828708

6.424265

Education
(ระดับ)

4.470769

3.352727

4.56528

3.419483

4.153649

3.21957

4.555556

3.430556

1.452878

1.022133

1.666644

1.243701

1.332802

1.095663

1.516779

1.092596

Production
(ก.ก.)

49514.65

Note: The top number of each variable is mean value, and the bottom number is standard
deviation.

จากตารางที่ 1 ผลจากสถิติเชิงพรรณนาปริมาณผลผลิตชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ออย มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ยางพารา และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย
มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ขาว และยางพารา เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุ
พบวา ออย มีคาเบี่ย งเบนมาตรฐานสู งสุ ด รองลงมาคือ ปาลแ ม ขาว และยางพารา ส วนคาเฉลี่ ย
( Mean) พ บ ว า อ อ ย มี ค า เ ฉ ลี่ ย สู ง สุ ด ร อ ง ล ง ม า คื อ ป า ลแ ม ข า ว แ ล ะ ย า ง พ า ร า
เนื้อที่เพาะปลูกชวงกลุ มวัยแรงงานพบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ
ขาว ปาลแม และยางพารา สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยางพารา
ขาว และปาลแม เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด
รองลงมาคือ ข าว ยางพารา และปาลแ ม ส ว นคาเฉลี่ ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ ยสู งสุ ด
รองลงมาคือ ขาว ออย และปาลแม
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คาใชจายทั้งหมดชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ออย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ
ยางพารา ปาลแม และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยางพารา
ปาลแม และขาว เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ออย และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุ ด
รองลงมาคือ ออย ปาลแม และขาว
คาใชจายแรงงานชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมา
คือ ออย ปาลแม และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ยางพารา
ปาลแม และขาว เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ออย และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุ ด
รองลงมาคือ ออย ปาลแม และขาว
อายุแรงงานชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ขาว มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม
ออย และยางพารา สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ออย มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม ยางพารา
และขาว เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวง วัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด
รองลงมาคือ ปาลแม ออย และขาว สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ ปาลแม ขาว และออย
ระดับการศึกษาชวงกลุมวัยแรงงานพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด รองลงมา
คือ ปาลแม ขาว และ ออย สวนคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ยางพารา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปาลแม
ขาว และออย เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตชวงวัยสูงอายุพบวา ยางพารา มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สู ง สุ ด รองลงมาคื อ อ อ ย ปาลแ ม และข า ว ส ว นค า เฉลี่ ย (Mean) พบว า ปาลแ ม มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
รองลงมาคือ ยางพารา ขาว และออย
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยแรงงาน
และกลุมวัยสูงอายุ
ปัจจัยการผลิต
เนื้อที่เพาะปลูก
รายจายทั้งหมด
คาใชจายแรงงาน
อายุแรงงาน
ระดับการศึกษา
คาคงที่

Coef.
150.93
0.19
-0.09
-96.24
505.70
2677.21

กลุมวัยแรงงานของขาว
Std. Err.
t
14.62 10.32
0.01
15.91
0.03
-3.29
34.04 -2.83
253.26 2.00
2255.55 1.19

Sig.
0.000*
0.000*
0.001*
0.005*
0.046*
0.236

Coef.
255.06
0.17
-0.11
35.49
678.35
-4888.27

กลุมวัยสูงอายุของขาว
Std. Err.
t
Sig.
20.07 12.71 0.000*
0.01
15.00 0.000*
0.02
-5.28 0.000*
91.25
0.39 0.697
366.21 1.85 0.065
6061.16 -0.81 0.420
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ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง

R2 = 0.7021, Adjusted R2 = 0.6998
F= 303.59

Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่
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R2 = 0.7210, Adjusted R2 = 0.7185
F= 281.21

= 0.05

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหแพบวา ปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุม
วัยแรงงาน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจาย
แรงงาน อายุแรงงาน และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีตอ
ปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยแรงงานพบวา ระดับการศึกษา สงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุม
วัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด และคาใชจาย
แรงงาน ตามลําดับ
สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แตอายุแรงงาน และระดับ
การศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตขาว ของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของ
ตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุพบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณ
ผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก รายจายทั้งหมด และ คาใชจายแรงงาน แต
อายุแรงงาน และระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตขาวจะพบวาในชวงวัยแรงงาน อายุแรงงาน มีผลกระทบ
ตอปริมาณการผลิต แตชวงวัยสูงอายุ อายุแรงงาน และระดับการศึกษากลับไมมีผลตอปริมาณการ
ผลิตขาว
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัย
แรงงานและกลุมวัยสูงอายุ
ปัจจัยการผลิต
เนื้อที่เพาะปลูก

กลุมวัยแรงงานยางพารา
Coef.
Std. Err.
t
Sig.
323.25
41.09
7.87
0.000*

รายจายทั้งหมด
0.002
คาใชจายแรงงาน -0.001
อายุแรงงาน
-147.36
ระดับการศึกษา
153.43
คาคงที่
6420.84

0.007
0.009
92.89
373.19
5549.39

0.28
-0.11
-1.59
0.41
1.16

0.782
0.915
0.113
0.681
0.248

กลุมวัยสูงอายุยางพารา
Coef.
Std. Err.
t
-0.88
0.08
11.03
0.01
0.004
3.24
0.01
0.004
2.86
135.12
40.49
3.34
-108.99
264.90 -0.41
-4837.76 3021.82 -1.60

Sig.
0.000*
0.001*
0.004*
0.001*
0.681
0.110
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ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง

R2 = 0.1373, Adjusted R2 = 0.1311
F= 21.97

Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่
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R2 = 0.3102, Adjusted R2 = 0.3037
F= 47.58

= 0.05

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหแพบวา ปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของ
กลุมวัยแรงงานอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก แตรายจายทั้งหมด อายุ
แรงงาน คาใชจายแรงงาน และระดับ การศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัย
แรงงานเมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่ สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของ
กลุมวัยแรงงาน พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด
แตรายจายทั้งหมด อายุแรงงาน คาใชจายแรงงาน และระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิต
ยางพาราของกลุมวัยแรงงาน
สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน และอายุแรงงาน แต
ระดับการศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของ
ผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุพบวา อายุแรงงาน
สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ มากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก
รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แต ระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุม
วัยสูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตยางพาราจะพบวาในชวงวัยแรงงาน ปัจจัยดานอายุไม
สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตยางพารา สวนในชวงวัยสูงอายุ ปัจจัยที่ผลกระทบตอปริมาณการผลิต
ยางพารามากที่สุดคือ อายุแรงงาน แตระดับการศึกษากลับไมมีผลตอปริมาณการผลิตยางพารา
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน
และกลุมวัยสูงอายุ
ปัจจัยการผลิต
เนื้อที่เพาะปลูก
รายจายทั้งหมด
คาใชจายแรงงาน
อายุแรงงาน

Coef.
4347.67
0.79
0.29
1847.99

กลุมวัยแรงงานออย
Std. Err.
t
342.99 12.68
0.09
7.91
0.13
2.31
672.89 2.75

Sig.
0.000*
0.000*
0.021*
0.006*

กลุมวัยสูงอายุออย
Coef.
Std. Err.
t
4702.08 510.72 9.21
1.49
0.16
9.52
-0.74
0.19
-3.74
-1701.49 1135.76 -1.50

Sig.
0.000*
0.000*
0.000*
0.135

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ระดับการศึกษา
387.19 3540.26 0.11 0.913*
คาคงที่
-75938.43 42160.47 -1.80 0.072
ความเหมาะสม R2 = 0.8452, Adjusted R2 = 0.8442
ของแบบจําลอง F= 846.27
Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ = 0.05
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-206.19 5527.52 -0.04 0.970
94202.47 79678.34 1.18 0.238
R2 = 0.8707, Adjusted R2 = 0.8691
F= 556.26

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัย
แรงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจาย
แรงงาน อายุแรงงาน แตระดับการศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน เมื่อ
พิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน
พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก
อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด และคาใชจาย แรงงาน แตระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณ
ผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน
สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แตอายุแรงงาน และระดับ
การศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของ
ตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอ
ปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ มากที่สุด รองลงมา ไดแก รายจายทั้งหมด และคาใชจาย
แรงงาน แตอายุแรงงาน และระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตออยจะพบวาในชวงวัยแรงงาน อายุแรงงาน มี ผลกระทบ
ตอปริมาณการผลิต แตชวงวัยสูงอายุ อายุแรงงาน และระดับการศึกษากลับไมมีผลตอปริมาณการ
ผลิตออย
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหแปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยแรงงาน
และกลุมวัยสูงอายุ
ปัจจัยการผลิต
เนื้อที่เพาะปลูก
รายจายทั้งหมด
คาใชจายแรงงาน
อายุแรงงาน

Coef.
1162.69
0.16
0.14
538.93

กลุมวัยแรงงานของปาลแม
Std. Err.
t
113.91 10.21
0.03
5.31
0.04
3.31
183.34 2.94

Sig.
0.000*
0.000*
0.001*
0.003*

กลุมวัยสูงอายุของปาลแม
Coef.
Std. Err.
t
1764.75 116.77 15.11
0.25
0.04
5.71
-0.16
0.04
-1.83
-0.74
176.87 -2.42

Sig.
0.000*
0.000*
0.067
0.033*

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ระดับการศึกษา
คาคงที่
ความเหมาะสม
ของแบบจําลอง

2382.02
965.34 2.47
0.014*
-29154.13 11643.76 -2.50
0.013
R2 = 0.8503, Adjusted R2 = 0.8483
F= 422.62

Note: * มีนัยสําคัญทางสถิติที่
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3289.98 1161.87 2.83 0.005*
-6047.41 13785.14 -0.44 0.661
R2 = 0.9040, Adjusted R2 = 0.9056
F= 541.26

= 0.05

จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหแพบวา ปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุม
วัยแรงงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจาย
แรงงาน อายุแรงงาน และระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่
สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยแรงงาน พบวา ระดับการศึกษา สงผลตอปริมาณผลผลิต
ปาลแมของกลุมวัยแรงงาน มากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด
และคาใชจายแรงงาน
สวนปัจจัยการผลิตที่มีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด อายุแรงงาน และระดับการศึกษา แต
คาใชจายแรงงาน ไมมีผลตอปริมาณผลผลิตปาลแม ของกลุมวัยสูงอายุ เมื่อพิจารณาน้ําหนักของ
ผลกระทบของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมกลุมวัยสูงอายุ พบวา ระดับการศึกษา
สงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจาย
ทัง้ หมด และอายุแรงงาน แตคาใชจายแรงงาน ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ
เมื่อเปรียบเทียบชวงอายุของการผลิตปาลแมจะพบวาทั้งชวงวัยแรงงานและชวงวัยสูงอายุ ปัจจัย
ดาน อายุแรงงานผลกระทบตอปริมาณการผลิตปาลแม แตคาใชจายแรงงานกลับไมมีผลตอปริ มาณการ
ผลิตปาลแม
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุประชากร
ภาคเกษตรตอปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจทั้ง 4 ชนิดไดแก
1. ขาว ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตขาวของกลุมวัยแรงงาน
พบวา ระดับ การศึกษา สงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก
เนื้อที่เพาะปลูก อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด และคาใชจายแรงงาน สวนน้ําหนักของตัวแปรอิ สระ
ที่สงผลตอปริมาณการผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ พบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิต

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ขาวของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก รายจายทั้งหมด และคาใชจายแรงงาน แตอายุ
แรงงานและระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตขาวของกลุมวัยสูงอายุ
2. ยางพารา ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตยางพาราของกลุมวัย
แรงงานพบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด แต
รายจายทั้งหมด อายุแรงงาน คาใชจายแรงงาน และระดับการศึกษา ไมมีผลตอปริมาณผลผลิต
ยางพาราของกลุมวัยแรงงาน สวนน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณ การผลิตยางพาราของ
กลุมวัยสูงอายุพบวา อายุแรงงาน สงผลตอปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด
รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจายทั้งหมด คาใชจายแรงงาน แตระดับการศึกษา ไมสงผลตอ
ปริมาณผลผลิตยางพาราของกลุมวัยสูงอายุ
3. ออย ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตออยของกลุมวัยแรงงาน
พบวา เนื้อที่ เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยแรงงานมากที่สุด รองลงมา ไดแก
อายุแรงงาน รายจายทั้งหมด และคาใชจายแรงงาน แตระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณผลผลิต
ออยของกลุมวัยแรงงานสวนน้ําหนักของตัวแปรอิสระที่ สงผลตอปริมาณการผลิตออย ของกลุมวัย
สูงอายุพบวา เนื้อที่เพาะปลูก สงผลตอปริมาณผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ มากที่สุด รองลงมา
ไดแก รายจายทั้งหมด และคาใชจายแรงงาน แตอายุแรงงานและระดับการศึกษา ไมสงผลตอปริมาณ
ผลผลิตออยของกลุมวัยสูงอายุ
4. ปาลแม ซึ่งพบวาน้ําหนักของตัวแปรอิส ระที่สงผลตอปริมาณการผลิตปาลแ มของกลุ มวัย
แรงงานพบวา ระดับ การศึกษา ส งผลตอปริมาณผลผลิ ตปาลแ มของกลุมวัยแรงงานมากที่สุ ด
รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก อายุแรงงาน รายจายทั้งหมดและคาใชจายแรงงาน สวนน้ําหนัก
ของตัวแปรอิสระที่สงผลตอปริมาณการผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ พบวา ระดับการศึกษา สงผล
ตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมา ไดแก เนื้อที่เพาะปลูก รายจาย
ทั้งหมดและอายุแรงงาน แตคาใชจายแรงงาน ไมสงผลตอปริมาณผลผลิตปาลแมของกลุมวัยสูงอายุ
ผลการศึกษาสวนนี้แสดงใหเห็นวาโครงสรางประชากรดานอายุไดสงผลกระทบตอปริมาณ
ผลผลิตในพืชแตละ ชนิดแตกตางกันซึ่งจะเห็นวาขาวและออยมีผลใกลเคียงและสอดคลองกัน คืออายุ
แรงงาน และระดับการศึกษาไมมี ผลกระทบในกลุม วัยแรงงานผูสูงอายุ สวนพืชยางพาราและปาลแม
อายุของแรงงานคอนขางมีผลกระทบมากทั้งในกลุมวัย แรงงานและกลุมวัยแรงงานสูงอายุ
จากผลการวิจัยนี้พบวา อายุแรงงานที่เพิ่มขึ้น มีผลกระทบตอปริมาณการผลิตยางพาราของ
กลุมวัยสูงอายุมากที่สุด รองลงมาคือ ปาลแม สวนขาวและออย พบวา อายุแรงงานไมมีผลกระทบตอ
ปริมาณการผลิตของกลุมวัยสูงอายุเลย
เนื่องจากขาวและออยเป็นพืชที่ปลูกเป็นรายปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆดานและสามารถมี
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเพิ่มผลผลิตได สวนยางพาราและปาลแมเป็นพืชยืนตนใชเวลาในการปลูก
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นานกวาจะไดผลผลิตนอกจากนี้ยังเป็นพืชที่ตองใชเทคนิคการเก็บเกี่ยวและความชํานาญในการผลิต
มากพอสมควรจึงสงผลให ชวงอายุแรงงานที่สูงขึ้น สงผลกระทบมากที่สุดในการผลิต
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทําเกษตรที่ถูกตองโดยรัฐอาจใหทุน
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการเกษตร และการพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
2.ปลูกฝังเยาวชนรุนหลังใหไดรับความรูเกี่ยวกับการเกษตรที่ถูกตองและสงเสริมการสงออก
เพื่อใหราคาผลผลิตสูงขึ้น เนนการลงทุนทางการเกษตรกับประเทศเพื่อนบาน
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นิโรจนแ สินณรงคแ อาจารยแที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.เกศสุดา สิทธิ
สันติกุล และอาจารยแ ดร.กฤตวิทยแ อัจฉริยะพานิชกุล อาจารยแที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะแนวทางตางๆ ขอกราบขอบ พระคุณหนวยงานสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ใหขอมูล
การเก็บสํารวจสํามโนประชากรอยางครบถวนและสมบูรณแ
สุดทายนี้ ทางผูทําวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวางานวิจัยนี้จะเป็นประโยชนแตอเกษตรกรตลอดจน
ผูสนใจศึกษาขอมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยหาก
มีขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ทางผูทําวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงคแเพื่อวิเคราะหแ ความสั มพันธแระหวางระดับหนี้ครัว เรือน การ
บริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ ในการศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลอนุกรมเวลารายปี ในชวงปี
พ.ศ.2551 ถึง ปี พ.ศ. 2560 โดยใชแบบจําลองโครอินทิเกรชันผลการศึกษาพบวา การบริโภค และ
ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สงผลตอระดับหนี้ครัวเรือนในทิศทางตรงขาม แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อทดสอบความเป็นดุลยภาพในระยะยาวพบวา การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ
มีความสัมพันธแในระยะยาวตอระดับหนี้ครัวเรือน ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% อีกทั้งเมื่อเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของระดั บ หนี้ ครั ว เรื อ นจะสามารถปรับ ตัว เขาสู จุดดุ ล ยภาพในระยะยาวด ว ยขนาด
0.5908
คาสาคัญ: หนี้ครัวเรือนการบริโภคผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศโคอินทิเกรชัน
Abstract
This research was aimed to analyze the relationship among Household debt,
Consumptionand Gross Domestic Product. In this study, We use the annual time
series data from 2008 to 2017 by using the method of Cointegration in analysis. The
results form in study found that Consumptionand Gross Domestic Product was found
to be inversely correlated with household debt, but without carrying statistical
significance. Next, we analyze relation tolong-term equilibrium. We found that
Consumptionand Gross Domestic Productcorrelated long-term equilibrium with
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household debt at the reliability level of 95 percent and as a result of the change in
household debt will be able to adjust to the long-run equilibrium with 0.5908
Keywords: Household debt, Consumption, Gross Domestic Product, Cointegration
บทนา
การกอหนี้ของครัวเรือนเป็นหนึ่งในความกังวลที่สรางความวิตกใหกับผูกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจของแตละประเทศ เนื่องจากหนี้ครัวเรือนนั้นมีความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
แตละประเทศและโลก จึงจําเป็นตองควบคุมใหอยูในระดับที่เหมาะสม หากปริมาณหนี้อยูในระดับสูง
จนเกินไปจะเป็นการบั่นทอนกําลังซื้อของผูบริโภคและกดดันกิ จกรรมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้จนกระทั่งลุกลามเป็นวิกฤตการเงินในอนาคตได
เนื่องจากหนี้ครัวเรือนมีการเชื่อมโยงกับระดับการบริโภคภายในประเทศ ที่มีอิทธิพลสําคัญตอการ
ขยายตัวของ ผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของแตละประเทศ นอกจากนี้หากระดับหนี้
ครัวเรือนมีต่ํามากเกินไปจะสะทอนถึงความไมเต็มใจที่จะจับจายใชสอย หรือลงทุนสวนบุคคล สงผล
กระทบตอการผลิต ในที่สุดก็จะกระทบตอคาจางแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมใหชะลอหรือหดตัวลง
เชนกัน (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558)
หากพิจารณาสถิตการเกิดหนี้ครัวเรือนเทียบกับผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ (GDP) ของ
ประเทศไทย พบวา ตั้งแตปีพ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2559 หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น ดังภาพที่ 1

สําหรับสถานการณแหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยในปัจจุบัน หลายหนวยงานภาครัฐกําลังเรง
ออกมาตรการและหลักเกณฑแตางๆ เพื่อกํากับดูแล (Prudential regulation) ประเด็นดังกลาวกัน
มากขึ้ น เพราะทุ ก วั น นี้ ค นไทยมี ห นี้ ม ากขึ้ น ถึ ง แม ว า สั ด ส ว นหนี้ ค รั ว เรื อ นต อ จี ดี พี ป รั บ ตั ว ลดลง
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นับตั้งแตตนปี 2559 อยูที่ระดับ 80.6% ลดลงเหลือ 78.6% ในไตรมาสแรกของปีนี้ แตในทางตรง
ขาม ปริมาณหนี้ครัวเรือนกลับมีอัตราเรงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพฤติกรรมการกอหนี้ของคนไทยเกิดเร็ว
ขึ้นตั้งแตยังไมเริ่มทํางาน อางอิงผลสํารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของคนไทยชวง
ครึ่งปี 2560 ดังนั้น จากการที่ปริมาณหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นมาระยะเวลาหนึ่งแลว อีกทั้งเป็นปัญหาที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศได จากทฤษฎี การบริ โ ภคจะแสดงให เห็ นว าปั จจั ย หนึ่ งที่ เป็ นตั ว กํ า หนดปริม าณหนี้
ครัวเรือนนั่นคือการบริ โภคของภาคครัวเรือน โดยปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธแในทิศทางเดียวกัน
กลาวคือหากมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจะสงผลใหหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นดวย นอกจากนี้การที่หนี้ครัวเรือน
เพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจจะสงผลตอระบบเศรษฐกิจผานรายไดประชาชาติ (GDP) ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการบริโภค
ที่เพิ่มขึ้น และอาจจะทําใหสงผลตอความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และสะทอน
ใหเห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจหรือสงผลกระทบตอเนื่องเกิดเป็นปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจดวยเชนกัน
นอกเหนือจากการรายงานเศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทยที่ชี้ใหเห็นถึงปัญหาของหนี้
ครัวเรือน ยังพบว ามีการศึกษาหลายการศึกษาที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือน เชน
การศึกษาของจินตนา หาเรือนโภค (2549) รวมถึงการศึกษาของ ชุติภา คลังจตุรเวทยแ (2557) ที่ได
ทําการศึกษาผลกระทบของหนี้ครัวเรือนไทยและวิกฤติเศรษฐกิจของ และการศึกษาของนาถระพี
ฟองประไพ (2557) นอกจากหนี้ยังมีการศึกษาในตางประเทศที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือน
ไดแก การศึกษาของ Kazuo Ogawa และ Junmin Wan (2007) ทําการศึกษาเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือน
มีผลตอการบริโภคในชวงหลังฟองสบูในประเทศญี่ปุน รวมถึงการศึกษาของXianming Meng,Nam
T. Hoang, Mahinda Siriwardana (2013) ที่ไดทําการศึกษาระดับมหภาคของปัจจัยที่กําหนดหนี้
ครัวเรือนในประเทศออสเตรเลีย และการศึกษาของChristelle Meniago, Janine MukuddemPetersen, Mark A. Petersen, Itumeleng P. Mongle (2013) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นของหนี้ครัวเรือนในแอฟริกาใต
อยางไรก็ตามจากจาการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ผานมาทั้งในและตางประเทศ มี
วิธีการศึกษาที่แตกตางกันออกไป เพื่อที่จะมาอธิบายการเกิดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน โดยวิธีการที่ใช
สวนใหญในการศึกษาคือวิธีกําลังสองนอยสุด(OLS) ไดแกการศึกษาของ นาถระพี ฟองประไพ ,
Kazuo Ogawa and Junmin Wan และการศึกษาของ Edmond Berisha and John
Meszarosนอกจากวิธีการศึกษาดังกลาวแลวยังมีการใชแบบจําลอง Dynamic Stochastic General
Equilibrium (DSGE) ของ lacoviello (2005)ในการศึกษาของ ชุติภา คลั งจตุรเวทยแ นอกจากนี้ยังมี
การศึกษาของ Xianming Meng, Nam T. Hoang, Mahinda Siriwardanaและการศึกษาของ
Christelle Meniago, Janine Mukuddem-Petersen, Mark A. Petersen, Itumeleng P.
Mongle ที่ใชแบบจําลอง Cointegration ในการศึกษา
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จะเห็นวาจาการศึกษาที่ผานมาในประเทศไทยยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนี้ในครัวเรือนโดยใช
แบบจําลอง Cointegration ซึ่งแบบจําลองนี้เมื่อนํามาใชทดสอบนอกจากจะทําใหทราบความ
สอดคลองของขอมูลอนุกรมเวลาของตัวแปรคูนั้นๆ วามีการเคลื่อนไหวที่สอดคลองกันหรือไม ยังจะ
ทําใหทราบถึงความสัมพันธแของดุลภาพในระยะยาวเนื่องจากความเชื่อในทางเศรษฐศาสตรแที่วา อยาง
น อยในระยะยาวแล ว ตัว แปรทางเศรษฐกิจ ควรจะมีความเคลื่ อนไหวในทิศ ทางใดทิศทางหนึ่ง ที่
สอดคลองกัน แมวาในระยะสั้น การเคลื่อนไหวของตัวแปรดังกลาว อาจมีการเคลื่อนไหวที่ไมสามารถ
กํา หนดทิ ศ ทางที่ แ น น อนได ก็ต าม นอกจากนี้ จ ะทดสอบความสั ม พั น ธแเ ชิ ง เหตุ แ ละผล (Granger
Causality Test) เพื่อจะไดทราบวา ตัวแปรใดเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอีกตัวแปร
หนึ่ง
ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชนแในเชิงนโนบายตอประเทศในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
เป็นประโยชนแตอประชาชนในประเทศ ในการวางแผนทางการเงินเพื่อการบริโภคในชีวิตประจําวัน จึง
ทําการศึกษาวิเคราะหแความสัมพันธแของหนี้ครัวเรือนกับการบริโภคและผลิตภัณฑแมวลรวมประชาชาติ
โดยใชแบบจําลอง Cointegrationมาทําการศึกษาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหแ ความสั มพัน ธแระหวางหนี้ครัว เรือน การบริโ ภค และผลิ ตภัณ ฑแมวลรวมใน
ประเทศโดยใชแบบจําลองCointegration
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ปริมาณหนี้ครัวเรือน การ
บริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมภายในประเทศ โดยทําการรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
2.1 การทดสอบความนิ่งของขอมูล (Unit Root test)
ในการศึกษาขอมูลอนุกรมเวลา ตองทําการทดสอบความนิ่งของขอมูลอนุกรมเวลากอน
เนื่องจากถาขอมูลไมมีลักษณะนิ่ง จะเกิดปัญหาความสัมพันธแไมแทจริง (spurious regression)
ระหวางตัวแปรอนุกรมเวลาทั้งสองตัวแปร ซึ่งจะเห็นไดจากสมการถดถอยระหวางตัวแปรอนุกรมเวลา
ทั้งสองตัวแปร สวนมากจะไดคา R2สูง และคาสถิติ tมีนัยสําคัญ ทั้งที่ความสัมพันธแของตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาว โดยทางทฤษฎีแลวไมมีความหมายในทางเศรษฐศาสตรแ โดยขอมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะนิ่ง
(stationary)นั้ น ค า เฉลี่ ย (means)และความแปรปรวนจะต อ งมี ค า คงที่ (constant)เมื่ อ เวลา
เปลี่ยนไป ในขณะที่คาความแปรปรวนรวมเกี่ยว (covariance)ระหวางสองคาบเวลาจะขึ้นอยูกับ
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ชองวาง (gap)ระหวางคาบเวลาเทานั้น ไมไดขึ้นอยูกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง หากไมมีลักษณะดังกลาว จะ
ถือวาขอมูลมีลักษณะไมนิ่ง (non-stationary)การทดสอบวาขอมูลอนุกรมเวลามีลักษณะนิ่งหรือไม
นั้น พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ในตัวเอง (autocorrelation coefficient function : ACF)ตาม
แบบจําลองของ Dickey-FullerและAugmented Dicky Fuller (ADF) โดยการตรวจสอบขอมูล
อนุกรมเวลาวามีลักษณะนิ่งหรือไม โดยการทดสอบยูนิทรูท (unit root test)
2.2 แนวคิด Cointegration และError Correction Model
เนื่องจากขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรแมหภาคสวนใหญจะมีลักษณะเป็น Nonstationary
คือ คาเฉลี่ย และ คาความแปรปรวนของขอมู ลเหลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไมหยุดนิ่ง
ซึ่งการอางอิงทางสถิติ หรือ การวิเคราะหแนโยบายใด ๆ โดยอิงกับคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองที่
ประมาณการได อาจใหภาพบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงได และในทางปฏิบัติที่ผานมานักวิเคราะหแและ
นั ก วิ จั ย มั ก จะแก ปั ญ หาดั ง กล า วด ว ยการปรั บ ข อ มู ล (Pre-filtering
Data)โดยการทํ า First
differencingตามวิธีการของ Box and Jenkins (1976)กอนที่จะนําขอมูลเหลานั้นไปใชในการ
ประมาณการในทางเศรษฐกิจตอไป แตโดยมากนักวิเคราะหแและนักวิจัยมักจะละเลยปัญหาดังกลาว
หรือไมก็ตั้งสมมติฐานอยางกลาย ๆ (Implicit Assumption)วาขอมูลที่ใชมีลักษณะเป็น Stationary
ซึ่งเป็นสิ่งที่ไมถูกตอง ทําใหคาทางสถิติที่ประมาณการไดไมมีประสิทธิภาพและขาดความนาเชื่อถือ
Cointegrationและ Error Correction Modelจึงเป็นเครื่องมือในการวิเคราะหแทาง
เศรษฐมิติที่ไ ดรั บ การพัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อให ส ามารถใชวิเคราะหแ ขอมูล อนุ กรมเวลาที่ มีลั กษณะเป็ น
Nonstationaryได โดยจะใชเป็นเครื่องมือในการทดสอบและวิเคราะหแหาความสัมพันธแเชิงดุลยภาพ
ในระยะยาว (Cointegrating Relationship) และความสัมพันธแเชิงดุลยภาพในระยะสั้น (Error
Correction Model)เพื่อดูการปรับตัวในการเขาสูดุลยภาพของตัวแปร ระหวางตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ตาง ๆ ตามที่ระบุไวในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแไดโดยตรง ซึ่งลักษณะเดนประการหนึ่งของการใช
เทคนิคดังกลาวคือ จะไมกอใหเกิดปัญหาเรื่องตัวแปรมีความสัมพันธแที่ไมแทจริงตอกัน (Spurious
Relationships)แมวาตัวแปรที่ใชจะมีลักษณะเป็น Non-stationary Processก็ตาม
Cointegrated Systemเป็นขั้นตอนของการทดสอบเพื่อดูวาตัวแปรทางเศรษฐกิจตาง ๆ
มีความสัมพันธแเชิงดุลยภาพในระยะยาวตามที่ระบุไวในทฤษฎีเศรษฐศาสตรแหรือไม ซึ่งวิธีการทดสอบ
Cointegrationที่นิ ย มใชมี 2 วิธี คือ วิธี Two-step Approachที่เสนอโดย EngleและGranger
(1987)และวิธีของ Johensenและ Juselius (1990)
1) วิธีการของ Engle และ Grangerประกอบไปดวย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้น ตอนแรก ทําการประมาณคาสมการถดถอยของตัว แปรที่ตองการทดสอบดว ยวิ ธี
Ordinary Least Square (OLS)

149

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ขั้นตอนที่สอง ทดสอบดูวาคาความคลาดเคลื่อน et ที่ประมาณไดมีคุณสมบัติในลักษณะ
Stationary Processหรือไมในขั้นตอนนี้EngleและGrangerแนะนําใหทดสอบดวยวิธี Augmented
Dickey–Fuller Test (ADF) จะได
p

et   et 1   i et i   t
i 1

โดยที่ et  et  et 1 และ p คือจํานวนของ Lagged Values of First Differences of
the Dependent Variable เพื่อแกปัญหา Autocorrelation ใน  t
สมมติฐานในการทดสอบ
สมมติฐ านหลั กคือ et เป็น Non-stationary หรืออี กนัย หนึ่ง ก็คือ xt และ yt ไม มี
ความสัมพันธแเชิงดุลยภาพในระยะยาว  H0 :   0
สมมติฐานรองคือ et เป็น Stationary หรือกลาวไดวา xt และ yt มีความสัมพันธแเชิงดุลย
ภาพในระยะยาว  H1 :   1
Error Correction Modelแนวคิดเกี่ยวกับCointegrationและ Error Correction
Mechanism เป็นแนวคิดที่มีความเกี่ยวของและมีความสัมพันธแซึ่งกันและกันตามหลักของ Granger
Representation Theorem โดยทฤษฎีนี้กลาววาถาพบวาตัวแปรในแบบจําลองมีความสัมพันธแเชิง
ดุลยภาพในระยะยาวแลวจะสามารถสรางแบบจําลองการปรับตัวที่เรียกวา “Error Correction
Mechanism” เพื่ออธิบายกระบวนการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปรตางๆในแบบจําลองใหเขาสู
ดุล ยภาพในระยะยาวไดข อที่น าสังเกตคือตามทฤษฎีนี้รูปแบบการปรับตัว ในระยะสั้ นจะคํานึงถึง
ผลกระทบที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในการปรับตัวของตัวแปรตางๆในระยะยาวเขาไปดวย
ผลการวิจัย
ผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูล
การศึกษาในครั้งนี้ไดทําการทดสอบ Unit Root ดวยวิธี Augmented Dickey-Fuller
(ADF) โดยผลการทดสอบ Unit Root สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ Unit Root ดวยวิธีการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller
หนี้ครัวเรือน
(Debt)
การบริโภค
(Consumption)
ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ
(GDP)

At Level

1st Diff

2rd Diff

0.6790

0.1108

0.0157**

0.9971

0.3132

0.0008***

0.9999

0.6618

0.0001***
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ผลการทดสอบประมาณค่า
การวิเคราะหแความสัมพันธแรหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแมวลรวมใน
ประเทศ โดยวิธี Ordinary Least Square (OLS) จะไดสมการประมาณคาดังนี้
Ddebt  12939  0.0522 Dgdp  0.3075Dconsumption
(-0.0777) (-0.1776)
(-0.1785)
ผลการประมาณแบบจําลองพบวาการเปลี่ยนแปลงของการบริโภค และการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ ไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอการเปลี่ยนแปลงของหนี้ภาคครัวเรือน โดยมี
คา t –statistics เทากับ -0.1776 และ -0.1785และคาสัมประสิทธิ์ เทากับ -0.0522 และ -0.3075
ตามลําดับ
ผลการทดสอบความนิ่งของตัวคลาดเคลื่อน
จากการทดสอบความนิ่งของตัวคลาดเคลื่อนที่ระดับ I(0) โดยวิธี Augmented DickeyFuller (ADF)จะไดผลการทดสอบแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2ผลการทดสอบความนิ่งของตัวคลาดเคลื่อน
t –statistics
Prob
Residal
-2.774
0.0143**
ผลการทดสอบพบวา คา t –statistics ณ ระดับ Level มีคาเทากับ -2.774 ซึ่งมีคามากกวา
คาวิกฤติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ทําใหปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง
Ha นั่นคือคาคลาดเคลื่อนไมมี Unit Root หมายความวา การเปลี่ยนแปลงของการบริโภค และการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ มีความสัมพันธแในระยะยาว (Cointegration) กับการ
เปลี่ยนแปลงของหนี้ครัวเรือน
ผลการประมาณค่าแบบจาลอง Error Correction
การวิเคราะหแ ความสั มพัน ธแระหว างหนี้ครัว เรือน การบริโ ภค และผลิ ตภัณฑแ มวลรวมใน
ประเทศ โดยแบบจําลอง Error CorrectionModel จะไดสมการประมาณคา ดังนี้
Ddebt  14711.73  0.0433Dgdp  1.3799 Dconsumtion  0.5908resid (1)

จากสมการประมาณคา หมายความวา เมื่อเกิดภาวะใดๆ ที่ทําใหการเปลี่ยนแปลงของหนี้
ครัวเรือนออกจากดุลยภาพ การปรับตัวกลับเขาสูจุดดุลยภาพของการเปลี่ยนแปลงของหนี้ครัวเรือน
จะถูกปรับลดลงในแตละชวงเวลาดวยขนาด 0.5908
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความสั มพันธแระหวา งหนี้ครัว เรือน การบริโภค และผลิ ตภัณฑแมวลรวมใน
ประเทศ โดยใชแบบจําลอง Cointegration พบวา การบริโภค ผลิตภัณฑแมวลรวมในประเทศ สงผล
ตอระดับหนี้ครัวเรือนในทิศทางตรงขาม ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Kazuo Ogawa, Junmin
Wan (2007)และ Edmond Berisha, John Meszaros (2017) แตไมสอดคลองกับทฤษฎีการ
บริโภค และทฤษฎีรายไดประชาชาติ ที่วาหากมีการบริโภคเพิ่มขึ้นจะสงผลใหหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นดวย
นอกจากนี้ การที่หนี้ ครัว เรือนเพิ่มสูงขึ้นนั้นอาจจะส งผลตอระบบเศรษฐกิจผานรายไดประชาชาติ
(GDP) ที่เพิ่มสูงขึ้น จากผลการศึกษาที่ไมเป็นไปตามทฤษฎีทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจากการทยอย
สิ้นสุดของหนี้จากมาตรการรถยนตแคันแรก และทําใหสัดสวนหนี้ครัวเรือนตอ GDPทยอยปรับลดลงมา
ดวย ซึ่งจากการรายงานของธนาคารแหงประเทศไทยพบวาเงินกูยืมในหมวดรถยนตแมีการปรับตัว
ลดลงชัดเจนที่สุด นอกจากนี้แบบจําลอง Cointegration และ Error Correction แสดงใหเห็นวา
เมื่อเกิดการเปลี่ ยนแปลงของระดับหนี้ครัวเรือนซึ่งอาจจะเป็นผลเนื่องมาจากนโยบายของภาครัฐ
รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชน การเปลี่ยนแปลงนี้จะสามารถปรับตัวสูจุดดุลยภาพในระยะยาวได
ดวยความเร็วรอยละ 59.08
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหแความสัมพันธแระหวางหนี้ครัวเรือน การบริโภค และผลิตภัณฑแ
มวลรวมในประเทศ” นี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเรียบรอย ขอขอบคุณผูรวมวิจัยทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือในการทํางานวิจัยเป็นอยางดี
ขอขอบคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า น รวมทั้ ง อาจารยแ แ ละเจ า หน า ที่ คณะวิ ท ยาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ไดใหคําแนะนํา และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการทําวิจัยครั้งนี้
ทายนี้ คณะผูจัดทําวิจัยหวังวางานวิจัยครั้งนี้จะมีประโยชนแตอประเทศ ในการวางแผนทาง
การเงินเพื่อการบริโภคในชีวิตประจําวันตอไป
คณะผูจัดทําวิจัย
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แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดต้นเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
Improve Landscape of Ton Ngern Market for Supporting Community
Business in Hang Chat District, Lampang Province
จารุณี ศรีบุรี(Jarunee Sriburi)
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
*
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องแนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง กําหนดวัตถุประสงคแ 3 ประการคือ 1) อภิปรายสภาพแวดลอมทางการตลาดของ
ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 2) วิเคราะหแความตองการของของนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปตอตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางและ 3) สังเคราะหแแนวทางการปรับ
รูปแบบของตลาดตนเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ นักทองเที่ยวชาวไทยและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ และผูประกอบการคาขายที่ตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหแขอมูล คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมวิเคราะหแขอมูลสําเร็จรูป ทางสังคมศาสตรแ
และจํานวนผูประกอบการจํานวน 5 คนโดยใชการสัมภาษณแเชิงลึกแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหแเชิง
เนื้อหา
ผลวิจัยตลาดตนเงิ น อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เป็นตลาดที่มีความพรอมอยางมากตอ
การรองรั บ นั กทองเที่ย วที่มาจั บ จ ายใชส อยซื้อสิ นคา ของที่ระลึ ก และของฝากกลั บยังภูมิลํ าเนา
หลังจากการเดินทางทองเที่ยว โดยพื้นฐานแลวนั้นตลาดไดจัดระบบระเบียบการบริหารตลาดไดเป็น
อยางดี มีการจัดโซนของสินคาไดอยางชัดเจน มีสินคาที่มีความหลากหลาย ตลาดมีความดึงดูดใจใน
การแวะซื้อสิ นคาเนื่องจากมีปู ายโฆษณาจากรานเซรามิคที่ทําการตลาดดานราคาเพื่อดึงดูดใจให
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการ ตลาดมีความเขาถึงงาย แตอุปสรรคปัญหามีเพียงเหตุเดียว คือ ตลาดยัง
ไมเป็นที่รูจักอยางมากในวงการการทองเที่ยว เมื่อตลาดไมเป็นที่รูจักอยางวงกวางทําใหผูประกอบการ
ขายสินคาไดไมดีเทาที่ควร บางรายก็ยายไปขายยังแหลงตลาดอื่น ทําใหตลาดเริ่มซบเซาลงเรื่อย ๆ ทุก
เดื อ น หากไม มี การแกไ ข ในอนาคตตลาดตน เงิ นอาจจะปิ ด ตัว ลงอย า งแน น อน ดั งนั้ น ทุ กส ว นที่
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เกี่ยวของจึงควรชวยพัฒนาตลาดตนเงินใหฟื้นตัวและมีการเติบโตมากขึ้นยิ่งกวาเดิม อาจจะโดยการทํา
การโฆษณาตลาดผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหตลาดเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น

คาสาคัญ: การปรับรูปแบบ ธุรกิจชุมชน การสื่อสารทางการตลาด
Abstract
A study on the ways of adjusting that Ton Ngern Market, Hang Chat District,
Lampang model to promote community business. The objectives of the study were
3 points 1) to discuss the marketing environment of Ton Ngern Market. 2) Analyze the
needs of tourists and the general people who spend time with shopping on Ton
Ngern Market. 3) Synthesis of guidelines for the reform of Ton Ngern Market to
promote community business. The sample was used in the study. Thai tourists and
the general people who spend the money for shopping at Ton Ngern Market, Hang
Chat District, Lampang. A total of 400 people were interviewed using the
questionnaire as a tool to collect data. Statistics used in data analysis are Percentage,
Mean and Standard Deviation of the Social science and 5 operators using in-depth
interviews.
In general research, Ton Ngern Market, Hang Chat District, Lampang is
considered to be a market that is very readily available for visitors to the shopping.
You can buy souvenirs for gifts and souvenir to your home after a trip, and then the
market has a good market management system. The item's zone has been clearly
organized. Wide range of products. The market is attracted to the appeal of the
goods, since it has an advertising from a ceramic shop that offers a price market to
attract tourists to use. The market has easy access. But the problem barrier is only
one reason, the market is still not very recognizable in the tourism industry. When
the market is not well known, it allows the trader to sell the item as good as it
should. Some of them move to sell to other market sources. The market has begun
to be sluggish every month. If it is not fixed, In the future, the money market may
surely shut down. Therefore, all related parts should help develop the money
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market, recover and grow even more. It may be done by advertising marketing
through various media to make the market more recognizable.

Keywords: Landscape, Community Business, Marketing Communication
บทนา
ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลําปางในป 2550 มีผลิตภัณฑมวล 46,870 ล
านบาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาการคาสงและคาปลีกมากที่สุดถึงรอยละ 16.59 คิดเปนมูลคา
7,779 ลานบาท รองลงมาเปน สาขาการเกษตรกรรม และสาขาการเหมื อ งแร และยอยหิ น
(สํานักงานสรรพากรพื้นที่ลําปาง/สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ลําปาง) จากขอมูลขั้นตนทําใหทราบไดวา
รายไดสวนใหญที่นําเม็ดเงินเขามาในจังหวัดลําปาง คือ การทําการคาขาย ซึ่งจะเห็นไดมาปัจจุบันนี้ มี
ประชากรจังหวัดลําปางทําอาชีพคาขายกันมากขึ้น ทั้งเป็นการคาขายที่เป็นกลุมธุรกิจขนาดใหญและ
ขนาดยอม โดยจะสังเกตไดวาการคาขายนั้นจะเป็นการคาขายใหกับนักทองเที่ยวที่เดินทางผานมายัง
จังหวัดลําปางเป็นสวนใหญ
ในสถานการณแปัจจุบัน “วิสาหกิจชุมชน” หรือ “ธุรกิจชุมชน” มีการเติบโตขึ้นอยางมากใน
สังคมปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องและเป็นระบบ โดยวิสาหกิจชุมชนนั้นจัดเป็นกลุมกิจกรรมของชุมชนที่
ชุมชนคิดไดจากการเรียนรู ไมใชกิจกรรมเดี่ยว ๆ ที่ทําเพื่อมุงสูตลาดใหญ และไมใชกิจกรรมที่ซับซอน
อะไร ลวนแลวแตเป็นการทํากินทําใชทดแทนการซื้อจากตลาดได และเป็นการจัดการระบบการผลิต
และบริโภคที่มีอยูในชีวิตประจําวัน เชน การจัดการเรื่องขาว หมู เห็ด เป็ด ไก ผัก ผลไม น้ํายาสระผม
ส บู น้ํ า ย า ล า ง จ า น ห รื อ อื่ น ๆ ที่ ชุ ม ช น ทํ า ไ ด เ อ ง โ ด ย ไ ม ยุ ง ย า ก นั ก ( อ อ น ไ ล นแ
http://ophbgo.blogspot.com) การทํากินทําใชทดแทนการซื้อเป็นการลดรายจายและยังชวยให
ระบบเศรษฐกิจใหญเขมแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการจัดระบบเศรษฐกิจใหมใหเป็นฐานที่เป็นจริงใน
ชุมชน เพราะถาชุมชนเขมแข็งพึ่งพาตนเองได กระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงเปรียบเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนเสาเข็มของตึกที่ทําใหตึกมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจของประเทศก็
จะเขมแข็งและอยูได ยกตัวอยางไดชัดเจน คือ การคาขายที่ตลาดทุงเกวียน ที่เริ่มมีการกอตั้งตั้งแตปี
พ.ศ. 2542 ซึ่งถือไดวาเป็นตลาดที่มีการคาขายสินคาที่นําเม็ดเงินสูจังหวัดลําปางไดอยางมากมาย
เพราะถือไดวาเป็นตลาดที่มีสินคาครบวงจร และมีความหลากหลายของขางสูง จึงทําใหเป็นที่นิยม
ใหกับนักทองเที่ยว และบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยอยางวงกวาง
ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เป็นตลาดที่เกิดขึ้นใหมในปี 2555 เป็นตลาดที่
เกิดขึ้นมาเพื่อจะรองรับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยที่ตลาดทุงเกวียน จุดประสงคแ
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ของการกอตั้ง คือ เป็นการระบายความหนาแนนของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปใหมาใชจายที่ตลาด
ตนเงินแทนตลาดทุงเกวียน ซึ่งการจัดทํานั้น สินคาและบริการมีความเหมือนกัน อีกทั้งราคายังเทา
เทียมกันอีกดวยตลาดตนเงินเป็นตลาดที่ทําครบวงจร คือ มีที่จอดรถเพียงพอ ทั้งรถบัส รถตู และรถ
โดยสารส ว นตั ว และยั ง มี ก ารสร า งห อ งพั ก ให กั บ ผู ป ระกอบการเช า สะดวกต อ ผู ป ระกอบและ
นักทองเที่ยวเป็นอยางมาก
ปั จ จุ บั น ตลาดต น เงิ น อํ า เภอห า งฉั ต ร จั ง หวั ด ลํ า ปางเริ่ ม มี ค วามซบเซา จํ า นวน
ผูประกอบการเริ่มลดลง ทําใหจํานวนรานคามีจํานวนลดลง เมื่อรานคามีจํานวนลดลง ทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่ว ไปที่มาจับจายใชสอยลดลงตามไปดวย เนื่องจากตลาดไมรองรับความ
ต อ งการของนั ก เท า เที่ ย วได ดี เ ช น เดิ ม สิ น ค า เริ่ ม ไม มี ค วามหลากหลาย อี ก ทั้ ง ผู ค า ขายไม มี
ประสบการณแทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจ ทําใหตลาด ณ สถานการณแปัจจุบันเริ่มเงียบ จํานวน
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาจับจายใชสอยลดลงมาก บางรานคาปิดตัวไป เหลือรานคาเพียงไมกี่
ราน และปัญหาที่สําคัญ คือ ตลาดตนเงินจุดเดนของตลาดไมชัดเจน มองเห็นไดไมชัด และไมไดมี
เอกลักษณแที่แสดงชัดเจน ไมสามารถเรียกใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปมาใชจายได ระยะนานจะ
ทําใหตลาดขาดทุนและยกเลิกไปในอนาคต
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงสนใจศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาใหตลาดกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
และเพื่อมาชวยรองรับการกระจายจํานวนนักทองเที่ยวใหกับตลาดทุงเกวียน อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปางเชนเดิม ซึ่งปัญหาที่ผูจัดสนใจศึกษาเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการแกไข คือ จัดทําสื่อทางการ
ตลาดใหกับตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ใหเป็นที่รูจักในวงการมากขึ้น และจะศึกษา
ทําการวิจัยความตองการของนักทองเที่ยว และสภาพแวดลอมภายนอกของตลาดตนเงิน อําเภอหาง
ฉัตร จําหวัดลําปาง โดยผูวิจัยคาดวาประโยชนแที่จะไดรั บหลังจากศึกษาวิจัยเสร็จ คือจะไดทราบถึง
สภาพแวดลอมทางการตลาดของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ทําใหใหทราบถึงความ
ตองการของของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปตอตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และจะ
ไดแนวทางการสื่อสารทางการตลาดใหกับนักทองเที่ยวเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. อภิปรายสภาพแวดลอมทางการตลาดของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
2. วิเคราะหแความตองการของของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปตอตลาดตนเงิน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง
3. สังเคราะหแแนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณรวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการสํารวจทําการรวบรวมขอมูล
ที่ไดรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชกลุมตัวอยาง คือ นักทองเที่ยวที่มาใชบริการตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางจํานวน 400 ตัวอยาง และสัมภาษณแผูประกอบการจํานวน 5 คน
สถิติในการวิเคราะหแผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการวิเคราะหแ
ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหแขอมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Analysis) ทดสอบคาเฉลี่ยความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากรหรือกลุมโดย
สุมตัวอยางจากแตละกลุมเป็นอิสระตอกัน (Independent – Sample T-Test) โดยใชสถิติแบบ T –
testและทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปโดยใชสถิติวิเคราะหแ
คาความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance : One way ANOVA) โดยคาสถิติ
ทดสอบแบบ F – Test และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเป็นรายคู (Multiple Comparison)
วิธีการทดสอบ Least Significant Difference (LSD) test และทดสอบความสัมพันธแของสองตัวแปร
โดยใชสถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation Coefficient test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรแสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิเคราะหแข อมูล และการแปลผลการวิเคราะหแขอมูลของการวิจัยครั้งนี้
ผู วิ จั ย ได วิ เ คราะหแ แ ละนํ า เสนอในรู ป แบบตารางประกอบคํ า อธิ บ ายโดยเรี ย งลํ า ดั บ เป็ น 6 ส ว น
ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
จากผลวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ เป็น เพศชาย รอยละ 53.50 มากกวา เพศหญิง รอย
ละ 46.50 อายุ 31 - 40 ปี มากสุด รอยละ 40.50 รองลงมา อายุ 20 - 30 ปี รอยละ 30.75 นอยสุด
มากกวา 60 ปี สถานภาพสมรส มากสุ ด รอยละ 71.75 รองลงมา โสด รอยละ 26.75 ระดับ
การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 67.25 รองลงมาต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 29.25 อาชี พ เป็ น
ลูกจางประจําหรือชั่วคราว รอยละ 34.00 รองลงมา พนักงานของรัฐ รอยละ 24.75 ขาราชการ รอย
ละ 15.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท รอยละ 39.75 รองลงมา นอยกวา 15,000
บาท รอยละ 31.50 ในกลุมไมมีรายได รอยละ 10.50 ตามลําดับ
สวนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและของฝาก
จากผลวิเคราะหแพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและของฝาก ดานสถานที่ในการซื้อของที่ระลึกและของ
ฝากจากแหลงอื่นๆ รอยละ 39.50 รองลงมา หางสรรพสินคา รอยละ 33.75 วัตถุประสงคแในการซื้อ
ของที่ระลึกและของฝาก เพื่อนําไปฝากเพื่อนญาติพี่นองและคนรูจัก รอยละ 79.21 รองลงมา เพื่อ
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รับประทาน/ใหกับตนเอง รอยละ 19.31 ประเภทสินคาที่ซื้อเป็นของที่ระลึกและของฝาก เซรามิก
เชน ชามตราไก มากสุด รอยละ 27.64 รองลงมา อาหาร เชน แคบหมู ไสอั่ ว น้ําพริกหนุม รอยละ
24.25 และขนมขบเขี้ยว เชน ขาวแตเนน้ําแตงโม รอยละ 23.71 บุคคลที่รวมเดินทางทองเที่ยว คือ
ครอบครัว มากสุด รอยละ 42.50 รองลงมา เดินทางคนเดียว รอยละ 25.25 ในดานการจับจายซื้อ
สินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เคยซื้อ มากสุด รอยละ 58.25 รองลงมา ไมเคย
ซื้อ รอยละ 41.75 โดยมีจํานวนครั้งที่ซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา
จํานวน 1 ครั้งบาท มากสุด รอยละ 53.22 รองลงมา จํานวน 2 ครั้ง รอยละ 24.89 และจํานวน 4
ครั้ง รอยละ 10.73 ตามลําดับ
สวนที่ 3 ความคิดเห็นตอความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง ความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มี
ความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยสูงสุด คือ ตลาดยังขาด
ความพรอมในเรื่องการรองรับและควรที่จะตองปรับปรุงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มา
ใชจาย มีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา ตลาดมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอกับนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดควรจะมีการทําการตลาดเพื่อใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย
เป็นที่รูจักมากกวาเดิม ตลาดเหมาะสําหรับเป็นสถานที่พักรถในการเดินทาง ตลาดเป็นที่รูจักอยาง
แพรหลายของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดมีรานอาหารเพียงพอกับนักทองเที่ยว
และบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย โดยนอยสุดมีความคิดเห็นในดานตลาดมีการแยกโซนสินค าและบริการได
อยางเดนชัด ตามลําดับ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด
ตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
4.1 ดานสถานที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.41 โดยสูงสุด คือ ทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาด และไมไกลจากแหลงทองเที่ยวจนเกินไป มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมา มีการทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธแตลาดเพื่อใหเป็นที่รูจักมากขึ้น เชน แจกใบปลิวที่ถนนคนเดิน ทําปูายโฆษณา
ตลาดในแหลงชุมชน เป็นตน เป็นตลาดมีความสะอาด ไมสกปรกและเหม็น มีการทําสัญลักษณแ
ทางการตลาดใหเดนชัด เชนปูายโฆษณาเดนชัด ตุ฿กตาสัญลักษณแ มาสคอต เป็นตน เพื่อเป็นสัญลักษณแ
งายตอการสังเกต, มีการทําปูายโฆษณาตลาดปักตามขางทางเรื่อย ๆ กอนถึงตลาดอยางนอย 1 กิโล
เมตร,ตลาดควรมีบริการสถานที่ในการนวดผอนคลาย และสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานภายในตลาดมีความเพียงพอกับนักทองเที่ยว เชน มีหองน้ําเพียงพอ ลานจอดรถที่เพียง พอ
รานคาเพียงพอ เป็นตน และภายในตลาดมีการจัดทําหลังคามุงกันแดด และฝนใหกับนักทองเที่ยว
และบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด โดยนอยสุดเป็นตลาดที่มีสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพในการพักผอน
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(Health Care Park) และมีการสรางจุดเดนทางการทองเที่ยวที่นารักและสวยงาม มีมุมเกเเพื่อให
นักทองเที่ยวไดถายภาพเลน ตามลําดับ
4.2 ดานสินคาและบริการ มี ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40 โดยสูงสุด คือ มีการแบงโซนสินคาใหเดนชัดมากขึ้น เชน โซนสินคา OTOP โซน
สินคาของฝากโซนของปุาและโซนเซรามิกลําปาง มีคาเฉลี่ย 4.61 รองลงมา มีสินคาที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดใกลเคียงมาขายภายในตลาดเพื่อใหเกิดความหลายหลายมากขึ้นสินคาตองมีความสด ใหมและ
สะอาดอยูเสมอ มีรานอาหารสะดวกรับประทาน (Food Center) มีสินคาพื้นบาน สินคาหัตถกรรม
OTOP เซรามิ และของที่ระลึกประจําจังหวัดลําปางที่หลากหลายมีของปุาหายากที่ชาวบานในชุมชน
ไปหามาจากปุา เชน พวกเนื้อสัตวแปุา สัตวแปุา ประเภทแย แลน เห็ดตางๆ ผักสดหนอไม เป็นตน มี
การจัดสินคาโปรโมชั้นในราคาพิเศษเพื่อใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด จํานวน
สินคาและบริการมีความพอเพียงกับความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด
โดยนอยสุดในดานมีรานกาแฟที่หลากหลายตอการนั่งพักผอนหยอนใจ ตามลําดับ
สวนที่ 5 ความคิดเห็นตอความตองการของผูประกอบการที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปางวิเคราะหแดานความคิดเห็นตอความตองการของผูประกอบการที่ตลาดตนเงิน อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปางพบวาควรจะมีการพัฒนาตลาดใหเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม อาจจะพัฒนา
ตลาดโดยการทําการโฆษณาตลาดผานทางสื่อตาง ๆ นําเสนอตลาดไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อชวยในการพัฒนาตลาดมากขึ้นกวาเดิม โดยการอาจจะชว ยสนับสนุนคาใชจายในการ
โฆษณา หรือสนับสนุนในการสงเสริมตลาดในดานตาง ๆ เชนลดราคาคาภาษีปูาย สงเสริมการใช
สถานที่ตลาดในการจัดเลี้ยง เป็นตน เพื่อใหเป็นที่รูจักในวงกวางมากขึ้น
สวนที่ 6 แนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปางควรมีการทําการโฆษณาตลาดใหเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลาย ควรมีการทําการตลาด
โดยจัดโปรโมชั้นใหกับผูประกอบการ เชน ใหผูประกอบการเชาพื้นที่ทําการตลาดฟรีจํานวน 3 เดือน
หรือลดราคาคาเชาพื้นที่ทําการตลาดครึ่งราคา เป็นตน เพื่อเป็นการดึงดูดใจใหผูประกอบการมาทํา
การลงทุนมากขึ้นกวาเดิม มีการทําปูายโฆษณาตลาดใหเดดชัดมากขึ้นกวาเดิม เชน อาจจะทําปูาย
ขนาดใหญและเก็บเงินคาสวนกลางจากผูประกอบการในราคาที่จายได และทําปูายเตือนขางทางโดย
ติดตอกับตํารวจทางหลวงวาขั้นตอนอยางไรในการทําปูายติดขางทางเพื่อใหนักทองเที่ยวทราบวาใกล
ถึงแหลงจับจายใชสอยแลว ตลาดควรมีการสรางอัตลักษณแเป็นของตนเองเพื่อเพิ่มจุดเดนใหกับตลาด
และจะทําใหตลาดเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม เชน ทําแคบหมูใบเตยที่เหมือนใคร ไสอั่วสะบันงาที่ทํา
จากแหนม หรือสินคาที่คิดคนขึ้นมาขายที่หาซื้อไดที่ตลาดตนเงินเพียงแหงเดียว เป็นตน
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สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหแขอมูลนํามาสรุปผลงานวิจัยไดดังนี้
1. จากผลวิเคราะหแลักษณะสวนบุคคลในดานเพศ เป็น เพศชาย รอยละ 53.50 มากกวา เพศ
หญิง รอยละ 46.50 อายุ 31 - 40 ปี มากสุด รอยละ 40.50 รองลงมา อายุ 20 - 30 ปี รอยละ
30.75 นอยสุด มากกวา 60 ปี สถานภาพสมรส มากสุด รอยละ 71.75 รองลงมา โสด รอยละ
26.75 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี รอยละ 67.25 รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 29.25 อาชีพ
เป็นลูกจางประจําหรือชั่วคราว รอยละ 34.00 รองลงมา พนักงานของรัฐ รอยละ 24.75 ขาราชการ
รอยละ 15.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท รอยละ 39.75 รองลงมา นอยกวา
15,000 บาท รอยละ 31.50 ในกลุมไมมีรายได รอยละ 10.50 ตามลําดับ
2. จากผลวิเคราะหแพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและของฝาก ดานสถานที่ในการซื้อของที่
ระลึกและของฝากจากแหล งอื่นๆ รอยละ 39.50 รองลงมา ห างสรรพสินคา รอยละ 33.75
วัตถุประสงคแในการซื้อของที่ระลึกและของฝาก เพื่อนํา ไปฝากเพื่อนญาติพี่นองและคนรูจัก รอยละ
79.21 รองลงมา เพื่อรับประทาน/ใหกับตนเอง รอยละ 19.31 ประเภทสินคาที่ซื้อเป็นของที่ระลึก
และของฝาก เซรามิก เชน ชามตราไก มากสุด รอยละ 27.64 รองลงมา อาหาร เชน แคบหมู ไสอั่ว
น้ําพริกหนุม รอยละ 24.25 และขนมขบเขี้ยว เชน ขาวแตเนน้ําแตงโม รอยละ 23.71 บุคคลที่รวม
เดินทางทองเที่ยว คือ ครอบครัว มากสุด รอยละ 42.50 รองลงมา เดินทางคนเดียว รอยละ 25.25
ในดานการจับจายซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เคยซื้อ มากสุด รอยละ
58.25 รองลงมา ไมเคยซื้อ รอยละ 41.75 โดยมีจํานวนครั้งที่ซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง พบวา จํานวน 1 ครั้งบาท มากสุด รอยละ 53.22 รองลงมา จํานวน 2 ครั้ง รอยละ
24.89 และจํานวน 4 ครั้ง รอยละ 10.73 ตามลําดับ
3. จากผลวิเคราะหแความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมของตลาดตน เงิน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง มีความคิดเห็นในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.58 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53 โดยสูงสุด คือ
ตลาดยังขาดความพรอมในเรื่องการรองรับและควรที่จะตองปรับปรุงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มาใชจาย มีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา ตลาดมีหองน้ําสาธารณะที่สะอาดและเพียงพอกับ
นักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดควรจะมีการทําการตลาดเพื่อใหนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไปที่มาใชจายเป็นที่รูจักมากกวาเดิม ตลาดเหมาะสําหรับเป็นสถานที่พักรถในการเดินทาง
ตลาดเป็นที่รูจักอยางแพรหลายของนักทองเที่ย วและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย ตลาดมีรานอาหาร
เพียงพอกับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย โดยนอยสุดมีความคิดเห็นในดานตลาดมีการแยก
โซนสินคาและบริการไดอยางเดนชัด ตามลําดับ

161

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

4. จากผลวิเคราะหแความคิดเห็นตอความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใช
จายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวา มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยดานสินคา
และบริการ สูงสุด รองลงมา ดานสถานที่ สรุปผลรายดานไดดังนี้
4.1 ดานสถานที่ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.41 โดยสูงสุด คือ ทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาด และไมไกลจากแหลงทองเที่ยวจนเกินไป มีคาเฉลี่ย 4.59 รองลงมา มีการทําการ
โฆษณาประชาสัมพันธแตลาดเพื่อใหเป็นที่รูจักมากขึ้น เชน แจกใบปลิวที่ถนนคนเดิน ทําปูายโฆษณา
ตลาดในแหลงชุมชน เป็นตน เป็นตลาดมีความสะอาด ไมสกปรกและเหม็น มีการทําสัญลักษณแ
ทางการตลาดใหเดนชัด เชนปูายโฆษณาเดนชัด ตุ฿กตาสัญลักษณแ มาสคอต เป็นตน เพื่อเป็นสัญลักษณแ
งายตอการสังเกต, มีการทําปูายโฆษณาตลาดปักตามขางทางเรื่อย ๆ กอนถึงตลาดอยางนอย 1 กิโล
เมตร,ตลาดควรมีบริการสถานที่ในการนวดผอนคลาย และสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานภายในตลาดมีความเพียงพอกับนักทองเที่ยว เชน มีหองน้ําเพียงพอ ลานจอดรถที่เพียง พอ
รานคาเพียงพอ เป็นตน และภายในตลาดมีการจัดทําหลังคามุงกันแดด และฝนใหกับนักทองเที่ยว
และบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด โดยนอยสุดเป็นตลาดที่มีสวนสาธารณะเพื่อสุขภาพในการพักผอน
(Health Care Park) และมีการสรางจุดเดนทางการทองเที่ยวที่นารักและสวยงาม มีมุมเกเเพื่อให
นักทองเที่ยวไดถายภาพเลน ตามลําดับ
4.2 ดานสินคาและบริการ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.48 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.40 โดยสูงสุด คือ มีการแบงโซนสินคาใหเดนชัดมากขึ้น เชน โซนสินคา OTOP โซน
สินคาของฝากโซนของปุาและโซนเซรามิกลําปาง มีคาเฉลี่ย 4.61 รองลงมา มีสินคาที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดใกลเคียงมาขายภายในตลาดเพื่อใหเกิดความหลายหลายมากขึ้นสินคาตองมีความสด ใหมและ
สะอาดอยูเสมอ มีรานอาหารสะดวกรับประทาน (Food Center) มีสินคาพื้นบาน สินคาหัตถกรรม
OTOP เซรามิ และของที่ระลึกประจําจังหวัดลําปางที่หลากหลายมีของปุาหายากที่ชาวบานในชุมชน
ไปหามาจากปุา เชน พวกเนื้อสัตวแปุา สัตวแปุา ประเภทแย แลน เห็ดตางๆ ผักสดหนอไม เป็นตน มี
การจัดสินคาโปรโมชั้นในราคาพิเศษเพื่อใหนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด จํานวน
สินคาและบริการมีความพอเพียงกับความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาด
โดยนอยสุดในดานมีรานกาแฟที่หลากหลายตอการนั่งพักผอนหยอนใจ ตามลําดับ
5. วิเคราะหแดานความคิดเห็นตอความตองการของผูประกอบการที่ตลาดตนเงิน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปางพบวาควรจะมีการพัฒนาตลาดใหเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม อาจจะพัฒนาตลาด
โดยการทําการโฆษณาตลาดผานทางสื่อตาง ๆ นําเสนอตลาดไปยังหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อชวยในการพัฒนาตลาดมากขึ้นกวาเดิม โดยการอาจจะชวยสนับสนุนคาใชจายในการโฆษณา หรือ
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สนับสนุนในการสงเสริมตลาดในดานตาง ๆ เชนลดราคาคาภาษีปูาย สงเสริมการใชสถานที่ตลาดใน
การจัดเลี้ยง เป็นตน เพื่อใหเป็นที่รูจักในวงกวางมากขึ้น
6. วิเคราะหแแนวทางการปรับรูปแบบของตลาดตนเงินเพื่อสงเสริมธุรกิจชุมชน อําเภอหาง
ฉัตร จังหวัดลําปาง ไดขอเสนอแนะในการปรับรูปแบบดังนี้
6.1 ควรมีการทําการโฆษณาตลาดใหเป็นที่รูจักกันอยางแพรหลาย
6.2 ควรมีการทําการตลาดโดยจัดโปรโมชั้นใหกับผูประกอบการ เชน ใหผูประกอบการ
เชาพื้นที่ทําการตลาดฟรีจํานวน 3 เดือน หรือลดราคาคาเชาพื้นที่ทําการตลาดครึ่งราคา เป็นตน เพื่อ
เป็นการดึงดูดใจใหผูประกอบการมาทําการลงทุนมากขึ้นกวาเดิม
6.3 มีการทําปูายโฆษณาตลาดใหเดดชั ดมากขึ้นกวาเดิม เชน อาจจะทําปูายขนาดใหญ
และเก็บเงินคาสวนกลางจากผูประกอบการในราคาที่จายได และทําปูายเตือนขางทางโดยติดตอกับ
ตํารวจทางหลวงวาขั้นตอนอยางไรในการทําปูายติดขางทางเพื่อใหนักทองเที่ยวทราบวาใกลถึงแหลง
จับจายใชสอยแลว
6.4 ตลาดควรมีการสรางอัตลักษณแเป็นของตนเองเพื่อเพิ่มจุดเดนใหกับตลาดและจะทํา
ใหตลาดเป็นที่รูจักมากขึ้นกวาเดิม เชน ทําแคบหมูใบเตยที่เหมือนใคร ไสอั่วสะบันงาที่ทําจากแหนม
หรือสินคาที่คิดคนขึ้นมาขายที่หาซื้อไดที่ตลาดตนเงินเพียงแหงเดียว เป็นตน
6.5 พยายามหาสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้นมาขายใหกับนักทองเที่ยว
6.6 หนวยงานภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดงาน โดยการเชิญของดีประจําจังหวัดหรือ
ภาคตาง ๆ ในประเทศไทยมาแสดงสินคาและขายผลิตภัณฑแเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาจับจายใช
สอยมากขึ้นอีกทั้งตลาดจะไดเป็นที่รูจักมากยิ่งขึ้น
6.7 ควรมีการพัฒนาตลาดใหมีความสะอาด ถูกสุขอนามัยอยูบอยครั้ง
6.8 ควรมีการทําสัญลักษณแของตลาดเพื่อเพิ่มจุดเดนใหกับตลาด เชน ตุ฿กตาสัญลักษณแ
ตลาด ตัวมาสคอต เพื่องายตอการสังเกต และมีมุมเกเ ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดถายภาพและโพสลงสื่อ
อินเตอรแเนตเพื่อเป็นการเพิ่มชองทางในการโฆษณาตลาด
6.9 ควรมีการสรางสวนสาธารณะเล็ก ๆ เพื่อจะไดเป็นจุดพักผอนใหกับคนขับรถได
6.10 มีการจัดตั้งธุรกิจนวด รานกาแฟเกเ ๆ เพื่อใหนักทองเที่ยวไดผอนคลายและใชเวลา
มากยิ่งขึ้นในการอยูในตลาด
จากผลวิจัยที่คนพบนํามาอภิปรายผลงานวิจัยไดดังนี้
1. ผลวิจัยปัจจัยลักษณะสวนบุคคลพบวาสวนใหญเป็นเพศชาย มากกวา เพศหญิง อายุ 31 40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจางประจําหรือชั่วคราว รองลงมา
พนักงานของรัฐ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,000 - 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกและ
ของฝาก ดานสถานที่ในการซื้อของที่ระลึกและของฝากจากแหลงอื่นๆ รองลงมา หางสรรพสินคา
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วัตถุประสงคแในการซื้อเพื่อนําไปฝากเพื่อนญาติพี่นองและคนรูจัก รองลงมา เพื่อรับประทาน/ใหกับ
ตนเอง ประเภทสินคาที่ซื้อเป็นของที่ระลึกและของฝาก เซรามิก รองลงมา อาหาร บุคคลที่รวม
เดินทางทองเที่ยว คือ ครอบครัว สวนมากเคยมาจับจายซื้อสินคาที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง เคยซื้อ โดยมีจํานวน 1 ครั้งบาท มากสุด ตามลําดับ
2. ผลวิจัยพบวามีความคิดเห็นตอดานสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร
จังหวัดลําปาง มีความคิดเห็นในระดับมาก โดยสูงสุด ตลาดยังขาดความพรอมในเรื่องการรองรับและ
ควรที่จะตองปรับปรุงเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจาย และมีความคิดเห็นตอความ
ตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่มาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง มี
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยดานสินคาและบริการ สูงสุด รองลงมา ดานสถานที่ ซึ่งในดานสถานที่
มีความคิดเห็นสูงสุด ทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาด และไมไกลจากแหลงทองเที่ยวจนเกินไปดานสินคาและบริ การ มีความคิดเห็น
สู ง สุ ด มี ก ารแบ ง โซนสิ น ค า ให เ ด น ชั ด มากขึ้ น และผลวิ เ คราะหแ ค วามสั ม พั น ธแ ร ะหว า งพบว า
สภาพแวดลอมของตลาดตนเงินมีความสัมพันธแเชิงบวกกับความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตน
เงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยดานสินคาและบริการมีความสัมพันธแ สู งสุด รองลงมา ดาน
สถานที่
3. ผลวิจัยเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการของนักทองเที่ยวและบุคคลทั่วไป
ที่มาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จําแนกตามปัจจัยลักษณะสวนบุคคล พบวา
ปัจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีผลตอความตองการตอการมาใช
จายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง แตกตางกัน โดยกลุมเพศหญิงจะมีความตองการตอ
การมาใชจายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง สูงกวา กลุมเพศชาย ดานอายุ พบวากลุม
อายุนอยกวา 20 ปี มีความตองการตอการมาใช จายที่ตลาดตนเงิน ต่ํากวา กลุมอายุ 20 – 30 ปีและ
อายุ 31 – 40 ปี และ สูงกวากลุมอายุมากกวา 60 ปี กลุมอายุ 20 - 30 ปี และ อายุ 31 - 40 ปี มี
ความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน สูงกวา กลุมอายุ 51 – 60 ปี และ สูงกวา อายุมากกวา
60 ปี กลุมอายุ 41 - 50 ปี จะมีความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน สูงกวา กลุมอายุ 51 –
60 ปี และ สูงกวาอายุมากกวา 60 ปี และ กลุมอายุ 51 - 60 ปี จะมีความตองการตอการมาใชจายที่
ตลาดตนเงิน สูงกวากลุมอายุมากกวา 60 ปี ดานระดับการศึกษา กลุมระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี จะมีความตองการตอการมาใชจายที่ตลาดตนเงิน ต่ํากวา กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรี
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลวิจัยสภาพแวดลอมของตลาดตนเงินมีความสัมพันธแเชิงบวกกับความตองการตอ
การมาใช จ า ยที่ ต ลาดต น เงิ น อํ า เภอห า งฉั ต ร จั ง หวั ด ลํ า ปาง ดั ง นั้ น ผู ป ระกอบการควรทํ า การ
ประชาสัมพันธแใหขอมูลตลาดตนเงิน การจัดกิจกรรมแนะนําการ การประชาสัมพันธแขอมูลผานสื่อ
ตางๆ เชน ทางเว็บไซตแ เฟสบุค ทางแผ นพับ นิตยสาร วารสารการทองเที่ยว ตลอดจนควรมีการ
ประชาสั มพั น ธแ ขอมู ล หรื อรู ป แบบการทองเที่ ยวตลาดต นเงิ นผ านทางหนัง สื อ เชิญ ชวนทอ งเที่ย ว
ตลอดจนควรมีการนําเสนอขอมูลรูปแบบการทองเที่ยวตลาดตนเงินเพื่อเป็นขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
2. จากผลวิจัยพบวาสภาพแวดลอมของตลาดตนเงิน ดานสินคาและบริการมีความสัมพันธแ
เชิงบวกกับความตองการตอการมาใช จายที่ตลาดตนเงิน อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ดังนั้นควร
สนับสนุน ผูจัดจําหนายสิน คาและบริการตลาดตนเงินให มีความหลากหลาย ควรมีการจัดพื้นที่จัด
จําหนายที่เป็นหมวดหมู ควรมีการแบงโซนสินคาใหเดนชัดมากขึ้น เชน โซนสินคา OTOP โซนสินคา
ของฝากโซนของปุาและโซนเซรามิกลําปาง การนําเสนอสินคาที่มีชื่อเสียงของจังหวัดใกลเคียงมาขาย
ภายในตลาดเพื่อใหเกิดความหลายหลายมากขึ้นสินคาตองมีความสด ตลอดจนมีทางเดินสะดวกใน
การเลือกชมสินคา
3. จากผลวิจัยมีขอเสนอแนะวาตลาดตนเงินควรใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ
สถานที่ความพรอมในดานสถานที่ ดานสาธารณูปโภค มีพื้นที่จอดรถที่เพียงพอ มีความตองการสิ่ง
อํานวยความสะดวก และควรมีทําเลที่ตั้งสะดวกและงายตอการแวะซื้อสินคาของนักทองเที่ยวและ
บุคคลทั่วไป
4. ควรนําสัญลักษณแของจังหวัดลําปาง เชน รถลิกไนตแคันใหญ ที่อําเภอแมเมาะ มาตั้ง
เป็นสัญลีกษณแของตลาดเพื่อใหเป็นจุดเดน และจุดที่นักทองเที่ยวสามารถมาแวะเพื่อถายรูปได อีกทั้ง
ยังสามารถนําเอารูปปั้นจําลองของครูบาศรีวิชัยมาประดิษฐานเพื่อใหนักทองเที่ยวไดแวะมากราบไหว
เป็นอีกชองทางในการสรางจุดเดนใหนักทองเที่ยวมาจับจายใชสอยมากยิ่งขึ้น
5.ควรมีการขายสินคาใหมีความโดดและเป็นเอกลักษณแมากกวาที่อื่น สรางสินคาใหมีความ
โดดเดน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดนึกถึงหากตองการซื้อสินคานั้น ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยมุ่งสํารวจประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวในที่เข้ามาพัก
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสํารวจ จํานวน
400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักจะเป็นนักท่องเที่ยวเพศ
หญิง มี ช่ว งอายุ 20-30 ปี มีส ถานภาพโสด ระดั บการศึ กษาปริญ ญาตรี ส่ า นใหญ่เ ป็น นัก เรี ยน/
นักศึกษา และมีร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท สําหรับผลการวิเคราะห์พฤติการณ์
ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยว โดยจะ
เดินทางมาพักกับครอบครัว และจะเข้าพักเป็นเวลาประมาณต่ํากว่า 2 วัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
เลือกห้องพักแบบห้องพักรวม มีราคาประมาณต่ํากว่า 500 บาท และส่วนใหญ่จะจองล่วงหน้าโดย
เพื่อนเป็นผู้จองให้ และหากมีโอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักเดิมส่วนใหญ่เลือกที่จะกลับมาใช้
บริ ก ารที่ พั ก เดิ ม และความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ประเภทโฮมสเตย์ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริการโฮมสเตย์ในด้านวัฒนธรรม ด้านการนําเที่ยว ด้านการ
บริการ ด้านที่พัก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร
และโภชนาการ และด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพัก ตามลําดับ
คําสําคัญ: นักท่องเที่ยว, โฮมสเตย์
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Abstract
The purposes of this research were To study behavior of the usage service
accommodation‖s tourists especially homestay in Nakhon Si Thammarat province.
Researcher aim to survey demographics characteristics’s tourists in Nakhon Si
Thammarat province. The data was analyzed using questionnaire, 400 samples.
Statistics was used to analyze the data like percentage, mean, standard division.
The result of study generally, the finding indicated that the most of visitors
that come to stay is 20-30 years girl, single, studying in Bachler’s degree, student and
get salary of 10,000-20,000 bath. For result of tourists‖ behavior, the major tourists
aim to travel with their families, and they stay at least 2 two days. The major tourists
choose the guest room, 500 baths. They booked the room before coming. If they
have a chance to come here again, they still choose the same place where they
used to stay. Complacence of service’s usages in homestay in Nakhon Si Thammarat
province, complacence’s the tourists stay at homestay Nakhon Si Thammarat
province is very good. A sample of cause is complacent to use the service of
homestay, especially cultural, tour guide, accommodation, natural resource and
environment, the product that is adopt to value high cost, food and nutrition, the
owner‖s courtesy sequentially.
Keywords: Tourists, Homestay
บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังจากการก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
หรือ Asean Economics Community (AEC) อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 ที่มีเปูาหมายเพื่อให้
อาเซียนรวมเป็นตลาดเดียวกันและมีฐานการผลิตร่วมกัน โดยเปิดการค้าเสรี ภาคบริการ การลุงทุน
และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะระหว่างกัน รวมถึงมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี อย่างไรก็
ตามด้วยความโดดเด่นทางด้านความหลากหลายของสิ้นค้าและสถานที่ท่องเที่ยว อัธยาศัยไมตรี ความ
คุ้มค่าเงินประกอบกับการทําเลที่ตั้งของประเทศไทย ทําให้คาดว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม/ที่พักโฮมสเตย์ ร้านอาหาร การบริการ
สุขภาพ การแพทย์ ธุรกิจนําเที่ยว สปา/แพทย์แผนไทย เป็นต้น ยังคงมีศักยภาพในการแข่งขันใน
ตลาดเอเชีย แม้ว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนต่างก็หันมาให้ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
กัน มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น สิ งคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เพื่อรองรับนักท่องเที่ย วทั่ว โลกที่คาดว่าจะ
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หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2554 : 1-2) ดังตารางที่ 1 ที่
แสดงสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2013-2016
ตารางที่ 1 สรุปสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2013-2016
ปี
ชาวไทย
ร้อยละ ชาวต่างชาติ
2013
161,613,168 74.48% 55,368,703
2014
170,133,148 74.78% 57,386,663
2015
185,110,333 74.47% 63,462,178
2016
198,363,628 75.03% 66,009,076
ที่มา:ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,2559:ออนไลน์

ร้อยละ
25.52%
25.22%
25.53%
24.97%

รายได้
1,207,145.82
1,147,653.49
1,447,158.05
1,640,000.00

จากการสรุปสถิติการท่องเที่ยวประเทศไทย ปี 2013-2016 แสดงให้เห็ นว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในปี 2013-2016 เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นของแต่ล ะปี โดยที่รัฐบาลมี
นโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาทุกจังหวัดที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เพื่อเป็นการกระจายการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียง นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องยกมาตรฐานและคุณภาพให้เทียบเคี ยงกับเมืองท่องเที่ยวสากล
(ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว,2559:ออนไลน์)
จังหวัดนครศรีธ รรมราช ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ ห่ างจากกรุงเทพมหานคร 780
กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 9,942,502 ตร.กม หรือประมาณ 6,2 4,064 ไร่ มีพื้นที่มาก เป็นอันดับ 2
ของภาคใต้ และเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ หรือประมาณ ร้อยละ 1.98 ของ พื้นที่ทั้งประเทศ ที่ตั้ง
ของตัวจังหวัด ตั้งอยู่ประมาณละติจูด 9 องศาเหนือและลองติจูด 100 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดที่มี
ประชากรมากที่สุดในภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ (รองจากสุราษฎร์ธานี) มี
จังหวัดที่อยู่ติดกันได้แก่ สงขลา พัทลุง ตรัง กระบี่ และสุราษฎร์ธานี คลอบคุมพื้นที่เป็นปุาดงดิบ ปุา
ชายเลน ปุาพรุและปุาชายหาด ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายของพืชพรรมและสัตว์นานาชนิด และ
ยังมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย
เช่น แหลมตะลุ มพุก ปลาโลมาสี ช มพูที่อําเภอขนอม วัดพระมหาธาตุว รมหาวิห าร น้ําตกกรุงชิง
หมู่บ้านคีรีวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หาดหินงาม หาดในเพลา น้ําตกโยง น้ําตกะโรม วัดเจดีย์
ทะเลหมอกกรุ ง ชิ ง ทะเลหมอกเขาเหมน ถนนคนเดิ น หน้ า วั ด พระมหาธาตุ ฯลฯ ทํ า ให้ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมาก
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ขึ้นทุก ๆ ปี ดังแสดงในตารางที่ 2 แสดงผลเปรียบเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี
พ.ศ. 2013-2016 (ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว ธรรมะ ภาคใต้, 2554 : ออนไลน์)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2013-2016
จํานวนนักท่องเที่ยว (คน)
ปี
รวม
ไทย
ต่างชาติ
2013
2,649,303
51,291
2,700,594
2014
3,033,126
58,770
3,091,896
2015
3,357,376
72,384
3,429,760
2016
3,497,074
80,105
3,577,179
ที่มา:สํานักงานสถิติแห่งชาติ,2559:ออนไลน์
จากตารางที่ 2 เปรียบเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2013-2016 จะ
เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะ
เลือกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก
โฮมสเตย์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจุดเด่น คือ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตดั้งเดิม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการทําสวนผัก สวนผลไม้ ชมการทําไร่นาสวนผสมเที่ยวชมวัด
หรือเที่ยวชมตลาดน้ํา ที่ยังคงสภาพตลาดนัดแบบชาวบ้า น ชมบรรยากาศที่อากาศดีที่สุดในประเทศ
ไทยและลงเล่ นน้ํ าตกที่ไหลมาจากเทือกเขา หรือเลื อกทําสปาโคลน ลงเรือชมการทําประมงของ
ชาวบ้าน เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้า OTOP ของหมู่บ้าน ช่วงเช้าชมบรรยากาศทะเลหมอก ทั้งยังได้ใช้
ชีวิตท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ และรับประทานอาหารที่มีจากธรรมชาติอีกด้วย ด้วย เหตุนี้โฮมสเตย์
ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมเยือน ในป๎จจุบันมีกิจกรรมและบรรยากาศ
ในโฮมสเตย์ที่แตกต่างกันไปและพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าพัก และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โฮมสเตย์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ดั้งนั้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนําข้อมูลใน
การวิจั ย เป็ น แนวทางให้ กับ ผู้ ป ระกอบการหรือนั กลงทุนที่ ส นใจธุรกิจท่อ งเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์

171

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

172

สามารถนําข้อมูลไปใช้เพื่อปรับปรุง พัฒนาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสร้าง แรงจูงใจและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ให้มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ประเภทโฮมสเตย์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ของนักท่องเที่ยว ในเขต
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ข้อมูลส่วนบุคคลสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้ต่อเดือน

พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
2. เดินทางมาพักกับใคร
3. จํานวนวันที่เข้าพัก
4. รูปแบบห้องพักที่เลือก
5. ราคาห้องพักที่เลือก
6. การจองห้องพักล่วงหน้า
7. วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า
8. โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักที่
เดิม

ความพึ งพอใจของนักท่อ งเที่ย วในการใช้ บริการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ด้านที่พัก
2. ด้านอาหารและโภชนาการ
3. ด้านความปลอดภัย
4. ด้านอัธยาศัย
5. ด้านการนําเที่ยว
6. ด้านวัฒนธรรม
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
9. ด้านการบริการ
10. ด้านการประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งจากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาพักในเขต
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559 มีจํานวนทั้งสิน 3,577,179 คน
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากทราบจํานวนประชากรจึงคํานวณโดยการหาค่ากลุ่ม
ตัวอย่างโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane (1995) อ้างถึงในพรรณี ลิกิจวัฒนะ, 2553: 75-77)
แทนค่าโดยใช้สูตรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% จะได้ขนาดของกลุ่มดังนี้
n=
โดย

แทนค่า

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
n=

โดย
n = 399.999 = 400
ดังนั้น กลุ่ มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยเผื่อสํารองแบบสอบถามไม่
สมบู ร ณ์ จํ านวน 20 ชุด รวมขนาดของกลุ่ มตัว อย่างทั้งหมดเป็น 420 ชุด โดยกลุ่ มตัว อย่างเป็น
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของอําเภอลานสกาและนบพิ
ตํา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามแบบคําถามปิด ใช้เก็บข้อมูล กับ
นักท่องเที่ยวที่มาพัก โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของอําเภอลานสกาและนบพิตํา ซึ่ง
ได้สร้างตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่กําหนดขึ้น ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ พั ก โฮมสเตย์ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยครอบคลุม เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
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ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ประเภทโฮมสเตย์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง เดินทางมาพักกับใคร จํานวนวันที่เข้าพัก รูปแบบห้องพักที่เลือก ราคาห้องพักที่เลือก การ
จองห้องพักล่วงหน้า วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักที่เดิม
ตอนที่ 3 ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วในการใช้ บ ริ ก ารโฮมสเตย์ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม ต้องการให้พัฒนาโฮมสเตย์ในด้านใดบ้าง โดยสามารถ
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
ตารางที่ 3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ตัวแปร

จํานวน
คําถาม

ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค

การแปลผล
(เกณฑ์ระดับ)

ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านที่พัก
4
0.711
ยอมรับได้
2. ด้านอาหารและโภชนาการ
5
0.862
ดี
3. ด้านความปลอดภัย
3
0.838
ดี
4. ด้านอัธยาศัย
5
0.743
ยอมรับได้
5. ด้านการนําเที่ยว
4
0.714
ยอมรับได้
6. ด้านวัฒนธรรม
5
0.831
ดี
7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
3
0.709
ยอมรับได้
สิ่งแวดล้อม
8. การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
5
0.787
ยอมรับได้
9. ด้านการบริการ
5
0.750
ยอมรับได้
10. ด้านการประชาสัมพันธ์
3
0.768
ยอมรับได้
(a < 0.5 = ไม่ยอมรับ, ≤ a < 0.6 = อยู่ในเกณฑ์แย่, 0.6 ≤ a < 0.7 = อยู่ในเกณฑ์น่าสงสัย, 0.7 ≤
a < 0.8 = อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้, 0.8 ≤ a < 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ด,ี a ≥ 0.9 = อยู่ในเกณฑ์ดีมาก)
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จากตารางที่ 3 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach‖s Alpha Coefficint) โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ของเรเวลและชินบาร์ค (Revelle, W., Zinbarg,R., 2009) ซึ่งพบว่าค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.70 – 0.86 ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์
ที่ดีเหมาะสมที่จะนําไปใช้กับงานวิจัยในครั้งนี้
การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
เก็ บ ข้อ มู ล จากนั กท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ าพั ก โฮมสเตย์ ใ นเขตพื้น ที่ จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช การ
วิเคราะห์ข้อมูลนี้รวบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอนได้
ดังนี้
ตอนที่ 1 การการวิเคราะห์ ข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ โดยใช้วิธี ประมวลผลทางสถิติเชิง พรรณนา โดยนําข้อมูล ที่
รวบรวมได้มา วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 2 พฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารที่ พั ก ประเภทโฮมสเตย์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง เดินทางมาพักกับใคร จํานวนวันที่เข้าพัก รูปแบบห้องพักที่เลือก ราคาห้องพักที่เลือก การ
จองห้องพักล่วงหน้า วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักที่เดิม โดยใช้
วิ ธี ป ระมวลผลทางสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยนํ า ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ ม า วิ เ คราะห์ ห าค่ า ทางสถิ ติ ซึ่ ง
ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ตอนที่ 3 ความพึ ง พอใจของนัก ท่ อ งเที่ ย วในการใช้ บ ริ ก ารโฮมสเตย์ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ยและน้ อ ยที่ สุ ด ใช้ วิ ธี ป ระมวลผลทางสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) โดยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentages) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
นําเสนอข้อมูลในรูปแบบ ตารางควบคู่กับการบรรยายและการสรุปผลการดําเนินการซึ่งได้กําหนดให้
คะแนนคําตอบของ แบบสอบถาม ดังนี้
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
กําหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
กําหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กําหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
กําหนดให้ 1 คะแนน
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จากนั้น หาค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม
ตรวจสอบรายการ (Checklist)โดยครอบคลุม ต้องการให้พัฒนาโฮมสเตย์ในด้านใดบ้าง โดยสามารถ
เลื อกได้มากกว่า 1 ข้อ โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยนําข้อมูล ที่รวบรวมได้มา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนร้อยละของป๎จจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากว่า ปี 20
20-30 ปี
31 -ปี 40
ปีขึ้นไป 41
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้างหม้าย/
แยกกันอยู่

จํานวน

ร้อยละ

148
252

37.00
63.00

80
144
98
78

20.00
36.00
24.50
19.50

186
176
8
30

46.50
44.00
2.00
7.50
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ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย.ปวช/
ปวสอนุปริญญา/.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญาตรี
อาชีพ
ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ/
พนักงานเอกชน
เกษตรกร
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
พ่อบ้านแม่บ้าน/
นักเรียนนักษา/
รายได้
ต่ํากว่า 5,บาท 000
5 ,001-10,บาท 000
10 ,001-20,บาท 000
20 ,001-30,บาท 000
30,001-40,000 บาท
40 , 001บาทขึ้นไป

จํานวน

ร้อยละ

66
31
117
151
35

16.50
7.80
29.30
37.80
8.80

79
66
22
94
37
2
100

19.80
16.50
5.50
23.50
9.30
0.50
25.00

80
52
139
114
12
3

20.00
13.00
34.80
28.50
3.00
0.80

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาจํานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้
บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และเป็นเพศชาย
จํานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ
36 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และอายุต่ํากว่า 20 ปี
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50
รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 176 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 และมีสถานภาพ อย่าร้าง/หม้าย
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จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 151 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.80 รองลงมามีระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 และ
ระดับการศึกษามัธยมตอนต้น จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25 รองลงมาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน 94 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.50 และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย
ระหว่าง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน จํานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 รองลงมามีรายได้
เฉลี่ยระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 และรายได้เฉลี่ย
ต่ํากว่า 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ตารางที่ 5 แสดงจํ านวนและร้ อ ยละของพฤติ กรรมในการใช้ บริ การที่ พัก ประเภทโฮมสเตย์ ของ
นักท่องเที่ยว
พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ทําธุรกิจ
เยี่ยมเพื่อนญาติ/
ท่องเที่ยว
ประชุมสัมมนา/
เดินทางมาพักกับใคร
คนเดียว
ครอบครัว
คนรัก
เพื่อน
คณะหน่วยงาน/
จํานวนวันที่เข้าพัก
ต่ํากว่า วัน 2
2-3 วัน
4 -วัน 5
มากกว่า วัน 5

จํานวน

ร้อยละ

39
37
311
13

9.80
9.30
77.80
3.30

51
157
60
126
6

12.80
39.30
15.00
31.50
1.50

204
181
12
3

51.00
45.30
3.00
0.80

178

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

พฤติกรรมในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
จํานวนวันที่เข้าพัก
ต่ํากว่า วัน 2
2-3 วัน
4 -วัน 5
มากกว่า วัน 5
รูปแบบห้องพักที่เลือก
ห้องพักเตียงเดี่ยว
ห้องพักเตียงคู่
ห้องพักรวม
กางเต้นท์
ราคาห้องพักที่เลือก
ต่ํากว่า บาท 500
501-1,000 บาท
1 ,001-1,500 บาท
มากกว่า 1,บาท 501
การจองห้องพักล่วงหน้า
จองล่วงหน้า
ไม่ได้จองล่วงหน้า
วิธีการจองห้องพักล่วงหน้า
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ผ่านทางโทรศัพท์
เพื่อนเป็นผู้จองให้
ผ่านทางบริษัททัวร์
Walk In
โอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักที่เดิม
กลับมา
เปลี่ยนที่พักใหม่
ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของโฮมสเตย์เดิม

จํานวน

ร้อยละ

204
181
12
3

51.00
45.30
3.00
0.80

84
107
158
51

21.00
26.80
39.50
12.80

173
166
49
12

43.30
41.50
12.30
3.00

237
163

59.30
40.80

100
78
156
47
19

25.00
19.50
39.00
11.80
4.80

377

94.30

18
5

4.50
1.30
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จากตารางที่ 5 จํานวนร้อยละของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
ที่ พั ก ประเภทโฮมสเตย์ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมาท่องเที่ยว จํานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 77.80 รองลงมาเพื่อมา
ทําธุรกิจ จํานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.80 และเดินทางมาเยี่ยมเพื่อน/ญาติ จํานวน 37 คน คิด
เป็ น ร้ อยละ 9.30 ส่ ว นใหญ่เดิน ทางมาพักกับครอบครัว จํานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.30
รองลงมาเดินทางมาพักกับเพื่อน จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 และเดินทางมาพักกับคนรัก
จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนใหญ่เข้าพักเป็นเวลาต่ํากว่า 2 วัน จํานวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.00 รองลงมาเข้าพักเป็นเวลา 2-3 วัน จํานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 และเข้าพัก
เป็นเวลา 4-5 วัน จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการห้องพักรวม จํานวน
158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 รองลงมาเลือกใช้บริการห้องพักเตียงคู่ จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.80 และเลือกใช้บริการห้องพักเตียงเดี่ยว จํานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ส่วนใหญ่
เลือกใช้บ ริการราคาห้องพักต่ํากว่า 500 บาท จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.30 รองลงมา
เลือกใช้บริการราคาห้องพัก ระหว่าง 501-1,000 บาท จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 และ
เลือกใช้บริการราคาห้องพัก ระหว่าง 1,001-1,500 บาท จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ส่วน
ใหญ่เลือกวิธีการจองห้องพักล่วงหน้า จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.30 รองลงมาเลือกวิธีการไม่
จองล่วงหน้า จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 ส่วนใหญ่จองห้องพักล่วงหน้าโดยเพื่อนเป็นผู้
จองให้ จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาเลือกวิธีการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต จํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเลือกวิธีการจองห้องพักล่วงหน้าผ่านทาง
โทรศัพท์ จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 ส่วนใหญ่หากมีโอกาสมาพักอีกจะกลับมาพักที่เดิม
จํานวน 377 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.30 รองลงมาหากมีโ อกาสมาพักอีกจะเปลี่ ยนที่พักใหม่ โดย
ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และเปลี่ยนที่พักใหม่เพราะไม่
พึงพอใจในการให้บริการของโฮมสเตย์เดิม จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้
บริการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้าน
(n=400)
ระดับความพึงพอใจ
S.D.
ระดับ
X
ด้านที่พัก
4.10
0.83
มาก
ด้านอาหารและโภชนาการ
3.95
0.82
มาก
ด้านความปลอดภัย
3.84
0.90
มาก
ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์
3.92
0.77
มาก
ด้านการนําเที่ยว
4.27
0.72
มาก
ด้านวัฒนธรรม
4.34
0.77
มาก
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.07
0.77
มาก
ด้านการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
4.02
0.83
มาก
ด้านการบริการ
4.18
0.79
มาก
ด้านการประชาสัมพันธ์
3.90
0.76
มาก
โดยรวม
4.06
0.80
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้
บริการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. =
0.80) เมื่อพิจารณารายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. =
0.77) และข้อที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการนําเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D. = 0.72)
ด้านการบริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.79) ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและร้อยละของข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์
ข้อเสนอแนะ
จํานวน
แนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์
ด้านห้องพัก
58
ด้านสภาพแวดล้อม
3
ด้านอาหาร
222
ด้านความปลอดภัย
201
อื่น ๆ
รวม
484

ร้อยละ
14.5
0.8
55.5
50.2
121.00
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จากตารางที่ 7 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโฮมสเตย์ พบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ต้องการพัฒนาในด้านอาหาร จํานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาต้องการให้พัฒนาใน
ด้านความปลอดภัย จํานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และด้านห้องพัก จํานวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.5 ตามลําดับ
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่มีอิธิพลต่อตัดสินใจเลือกที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช สามารถสรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักจะ
เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ด้านอาชีพโดยนักท่องเที่ยวส่านใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่
ที่ 10,001-20,000 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกเลือกใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อมา
ท่ อ งเที่ ย ว โดยจะเดิ น ทางมาพั ก กั บ ครอบครั ว และจะเข้ า พั ก เป็ น เวลาประมาณต่ํ า กว่ า 2 วั น
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกห้องพักแบบห้องพักรวม มีราคาประมาณต่ํากว่า 500 บาท และส่วน
ใหญ่จะจองล่วงหน้าโดยเพื่อนเป็นผู้จองให้ และหากมีโอกาสในการเดินทางมาใช้บริการที่พักเดิมส่วน
ใหญ่เลือกที่จะกลับมาใช้บริการที่พักเดิม
ข้อมูล เกี่ ย วกับ ความพึงพอใจในการใช้บ ริการที่ พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพื้น ที่จังหวั ด
นครศรีธรรมราช พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในการใช้บริการโฮมสเตย์ในด้านวัฒนธรรม ด้านการนําเที่ยว ด้านการบริการ ด้านที่พัก ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านอาหารและโภชนาการ และ
ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพัก ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ด้านที่พักกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีที่พักสะอาดและสบายสูง
ที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.83) และพึงพอใจหัวข้อสิ่งอํานวยความสะดวกในการเข้าพัก ต่ําที่สุด (
X = 3.80, S.D. = 0.83 ) ด้านอาหารและโภชนาการกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง พอใจต่อการใช้
บริการหัวข้อชนิดของอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร สูงที่สุด ( X = 4.06, S.D. =
0.84 ) และพึงพอใจในหัวข้อรสชาติอาหารอร่อยถูกปาก ต่ําที่สุด ( X = 3.84, S.D. = 0.82 ) ด้าน
ความปลอดภัย กลุ่ ม ตัว อย่ า งมีร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อการใช้ บริ การหั ว ข้ ออุ ป กรณ์ป ฐมพยาบาล
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เบื้องต้น สูงที่สุด ( X = 3.87, S.D. = 0.86 ) และพึงพอใจในหัวข้อมีระบบปูองกันอัคคีภัย ต่ําที่สุด(
X = 3.87, S.D. = 0.82 ) ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์กลุ่มตัวอย่ างมีระดับความพึง
พอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีความเป็นมิตร สูงที่สุด ( X = 4.10, S.D. = 0.76) และพึงพอใจใน
หัวข้อให้คําแนะนําในเรื่องต่างๆ ต่ําที่สุด ( X = 3.70, S.D. = 0.77 ) ด้านการนําเที่ยวกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีข้อมูลแนะนําในการท่องเที่ยว สูงที่สุด( X = 4.53, S.D.
= 0.70 ) และพึงพอใจในหัวข้อเจ้าของบ้านพักให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วต่ําที่สุด ( X =
4.11, S.D. = 0.72 ) ด้านวัฒนธรรมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อมีการ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม สูงที่สุด( X = 4.44, S.D. = 0.67 ) และพึงพอใจ
ในหัวข้อการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนอยู่เสมอต่ําที่สุด ( X = 4.27,
S.D. = 0.87 ) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการหัวข้อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน สูงที่สุด ( X = 4.30, S.D. = 0.71 ) และพึงพอใจใน
หัวข้อการรักษาวิถีชีวิตชุมชนคงไว้เป็นกิจวัตรปกติต่ําที่สุด ( X = 3.80, S.D. = 0.85 ) ด้านการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการหัวข้อนําวัตถุดิบที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาทําเพิ่มมูลค่าให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน สูงที่สุด ( X = 4.45, S.D. = 0.77 ) และพึงพอใจ
ในหัวข้อสินค้ามีความสวยงามและน่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่ําที่สุด ( X = 3.81, S.D. = 0.91 )
ด้ า นการบริ ก ารของโฮมสเตย์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ บ ริ ก ารหั ว ข้ อ บอก
รายละเอียดค่าธรรมเนียมและบริการต่าง ๆ ที่ชัดเจนและเป็นป๎จจุบัน สูงที่สุด ( X = 4.29, S.D. =
0.74 ) และพึงพอใจในหัวข้อ การให้บริการเจ้าของโฮมสเตย์เป็นกันเอง ต่ําที่สุด( X = 4.01 และ S.D.
= 0.83 ) และด้านการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
หัวข้อมีเว็บไซต์ส่วนตัวของโฮมสเตย์เพื่อสะดวกในการติดต่อของนักท่องเที่ยว สูงที่สุด ( X = 3.97,
S.D. = 0.76 ) และพึงพอใจในหัวข้อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต FB,IG,Line ต่ําที่สุด (
X = 3.86, S.D. = 0.83 )
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักประเภทโฮมส
เตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม รองลงมาด้านการนําเที่ยว ด้านการบริการเป็น และด้านที่พัก
จากผลการสมมติฐานข้อที่ 1 พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา วุฒิศิลป์ (2557) ศึกษาความ
คาดหวังและความพึงพอใจในการใช้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
พบว่า ระดับ ความคาดหวังของนั กท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริก ารโฮมสเตย์ในอําเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังการใช้
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บริ ก ารโฮมสเตย์ ใ นด้ า นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นการบริ ก ารของโฮมสเตย์ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์ด้านที่พัก ด้านความ
ปลอดภัย ด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์ ด้านการนําเที่ยว และด้านอาหารและโภชนาการ
ตามลํ า ดับ และสอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ ชญาน์ ดนย์ คุ ปตะวิน ทุ (2556) ได้วิจัย เรื่องแนวทาง
พัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์ บ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน 10 ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด ในด้าน ที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านอัธยาศัยไมตรี
ของเจ้าของบ้านและสมาชิกในครัวเรือน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ ด้านประชาสัมพันธ์
ยกเว้น ด้านอาหารและโภชนาการ และ ด้านรายการนําเที่ยว อยู่ในระดับมาก และ นักท่องเที่ยวที่เข้า
พักในโฮมสเตย์ เจ้าหน้าที่ อบต. บ้านหม้อ และเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บความ
เป็นไปได้ในการนําแนวทางพัฒนาการจัดการโฮมสเตย์บ้านหม้อไปใช้ให้ประสบความสําเร็จ ทุกด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
1. จากการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่พักประเภทโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านอัธยาศัยของเจ้าบ้านพักหรือโฮมส
เตย์ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านความปลอดภัย ต่ําที่สุด ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากที่พักแบบโฮมส
เตย์ในเขตจัหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เน้นการสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิม เป็นการท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการใช้ชีวิตชิดกับครอบครัวในท้องถิ่นที่ไปเยือน ในส่วนของด้านอัธยาศัยของ
เจ้าบ้านพักหรือโฮมสเตย์ผู้ประกอบการควรให้การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคย ให้ความเป็นมิตร
คําแนะนําในเรื่องต่างๆ สร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในวิถีชุมชน และสร้างความเชื่อใจในการ
เข้าพักข้องลูกค้า และด้านการประชาสัมพันธ์ ผู้ ประกอบการควรส่ งเสริมการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์อย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
โดยมีการจัดทําข้อมูลการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลงบนเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต
สําหรับด้านความปลอดภัย ผู้ประกอบการควรดูแลสถานที่พักให้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ไม่มีคน
พลุ ก พล่ า น มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มด้ า นเครื่ อ งมื อ ความพลอดภั ย ครบครั น และ
ผู้ประกอบการควรจัดผู้ดูแลความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจและสามารถรองรั บ
นักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และปลอดภัย
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. สําหรับการวิจัยครั้งนี้ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มาพัก
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่อาจจะมีเรื่องอื่นที่เป็นป๎จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
นอกเหนื อ จากหั ว ข้ อ ในแบบสอบถามจึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ถึ ง ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ และขอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งอาจจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงได้ตรงจุด
มากขึ้น
2. เนื่องจากธุรกิจการให้บริก ารที่พักแบบโฮมสเตย์มีการเปลี่ยนแปลงตามป๎จจัยหลายอย่าง
เช่น กระแสนิยม สิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการ เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโฮมสเตย์
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงควรทําการศึกษาเมื่อป๎จจัยบ่งชี้สําคัญ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป
3. ควรศึกษาป๎จ จัย อื่นๆ ที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อนําไปพัฒ นาและ
ปรับปรุงด้านต่างๆ ให้ผู้เข้ามาพักมีระดับความพึงพอใจสูงสุด
4. ควรศึกษาข้อจํากัดต่างๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสย์ประสบอยู่ เพื่อนําไปวิเคราะห์หาจุด
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงธุรกิจของตน
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บทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย
A Comparative Analysis of Contemporary Public Administration Concepts
ไชยนันท์ ป๎ญญาศิริ สุมิตตรา เจิมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีที่มาจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย ใน
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และ แนวคิดบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) ในกระบวนการการนํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติของหน่วยงานภาครัฐ
ไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการสาธารณะยุค
ใหม่ อันได้แก่ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ หรือ การ
อภิบาลภาครัฐแนวใหม่ (NPG) และ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ทั้งในเชิงทฤษฎี ในองค์
ความรู้ด้านวิชาการ การนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสาธารณะ
ผลการวิจัยเอกสารในเบื้องต้น พบว่า การบริหารงานสาธารณะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
ควรมีการปรับใช้หลักการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่หลายๆแนวคิดเข้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่
ว่าจะเป็น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และแนวคิดหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Post-NPM
Concepts) ตามที่ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นของการจัดระบบแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครั ฐ ร่ ว มสมั ย ในเบื้ องต้น ข้อ ค้ นพบหลั กจากงานวิจั ย นี้ ชี้ป ระเด็ นไปที่ แ นวคิด และทฤษฎีก าร
บริ หารงานสาธารณะยุคใหม่ที่เน้ นการตอบสนองความจําเป็นและประโยชน์สุ ขของพลเมืองของ
ประเทศ และมองประเด็นดั งกล่าวเป็นตัวตั้งในการปฎิรูประบบการบริหารจัดการการปกครอง ตาม
หลักการของการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) และ หลักการการบริการสาธารณะแนวใหม่
(NPS)
คําสําคัญ : การจัดการภาครัฐแนวใหม่, การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่, การบริการสาธารณะ
แนวใหม่
Abstract
This research article was extracted from the literature review part of the
contemporary Public Administration concepts in a research entitled “A Comparative
Study of the New Public Management (NPM) Concept and the New Public Service
(NPS) Concept to Public Policy Implementation Process of the Thai Public Agencies”.
The objective of this research were to conduct a comparative analysis of modern

187

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

Public Management theories and concepts including New Public Management—NPM,
New Public Governance--NPG and New Public Service—NPS in terms of theoretical
perspectives, academic knowledge and their applicability in public management.
The findings of this paper argues that public sector management in
developing countries needs to embrace on a range of modern public management
models including New Public Management (NPM) and post NPM concepts. This paper
is based on the preliminary research in contemporary Public Management literatures.
The findings of this research on modern Public Administration concepts and theories
highlight the needs and interests of citizens at the heart of reform efforts in line with
the New Public Governance (NPG) and the New Public Service (NPS) approaches.
Keywords : New Public Management, New Public Governance, New Public Service
บทนํา
แนวทางการบริหารจัดการสาธารณะ (Public Administration) ในประเทศกําลังพัฒนาส่วน
ใหญ่ ในช่ ว งหลายทศวรรษที่ผ่ านมามั กจะยึดถื อแนวทางนโยบายและการปฏิบั ติที่ มีต้น แบบทาง
ความคิดและทฤษฎีมาจากกลุ่มประเทศตะวันตก ถึงแม้จะมีความพยายามในการปฎิรูประบบและ
โครงสร้ างการบริห ารจั ดการสาธารณะในแต่ล ะประเทศ โดยการนําแนวคิดใหม่ๆทางการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ แบบตะวั น ตก ที่ เ ชื่อ ว่า เป็น กระแสสากลเข้ า มาปรับ ใช้ แต่ ใ นทางการนํ านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบัติจริง ยังคงดําเนินไปในแนวทางการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ
เป็นส่วนใหญ่ ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิด จากข้อจํากัดด้านโครงสร้างทางสังคมของประเทศกําลังพัฒนา
ที่ทําให้จํ าเป็นต้องเลือกเอาแต่เฉพาะบางส่ วนของแนวคิดการบริห ารสาธารณะที่พิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมกับบริบทของประเทศตัวเองเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะองค์การภาครัฐในประเทศ
กํา ลั ง พั ฒ นาจะเลื อ กหยิ บ ยกแนวคิ ด ทางการบริ ห ารสาธารณะใดมาปรั บ ใช้ ก็ ต้ องคํ า นึ งถึ ง การ
ให้บริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเด็นการมีส่วนร่วมของพลเมือง
(Citizen Engagement) ในกระบวนการนโยบายและการบริหารจัดการได้พัฒนามาเป็นหัวใจสําคัญ
ในการบริหารจัดการสาธารณะและการบริหารการปกครอง (Governance) ในป๎จจุบัน
บทความวิจัยนี้มีที่มาจากภาคการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ
สาธารณะร่วมสมัย (Contemporary Public Administration Concepts) ในงานวิจัยเรื่อง
“การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และ แนวคิดบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) ในกระบวนการการนํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติของหน่วยงานภาครัฐไทย” (A
Comparative Study of the New Public Management (NPM) Concept and the New
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Public Service (NPS) Concept to Public Policy Implementation Process of the Thai
Public Agencies) โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดและทฤษฎีทางการ
บริหารจัดการสาธารณะยุคใหม่ อันได้แก่ New Public Management--NPM (การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่) New Public Governance--NPG (การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ หรือ การอภิบาล
ภาครัฐแนวใหม่) และ New Public Service—NPS (การบริการสาธารณะแนวใหม่) โดยทําการ
เปรียบเทียบทั้งสามแนวคิดให้ครอบคลุมในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงทฤษฎี ในองค์ความรู้ด้านวิชาการ การ
นําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสาธารณะ ตลอดจน สถานะของการนําแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ใน
ระดับสากล ทั้งหมดนี้จะมีการทบทวน จัดลําดับ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําเสนอแนวทางการปรับใช้
แนวคิดการบริหารสาธารณะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารจัดการของประเทศไทย
คําถามวิจัย
การบริ ห ารภาครั ฐของไทย มีพัฒนาการการประยุกต์ใช้แนวคิดร่ว มสมัยด้านการบริห าร
จัดการสาธารณะต่างๆ อย่างไรบ้าง?
วัตถุประสงค์การวิจัย
1 เพื่อสํารวจและทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยแนวคิด ทฤษฎี และการปรับใช้ องค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการสาธารณะในยุคหลังแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Post NPM era)
2 เพื่อจัดระบบ ลําดับ ความเชื่อมโยงของแนวคิดทางการบริหารจัดการสาธารณะสมัยใหม่
3 เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้แนวคิดการบริหารสาธารณะเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทการ
บริหารจัดการของประเทศไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็ นการวิจั ย เชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสํ ารวจข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม ในการรวบรวม
เอกสาร บทความ ตํารา และ ฐานข้อมูลจาก นักวิขาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐในระดับโลก
(Documentary research) และ นํามาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดต่างๆเพื่อแสวงหา
คําตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ในเบื้องต้น เป็นการวิจัยเอกสารในระดับทุติยภูมิ
(Secondary sources) และใช้แนวทางการวิจัยแบบ Historical Research Method ในการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และได้ข้อค้นพบดังต่อไปนี้
(1)
ความหลากหลายของแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะในยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่
(Diversity of the Post-NPM Concepts)
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จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการปฏิรูประบบราชการและองค์การภาครัฐในกลุ่ม
ประเทศตะวัน ตก มักจะถูกใช้เป็น ต้นแบบและส่ งอิทธิพลต่อแนวทางการปฏิรูประบบราชการใน
ประเทศกําลังพัฒนาในลักษณะของการแพร่กระจายทางความรู้ (Knowledge Diffusion) ที่เมื่อใดที่
มีการเปลี่ ยนแปลงขององค์ความรู้ ใหม่ทางการบริห ารจัดการมาปรับใช้ประเทศตะวันตก ในช่ว ง
ระยะเวลาต่อมา ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิชาการด้านการบริหารจัดการในประเทศกําลังพัฒนา
จะมีการศึกษาวิเคราะห์ ตลอดจนถึงการจําแนกแนวทางต่างๆของการบริหารรัฐกิจและการปฏิรูป
ระบบราชการในประเทศตะวันตก เพื่อถอดบทเรียนมาใช้ในกับประเทศของตน โดยมีเปูาหมายหลักๆ
ของการปฏิรูประบบราชการที่ไม่แตกต่างกัน คือ ความมีประสิทธิภาพในมิติต่างๆ เช่น การกระจาย
อํานาจในการบริหารราชการ การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ตามงบประมาณให้คุ้มค่า การกําหนดและบังคับใช้มาตรการปู องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
การสร้างระบบการบริหารจัดการแบบล่างขึ้นบน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในด้านทฤษฎีการบริหารจัดการภาครัฐร่วม
สมัย พบว่า ประเทศกําลังพัฒนามีแนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบผสมผสาน (A hybrid form of public management) ที่ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎี
ทางการบริหารจัดการภาครัฐที่แตกต่างกัน อาทิ เช่น แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิม
(Old Public Administration---OPA) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management—
NPM) การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service---NPS) แนวคิดธรรมาภิบาล (Good
Governance) ตลอดจน แนวคิดการกํากับดูแลสาธารณะแนวใหม่ หรือ การจัดการภาคีสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Governance---NPG)
กระแสการปฎิรูปการบริหารจัดการภาครัฐยุคใหม่ มักจะกําหนดจุดสนใจที่มีต่อการเปลี่ยน
ผ่านแนวคิดและการปฏิบัติในระบบราชการ จากกลุ่มแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม
(Old Public Administration---OPA) มาสู่แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management ---NPM) ที่ได้เริ่มเป็นที่นิยมและมีบทบาทโดดเด่นในกระแสการปฏิรูปองค์การภาครัฐ
ตลอดทศวรรษที่ 1980 และ 1990 แต่ภ ายหลังจากปีค.ศ.2000 ได้ปรากฏแนวคิดใหม่ๆทางการ
จัดการภาครัฐในหลากหลายแนวคิด อาทิเช่น การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service)
การกํากับดูแลสาธารณะแนวใหม่ หรือ บางทีนักวิชาการก็เรียกว่า การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่
(New Public Governance) หรือ แนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อท้าทายแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
(NPM) เหล่ านี้บ างครั้ งจะเรีย กรวมๆว่า แนวคิดยุคหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (post-New
Public Management Concepts) (Denhardt and Denhardt, 2000; Osborne,2006)
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(2)
ข้อจํากัดบางประการของการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม (OPA) และ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ในทัศนะของแนวคิดที่มาที่หลัง
(Limitations of OPA and NPM : Antithesis views)
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Administration) ยึดโยงกับ
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการในแนวตั้งเป็นหลัก ที่กําหนดให้ข้าราชการหรือบุคลากรของรัฐ
ทํางานภายใต้ลําดับชั้นการบังคับบัญชา และการจัดโครงสร้างและระเบียบแบบแผนองค์การเพื่อจะ
นําไปสู่ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสังคม ให้เป็นไปตามภารกิจและนโยบายของรัฐ ตลอดจน
เพื่อ การควบคุม บั ง คั บ บั ญชา รั ก ษาให้ ร ะบบมี ความเที่ย งตรงอย่ างเคร่ งครัด ซึ่ งค่า นิย มสู งสุ ดใน
กระบวนทัศน์การบริหารราชการแบบดั้งเดิมเหล่านี้ แม้ว่าในบางมิติยังเป็นสิ่งจําเป็นต่อการดํารงอยู่
ของกลไกของรัฐในการบริหารประเทศ แต่ในบริบทของยุคโลกาภิวัติ มักจะถูกตั้งคําถามถึงความ
คล่องตัวในการทําภารกิจสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงนําไปสู่ความพยายามในการปฎิ
รูประบบราชการภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการนิยม (Managerialism) ที่เรียกว่า
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management--NPM)
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มีรากฐานมาจากเศรษฐศาสตร์ ที่มองการบริหาร
ราชการเป็นเรื่องของต้นทุนการแลกเปลี่ยน (Transaction Costs) ระหว่างประชาชนกับรัฐบนหลัก
ของอรรถประโยชน์ (Utilities) ความมีเหตุมีผล (Rationality)และ ทางเลือกสาธารณะ (Public
Choice) โดยกําหนดให้ภาครัฐมีหน้าที่นําเอาชุดของแนวคิดและเทคนิคใหม่ๆทางการบริหารจัดการที่
มี ค วามเป็ น สากล ไม่ จํ า กั ด ว่ า จะใช้ กั บ ภาคราชการหรื อ ภาคธุ ร กิ จ มาปรั บ ใช้ ใ นการตอบสนอง
ประชาชนในฐานะ “ลูกค้า” หรือ “ผู้รับบริการ” จากข้อจํากัดในการพัฒนาระบบราชการตามแนวคิด
การบริหารจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิมที่ยึดโยงกับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการแบบคลาสสิค
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์การภาครัฐต้องเผชิญกับความสลับซับซ้อนและความเป็นพลวัติของการ
แข่งขันในระบบเศรษฐกิจเสรีของบริบทโลกในป๎จจุบันการปรับใช้องค์ความรู้และเทคนิคการบริหาร
จัดการสมัยใหม่เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของภาครัฐและมุ่งบรรลุประสิทธิภาพ
สูงสุดในการให้บริการประชาชน จึงเป็นจุดเด่นของแนวคิดนี้ที่ทําให้ประเทศกําลังพัฒนานําหลัก NPM
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการมากขึ้นตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสัมฤทธิ์ผลในการปรับใช้ NPM ในการพัฒนาระบบราชการ
ในประเทศต่างๆทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา พบว่ามีทั้งกรณีที่ประสบความสําเร็จและที่ไม่
ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร (Hood, 2004; Pollitt and Bouckaert, 2004) โดยนักวิชาการพบว่า
เหตุป๎จจัยหลักที่ทําให้ประเทศตะวันตกประสบความสําเร็จในการนําแนวคิด NPM มาปรับใช้ในระบบ
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ราชการมักจะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องในด้านกระบวนการกําหนดและนํานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งนี้
ต้ อ งอาศั ย การมี ภ าวะผู้ นํ า ทางการเมื อ งที่ มี ร ะบบ แบบแผน และ ความเป็ น สถาบั น
(Institutionalization) ขององค์การเป็ นพื้นฐานที่สํ าคัญ ส่ ว นองค์ประกอบอื่นๆจะเป็ นป๎ จจัยเชิ ง
พฤติกรรม ค่านิยมและทัศนคติ อาทิเช่น ความมุ่งมั่นของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับที่มีความเข้าใจ
และพร้ อมที่จ ะปรั บ เปลี่ ย นทัศนคติและมุมมองที่มีต่อการให้ บริการสาธารณะให้เป็นไปตามหลั ก
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น ซึ่งในกรณีของประเทศกําลังพัฒนายังมักจะขาดแคลนองค์ประกอบพื้นฐาน
เหล่านี้
ประเด็นด้านข้อจํากัดของ NPM นั้น ในเวลาต่อมาถูกวิพากษ์ว่าเป็นแนวคิดที่ผูกขาดกับ
(หรือยึดมั่นต่อ) หลักการบริหารธุรกิจเอกชนมากเกินไป จนทําให้เกิดการละเลยจนถึงการลดทอน
ความสํ าคั ญ ของหลั ก การตรวจสอบและหลั กภาระรั บผิ ด ชอบของภาครัฐ ต่ อ ประชาชน (Public
Accountability) ตามครรลองประชาธิปไตย ตลอดจนการที่ NPM มีประเด็นที่มุ่งเน้นแต่การ
ตอบสนองประชาชนในฐานะลูกค้า (Customers) หรือ ผู้จ่ายเพื่อใช้บริการ (Buyers) บน
ความสัมพันธ์แบบป๎จเจกบุคคลกับผู้ให้บริการตามกลไกตลาดเท่านั้น แต่มีการตั้งคําถามว่า การที่
ประเทศชาติจ ะสามารถพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น ในกระแสโลกป๎ จจุ บัน นี้ ประชาชนควรทํา หน้ า ที่เ ป็ น
พลเมือง (Citizen) ที่มีภาวะผู้นําและร่วมกับภาคส่วนอื่นๆในการบริหารประเทศมากกว่า ที่จะเป็นแค่
ลูกค้า (Customer) หรือไม่?
การที่แนวคิดการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของ NPM ไม่ประสบความสําเร็จอย่ าง
เป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ระบบราชการของประเทศ
เหล่านี้ยังมีความเชื่อมโยงกับกลไก จารีต และค่านิยมทางการเมืองดั้งเดิมของตนเป็นอย่างมาก ใน
กรณีของประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ แนวคิด NPM ไม่ได้ถูกนําเข้ามาทดแทนแนวคิดรัฐประศาสน
ศาสตร์ หรือ การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม (OPA) ทั้งหมด (ในหลายๆประเทศ ระบบและกลไกการ
บริหารราชการแบบประเพณีนิยมมีอยู่มาก่อนการมาถึงของระบบราชการในทัศนะของ Max Weber
และเป็ น รากฐานและค่านิ ย มหลั กในระบบสั งคม) เพราะเนื่อ งจากการที่ ต้องประนี ประนอมต่ อ
โครงสร้าง วัฒนธรรมทางการเมืองการบริหารและบริบทดั้งเดิมต่างๆ ทําให้ประเทศกําลังพัฒนาส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามแนวคิดใหม่ๆทางการบริหารภาครัฐได้ทั้งหมด เพราะยังต้องอาศัย
ระบบ โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง หรือ สถาบันต่างๆในรูปแบบที่ยังอยู่ในยุคของราชการ
แบบดั้งเดิม (Traditional Government) หรือแม้แต่ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) การ
ประนีประนอมมีขึ้นเพื่อให้กลไกการบริหารราชการดําเนินต่อไปได้ (McCourt, 2005) จากที่ได้กล่าว
มาทั้งหมดนี้ถึงแม้จะมีความเชื่อว่าแนวคิด NPM เป็นหลักการบริหารจัดการที่มีความเป็นสากล
(Universality) แต่ในกรณีของรัฐบาลประเทศกําลังพัฒนา จะมีการเลือกใช้เฉพาะหลักบางหลักหรือ
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เนื้อหาบางส่วนของ NPM เท่านั้น ไม่ได้เป็นการปฏิรูปตามแนวคิดนี้โดยยกมาทั้งหมด (Global
Center for Public Service Excellence, UNDP, 2005)
จากข้อจํากัดต่างๆของ นําไปสู่การเรียกร้องให้มีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการสาธารณะ ที่พบว่าในป๎จจุบันนี้มีความสอดคล้องกับกระแสการบริหาร
ราชการหรือการบริหารจัดการสาธารณะในยุคหลังกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PostNew Public Management Paradigm) ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลักๆได้แก่ การบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Service—NPS) การจัดการการปกครองสาธารณะแบบใหม่ (New Public
Governance--NPG) (หรือในการทบทวนวรรณกรรมอาจมีการแปล New Public Governance --NPG ว่า “ธรรมาภิบาลภาครัฐ” ตามความนิยมทีปรากฏตามกระแสวาทกรรมการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยในป๎ จ จุ บั น นี้ ) ตลอดจน การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ในยุ ค หลั ง สมั ย ใหม่ นิ ย ม
(Postmodern Public Administration) เป็นต้น แนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ แม้จะมีข้อแตกต่างกัน
หลายประการและมีข้อสมมติฐานโต้แย้งแนวคิ ดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ในระดับ
และมิติที่แตกต่างกันบ้าง แต่ทั้งหมดมีฐานคติร่วมกันว่า หัวใจสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐ
จะต้องอยู่ที่ ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของ พลเมือง ชุมชน และ ประชาสังคม ไม่ใช่วัดที่
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และสัมฤทธิผลเชิงการตลาด ตามหลักการของแนวคิด NPM ที่เคยถูกนําไป
ปฎิบัติในลักษณะของกระแสสากลทางการบริหารงานสาธารณะในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา
(3)
การมาถึงของแนวคิดการบริหารจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่
(Introducing the New Public Governance--NPG)
แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance--NPG) ได้เริ่ม
แพร่หลายในแวดวงวิชาการด้านการบริหารจัดการภาครั ฐในช่วงการเปลี่ยนผ่านสหัสวรรษเข้าสู่ปีคริ
สตศักราช 2000 และเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่มีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ การอธิบายความหมายของ
NPG สามารถสรุปได้ว่า คือ “วิถี หรือ แนวทาง เพื่อ กําหนด ธํารงรักษา กํากับดูแล และประกันความ
รับผิดชอบต่อกฎระเบียบ บรรทัดฐาน และแนวปฎิบัติที่พึงประสงค์ของสังคม โดยมีองค์ประกอบหลัก
คือ การมีส่ ว นส่ วนร่ ว มของประชาชนและเครือข่ายความร่ว มมือของกลุ่ มพลั งต่างๆในประเทศ”
(Bourgon, 2007)
ในทัศนะของผู้ศึกษาด้านการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฎิบัติ คําว่า “Public
Governance” หรือ “การรบริหารจัดการการปกครอง” เริ่มใช้ในรายงานฉบับต่างๆของธนาคารโลก
ในทศวรรษ 90 (World Bank,1989; 1992; 1994) มีการระบุถึงความจําเป็นในการมีระบบการ
บริหารจัดการการปกครองเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จึงเน้นมุมมองเฉพาะไปในเรื่องที่เป็นที่รู้จัก
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กันโดยทั่วไปในบริบทของประเทศกําลังพัฒนาและในระบบสากล นั่นคือกระแสการเรียกร้อง “การ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี ” หรื อ การมี “ธรรมาภิ บาล” ดัง นั้น ในบริบทขององค์ การระหว่า งประเทศ
”Governance” จึงหมายถึง “แนวปฎิบัติในการใช้อํานาจรัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศ” (The manner in which power is exercised in the
management of a country‖s economic and social resources for development) (World
Bank, 1992).
แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความหมายของ Public Governance ในทัศนะของ
ธนาคารโลก มีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งว่า ไม่ได้หมายความเฉพาะรัฐบาลหรือ องค์การภาครัฐเท่านั้น
แค่ ห มายรวมถึ ง องค์ ก าร สถาบั น ตลอดจนผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝุ า ยที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ น
กระบวนการพัฒนาในระดับระหว่างประเทศทั้งหมด (Osborne, 2006).
ในเรื่องของการให้นิยามความหมาย จะพบว่ามีแนวคิดต่างๆและแนวคิดที่ยึดโยงกับ “การ
บริหารจัดการการปกครอง (Governance)” และ “การจัดการการปกครองสาธารณะ (Public
governance)” อยู่หลายแนวคิดที่บางครั้งอาจมีความหมายที่เกี่ยวเนื่องหรือทับซ้อนกัน อาทิเช่น
Governance, Corporate Governance, Good Governance , Public Governance Digital
Governance เป็นต้น จึงจะขออธิบายเพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างดังต่อไปนี้
“Governance” การบริหารจัดการการปกครอง หรือ การอภิบาล หมายถึงกระบวนการใน
การบริหารจัดการการปกครอง (ที่ได้ลงมือกระทําโดยสถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รัฐ รัฐบาล
ตลาด เครือข่าย ในการบริหารจัดการหน่วยทางสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว เผ่าพันธุ์ องค์การ
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดินแดนและปริมณฑลต่างๆ โดยอาศัยกลไกต่างๆอันรวมไปถึง
ตัวบทกฎหมาย บรรทัดฐานหรือปทัสถานทางสังคม อํานาจ ภาษา และ วาทกรรมต่างๆ แต่ทั้งหลาย
ทั้งปวงนี้ต้องเกี่ยวพันโดยตรงกับองค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีปฎิสัมพันธ์ (interaction) และการตัด
ใจที่มีส่วนร่วมโดยประชาชนกับรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ (Bevir, 2013).
“Corporate Governance” การบริหารจัดการกิจการที่ดี หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง
ระบบและกระบวนการภายในขององค์ก าร ที่ เป็ นตั ว กํา หนดทิ ศทางและเป็ นหลั กประกั น ความ
รับผิดชอบเชื่อถือได้ของการปฎิบัติงาน ตลอดจนผลลัพท์ให้เป็นไปตามที่องค์การหรือสถาบันนั้นๆได้
แถลงไว้ในพันธกิจหรือภารกิจอันเป็นการเฉพาะต่อสังคมและสาธารณะชน
“Good Governance” การบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมภิบาล ในแรกเริ่มจะเกี่ย วข้องกับ
แถลงการณ์ ห รื อการประกาศใช้ ต้นแบบพื้น ฐานที่พึ งประสงค์ ในเรื่อ งของการบริห ารจัดการการ
ปกครองสังคม การเมือง การบริหารสาธารณะ ที่มีที่มาจากองค์การระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลในเวที
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก อาทิเช่น ธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ OECD และ อื่นๆ
ต่อมาจะถูกส่งผ่านและนําไปปรับใช้ในบริบทของแต่ละประเทศ โดยมีองค์การภาครัฐและองค์การภาค
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การศึกษา ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมในประเทศนั้นๆเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักการและเทคนิค
ต่างๆ
“Digital Governance” แนวคิดรัฐบาลอิเล็คทรอนิคส์ จะเป็นเรื่องของกิจกรรมสาธารณะว่า
ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตัลอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการในกระบวนการปฎิสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจนเพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการที่
ภาครัฐกระทําภารกิจและธุรกรรมต่างๆในการะบวนการนโยบายสาธารณะ
จากที่ได้ อธิบ ายทั้งหมดนี้ จะเห็ นได้ว่า สาระหลั กของ การจั ดการภาคีส าธารณะ (New
Public Governance) จะเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองที่อาศัยกลไกในการขับเคลื่อนชุมชนไปใน
ทิศทางที่เป็นความประสงค์ร่วมกันของสมาชิกชุมชนตลอดจนการให้การสนับสนุนชุมชนในการรักษา
ไว้ซึ่งความเป็นสถาบันหรือแนวนโยบายต่างๆที่พวกเขามีความประสงค์จะรักษาไว้ (Rosenau, 1995)
ในทัศนะของ Rosenau “ชุมชน” (Community) จะต้องเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงหลักในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ เพิ่มมาจากหน่วยงานและองค์การภาครัฐ และ ภาคธุรกิจเอกชน
ธนาคารโลก ได้ ป ระมวลความคิ ด เกี่ ย วกั บ คํ า ว่ า การบริ ห ารจั ดการการปกครอง
(Governance) ว่ าเป็ น เรื่ องของการใช้ พ ลั ง ทางการเมื อ ง เพื่อ ไปบริห ารจั ด การกิ จ การต่า งๆของ
ประเทศชาติ และในการที่จ ะบรรลุ ถึงเปู าหมายของการบริห ารจัดการการปกครองให้ ได้ นั้น ใน
เบื้องต้นจําเป็นต้ององค์ประกอบที่สําคัญอยู่สามประการ ได้แก่ หนึ่ง กรอบทางกฎบัญญั ติที่ส่งเสริม
การพัฒนา สอง ภาระรับผิดชอบ และ สาม ความโปร่งใสของข้อมูลและกระบวนการเผยแพร่ข้อมูล
(World Bank, 1992) ธนาคารโลกย้ําเน้นว่า ในเรื่องของการมีธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี
นั้น จะต้องพิจารณาในสองแง่มุม คือ ในมุมของความชอบธรรม และ มุมของศักยภาพ สุดท้ายนี้
Kickert (1993) และ Rhodes (1997) ได้เคยให้ความหมายของคําว่า การบริหารจดการการปกครอง
ว่าเปรียบเสมือนจักรกลที่ขับเคลื่อน กลไกการบริหารตนเองของเครือข่ายระหว่างองค์การต่างๆ ที่ทํา
หน้าที่การจัดหาและส่งมอบบริการสาธารณะโดยมีรัฐและองค์กรภาครัฐเป็นเพียงหนึ่ งในตัวผู้แสดง
หลัก ในแง่มุมนี้ “Governance” อาจถอดความหมายได้ว่าเป็นเรื่องของ การบริหารจัดการภาคี
สาธารณะโดยตรง
ในประเด็นว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนมุมมองของการบริหารสาธารณะยุคใหม่จากแนวคิดหลักว่า
ด้วยการปกครอง (Government) มาสู่แนวคิดการบริหารจัดการการปกครอง (Governance)
ในขณะที่การปกครอง (Government) เป็นเรื่องของ การใช้อํานาจหน้าที่ทีเป็นทางการโดยรัฐโดยมี
เปูาประสงค์ในการกําหนดกฏระเบียบต่างๆในการจัดระเบียบผู้คนในสังคม ส่วนการบริหารจัดการการ
ปกครอง (Governance) จะมุ่ งเน้น ไปที่ การสร้า งความร่ว มมือ (อย่างต่อเนื่ อง) ระหว่า ง รั ฐ
ประชาชน และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ ตลอดจนการส่ง
มอบบริการสู่ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองของชุมชน จึงสรุปได้ว่า Governance จะต้องนําเอา
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หลักการการมีส่วนร่วมและเน้นที่กระบวนการของการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบ
ความเป็นภาคีสาธารณะระหว่างประชาชน ชุมชน และ รัฐ (Pestoff, 2010)
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมในสาขาการบริหารภาครัฐยุคใหม่ เสนอว่าเมื่อพิจารณา
จากความเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ทของการบริ ห ารจั ด การในศตวรรษที่ 21 จะพบว่ า แนวคิ ด
Governance สามารถปรับใช้หลักการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีความสอดคล้องกับ
เงื่ อ นไขทางการบริ ห ารจั ด การในโลกยุ ค ใหม่ ไ ด้ ดี ก ว่ า แนวคิ ด หรื อ กระบวนทั ศ น์ ท างการบริ ห าร
สาธารณะที่มีมาก่อน อาทิเช่น แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ซึ่งแนวคิด การจัดการภาคี
สาธารณะแนวใหม่ (NPG) ได้นําเสนอมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ของรัฐในกระบวนการนโยบายและการ
บริหารสาธารณะที่แตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือแนวคิดนี้เสนอให้รัฐต้องรู้จักการ “ฟ๎งเสียงประชาชน”
และพิจารณาการตอบรับต่อข้อเรียกร้องที่มาจากความต้องการโดยแท้จริงของประชาชน (อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล) เมื่อเทียบกับแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะที่มาก่อนหน้า
แนวคิด NPG จะคาดหวังรัฐบาลที่ตอบสนอง (Responsive Government) ในที่นี้หมายถึงเรื่องของ
การลงมือทํา ไม่ว่าจะเป็นการนํานโยบายไปปฎิบัติการกําหนดกรอบกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมรองรับ
ต่างๆ ตลอดจนการจั ดสรรทรัพยากรต่างๆก็ต้องคํานึงถึงความคาดหวังของสาธารณชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในนามของชุมชน (Community) และการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง (Citizen)
(4)
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) คือ
ภาคปฎิบัติการของแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG)
(NPS is NPG in Practice)
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service---NPS) หมายถึง ชุดของแนวความคิด
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการบริหารกิจการอันเป็นสาธารณะโดยใช้ระบบการบริหาร
การปกครองที่เน้นความสําคัญของ การบริการสาธารณะ หลักประชาธิปไตย และ ความเกี่ยวพันของ
พลเมือง ในฐานะหนึ่งในพันธมิตรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการสาธารณะ โดยเสมอภาค
กับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม การบริการสาธารณะแนวใหม่ มีผู้ให้ความหมายโดย
สรุปว่า คือ “ชุดของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการบริหารจัดการสาธารณะภายใต้ระบบการบริหาร
ปกครอง(Governance) ที่ให้ความสําคัญกับพื้นฐานความเป็นประชาธิปไตย และการสร้างความ
ผูกพันของพลเมือง โดยแนวคิดนี้กําหนดจุดยืนตั้งแต่เริ่มต้นว่า ขอปฏิเสธตรรกะที่เน้นกลไกตลาดของ
กลุ่มการจัดการนิยมหรือกลุ่มการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)
นักวิชาการด้านการบริหารจัดการภาครัฐ Janet V. Denhardt และ Robert B. Denhardt ผู้ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในการนําเสนอแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ได้กล่าวไว้ในส่วนบทนําของหนังสือ
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ของพวกเขาว่ า “บุ ค ลากรภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ (มี ห น้ า ที่ ) ส่ ง มอบบริ ก ารสู่ ลู ก ค้ า แต่ (มี ห น้ า ที่ ) ส่ ง มอบ
ประชาธิปไตย” 18 (Denhardt and Denhardt, 2007) คํากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า NPS เป็น
แนวคิดที่ให้ ความสําคัญกับ เรื่ องคุณค่าหรืออุดมการณ์ โดยเฉพาะคุณค่าความเป็นประชาธิปไตย
มากกว่ า เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ผลิ ต ภาพ NPS จึ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตย (Democratic Value) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ
(Public Interests)
Denhardt and Denhardt (2007) แยกแยะความแตกต่างระหว่างแนวคิดนี้กับแนวคิดการ
บริหารจัดการภาครัฐอื่นๆที่เคยมีมาก่อนหน้านั้น โดยได้ให้คําอธิบาย NPS ในมิติต่างๆไว้ดังนี้
1 พื้นฐานทางทฤษฎีและที่มาของความรู้ : NPS มีที่มาจากทฤษฎีประชาธิปไตย แนวทางการ
แสวงหาและสร้างความรู้ที่หลากหลาย ทั้งปฏิฐานนิยม การตีความ การวิพากษ์ ตลอดจน แนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม
2 การให้เหตุผลกํากับรูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ : NPS เชื่อว่ามนุษย์โดยทั่วไปมีเหตุผล
ตามกลยุทธ์ที่คาดหวังความได้เปรียบเสมอ แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีการทดสอบความมีเหตุผลใน
การเลือก โดยทดสอบจากหลายมิติ อาทิ เช่น ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ องค์การ เป็นต้น
(ไม่ใช่เหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว)
3 การตีความและให้ความสําคัญกับผลประโยชน์สาธารณะ : ในทัศนะของ NPS ผลประโยชน์
สาธารณะควรเป็นผลลัพท์ที่มาจากการพูดคุยสานเสวนาเพื่อหาค่านิยมร่วมที่ได้เห็นพ้องต้องกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝุาย
4 บทบาทของรัฐบาลในทัศนะของ NPS คือ การให้บริการ (Service) แต่เป็นการให้บริการ
ในลักษณะของ การเป็นตัวกลางที่ทําหน้าที่เป็นผู้เจรจาต่อรองประสานผลประโยชน์ระหว่างพลเมือง
และกลุ่มตัวแทนชุมชนต่างๆ ตลอดจนการสร้างค่านิยมร่วม (Shared Value) ให้เกิดขึ้นในระดับต่างๆ
ของสังคมและประเทศชาติ
5 กลไกที่ใช้เพื่อบรรลุเปูาประสงค์เชิงนโยบาย : NPS ดําเนินการโดยอาศัยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง องค์การภาครัฐ องค์การที่ไม่แสวงหาผลกําไร และ องค์การภาคเอกชน เพื่อนําไปสู่
การบรรลุเปูาหมายที่ได้ตกลงไว้ร่วมกันว่ามีความจําเป็นต้องลงมือทํา
6 แนวทางสู่หลักประกันการปฏิบัติงาน : นอกเหนือจากการทําข้อตกลงที่เป็นทางการ NPS
ได้มีการใช้หลักประกันการปฎิบัติงานหลากหลายแนวทางในหลายมิติ ทั้งตัวบทกฎหมาย ค่านิยมร่วม
ของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และ ผลประโยชน์ร่วมของพลเมือง เป็นต้น
7 การให้อํานาจในการตัดสินใจ : ในทัศนะ NPS นักบริหารภาครัฐยังสามารถใช้ดุลพินิจของ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องเป็นภาระรับผิดชอบ (Accountability) ที่สามารถตรวจสอบได้เสมอ
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8 ฐานคติเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ : NPS เน้นโครงสร้างแบบความร่วมมือโดยอาศัยภาวะ
ผู้ นํ า ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง ภายในและภายนอกระบบราชการเป็ น ตั ว สร้ า งและรั กษาโครงสร้ างองค์ ก ารแบบ
เครือข่าย
9 ฐานคติเกี่ยวกับแรงจูงใจพื้นฐานของบุคลากรและผู้บริหารภาครัฐ : NPS เชื่อมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะและความมุ่งมั่นในการลงมือทําให้กับสังคม
กล่าวโดยสรุป แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) เกิดขึ้นจากหลักแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน
ที่สําคัญสี่ประการคือ 1 ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (Democratic Citizenship) 2 ตัวแบบชุมชน
และประชาสังคม (Model of Community and Civil Society) (ป๎จจุบันในประเทศไทยเทียบเคียง
ชื่อ ว่ า “ประชารั ฐ ”) 3 มนุ ษ ยนิ ย มองค์ การและการบริห ารสาธารณะแนวใหม่ (Organizational
Humanism and the New Public Administration) และ 4 แนวคิดหลังสมัยใหม่นิยม
(Postmodernism) (Denhardt and Denhardt, 2007)
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แนวความคิดด้านการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัย
(An Analysis and Synthesis of Contemporary Public Management Concepts)
อาจกล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงของกระบวนทัศน์สากลว่าด้วยการบริหารจัดการสาธารณะ
ในยุ ค ป๎ จ จุ บั น นี้ ได้มี พั ฒ นาการปรั บ เปลี่ ย นมาสู่ ก ารมุ่ ง เน้ น การยกระดั บ บทบาทและหน้า ที่ ข อง
ประชาชน (People) ให้เข้าสู่สถานะ พลเมือง (Citizen) รวมทั้งการสนับสนุนให้องค์การไม่สังกัด
ภาครัฐ (Non-Governmental Organization) เข้าร่วมการมีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการงาน
สาธารณะในฐานะหนึ่งในภาคีหลักร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ต่างจากที่เคยถือปฎิบัติกันมาว่า
หน้าที่การบริหารสาธารณะเป็นเรื่องเฉพาะในขอบเขตของภารกิจที่กระทําโดยองค์การภาครัฐ ภายใต้
วิธีคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม(OPA) และ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
ที่เน้นกลไกการตลาดและทางเลือกสาธารณะ และการกําหนดบทบาทของประชาชน ไ ว้ ใ น ฐ า น ะ
ลูกค้าผู้ใช้บริการ (Panyasiri, 2017) ดังนั้น การบริหารจัดการกิจการอันเป็นสาธารณะ ซึ่งในที่นี้
หมายถึง การผลิต การแจกจ่าย และ การส่งมอบการบริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนการกําหนดและ
บังคับใช้นโยบายสาธารณะ เมื่อพิจารณาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและการ
สื่อสารในความเป็นโลกาภิวัติ (Globalization) ตลอดจน ความสําคัญของภูมิป๎ญญาท้องถิ่น (Local
Wisdom) เพื่อรับมือกับ ป๎ญหาของแต่ละพื้นที่เป็นการเฉพาะ (Localization) ประกอบกับการที่
ระดับความรู้ของผู้คนในสังคมที่เพิ่มสูงและทัดเทียมกันมากขึ้น ทําให้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค
และสาขาความรู้ ต่างๆมิได้จํากัดอยู่แต่ในภาคราชการเสมอไป ดังนั้น สภาพแวดล้อมการบริห าร
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จัดการป๎จจุบันจึงพบว่ามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารจัดการสาธารณะตาม
แนวทางของ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) และ การกํากับดูแลสาธารณะแนวใหม่ (NPG) มาก
ขึ้น
ในทัศนะของนักวิชาการและนักบริหารที่วางรากฐานแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
(NPS) บุคลากรภาครัฐควรมีหน้าที่หลักคือ ช่วยให้พลเมืองสามารถบรรลุถึงผลประโยชน์ที่ได้กําหนด
ไว้ร่ ว มกัน มากกว่า ที่จ ะทํา หน้ าที่ เพียงการควบคุมหรือบริ ห ารประเทศไปในทิศทางที่ตนต้ องการ
(Denhardt and Denhardt, 2000) และนําเสนอความแตกต่างจากกระบวนทัศน์ทางการบริหาร
จั ด การสาธารณะแบบที่ มี ม าก่ อ นที่ ม องว่ า ประขาชนจะ (และควรจะ) เกี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ ในฐานะ
ผู้รับบริการหรือฐานเสียงที่มีหน้าที่รอรับนโยบายที่สั่งการลงมาจากเบื้องบน (Top-Down) ตลอดจน
รอผลจากกลไกการส่งมอบบริการของรัฐแต่เพียงฝุายเดียว ดังนั้น การบริหารจัดการสาธารณะตาม
แนวทาง NPS จึงให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของพลเมืองโดยรวมเป็นอันดับแรก (ไม่ใช่ในความ
เป็นป๎จเจกบุคคลหรือในฐานะลูกค้า) และ ในการบริหารจัดการนโยบายหรือวาระสาธารณะต่างๆนั้น
ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบ (ภายใต้สถานะของความเป็นพลเมือง) โดย
จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายพลเมือง หรือ มีสถานะเป็นประชาสังคม
(Civil Society) ในการนี้ ภาครัฐ จะทําหน้าที่เป็นหนึ่งในสมาชิกในเครือข่ายที่จะผลักดันให้ภาค
พลเมืองมีส่ว นร่วมตามรูป แบบประชาธิปไตย ในส่ว นบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรู้จัก
อํานวยการ สร้างโอกาส และสร้างให้เครือข่ายประชาชนมีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไชป๎ญหาสังคมต่างๆ ซึ่งบุคลากรภาครัฐต้องรู้จักการฝึกฝนและพัฒนาตนเองในทักษะด้าน การเป็น
ตัวแทน การเจรจาต่อรอง ตลอดจน เรียนรู้ที่จะแก้ไขป๎ญหาที่สลับซับซ้อนต่างๆ ผ่านการเป็นหุ้นส่วน
กับภาคพลเมืองในการตัดสินใจและบริหารจัดการนโยบายหรือวาระสาธารณะต่างๆร่วมกัน
กล่าวโดยสรุป การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในมุมมองของวิชาการ
บริหารจัดการภาครัฐในยุคป๎จจุบันจะเริ่มที่การปรับเปลี่ยนเข้าสู่กระบวนทัศน์ว่าด้วย การบริหาร
จั ด การการปกครอง (Governance) การกํ า กั บ ดู แ ลหรื อ การสร้ า งธรรมาภิ บ าลภาครั ฐ แนวใหม่
(Public Governance) ตลอดจนการสานเสวนา (Dialogue) ระหว่าง รัฐบาล ฝุายการเมือง ระบบ
ราชการ กับ ชุมชน และพลเมืองของประเทศ โดยจะแบ่งป๎นบทบาทการเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารประเทศเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับ พลเมือง เครือข่ายพลเมือง ประชาสังคม ตลอดจน ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้เปูาหมายสูงสุดที่มุ่งสร้างและ
สะสมทุนทางสังคม (Social Capital) ที่สร้างจากความไว้วางใจกันของทุกภาคส่วน (Pathranarakul
and Panyasiri, 2017) จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขอบข่ายทางวิชาการและการบริหารจัดการ
สาธารณะในระดับสากลที่ส่งกระทบต่อการบริหารราชการไทยตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ นําไปสู่
คําถามที่ว่า การปฏิรูประบบหรือการพัฒนาระบบราชการทั้งที่ตามแนวทางของ OPA NPM และ
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Post-NPM ทั้งหมดนี้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของประเทศกําลังพัฒนามากน้อยเพียงใด?
การขาดความพร้อมด้านโครงสร้างเชิงสถาบันและกลไกพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนที่เป็นผลมา
จากการปรับใช้แนวคิดทางการบริหารจัดการภาครัฐร่วมสมัยเหล่านี้เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้
การนํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติในประเทศกําลังพัฒนามักจะไม่ประสบความสําเร็จใช่หรือไม่?
(Nunberg, 1992) ซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้นําไปสู่การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบในเบื้องต้นว่าแต่ละ
แนวคิดทางการบริหารจัดการภาครัฐมีมุมมองและวิธีปฎิบัติแตกต่างกันอย่างไร ดังที่จะวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ทั้งสี่แนวคิดในมิติต่างๆ ในตารางต่อไปนี้
ผลการศึกษาการเปรียบเทียบแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัยในมิติต่างๆ
ประเด็นการ
เปรียบเทียบในมิติ
ต่างๆ

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม
Old Public
Administration
(OPA)
1 รากฐานทางทฤษฎี ทฤษฎีการเมือง
นโยบายสาธารณะ
และ สังคมศาสตร์ยุค
เริ่มต้น
2 การให้เหตุผลการ ความสมเหตุสมผลใน
อธิบายพฤติกรรม
เชิงการบริหาร และ
มนุษย์
ผลประโยชน์ร่วมใน
ระดับสาธารณะ

3 การกําหนดที่มา
และ
การให้
ความหมายต่อ
“ผลประโยชน์
สาธารณะ”
4บุคลากรภาครัฐควร
รับผิดชอบต่อ
ประชาชน (ในฐานะ
อะไร) ?

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
New Public
Management
(NPM)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
การจัดการ
และ
สังคมศาสตร์เชิงปฎิ
ฐานนิยม
ความเป็นเหตุเป็นผล
ในเชิงเทคนิค และ ใน
เชิงเศรษฐศาสตร์
และผลประโยชน์ใน
ระดับป๎จเจกบุคคล

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่
New Public
Governance (NPG)
สังคมวิทยาการเมือง
และทฤษฎีเครือข่าย

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่
New Public
Service (NPS)

เหตุและผลที่การ
ตัดสินใจและการ
กระทําในระดับ
สาธารณะมาจาก
เครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม
มาจากระบบการเมือง การคํานึงถึง การระบุ กําหนดโดยวาระ
และ ถูกกําหนดไว้ตัว และเก็บรวบรวม
ความร่วมมือระหว่าง
บทกฏหมาย
ผลประโยชน์ของ
ภาครัฐ
ภาค
ป๎จเจกบุคคล
ประชาชนและ ภาค
ส่วนอื่นๆ
ฐานเสียงผู้ให้การ
ลูกค้า หรือ ผู้จ่ายเพื่อ หุ้นส่วนในการ
สนับสนุน และ ผู้ รับสินค้าและบริการ ขับเคลื่อนนโยบาย
ลงคะแนนเสียง
และพัฒนาประเทศ
เลือกตั้ง

ความมีเหตุมผี ลใน
เชิงยุทธศาสตร์
และคํานึงถึง
ประโยชน์ร่วมใน
ฐานะพลเมืองเป็น
หลัก
การเปิดให้มีเวที
สานเสวนา เพื่อถก
แถลง ฉันทามติ
และได้มาซึ่ง
ค่านิยมร่วม
ประชาชนในฐานะ
“พลเมือง”
ที่
ได้รับการเสริมพลัง
อํานาจ

ทฤษฎี
ประชาธิปไตย
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบในมิติ
ต่างๆ

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม
Old Public
Administration
(OPA)
ลงมือขับเคลื่อนงาน
สาธารณะ (rowing)
ด้วยตนเอง โดยมุ่ง
ความสนใจเฉพาะการ
บรรลุเปูาหมายที่ได้
กําหนดไว้ในกรอบ
การเมือง

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
New Public
Management
(NPM)
ทําหน้าที่กํากับ
ทิศทาง (steering) ใน
ลักษณะของการ
อํานวยความสะดวก
ให้ระบบและกลไก
ตลาดเสรีให้ทํางานได้
เต็มที่

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่
New Public
Governance (NPG)
5บทบาทหน้าที่ของ
ไม่ได้เป็นขั้วอํานาจ
รัฐบาล
หลัก
แต่ช่วย
อํานวยการให้
พลเมืองสามารถ
ประติดประต่อ
จัดรูปแบบข้อ
เรียกร้อง เพื่อนําไปสู่
การเป็นวาระหรือ
นโยบายต่อไป
6 กลไกหลักที่ใช้ใน การบริหารโครงการ อาศัยกลไกการทํางาน กลไกหลักในการ
การบรรลุผลเชิง
ต่างๆของรัฐโดยผ่าน และ สร้างแรงจูงใจ บริหารจัดการ จะอยู่
นโยบาย
หน่วยงานในสังกัด
ผ่านหน่วยงาน
ที่ พลเมือง ชุมชน
ภาคเอกชนและ
และ ประชาสังคม
องค์การไม่แสวงหา
กําไร
7 แนวทางสู่ความ การบริหารตามลําดับ อาศัยการสร้าง
ความรับผิดชอบ
เชื่อถือได้และความ ชั้นการบังคับบัญชาที่ ผลลัพท์ที่ขับเคลื่อน ร่วมกับภาคพลเมือง
พร้อมรับผิด
รับผิดชอบต่อคณะ โดยกลไกตลาด มีที่มา และสังคม
การ
ผู้บริหารที่มาจากการ จากการระบุ
กระจายข้อมูล
เลือกตั้ง
ผลประโยชน์ของแต่ ข่าวสารและ ให้ภาค
ละป๎จเจกบุคคลใน
พลเมืองเข้ามา
แบบทางเลือก
เกี่ยวพันกับโครงการ
สาธารณะ
และ/หรือนโยบาย
ของรัฐ
8
การใช้ดุลพินิจ การมอบหมายให้
การใช้ดุลพินิจจะเปิด เพิ่มความเข้มข้นของ
ทางการบริหารจัดการ บุคลากรภาครัฐใช้
กว้างให้มากที่สุด
การกํากับดูแลจาก
ดุลพินิจหรือ
เท่าที่จะทําได้ เพื่อ ส่วนกลางมากขึ้น แต่
วิจารณญานจะมีอยู่ การบรรลุเปูาหมายใน เน้นความร่วมมือใน
อย่างจํากัด
ในความเป็นนัก
ระดับแนวนอนมาก
ประกอบการ
ขึ้น

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่
New Public
Service (NPS)
บทบาทในฐานะ
เจ้าภาพผู้จัดให้
เกิดการเจรจา
ต่อรองและ
ประสาน
ผลประโยชน์
ระหว่างพลเมือง
และกลุม่ พลเมือง
ต่างๆ (serving)
การสร้างแนวร่วม
ที่ประกอบไปด้วย
ภาครัฐและ
องค์การ
ภาคเอกชนที่ไม่
แสวงหากไร
การควบคุมกํากับ
ดูแลในหลากหลาย
มิติ ทั้งกฏหมาย
ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ บรรทัด
ฐานทางวิชาชีพ
นิยม ตลอดจน
ผลประโยชน์ของ
พลเมืองโดยรวม
การใช้ดุลพินิจและ
วิจารณญานเป็น
สิ่งจําเป็น หากแต่
ต้องสามารถ
ควบคุมได้และมี
ระบบสํานึก
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบในมิติ
ต่างๆ

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม
Old Public
Administration
(OPA)

9
ฐานคติด้าน องค์การแบบเป็น
โครงสร้างองค์การ
ทางการที่มีโครงสร้าง
สลับซับซ้อน มีการใช้
อํานาจสั่งการแบบบน
ลงล่าง
และการ
ควบคุมโดยผู้จดั หา
10
ฐานคติด้าน ค่าจ้าง ผลประโยชน์
แรงจูงใจพื้นฐานของ ตอบแทน
สิทธิ
บุคลากร
ประโยชน์คมุ้ กันใน
ความเป็นราชการ

11แนวคิดว่าด้วย
ธรรมชาติของรัฐ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
New Public
Management
(NPM)

การกระจายอํานาจ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ที่กํากับดูแลพื้นฐาน
การทํางานภายใน
องค์กร
จิตวิญญานแบบ
ผู้ประกอบการ ความ
มุ่งมั่นในการลดขนาด
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน
องค์การภาครัฐ
การแตกตัวกระจัด
กระจาย

เน้นความเป็น
เอกภาพและบูรณา
การ
12
หน่วยใน ระบบและ
การบริหารจัดการ
การศึกษาและ
กระบวนการนโยบาย ระหว่างองค์การ
วิเคราะห์
13 คุณค่า หรือ เจตจํานงสูงสุดของ ประสิทธิภาพในการ
ค่านิยมที่มุ่งให้
ความเป็นรัฐและ
แข่งขันและกลไก
ความสําคัญ
องค์การภาครัฐ
ตลาด

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่
New Public
Governance (NPG)

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่
New Public
Service (NPS)

รับผิดชอบกํากับ
อยู่
รวมอํานาจใน
โครงสร้างแบบ
องค์การ
แต่เพิ่ม ความร่วมมือและ
ความร่วมมือ
การพัฒนาภาวะ
ประสานงานในระดับ ผู้นําร่วมกัน
แนวราบและระหว่าง
องค์การ
การให้คุณค่าและ
การบริการ
แรงจูงใจในเชิงการ สาธารณะ
ยกย่องและให้เกียรติ เจตจํานงค์ในการ
ในการทําหน้าที่อย่าง ลงมือทําสิ่งต่างๆ
มืออาชีพของ
ให้กับสังคม
บุคลากรภาครัฐ
โดยรวม
พหุภาวะนิยมและ พหุภาวะนิยมและ
ความหลากหลาย
ความหลากหลาย
การสร้างภาคีการ
บริหารจัดการ
ระหว่างองค์การ
กําเนิดใหม่ของระบบ
ความร่วมมือระหว่าง
รัฐกับภาคีอื่นๆ

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบมี
ส่วนร่วม
การส่งมอบบริการ
สาธารณะของทั้ง
ภาครัฐและ
พลเมืองต่อรัฐ
14
บทบาทของ กํากับดูแล ควบคุม กํากับทิศทาง และ ประสานประโยชน์ ประสานประโยชน์
ผู้บริหารภาครัฐ
และ บริหารจัดการ จัดระบบ
และ แก้ป๎ญหาที่ และ แก้ปญ
๎ หาที่
สลับซับซ้อน
สลับซับซ้อน
15 ความสอดคล้อง มาก
น้อย
ปานกลาง
มาก
กับบริบททาง
สอดคล้องกับ
ถูกลดความสําคัญโดย ใช้อ้างอิงและเป็น
เป็นวาทกรรมหลัก
การเมืองการบริหาร วัฒนธรรมและ
อธิบายว่าขาดความ พื้นฐานในการ
ทางการปฎิรูป
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ประเด็นการ
เปรียบเทียบในมิติ
ต่างๆ

การบริหารจัดการ
สาธารณะแบบดั้งเดิม
Old Public
Administration
(OPA)
ของไทยในยุคป๎จจุบัน ค่านิยมในระบบ
การเมืองการปกครอง
ของประเทศ

การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
New Public
Management
(NPM)
โปร่งใสและความชอบ
ธรรมในการปฎิบัติ

การบริหารจัดการ
ภาคีสาธารณะแนว
ใหม่
New Public
Governance (NPG)
กําหนดทิศทางใหม่ๆ
ในการปฎิรูปประเทศ

การบริการ
สาธารณะแนวใหม่
New Public
Service (NPS)
ประเทศ แต่ขาด
หลักการพื้นฐาน
ด้านประชาธิปไตย

ข้อเสนอแนะ
การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะร่วมสมัยในระบบราชการไทย
1 การบริหารจัดการสาธารณะแบบดั้งเดิม : การจัดโครงสร้างขององค์การภาครัฐให้มีความ
คล่องตัวในเชิงการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากภารกิจสาธารณะเป็นสําคัญและคํานึงถึง
ป๎จจัยการบริหารจัดการอื่นๆเช่น สิ่งแวดล้อม การกําหนดกลยุทธ์เชิงรุก ความสามารถในการ
ปรับเข้าสู่รัฐบาลดิจิตัล การบริหารจัดการความหลากหลายและคนรุ่นใหม่ในระบบ เป็นต้น
2 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) : องค์การภาครัฐไทยยังคงจําเป็นที่จะต้องปรับใช้วิธีคิด
และเทคนิ คที่มาจาก NPM เพราะเป็นหลั กการบริห ารที่มีความเป็นสากล ตอบรับกับ
วัฒนธรรมการสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าใน
เชิงเศรษฐศาสตร์ และสามารถปรับใช้ได้กับองค์การภาครัฐในหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็น
องค์การราชการแบบดั้งเดิมที่มีภารกิจเน้นไปในด้านการปกครอง หรือ รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจ
หลักในการให้บริการสาธารณูปโภค หรือ องค์การมหาชนรูปแบบต่างๆที่มีความจําเป็นใน
ฐานะกลไกขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนฐานความรู้
3 การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) : ป๎ญหาความซับซ้อนของภารกิจการบริหาร
จัดการสาธารณะของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเป็นอย่างมาก รัฐจึงไม่
สามารถตอบสนองความต้องการ หรือ นําเสนอสิ่ งที่ดีที่สุ ดให้กับประชาชนได้ ดั งนั้นการ
สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชน ภาคธุ รกิจ และ ภาคประชาสั ง คมเข้า มาร่ ว มกั บภาครัฐ ในฐานะ
“ภาคี” เพื่อร่วมดําเนินการให้กระบวนการนโยบายสาธารณะต่างๆสําเร็จตามเปูาหมายและ
เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัยของทุกฝุาย
4 การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) : รัฐและบุคลากรต้องปรับเปลี่ยนจากการใช้อํานาจปก
ตรองในการบริหารราชการ มาเป็นบทบาทในการเป็นส่วนกลางในการประสานเครือข่าย
สานเสวนาเพื่อสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เป็นสื่อกลางในการประสานค่านิยม
ร่วมในหมู่พลเมือง ชุมชน และกลุ่มทางสังคมต่างๆ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืน ตั้งอยู่
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บนความสมดุลในการตรวจสอบความโปร่งใสและภาระรับผิดชอบระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และประชาชนในฐานะพลเมืองของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน
แนวคิดการบริการสาธารณะยุคใหม่ เสนอว่าระบบของความสัมพันธ์และความเป็นพลวัตร
ระหว่างประชาชนกับบุคลากรของรัฐ (และระหว่างผู้บริหารภาครัฐกับบุคลากรในหน่วยงานของตน)
ควรจะถูกกําหนดใหม่ ให้มีการใช้ทั้งหลักประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) และ หลัก
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ที่ต้องสร้างให้เกิดความสมดุลในระบบ
นโยบายสาธารณะที่ ส นั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพลเมื อ ง และคงไว้ ซึ่ ง หลั ก ความยุ ติ ธ รรมและ
หลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน21 (Frederickson, 2003)
อย่างไรก็ดี แนวคิดการบริการสาธารณะยุคใหม่ตระหนักว่างานของบุคลากรภาครัฐมี
ความสลับซับซ้อนและเป็นงานที่มีความท้าทายสูง การที่จะคาดหวั งให้บุคลากรของภาครัฐรู้จักที่จะ
ปฎิบัติต่อพลเมืองอย่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันนั้น เป็นเรื่องที่ต้องมีการกระทําต่อกันทั้งสองฝุาย
ทั้งในด้านการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน การรับฟ๎งความคิดของกันและกัน การเสริมอํานาจการ
ตัดสินใจและการปฎิบัติ ตลอดจน การร่วมมือกันทํางาน ทั้งหมดนี้จะบรรลุผลได้นั้นภาคประชาชนต้อง
ร่วมมือกับบุคลากรของรัฐด้วย ในสถานะของความเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจากทั้งสองฝุาย ในที่นี้หมายถึง
ทั้งสองฝุายต้องทําหน้าที่ให้บริการภายใต้วิธีคิดและปฎิบัติที่เป็นประชาธิปไตย ที่บุคลากรภาครัฐจะไม่
เป็นเพียงลูกจ้างที่ทําหน้าที่คุ้มกฏเพื่อรักษาสถานะและความมั่นคงของระบบราชการแบบ OPA และก็
ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เล่นฝุายหนึ่งในกลไกตลาดแบบ NPM หากแต่บุคลากรภาครัฐต้องเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจ
และความคาดหวังผลตอบแทนในการปฎิบัติหน้าที่ที่เหนือไปกว่าการแสวงหาอํานาจหรือค่าตอบแทน
ใดๆ และเป็นผู้มีแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้าที่จะลงมือกระทําการต่างๆเพื่อยกระดับชีวิตของผู้คนรอบ
ข้างให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น (Perry, 2007)
และจากการที่ฐานคติ (Assumption) ของแนวคิด NPS กําหนดไว้ว่าแรงจูงใจของบุคลากร
ของภาครัฐ (จําเป็นต้อง) มีที่มาจากอุดมคติประชาธิปไตยและการให้บริการ ฐานคตินี้จึงนําไปสู่วิธีการ
ปฎิบัติของบุคลากรและนักบริหารภาครัฐที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด นั่นคือการใช้แนวทางการมีส่วน
ร่วมและขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมถึงทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเข้าสู่เวทีสาธารณะในประเด็นนั้นๆ การสร้างให้
เกิดสํานึกความเป็นพลเมืองและการส่งเสริมค่านิยมการทําเพื่อส่วนรวม การบริการสาธารณะแนวใหม่
จึงให้ความสําคัญกับการใช้ภาวะผู้นําร่วม (Shared Leadership) ที่มุ่งการบริหารจัดการไปที่การ
บรรลุเปูาหมาย ค่านิยม และ แนวทางปฎิบัติที่พึงประสงค์ที่สมาชิกขององค์การหรือสังคมที่ได้กําหนด
ไว้ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิด NPS เชื่อว่าความมีเกียรติยศสูงสุดที่บุคคลจะพึงได้รับต้องมาจากการ
ได้ทําหน้าที่รับใช้สังคมและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และที่สําคัญที่สุดคือการรับใช้ประเทศชาติของตน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤต (2) เพื่อ
พัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้แก่ครูผู้ที่ปรึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งการทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ (1) ครูที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 โรง รวมจํานวน 12 คน (2)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยมีวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 25 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ครูที่ปรึกษานักเรียนที่มีความเสี่ยงแต่ละคนสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน โดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และ
แบบวัดความเครียด (SPST-20) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และทดสอบก่อนและหลังการฝึก (t-test)
ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก
(TYC) อยู่ใ นระดับ มีป๎ญ หา (Clinical Range) ทั้งเพศชายและเพศหญิง (2) ความเครียดของ
วัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ในระดับมา (3) ป๎ญหาและระดับความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตมีความสัมพัน ธ์กัน ทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 (4) ทักษะการให้บริการ
ปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดย
ทักษะการให้บริการปรึกษาฯหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
สรุป ผลโดยรวม กระบวนการให้การปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยพบว่า เด็กวัยรุ่น
ชายจะมีร ะดับ ความเครีย ดมากกว่า วัย รุ่น หญิง ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวต้องมีทัก ษะการ
ให้ บ ริการปรึ กษาฯ เพื่อช่ว ยแก้ไขป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ต รงกับ เพศและวัย ของ
นักเรียน
คําสําคัญ: บริการปรึกษา, วัยรุ่น, ภาวะวิกฤต
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Abstract
The objectives of this research were to (1) study the problems of
adolescents in crisis and (2) to improve the skills of counseling adolescents in crisis
for advisor teachers.
This research is Quasi-experimental. The subjects were included: (1) The 12
advisor teachers from 4 secondary schools in Mae Rim district, Chiang Mai province,
in academic year 2560 and (2) the 25 high school students with risk
behavior(selective methods). Data collection was make the supervisor teachers
explored the students’ problems (one teacher with 2 students) by using the Thai
Youth Checklist (TYC) and Suanprung Stress Test-20 (SPST-20). Statistics used in data
analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, Pearson product
moment correlation coefficient and t-test.
The results were as follows. (1) The problems of adolescents in crisis
according to the TYC was at the clinical level, both males and females. (2) The stress
of adolescents in crisis according to the SPST-20 was in high level in average. (3) The
problems and the stress of adolescents in crisis was positive correlated at the .05
level of confidence. (4) The supervisor teachers’counseling skills of adolescents in
crisis in pre-and post-training were different. After training, the means were
significantly higher than before training at the .01 level of confidence.
Overall Summary : The consulting process for the adolescents in crisis,
found that for the boys are more seriousness than the girls. So the advisor or the
guidance teachers need to have skill to advise and solve the problems according to
the sexual and the ages too.
Keywords: Counseling Service, Adolescent, Critical Situation
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บทนํา
การจัดการศึกษาทุกยุคทุกสมัยล้วนมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล
ที่มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถี
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข ตามความมุ่ ง หวั ง ของสั ง คมโดยผ่ า นกระบวนการทางการศึ กษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม โดยการถ่ายทอด ความรู้
การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม ประเพณี การสรรค์สร้างจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรีย นรู้ และป๎จจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 2-3)
กระทรวงศึกษาธิการ (2553: 1-3) ได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติด้วย
การจัดการศึกษาให้คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันผ่านกิจกรรมการศึกษาแบบ
ยั่งยืนในความหลากหลายมิติ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ
รวมทั้งเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งคุณธรรม สังคมแห่งความสมานฉันท์ และสังคมแห่ง
ความเอื้ออาทร ทั้งนี้ได้กําหนดยุทธศาสตร์ให้สถาบันการศึกษาทุกระดับได้เสริมทักษะและสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นกําลังสําคัญของบ้านเมืองโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องสันติ
วัฒนธรรมให้มีการเสริมสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาเยาวชน
ของชาติ เนื่องจากความรับผิดชอบถือได้ว่าเป็นคุณธรรมสําคัญในการพัฒนาประเทศ เมื่ อบุคคลมี
ความรับผิดชอบย่อมแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะด้านอุปนิสัย และเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างยิ่งต่อ
การดํารงชีวิตในสังคม สอดคล้องกับ ประดินันท์ อุปรมัย (2542) ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบไว้อย่าง
น่าสนใจว่า หากทุกคนในสังคมรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่าง ๆ จะทําให้สังคม มีความสันติสุข และสงบ
ได้
จากประเด็นป๎ญหาดังกล่าว หากว่าครูแนะแนว/ครูที่ทําหน้าที่แนะแนว ซึ่งต้องมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานแนะแนวตามมาตรฐานการแนะแนวที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การแนะแนวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นแนวทาง
ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาคุณภาพ การแนะแนวและการประเมินงานแนะแนว
ซึ่งคนทั่ว ไปอาจเข้า ใจว่า งานแนะแนวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้ นในโรงเรียน เพื่อ ให้ บริการเฉพาะกั บ
นักเรีย นเท่านั้ น แท้จริ งแล้ว งานแนะแนวนั้นมีความสําคัญต่อบุคคลอื่น ๆ อย่างกว้างขวางและมี
ความสํ า คั ญ ต่ อ สถานศึ ก ษาหรื อ องค์ ก ร (ของผู้ รั บ บริ ก าร) ได้ แก่ 1) การแนะแนวเป็ น กลไกของ
สถานศึกษาหรือองค์กรใน การส่งเสริมพัฒนา ปูองกัน และช่วยเหลือให้สมาชิกแก้ป๎ญหาได้อย่าง
เหมาะสม 2) ช่วยลดป๎ญหาและความขัดแย้ง ในสถานศึกษา หรือองค์กรเนื่องจากสมาชิกมีวุฒิภาวะที่
ดีมีป๎ญหาด้านต่าง ๆ ลดลง และ 3) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษา หรือองค์กรในการพัฒนา
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สมาชิกหรือบุคคล เพราะสมาชิกมีคุณภาพที่ดี ย่อมมีผลงานดี (มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช,
2554) ส่วน “การปรึกษาเชิงจิตวิทยา” เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้คนที่มีป๎ญหาทางจิตใจ หรือป๎ญหา
ทางกาย ซึ่งมีผลกระทบเนื่องมาจากสภาวะทางจิตใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวของตน สิ่งแวดล้อมและวิธีที่
ตนจะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม และเรียนรู้ วิธีการในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น
กระบวนการดังกล่าวช่วยให้บุคคลสามารถตั้งเปูาหมายเพื่อตัดสินใจ และแก้ป๎ญหาของตนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ และส่วนตัว สังคมได้ (Hansen, Rossberg and Cramer, 1994; อ้างใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: 2554: 1-30)
ดังนั้ น เพื่อปู องกัน ก่อนที่ป๎ญหาจะเกิดขึ้น หรือปูองกันไม่ให้ ส ถานการณ์ที่เป็นป๎ญหา
เกิดขึ้นซ้ําอีก โดยที่ นักแนะแนว /ครูที่ทําหน้าที่แนะแนวที่มีความรู้ทางการแนะแนวเชิงจิตวิทยาด้วย
แล้ว ซึ่งจะทําให้สามารถแก้ป๎ญหาให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสมดุลทุก
ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติป๎ญญา โดยส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองเต็ม
ศักยภาพตามความสามารถ ความสนใจ และความถนัด เพื่อเป็นคนดี มีป๎ญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่วนรวม จะได้ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล และเดินข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตต่าง ๆ เหล่านั้นไปได้
โดยใช้วิธีการแก้ไขป๎ญหาของวัยรุ่นนอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความดูแลเอาใจใส่ไว้รุ่นอยู่แล้ว การสร้าง
ความตระหนักถึงป๎จจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้แก่วัยรุ่นนับเป็นหนทางที่จะทําให้วัยรุ่นหลีกเลี่ยงป๎จจัยเสี่ยงได้
การสร้างความตระหนักให้แก่วัยรุ่นได้นั้นสามารถใช้การพูดคุยสนทนาในลักษณะการให้การปรึกษา
(Counseling) ซึ่งเป็นกระบวนการของการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ เพราะจะทําให้ผู้ ที่
ประสบป๎ญหามีความเข้าใจตนเอง และหาทางแก้ไขป๎ญหาของตนเองได้ในที่สุด การให้ การปรึกษา
เป็นภาระงานที่มีความสําคัญยิ่งของครูทุกคนไม่เฉพาะครูแนะแนวเท่านั้น อย่างไรก็ตามพบว่า ครูที่
ปรึกษาและแนะแนวจํานวนมากที่ขาดทักษะการให้การปรึกษาที่จําเป็น ทําให้การช่วยเหลือนักเรียน
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร และเป็นเหตุให้ครูที่ปรึกษา และครูแนะแนวจํานวนหนึ่งเลี่ยงไปทําภาระ
งานอื่นแทน หากว่าเป็นป๎ญหาภาวะวิกฤตในวัยรุ่น (Adolescent in crisis) เช่น การติดยา การสํา
ส่อนทางเพศ ผลการเรียนไม่ดี มีป๎ญหาทางกฎหมาย การเกเร การเข้ากับเพื่อนลําบาก การตั้งครรภ์
นอกสมรส กามโรค การทําแท้ง การติดสุรา และการหนีออกจากบ้าน ป๎ญหาในเด็กและวัยรุ่น เป็น
เครื่องวัดถึงสภาวะในครอบครัว และชีวิตสมรสระหว่างบิดามารดา ทั้งนี้นักวิชาการระบุวัยรุ่นไทยเข้า
สู่ภาวะวิกฤติพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงที่จะทําให้อนาคตของชาติเติบโตเต็มไปด้วยป๎ญหาอันดับแรกคือ
นิยมความรุนแรง ลําดับถัดมาได้แก่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และเห่ออาหารแฟชั่น ทั้งนี้ 3 ความ
เสี่ยงที่น่ากังวล พร้อมเรียกร้องสังคมเอาใจใส่ ต่อป๎ญหาวัยรุ่น และเรียกร้องให้ครอบครัวหันหน้าเข้า
หากันยามเกิดป๎ญหา
ดังนั้นโครงการบริก ารปรึก ษาวัย รุ่น ภาวะวิก ฤต ในอํา เภอแม่ริม จัง หวัด เชีย งใหม่
คณะผู้วิจัย ได้ใ ช้วิธีก ารสุ่ม กลุ่ม ตัว อย่า ง พบว่า อํา เภอแม่ริม มีนัก เรีย นที่เ ป็น วัย รุ่น ที่พ บป๎ญ หา
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ภาวะวิก ฤตเนื่อ งจากเป็น อํา เภอที่อ ยู่ติด กับ อํา เภอเมือ ง การเดิน ทางค่อ นข้า งสะดวกต่อ สิ่ง ที่
ล่อ แหลม และมีป๎ญ หาด้านการเกิด อุบัติเ หตุจ ากการใช้ร ถจัก รยานยนต์เ ป็น ลํา ดับ แรกของการ
สูญเสียเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติมาก ในการนี้จึงได้จัดฝึกอบรมด้าน การให้บริการปรึกษา
เชิงจิตวิทยาโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการให้บริการปรึกษาจนทําให้วัยรุ่น
เข้าใจตนเอง สามารถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น และมีแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาของตนเอง หรือการ
ปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ นักแนะแนว /ครูที่ทําหน้าที่แนะแนว
เพื่อให้วัยรุ่นเข้าใจตนเอง สามารถควบคุมตนเอง ได้ดีขึ้น และมีแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาของ
ตนเอง หรือการปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มนุ ษย์ ทุกคนที่เกิดมาย่อมประสบป๎ญหานานัปการ ตั้งแต่ป๎ญหาเล็กน้อยไปจนกระทั่งถึง
ป๎ญหาที่เป็นวิกฤตของชีวิต มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและความสําคัญสูงสุดที่จะทอดทิ้งมิได้
ดังนั้นการให้บริการปรึกษา (Counseling service) นับเป็นหัวใจของการแก้ป๎ญหาให้คนพื้นจากทุกข์
ในระดับหนึ่งได้ และถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่สําคัญของการแนะแนว “ศิลปะในการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ค้นพบ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับและพัฒนาตนเอง การแสดงออกถึงความห่วงใย เอื้อ
อาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตาปราณี การเกื้อกูลช่วยเหลือ ความจริงใจ การรับรู้ทุกข์ การร่วมทุกข์
เป็นที่ระบายทุกข์ การช่วยเหลือให้มนุษย์สามารถพึ่งและช่วยเหลือตนเองได้ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
รวมทั้งการทําให้เป็นที่พึ่งทั้งทางด้านการงานและด้านจิตใจ ซึ่งรวมสมบูรณ์อยู่ในบริการให้บริการ
ปรึกษา ย่อมเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้บริหารที่จะก่อเกิดความผูกพันของเจ้าพนักงาน และจะนํามาซึ่ง
ความจงรักภักดีในที่สุด” (สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์, ม.ป.ป.)
การให้บริการปรึกษาอาจมีความหมายแตกต่างกัน สําหรับการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(Counseling) สรุ ป ความหมายเพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจง่ า ยว่ า หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารปรึ ก ษา
(Counselor) ได้พูดคุยสนทนากับผู้มาขอรับ การปรึกษา (Counselee) เกี่ยวกับป๎ญหาทางอารมณ์
ของผู้มาขอการปรึกษาคนนั้น โดยมีวัตถุประสงค์โดยทั่ว ๆ ไป เพื่อลดป๎ญหาทางอารมณ์ของผู้มาขอ
การปรึกษา (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2527)
ความหมายจากพจนานุกรม Merriam-Webster.com การให้บริการปรึกษา (Counseling)
หมายถึง การปรึกษาและช่วยให้ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือสามารถแก้ไขป๎ญหาของตนเอง หรือสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญของตนเองได้ (Advice and support that given to people to help
them deal with problems, make important decisions, etc.)
ลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2560) ได้สรุปโดยรวมได้ว่า ภาวะวิกฤต (Crisis) เป็นสภาวะที่บุคคล
เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และกลไกการปรับตัวในภาวะปกติไม่สามารถนํามาใช้
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แก้ ป๎ ญ หานั้ น ได้ ประกอบกั บ บุ ค คลไม่ ไ ด้ รั บ การเกื้ อ หนุ น จากทรั พ ยากรทางสั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเครียด ความกดดัน และความวิตกกังวล ทําให้ไม่สามารถกระทําหน้าที่หรือบทบาทของตนได้
ตามปกติ
กลวิธีในการให้บริการปรึกษา
การให้บริการปรึกษามีกลวิธีที่สําคัญ (สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์, มปป.) ดังนี้
1. การนําเข้าสู่การสนทนา (Leading Skills)
1.1 การเริ่มต้นให้บริการปรึกษา (Opening the Interview) การเริ่มต้นให้บริการปรึกษา
จําเป็นต้องอาศัยทักษะในการนํา หรือเริ่มสนทนา บรรยากาศของการเริ่มต้นการให้บริการปรึกษาควร
มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในกระบวนการของการให้บริการปรึกษาโดยทั่วไปนั้น ผู้รับการปรึกษา
รู้สึกตื่นเต้น หรือลําบากใจในการแสดงออกผู้ให้บริ การปรึกษาจําเป็นต้องพยายามหาทางช่วยให้ ผู้
ขอรับการปรึกษาเกิดความสบายใจ โดยใช้ประโยค เช่น “มีอะไรที่พอจะบอผมให้ทราบบ้างไหม?” “มี
อะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือบ้างไหม?”
1.2 การนําให้เข้าสู่การสนทนาโดยตรง (Direct Leading) เป็นการกระตุ้นให้การสนทนา
ดําเนินต่อไป อีกทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ขอรับปรึกษาได้ขยายความถึงเรื่องที่กําลังสนทนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้เข้าใจเรื่องราวที่ตนเองกําลังพูดให้แจ่มชัดยิ่งขึ้น
1.3 การนําการสนทนาให้เข้าประเด็น (Focusing) บางครั้งผู้ขอรับการปรึกษาอาจเกิด
ความสับสนในเรื่องที่
กําลังสนทนากัน โดยเฉพาะในตอนต้นของการสนทนาเกี่ยวกับป๎ญหาของผู้ขอรับการปรึกษา กลวิธีนี้
จะช่วยให้ผู้ขอรับ
การปรึกษาได้ทราบถึงประเด็นที่กําลังคุยกันได้แน่ชัด อันเป็นการช่วยให้ได้มองถึงป๎ญหานั้นอย่าง
เจาะจงลงไปอีกด้วย
1.4 การตั้งคําถาม (Questioning) ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถใช้คําถาม เพื่อให้ข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ภูมิหลัง ความสนใจ จุดเด่น จุดอ่อน ของผู้ขอรับการปรึกษา เพื่อที่จะช่วยให้
ผู้ขอรับการปรึกษาเข้าใจถึงป๎ญหาและตัวผู้รับการปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น คําถามที่จะนําไปสู่คําตอบว่า
“ใช่-ไม่ใช่” “จริง-ไม่จริง” เป็นคําถามที่จะตัดการพูดคุย หรือการบอกเล่าอย่างละเอียดจากปากของผู้
ขอรับการปรึกษา เช่น “เธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหม” ควรจะเปลี่ยนเป็น “ลองเล่าถึงสาเหตุที่
เกิดขึ้นให้ฟ๎งหน่อย” จะดีกว่า
2. การฟ๎ง (Listening Skills) นับว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้ ให้บริการปรึกษาทุกคน การฟ๎ง
เป็น
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ศิลปะที่ต้องอาศัยความอดทนและต้องใช้สมาธิอย่างมาก เพราะในระหว่างการให้บริการปรึกษานั้น ผู้
ให้บริการปรึกษามิใช่จะรับฟ๎งแต่เพียงเรื่องราวที่ผู้ขอรับการปรึกษาเล่าออกมาเท่านั้น แต่จะต้องทํา
ความเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ขอรับ การปรึกษา ในขณะนั้น พร้อมทั้งร่วมรับอารมณ์ของผู้รับการ
ปรึกษาไปด้วย ทักษะสําคัญที่เกิดขึ้นในขณะฟ๎ง คือ
2.1 การแสดงความเอาใจใส่ (Attending) หมายถึง ผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องแสดงความ
เอาใจใส่ต่อผู้รับการปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกโดยการสบตา หรือพยักหน้าเล็กน้ อยในขณะที่รับฟ๎ง
หรือพูดเสริมขึ้นภายหลังจากที่ผู้ขอรับการปรึกษาพูดจบ
2.2 การเงียบ (Silence) การเงียบเป็นกลวิธีหนึ่งใช้ภายหลังจากที่ผู้ให้บริการปรึกษาปูอน
คําถามให้แก่ผู้ขอรับการปรึกษา และผู้ขอรับการปรึกษากําลังคิดว่าจะตอบป๎ญหาหรือไม่
2.3 การทบทวนประโยค (Paraphrasing) หมายถึง การพูด ซ้ําประโยคที่ผู้ ขอรับการ
ปรึกษาพูดมาแต่ใช้คําน้อยลง ขณะเดียวกันก็ยังคงความหมายเดิมอยู่ จุดประสงค์ของการทบทวน
ประโยคก็เพื่อจะบอกให้ ผู้ รั บ การปรึกษาทราบว่าผู้ ให้ บริการปรึกษาเข้าใจเรื่องราวที่ผู้ ขอรับการ
ปรึกษาพูดมา และยังคงติดตามเรื่องราวของผู้ขอรับการปรึกษาอยู่
2.4 การทําความกระจ่าง (Clarifying) กลวิธีนี้ผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องเป็นผู้ฟ๎งที่ดี และ
ผู้ให้บริการปรึกษาจะกล่าวสิ่งที่เขาคิดว่า เมื่อผู้ขอรับการปรึกษาพยายามจะพูดโดยไม่เปลี่ยนเนื้อหา
ของคําพูดนั้นใหม่ ทําให้ผู้ให้บริการปรึกษามีโอกาสเห็นว่ามีผู้เข้าใจเขา ซึ่งจะทําให้เขาเกิดรู้สึกแจ่ม
แจ้งในเรื่องที่กําลังพูดกันอยู่
2.5 การสอบซัก (Probing) เป็นการปูอนคําถามตรง ๆ หลายคําถามติดต่ อกันเพื่อถึงเอา
คําตอบจากผู้ขอรับการปรึกษาออกมา กลวิธีการสอบซักนี้ผู้ให้บริการปรึกษาไม่ควรใช้บ่อยนักเพราะ
เป็นการรีบเร่งกระบวนการให้บริการปรึกษา
3. การให้ข้อมูล (Information Skill)
3.1 Advising เป็นกลวิธีในการเสนอความคิดหรือการแก้ไขป๎ญหาแบบอ้อม ๆ เพื่อจูงใจ
ให้ผู้ขอรับการปรึกษาคิดแก้ไขป๎ญหา หรือรับเอาวิธีการนั้นไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ป๎ญหาต่อ ๆ ไป
3.2 In forming เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นจริง และเชื่อถือให้แก่ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะนําไปใช้ในการตัดสินใจดําเนินการหรือแก้ป๎ญหาต่อไป
4. การสะท้อนความรู้สึก (Reflection of Feeling) เป็นการนําเอาข้อความและคําพูดของผู้
ขอรับการปรึกษามาตีความหมาย และพูดออกมาในเชิงของความรู้สึกที่แฝงอยู่ในเนื้อหานั้น โดยผู้
ให้บริการปรึกษาอาจถอดข้อความและ จัดคําพูดนั้นใหม่ โดยพยายามเน้นถึงความรู้สึ กของผู้ขอรับ
การปรึกษามากกว่าด้านคําพูด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริง
ของตนเอง เมื่อผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกของตนเองแล้วจะช่วยให้
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การให้บริการปรึกษาดําเนินไปอย่างราบรื่นและตรงเปูาหมาย การสะท้อนความรู้สึกเป็ นกลวิธีที่ผู้
ให้บริการปรึกษาที่ยึดผู้ขอการปรึกษาเป็นสําคัญ เพื่อช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเผชิญกับความรู้สึกของ
ตนเอง และสามารถแสดงความรู้สึกของตนออกมาด้วยวาจาโดยปราศจากความวิตกกังวล
5. การตี ค วาม (Interpreting) ในระหว่ า งการให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาผู้ ข อรั บ การปรึ ก ษาอาจ
กล่าวถึงเรื่องบางสิ่งที่มีความหมายสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ได้เคยกล่าวมาแล้ว และในขณะนั้นผู้
ให้บริการปรึกษาอาจมองเห็นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเก่าจึงใช้วิธีการตีความเพื่อให้ผู้ขอรับการ
ปรึกษาเห็นความเกี่ยวข้องของป๎ญหาและยอมรับในป๎ญหานั้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การ
ตีความเป็นกระบวนการที่ผู้ให้บริการปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้ผู้รับการปรึกษาได้
เข้ า ใจป๎ ญ หาของตนเองในด้ า นอื่ น ที่ อ าจยั ง ไม่ ไ ด้ ม องมาก่ อ น ซึ่ ง ต่ า งกั บ การทบทวนประโยค
(Paraphrasing) ในแง่ที่ว่า การตีความหมายนั้น ผู้ให้บริการปรึกษาได้เสนอ Frame of Reference
ใหม่นี้ให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้พิจารณาป๎ญหาของตนเอง การตีความจะช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาได้
เข้าใจถึงป๎ญหาของตนเองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
6. การสรุป (Summarizing) ในระหว่างการให้บริการปรึกษาผู้ให้บ ริการปรึกษากับผู้ขอรับ
การปรึกษา อาจสนทนากันหลายเรื่องพร้อม ๆ กัน และอาจเกิดความสับสน ดังนั้นการใช้ทักษะใน
การสรุปก็คือการพยายามรวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแล้วนั้นให้เป็นประโยคเดียว โดยครอบคลุมในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ได้สนทนาในแต่ละตอนของการสนทนา โดยการสรุปจําเป็นต้องอาศัยความจําในเรื่องราวต่าง
ๆ ที่พูดคุยกันมาเป็นอย่างดี
7. การเผชิญหน้ า (Confrontation) การเผชิญหน้าเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้ให้บริการปรึกษาจะ
บอกถึงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองต่อผู้ขอรับการปรึกษาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อช่วยผู้รับ
การปรึกษาได้เข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดตลอดจนพฤติกรรมของตนเอง ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
มากขึ้น
8. การสนับสนุนให้กําลังใจ (Supportive Skill)
8.1 การแสดงความเห็นชอบ (Approval) เป็นกลวิธีหนึ่งที่จะให้กําลังใจแก่ผู้รับการ
ปรึกษาที่จะดําเนินวิธีการแก้ไขป๎ญหาต่อไป ผู้ให้บริการปรึกษาสามารถใช้คําพูดหรือกิริยาท่าทางที่จะ
แสดงให้ผู้ขอรับการปรึกษารู้ว่าผู้ให้บริการปรึกษาเห็นชอบด้วยกันกับวิธีการของผู้รับการปรึกษา
8.2 การให้ความมั่นใจ (Assurance) เมื่อผู้ขอรับการปรึกษาแสดงทัศนะหรือโครงการต่อ
ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้ให้บริ การปรึกษามั่นใจว่าทัศนะหรือโครงการนั้นถูกต้องและได้ผลดีจริง ผู้
ให้บริการปรึกษาจะแสดงออกเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับการปรึกษา
9. การตกลงใจร่วมกันและการยืนยันในข้อตกลง (Decision-making Confirming) เป็นการ
ตกลงใจร่ ว มกัน ระหว่างผู้ ให้ บ ริ การปรึกษากับผู้ ขอรั บการปรึกษาว่า ผู้ ขอรับการปรึกษาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปมากน้อยเพียงใด โดยมีการวางแผนและรูปแบบในการปฏิบัติร่วมกัน พร้อม
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ทั้งมีการยืนยันในข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับการปรึกษา เพื่อทําให้ผู้รับการ
ปรึกษาเกิดความรับผิดชอบในข้อตกลงนั้น
10. การท้าทาย (Challenge) เป็นกลวิธีอีกชนิดหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาต้องใช้
ความตั้งใจมากขึ้นในการแก้ป๎ญหา แต่ในเวลาเดียวกันกลวิธีดังกล่าวอาจสร้างความกังวลใจแก่ผู้ขอรับ
การปรึกษาเพิ่มขึ้นได้
11. การไม่ยอมรับ (Rejection) เป็นกลวิธีที่ผู้ให้บริการปรึ กษาจะต้องใช้ เมื่อเห็นว่าผู้ขอรับ
การปรึกษาแสดงความคิดเห็ นที่ผิดไปจากความเป็นจริง หรือแสดงออกถึงความคิดที่เพ้อฝ๎ นมาก
เกิ น ไป ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาจะแสดงการไม่ ย อมรั บ เพื่ อ พึ ง ให้ ผู้ ข อรั บ การปรึ ก ษาเปลี่ ย นแปลง
แนวความคิดใหม่
การให้บริการปรึกษาในสถานการณ์วิกฤต (Crisis Counseling)
การให้บริการปรึกษาในสถานการณ์วิกฤต ได้มีนักวิจัย คือ แบรมเมอร์ (Brammer, 1973)
ได้ให้ความสําคัญไว้สรุปได้ดังต่อไปนี้
แบรมเมอร์ (Brammer, 1973 อ้างถึงใน พรรณราย ทรัพยะประภา, 2527) กล่าวไว้ว่า
“สถานการณ์วิกฤตคือสภาพของการกระจัดกระจาย (State of disorganization) ซึ่งผู้มาขอปรึกษา
ได้เผชิญกับความคับข้องใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อเขา หรือเผชิญ
กั บ การแตกแยกอย่ า งลึ ก ซึ้ ง ของวงจรชี วิ ต ของเขา และมี ค วามยุ่ ง ยากที่ จ ะดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
ความเครียดต่าง ๆ ของเขา โดยไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้” สถานการณ์เช่นนี้ย่อมจะต้องได้รับ
การตอบสนองโดยเฉพาะจากผู้ ป รึ กษาเพื่ อดํ า เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ขอรับ การปรึก ษาผู้ ปราศจาก
ความสามารถดังกล่าว
สถานการณ์วิกฤตได้แก่สภาพการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ ความพยายามที่จะฆ่าตัวตาย การ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ความตายของคนที่รัก การหย่าร้าง การเจ็บปุวยต้องเข้าโรงพยาบาล การ
โยกย้ายงาน การมีสมาชิกใหม่ในครอบครัว การตกงาน การติดคุกติดตาราง การเสื่อมสมรรถภาพทาง
เพศ การปลดออกรับบํานาญ การติดยาเสพติด และป๎ญหาการเงิน แต่ไม่ว่าลักษณะของวิกฤตการณ์
จะเป็นลักษณะใด ๆ ก็ตาม หน้าที่ ของผู้ให้บริการปรึกษาก็คือการยอมรับสถานการณ์นั้นก่อน และ
ดํารงรักษาหลักส่วนตัวและความมั่นใจในตนเอง ความเชื่อมั่นชนิดนี้จะช่วยลดความวกตกกังวลของผู้
มาขอปรึกษาในฐานะที่ผู้ปรึกษาได้แสดงออกซึ่งความรับผิดขอบให้แก่ผู้ขอรับการปรึกษาในขณะนั้ น
จากการสร้างความเชื่อมั่ น และ การช่ว ยสร้างความหวังให้แก่ผู้มาขอรับการปรึกษานี้ ผู้ ให้บริการ
ปรึกษาก็จะสามารถดําเนินการกับสถานการณ์ในขณะนั้น และต่อไปในอนาคตก็จะสามารถช่วยพัฒนา
ผู้มาขอรับการปรึกษาได้
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องค์ประกอบของการให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต
สําหรับความหมายและองค์ประกอบของการให้บริการปรึกษาในสถานการณ์วิกฤต ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้ คือ เชอรี่ เคนดร้า (Cherry, 2016) กล่าวถึงภาวะวิกฤต และองค์ประกอบของการ
ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต ดังนี้
ภาวะวิกฤต หมายถึง เหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่ไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดทางด้าน
จิตใจต่อบุคคลเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์นั้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตนี้ สามารถมีได้ตลอดชีวิตของคน จากอุปสรรคต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต (เช่น ความ
ยากจน) ไปกระทั่ง เหตุการณ์ที่เป็นความหายนะตามธรรมชาติ เช่น การจากไปของคนรัก การ
ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต เป็นการเยียวยารักษาอย่างหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลต่อสู้กับภาวะวิกฤตโดย
การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน
การให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตมีเปูาประสงค์ในระยะเวลาสั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วใช้เวลา
2–3 สั ป ดาห์ เ ท่า นั้ น ความสํ า คั ญ ก็คื อ ว่ า การให้ บ ริ การปรึ กษาในภาวะวิ ก ฤตไม่ ใ ช่ จิต บํ า บั ด
(Psychotherapy) การรักษาในภาวะวิกฤตเน้นที่ การลดความเครียดจากสภาวะเหตุการณ์ให้น้อยลง
ให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ และช่วยให้บุคคลใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับป๎ญหาในขณะป๎จจุบัน
การให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตคล้ายกับจิตบําบัด คือ เกี่ยวข้องกับการประเมิน การ
วางแผน และการบําบัดรักษา แต่ทว่าขอบข่ายโดยทั่วไปของการให้บริการปรึกษาภาวะวิกฤตมีความ
เฉพาะเจาะจงมากกว่า ในขณะที่ จิตบําบัดเน้นย้ําที่ข้อมูล และประวัติของผู้ขอการปรึกษาที่กว้างกว่า
การประเมินและปฏิบัติการรัก ษาของภาวะวิกฤตเน้นสถานการณ์ในป๎จจุบัน ที่ประกอบด้วยความ
ปลอดภัยและความต้องการในขณะนั้น
ในขณะที่มีรูปแบบการบําบัดรักษามีเป็นจํานวนมากนั้น องค์ประกอบพื้นฐานจํานวนมากของ
การให้บริการปรึกษาจะสอดคล้องกับหลายทฤษฎีของการให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤต กล่าวคือ
1. ประเมิ น สถานการณ์ ก ารให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาในภาวะวิ ก ฤตเกี่ ย วข้ อ งกั บ การประเมิ น
สถานการณ์ป๎จจุบันของผู้ขอรับการปรึกษา การประเมินนี้เกี่ยวกับทักษะการฟ๎ง การถามคําถาม และ
การพิจารณาความต้องการของบุคคลในการจัดการกับป๎ญหาวิกฤตที่มีประสิทธิภาพ
2. ให้การศึกษา บุคคลที่ประสบป๎ญหาในภาวะวิกฤตต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะในป๎จจุบัน
ของเขา และขั้น ตอนต่าง ๆ ที่เขาสามารถลดอันตรายให้ เหลือน้อยที่สุด ในระหว่างการให้บริการ
ปรึกษาภาวะวิกฤต ผู้ช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิตมักช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาเข้าใจว่าปฏิกิริยาของ
เขาเป็นเรื่องปกติและดํารงอยู่ชั่วคราวเท่ านั้น ในขณะที่สถานการณ์ดูเหมือนทั้งร้ายแรงและไม่มีทีท่า
ว่าจะสิ้นสุดต่อบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั้น แต่เปูาหมายก็คือช่วยให้ผู้ขอรับ การปรึกษามองเห็นว่า
ในที่สุดแล้ว เขาหรือเธอต้องสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติของชีวิตได้
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3. ให้การสนับสนุน ในระหว่างอยู่ในภาวะวิกฤต การช่วยให้บุคคลพัฒนาเป็นอิสระจากการ
พึ่งพาผู้อื่น เป็ นเรื่ องที่มีป ระโยชน์มาก ซึ่งตรงกันข้ามกันการพึ่งพาผู้ อื่นแบบไม่คิดอะไร การสร้ าง
สัมพันธภาพแบบนี้จะช่วยให้บุคคลเกิดความเข้มแข็งและมีอิสระมากขึ้น
4. การพัฒนาทักษะการจัดการ
นอกจากการให้การสนับสนุนแล้ว ผู้ ให้บริการปรึกษาในภาวะวิกฤตจะช่วยพัฒนาทักษะ
การจัดการกับภาวะวิกฤตในขณะป๎จจุบันนั้นด้วย ซึ่งหมายถึงการช่วยให้ผู้ขอรับการปรึกษาสํารวจ
ทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ไขป๎ญหาของเขา ฝึกใช้เทคนิคในการลดความเครียด และส่งเสริมการคิด
ในเชิงบวก กระบวนการนี้ไม่ใช่การสอนทักษะเหล่ านั้นให้ผู้ขอรับ การปรึกษา แต่เป็นการช่วยให้ผู้
ขอรับการปรึกษายืนหยัดที่จะใช้ทักษะเหล่านั้นในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตให้แก่ครูที่ปรึกษา
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เป็นป๎ญหากับความเครียดของวัยรุ่น
4. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นก่อนและหลังของครูที่ปรึกษา
สมมติฐานของการวิจัย
1. ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ หลังการเข้ารับการปรึกษาลดลง
2. ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาหลังการฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการฝึกอบรม
3. พฤติกรรมที่เป็นป๎ญหากับความเครียดของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์กันทางสถิติ โดยมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
4. ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นก่อนและหลังการให้บริการของครูที่ปรึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจัยนี้ดําเนินการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2560
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ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตในโรงเรียนระดับมัธยมศึ กษา เขตอําเภอแม่ริม
จั งหวัด เชีย งใหม่ จํ านวน 4 โรง คือ (1) โรงเรีย นแม่ริ มวิทยาคม (2) โรงเรีย นศึกษาสงเคราะห์
เชียงใหม่ (3) โรงเรียนบ้านแม่สา และ (4) โรงเรียนบ้านศาลา
2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตอําเภอ
แม่ริ ม จั งหวัดเชีย งใหม่ จํ านวน 4 โรงเรียน คือ (1) โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม (2) โรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์เชียงใหม่ (3) โรงเรียนบ้านแม่สา และ (4) โรงเรียนบ้านศาลา
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 โรง รวมจํานวน 12 คน (โดยความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ)
2. นั กเรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึกษาที่อยู่ในภาวะวิกฤตโรงเรียนระดับมัธ ยมศึกษา ในเขต
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 โรง รวมจํานวน 25 คน วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยครูที่ปรึกษาแต่ละคนพิจารณานักเรียนทีรับผิดชอบที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตในชั้นเรียนของตนเอง จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 1) แบบวัดความเครียดของ
วัยรุ่น (SPST-20) 2) แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และ 3) แบบประเมินการฝึกอบรมการให้การ
ปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤต
วิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. คณะผู้ วิ จั ย ขอให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษานั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นภาวะวิ ก ฤตแต่ ล ะคน สํ า รวจป๎ ญ หา
พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน โดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก
(TYC)
2. ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ละคน ให้นักเรียนจํานวน 2 คนทําแบบวัด
ความเครียดของวัยรุ่น (SPST-20)
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3. ให้ครูที่ปรึกษาเข้า รับการฝึกอบรมทักษะการให้การปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤต
จํานวน 2 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การปรึกษาเด็กในภาวะวิกฤต (ลัดดาวรรณ ณ ระนอง,
2560)
4. ให้ครูทําแบบประเมินการฝึกอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤต ก่อนและหลัง
การฝึกอบรม
5. ให้ครูที่ปรึกษานักเรียนที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามการประเมินป๎ญหาพฤติกรรมของนักเรียน
ในระยะติดตามผล โดยใช้แบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) และแบบวัดความเครียดของวัยรุ่น (SPST20)
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และทดสอบก่อนและหลังการฝึก (t-test)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเ คราะห์พฤติ กรรมของเด็กวัยรุ่ น ตามแบบสํา รวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) แสดงใน
ตาราง 1 - 3
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก
(TYC)
เพศ
n
S.D.
ระดับปัญหา
X
ชาย
13
5.00
0.00
มีป๎ญหา
หญิง
12
4.25
0.27
มีป๎ญหา
จากตาราง 1 แสดงให้เ ห็น ว่า ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํ ารวจ
พฤติกรรมเด็ก (TYC) นักเรียนจํานวน 25 คน อยู่ในระดับมีป๎ญหา (Clinical Range) ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง โดยเพศชายพบว่า จํานวน 13 คน มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และเพศหญิง จํานวน
12 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
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ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความเครียดของเด็กวัยรุ่นจากแบบวัดความเครียด (SPST-20)
เพศ
n
S.D.
ระดับความเครียด
X
ชาย
13
4.15
0.12
มาก
หญิง
12
3.11
0.15
ปานกลาง
จากตาราง 2 แสดงให้เ ห็น ว่า ในภาพรวมเด็ก วัย รุ่น ที่อ ยู่ใ นภาวะวิก ฤตจะมีร ะดับ
ความเครียดมาก มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดยพบว่า เด็กวัยรุ่นชายจะมีความเครียดระดับมากส่ว น
วัยรุ่นหญิงมีความเครียดระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมที่มีป๎ญ หากับ ความเครีย ดของ
วัยรุ่น

ปัญหาพฤติกรรม (TYC) Person Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ปัญหาพฤติกรรม (TYC)
1
25

ความเครียด (SPST-20)
.588*
.004
25

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 แสดงให้เ ห็น ว่า ค่า สัม ประสิท ธิ์ส หสัม พัน ธ์ร ะหว่า งป๎ญ หาพฤติก รรม
(TYC) และความเครียด (Strain) ของวัยรุ่นชายและหญิงมีค่าเท่ากับ .588 ซึ่งมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 แสดงว่า พฤติกรรมที่มีป๎ญหาของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความเครียด
2. ผลการฝึกทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว
(ดังตาราง 4–5)
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
รายการบริการปรึกษา

ระยะเวลาฝึกอบรม

n

การนําเข้าสู่การสนทนา

ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม

12

การฟ๎ง

12

X

S.D.

2.50
4.17
2.67
4.17

1.087
.718
.888
.718
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รายการบริการปรึกษา

ระยะเวลาฝึกอบรม

n

การให้ข้อมูล

ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม
ก่อนการฝึกอบรม
หลังการฝึกอบรม

12

การสะท้อนความรู้สึก
การตีความ
การสรุป
การสนับสนุนให้กําลังใจ
การเผชิญหน้า
การท้าทาย
การตกลงร่วมใจกันและการ
ยืนยันในข้อตกลง

12
12
12
12
12
12
12

X

S.D.

2.42
4.08
2.58
4.25
2.50
4.08
2.75
4.08
2.92
4.50
2.83
4.42
2.67
4.08
2.75
4.17

.900
.900
.996
.965
.905
.900
1.138
.996
1.084
.674
1.030
.793
1.073
.900
1.138
.937

จากตาราง 4 แสดงให้ เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตให้แก่ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวก่อนและหลังการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย
ของกระบวนการให้การปรึกษาฯ หลังการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการให้การปรึกษาในทุกคู่
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกระบวนการให้การปรึกษาวัยรุ่นใน
ภาวะวิกฤตก่อนและหลัง การฝึกของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว
รายการเปรียบเทียบ
การนําเข้าสู่การสนทนา
การฟ๎ง
การให้ข้อมูล
การสะท้อนความรู้สึก
การตีความ
การสรุป
การสนับสนุนให้กําลังใจ
การเผชิญหน้า
การท้าทาย
การตกลงร่วมใจกันและการยืนยันในข้อตกลง
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t
8.864**
6.514**
8.864**
11.726**
10.652**
7.091**
8.204**
10.652**
9.530**
7.340**

df.
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกระบวนการ
ให้การปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตก่อนและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (p < .01) ทุกรายการเปรียบเทียบของครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว

ภาพ 1 วิทยากรอบรมครูให้บริการปรึกษา เรื่อง “บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต”
รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
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ภาพ 2 ครูให้บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤตของนักเรียนที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน
สรุปและอภิปรายผล
สรุป
1. ป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามแบบสํารวจพฤติกรรมเด็ก (TYC) อยู่ในระดับมี
ป๎ญหา
(Clinical Range) ทั้งเพศชาย และเพศหญิง
2. จากการศึกษาความเครียดของวัยรุ่น พบว่า ความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะ
วิกฤตอยู่ในระดับ มาก
3. ป๎ญหาและระดับความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิ กฤตมีความสัมพันธ์กันทางบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05
4. ทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตของครูที่ปรึกษาก่อนและหลังการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดยทักษะการให้บริการปรึกษาฯหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
อภิปรายผล
จากข้อค้นพบสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. การศึกษาป๎ญหาของวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤต พบว่า วัยรุ่นอยู่ในระดับมีป๎ญหา (Clinical
Range) ทั้ง เพศชายและเพศหญิง ทั้งนี้อ าจจะเป็น เพราะว่า ครูให้บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต
ของนักเรียนที่แต่ละคนเลือกไว้ จํานวน 2 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีป๎ญหาทั้งหมด ซึ่งก็จะแล้วแต่ว่า
เป็นป๎ญหาเกี่ยวกับอะไร ซึ่งผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ ที่นักการศึกษา ได้แก่ สุธีรพันธุ์
กรลั กษณ์ (ม.ป.ป.) ได้กล่ าวว่า มนุ ษย์ทุกคนที่เกิดมาย่อมประสบป๎ญหานานัปการ ตั้งแต่ป๎ญหา
เล็ ก น้ อ ยไปจนกระทั่ ง ถึ ง ป๎ ญ หาที่ เ ป็ น วิ ก ฤตของชี วิ ต มนุ ษ ย์ ถื อ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า และ
ความสําคัญสูงสุดที่จะทอดทิ้งมิได้ ดังนั้นการให้บริการปรึกษา (Counseling service) นับเป็นหัวใจ
ของการแก้ป๎ญหาให้คนพื้นจากทุกข์ในระดับหนึ่งได้ และถือได้ว่าเป็นการให้บริการที่สําคัญของการ
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แนะแนว “ศิลปะในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ค้นพบ รู้จัก เข้าใจ ยอมรับและพัฒนาตนเอง
การแสดงออกถึงความห่วงใยเอื้ออาทร ความเอาใจใส่ ความเมตตาปราณี การเกื้อกูลช่วยเหลือ ความ
จริ ง ใจ การรั บ รู้ ทุ ก ข์ การร่ ว มทุ ก ข์ เป็ น ที่ ร ะบายทุ ก ข์ การช่ ว ยเหลื อ ให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถพึ่ ง และ
ช่วยเหลือตนเองได้ อีกทั้ง มาสโลว์ (Maslow) เชื่อว่า คนเราจะมีความต้องการพื้นฐานมากที่สุดเมื่อ
ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจในขั้นนั้น และจะเกิดแรงจูงใจที่สูงขึ้นไปได้อีกตามลําดับขั้น ได้แ ก่
1) ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) 2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety
Needs) 3) ความต้องการทางสังคม (Social
Needs) 4) ความต้องการความภูมิใจ (Esteem
Needs) 5) ความต้องการสมหวังในชีวิต (Self Actualization Needs) (วิญํู พูลศรี,ประพันธ์
สุทธาวาสบุญเลิศ คําป๎น และญาณินท์ คุณา, 2559) ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับที่ ประดินันท์ อุปร
มัย และลั ดดาวรรณ ณ ระนอง 2553, หน้า 10-12) ได้ส รุป เกี่ยวกั บผู้ ให้ ก ารปรึก ษาควรมี
คุณลักษณะส่วนตัวทั้งด้านความรู้ ได้แก่ มีความรู้รอบเกี่ยวกับแหล่งวิทยาการและสถานประกอบการ
ต่าง ๆ ที่สามารถให้ข้อมูลที่จําเป็นแก่ผู้รับการปรึกษาได้ ด้านทักษะมีทักษะในการให้การปรึกษาทุก
ขั้ น ตอน ทั้ ง แบบเป็ น รายบุ ค คล แบบกลุ่ ม และปรึ ก ษาครอบครั ว และเจตคติ คื อ แบ่ ง ป๎ น ความ
รับผิดชอบร่วมกับผู้รับการปรึกษาในฐานะผู้ ร่วมให้ข้อมูลหรือในแนวทางการคิด ไม่ใช่รับผิดชอบใน
การตัดสินใจ นอกเหนือจากคุณลักษณะของผู้ให้การปรึกษาทั้ง 3 ด้านดังกล่าวมาแล้วนั้นยังมีเงื่อนไข
ที่จําเป็นผู้ให้การปรึกษาต้องมีโดยเฉพาะแก่ ผู้ประสบภาวะวิกฤตควรจะต้องมีโดยเงื่อนไขที่จําเป็นมี 3
ประการ และผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ คือ คาร์ล โรเจอร์ส นักจิตวิทยาผู้ให้กําเนิดทฤษฎีการ
ปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง เงื่อนไข 3 ประการจําเป็นที่ผู้ให้การปรึกษาต้องมี ได้แก่
1. ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy Understanding) 2. ความจริงแท้ (Genuineness) และ
3. การมองทางบวกอย่างไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Positive Regard) (คมเพชร ฉัตรศุภกุล และ
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2547, หน้า 10-14)
2. การพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยครูผู้ให้บริการปรึกษา
พบว่า หลังการฝึก อบรมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการให้การปรึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ครูที่ให้การศึกษามีทั้งที่เป็นครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ซึ่ง
สมัครใจเข้าร่วมโครงการฝีกอบรม ทั้งนี้พื้นฐานด้านการให้การปรึกษาของครูทั้ง 2 กลุ่มนี้ อาจจะมีไม่
เท่ากัน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสําหรับการเรียนการสอนที่เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็
อาจจะมีไม่เพียงพอ จึงได้มีการจัดฝึกอบรมให้การปรึกษาครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับที่ลัดดาวรรณ ณ
ระนอง (2560: 69-70) ได้สรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ได้แก่ 1) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิค (Classical Conditioning) ของพาฟลอฟ 2) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระทํา
(Operant Conditioning Theory) ของสกินเนอร์ 3) ทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
(Thorndike's Connectionism Theory) ของธอร์นไดค์ 4) ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อเนื่อง
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(Contiguous Conditioning) ของกัทธรี 5) ทฤษฎีการเรีย นรู้แบบเสริมแรง (Hull's Systematic
Behavior Theory) ของฮัลล์ (Hull) 6) ทฤษฎีกฎการเรียนรู้หลักการเรียนรู้ของทฤษฎีกลุ่ม (Gestalt
Theory) ของเกสตัลท์ (Gestalt) 7) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสนาม ( Lewin's Field Theory) ของเล
วิน (Lewin) 8) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบเครื่องหมาย (Sign Theory) ของทอลแมน (Tolman) 9)
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางป๎ญญาสังคม (Social Learning Theory) ของแบนดูร่า (Bandura) ทําการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริการปรึกษาวัยรุ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤต สอดคล้องกับวิธีการส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ (วิญํู พูลศรี , ประพันธ์ สุทธาวาส, บุญเลิศ คําป๎น
และญาณินท์ คุณา, 2559) ผลการวิจัย พบว่า การแข่งขันระหว่างหมู่ต่อหมู่ (กลุ่มคละเก่ง ปานกลาง
อ่อน) ที่มีพฤติกรรมเชิงบวกด้านการเพียรพยายาม (Persistence) และการจูงใจสําหรับนักเรียน เช่น
มี กํ า ลั ง ใจในการทํ า งานยิ่ ง ขึ้ น จะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้วิธี Time Out เพื่อช่วยให้
เด็กฝึกการควบคุมตนเอง จากประเด็นดังกล่าว พบว่า มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้สําหรับการ
เรี ยนการสอนมากที่สุด ได้แก่ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทําของสกินเนอร์ รองลงมาคือ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค และทฤษฎีการเรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์น
ไดค์ (มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่, 2558) ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับที่ ประดินันท์
อุปรมัย และลัดดาวรรณ ณ ระนอง (2553, หน้า 10-12) สังเคราะห์ได้ว่า ผู้ให้การปรึกษาควรมี
บทบาททั้งก่อนการให้การปรึกษา ระหว่างการให้การปรึกษา และหลังจากการให้การปรึกษา ได้แก่
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสะสมอย่างเป็นระบบเพื่อให้สะดวกใช้ประโยชน์ประกอบการ
ให้บริการปรึกษา ตลอดจนเป็นนักฟ๎งที่ดี และประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งใน
คณะที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึกษา เพราะการช่วยเหลือแก่ผู้รับการปรึ กษานั้นผู้ให้การ
ปรึกษาไม่สามารถดําเนินการได้โดยลําพังผู้เดียว เพื่อให้ผู้รับการปรึกษาสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. ควรมีการจัดบริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤตให้ได้รับการเผยแพร่เพื่อที่จะได้เป็นที่รู้จัก
ในชุมชนมากยิ่งขึ้น
2. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับป๎ญหาของวัยรุ่นและ
ร่วมมือกันแก้ไขป๎ญหาของวัยรุ่นมากขึ้น
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3. ครู และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วั ย รุ่ น ควรมี ทั ก ษะในการให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาและการ
ช่วยเหลือวัยรุ่นที่มีป๎ญหาในภาวะวิกฤตได้อย่างประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการจัดฝึกอบรมการบริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤตให้กับครูทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. ควรมีการสนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวได้รับบริการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่องจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้การปรึกษา ตลอดจนการฝึก Sensitivity Training
3. ควรมีการสนับสนุนให้มีงานวิจัยด้านการแนะแนวและการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณหน่ว ยงานหลั กที่รับผิดชอบงานวิจัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลั ยราชภัฎ
เชียงใหม่ ถนนช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 และหน่วยงานสนับสนุน
ได้แก่ สถาบันวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-53-88-0-53885501/ 0-5388-5509 http://www.office.cmru.ac.th/edu ตลอดจนวิทยากรที่เป็นผู้ เชี่ยวชาญ
ด้ า นการปรึ ก ษาในภาวะวิ ก ฤต ได้ แ ก่ รศ.ดร.ลั ด ดาวรรณ ณ ระนอง สาขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม และโรงเรียนแม่
สา ตลอดจนวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนผู้ช่วยวิทยากรในการ
จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียวอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่วน้ําลาย
The Evaluation of Food Porn Photos
ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช* กิติวัฒน์ กิติบุตร กนกพร เอกกะสินสกุล
อาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาพถ่ายอาหารน้ําปูแจ้ห่ม โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพ
อาหารยั่วน้ําลาย ถ่ายภาพอาหารที่ปรุงจากน้ําปู 2 ลักษณะคือ อาหารพื้นเมืองดั้งเดิมและอาหารแนว
ฟิวชัน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่าง 200 คนประเมินภาพถ่ายโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อภาพถ่ายอาหารพบว่า ภาพถ่ายอาหารมีความสวยงาม ทําให้เกิดความรู้สึก
อยากรับประทานอาหารเมนูตามภาพถ่าย ผู้ชมภาพเห็นด้วยว่าน้ําปูเป็นอาหารที่สามารถสื่อให้เห็นถึง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวแจ้ห่ม และเมนูอาหารน้ําปูสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก
คําสําคัญ อาหารท้องถิ่น, อาหารฟิวชัน, น้ําปูแจ้ห่ม, ภาพอาหารยั่วน้ําลาย
Abstract
This research aimed to evaluate food photographs of Jaehom‖s crab chili paste.
The food porn technique was used to take photos of 2 types of food: traditional
local food and fusion food. The photos were evaluated by a sample of 200 people
using questionnaires. The opinion survey carried out in relation to the crab chili paste
food porn photos revealed that the food photos were considered beautiful, and that
the photos aroused appetite. Participants also agreed that crab chili paste dishes can
be used as a means of cultural identification as well as used to promote cultural
tourism to the high level.
Key words: local food; fusion food, Jaehom‖s crab chili paste, food porn
บทนํา
อาหารท้องถิ่น เป็ น จุ ดสนใจอย่ างหนึ่งของนัก ท่องเที่ยวที่นิย มการท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม
เพราะอาหารท้องถิ่นเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีงามหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติ
อาหารท้ อ งถิ่ น อาหารพื้ น เมื อ งหรื อ อาหารพื้ น บ้ า นไทยไม่ เ พี ย งแต่ มี ร สชาติ ที่ อ ร่ อ ยกลมกล่ อ ม
หลากหลายรส แต่ยังเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและภูมิป๎ญญาของคนไทย
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อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง มีทุนทางวัฒนธรรมหลายประการที่สามารถพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม โดยมีผ ลิ ตภัณฑ์น้ําปูซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นเป็นหนึ่งในจุดขาย สาขาวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงประสานความร่วมมือกับ
สาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลํ า ปาง เพื่ อ หาวิ ธี ผ ลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยเน้นส่งเสริมผลิตภัณฑ์น้ําปูซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบของ
อาหารพื้นเมือง เช่น แกงหน่อไม้ ส้มตํา ขนมจีน ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแห่งนี้ แต่เนื่องจากน้ําปู
เป็นอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จึงทําให้มีสีสันยังไม่ดึงดูดใจให้รับประทาน นอกจากนั้นแล้วการ
นําเสนอเรื่องราวของอาหารที่ใช้น้ําปูเป็นส่วนผสมทีย่ ังไม่ได้ถูกออกแบบให้ดึงดูดความสนใจ คณะวิจัย
ซึ่งมีความรู้ และประสบการณ์ทางด้ านสาขาวิช านิเทศศาสตร์จึ งเห็ นว่ า ควรมีการนําเทคนิคการ
ถ่ายภาพอาหารเข้ามาใช้ประกอบการเผยแพร่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพแล้วเกิดความสนใจและ
อยากทดลองรับประทาน และท้ายสุดเกิดความต้องการซื้อสินค้าในที่สุด
ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ นํ า ความรู้ ด้ า นการถ่ า ยภาพมาใช้ ใ นการสร้ า งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น น้ําปูแจ้ห่ม เพื่อจะนําไปใช้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินภาพถ่ายอาหารน้ําปูแจ้ห่ม โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารยั่วน้ําลาย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่องนี้มีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ทฤษฎีความสัมพันธ์อาหาร การสื่อสาร วัฒนธรรม
รั ต ติ ก าล เจนจั ด (2556) นํ า เสนอความสั มพั น ธ์ ข องอาหารในมิ ติ ต่า ง ๆ อาทิ
โภชนาการ วัฒนธรรม สุขภาพ ภูมิป๎ญญา สอดคล้องกับการศึกษาของ ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช และ
คณะ (2560) ในการวิจัยเรื่อง “การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาน้ําปูแจ้ห่ม” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความ สัมพันธ์ของอาหาร การสื่อสาร วัฒนธรรม ได้ดังนี้ 1)
ด้านวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกิน การประกอบอาหารซึ่งถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
เพราะอาหารท้องถิ่นคิดค้นกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและสืบทอดมาจนถึงยุคป๎จจุบัน 2) ด้านสุขภาพ
อาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นเมืองจะมีส่วนประกอบของวัตถุดิบพื้นบ้านพืชผัก สมุนไพร นอกจากนั้น
การรับประทานอาหารท้องถิ่น เช่น น้ําปู ปลาร้า น้ําพริก นิยมรับประทานกับผักชนิดต่าง ๆ ดังนั้น
การบริโภคอาหารชนิดนี้จึงส่งเสริมภาวะโภชนาการ และ 3) ด้านภูมิป๎ญญา ต้องใช้ภูมิป๎ญญาในการ
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ประกอบและถนอมอาหารของคนท้องถิ่น เช่น น้ําปู เป็นภูมิป๎ญญาของชาวเหนือที่จะขจัดปูนาอันเป็น
ศัตรูพืช (ข้าว) นอกจากนั้นการทําน้ําปูต้องมีเทคนิคในการทําเพื่อให้เก็บไว้ได้นาน
ความสัมพันธ์ของอาหารท้องถิ่น การสื่อสาร และการส่งเสริมวัฒนธรรม สามารถนํามา
เขียนในรูปแบบจําลองได้ดังนี้
S
ผู้ส่งสาร
= ผู้ประกอบการอาหาร กลุ่มแม่บ้าน
M
สาร
= อาหารท้องถิ่นคือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
C
สื่อ
= สื่อประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายอาหารท้องถิ่น
R
ผู้รับสาร
= ลูกค้ากลุ่มเปูาหมาย นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. น้ําปูแจ้ห่ม
น้ําปูเป็นอาหารที่เกิดจากภูมิป๎ญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ เป็นอาหารดั้งเดิมของชาว
ล้านนา ใช้ปรุงรสอาหารบางอย่างเช่นเดียวกับกะปิ ทําจากปูนาซึ่งสามารถเก็บได้ในเดือนกรกฎาคมถึง
สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงปลูกข้าวตลอดจนข้าวออกรวง น้ําปูสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 3 ปี แต่รสชาติยังคง
เหมือนเดิม
ขั้นตอนการทําน้ําปูแจ้ห่ม มีขั้นตอนหรือวิธีการทําดังนี้
(1) เก็บปูจากทุ่งนา (1 ปีได้ปูประมาณ 20-30 กิโลกรัม) และนําไปล้างให้สะอาด
(2) ตําปูพร้อมกับใบข่าและตะไคร้ให้ละเอียด (ปู 10 กิโลกรัมต่อข่าและตะไคร้ 0.2
กิโลกรัม)
(3) คั้นเอาแต่น้ําของปูที่ตําละเอียดแล้วและหมักไว้ 1 คืน
(4) นําเอาน้ําปูที่หมักไว้ไปต้ม และทิ้งไว้ 3-4 วัน
(5) นําไปเคี่ยว ใช้เวลาประมาณ 1 วัน
(6) ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย
(7) เคี่ยวจนเหนียวก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์
เทคนิคการทําน้ําปู
เริ่มเคี่ยวใช้ฟืนเพราะมีน้ําจํานวนมาก แต่พอเคี่ยวน้ําปูเริ่มขนเหนียวใช้ถ่านแทนเพราะ
หากไฟแรงไปจะทําให้น้ําปูไหม้ ใช้ใบข่าและตะไคร้เป็นส่วนผสมช่วยให้กลิ่นหอมและดับกลิ่นคาว
หมั่นชิมบ่อย ๆ ว่ามีกลิ่นหอมพอหรือไม่ และตอนเคี่ยวก็ใส่เกลือลงไปแต่พอดีเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย
การจัดจําหน่าย 0.1 กิโลกรัม ราคา 80 บาท 0.5 กิโลกรัม ราคา 400 บาท และ 1
กิโลกรัม ราคา 800 บาท
การประกอบอาหาร น้ําปูสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลาย เช่น ตําน้ําพริก ตํา
ส้ ม โอ ตํ า มะละกอ และยํ า หน่ อไม้ เป็ น ต้น แต่ ใ นเรื่ อ งของรายได้ ไ ม่ ส ามารถประเมิน ได้ แน่ น อน
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เนื่องจากน้ําปูเก็บไว้ได้ค่อนข้างนาน ถ้าหากจําหน่ายภายใน 1 ปีอาจจะจําหน่ายไม่หมด สามารถเก็บ
ไว้จําหน่ายในปีถัดไปได้
3. การประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่น
การประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อาหารท้องถิ่นหรือพื้นเมืองทําได้ห ลายวิธี นับตั้งแต่การ
ประชาสัมพันธ์พื้นฐานแบบบอกต่อกันปากต่อปาก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแสดง
ศิลปะการปรุงอาหารและแนะนําอาหารที่เป็นเอกลักษณ์มาออกบู้ธ การใช้ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเป็นการรายการโทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ซึ่งต้องอาศัยภาพอาหารเป็นตัวชูโรง นอกจากนั้น
ในป๎ จจุบั นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวตลาดพื้นบ้านเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
ในหลาย ๆ พื้นที่ รัฐจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การล่องเรือและแวะชิม
อาหารพื้นเมืองในตลาดน้ํา ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านจากการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนของ
ตน หรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชมวิถีชีวิตชุมชน เช่น ล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ ตลาด
นํ้าดอนหวาย เป็นตัวอย่าง (พสชนันท์ บุญช่วย, 2553)
ในการประชาสัมพันธ์อาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนที่
ชุมชนสามารถดําเนินการด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐมาช่วยประชาสัมพันธ์
ควรพัฒนาช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดยส่งเสริมความร่วมมือกับคนในชุมชน ผู้ ขาย
ผลิตภัณฑ์ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ภาคี
ท่องเที่ยวและชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ และที่สําคัญต้องค้นหาเอกลักษณ์
ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างความแตกต่างจากตลาดอื่น
4. อาหารฟิวชัน
ฟิวชัน (fusion) มาจากรากศัพท์ของคํากิริยาว่า ―ฟิวส์‖ ( fuse) หมายถึงการรวมเข้าไว้
ด้วยกัน หากกล่าวถึง อาหารฟิวชัน (fusion food) หมายถึง อาหารที่ผสมผสานกันระหว่างวัตถุดิบ
และสไตล์อาหารตั้งแต่ 2 สัญชาติขึ้นไป เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยยัง
คํานึงถึงความลงตัวของรสชาติและการจัดแต่งหน้าตาของอาหารนั้น ๆ หรือมีผู้กล่าวว่าอาหารฟิวชัน
คื อ “อาหารลู ก ครึ่ ง ” เป็ น คํ า ที่ ใ ช้ เ รี ย กสู ต รอาหารที่ คิ ด ค้ น ขึ้ น มาใหม่ ต ามร้ า นอาหารร่ ว มสมั ย
นอกจากนั้นยังหมายถึงการนําประเภทอาหารคาว-หวานมาผสานคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างดิ บดี ใน
ขณะเดียวกันก็ได้แสดงทักษะการประดิษฐ์ตกแต่งอาหารอย่างสวยงาม หรือทําให้มีความงามของสีสัน
อาหารให้เหมาะสมกับลูกค้าที่แตกต่างกันและหลากหลายในด้านวัฒนธรรมการทานอาหาร ผลผลิต
จากการ ฟิวชันทางอาหารทําให้เกิดเมนูซึ่งมีชื่อแปลกหูรูปลักษณ์แปลกตา อาทิ แกะย่างกระเทีย มจิ้ม
แจ่ว สปาเก็ตตี้ปลาอินทรีเค็ม พิซซ่าหน้าเขียวหวาน แฮมเบอร์เกอร์ลาบไก่ ข้าวป๎้นปลาทู แซนด์วิชหมู
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ย่าง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์จี๊ดจ๊าด โรตีไส้พะแนงหมู ปลาแซลมอนผัดพริกขิง ก๋วยเตี๋ยวต้มโคล้ง เกี๊ยว
ปูครีมชีส ยําแอ้ปเปิ้ลเขียว
แนวโน้มการเกิดอาหารฟิวชันสามารถแพร่ ขยายไปในเมนูอาหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากเรา
ติดต่อสื่อสารกันอย่างไร้พรมแดน การรับวัฒนธรรมจากซีกโลกหนึ่งมาสู่อีกซีกโลกหนึ่งจึงไม่ใช่สิ่งที่
ยากอีกต่อไปด้วยสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งการ
เข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมของชนชาติตะวันตก เช่น อเมริกัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ทําให้อาหารแต่ละชาติ
ได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมในการปรุงแต่งอาหาร และต่อมาได้มีการประยุกต์ดัดแปลงผสมผสาน
อาหารของชาติต่าง ๆ เกิดเป็นอาหารจานใหม่ขึ้น
อาหารประเภทฟิ ว ชั น ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ ป๎ จ จั ย ต่ า ง ๆ อาทิ ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย รูปแบบการเดินทาง เส้นทาง และ
ประสบการณ์ของกลุ่มลูกค้า ความช่ําชองทางการลิ้มรสอาหารของกลุ่มลูกค้า ตลอดจนความเปิด
กว้างของกลุ่มลูกค้าต่อประสบการณ์แปลกใหม่ในการรับประทานของกลุ่มลูกค้า
5. การถ่ายภาพอาหาร
ป๎จจุบันการถ่ายรูปภาพอาหารก่อนรับประทานกลายเป็นเรื่องปกติ หากร้านอาหารที่จัด
แต่งจานหรือหน้ าตาอาหารออกมาได้อย่างน่ารับประทานแล้ว ก็จะทําให้ลู กค้าอดไม่ได้ที่จะหยิบ
โทรศัพท์มือถือหรือกล้องออกมาถ่ายภาพอาหารเก็บไว้แล้วกดแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ หากภาพ
อาหารที่ลงนั้นน่ารับประทานและยั่วน้ําลายมากเท่าใดก็จะได้รับการกดไลค์มากเท่านั้น ในทางตรง
ข้ามอาหารที่หน้าตาน่ารับประทานมากแต่ถ่ายไม่ดีภาพออกมามีสีสันไม่สวยงาม ก็ทําให้อาหารจาน
อร่อยนั้นดูไม่น่ารับประทานไปด้วย
ภาพอาหารที่สวยอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต้องทําให้จําหน่ายได้ด้วย ป๎จจุบันมีอาชีพหนึ่งที่
มีความสําคัญต่อการสื่อสารอาหารก็คือนักสร้างภาพอาหาร ตัวอย่างเช่น SHAPE food design ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันของนักเรียนสายการออกแบบที่มีความรักในการรับประทานประกอบกับความ
สนใจเรื่องอาหาร มาทําหน้าที่สร้างภาพอาหารให้สวยงาม เพราะกว่าอาหารแต่ละจานจะถูกถ่ายภาพ
ออกมาให้ส วยอย่างมืออาชีพต้องอาศัยการทํางานร่ว มกันของช่างภาพ นักออกแบบ และทีมงาน
เบื้องหลัง (วรัญญา เชาว์สุโข และป๎ญญวัฒน์ เอื้ออิฐผล, 2559) หลักการของนักสร้างภาพอาหารคือ
จัดแต่งอาหารให้ดูสวยงาม เพื่อให้คนเห็นแล้วอยากถ่ายรูปอาหารจานนั้น เพราะหากลูกค้ากดชัตเตอร์
ก็มีโอกาสจะกดแชร์ภาพต่อไป นั่นก็หมายถึงว่าภาพอาหารได้กลายเป็นภาพการประชาสัมพันธ์ในโลก
ออนไลน์ และกระตุ้นให้คนอยากมาที่ร้านและมาชิมอาหารจานนั้น ๆ เพราะการตลาดแบบปากต่อ
ปากมีความสําคัญมากในยุคการตลาดป๎จจุบัน
ฟููด สไตลิสต์ (food stylist) จึงเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการถ่ายภาพอาหาร
ซึ่งต้องทํางานกับช่างภาพในการถ่ายภาพอาหารให้ออกมาสวยและน่าทานที่สุด จะต้องดูว่าควรใช้แสง
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แบบไหน ถ่ายจากมุมไหน อาหาร จาน และอุปกรณ์ตกแต่งไปด้วยกันหรือไม่ ฟููด สไตลิสต์ ทํางาน
ร่วมกับนิตยสาร รายการโทรทัศน์ การถ่ายภาพเมนูอาหาร หรืออาจกล่าวได้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
อาหาร
นอกเหนือจากการสร้างภาพอาหารโดย ฟููด สไตลิสต์ แล้ว การถ่ายภาพอาหารให้ดูน่า
รับประทานนั้น ป๎จจุบันมีคําที่ใช้สื่อความหมาย ได้แก่ food porn หมายถึง “การถ่ายภาพอาหารให้
ยั่วยวนชวนกิน ” ซึ่งเทคนิคนี้น่าจะสามารถนํามาใช้กับเมนูอาหารท้องถิ่นน้ําปู เพื่อทําให้น้ําปูดูน่า
รับประทาน เปลี่ยนภาพลั กษณ์จากของเหลวข้นสีดํา ๆ ให้ดูน่ารับประทานและคงอัตลักษณ์แห่ ง
วัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าไว้ด้วย ตัวอย่างการจัดภาพอาหารและการถ่ายภาพอาหารให้ดูน่า
รับประทานแสดงในภาพที่ 1
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดภาพอาหารและการถ่ายภาพอาหารให้ดูน่ารับประทาน

จากแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด จึ ง นํ า ไปสู่ ก ารออกแบบงานวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ อาหารท้องถิ่น น้ําปู โดยใช้ภาพถ่ายอาหารเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยมีสมมติฐานว่าด้วยการใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารแบบฟููดพอร์น จะช่วยทําให้ ได้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ น้ําปูในรูป แบบของภาพถ่าย ที่ผู้ช มเห็น ภาพแล้ วเกิดความสนใจและอยากทดลอง
รับประทาน และสามารถนําไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอแจ้ห่ม
ต่อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ภาพอาหารท้องถิ่นน้ําปูโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร
ยั่วน้ําลาย ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน มีขั้นตอนคือ
1. ศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพอาหารยั่วน้ําลาย
2. นําภาพถ่ายอาหารไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

234

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

3. สร้างแบบสอบถามและทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
4. ประเมินภาพถ่ายโดยใช้แบบสอบถาม
1. การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพอาหารยั่วน้ําลาย
ใช้การถ่ายภาพอาหารที่ปรุงจากน้ําปู โดยจัดการถ่ายภาพเมนูอาหาร 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็น
ภาพถ่ายอาหารที่ปรุงตามเมนูพื้นบ้าน ณ ชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตน้ําปู โดยมีนักศึกษาเป็นผู้ช่วยในการ
ปรุงอาหาร จัดการตกแต่ง เพื่อให้คณะผู้วิจัยถ่ายภาพ เมนูอาหารได้แก่ ตําส้มโอ ยําหน่อไม้ ขนมจีน
น้ําปู น้ําพริกหนุ่ม น้ําพริกน้ําปู ไข่ต้มราดซอสน้ําปู แกงเปรอะ (แกงหน่อไม้ใบย่านาง) และส้ มตํา
ถ่ายภาพทั้งสิ้น 509 ภาพ ส่วนการถ่ายภาพครั้งที่สอง เป็นการถ่ายภาพอาหารที่ทําจากน้ําปูปรุงตาม
เมนูประยุกต์แนวฟิวชัน โดยอาศัยคณะวิจัยเป็นผู้จัดเตรียมส่วนผสม วัสดุ และปรุงอาหาร มีเมนู สเต็ก
หมูจิ้มแจ่วน้ําปู ทะเลลวกจิ้ม แซลม่อนย่างราดซ๊อสน้ําปู และส้มตําผลไม้ ถ่ายภาพทั้งสิ้น 315 ภาพ
2. การนําภาพถ่ายอาหารไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
จากนั้ น คั ดเลื อ กภาพถ่ าย แล้ ว นํ าภาพถ่า ยอาหารมาจั ดทํ า สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ (แผ่ น พั บ
ภาพถ่ายเมนูอาหาร และสแตนดี้) ในงานมหกรรมเกษตรแฟร์เอื้องเหนือบาน ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง วันที่ 8-14 มีนาคม 2560 โดยใช้ประกอบนิทรรศการในบู้ธของอําเภอแจ้ห่ม ซึ่งมีตัวแทน
กลุ่มน้ําปูมาออกร้านแสดงสินค้า
ตัวอย่างภาพถ่ายอาหารที่นําไปผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ แสดงในภาพที่ 2-4
ภาพที่ 2 แซลมอนย่างราดซ๊อสน้ําปู
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ภาพที่ 3 ส้มตําผลไม้

ภาพที่ 4 ทะเลลวกจิ้ม

3. สร้างแบบสอบถามและทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความสวยงามของภาพถ่าย และถามความคิดเห็นว่าการ
ถ่ายภาพแบบ food porn ทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกว่าอยากรับประทานอาหารหรือไม่ ภาพอาหารเมนู
ใดที่ดูแล้วน่ารับประทาน และอาหารที่ทําจากน้ําปูสามารถสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน
สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้หรือไม่ โดยมีการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่าน ได้ค่า IOC =1.0 จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.862 จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือสูง
4. ประเมินสื่อประชาสัมพันธ์
จากนั้นมีการประเมินผลสื่อประชาสัมพันธ์ที่โดยให้นักศึกษาแจกแบบสอบถามสํารวจความ
คิดเห็นกลุ่มตัวอย่างจากผู้ที่มาเยี่ยมชมบู้ธที่จัดแสดงภาพถ่ายอาหารน้ําปูแจ้ห่ม ในงานมหกรรมเกษตร
แฟร์เอื้องเหนือบาน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ที่มาเยี่ยมชม ระหว่างวันที่ 8-14 มีนาคม
2560 ได้แบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 200 ชุด
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ผลการวิจัย
สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อสื่อภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์
เมนูอาหารน้ําปูแจ้ห่ม ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นต่อสื่อภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารน้ําปูแจ้ห่ม
หัวข้อ

ค่าเฉลี่ย (x )

SD

น้ําปูเป็นอาหารทีส่ ามารถสื่อให้เห็นถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ของชาวแจ้ห่ม
เมนูอาหารน้ําปูสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
ความสวยงามของภาพถ่าย
ความรูส้ ึกอยากรับประทานอาหารเมนูตามภาพถ่าย
ความน่าสนใจของสื่อประชาสัมพันธ์น้ําปูในภาพรวม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ําปูจากสื่อประชาสัมพันธ์

4.41

0.66

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

4.37

0.69

มาก

4.34
4.32
4.32
4.23

0.61
0.66
0.72
0.79

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากว่า น้ําปูเป็นอาหารที่สามารถสื่อให้เห็นถึง
การถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวแจ้ห่ม (x = 4.41) เมนูอาหารน้ําปูสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (x = 4.37) ภาพถ่ายมีความสวยงาม (x = 4.34) มีความรู้สึก
อยากรับประทานอาหารเมนูตามภาพถ่าย (x = 4.32) สื่อประชาสัมพันธ์น้ําปูในภาพรวมมีความ
น่าสนใจ (x = 4.32) และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ําปูจากสื่อประชาสัมพันธ์ (x = 4.23)
ตารางที่ 2 แสดงผลจํานวนและร้อยละของเมนูอาหารน้ําปูที่เมื่อเห็นภาพแล้วอยากลองรับประทาน
มากที่สุด
เมนูอาหาร
จํานวนความคิดเห็น
ร้อยละ
ยําหน่อไม้
79
16.16
ตําส้มโอ
78
15.95
ส้มตํา
67
13.70
ขนมจีน
58
11.86
น้ําพริกหนุ่ม
52
10.63
สเต็กหมู
46
9.41
ทะเลลวกจิ้ม
31
6.34
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เมนูอาหาร
ไข่ต้มราดซอสน้ําปู
ปลาแซลม่อนย่าง
แกงเปรอะ

จํานวนความคิดเห็น
31
29
18
489

ร้อยละ
6.34
5.93
3.68
100.00

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
จากตารางที่ 2 กลุ่ มตัวอย่างมีความเห็นว่า เมนูอาหารน้ําปูที่เมื่อดูภาพแล้ วอยากลอง
รับประทานมากที่สุด เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ อันดับหนึ่งยําหน่อไม้ (ร้อยละ 16.16) รองลง
ไปคือตําส้มโอ (ร้อยละ 15.95) ส้มตํา (ร้อยละ 13.70) ขนมจีน (ร้อยละ 11.86) น้ําพริกหนุ่ม (ร้อยละ
10.63) สเต็กหมู (ร้อยละ 9.41) ทะเลลวกจิ้ม (ร้อยละ 6.34) ไข่ต้มราดซอสน้ําปู (ร้อยละ 6.34) ปลา
แซลม่อนย่างราดซอสน้ําปู (ร้อยละ 5.93) และแกงเปรอะ (ร้อยละ 3.68) ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารท้องถิ่นน้ําปูเป็นวิธีการหนึ่งที่
ช่วยทําให้เมนูอาหารน้ําปูดึงดูดใจดูน่ารับประทาน และกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากว่าน้ําปู
สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมนูอาหารที่มีส่วนผสมของน้ําปูที่เห็น
แล้วอยากรับประทานที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ ยําหน่อไม้ ตําส้มโอ และส้มตํา ซึ่งเป็นเมนูเอกลักษณ์
ตามตํารับดั้งเดิมของอาหารพื้นเมืองที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามภาพของ
เมนูอาหารที่นําน้ําปูไปเป็นส่วนประกอบที่ใช้การจัดแต่ง อาหารเมนูใหม่ จาน และอุปกรณ์ตกแต่งอื่น
ๆ ตามแบบอาหารฟิวชันอย่างสเต็กหมูราดซอสน้ําปู ปลาแซลมอนย่างราดซอสน้ําปู และทะเลลวกจิ้ม
ก็ทําให้ผู้เห็นภาพเกิดความรู้สึกอยากรับประทานด้วยเช่นกัน
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของหทั ย ชนก ฉิ ม บ้ า นไร่ และรั ก ษ์ พ งศ์ วงศาโรจน์ (2558) ที่
ทําการศึกษาเรื่อง ศักยภาพอาหารพื้นเมืองและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นเมือง
จังหวัดน่าน ที่ได้อภิปรายผลว่า ผู้ประกอบการร้านอาหารพื้นเมืองควรประกอบอาหารให้รสชาติของ
อาหารได้มาตรฐานและสม่ําเสมอ และคงเอกลักษณ์ตามตํารับดั้งเดิมของอาหารพื้นเมือง ไม่ควร
ปรับเปลี่ยนรสชาติตามกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อคงเอกลักษณ์ ของอาหารพื้นเมืองไว้ ซึ่งจากผลการศึกษา
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่อาหารพื้นเมืองมีรสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์ในระดับมากที่สุด และยังให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าต้องการที่จะรับประทานอาหารพื้นเมืองที่มี
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รสชาติดั้งเดิมอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามควรมีรายการอาหารพื้น เมืองที่หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม
ดังนั้นด้วยกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นด้วยภาพถ่าย
อาหาร และการพัฒนาปรับปรุงเมนูอาหารน้ําปูจากเมนูอาหารพื้นเมืองเดิม ๆ ประเภทยําหน่อไม้ ตํา
ส้มโอ น้ําปูแจ้ห่มซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นสามารถปรับให้ทันสมัยได้ด้วยการดีไซน์เมนูอาหารแนวฟิวชัน
เพื่ อตอบสนองความต้อ งการของนัก ท่อ งเที่ย วเพื่อ ให้ มีร ายการอาหารพื้ นเมือ งหลากหลายชนิ ด
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่นิยมเมนูอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นดั้งเดิมที่คงอัต
ลักษณ์น้ําปูไว้ กับเมนูแปลกใหม่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับต่างวัฒนธรรมอื่น ๆ อย่าง
ลงตัว
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ จึงนํามาสู่ข้อเสนอแนะ 2 ประการ คือ
1. นอกเหนือจากการใช้ภาพผลิตภัณฑ์ (pack shot) เดี่ยว ๆ ในการประชาสัมพันธ์อาหาร
ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตน้ําปู ควรจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพอาหารที่ใช้น้ําปูเป็นส่วนผสมมา
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย เพื่อกระตุ้นความอยากรับประทานอาหารซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ําปู
2. ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตน้ําปู ควรได้รับการแนะนําหรือส่งเสริมให้ใช้น้ําปูเป็นส่วนผสม
อาหารฟิวชันที่ต้องอาศัยศิลปะและจินตนาการในการปรุงเป็นพิเศษ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้อาหาร
พื้นเมืองท้องถิ่นสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
สํ า หรั บ ข้ อ เสนอแนะทั่ ว ไป คื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วควรส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวของอําเภอแจ้ห่มให้นักท่องเที่ยวรู้จักอาหารพื้นเมืองมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมเทศกาล
อาหารพื้นบ้าน เพื่อแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพื้นเมือง การนําอาหารพื้นเมืองมาจําหน่ายใน
กาดกองต้า (ถนนคนเดินที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดลําปาง) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
อาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เห็น ได้รับรู้และได้มีโอกาสลิ้มลอง การจัดลานขันโตกที่แสดงถึง
วัฒนธรรมการรับประทานอาหารพื้นเมืองของชาวลําปาง รวมไปถึงการจัดการประกวดอาหาร
พื้นเมืองเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารพื้นเมือง เป็นต้น
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟู้ดทรัค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
Key Success Factors of Entrepreneur on Food Truck in Bangkok.
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องป๎จจัยที่ส่ งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาป๎ญหาและ
แนวทางแก้ไขป๎ญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมู ลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่ายอาหารคาว 4
ประเภท คือ อาหารตะวันตก อาหารจีน อาหารญี่ปุน และอาหารไทย จํานวน 15 ราย
ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมาก่อนทําธุรกิจฟููดทรัค 7 ปีขึ้นไป ป๎จจุบัน
อยู่ในธุรกิจฟููดทรัค 2-3 ปี มีรถฟููดทรัค 1 คัน มีพนักงานประจํารถฟููดทรัค 1-3 คน และใน 1 สัปดาห์
ออกจําหน่าย 6 วัน
2. เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจรถฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนทําเลที่
ขายได้ และสามารถออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่ได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300,000-500,000 บาท
แนวคิดในการตกแต่งรถฟููดทรัค จะเน้นสีสัน สวยงาม โดดเด่น ทันสมัย มีการตกแต่งหน้าร้านสร้าง
บรรยากาศด้วย แสง สี และเสียงเพลง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว คนทํางาน
จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติอร่อย เมนูที่หลากหลาย และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ส่วนใหญ่เน้น
รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ หลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่งชุมชน สะดวกในการจอดรถ และต้อง
มีไฟฟูา ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram แจ้งล่วงหน้า 1
วัน ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นและมีแนวคิดจะเพิ่มรถ ป๎ญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจตกต่ํา
คู่แข่ง ฤดูฝน และขาดแคลนพนักงาน
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3 . ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ป๎จจัย
ภายนอก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ส่วนป๎จจัยภายใน คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย
ราคาไม่แพง ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม และป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน
คําสําคัญ : ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ป๎จจัยความสําเร็จ อาหารคาว
ABSTRACT
The topic of this research is key success factors of entrepreneur on food truck
in Bangkok. The purposes of this study are (1) key success factors of entrepreneur on
food truck in Bangkok (2) problem and solution of entrepreneur on food truck in
Bangkok. This research is qualitative research. The research instruments was used for
data-gathering semi-structure and In-deapth interview by purposive sampling. The
population of this research is 15 fast foods business entrepreneur whith in USA food,
Chaina food, Japanese food and Thai food.
The findings show that:
1. For personal factors of respondents: the majority of respondents were
male, aged between 31-40 years, graduated bachelor‖s degree, had been
experienced food business over 7 years, 2-3 years in business food truck, a food
truck, 1-3 workers and work on 6 days/week.
2. The entrepreneurs were decisions to food truck business because of it
can mobile, always to change for new channel and service outdoor event. First time
the entrepreneurs were investmented 300,000-500,000 baht and colourful, beautiful,
differentiation, live and sound concept to new food truck. The entrepreneurs had
general targeting and strength for good quality product and inexpensive. The majority
of mobile food outdoor event. Concept mobile food is population, convenience
parking and electric support. Customers will know to mobile via Line, Facebook and
Instagram. The past performance is likely to improve and the idea to increase the
car. The problem is the economic downturn, competitors, rainy season and shortage
of employees.
3. Key success factors of entrepreneur on food truck ratings of importance
levels ranging from high to low as follows: External factors are weather factors, such
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as the rainy season, the economic downturn, direct and indirect competitors. Internal
factor is the product factor such as delicious taste, variety menu, inexpensive factors
to decorate the car beautiful. And the shortage of staff
Keywords: Food Truck Key Success Factors Fast Food
บทนํา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมไทยในยุคป๎จจุบันที่มุ่งเน้นกับการทํางาน และการ
ทําธุรกิจมากขึ้นทําให้มีเวลาน้อยลงส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
อาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟูด จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการ
ประกอบอาหารเพื่อนํามาบริโภคเอง อาหารประเภทนี้จึงเหมาะกับผู้ที่มีเวลาน้อยมีรายได้ปานกลาง
เพราะความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ก็คือ มีความต้องการอาหารที่รับประทานง่ายใช้เวลาในการ
ประกอบอาหารไม่มาก อีกทั้งยังอิ่มท้องในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปซึ่งคนกลุ่มนี้ก็มักอยู่ในตัวเมือง จึงมี
การพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงนี้
“ฟููดทรัค” (Food Truck) หรือรถขายอาหารแบบเคลื่อนที่ ที่นิยมในสหรัฐ ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วใน
การบริโภคอาหาร เพราะเป็นรถอาหารเคลื่อนที่จําหน่ายอาหารจานด่วนที่สามารถจอดประจําอยู่กับที่
หรือเคลื่อนที่ไปจําหน่ายในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านในย่านเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว หรืองานอี
เว้นท์ต่างๆได้ และในป๎จจุบันเทรนด์ฟูดทรัค (Food Truck) หรือรถอาหารเคลื่อนที่ในประเทศไทย
กําลังเป็นเทรนด์ที่นิยม และน่าสนใจเหมาะกับการทําเป็นอาชีพอิสระ หรืออาชีพเสริม ซึ่งป๎จจุบันมีคน
หันมาสร้างอาชีพสร้างรายได้กับการเปิด Food Truck มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มากจนเกินไป จุดเด่นของ
Food Truck คือการที่สามารถย้ายที่ขายได้เรื่อยๆ เลือกทําเลได้ตามชอบ เช่นตลาดนัดไนท์บาร์ซ่า
ใหญ่ๆ หรือ แม้แต่ตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ งานแฟร์ต่างๆ รวมถึงงานเทศกาลดนตรีต่างๆ หรือแม้แต่ตาม
แหล่งออฟฟิศที่มีสถานที่จอดรถได้และมีผู้คนเดินผ่านไปมาพอสมควร ส่วนอาหารส่วนใหญ่ที่มักขาย
แนว Food Truck มักจะเป็นอาหารที่ทําง่าย ทานง่ายเช่น พิซซ่ า แซนวิช แฮมเบอร์เกอร์ สเต็ก
อาหารญี่ปุน ข้าวแกงแบบไทยๆ ข้าวต้ม ก๋วยเตี๋ยว และอาหารอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับสถานที่
ขายและเทรนด์ความนิยมของผู้บริโภค เพราะสถานที่บางแห่งสามารถตั้งโต๊ะเพิ่มเติมจากที่มีที่นั่งที่
เป็นเคาน์เตอร์ติดมากับรถ หรือสถานที่บางแห่งจอดขายได้แต่ตั้งโต๊ะไม่ได้ก็จะเน้นเป็นแนวห่อกลับ
บ้าน หรือ อาจเป็นการขายเครื่องดื่ม ซึ่งการลงทุน Food Truck ขึ้นอยู่กับขนาดของรถและการ
ตกแต่งซึ่งจะมีราคาตั้งแต่ 400,000 – 700,000 บาท ส่วนใหญ่นิยมใช้รถตู้ รถกระบะ หรือแม้แต่ รถ
หกล้อเล็กๆ ซึ่งจะรวมการติดตั้ง อุปกรณ์ เช่น ระบบไฟ เตาอุ่นหรือทําอาหาร เครื่องครัวต่างๆ ความ
สะดวกของการทําธุรกิจ Food Truck คือ ใช้คนเพียง 2-3 คน ซึ่งสามารถทํากันเองภายในครอบครัว
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ได้ สะดวกกับการเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลายสถานที่ ธุรกิจนี้ยังคงทํา
กําไรได้ยาวในอนาคต ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายตามกระแสในยุคป๎จจุบัน ซึ่งธุรกิจนี้
เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจของคนอยากทําธุรกิจแต่ ธุรกิจ Food Truck ก็ยังมีหลายป๎จจัยที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการ ทั้งป๎จจัยภายนอก (PEST Analysis) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎหมาย สภาพแวดล้อม รวมถึงคู่แข่ง (Five Force Model) และป๎จจัย
ภายใน พิจารณาจากป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบริการ ด้านกระบวนการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งมีผลต่อความสําเร็จของกิจการทั้งสิ้น (มันนี่ฮับ, 2559)
ดังนั้นจึงควรที่จะได้มีการศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหาร
เคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจ
ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาป๎ญหาและแนวทางแก้ไขป๎ญหาของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชน์และผลงานวิจัยของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุนทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคของ
ผู้ประกอบการรายใหม่
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัครายเดิม ทราบป๎ญหาและวิธีการ
แก้ไขป๎ญหาของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปูองกันป๎ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) โดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
3 ท่าน
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ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ศึกษาเฉพาะป๎ญหา แนวทางแก้ไขป๎ญหา และป๎จจัยที่ส่ งผลต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเท่านั้น
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่ายอาหารคาว 4
ประเภทเท่านั้น คือ อาหารตะวันตก อาหารจีน อาหารญี่ปุน และอาหารไทย
ขอบเขตด้านสถานที่
ผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารเคลื่ อ นที่ ป ระเภทฟูู ด ทรั ค ที่ มี ส ถานที่ จํ า หน่ า ยอยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่าย
อาหารคาว และมีสถานที่จําหน่ายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือผู้ประกอบการร้านอาหาร
เคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัค ที่จําหน่ายอาหารคาว และมีสถานที่จําหน่ายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยพิจารณาจากประเภทอาหารที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคได้ 4 ประเภท คือ อาหารตะวันตก อาหาร
จีน อาหารญี่ปุน และอาหารไทย หลังจากนั้นทําการหาข้อมูลผู้ประกอบการรถฟููดทรัค จากเวป
ไ ซ ต์ ฟูู ด ท รั ค ค ลั บ อ ง ค์ ก ร เ ค รื อ ข่ า ย ธุ ร กิ จ ฟูู ด ท รั ค ( เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก :
https://www.foodtruckclub.net/) โดยได้ผู้ประกอบการรถฟููดทรัค จํานวน 15 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ จะสร้างเครื่องมือโดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ใช้ในการศึกษา
ออกเป็น 2 แหล่ง
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1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก ผลงานวิจัย
บทความจากหนังสือ บทความจากเวบไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยการทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์พูดในประเด็นที่
ต้องการศึกษาให้มากที่สุด ในขณะที่ผู้ สัมภาษณ์ทําหน้าที่ควบคุมทิศทางการสนทนา และบันทึกเสียง
ขณะทําการสัมภาษณ์ทีละราย แล้วจึงถอดเทปเพื่อเขียนรายงาน และสรุปผลการวิจัย
เนื้ อหาในแบบสั มภาษณ์ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้ว ยคําถาม 3 ส่ ว น ที่ ได้ผ่านการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้ค่า IOC เกิน 0.5 ซึ่งแปลความหมายว่า มีค่าความเที่ยงตรง
ใช้ได้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ก่อนเริ่มธุรกิจฟููดทรัค ระยะเวลาในการทําธุรกิจฟููดทรัค จํานวนรถฟููดทรัค และจํานวน
พนักงานประจํา
ส่วนที่ 2 ป๎จจัยแวดล้อมภายใน เช่น ป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7 ด้าน
(7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ
ส่ ว นที่ 3 ป๎ จ จั ย แวดล้ อมภายนอก (PEST Analysis) เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี กฎหมาย สภาพแวดล้อม และคู่แข่ง (Five Force Model) ที่มีผลต่อ
ความสําเร็จของกิจการ
โดยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้ง 3 ส่วน
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของผู้ประกอบการร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภท
ฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi Structure) เจ้าของกิจการร้านฟููดทรัค จํานวน 15
คัน ผลการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.คุณพัฒน์ หิญชีระนันทน์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“MOTHER TRUCKER” จําหน่าย แฮมเบอเกอร์
เจ้าของกิจการอายุ 27 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 7 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถ
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ฟููดทรัคทั้งหมด 5 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ประจํารถคันละ 2-3 คน โดยออกจําหน่ายทุกวัน จะ
ไม่เน้นสถานที่ขายประจํา แต่จะเน้นรับงานอีเว้นท์ตามงานต่างๆ
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะ มองเห็นโอกาส เป็น
ธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่งมากนัก ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 700,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วัยรุ่น นักศึกษา จุดเด่นหรือจุดขายคือเรื่องความคุ้มค่า ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี จําหน่ายในราคาเริ่มต้นที่
150 บาท เฉลี่ยประมาณ 50 ชิ้น/คัน/วัน ไม่มีสถานที่จําหน่ายประจําเพราะมองว่า เบอร์เกอร์คนจะ
กินซ้ํานั้นยากแค่เดือนละ 1-2 ครั้งเท่านั้น ส่วนใหญ่จะรับงานอีเว้นท์นอกสถานที่เป็นหลัก โดยจะแจ้ง
ลูกค้าล่วงหน้าผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram การตกแต่งรถฟููดทรัคมีส่วนในการช่วย
ดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้า แต่อย่าแต่งให้ดูหรูเกินไปดูแพงไปจะทําให้ลูกค้าไม่กล้ามาซื้อ ทางร้านจะ
เน้นขนาดรถมากกว่า ไม่พบป๎ญหาพนักงานขาดแคลนเพราะมองว่ าป๎จจุบันคนตกงานกันเยอะ แต่จะ
พบป๎ญหาเรื่องพนักงานทุจริต ซึ่งแก้ไขโดยการนับจํานวนวัตถุดิบที่จําหน่ายออกไป รถทุกคันจะติด
กล้องวงจรปิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน และเช็คยอดขายของรถแต่ละคันจากประสบการณ์ที่
ผ่านมา ผลประกอบการที่ผ่านมาขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน
ส่วนป๎จจัย ที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจอยู่ในช่วง
ถดถอยลูกค้าประหยัด และใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อนานขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม คู่แข่งทางตรงเป็นรถฟููดทรัคแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันที่แย่งงานอีเว้นท์ เพราะ
เจ้าของงานจะเลื อกอาหารจากรถฟููดทรัคที่หลากหลายไม่ซ้ํากัน ส่วนคู่แข่งทางอ้อมจะเป็นสินค้า
ทดแทนที่มาออกบูธอยู่ในงาน หรือในตลาดเดียวกัน ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น
ช่วงฤดูฝน เดือน ส.ค.-พ.ย.ประมาณ 3-4 เดือน ถือเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะฝนตกไม่
สามารถขายแบบ outdoor ได้ และคนไม่ออกจากบ้าน ซึ่งแก้ไขโดยเน้นงานขาย indoor แต่ก็มีค่า
เช่าที่ที่แพง จะหยุดออกขาย outdoor แต่เลือกเฉพาะงานอีเว้นท์แบบเหมาเท่านั้น ป๎จจัยที่สี่ คือ
ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่จําหน่าย มีคุณภาพวัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี ความคุ้มค่า และรสชาติถูกปาก
ลูกค้า
2.คุณศักดา ชูแสง เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “19 BURGER” จําหน่าย แฮมเบอเกอร์
เจ้ า ของกิ จ การอายุ 41 ปี เป็ น ชาวมุ ส ลิ ม สํ า เร็ จ การศึ ก ษาสู ง สุ ด ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี
ประสบการณ์ ในธุร กิจ อาหารมา 8 ปี ก่อนที่ ตัดสิ นใจทําธุ รกิจประเภทฟููดทรั ค ป๎จ จุบันทํ าธุรกิ จ
ฟููดทรัคมาแล้ว 5 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 3 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ประจํารถคันละ 3-4 คน
โดยออกจําหน่าย 6 วัน ยกเว้น วันจันทร์ มีสถานที่ขายประจํา คือ ตลาดนัดรถไฟ ซอยรามคําแหง
127 และถนนร่มเกล้าและรับงานอีเว้นท์ตามงานต่างๆ
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เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะว่า สะดวกในการขาย
กว่าตั้งบูธสามารถเปิดขายได้เลย ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไปทั้งหมด 200,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
ชาวมุสลิมอายุ 18-60 ปี จุดเด่นหรือจุดขายคือเรื่องรสชาติ เมนูที่หลากหลาย และราคาถูก โดยทาง
ร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 45–99 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 ชิ้น/คัน/วัน ลูกค้าจะทราบ
สถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram สถานที่ขายจะเน้นตลาดนัดเพราะเป็น
แหล่งที่มีคนจํานวนมากมารวมตัวกันและมีลูกค้าประจําในตลาดนั้นๆ การตกแต่งรถฟููดทรัคมีส่วนใน
การตัดสินใจซื้อของลูกค้าโดยมีหลักในการออกแบบตามเว็บไซต์ขออเมริกา และการแต่งรถให้โดดเด่น
จะได้รับความสนใจจากลูกค้า ผลประกอบการที่ผ่านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเพิ่มรถในอนาคต
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วง
ฤดูฝน กระทบกับตลาดนัดมาก เพราะคนจะไม่ออกจากบ้าน รายได้ลดหายไป 20-30% ป๎จจัยที่สอง
คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อย มีเมนูหลากหลายให้ลูกค้าเลื อก ราคาไม่แพง จับกลุ่มลูกค้า
เฉพาะกลุ่มที่เป็นชาวมุสลิม ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า ส่วนป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจาก ราคาจําหน่ายไม่สูงมาก
3.คุณภูริวัฒ พรพม เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “FULL MOON CAFÉ” จําหน่าย แฮมเบอเกอร์
เจ้าของกิจการอายุ 35 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 4 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 5 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 3 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12 คน ประจํารถคันละ 3-4 คน เป็น part time ส่วนใหญ่
เน้นออกงานอีเว้นท์10 วันติด และมีแนวคิดที่จะเปิดเป็นร้านประจําเพื่อบริการลูกค้าประจํา
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะ เป็นโอกาสที่รถฟููดทรัค
ยั ง น้ อ ยอยู่ ในครั้ ง แรกใช้ ง บลงทุ น ไป 500,000 บาท ลู ก ค้ า ช่ ว งแรกๆ เป็ น ชาวต่ า งชาติ วั ย รุ่ น
ครอบครัว จุดเด่นหรือจุดขาย คือ ตัวเมนูที่ต่างจากร้านอื่น อย่างเบอร์เกอร์จะใส่เนื้อสไลด์ใส่มะกะโรนี
มีชีส ชีสก็จะเป็นชีสสูตรเฉพาะทางร้าน รสชาติไม่เหมือนร้านอื่น โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 100–
260 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 40-50 ชิ้น/วัน ถ้างานคอนเสิร์ตจะมียอดขาย 100 ชิ้นขึ้นไป
ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram มีการส่งเสริมการขายโดย
ให้ส่วนลด แถมเฟรนฟราย ถ้าเป็นสินค้าใหม่ก็จะมีโปรโมชั่น ถ้าลูกค้าซื้อครบ 500 บาท ก็จะมีแถม 1
ชิ้น ไม่มีป๎ญหาเรื่อง ขาดแคลนพนักงาน โดยมีวิธีในการบริหารพนักงานคือ งานอีเว้นท์จะใช้ part
time ส่วนงานหน้าร้านประจําจะเป็นรายเดือน การตกแต่งรถจะเน้นสีเหลืองตามชื่อร้าน และสีเหลือง
มีผ ลต่ อจิ ตรวิท ยาคือ อาหารน่ ารั บ ประทาน และเป็น สี ข องชีท ที่เ ป็น สู ต รเฉพาะของทางร้า น ผล
ประกอบการที่ผ่านไม่ได้ลดลงแต่จะชะลอบ้างช่วงหน้าฝน
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ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ
เช่น ช่วงฤดูฝน กระทบงาน outdoor ต้องหางาน indoor ในห้างแทน ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้าน
เศรษฐกิจตกต่ํา ขายได้น้อยลง ป๎ญจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ เหนือกว่าด้านรสชาติอร่อย
และชีสสูตรเฉพาะทางร้าน ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงาม เน้นสีเหลืองมีผลต่อ
จิตวิทยาคืออาหารน่ารับประทาน
4.คุณสุทธิพงษ์ แสงสุวรรณ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “Panther” จําหน่าย สเต็ก แฮมเบอเกอร์
เจ้าของกิจการอายุ 35 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์
ในธุรกิจอาหารมา 20 ปี เคยเป็นเชฟมาก่อนทํารถฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 2 คัน มีพนักงานประจําร้าน 1 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 วัน
ส่วนใหญ่รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 60% งานประจํา 40% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่
ตลาดเตาปูน และบิ๊กซีหทัยราษฎร์
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะอิสระ อยู่ประจําที่ได้
และสามารถรับรับงานอีเว้นท์ทั้งเหมา และงานนอกสถานที่ได้ ไม่ต้องรอลู กค้า ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป
400,000 บาท ลู กค้าส่ว นใหญ่เป็ นพนักงาน คนทั่วไป อายุ 25-50 ปี จุดเด่นหรือจุดขายคือ เมนู
เหมื อนสากล แต่ร สชาติ เป็ น เอกลั ก ษณ์เ ฉพาะตั ว โดยทางร้ านจะมี ราคาเริ่ มต้ นที่ 49-129 บาท
ปริมาณจําหน่ายเบอร์เกอร์อยู่ที่ 15-20 ชิ้น สเต็ก 20-30 จาน มีหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่ง
ชุมชน สะดวกในการจอดรถ และมีไฟฟูา ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง ไลน์ เฟสบุ๊ค แจ้ง
ล่วงหน้า 1 วัน ป๎ญหาที่พบ คือ จะขาดแคลนพนักงานช่วงที่มีลูกค้ามากจะทําไม่ทัน และช่วงที่มีงานอี
เว้นท์ชนกัน แก้ไขโดยจ้างพนักงานรายวัน ลูกค้าต้องใช้เวลารอไม่เกิน 3-5 นาที/ชิ้น แนวคิดในการ
แต่งรถฟููดทรัคจะเน้นสบายๆ ไม่สกปรก การแต่งรถมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าประมาณ 6070% ป๎ญาที่พบคือ ที่จอดประจํา เงินทุนหมุนเวียนในระบบ ส่วนผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้ม
ทรงตัวถึงขั้นแย่
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกค้า
ประหยัดในการใช้เงินมากขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน แก้ป๎ญหาโดย
หาที่ขายประจํา หรือแปลงร่างขายเป็นบูธ ติดต่อห้าง ที่มีโดม หลังคา ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้าน
คู่แข่งทั้งทางตรงแย่งงานกัน และทางอ้อม จุดจอดที่มีร้านค้ารอบข้างที่ทดแทนได้ ป๎จจัยที่สี่ คือ
ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม ดึงดูดความสนใจลูกค้าที่ผ่านไปมา
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5.คุณบัณฑิต เทพณรงค์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “8903 STEAK” จําหน่าย สเต็ก
เจ้าของกิจการอายุ 42 ปี สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมา 10
ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 8 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด
2 คัน มีพนักงานทั้งหมด 3 คน ประจํารถคันละ 1-2 คน โดยออกจําหน่าย 4 วัน ยกเว้น วันจันทร์
และวันอังคาร มีสถานที่ขายประจํา คือ เจเจมอลล์ ช่างชุ่ย และรับงานอีเว้นท์ตามงานต่างๆ
เหตุผ ลที่ตัดสิ น ใจทําธุรกิจ ร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะว่าตอบโจทย์ลูกค้า
สามารถเข้าถึงและบริการลูกค้าได้ง่าย ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 250,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่ทุก
เพศทุกวัยหลากหลาย จุดเด่ นหรือจุดขายคือ การออกแบบตัวรถมีสีสันที่มันสะดุดตาโดยเน้นสีส้มให้
ลูกค้าสนใจแล้วจึงเสนอขายอาหาร โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 60–400 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ย
ประมาณ 100 จาน/วัน มีหลักในการเลือกทําที่ตั้ง คือ ร้านสเต็กต้องกางโต๊ะได้ เพื่อให้ลูกค้านั่งกิน
เวลาในการรอแต่ละครั้ง 3-5 นาที ลูกค้ารู้จักร้านผ่านทาง Line ,Facebook และปากต่อปาก มีการ
ส่งเสริมการขายโดยเพิ่มปริมาณเนื้อสเต็กให้กับลูกค้าประจํา ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงาน เดิม
ธุรกิจมีรถ 2 คัน แต่ป๎จจุบันออกใช้งานเพียง 1 คัน เนื่องจากขาดพนักงาน หาแรงงานคนไทยลําบาก
และมีข้อต่อรองสูง ส่วนใช้แรงงานต่างชาติค่อนข้างยุ่งยากในการขออนุญาติกับทางการ และการฝึก
พนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกันกับเจ้าของต้องใช้เวลานาน ผลประกอบการที่ผ่านพอประมาณขึ้นอยู่
กับงานอีเว้นท์ในแต่ละเดือนถ้ามีมากก็มีกําไร ถ้าไม่มากก็แค่เท่าทุน
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านศรษฐกิจ ในป๎จจุบัน
ของแพงขึ้นทําให้ต้นทุนเพิ่ม แต่ราคาขายในเมนูเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทําให้มีรายได้น้อยลง ป๎จจัยที่
สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน กระทบอย่างมาก แก้ป๎ญหาโดยหางาน indoor
ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านสินค้าทดแทนที่ราคาถูกกว่า เช่น ก๋วยเตี๋ยว กระเพาะปลา ป๎จจัยที่สี่ คือ
ขาดแคลนพนักงาน ทําให้ไม่สามารถนํารถอีกคันออกจําหน่ายได้ทําให้ขาดรายได้ เสียโอกาส ป๎จจัยที่
ห้า คือ ข้อจํากัดด้านพื้นที่ที่ไม่สามารถตั้งโต๊ะได้ และราคาค่าเช่าที่สูงมาก ตั้งแต่ 100-3,500 ต่อวัน
ป๎จ จั ยที่ห ก คือ การตกแต่งรถ สี สั น ช่ว ยดึงดูดความสนใจของลู กค้า ป๎จจัยที่เจ็ด คือ ป๎จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าด้านรสชาติอร่อย และคุณภาพวัตถุดิบที่ดี
6.คุณภัทโรดม ดาวกระจ่าง เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“Am Amm kitchen” จําหน่าย บาบีคิวเสียบไม้ สเต็ก ซอส
เจ้าของกิจการอายุ 35 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 2 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 1-2 คน ทํากันเองภายในครอบครัว โดยออกจํา หน่าย 2
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วัน เสาร์ อาทิตย์ ส่วนใหญ่เป็น งานอีเว้นท์แบบ อย่างน้อย 10 งานต่อเดือน โดยรายได้ 80%มาจาก
งานเหมา มีอัตราการเหมาอยู่ที่ 100 เสริฟ 200 ไม้ ราคาขั้นต่ํา 8,000 บาท
เหตุผลที่ตัดสิน ใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่ อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะมีอิสระ เคลื่ อนที่ได้
เปลี่ยนทําเลได้ถ้าขายไม่ดี หน้าร้านค่าที่แพง ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 500,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่
มีหลายประเภททั้งเด็ก วัยรุ่น จุดเด่นหรือจุดขายคือ การบริการลูกค้าดูแลลูกค้าได้ และรสชาติของ
ซอสทาบาบีคิวมีรสชาติโดดเด่น โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท ป๎ญหาที่ พบ คือ ขาดแคลน
พนักงาน แก้ป๎ญหาโดยมี Partner รถประเภทเดียวกัน และจ้าง part time ไม่เน้นการแต่งรถสีโดด
เด่นแต่เน้นเรื่องการใช้งานเป็นหลัก เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานอีเว้นท์แบบเหมา และงานอีเว้นท์นอก
สถานที่ แต่ถ้าเป็นงานที่ออกขายประจํามีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา กระทบ
กับกําลังซื้อของลูกค้าอย่างมาก ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน กระทบกับ
สถานที่ขายต้องเปลี่ยนไปขายแบบเดลิเวอร์รี่ ออกบูธตั้งร้านขายในตลาด ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้าน
คู่แข่งทางตรง รถฟููดทรัคที่ขายอาหารเหมือนกันมาแย่งงานอีเว้นท์ โดยปกติเจ้าของงานจะไม่เลือกรถ
ฟููดทรัคที่ขายอาหารซ้ํากันจะเลือกเฉพาะฟููดทรัคที่มีรสชาติโดดเด่นจริงๆ ป๎จจัยที่สี่ คือ ขาดแคลน
พนักงาน เสียโอกาส ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่เหนือ กว่าด้านรสชาติโดดเด่น ป๎จจัยที่หก
คือ ป๎จจัยด้านการบริการลูกค้า ที่สามารถดูแลลูกค้าได้ดี
7.คุณสมชาย ชิดเครือ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “สุขสรรค์พิซซ่า” จําหน่าย พิซซ่า โฮมวีท
เจ้าของกิจการอายุ 56 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับอนุปริญญา มีไม่เคยมีประสบการณ์ใน
ธุร กิจ อาหารมาก่อนทําธุร กิจ ประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ ว 3 ปี มีรถฟููดทรั ค
ทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 วัน หยุดวัน
จันทร์ ส่วนใหญ่รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 60% งานประจํา 40% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขาย
ประจําอยู่ที่ ตลาดเตาปูน ห้างเมกกะ วังบูรพา และเดอะมอลล์บางแค
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะอิสระ รับงานอีเว้นท์ทั้ง
เหมา และงานนอกสถานที่ได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 600,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป เด็ก
วัยรุ่น ผู้ใหญ่ จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กรอบนอกนุ่มใน และเป็นพิซซ่า
โฮมวีทเพื่อสุขภาพ โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 59-259 บาท มียอดจําหน่ายตลาดประจํา 40-50
ชิ้นต่อวัน ถ้าออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่จะมียอดจําหน่าย 100 ชิ้นต่อวัน ลูกค้าต้องใช้เวลารอไม่เกิ น
3-5 นาที/ชิ้น มีหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่งชุมชน ป๎ญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจตกต่ํา และฤดู
ฝน แนวคิดในการแต่งรถฟููดทรัคจะเน้นรูปผลิตภัณฑ์ และราคาที่ชัดเจน ส่วนผลประกอบการที่ผ่าน
มามีแนวโน้มทรงตัวถึงขั้นแย่
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ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา กําลัง
ซื้อลูกค้าน้อยลง ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน แก้ป๎ญหาโดยหาที่ขาย
ประจํา หรือแปลงร่างขายเป็นบูธ ติดต่อห้าง ที่มีโดม หลังคา ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์
รสชาติ อร่ อย เมนู ห ลากหลาย ราคาไม่ แพง ป๎จจั ยที่ สี่ คือ ป๎ จจั ยด้ านการตกแต่ งรถมี ผ ลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้ามาก
8.คุณอิทธิพล ธาระวัย เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน “Duck&Roll” จําหน่าย ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
เจ้าของกิจการอายุ 40 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 5 ปี ก่อนที่ตัด สินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 2 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 1-2 คน ทํากันเองภายในครอบครัว โดยออกจําหน่าย 56 วัน หยุดวันอังคาร สถานที่ขายประจํา คือ สวนจตุจักร หมู่บ้านอารียาลาดปลาเค้า และมีรับงานอี
เว้นท์แบบเหมา
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะกระแสฟููดทรัคกําลังมา
แรง อิ ส ระ เข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ได้ เ ลย ในครั้ ง แรกใช้ ง บลงทุ น ไป 500,000 บาท ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นักท่องเที่ยว เช่น ชาวจีน ฝรั่ง ชาวต่างชาติ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็จะเป็นลูกค้าในหมู่บ้าน จุดเด่นหรือจุด
ขายคือ รสชาติ และการตกแต่งร้านสีส้มเปิดเพลงสไตล์พวกร็อคแอนด์โรล และมีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้าที่ชอบสไตล์เดียวกัน โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 60–120 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ย
ประมาณ 50-100 ชาม/วัน ช่วงเวลาที่ขายดีคือ 4 โมงเย็นถึง1ทุ่ม ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่าน
ทาง Line ,Facebook และ Instagram มีการจัดโปรโมชั่นตามกําลังซื้อของลูกค้าที่ไปขาย ผล
ประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้
ลดลง ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน หยุดขาย หรือหาที่ขายในร่ม ป๎จจัยที่
สาม คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งงานอีเว้นท์ เจ้าของงานเลือกประเภทอาหารไม่ซ้ํากัน ป๎จจัยที่สี่ คือ ขาด
แคลนพนักงาน เสียโอกาส ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติโดดเด่น มีความคุ้มค่ากับ
ราคา ป๎จจัยที่หก คือ ป๎จจัยด้านการบริการลูกค้า ความเป็นกันเอง รู้สึกดี ประทับใจ ป๎จจัยที่เจ็ด คือ
ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้สวยงาม การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
9.คุณจีรพัฒน์ สอนเกล้า เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สยาม” จําหน่าย ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
เจ้าของกิจการอายุ 20 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์
ในธุรกิจอาหารมา 4 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 2 ปี
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มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6
วัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่ายทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นงานประจํา 70% งานอีเว้นท์นอกสถานที่
30% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่ ตลาดเตาปูน เมเจอร์ด้ว ยรัชโยธิน และบิ๊กซีหทัย
ราษฎร์ ที่ประจํ ามีค่าที่ 100-300 บาท/วัน ส่ว นออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่มีค่าเช่า 500-2,500
บาท/วัน
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเคลื่นที่ได้ ไม่อยู่กับที่ ได้
พบลูกค้าใหม่ๆเสมอ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 400,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป พนักงาน
นักศึกษา จุดเด่นหรือจุดขายคือ การบริการลูกค้า โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 50-80 บาท มียอด
จําหน่าย 40-65 ชาม ถ้าออกงาน อีเว้นท์นอกสถานที่จะมียอดจําหน่าย 100 ชามขึ้นไป ป๎ญหาที่
พบ คือ หาที่จอดยาก และทําไม่ทันเมื่อมีลูกค้าจํานวนมากเพราะพนักงานไม่เพียงพอ ก๋วยเตี๋ยว 1
ชามลูกค้าต้องรอ 3-5 นาที มีการจัดคิวให้ลูกค้าตามลําดับก่อนหลัง มีหลักในการตกแต่งรถฟููดทรัค
ตามความชอบของตัวเอง และมี การตกแต่งรถด้วยแสง สี เสียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้าผ่อน
คลาย ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มทรงตัว
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้
ลดลงจากเคยได้วันละเกือบ 10,000 บาท/วัน เหลือ 1,000-2,000 บาท/วัน ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัย
ด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ต้องหาที่ขายที่มีโดม มีหลังคา หรือรับงานอีเว้นท์ ป๎จจัยที่สาม คือ
ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพรสชาติอร่อย ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้น่านั่ง ด้วยแสง
สี เสียง เพื่อสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย
10.คุณปัณฑิตา ธวัชวิบูลย์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“ร้านหมาล่าเนื้อ บายคนต้มตุ๋น” จําหน่าย อาหารปิ้งย่าง
เจ้าของกิจการอายุ 39 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา 4 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิ จฟููดทรัคมาแล้ว 1 ปี มีรถ
ฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 3 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่ายทุกวัน
ส่วนใหญ่เป็นงานประจํา 70% งานอีเว้นท์นอกสถานที่ 30% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่
ที่ ตลาดเตาปูน เมเจอร์ด้วยรัชโยธิน และเอกมัย โดยจะให้ความสํา คัญกับงานประจํามากกว่างานอี
เว้นท์นอกสถานที่ เพื่อรักษาลูกค้าประจํา และถ้ามีงานอีเว้นท์นอกสถานที่เข้ามาก็จะหยุดงานประจํา
แล้วไปรับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ ซึ่งทําให้มีรายได้ทั้ง 2 ทาง
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ าย หา
ทําเลขายใหม่ๆได้ตลอดเวลา ไม่เหมือนหน้าร้านต้องรอลูกค้า ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 30,000-40,000
บาท สํ าหรั บ ครั ว โดยประยุ กต์ร ถตู้คันเดิมให้ มาเป็นรถฟููดทรัค ลู กค้าส่ ว นใหญ่เป็นทุกกลุ่ มวัยรุ่น
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คนทํางาน ครอบครัว จุดเด่นหรือจุดขายคือ รถฟููดทรัคเป็นรถตู้ลักษณะเป็นครอบครัว มีเอกลักษณ์
ของตนเอง มีผลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และราคาที่ไม่แพง จับต้องได้ โดยทางร้านจะมีราคา
เริ่มต้นที่ 15-25 บาท ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram
ล่วงหน้า 1 วัน โดยมีหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งรถ คือ จะต้องไม่มีร้านปิ้ งย่างอยู่บริเวณนั้น ป๎ญหาที่
พบแรกๆคือ ขาดแคลนพนักงาน ต้องออกจากงานมีช่วยกันทั้งครอบครัว เป็นธุรกิจภายในครอบครัว
และคู่แข่งที่ขายเหมือนกันลงสถานที่เดียวกัน ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีและมีแนวคิดจะ
เพิ่มรถ
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วง
ฤดูฝน ต้องหาที่ขายที่มีโดม หรือหลังคา ซึ่งก็มีจํากัด ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทางตรงที่ขาย
ปิ้งย่าง ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ สะอาด รสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ราคาไม่แพง
11.คุณสมศักดิ์ เวียงสิมมา เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“Daikon” จําหน่าย อาหารญี่ปุ่น เช่น ซูชิ ปลาดิบซาซิมิ
เจ้าของกิจการอายุ 29 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์
ในธุรกิจอาหารมา 8 ปี เคยเป็นเชฟมาก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว
3 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน จําหน่าย 6 วัน หยุดวันจันทร์ มีหน้าร้าน
ของตัวเองที่ซอยลาดปลาเค้าพร้อมจอดรถฟููดทรัคขายที่หน้าร้าน 70% รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่
30%
เหตุผ ลที่ตัดสิน ใจทําธุร กิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลู กค้าได้ ง่าย
เคลื่อนที่ได้ ในครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 450,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน วัยรุ่น 20-30
ปี จุดเด่นหรือจุดขายคือ มีปลาดิบซาซิมิ สะอาด สด อร่อย ใช้วัตถุดิบเกรด A เทียบเท่าภัตราคาร แต่
ราคาไม่แพง โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 49–250 บาท มีการจัดโปรโมชั่นลดราคาบางเมนู ป๎ญหา
ที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงาน แก้ไขโดยใช้พนักงานรายวัน และขายได้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะ
สภาพอากาศที่ร้ อนมีผ ลต่อคุณภาพวั ตถุดิบที่เป็น ของสด ส่ ว นการตกแต่ งรถฟููดทรัค มีผ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า ต้องตกแต่งให้สะอาด ดูดี มีความน่าเชื่อถือ ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้ม
ทรงตัว
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา กําลัง
ซื้อลูกค้าน้อยลง ทางร้านแก้ป๎ญหาโดยลดราคาบางเมนูลง ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ
เช่น ช่วงฤดูฝน ต้องหยุดขายกระทบยอดขายอย่างมากจึงแก้ป๎ ญหาโดยการมีหน้าร้านคู่กับรถฟููดทรัค
ถ้ามีงานอีเว้นท์หน้าร้านก็จะปิดชั่วคราว หมดงานอีเว้นท์ก็จะกลับมาขายตามปกติ ป๎จจัยที่สาม คือ
ขาดแคลนพนักงาน เสียโอกาส ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์โดดเด่น คุณภาพดี สะอาด สด
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อร่อย ใช้วัตถุดิบเกรด A ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองเพื่อแก้ป๎ญหาในฤดู
ฝน และรองรับลูกค้าประจํา ป๎จจัยที่หก คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า ต้องตกแต่งให้สะอาด ดูดี มีความน่าเชื่อถือ
12.คุณวรุตม์ คําชื่นวงศ์ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“อิ่มหมี” จําหน่าย อาหารญี่ปุ่นข้าวแกงกระหรี่
เจ้าของกิจการอายุ 34 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ไม่เคยมีประสบการณ์ใน
ธุรกิจอาหารมา ก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 4 ปี มีรถฟููดทรัค
ทั้งหมด 2 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน จําหน่าย 6 วัน หยุดวันจันทร์
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเคลื่อนที่งานเปลี่ยน
ทํ า เลได้ ต ลอด ครั้ ง แรกใช้ ง บลงทุ น ไป 200,000 บาท ลู ก ค้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ครอบครั ว ที่ ดี เ ด็ ก ๆ
คนทํางาน วัย รุ่ น จุ ดเด่น หรื อจุ ดขายคือ ความคุ้มค่าของราคา และปริมาณที่จานเดียวอิ่ ม ราคา
เหมาะสม โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 60-90 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 จาน ประจํา
ส่ว นใหญ่วิ่งงานอีเว้น ท์แบบเหมา กับงานอีเว้นท์แบบนอกสถานที่ ประมาณ 10 งานต่อเดือน มี
สัดส่วนงานอีเว้นท์แบบเหมากับงานอีเว้นท์แบบนอกสถานที่เสียค่าที่ อยู่ที่สัดส่วน 10:90% วิ่งบ่อยจะ
มีคนติดต่อมาเอง งานอีเว้นท์แบบนอกสถานที่จะเสียค่าที่ 300-4,500 บาท ลูกค้าจะทราบสถานที่
ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงาน แก้ไขโดย
ใช้พนักงาน Part time อาหรส่วนใหญ่เตรียมไว้ก่อนแล้ว และมาปรุงที่หน้างาน ผลประกอบการที่
ผ่านมามีแนวโน้มดีและมีแนวคิดจะเพิ่มรถ
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วง
ฤดูฝน เปลี่ยนไปออกบูธแทน รับงานอีเว้นท์ งานเหมางานในร่ม ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งงาน
อีเว้นท์ เจ้าของงานเลือกประเภทอาหารไม่ซ้ํากัน ป๎จจัยที่สาม คือ ขาดแคลนพนักงาน เสี ยโอกาส
ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ มีการติดราคาที่ชัดเจน ป๎จจัยที่ห้า คือ
ป๎จจัยด้านวัฒนธรรมคนไทยขี้อาย ไม่กล้าเข้ามาซื้อคิดว่าแพง จึงต้องติดราคาให้ชัดเจน จะขายได้กับ
วัยรุ่นเพราะวัยรุ่นกล้าลอง ป๎จจัยที่หก คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่ งรถให้สวยงามสะดุดตาการตกแต่งรถ
ฟููดทรัคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
13.คุณอัครเดช เรียนเมฆ เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“ข้าวผัดปูคุณปลื้ม” จําหน่าย อาหารไทยข้าวผัดปู ต้มยํากุ้ง
เจ้าของกิจการอายุ 56 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ไม่เคยมีประสบการณ์ ใน
ธุรกิจอาหารมา ก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี มีรถฟููดทรัค
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ทั้งหมด 1 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน จําหน่าย 3 วัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สถานที่ขายประจําคือ
ตลาดเท่งเถิดเทิง และรับงานอีเว้นท์ตามสถานที่ต่างๆ โดยเสียค่าที่ 200-3,000 บาท
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเปลี่ยนที่ขายได้ ถ้าขาย
ไม่ดี ไม่เหมือนหน้าร้านถ้าได้ทําเลไม่ดีก็อาจขาดทุนได้ และหน้าร้านลงทุนสูงกว่าการออกรถฟููดทรัค
ที่มีทั้งค่าเช่า ค่าก่อสร้าง ค่าปรับปรุง ค่าตกแต่งสถานที่ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 500,000 บาท ลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติอร่อย และตกแต่งร้านให้สวย ดูโดดเด่น โดยทาง
ร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 50-100 บาท ยอดจําหน่ายเฉลี่ยประมาณ 100 จาน ลูกค้าจะทราบสถานที่
ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram ป๎ญหาที่พบ คือ ขาดแคลนพนักงานโดยเฉพาะ
แรงงานไทย ไม่สู้งาน เลือกงาน แก้ไขโดยใช้แรงงานต่างด้าวทดแทน แต่มีป๎ญหาเรื่องของกฏหมาย
แรงงานต่างด้าวที่ค่อนข้ างยุ่ งยาก และหาตลาดที่จอดขายประจํา หรือ ตลาดรถฟููด ทรัคยาก ผล
ประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มทรงตัว
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา รายได้
ของร้านลดลง ลูกค้าเลือกบริโภคอาหารที่มีราคาถูกกว่า ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น
ช่วงฤดูฝน ธุรกิจรถฟููดทรัคจะเสียเปรียบตอนหน้าฝน ต้องตั้งโต๊ะ พอฝนตกคนก็ไม่มา ต้ องหยุดขาย 3
เดือน ผู้ประกอบการต้องมีเงินสํารองช่วงหน้าฝน ป๎จจัยที่สาม คือ ขาดแคลนพนักงาน เสียโอกาส
ป๎จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถ
ให้สวยงามสะดุดตาการตกแต่งรถฟููดทรัคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
14.คุณเนาวรัตน์ มิ่งเจริญสุข เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“GubGam” จําหน่าย อาหารไทย ยํา ลูกชิ้น
เจ้าของกิจการอายุ 48 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมการศึกษาปีที่ 3 มีประสบการณ์
ในธุรกิจอาหารมา 5 ปี ก่อนที่ตัดสินใจทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 3 ปี
มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 3 คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน จําหน่ายทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นงานอีเว้นท์
แบบเหมา 20% งานอีเว้นท์นอกสถานที่ 80% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่ เจเจกรีน
เมเจอร์รัชโยธิน และห้างทั่วๆไป
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะเป็นร้านเล็กที่เคลื่นที่ได้
บริการลูกค้าถึงที่ ไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาหา ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษา และผู้ใหญ่ จุดเด่นหรือจุดขายคือ การตกแต่งร้านเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาซื้อ และติดใจจาก
รสชาติอาหารที่จําหน่าย ใส่ใจกับอาหารทุกจาน โดยทางร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 20-80 บาท มีอัตรา
การเหมาอยู่ที่ 100 เสริฟ ราคาขั้นต่ํา 5,000 บาท ลู กค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line
,Facebook และ Instagram ป๎ ญหาที่ พบ คือ ฤดูฝ น คนไม่ออกจากบ้าน ทําให้ ขาดรายได้ จึง
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แก้ป๎ญหาโดยนํารถฟููดทรัคเข้าไปบริการลูกค้าถึงที่ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
และป๎ญหาด้านสถานที่จอด ไม่สามารถจอดขายที่ไหนก็ได้ เพราะมีเรื่องของกฎหมายการจราจรเข้ามา
เกี่ยวข้อง และสถานที่นั้นต้องมีไฟ ไม่มีป๎ญหาเรื่องขาดแคลนพนักงาน เพราะเป็นธุรกิจเล็กๆที่บริหาร
จัดการเองได้ โดยเตรียมน้ํายําให้รถคันอื่น ปรุงร้อนหน้างานเท่านั้น และมีการฝึกพนักงานจนมั่นใจ
แล้วจึงให้ออกไปจําหน่ายได้ มีวิธีในการตรวจสอบรายได้จากการนับอุปกรณ์เช่น จาน วัตถุดิบที่ใช้
และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีและมีแนวคิดจะเพิ่มรถ
ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกค้า
ประหยัดในการใช้เงินมากขึ้น ป๎จจัยที่สอง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน หน้าฝนคนไม่
ออกจากบ้านจึงแก้ป๎ญหาโดยการใช้รถฟููดทรัคไปบริการลูกค้าตามหมู่บ้าน ชุมชน ป๎จจัยที่สาม คือ
ป๎จจัยด้านคู่แข่งรถฟููดทรัคแย่งงานอีเว้นท์ เจ้าของงานเลือกประเภทอาหารไม่ซ้ํากัน ป๎จจัยที่สี่ คือ
ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย มีคุณภาพ ราคาไม่แพง ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้
สวยงามต้องสะอาดให้ดูน่ารับประทาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
15.คุณมธุรส คงคีรี เจ้าของรถฟู้ดทรัคชื่อร้าน
“ร้านคุณนายไข่ขยี้” จําหน่าย อาหารไทย ประเภทไข่
เจ้าของกิจการอายุ 40 ปี สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับป.ว.ส.3 ไม่เคยมีประสบการณ์ในธุรกิจ
อาหารมา ก่อนทําธุรกิจประเภทฟููดทรัค ป๎จจุบันทําธุรกิจฟููดทรัคมาแล้ว 2 ปี มีรถฟููดทรัคทั้งหมด 3
คัน มีพนักงานประจําร้าน 2 คน/คัน ทํากันเองภายในครอบครัว จําหน่าย 6 วัน หยุดวันจันทร์ ส่วน
ใหญ่รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 70% งานประจํา 30% ถ้าไม่มีงานอีเว้นท์จะจอดขายประจําอยู่ที่
ตลาดเตาปูน และบิ๊กซีหทัยราษฎร์
เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทฟููดทรัคเพราะสะดวกในการเก็บร้าน
และเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าได้ ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 170,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน คน
ทั่วไป จุดเด่นหรือจุดขายคือ การนําไข่มาประยุกต์เป็นอาหารที่หลากหลาย และรสชาติอร่อย โดยทาง
ร้านจะมีราคาเริ่มต้นที่ 50-99 บาท มีอัตราการเหมาอยู่ที่ 100 เสริฟ ราคาขั้นต่ํา 5,000 บาท ลูกค้า
จะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram แจ้งล่วงหน้า 1 วัน ป๎ญหาที่พบ
คือ จะขาดแคลนพนักงานกรณีงานเหมา แต่จะเน้นทําเองเพราะรสชาติไม่เหมือนกัน ลูกค้าต้องใช้
เวลารอไม่เกิน 10 นาที หน้าฝน และที่จอดรถไม่สะดวก ในการแต่งรถฟููดทรัคจะเน้นการใช้งานเป็น
หลักก่อน แล้วค่อยแต่งรถให้เป็นแบบผสมผสานไทยผสมสไตล์อเมริ กัน เพราะการแต่งรถมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่น การขายในสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย งานเหมา รถต้องสวย โดดเด่น
ดึงดูดความสนใจลูกค้าก่อน ยังไม่สนใจรสชาติอาหาร ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
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ส่วนป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ ป๎จจัยแรก คือ ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ลูกค้า
ประหยั ดในการใช้เงิน มากขึ้น ป๎ จ จัยที่ส อง คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่ว งฤดูฝน ขาดทุน
แก้ป๎ญหาโดยหาที่ขายที่มีโดม หลังคา หรือหยุด ป๎จจัยที่สาม คือ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ขายเหมือนกัน ขายแข่งกัน แย่งที่ขายกัน ป๎ จจัยที่สี่ คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ รสชาติอร่อย
เมนูหลากหลาย ป๎จจัยที่ห้า คือ ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม ดึงดูดความสนใจลูกค้าที่
ผ่านไปมา
สรุปผลการวิจัย
1. จากการสั มภาษณ์ผู้ประกอบการรถรถฟููดทรัคทั้ง 15 ราย แบ่งได้ดังนี้ อาหารชาติ
ตะวันตก 7 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการแฮมเบอร์เกอร์ 3 ราย สเต็ก 2 ราย บาบีคิว 1 ราย พิซซ่า 1
ราย อาหารจีน 3 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการก๋วยเตี๋ยวเป็ด 1 ราย ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ 1 ราย ปิ้งย่างผง
หมาล่ า 1 ราย อาหารไทย 3 ราย แบ่ง เป็น ผู้ ประกอบการข้า วผั ด ปู 1 ราย ประเภทยํา 1 ราย
ประเภทไข่ 1 ราย และอาหารญี่ปุน 2 ราย แบ่งเป็น ผู้ประกอบการซูชิ 1 ราย ข้าวราดแกงกระหรี่ 1
ราย
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมาก่อนทําธุรกิจฟููดทรัค 7 ปีขึ้นไป ป๎จจุ บัน
อยู่ในธุรกิจฟููดทรัค 2-3 ปี มีรถฟููดทรัค 1 คัน มีพนักงานประจํารถฟููดทรัค 1-3 คน และใน 1 สัปดาห์
ออกจําหน่าย 6 วัน
3. เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจรถฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เคลื่อนที่ได้ เปลี่ยนทําเลที่
ขายได้ และสามารถออกงานอีเว้นท์นอกสถานที่ได้ ครั้ง แรกใช้งบลงทุนไป 300,000-500,000 บาท
แนวคิดในการตกแต่งรถฟููดทรัค จะเน้นสีสัน สวยงาม โดดเด่น ทันสมัย มีการตกแต่งหน้าร้านสร้าง
บรรยากาศด้วย แสง สี และเสียงเพลง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนทั่วไป เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว คนทํางาน
จุดเด่นหรือจุดขายคือ รสชาติอร่อย เมนูที่หลากหลาย และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ส่วนใหญ่เน้น
รับงานอีเว้นท์นอกสถานที่ หลักในการเลือกทําเลที่ตั้งคือ แหล่งชุมชน สะดวกในการจอดรถ และต้อง
มีไฟฟูา ลูกค้าจะทราบสถานที่ขายโดยผ่านทาง Line ,Facebook และ Instagram แจ้งล่วงหน้า 1
วัน ผลประกอบการที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นและมีแนวคิดจะเพิ่มรถ ป๎ ญหาที่พบ คือ เศรษฐกิจตกต่ํา
คู่แข่ง ฤดูฝน และขาดแคลนพนักงาน
4 . ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ป๎จจัยภายนอก คือ
ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม ส่วนป๎จจัยภายใน คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่น รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย ราคาไม่แพง
ป๎จจัยด้านการตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม และป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง “ป๎ จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อ ความสํ าเร็ จของผู้ ป ระกอบการร้ า นอาหารเคลื่ อ นที่
ประเภทฟููดทรัคในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ มีบางประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผล ได้ดังนี้
ผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่สามารถประกอบอาหารได้ และมีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจ
อาหารมาก่อนตัดสินใจทําธุรกิจฟููดทรัค ครั้งแรกใช้งบลงทุนไป 300,000-500,000 บาท โดยนํารถมือ
สองมาปรับเพิ่มเครื่องครัว เหตุผลที่ตัดสินใจทําธุรกิจรถฟููดทรัคเพราะเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย เคลื่อนที่ได้
เปลี่ยนทําเลสถานที่ขายได้ ทดลองทําเลใหม่ๆได้ตลอดเวลา ไม่ยึดติดอยู่กับที่ สามารถออกงานอีเว้นท์
นอกสถานที่ได้ และลงทุนต่ํากว่าการมีหน้าร้าน ที่ มีต้นทุนค่าตกแต่งหน้าร้าน ค่าก่อสร้าง ต้องรอ
ลูกค้า ยึดติดกับทําเลเดิมๆ ไม่สามารถออกงาน event ได้ ส่วนใหญ่งานของผู้ประกอบการรถฟููดทรัค
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ ประเภทแรกคือ งาน event นอกสถานที่ซึ่งเป็นงานที่ผู้ประกอบรถฟููดทรัค
นิยมไปมากที่สุด เพราะมีรายได้มากที่สุ ดเป็นงานที่มีคนรวมตัวกันอยู่เยอะและมีกําลังซื้อ เช่น งาน
เทศกาลดนตรี งานคอนเสิรต์ งานเทศกาลต่างๆ หรืองานหน้าห้างสรรพสินค้า โดยมีออร์แกนไนท์จัด
งานติดต่อเข้ามา จะมีมากในช่วงหน้าหนาว พ.ย.-ก.พ ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าเช่า ค่าน้ํา
ค่าไฟ จะเสียค่าที่วันละ 300-4,500 บาท งานประเภทที่สอง คือ งาน event แบบเหมาเป็นงานที่
ผู้ประกอบการชอบมากที่สุด เพราะมีรายได้แน่นอน ระยะเวลาสั้น ไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน ไม่ต้องรอ
ลูกค้า สามารถคํานวณ ต้นทุน กําไรได้ชัดเจน งาน event แบบเหมามีงานไม่แน่นอน เช่น งานเปิดตัว
สินค้าใหม่ งานเปิดตัวโครงการ หมู่บ้าน คอนโด หรืองานเลี้ยงสังสรรของบริษัททั่วไป รถฟููดทรัคถือ
เป็นสีสันในงาน โดยมีอัตราการเหมา อยู่ที่ 100 เสิร์ฟ 5,000-10,000 บาท ขึ้นอยู่กับอาหารที่เหมา
งานประเภทที่สาม คือ ตลาดนัด ไนท์บาร์ซ่า ซึ่งเป็นสถานที่จอดประจํา แนวคิดในการตกแต่งรถ
ฟููดทรัคที่มีสีสัน สวยงาม โดดเด่น ทันสมัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สัณห์จุฑา จํารูญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ประเภทฟููดทรัค (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตกแต่งรถฟููดทรัคมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศนันทน์ คู
กัญจน์ อมร และพิทักษ์ ศิริ ว งศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ร้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ ร้าน Mother Trucker ที่พบว่าผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับการตกแต่ง
รถให้มีขนาดใหญ่เป็นที่สนใจของลูกค้าทั่วไป จุดเด่นหรือจุดขายผู้ประกอบการรถฟููดทรัคส่วนใหญ่
คือ อาหารที่จําหน่ายมีรสชาติอร่อย เมนูที่หลากหลาย และความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สัณห์จุฑา จํารูญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารประเภทฟููดทรัค (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ป๎จจัยด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารประเภท
ฟููดทรัค และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ และวัชราภรณ์ ชัยวรรณ (2558) ได้
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ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยการสร้างดัชนีชี้วัดและป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจร้านอาหาร
ทั่วไปในเขตพื้นที่เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ที่พบว่า อาหารมีรสชาติอร่อย และราคาอาหารยุติธรรม
กับลูกค้ามีผลต่อความสําเร็จอย่างยั่ งยืนของธุรกิจร้านอาหาร ป๎จจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของกิจการ
เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ป๎จจัยภายนอก คือ ป๎จจัยด้านสภาพอากาศ เช่น ช่วงฤดูฝน เดือน
ส.ค.-พ.ย.ประมาณ 3-4 เดือน ถือเป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เพราะฝนตกไม่สามารถขายแบบ
outdoor ได้ และคนไม่ออกจากบ้าน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกที่จะหยุดกิจการช่วงนี้ ป๎จจัยด้าน
เศรษฐกิจตกต่ํา ส่งผลต่อกําลังซื้อของลูกค้า ทําให้ลูกค้าชะลอการซื้อ ป๎จจัยด้านคู่แข่งทั้งทางตรง และ
ทางอ้อม คู่แข่งทางตรง คือ ผู้ประกอบการรถฟููดทรัคที่จําหน่ายอาหารประเภทเดียวกัน แย่งงาน
event กันเอง ซึ่งโดยปกติออร์แกนไนท์จัดงานจะเลือกรถฟููดทรัคในงานไม่ซ้ํากัน ส่วนคู่แข่งทางอ้อม
คือ ร้านอาหารทดแทนที่ขายบริเวณใกล้เคียงกัน ส่วนป๎จจัยภายใน คือ ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ถือเป็น
จุดเด่น หรือจุดขายของผู้ประกอบการ เช่น รสชาติอร่อย เมนูหลากหลาย ราคาไม่แพง ป๎จจัยด้านการ
ตกแต่งรถให้โดดเด่นสวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถือเป็นการเชิญชวนให้ลูกค้าทดลองซื้อ
สินค้า และมีผลต่อจิตวิทยาของลูกค้า เช่น รถที่แต่งสวยลูกค้าจะรู้สึกว่าอาหารสะอาดกว่ารถที่มีสภาพ
เก่ า หรื อ ถ้ า รถไม่ ส วยลู ก ค้ า จะรู้ สึ ก ว่ า อาหารไม่ อ ร่ อ ย และการใช้ สี เ หลื อ ง ทํ า ให้ รู้ สึ ก อาหารน่ า
รับประทาน และป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน ผู้ประกอบการส่วนมากเลือกที่จะทําเองภายใน
ครอบครัว ซึ่งก็ทําให้เสียโอกาสในการเติบโต เนื่องจากไม่สามารถรับงานซ้อนกันได้ และไม่มั่นใจใน
ฝีมือการประกอบอาหารพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของลูกค้า
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการายใหม่ที่สนใจทําธุรกิจรถฟููดทรัค ควรมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารมา
ก่อน สามารถทําเองได้กรณีขาดแคลนแรงงาน ส่วนสถานที่ขายควรเริ่มจากมีแหล่งจอดประจําก่อน
เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในระบบ และเพื่อรักษาลูกค้าประจําในแต่ละที่ และถ้ามีงานอีเว้นท์น อก
สถานที่เข้ามาก็จะหยุดงานประจําแล้วไปรับงานอีเว้นท์นอกสถานที่แทนซึ่งทําให้มีรายได้ 2 ทาง การ
ออกอีเว้นท์บ่อยๆก็เป็นการโฆษณาตัวเอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในธุรกิจเดียวกันก็จะ
ช่วยชักชวนในการออกงาน event ครั้งต่อๆไป
2. ป๎จจัยด้านฤดูฝน ผู้ประกอบการควรหาที่ขายที่มีโดม หลังคา หรือรับงานอีเว้นท์ทั้งแบบ
เหมาและแบบนอกสถานที่ หรือนํารถฟููดทรัคเข้าไปบริการลูกค้าถึงที่ เช่น หมู่บ้าน ชุมชน เปลี่ยน
วิกฤติให้เป็นโอกาส
3. ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจตกต่ํา ผู้ประกอบการควรปรับราคาตามสภาวะเศรษฐกิจป๎จจุบัน หรือ
มีราคาที่หลากหลายเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามากขึ้น
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4. ป๎จจัยด้านคู่แข่งทางตรง ผู้ประกอบการควรยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้
สูงขึ้น ในด้านรสชาติ ความหลากหลายของเมนู ราคา และการบริการลู กค้า ด้านคู่แข่งทางอ้อม
ทางอ้อมเน้นความสะอาด การสร้างบรรยากาศหน้าร้านด้วย แสง สี และเสียงเพลงให้ลูดค้ารู้สึกผ่อน
คลาย
5. ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรรักษาคุณภาพของอาหารที่จําหน่ายให้มี รสชาติ
อร่อย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากผู้ประกอบการรถฟููดทรัครายอื่น เช่น มีความหลากหลาย ทั้ง
เมนูอาหาร และราคา ติดปูายผลิตภัณฑ์ และราคาให้ชัดเจน
6. ป๎จจัยด้านการแต่งรถ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการควรแต่งรถ
ให้มีความโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย และดูสะอาด ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าทดลองซื้อ
สินค้าในครั้งแรก และความทันสมัยจะช่วยให้มีงาน event นอกสถานที่มีอย่างต่อเนื่อง เพราะความ
ทันสมัยของรถช่วยยกระดับความน่าสนใจในงานได้
7. ป๎จจัยด้านการขาดแคลนพนักงาน ส่งผลให้ธุรกิจรถฟููดทรัคไม่โต จึงควรแก้ป๎ญหาโดยการ
ใช้พนักงานรายวัน หรือสร้างเครือข่ายในธุรกิจ (Partner)
8. รัฐบาลควรส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดมีพื้นที่ให้รถฟููดทรัคมารวมตัวกันจําหน่ ายประจํา หรือ
จุดท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ซึ่งต่างจากต่างประเทศที่จะมีพื้นที่ระบุให้จอดขายชัดเจน ซึ่งจะช่วยใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัว เป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพ
มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยแบบผสมผสมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืนในจังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกร ผู้นําชุมชน
และผู้แทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัยเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสํารวจ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาดูงาน การศึกษาพบว่า เกษตรกรที่มีอายุน้อยกว่า 37 ปี และมี
ระดับ การศึกษาสู ง มีทั ศนคติ เชิง บวกต่อสิ นค้า ปลอดภัยและการทํ างานแบบมีส่ ว นร่ว มมากกว่ า
เกษตรกรกลุ่มอื่น เกษตรกรหญิงมีความรู้เรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเกษตรกรชาย การยึดมั่น
ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทําให้คนในชุมชนหันมาทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืนทดแทนการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ อันเป็นผลมาจากการเข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง ทําให้คนในชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตของตนเอง มากไปกว่านั้นคือ คนใน
ชุมชนหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสวัสดิการ โดยมีการร่วมกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา ทั้ง
กลุ่มที่มีลักษณะไม่เป็นทางการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเองของคนในชุมชน และกลุ่มที่ได้รับการ
จัดตั้งจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทําให้คนในชุมชนได้รับการพัฒนาและการดูแลอย่างทั่วถึง และผู้นํา
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งก็เป็น เงื่อนไขสํ าคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของกลุ่ มเกษตรกร
รวมถึงการจัดการทรัพยากรและสวัสดิการภายในชุมชน โดยผู้นําชุมชนจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ
ทํางานเพื่อส่วนร่วม มีความใฝุรู้ และเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับสมาชิกกลุ่มและคน
ในชุมชนหมู่บ้านด้วย แนวทางการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยมีองค์ประกอบที่
สําคัญ ได้แก่ (1) การเน้นความสําคัญของบริบทของพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจง (2) การสนับสนุน
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การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้มแข็งจากภายในชุมชน และ (3) การประสานความร่วมมือการ
ทํางานเป็นภาคีเครือข่ายแบบ “เบญจภาคี”
คําสําคัญ: การพัฒนา เครือข่าย สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกร
Abstract
This mixed methods research is aimed to study the development of
sustainable network of safety agricultural farmers in Kamphaeng Phet province.
Sample populations are farmers, head of villages, and government officers who are
working in corresponding areas. The researchers used survey questionnaire, in-depth
interview, focus group discussion, and study visit as data collection tools. The
farmers, who aged less than 37 years old and are higher education level, have more
positive attitudes to safety products and to the participatory works than others. On
the knowledge of safety agriculture products, the female respondents are higher
than the male respondents. The Philosophy of Sufficiency Economic impacted on
pattern of agricultural production. The government organizations introduce the farms
with a new paradigm of production and they can make the commercial production
to be sustainable. And, the villagers, both formal and informal groups, could
participate in resource and welfare management processes and they are easily
accessible to the developmental processes. Moreover, the leadership skills in
agricultural networking and resource and welfare management can be obtained
through this process. Those leadership skills are sacrifice, enthusiasm to learn and
being role model to others. The important conditions for development of
sustainable agriculture networking are (1) emphasizing on the specific contexts of the
community, (2) encouraging the development based on strength, positive factors
within the community and (3) participatory practice with "Five co-networking".
Keywords: development, network, safety agriculture products, farmers
บทนํา
ในป๎จจุบัน สินค้าเกษตรกรรมได้รับการพิจารณาในมิติของความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น
ดังจะเห็นจากการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นหนึ่ งในประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก ในปี
พ.ศ. 2537 ซึ่งมีการบังคับใช้ความตกลงด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Agreement on the
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Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) และกําหนดกติกาให้ประเทศต่างๆ ใช้
มาตรการด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร ส่งผลทําให้ประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพื่อรองรับ โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งสํานักงานมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าเกษตร
(มอก.) ต่อมาเปลี่ย นชื่อเป็น สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ
นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารขึ้น อีกทั้ง
ยังเร่งรัดการดําเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อมุ่งสู่การเป็นปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร
(Food safety year) ที่มีนโยบายพัฒนากระบวนการผลิต และการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นครัวของโลก (Kitchen of the
world) ในขณะเดี ย วกั น กระแสการบริโ ภคของผู้ บ ริโ ภคก็ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญและตระหนั กถึ ง ความ
ปลอดภัยของสินค้าและตระหนักถึงมิติทางสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทําให้ผู้ผ ลิตสินค้าจําเป็นต้องมี
การปรับตัวในการผลิตสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคตามไปด้วย อันจะทําให้ผู้ผลิต
สามารถเพิ่มขีดความสามารถของตนเองในการแข่งขันในตลาดเสรี
จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย1 เพราะเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําปิงไหลผ่านทําให้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่มีความ
เหมาะสมต่ อ การทํ า เกษตรกรรรม ประกอบกั บ พื้ น ที่ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบริบทและเป็นป๎จจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรกรในหลายชุมชนหมู่บ้าน
สามารถผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัยเพื่อนําไปจําหน่ายแก่ผู้บริโภคภายในจังหวัดกําแพงเพชรได้ แต่
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเกษตรกรจะสามารถผลิตและจําหน่ายสินค้าได้ แต่ก็พวกเขามักประสบป๎ญหา
หลายประการในห่วงโซ่สินค้า ทั้งการผลิตสินค้าที่เกษตรกรยังขาดความรู้และนวัตกรรมที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรปลอดภัย ในขณะเดียวกัน การกระจายสินค้าของเกษตรกรก็ยัง
จํากัดอยู่ในเฉพาะบางพื้นที่และการขาดแหล่งวางจําหน่ายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภค ส่วนใหญ่เกษตรกร
มักจะต้องเป็นผู้ขนส่งนําสินค้าที่ผลิตจากพื้นที่ไปวางจําหน่ายเอง เช่น หน้าโรงพยาบาลประจําอําเภอ
ร้านค้าภายในโรงพยาบาลจังหวัดกําแพงเพชร จึงส่งผลทําให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจและไม่ประสบ
ความสําเร็จในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเท่าที่ควร นอกจากนี้ เกษตรกรยังขาดความร่วมมือใน
การสร้างเครือข่ายการทํางานของเกษตรกรที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

1

ในการวิจัยนี้ สินค้าเกษตรปลอดภัย หมายถึง สินค้าเกษตรกรรมที่มีกระบวนการการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และเป็น

สินค้าที่ผลิตโดยคํานึงถึงมิติสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค มิตินิเวศวิทยา มิติความเป็นธรรม และมิติการเอาใจใส่ดูแล
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งานวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยต้องการศึก ษาการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย
อย่างยั่งยืนในจังหวัดกําแพงเพชร โดยใช้แนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดการสร้างเครือข่ายแบบ
เบญจภาคีเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังนี้
แนวคิดการมีส่วนร่วม
นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นต้นมา
การพัฒนาประเทศได้ให้ความสําคัญกับประชาชนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและแก้ไขป๎ญหาการจัดการทรัพยากรรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดป๎ญหาความ
ยากจนในชนบท ลดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประชาชน ทําให้การมีส่วนร่วม
ของประชาชนหรือชุมชนเป็นยุทธวิธีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ของ
กิจกรรมของสังคม โดยประชาชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความพยายามบางอย่างส่วนตั ว เช่น ความรู้ ความคิด
ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้นๆ ในการแสดงความคิดเห็นตัดสินใจ
กํ า หนดนโยบาย กํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น นโยบาย กํ า หนดเปู า หมายและแผนงาน ดํ า เนิ น การใน
กระบวนการจัดการและร่วมหนุนช่วยทรัพยากรบริหาร (แสวง รัตนมงคลมาศ, 2543:14) การมีส่ วน
ร่วมของประชาชนจะต้องให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาอย่างแท้จริง โดยจะต้อง (1)
เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
หรือชุมชนที่ตนอยู่ (2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นป๎ญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดลําดับ
ความสําคัญของป๎ญหาเปูาหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการป๎ญหาใดก่อนหลัง (3) ร่วมกันวาง
แผนการดําเนินงานว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่งงานกันอย่างไร ใช้งบประมาณมาก
น้อยเพีย งใด จะจั ดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแลรักษา (4) ร่วมดําเนินงาน
ประชาชนจะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มกําลังความรู้ความสามารถของตนเอง (5)
ร่วมกันติดตามประเมินผล ตลอดเวลาที่ทํางานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบถึง
ป๎ญหาอุปสรรคและร่วมกันในการหาทางแก้ไขป๎ญหาเพื่อให้งานหรือภารกิจดังกล่าวสามารถลุล่วงตาม
เปูาหมาย (6) ร่วมรับผลประโยชน์ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อมที่จะได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็นความสุขสบาย
ความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ (อรทัย ก๊กผล, 2552)
แนวคิดการสร้างเครือข่ายแบบเบญจภาคี
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา แนวคิดเรื่องเครือข่ายได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั้งในแวดวงงานพัฒนาและภาคธุรกิจ สืบเนื่องมาจากสาเหตุสําคัญ คือ ภาวการณ์แข่งขันแบบใหม่
(new competition) ในยุคการค้าเสรี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข่าวสารที่ทําให้องค์กรต่างๆ ต้อง
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ปรับ ตัว เองและปฏิสั มพันธ์กับ องค์กรอื่นๆ ให้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าทาง
วิชาการที่ทําให้เกิดเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ทั้งภายใน
องค์กรเองและในความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 33-34)
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern
of Social Relationship) ของป๎จเจกบุคคล (Individual) กลุ่ม (Group) และองค์กร
(Organization) ผ่านรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ในรูปแบบต่างๆ เช่น
กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มี
โครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนมีเปูาหมายร่วมกัน (ภัทรภร พลพนาธรรม และ ปรมา
ภรณ์ สุกใส, 2554: 12)
คําว่า “เครือข่าย” (network) ในงานพัฒนาเพื่อชุมชนและสัง คม หมายถึง การรวมตัวของ
บุคคลหรือกลุ่ม/องค์กรที่มีความแนวความคิด เปูาหมาย วิธีการทํางาน และมีความสัมพันธ์ต่อกันทั้ง
ส่วนตัวและการทํางาน มีการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางสังคมหรือสาธารณะร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันและกัน เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้ น หรือร่วมกันให้เกิดพลัง มีอํานาจ
ต่อรองนําไปสู่ความยุติธรรมของสังคมและร่วมกันทําให้บรรลุตามเปูาหมายของเครือข่าย (สัมพันธ์ เต
ชะอธิก และคณะ, 2548)
การสร้างความร่วมของคนในชุมชนเพื่อทําให้เกิดการทํางานในรูปแบบเครือข่ายแบบเบญจ
ภาคีนั้นมีความสําคัญต่องานพัฒนาเพื่อชุมชนและสังคมจากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ชุมชน ได้แก่ องค์กรประชาชน สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา อาสาสมัครและ
ประชาชนทั่วไป
2) รัฐ ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานของทางราชการ
3) นักวิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ชํานาญการต่างๆ
4) องค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรการกุศล สื่อมวลชน ตลอดจนชมรมและกลุ่มต่างๆ
5) องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัทห้างร้านและนักธุรกิจ
ดังนั้ น การพั ฒ นาเครื อ ข่า ยเกษตรกรผู้ ผ ลิ ตสิ นค้ าเกษตรปลอดภั ยอย่างยั่ง ยืน ในจัง หวั ด
กําแพงเพชรมีความจําเป็นที่ต้องผสานทั้งการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการทํางาน อันจะ
นําไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไปได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเกษตรกรผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ปลอดภั ย อย่ า งยั่ ง ยื น ในจั ง หวั ด
กําแพงเพชร
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) โดยคณะผู้วิจัย
ดําเนินการวิจัยในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ (1) บ้านศรีวิไล ตําบลมหาชัย อําเภอไทรงาม (2) บ้านวัง
ตะแบกงาม ตําบลวังตะแบก อําเภอพรานกระต่าย และ(3) บ้านเกาะหมู ตําบลคลองขลุง อําเภอ
คลองขลุง
คณะผู้วิจัยมีใช้วิธีการดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรจํานวน
320 ชุด กับเกษตรกรทุกคนในพื้นที่การศึกษา แบ่งตามหมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีวิไล 71 คน บ้านวัง
ตะแบกงาม 216 คน และบ้านเกาะหมู 33 คน เพื่อให้ท ราบถึงข้อมูลของเกษตรกร ประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์/การรับรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
รวมถึงทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย และทัศนคติที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม และความรู้
เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับเกษตรกรและ
ผู้นําชุมชน เพื่อทําให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมถึงกลุ่ม/เครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ในขณะเดียวกัน
ผู้วิจัยมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกกับผู้แทนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจํานวน 4 คน ได้แก่ ผู้แทนเกษตร
จังหวัดกําแพงเพชร เกษตรตําบลมหาชัย เกษตรตําบลวังตะแบก เกษตรตําบลคลองขลุง ทําให้ทราบ
ถึงข้อมูลนโยบายและแผนการดําเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชร
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังจัดการสนทนากลุ่มร่วมผู้นําชุมชนและเกษตรกรทั้ง 3 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 10-12 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ชุมชน และจัดให้มีการศึกษาดูงานของผู้ชุมชนและเกษตรกร
จํ านวน 20 คน ณ มูล นิ ธิเกษตรกรรมยั่ งยืน (ประเทศไทย) ตําบลแม่ทา อํา เภอแม่ออน จังหวั ด
เชียงใหม่ เพื่อทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเกษตรกรและผู้นําชุมชนสามารถนําเอาข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ของตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นําข้อมูลจากแบบสํารวจข้อมูลเกษตรกรมาลงรหัส
(Code) และนํามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ทดสอบค่าสถิติ โดย
สถิติที่ใช้มี 2 แบบ คือ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของ
ประชากร ประสบการณ์/การรับรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและทัศนคติที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย
(2) การทดสอบด้วยค่าสถิติ Mean และ t-Test และ F-test เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
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ทั่วไปของประชากรกับทัศนคติที่มีต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย ทัศนคติที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม
และความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาดูงาน ร่วมกับผู้
ชุมชนและเกษตร โดยใช้กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมและแนวคิดการสร้างเครือข่ายแบบเบญจภาคี
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ประชากรที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาวิจัย 3 หมู่บ้าน จํานวน
ทั้งสิ้น 320 คน แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 57.50 และเพศหญิง ร้อยละ 42.50 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
38-59 ปี (ร้อยละ 65.00) มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 82.50) มีสถานภาพ
สมรส คือ แต่งงานและอยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 84.70) เกษตรกรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ครัวเรือน
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 13,044 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายเฉลี่ย 8,824 บาทต่อเดือน ในรอบปีที่ผ่านมา
(2558) เกษตรกรมีรายได้จากการทําเกษตรกรรมเฉลี่ย 146,235 บาทต่อครัวเรือน โดยมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 70,876 บาทต่อครัวเรือน และครัวเรือนของเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ ย 222,850 บาทต่อ
ครัวเรือน
ข้อ มูล ด้า นการผลิ ตสิ น ค้ าเกษตรปลอดภั ย พบว่า ในจํ านวนประชากรทั้ง หมด สามารถ
แบ่งเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 77.5 และเป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ผลิตสินค้า
เกษตรกรปลอดภัย ร้อยละ 22.5 เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมีประสบการณ์ผลิ ตสินค้า
เกษตรเฉลี่ย 8.68 ปี เกษตรกรร้อยละ 69.1 เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย ส่วน
อีกร้อยละ 30.9 ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เหตุผลที่เกษตรกร
ตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากที่สุดคือ เพื่อน/คนรู้จักแนะนํา คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมา
คือ ต้องการให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย, เป็นห่วงสุขภาพตนเอง และได้ราคาดี คิดเป็นร้อย
ละ 26.6, 25.0 และ 21.9 ตามลําดับ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 82.8 เคยรับรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย โดยเกษตรกรรับรู้ข้อมูลจากคําบอกเล่าของผู้นําชุมชน/คนในชุมชน มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 51.6 รองลงมาคือ การอบรมของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ , เกษตรจังหวัด ร้อยละ
30.9 และสื่อสาธารณะต่างๆ ร้อยละ 17.4
ข้อมูลด้านทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย พบว่า เกษตรกรทั้ง
เพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มเกษตรกรที่มี
อายุระหว่าง 0-37 ปี มีทัศนคติเชิงบวกต่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มี
อายุระหว่าง 38-59 ปี และกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะ
มีทัศนคติเชิงบวกต่อสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
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ข้อมูลด้านทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วม พบว่า เกษตรทั้งเพศหญิง
และเพศชายมีทัศนคติต่อการทํางานอย่างมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน ในกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง
0-37 ปี มีทัศนคติเชิงบวกต่อทํางานอย่างมีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 38-59 ปี
และกลุ่มเกษตรกรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีทัศนคติเชิงบวกต่อ
การทํางานอย่างมากส่วนร่วมมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
ข้อมูลด้านความรู้ของเกษตรกรเรื่อ งสินค้าเกษตรปลอดภัย พบว่า เพศหญิงมีความรู้เรื่อง
สินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเพศชาย เกษตรกรที่มีอายุระหว่าง 0-37 ปี มีความรู้เรื่องสินค้าเกษตร
ปลอดภัยมากกว่าเกษตรกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 38-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป และเกษตรกรที่มีระดับ
การศึกษาสูงมีความเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยมากกว่าเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาดูงาน ร่วมกับเกษตรกรและ
ผู้นําชุมชน พบว่า จั งหวัดกําแพงเพชรมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีฐานจากการตั้งอยู่ในภูมิ
ประเทศที่เหมาะสม กล่าวคือ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา ซึ่งมีแม่น้ําสายสําคัญไหลผ่าน
คือ แม่น้ําปิง ทําให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในชุมชนหมู่บ้านที่ทําการศึกษาวิจัยจึง
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทรัพยากรดิน น้ํา และปุาไม้ในการผลิตได้อย่างเต็มที่
ที่สําคัญคือ ทําให้ชุมชนหมู่บ้านมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของ
รายได้ของครัวเรือนและเป็นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของคนในชุมชน ผนวกกับพื้นที่
จังหวัดกําแพงเพชรมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
ผู้คนจากทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวน
มาก ซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ได้สะท้อนอยู่ในวิถีการดํารงชีพ ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชน

270

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ภาพ 1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล ณ หมู่บ้านศรีวิไล ตําบลมหาชัย อําเภอไทร
งาม จังหวัดกําแพงเพชร

ภาพ 2 การศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่
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การศึกษาวิจัยยังพบว่า เกษตรกรในหมู่บ้านที่ทําการศึกษาวิจัยมีความยึดมั่นในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเข้ามาส่งเสริมและสนั บสนุน
จากหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ย วข้อง ทําให้พวกเขาเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตของตนเอง โดยหั นมาทํา
การเกษตรแบบยั่งยืนทดแทนการปลูกพืชเชิงพาณิชย์มากขึ้น ประกอบกับคนในชุมชนหมู่บ้านมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรและสวัสดิการ โดยมีการร่วมกลุ่มต่างๆ ขึ้นมา ทั้งกลุ่มที่มี ลักษณะไม่เป็น
ทางการที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันเองของคนในชุมชน เช่น กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ และกลุ่มที่ได้รับ
การจัดตั้งจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี ส่งผลทําให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง คนใน
ชุมชนได้รับการพัฒนาและการดูแลอย่างทั่วถึง มากไปกว่านั้น คือ ผู้ นําชุมชนมีความเข้มแข็ง ทําให้
เป็นเงื่อนไขสําคัญที่ส่งต่อความสําเร็จของการดําเนินงานของกลุ่มเกษตรกร โดยผู้นําชุมชนเป็นผู้ที่มี
ความเสียสละทํางานเพื่อส่วนร่วม เช่น การเสียสละพื้นที่ของตนเองเพื่อจัดสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และ
เป็นศูนย์รับซื้อสินค้าของเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นผู้มีความใฝุรู้ เช่น เข้าร่วมการฝึกอบรม
ความรู้ เรื่องการผลิตและนํ ามาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรคนอื่น รวมถึงยังเป็นผู้ ที่ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีสําหรับสมาชิกกลุ่มและคนในชุมชนหมู่บ้านด้วย ซึ่งจุดแข็งที่อยู่ในชุมชนหมู่บ้านนี้เองที่
สามารถนําไปใช้กํา หนดเป็นเงื่อนไขในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
ต่อไป
นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือจากองค์กร/หน่ว ยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นป๎จจัยที่มีสําคัญอีกประการหนึ่งต่อการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เกษตรกรมีความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านการผลิต การจําหน่ายและการ
กระจายสินค้า ซึ่งหากพวกเขาได้รับการสนับสนุน/ส่งเสริมก็จะทําให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเกษตรกรเห็นว่า ในการทํางานร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายแบบ
“เบญจภาคี” นั้นจําเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ความจริงใจ” และ “ทํางานเหมือนเป็นคนคน
เดียวกัน” มิใช่เป็นการแสวงประโยชน์หรือมุ่งสร้างผลงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่ไม่ได้คํานึงถึง
ประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ยังต้องสร้างพื้นที่ให้องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามา
รับฟ๎งและวิเคราะห์ป๎ญหา ระดมความคิดเห็น และวางแผนการทํางานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการทํางาน
จําเป็นจะต้องร่วมกันทําให้เกิดผลเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอาศัยความร่วมมือจาก
เครือข่ายเบญจภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
(1) ชุมชน ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภั ย คนในชุมชน และผู้นําชุมชน ต้องมี
บทบาทสําคัญในการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยอย่างแข็งขัน โดยอาศัยการให้ความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องและสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อการมี
ส่วนร่วมและต่อสินค้าเกษตรปลอดภัย
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(2) รั ฐ ได้ แ ก่ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานของทางราชการ ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด
กําแพงเพชร, สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร, สํานักงานประมงจังหวัดกําแพงเพชร,
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ ต้องเข้า
มามีส่วนร่วมและสนับสนุนการทํางานของเกษตรกรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
(3) นักวิชาการ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดกําแพงเพชร เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร การศึกษานอกโรงเรียน วิทยาลัยการเกษตร มีบทบาทในการเป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมให้เกษตรกร และการเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับองค์กร
หรื อหน่ว ยงานต่างๆ ซึ่งจะสามารถทําให้เกษตรกรสามารถพัฒ นาศักยภาพในการผลิตสินค้าของ
ตนเองได้
(4) องค์กรเอกชน ได้แก่ องค์กรพัฒนาที่ทํางานส่งเสริมหรือสนั บสนุนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย องค์กรที่ทํางานด้านสื่อ เช่น สื่ อวิทยุห รือโทรทัศน์ท้องถิ่น รวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ มี
บทบาทช่วยสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการผลิต การจําหน่ายและกระจายสินค้า รวมถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกับสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในกลุ่มผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป
(5) องค์กรธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหรือร้านค้า มีบทบาทในการเป็นแหล่งรับซื้อหรือเป็นสถานที่
จําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยทั้งภายในชุมชน ภายในจังหวัด และในจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้า อีกทั้งยังทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของเกษตรกรได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัยสามารถนํามาวิเคราะห์ถึงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยในจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีประเด็นในการพิจารณา ได้แก่
ประการแรก เกษตรกรสามารถใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมในฐานะที่ เ ป็ น ต้ น ทุ น สํ า คั ญ ในการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ทําให้สินค้าที่เกษตรกรผลิตมีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
สอดคล้องกับการศึกษาของกุศล ทองงาม และคณะ (2553) ที่เสนอว่าหากเกษตรกรมีการผสมผสาน
พืชผักพื้นบ้านบางชนิดที่มีศักยภาพสูงปลูกร่วมกับพืชผักเศรษฐกิจในระบบการผลิตโดยไม่ใช้สารเคมี
เป็นการสร้างความหลากหลายในระบบการผลิตเกื้อกูลในด้านสภาพแวดล้อม และที่สําคัญยังเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรด้วย
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ประการที่สอง กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรต้องเริ่มจากความตระหนักต่อ
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยของคนในชุมชน เพราะการมีความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยส่งผลต่อพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ ในกระบวนการสร้างการ
มีส่วมร่วมของเกษตรกรนั้น จะต้องมีการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เพื่อทําให้คนในชุมชนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
ตนเอง อั น จะนํ า ไปสู่ ก ารตระหนั ก ถึ ง สภาพป๎ ญ หาและสาเหตุ ข องป๎ ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ใน
ขณะเดียวกัน คนในชุมชนก็จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมด้านความรู้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนากระบวนการผลิตของเกษตรกร โดยเน้นการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของยงยุทธ ศรีเกี่ยวฝ๎้น และคณะ (2555)
และวราภรณ์ ป๎ญญาวดี (2551) ที่เสนอว่า การส่งเสริมความรู้การทําเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรมี
ผลต่อความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร และยังสอดคล้องกับการศึกษาของพีรชัย กุลชัย และป๎ญญา
หมั่นเก็บ (2547) ที่เสนอว่า ความตระหนักถึงป๎ญหาของเกษตรกร จะนําไปสู่การปรับกระบวนทัศน์
ของเกษตรกรให้มีความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ประการที่สาม การพัฒนาเครือข่ายที่มีความยั่งยืนนั้นต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนให้มีการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายแบบ “เบญจภาคี” ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน รัฐ
นักวิชาการ องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจ โดยมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของพีรชัย กุลชัย และป๎ญญา หมั่นเก็บ
(2547) และการศึกษาของสุจิตรา สินธนาภรณ์ (2541) ที่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมและการ
ประสานความร่วมมือเป็นองค์กรเครือข่าย นอกจากนี้ การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายยังต้อง
อาศัยการสร้างพลังของเยาวชนเพื่อสืบทอดและต่อยอดการทํางานของเครือข่ายเพื่อทําให้เครือข่ายมี
ความยั่งยืนด้วย
ประการสุดท้าย นอกจากการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่มีความยั่งยืนแล้ว ยังมีความจําเป็น
ที่ต้องพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรปลอดภัยควบคู่กันไปด้วย โดยทําให้สินค้าของเกษตรกรเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในมิติของคุณภาพสินค้าและราคาสินค้ามากขึ้น เช่น การมีใบรับรองมาตรฐาน
สินค้า ทําให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตและสามารถวางแผนการผลิตสินค้าให้มีความสอดคล้อง
กับปริมาณที่ตลาดต้องการได้ รวมถึงการสร้างพื้นที่จําหน่ายสินค้าทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่ง
ทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของเกษตรกรได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิศักดิ์ แก้ว
แกมจันทร์ และคณะ (2555) และวราภรณ์ ป๎ญญาวดี (2551) ที่เสนอว่า ต้องมีการพัฒนาระบบตลาด
สินค้าเกษตรกรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตสินค้าของเกษตรกรด้วยจึงจะทําให้เครือข่าย
ของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าปลอดภัยมีความยั่งยืน
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สรุปและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างยั่งยืน สามารถทําได้โดยการมี
ส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําให้คนในชุมชนหมู่บ้านร่วมกันคิดวิเคราะห์ศักยภาพที่พวกเขามีอยู่
โดยเน้นการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ภายในชุมชนร่วมกัน ประกอบกับ
การเสริ ม สร้ า งความรู้ แ ละความตระหนั ก ในเรื่ อ งการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย ให้ เ กษตรกร
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของเกษตรกรจากการผลิตเชิงพาณิชย์ไปสู่การผลิตแบบยั่งยืนมากขึ้น โดยเน้น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และที่สําคัญคือ การสนับสนุนการทํางาน
ร่วมกันเป็นเครือข่ายแบบ “เบญจภาคี” ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน รัฐ นักวิชาการ องค์กรเอกชน และ
องค์กรธุรกิจ บนพื้นฐานของ “ความจริงใจต่อกัน ” และ “การทํางานเสมือนเป็นคนคนเดียวกัน ”
เพื่อให้เกิดกระบวนการการทํางานร่วมกันอย่างยั่งยืน
ภาพ 3 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอย่างยั่งยืน
ความหลากหลายทางกายภาพ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแบบเบญจภาคี
(1) เกษตรกร, คนในชุมชนหมู่บ้าน, ผู้นําชุมชน
(2) หน่วยภาครัฐ (เกษตรจังหวัด, ประมงจังหวัด, ที่ดินจังหวัด
ฯลฯ)
(3) นักวิชาการ (มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยการเกษตร ฯลฯ)
(4) องค์กรเอกชน (มูลนิธิ, สื่อมวลชน)
(5) องค์กรธุรกิจ (ร้านค้า, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า)

เครือข่ายเกษตรกร
ผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย
อย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรทําการศึกษาในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ด้วย
เพื่อช่วยวิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนการผลิตและประสิทธิผลตอบแทน รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและ
ความสามารถในการกระจายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิจั ยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒ นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กําแพงเพชรที่ให้การ
สนับ สนุ นแหล่งทุนและการให้ คําปรึกษาในการทําวิจัย ขอขอบคุณเกษตรกร ผู้นําชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน รวมถึงผู้แทนองค์กรหน่วยงานภาครัฐที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเครือข่าย
เกษตรกรผู้ ผ ลิ ตสิ น ค้ า ปลอดภั ย ในจั ง หวั ดกํ า แพงเพชร และขอบคุ ณคณะผู้ วิจั ยและนั กศึ ก ษาใน
โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวม
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หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลําปาง)
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
Corporate Governance Principles of Personnel under Forest Resource
Management Office 3 (Lampang)
สุรัชฐนพ สิงหาคํา ดวงใจ พุทธวงศ์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดย่อ
การศึก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษาหลั ก ธรรมาภิ บาลของบุ ค ลากรสํ า นั ก จัด การ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) และเพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) เป็นการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรวบรวม
ข้อมูล จากการแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรกลุ่มตัวอย่างสังกัดสํานักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) จํานวน 41 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษามีดังนี้
ผลการศึ กษาหลั กธรรมาภิบาลของบุค ลากรสั งกัดสํ า นักจัดการทรัพ ยากรปุ าไม้ที่ 3
(ลําปาง) ด้วยแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวมและทุกด้านของหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก
ลําดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านความโปร่งใส บุคลากรให้ความสําคัญ ยึดมั่นความ
โปร่งใส แต่หากมีบางหน่วยงานยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ประกอบ
กับประชาชนไม่เข้าใจกฎ ระเบียบที่เ กี่ยวข้องส่งผลให้บุคลากรถูกมองว่าไม่โปร่งใส ด้านหลักความ
คุ้มค่า บุคลากรดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อ
เกิดความคุ้มค่า แม้จ ะพบว่า บุ คลากรบางรายยังต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้ เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ของงานอย่างเคร่งครัด ด้านหลักคุณธรรม บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็น
ธรรมและเสมอภาค รักษาผลประโยชน์ส่ วนรวมเป็นหลั ก แต่ห ากยังมีบุคลากรบางรายที่ยังต้อง
ปรับปรุงระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วต่อผู้ที่มีติดต่อราชการ ด้านหลักนิติธรรม
บุคลากรได้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับตามอํานาจหน้าที่ แต่หากยังต้องปรับปรุงระบบการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม รวมถึงบุคลากรบางรายยังคุ้นเคยกับระบบการทํางานแบบเก่า
ประกอบกั บ ประชาชนยั ง ไม่ เ ข้ า ใจกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อน ด้านความรั บผิดชอบ บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคม แต่อาจมีบางรายที่ต้องปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้านหลักการมี
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ส่วนร่วม บุคลากร มีความตระหนักถึงภารกิจและบทบาทหน้าที่การให้บริการต่อประชาชน และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
Abstract
The objectives of this research were to study the good governance of
personnel under Forest Resource Management Office 3 (Lampang) and to
propose the guidelines for the implementation of good governance principles
of personnel under Forest Resource Office 3 (Lampang). It was the study both
quantitative and qualitative by collecting data from the questionnaire. In-depth
interviews and group discussions were conducted in the sample group of 41
employees from the Forest Resource Management Office 3 (Lampang). Data
analysis used computer software package to find statistics value of percentage,
mean, standard deviation, and content analysis. The study results were as
follow.
The results of the study on good governance of the personnel under
the Office of the Forest Service 3 (Lampang) by the questionnaire showed that
overall and all aspects of good governance were at a high level. The order in
which the average value is ascending as follows: Transparency, personnel
emphasizes adherence to transparency, but if there are some agencies do not
disclose the necessary information to the public. The people do not
understand the rules. The relevant regulations result in the personnel being
viewed as being non-transparent. The main value, the staff performs efficiently
and can meet the needs of the people. It is worth noting that some personnel
still need to improve their performance to meet the objectives of the work
strictly. The moral, personnel perform duties with accuracy, fairness and
equality to maintain the main benefit. However, there are still some people
who need to improve the system to work to speed up the government for
contactors. The rule of law, the staff has complied with the rules and
regulations according to the authority if it has to improve the system to work
more efficiently. Some people are also familiar with the old system. The people
do not understand the laws, regulations and regulations. Therefore, it causes
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misunderstandings. Responsibility, personnel are aware of their responsibilities
to the community and society, but some may need to improve their duties to
the fullest. Participation, personnel have awareness of the mission and role of
service to the people and encourage people to participate in the role. But it
does not cover all agencies.
ความสําคัญและที่มาของปัญหา
สื บ เนื่ อ งจากคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ทํ า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น เนื่องจากเห็นว่าการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ ควบคู่ กั บ กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ ในป๎จ จุ บัน ได้ ส่ งผลต่ อการเปลี่ ย นแปลงในโครงสร้า งทาง
เศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรมของประเทศนํามาซึ่งกระแสบริโ ภคนิยม วัตถุนิยม ประกอบกับ
ลักษณะสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ ทําให้เกิดการทุจริตที่มีลักษณะเป็นวัฎจักรและเครือข่ าย
การกระทําทุจริตมีการร่ว มมือจากหลายฝุาย กระบวนการยุติธ รรมถูกแทรกแซง ประชาชน ขาด
ความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านกฎหมายและขั้นตอนการอํานวยความยุติธรรม ป๎จจัยดังกล่าวส่งผล
ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น ซึ่งหลักการพื้นฐานในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตมี 3 ประการ คือ 1) ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 2) ช่วยแก้ไขหรือบรรเทาสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในช่วงระยะที่ผ่านมาและ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อการเผชิญป๎ญหาในอนาคต และ 3) เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนใน
สังคมร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็น (สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐพ.ศ.
2552-2555)
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต
สาระสําคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มีวิสัยทัศน์ คือ “สังคมไทยมี
วินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วน ร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต ” ซึ่ง
ประกอบด้วยพันธกิจ 4 ข้อคือ 1) ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่ นในคุณธรรม
จริยธรรม 2) พัฒนาเครือข่ายปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ 3)พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุลอํานาจ และ 4)ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การปู อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประกอบด้ ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ ดั ง นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ยุทธศาสตร์
ที่ 2 รวมพลังแผ่นดินปูองกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างบุคลากรมืออาชีพปูองกันและปราบปรามการ
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ทุจริต (คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (2557). ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560).
สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) เป็นองค์การที่ มีอํานาจหน้าที่ 1. จัดทําแผน
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ
กรม จั ง หวั ด และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2. ดํ า เนิ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การทรั พ ยากรปุ า ไม้ ใ นพื้ น ที่
รับผิดชอบ ด้านงานปูองกันการบุกรุกทําลายพื้นที่ปุาไม้ งานจัดการที่ดินปุาไม้ งานวิจัยและพัฒนา
ด้านการปุาไม้ งานส่งเสริมการปลูกปุา งานจัดการปุาชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ กฎหมายว่า
ด้ว ยปุาสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้ว ยสวนปุากฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 3. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ และรวบรวมเป็น
ข้อเสนอแนะต่อกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย (รายงานประจําปี 2557 สํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง) กรมปุาไม้) ด้วยอํานาจหน้าที่ดังกล่าว สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) จึง
มีบทบาทในการอนุรักษ์ ปูองกัน ฟื้นฟู และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรปุาไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ด้ว ยเหตุผลนี้ สํ านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3
(ลําปาง) จึงนําแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ และข้อบังคับกรมปุาไม้ว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการ ประจําปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการ (Work
Ethics) เป็นคุณความดี ที่บุ คคลที่ทํางานราชการควรยึดเป็นข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพว่า ควรปฏิบัติหน้าที่อย่างไร จึงจะเป็นข้าราชการที่ดี และสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ควรดํารงตนในสังคมอย่างไร จึงมีความเหมาะสม เพื่อรักษาไว้ ซึ่งเกียรติภูมิแห่ง
อาชีพข้าราชการเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให้ข้าราชการกระทําเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ดังนั้น ผู้
ศึกษา จึ งมีค วามสนใจที่จ ะศึก ษาเกี่ย วกับ การบริ ห ารงานของสํ า นักจั ดการทรั พยากรปุ าไม้ ที่ 3
(ลํ าปาง) ตามหลั กธรรมาภิบ าล 6 ประการ คือ หลั กนิติธ รรม หลั กคุณธรรม หลั กความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งผลการศึกษาสามารถนํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม จูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรม อันเป็นส่วนสําคัญที่จะ
ทําให้องค์การประสบความสําเร็จได้ เพื่อหาแนวทางพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้
ที่ 3 (ลําปาง)
2. เพื่ อเสนอแนวทางการปฏิ บั ติ งานตามหลั กธรรมาภิ บาลของบุ คลากรสํ านั กจั ดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาล
แนวคิดธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดที่ได้มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางหลังจากมีเหตุการณ์วิกฤติ
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออก โดยแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองและการ
จัดการปกครองที่ดีนั้นได้รับการรณรงค์อย่างมากโดยสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลก27
และดังที่ทราบแล้วว่าแนวคิดนี้ได้มีการค้นพบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 แต่ถึงกระนั้นก็มิได้มีการนําคําว่า
Good Governance มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าคําว่า Good Governance เพิ่งมีการ
นํามาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังเมื่อไม่นานนี้ ดังที่อรพินท์ สพโชคชัย กล่าวถึงการพัฒนาการของการใช้
คํา Good Governance ไว้ว่าคําว่า Good Governance เพิ่งปรากฏและมีการใช้ในวงการของ
นักวิชาการที่สนใจการพัฒนากลไกการบริหารและการปกครองของสังคมเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนคาว่า
Governance นั้นได้ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมและมีผู้ใช้กันมานานแล้วโดย อรพินท์ สพโชคชัย ได้ให้
ความหมายคําว่า Governance หมายถึงการกระทํา กระบวนการหรืออํานาจในการบริหารการ
ปกครองซึ่งเมื่อใช้กับรัฐก็น่าจะมีความหมายใกล้เคียงเกี่ยวข้องกับคําว่าภาครัฐ (State) ซึ่งอาจจะ
หมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบราชการ (Civil Gervice) โดยมี 6 ประการคือ 1. หลัก
นิติธรรม 2. หลักความโปร่งใส 3. หลักความรับผิดชอบ 4. หลักความคุ้มค่า 5. หลักการมีส่วนร่วม
และ6. หลักคุณธรรม ซึ่งป๎จจุบันทั้งในทางด้านการศึกษาและวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ถือได้ว่า
“Governance” เป็นกรอบแนวคิดที่สําคัญของการบริหารภาครัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักที่สําคัญคือ
การเน้นบทบาทของการบริหารภาครัฐ ตามกรอบแนวคิดGovernance เป็นประเด็นสําคัญใน
การศึกษาถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาชน ความสัมพันธ์และความ
รับ ผิ ดชอบระหว่างรั ฐ กับ ภาคเอกชนหรือกลุ่ มทางสังคมที่เกิดการรวมตัวกันโดยสมัครใจ และ
ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับประชาสังคม
กล่าวโดยสรุป แนวคิดธรรมาภิบาลคือแนวทางการบริหารงานของภาครัฐเพื่อพลิกฟื้นภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการบริหารจัดการใน
รูปแบบของความเป็นธรรม และเพื่อการพัฒนาคนที่ยั้งยืนนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหาวิกฤตเศรษฐกิจของ
ชาติ เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อจะนาไปสู่การพัฒนา
สังคมให้เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมที่ประกอบด้วยธรรม เป็นสังคมที่ใช้หลักธรรมาธิปไตยเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินใจ
แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพการทํางาน
ธงชัย สันติวงษ์ (2526, หน้า 198) ได้ให้ความหมายของคําว่าประสิทธิภาพ หมายถึงกิจกรรม
ทางด้านการบริหารงานบุคคลเกี่ยวข้องกับวิธีการ ซึ่งหน่วยงานพยายามที่จะกําหนดให้ทราบแน่ชัดว่า
พนักงานของตนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขณะที่ทิพาวดี เมฆสวรรค์
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(2541,หน้า ) กล่าวถึง ประสิทธิภาพไว้ ว่า มีความหมายรวมถึง ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดย
ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ 1. ประสิทธิภาพใน
มิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทางานที่ได้มาตรฐาน รวดเร็วถูกต้อง และใช้เทคนิค
ที่สะดวกขึ้นกว่าเดิม และ2. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทํางานที่มีคุณภาพ
เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลาผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทํางาน และให้บริการ
เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ
Simon (1984 อ้างถึงใน ชาคริต ศรีขาว, 2551, หน้า 4) ได้กําหนดวิ ธีที่ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ 1. ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 2. ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4. ความสําเร็จตรงเวลาในการปฏิบัติงาน และ5. การบรรลุ
วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพของบุคคล (Human efficiency) ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ในแง่
บวกกับสิ่งที่ทุ่มเท และลงทุนให้กับงาน ซึ่งประสิ ทธิภาพในการทํางานนั้น มองจากแง่มุมของการ
ทํ า งานของแต่ ล ะบุ ค คล โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บสิ่ ง ที่ ใ ห้ กั บ งาน เช่ น ความพยายาม ความ
ขยันหมั่นเพียร ความเอาใจใส่งาน กําลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้รับจากงานนั้นๆ
ดังนั้น คําว่า ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน จึงหมายถึง การกระทําของแต่ล ะบุคคลที่มี
ความสามารถและความพร้อม พยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่ว
ด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้นั้น ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบ
และเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิ ตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีต่อองค์กร งานจะประสบความสําเร็จตาม
เปูาหมายขององค์กรที่กําหนดไว้หรือดียิ่งขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
อภิชาติ รัทยานนท์ (2555,หน้า 112-119) การศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความคิดเห็นของ
ตัวแทนออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณี
การนําเข้าชั่วคราวตาม พระราชกําหนดพิ กัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญ” มุ่ง
ศึกษา ความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนออกของ จํานวน 6 คน
จากนั้ น จึ ง นํ าสาระสํ า คั ญของแนวคิ ดธรรมาภิ บ าล มาเป็ น เครื่ อ งมือ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ผล
การศึกษาพบว่า ประเด็นเรื่องหลักนิติธรรมและหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
ศุลกากรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งความถูกต้องโปร่งใสเกิดจากเหตุสองประการ คือเจ้าหน้าที่
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ศุลกากรยึดหลักกฎหมายเป็นตัวตั้งในการพิจ ารณาและระบบการทํางานที่มีการกลั่นกรอง ตามสาย
บังคับบัญชา ส่วนเรื่องหลักการมีส่วนร่วมพบว่า สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังไม่ได้ นําหลัก
ดังกล่าวมาปรับใช้ในองค์กรเนื่องจากไม่เคยจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับตัวแทนออกของ และ ถึงแม้
จะมีเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสาร แต่ก็ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนออกของทราบ ในวงกว้าง
สําหรับการศึกษาเรื่องความรับผิดชอบตรวจสอบได้พบว่า บางครั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังมี
ความล่าช้า เพราะอัตรากําลังคนไม่สมดุลกับปริมาณงาน ส่วนหลักความคุ้มค่าผู้วิจัย พบว่า ระบบการ
คืน ค้ําประกั น ที่เป็ น เงิ น สดยั งมีความล่ าช้า เพราะต้องขออนุมัติจ ากกรมศุล กากร เป็น งวด ๆ ไป
สําหรับการศึกษาเรื่องหลักคุณธรรมพบว่าเจ้าหน้าที่บางคนไม่มีวินัย ส่งผลให้การปฏิบัติ พิธีการไม่
สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อย่างสมบูรณ์ควรมี
แนวทางการพัฒนาสามประการประการแรก ควรจัดอบรมสัมมนา ประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสารที่
ใช้อยู่ และเปิดช่องทางสื่อสารอื่น ๆ เพื่อให้ตัวแทนออกของได้เข้ามามีส่วนร่วม ประการที่สอง ควร
เพิ่มอัตรากําลังคนให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และประการที่สามควร กวดขันการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างเข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติพิธีการเกิดความรวดเร็ว อันเป็นการนําแนวคิดธรร
มาภิบาลมาปรับใช้ในองค์กรอย่างสมบูรณ์
สามารถนํามาเป็นตัวอย่างในการศึกษาเกี่ยวกับ การนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ตัวแทนของเจ้าหน้ าที่ จากนั้น จึงนํ าสาระสํ าคัญของแนวคิดธรรมาภิบาล มาเป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในประเด็นเรื่องหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
หลักความคุ้มค่าและหลักคุณธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล อย่างสมบูรณ์ ให้การปฏิบัติพิธีการเกิดความรวดเร็ว ต่อไป
กันติยา วิรเศรษฐ์ (2555,หน้า 62) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตอําเภอบ้ านบึ ง จั งหวัดชลบุ รี จําแนกตามขนาดขององค์การบริห ารส่ ว นตํา บล และระดั บ
การศึกษาของนายกองค์การบริ ห ารส่ ว นตําบล พบว่า การปฏิบัติงานตามหลั กธรรมาภิบาล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดย
เรียงลําดับได้ดังนี้ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในอันดับสุดท้าย และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จําแนก
ตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล และระดับการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สามารถนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อํานวยการสํานักฯ ผู้อํานวยการส่วนต่างๆ ของสํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง) ได้นําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการบริหารงานอย่างไร
ดุสิต เวชกิจ (2559,หน้า 85) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ ของนายตรี
กกกําแหง อดีตอธิบดีกรมปุ าไม้ พบว่า ด้านเปิดเผย/โปร่งใส มีการยึดหลั กธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานปุาไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื่อสัตย์สุจริต ในการทํางาน ทุกด้านที่สามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกแง่มุม ทั้งนี้จากเอกสารรวมทั้งการสัมภาษณ์พบว่า ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
และแม้แต่พ่อค้าไม้ ล้วนต่างกล่าวขวัญและชื่นชม ไม่มีประวัติด่างพร้อยทั้งฉ้อราษฎร์และบังหลวง
แม้ตัวเองและ ครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าใดนักก็ตาม ด้านหลักนิติ ธรรม พบว่า
พฤติกรรมและผลการดําเนินงานนั้นเป็นธรรมาภิบาลที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากใกล้เคียงกั บ
ความซื่อสัตย์สุจริตหลักฐานหลายด้านบ่งชี้ให้ เห็นการยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามตัวบทกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับทุกด้านของ กรมปุาไม้ และทางราชการที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยมิ
ยอมให้ การโอนอ่ อ นผ่ อ นปรน ให้ ผู้ ใ ดและมิ ย อมอ่ อ นข้ อ ให้ อิ ท ธิ พ ลจากฝุ า ยต่ า งๆ พร้ อ มกั บ ได้
ดําเนินการลงโทษต่อผู้ กระทําความผิดอย่างเฉียบขาดนอกจากนี้แล้ว ในด้านการโยกย้าย แต่งตั้งและ
พิจารณาความดี ความชอบให้ แก่ ผู้ ใต้ บังคับบัญชาก็ เป็นไปในทํานองเดียวกันที่มิเคยใช้คุณเป็น
กรณีพิเศษโดยหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ ให้แก่ ผู้ ใด จึงได้รับการชื่นชมตลอด ด้านความเสมอภาค ในด้าน
ความเสมอภาคอันเป็นหลักการหนึ่งของธรรมาภิบาลพบว่าผลงานการบริหารราชการปุาไม้ ที่แม้แต่ผู้
พิพากษาก็ ให้การรับรอง โดยท่านเป็นบุคคลที่ชอบให้ การบริการทางด้านปุาไม้ ที่ตนเองรับผิดชอบ
อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกให้อภิสิทธิ์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหนือกฎเกณฑ์ที่มี ด้าน
การกระจายอํ า นาจในการบริ ห ารงานปุา ไม้ โดยที่ มี การแบ่ ง ส่ ว นราชการในระดั บ ภู มิภ าคให้ มี
สํานักงานปุาไม้ จังหวัดและปุาไม้อําเภอ เพื่อปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน และพื้นที่ปุาไม้อย่าง
ใกล้ชิดกับทั้งยังมีแนวคิดในการกระจายอํานาจ การบริหารงานปุาไม้ ไปสู่ชุมชนในระดับย่อยมาก
ยิ่งขึ้น ได้พบว่า ได้มีการกระจายอํานาจ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทํางานในด้านต่างๆ เพื่อ
ช่วยให้การบริหารงานปุาไม้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การบริห ารจัดการ ในพื้น ที่ปุ าสงวนแห่ งชาติ และการให้ สั มปทานปุาไม้ นอกจากนี้ยังได้ ทําการ
กระจายอํานาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ช่วยในการปูองกันแลปราบปรามผู้กระทําผิดทางด้านกฎหมาย
ปุาไม้ เพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศชาติเอาไว้ด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถ
นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ การดําเนินงานของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลในทรรศนะของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
และเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขการดําเนินงานของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ภายใต้ หลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึง หลักการดําเนินงานของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
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ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง หลักธรรมภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
นี้เป็นการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจํานวน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรการศึกษา แบ่งตามเครื่องมือดังนี้
การศึกษาครั้งนี้กําหนด ประชากรได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
พนักงานจ้างเหมา สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ทั้งหมดจํานวน 41 คน โดยผู้ศึกษาได้
ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
2.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจํานวน เกี่ยวกับหลักธรรมภิบาลของ
บุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ที่จะสามารถให้ข้อมูลได้ดีที่สุด จํานวน 10 คนประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มข้าราชการ จํานวน 2 คน
ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 คน พนักงานราชการจํานวน 2 คน และพนักงานจ้างเหมา จํานวน 3 คน
2.2 ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ประชากรหรือบุคลากร ทั้งหมดจํานวน 41 คน
ประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มข้าราชการ จํานวน 8 คน, ลูกจ้างประจํา จํานวน 7 คน, พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 18 คน, พนักงานทั่วไป จํานวน 6 คน, พนักงานราชการ จํานวน 2 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบ่ง
ออกเป็นสองลักษณะ คือการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม กับ ดังมีรายละเอียดประเด็นคําถามดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง โดยมีประเด็นคําถามที่ผู้ศึกษาได้
เตรี ย มไว้ล่ ว งหน้ า โดยมุ่ งศึ ก ษา ความคิ ด เห็ นของกลุ่ มตั ว แทนของบุ ค ลากรของ สํ านั ก จั ด การ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ที่มีต่อการการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ที่ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ ให้สั มภาษณ์ ประกอบด้ว ย ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง ของผู้ ให้สั มภาษณ์
สถานที่ วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ให้สั มภาษณ์ต่อ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสั งกัดสํ านัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ต่อแนวทางการพัฒ นาตามหลั กธรรมาภิบาลของบุคลากร สํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
3.2 การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เป็นคําถามที่มุ่งศึกษาความคิดเห็นของบุ คลากรทั้งหมด
ของหน่วยงานที่มีต่อ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
ดังรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง)
ตอนที่ 3 ป๎ญหา และข้อเสนอแนะต่อ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3
(ลําปาง)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษากําหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
โดยวิธีการดังนี้
5.1 รวบรวมข้อมูล จากการสั มภาษณ์ ทําการจําแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง เฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
5.2 เรี ยบเรี ยงข้อมูลข้อมูลสํ าคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis Technique)
5.3 สํ าหรั บ การวิเ คราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณ ผู้ ศึกษาใช้โ ปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิ ติ เพื่ อ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรสํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรี ยง 3) การศึกษาป๎ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ ที่ 3 (ลําปาง) โดยใช้ค่าความถี่ประกอบความเรียง 4) สังเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนําเสนอต่อไป
สรุปผลการวิจัย
ผลสรุป การวิเคราะห์ ข้อมูลด้านการบริหารตามหลั กธรรมาภิบาล ของสํ านักจัดการ
ทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
ผลการศึกษาการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากร
ปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังมีรายละเอียดดังนี้
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ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านนิติธรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมากสุด
หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรทราบถึงโครงสร้าง บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ
ของตนเอง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และประเด็นที่น้อย คือ บุคลากรเสนอแนะ
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
ขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับหลักธรร
มาภิบาลของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) พบว่าโดยภาพรวม บุคลากรได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ ยึดระเบียบ กฎหมาย แต่หากพบว่า ยั งมีข้อควร
ปรับปรุงในการทํางานให้เป็นระบบมากขึ้นกว่าเดิม ที่ผ่านมา พนักงานบางรายยังยึดติดกับระบบงาน
แบบเก่า ไม่พัฒนาตนเองขณะที่ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการทํางานของภาครัฐ ไม่มีความเข้าใจ
ในเรื่องของกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่ อน รวมถึงอาจเป็น
ช่องว่างทางกฎหมายที่ทําให้ก่อเกิดการทุจริตคอรัปชั่นขึ้นได้
ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใส่ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมาก
สุด หนึ่งลํ าดับ และลําดับ สุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นผลการปฏิบัติงานของบุคลการสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และประเด็นที่น้อยคือ บุคลากรแสดงข้อมูล
ข่าวสารการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนให้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 มีค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.80
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ลําปาง
ให้ความสําคัญกับหลักความโปร่งใสในการทํางานปุาไม้ หากแต่ บางหน่วยงานยังไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ จึงเป็นเหตุทําให้ประชาชนทั่วไปมองว่า การเจ้าหน้าที่ไม่มี
ความโปร่งใสเท่าที่ควร และที่ผ่านมา มักถูกมองต่างมุม ความคิดเห็นต่างในเรื่อง ใครควรจะใช้ และ
ได้รับประโยชน์จากปุาไม้ ซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและหน่วยงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป เนื่องจากความล่าช้า ต่อการจัดการทรัพยากรเหล่านี้เพื่อให้ใช้ได้ใน
ระยะยาว และนําไปสู่การกระทําผิดกฎหมาย
ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมาก
สุด หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และประเด็นที่น้อยคือ ข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร หรือข้อเรียกร้องหรือการกล่าวหาที่ได้รับของบุคลากร อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่
3 (ลํ า ปาง) มีค วามตระหนั ก ในหน้ า ที่ ความรั บผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
รับผิดชอบ แม้จะยังคงมีบางรายที่ยังปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น ทํา
ให้ระบบการทํางานในส่วนนั้นๆ เกิดความล่าช้า
ผลการศึกษา หลั กธรรมาภิบาลด้านความคุ้มค่า พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมาก
สุด หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตามความ
จําเป็น และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และประเด็นที่น้อย
คือ บุ คลากรได้ล ดขั้น ตอนการปฏิบัติงานให้ สั้ นหรือเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว เพื่อให้ ส ะดวกและ
รวดเร็วแก่การให้บริการหรือดําเนินงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่
3 (ลําปาง) ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า แม้จะพบว่า เจ้าหน้าที่บางรายยังต้องปรับปรุงในเรื่อง
ของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเปูาประสงค์ ของงานอย่างเคร่งครัด และค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ เป็นป๎จจัย ที่ส่งผลให้บุคลากรมีความตั้งใจทํางาน เกิดความเชื่อมั่น และหลักประกันให้
ครอบครัว ทําให้บุ คลากรอุทิศตนต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเห็นควรมีการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างค่าตอบแทน พร้อมกับ จัดทําแผนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ รวมทั้งผลประโยชน์ และ
สวัสดิการต่างๆ สําหรับพนักงาน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผลการศึกษาหลักธรรมาภิบาลด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.83โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมากสุด
หนึ่งลําดับ และลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นผลบุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดความคิดเห็นต่อ
การดําเนินงานภายในหน่วยงาน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และประเด็นที่น้อยคือ
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทําคู่มือ ชี้แนะแนวทางการมีส่วนร่วมในงาน/โครงการต่างๆ รวมทั้งให้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปุา
ไม้ที่ 3 (ลําปาง) มีความตระหนักถึง ภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการให้การบริการต่อประชาชน และ
การให้ประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานของสํานักงาน
อย่างไรก็ดี ในบางหน่วยงานยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย ยังไม่มี การนํากลับไป
ปรับปรุง หรือปฏิบัติตามเท่าที่ควรจะเป็น
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ผลการศึกษา หลักธรรมาภิบาลด้านคุณธรรม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉ
ลี่เท่ากับ 3.94 และค่าเบี่ยงเบนเท่ากับ 0.87 โดยลําดับจากระดับค่าเฉลี่ยมากสุด หนึ่งลําดับ และ
ลําดับสุดท้ายได้ดังนี้ ประเด็นบุคลากรมีจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดี อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และประเด็นที่น้อยคือ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเสมอภาค ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรในสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้
ที่ 3 (ลํ า ปาง) ได้ ยึ ด มั่ น ในความถู ก ต้ อ ง ปฏิ บั ติห น้ า ที่ ด้ว ยความเป็ นธรรม เสมอภาค เพื่อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก แต่หากยังมีเจ้าหน้าที่บางรายยังขาดการบูรณาการเรื่องระเบียบ
วินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ และก่อเกิดความล่าช้าต่อการให้บริการแก่
ประชาชนที่มีติดต่อราชการได้ หากไม่การปรับปรุงแก้ไข
จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า แม้ในภาพรวมของ หลักธรรมาภิบาลของบุคลากร
สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ทุกหัวข้อของธรรมาภิบาลจะอยู่ในระดับมาก แต่มี
บางข้อที่มีค่าเฉลี่ยเกินขีดระดับมาก ไม่มากนัก เช่น การให้ความสําคัญกับ บุคลากรในการเสนอแนะ
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การแสดงข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องแก่
ประชาชนให้ได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทําคู่ มือ แนะแนวการมีส่วน
ร่วมในงาน / โครงการต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชน เป็นต้น
ผลสรุปจากการศึกษา แนวทางการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรสํานัก
จัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) จากการสัมภาษณ์ ได้ค้นพบแนวทางการพัฒนาที่สําคัญเพื่อให้
ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความ เข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อันจะทํา
ให้การพัฒนา ปุาไม้เป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ ดัง นี้
1. ให้มีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ ในระยะยาวอัน
จะทําให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดย
เน้นให้มีการประสานกันระหว่างทรัพยากรปุา ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
2. ส่ ง เสริ ม บทบาท และหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการต่ า งๆ และภาคเอกชนให้ มี ส่ ว น
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ร่วมกัน และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
3. ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารงาน ปุ า ไม้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ส ามารถ
สนองตอบต่อสภาพป๎ญหาและสอดคล้องกับขีดความสามารถของหน่วยงาน และสภาพทรัพยากรปุา
ไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
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4. เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด การประสานการใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งปุ า ไม้ แ ละ
ทรั พยากรธรรมชาติ ชนิ ดอื่น ๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ําและทรัพยากรธรณี รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการ
ประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรั ฐกับภาคเอกชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น
5. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรร่วมกันจัดทํา
กฎ ระเบียบเพื่อนํามาใช้ในหน่วยงานอย่างจริงจัง
6. ควรมีการประเมินและมีบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และให้โอกาสแก่
คนใหม่ๆ ที่มีใจรักเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แก่องค์กรต่อไป
7. เพื่อปู องกั น ไม่ใ ห้ เกิ ดการเลื อกปฏิ บัติ มีความเป็ นธรรมและรวดเร็ ว ควรจะการ
ปรับแก้ไข ทั้งระดับบนและระดับล่างให้มีทัศนคติใกล้เคียงกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนตระหนักว่า
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของชีวิต ข้าราชการ
8. แบ่งงานกันทําตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนทํางาน
ด้วยซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่โยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ตลอดไป
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง หลั กธรรมภิบาลของบุคลากร สั งกัดสํ านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3
(ลําปาง) สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
ประเด็นด้านหลักนิติธรรม ของบุคลากร สังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
พบว่า บุคลากรของสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6
ด้านอยู่ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิศสมัย หมกทอง ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบ าลของสํ านักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พบว่า ความคิดเห็ นของ
บุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสํานักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งด้านหลักนิติธรรมด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการ
มีส่วนร่วมด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
กันติยา วิรเศรษฐ์ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ในเขตอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
และรายด้ านทั้ ง 6 ด้ าน อยู่ ในระดับมาก ในด้า นนิ ติธ รรมที่ผ่ านมา บุค ลากรของสํ า นัก จัด การ
ทรัพยากรปุาไม้ เขยที่ 3 (ลํ าปาง)ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ ยึด
ระเบี ย บ กฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรปุ า ไม้ ลํ า ปางเป็ น สํ า คั ญ
หน่วยงานมีการติดตามงานที่มอบหมายโดยหัวหน้าส่วนรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานทุกๆ
ครั้งซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดุสิต เวชกิจ (2559 หน้า 12-
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16) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ ของนายตรี กกกําแหง อดีตอธิบดีกรมปุาไม้
พบว่า ด้านหลักนิติธรรม พบว่า พฤติกรรมและผลการดําเนินงานของปุาไม้เป็นธรรมาภิบาลที่ได้รับ
การยกย่องเป็นอย่างมากใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์สุจริตหลักฐานหลายด้านบ่งชี้ให้ เห็นการยึดมั่นใน
การปฏิบัติงานตามตัวบทกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับทุกด้านของ กรมปุาไม้ และทางราชการ
ที่กําหนดไว้ อย่างเคร่งครัดโดยมิยอมให้ การโอนอ่อนผ่อนปรน ให้ผู้ใดและมิยอมอ่อนข้อให้อิทธิพล
จากฝุายต่างๆ พร้อมกับได้ ดําเนินการลงโทษต่อผู้ กระทําความผิดอย่างเฉียบขาด นอกจากนี้แล้วใน
ด้านการโยกย้าย แต่งตั้งและพิจารณาความดี ความชอบให้ แก่ ผู้ ใต้ บังคับบัญชาก็ เป็นไปในทํานอง
เดียวกันที่มิเคยใช้คุณเป็นกรณีพิเศษโดยหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ ให้แก่ ผู้ ใด จึงได้รับการชื่นชมตลอด
นอกจากนี้ ยั ง มี ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง ในการทํ า งานให้ เ ป็ น ระบบมากขึ้ น กว่ า เดิ ม ที่ ผ่ า นมา
พนักงานบางคนยังยึดติดกับระบบงานแบบเก่า ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับระเบียบ กฎเกณฑ์ใหม่ มีการ
ทํางานที่ซ้ําซ้อน รวมถึงการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปุาไม้ให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ขณะที่ประชาชนยังไม่เข้าใจในระบบการทํางานของ
ภาครัฐ ป๎ญหา อุปสรรค ที่สําคัญคือ ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของกฎหมาย และข้อบังคับ
ต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมถึงอาจเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ทําให้ก่อเกิด
การทุจริตคอรัปชั่นขึ้นได้ อีกประการเนื่องจากเป็นองค์กรของรัฐ เมื่ ออยู่ในองค์กรนานๆ จึงทําให้
บุคลากรคิดว่า ทํางานน้อยหรือมาก ก็ได้รับเงินเดือนตามที่รัฐกําหนดเท่ากัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทําให้
บุคลากรทีมีแนวคิดดังกล่าวขาดความตั้งใจที่จะทํางาน เฉื่อยชา ย่ําอยู่กับที่ ไม่ขวนขวาย ไม่พัฒนา
ตนเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้
ความสําคัญกับหลักการสําคัญ 6 หลักการ ในด้านความโปร่งใส Transparency ประกอบไปด้วย
หลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่ง ใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
การให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเปิดเผยข้อมูล
โดยความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย ประชาชนและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ
จัดหา การให้สัมปทานการออกกฎระเบียบ และข้อบั งคับต่างๆ ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน องค์ภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมตรวจสอบ
ประเด็นด้านหลักคุณธรรม ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
พบว่า โดยภาพรวม บุคลากรในสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) ได้ยึดมั่นในความถูกต้อง
เป็ น ธรรมไม่เ อื้ อผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ใ ด รั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเป็ น หลั ก ตลอดถึ งการ
ให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่มีการใช้อํานาจหน้าที่ และตําแหน่งในทางมิชอบ และให้บริการอย่าง
เสมอภาค อย่างไรก็ดี ยังมีเจ้าหน้าที่บางรายยังขาดการบูรณาการเรื่องระเบียบวินัยในการปฏิบัติง าน
ซึ่งอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ด้านลบ และก่อเกิดความล่าช้าต่อการให้บริการแก่ประชาชนที่มีติดต่อ
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ราชการได้ หากไม่ ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ อภิ ช าติ รั ท ยานนท์
(2555,หน้า 112-119) การศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความคิดเห็นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนํา
หลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณี การนําเข้าชั่วคราวตาม พระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญ” ที่พบว่า ในหลักคุณธรรมของการ
ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บางคนไม่มีวินัย ส่งผลให้การปฏิบัติ พิธีการไม่สะดวกรวดเร็วเท่าที่ควร
ประเด็นด้านหลักความโปร่งใส ของบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) พบว่า
สํานักงานจัดการทรัพยากรปุาไม้ลําปางได้ให้ความสําคัญกับหลักความโปร่งใสในการทํางานปุาไม้
หากแต่ บางหน่วยงานยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ จึงเป็นเหตุทําให้
ประชาชนทั่วไปมองว่า การเจ้าหน้าที่ไม่มีความโปร่งใสเท่าที่ควร และที่ผ่านมา มักถูกมองต่างมุม
ความคิดเห็นต่างในเรื่อง ใครควรจะใช้ และได้รับประโยชน์จากปุาไม้ ซึ่งนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป เนื่องจากความล่าช้า ต่อ
การจัดการทรัพยากรเหล่ านี้เพื่อให้ ใช้ได้ในระยะยาว และนําไปสู่ การกระทําผิ ดกฎหมาย ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้อง และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของดุสิต เวชกิจ (2559 หน้า
20-35) ศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ ของนายตรี กกกําแหง อดีตอธิบดีกรมปุาไม้
พบว่า ด้านเปิดเผย ความโปร่งใส โดยมีการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานปุาไม้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการซื่อสัตย์สุจริต ในการทํางาน ทุกด้านที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกแง่มุม ทั้งผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและแม้แต่พ่อค้าไม้ ล้วนต่ างกล่าวขวัญและชื่นชม ไม่มีประวัติด่าง
พร้อยทั้งฉ้อราษฎร์และบังหลวง แม้ตัวเองและ ครอบครัวจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าใดนักก็
ตาม
ประเด็ น ด้ า นหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม ของบุ ค ลากรสั ง กั ด สํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรปุ า ไม้ ที่ 3
(ลําปาง) พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) มีภารกิจและบทบาท
หน้าที่ในการให้การบริการต่อประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยมีความตระหนักในภาระหน้าที่
และการให้ ป ระชาชนได้มีบ ทบาทเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบ ติดตามการบริห ารงานของ
สํานักงาน แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมามีส่วนร่วมน้อย และยังไม่มีการ
นําเอาข้อคิดเห็นของประชาชนไปปรับปรุง หรือปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์ ทําการศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความคิดเห็นของตัวแทน
ออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผลการศึกษา
พบว่า หลักการมีส่วนร่วม พบว่า สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังไม่ได้ นําหลักดังกล่าวมาปรับ
ใช้ในองค์กรเนื่องจากไม่เคยจัดกิจกรรม และ ถึงแม้จะมีเว็บไซต์เป็นช่องทางสื่อสาร แต่ก็ยังไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ตัวแทนออกของทราบในวงกว้าง
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ประเด็นด้านความรับผิดชอบ ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) มีความตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ แม้จะยังคงมีบางรายที่ยังปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็น ทําให้ระบบการทํางานในส่วนนั้นๆ เกิดความล่าช้า
ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์ ที่ทําการศึกษาป๎ญหาพิเศษเรื่อง “ความ
คิดเห็ นของตัวแทนออกของที่มีต่อการนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือ
แหลมฉบั ง กรณี การนํ าเข้าชั่ว คราวตาม พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุล กากร พ.ศ. 2530 ภาค 4
ประเภท 3 ญ” ผลการศึกษาด้านความรับผิดชอบพบว่า บางครั้งการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังมี
ความล่าช้า เพราะอัตรากําลังคนไม่สมดุลกับปริมาณงาน ดังจะเห็นได้ว่า ผลการศึกษาทั้งสองเรื่อง
สอดคล้ องกัน ในด้านความล่าช้า ส่ ว นสาเหตุนั้นต่างกัน ในขณะสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3
(ลําปาง) เป็นเรื่อง ของความตระหนักต่อความรับผิดชอบส่วนบุคคล ส่วนสํานักงานศุลกากร ความ
ล่าช้ามาจากสาเหตุของ อัตรากําลังคนไม่เพียงพอ
ประเด็นด้านหลักความคุ้มค่า ของบุคลากรสังกัดสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง)
พบว่ า โดยภาพรวมบุ ค ลากรสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรปุ า ไม้ ที่ 3 (ลํ า ปาง) ดํ า เนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์
และความคุ้มค่า แม้จะพบว่า เจ้าหน้าที่บางรายยังต้องปรับปรุงในเรื่องของการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เป็ น ไปตามเปู า ประสงค์ ของงานอย่ างเคร่ง ครั ด ซึ่ง ผลการศึ กษาในภาพรวมด้ านความคุ้ม ค่า ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ รัทยานนท์ การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของตัวแทนออกของ
ที่มีต่อการนํ าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรณี การนําเข้า
ชั่วคราวตาม พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ภาค 4 ประเภท 3 ญ” หลักความคุ้มค่า
ที่พบว่า ระบบการคืนค้ําประกันที่เป็นเงินสดยังมีความล่าช้า เพราะต้องขออนุมัติจากกรมศุลกากร
เป็นงวด ๆ ไป
ส่ว นผลการศึกษา หลั กความคุ้มค่า ของบุคลากรสั งกัดสํ านักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3
(ลําปาง) พบว่า โดยภาพรวมบุคลากรสํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ 3 (ลําปาง) อีกมุมหนึ่งสะท้อให้
เห็น ว่า ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นป๎จจัย ที่ส่ งผลให้บุคลากรมีความตั้งใจทํางาน เกิดความ
เชื่อมั่น และหลักประกันให้ครอบครัว ทําให้บุคลากรอุทิศตนต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งเห็นควรมี
การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน พร้อมกับ จัดทํา แผนการจ่ายค่าตอบแทนในรูปอื่นๆ
รวมทั้งผลประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ สําหรับพนักงาน ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งสอดคล้องกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสําคัญกับหลักการสําคัญ 6 หลักการ ในด้านความโปร่งใส Transparency
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ประกอบไปด้วยหลักการย่อย 4 หลักการคือ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านโครงสร้าง หน่วยงานมี
ความโปร่งใสด้านการให้คุณ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการให้โทษ หน่วยงานมีความโปร่งใสด้าน
การเปิดเผยข้อมูล โดยในด้านการให้คุณประกอบด้วยพฤติการณ์ต่อไปนี้ การมีค่าตอบแทนพิเศษใน
การปฏิบัติงานเป็นผลสําเร็จ มีค่าตอบแทนเพิ่มสําหรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีค่าตอบแทน
พิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ และมีมาตรฐานเงินเดือนสูงพอเพียงกับค่าใช้จ่าย
ข้อเสนอแนะ
1. ให้มีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ ในระยะยาวอันจะทํา
ให้ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยเน้นให้มี
การประสานกันระหว่างทรัพยากรปุา ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น
2. ส่งเสริมบทบาท และหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรปุาไม้ร่วมกัน และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบในการ
ปฏิบัติงาน
3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปุาไม้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้สามารถสนองตอบต่อ
สภาพป๎ ญ หาและสอดคล้ อ งกับ ขี ด ความสามารถของหน่ว ยงาน และสภาพทรั พ ยากรปุ าไม้ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
4. เพื่อก่อให้เกิดการประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างปุาไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอื่น ๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ํ าและทรัพยากรธรณี รวมทั้ งเพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น
5. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรร่วมกันจัดทํา
กฎ ระเบียบเพื่อนํามาใช้ในหน่วยงานอย่างจริงจัง
6. ควรมีการประเมินและมีบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง และให้โอกาสแก่คน
ใหม่ๆ ที่มีใจรักเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แก่องค์กรต่อไป
7. เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรมและรวดเร็ว ควรจะการปรับแก้ไข
ทั้ ง ระดั บ บนและระดั บ ล่ า งให้ มี ทั ศ นคติ ใ กล้ เ คี ย งกั น โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนตระหนั ก ว่ า การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดของชีวิต ข้าราชการ
8. แบ่งงานกันทําตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนทํางานด้วย
ซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่โยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ให้ปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ตลอดไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาท
องค์ประกอบและ ลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา โดยกําหนดขอบเขตการวิจัย
รอบทะเลสาบสงขลา ผลการวิจัยพบได้ดังนี้
การศึกษาสถานภาพและบทบาทดนตรีหนังตะลุง 1). จํานวนคณะหนังตะลุง ในพื้นที่วิจัย
ส่วนมากอยู่ในพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ และอําเภอเมืองพัทลุง และอําเภอควนขนุน 2) รายได้ มีการตั้ง
ราคารับ งานสูงสุ ด 20,000 บาท การรับงานจริงมีการต่อรองราคา 3) จํานวนลูกคู่หนังตะลุง มี
ประมาณ 20 คณะ 4) รายได้ของลูกคู่ คนปี่มีค่าตัวมากที่สุด 5) สถานภาพทางสังคม มีลูกคู่เป็นที่
ยอมรับในสังคม พัฒนาตัวเองเป็นครูสอนในสถานศึกษา เป็นศิลปินแห่งชาติ 6) บทบาทดนตรีหนัง
ตะลุ ง มี 3 รู ป แบบคือ บทบาทของนักดนตรี บทบาทของวงดนตรี บทบาทของเครื่องดนตรี 7)
ป๎ญหาหนังตะลุง มี 3 ด้าน คือผู้ว่าจ้าง นายหนัง และลูกคู่นักดนตรี
องค์ประกอบดนตรีหนังตะลุง มีลูกคู่ 2 ประเภท นักดนตรีแบ่งตามรุ่นอายุและความสามารถ
ได้ 3 ประเภท คือ นักดนตรี รุ่นเก่าระดับครูเพลง นักดนตรีรุ่นใหม่ และนักดนตรีรุ่นฝึกหัด วงดนตรี
และเครื่ องดนตรี แ บ่ ง ได้ 3 ประเภท ดนตรีแ บบดั้ง เดิ ม ดนตรีดั้ งเดิ มผสมดนตรี ส ากลและดนตรี
คอมพิวเตอร์ บทบาทเครื่องดนตรี ทับหรือกลองชุดเป็นเครื่องกํากับบทบาทขึ้นและลงเพลง ปี่หรือ
คีย์บอร์ดเป็นตัวดําเนินทํานอง
ลักษณะทางดนตรี ภาพรวมในพื้นที่ส งขลายึดระเบียบเพลงไทยเดิม พื้นที่พัทลุงใช้ดนตรี
สากลมาก ดนตรีที่ใช้มี 2 แบบคือ ดนตรีประกอบพิธีการส่วนมากใช้เพลงไทยเดิมและดนตรีประกอบ
แสดงตามเนื้อเรื่องส่วนมากใช้เพลงสมัยนิยม การปรับตั้งเสียง มีการปรับตั้งเสียงโหม่ง เป็นเสียง เร
ปรับตั้งเสียงปี่เป็นเสียง เร
คําสําคัญ: ดนตรี หนังตะลุง ทะเลสาบสงขลา
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Abstract
This research utilized the qualitative research methodology with the following
objectives. 1) to study the roles and status of shadow play music;2) to study musical
compositions of the shadow play; and 3) to study musical characteristics of shadow
play. The results are as follows.
A study of roles and status of shadow play music shows the following
information: 1) Most shadow play troupes located in Hat Yai, Meaung Phatthalung,
and KhuanKhanun districts. 2) A maximum fee charged for one performance costs
20,000 Baht. The set price was negotiable depending by hirers. 3) The number of
musicians for shadow play troupe was about 20 musicians. 4) For the income of the
musicians, an PI receive highest payment. 5) For social status, the musicians are
recognized in the society and they are able to develop themselves to become
teachers in a school or as a national artiste. 6) The roles in shadow play music
consist of three aspect : role of musician, music band and music instrument. 7) The
problems in shadow play music consist of three aspects: the hirer, shadow play
master and musicians.
There are two kinds of musicians for the shadow play. Musicians of different
age and skills can be divided into three categories: experienced musician with skills
equivalent to the master musician, new generation musician and novice musician.
There are three kinds of musical band and instrument: traditional music, traditional
music mixed with Western music and computer music. As for the role of musical
instruments, Tub or drum kit controls the initiation and ending of the music, whereas
the Pi or keyboard is a melody operator.
The overall musical characteristics of the shadow play music in Songkhla area
strictly follows traditional Thai music. In Phatthalung the music for shadow play
utilizes Western music. Two kinds of music are played: the one accompanying the
rite, which utilizes mostly Thai traditional music and the other for accompanying the
show featuring mostly the current popular music. In sound setting, Mong is adjusted
to ―Re‖ as well as the setting of the Pi, which is in “Re‖ notation.
Keywords: Music, Shadow Play, Songkhla Lake
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บทนํา
หนังตะลุงถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคม ดนตรีหนังตะลุงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
หนังตะลุงที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและวิถีการดํารงชีวิตด้วย เพื่อให้หนังตะลุงยังคงมีการรับ
ใช้สังคมได้อย่างเข้มแข็ง ต้องคํานึงถึงความอยู่รอดในบริบทสังคมสมัยใหม่ และดํารงอยู่ได้ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในป๎จจุบัน
ดังนั้ น เพื่อให้ ศิล ปะการแสดงหนังตะลุ งและดนตรีห นังตะลุ งรอบทะเลสาบสงขลา ยังคง
บทบาทและทําหน้ าที่ดังกล่ าวอย่ างยั่งยืน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวิจัย ดนตรีห นังตะลุ งรอบ
ทะเลสาบสงขลา เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาให้ดนตรีหนังตะลุงยังคงอยู่ ในสังคมรอบ
ทะเลสาบได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาท ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา
วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัย กําหนดขอบเขตด้านพื้นที่ การสํารวจและออกภาคสนาม ในอําเภอที่ติดทะเลสาบ
สงขลา ซึ่งติดพื้นที่ 2 จังหวัดคือจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่อําเภอที่ติด
ทะเลสาบสงขลา 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอควนขนุน อําเภอเมืองพัทลุง อําเภอเขาชัยสน อําเภอบาง
แก้ว อําเภอปากพะยูน ส่วนจังหวัดสงขลามีอําเภอที่ติดทะเลสาบสงขลา 8 อําเภอ ได้แก่ อําเภอควน
เนียง อําเภอบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ่ อําเภอเมืองสงขลา อําเภอสิงหนคร อําเภอสทิงพระ อําเภอ
กระแสสินธุ์และอําเภอระโนด
ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ช่วงปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2560 โดยกําหนดกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล คือนายหนังตะลุง นักดนตรีหนังตะลุง ที่เป็นตัวแทนของนักดนตรีในอําเภอต่าง ๆ โดยวิธีการ
จัดสนทนากลุ่มทั้งสองพื้นที่คือในพื้นที่วิจัยจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง นอกจากนั้นยังใช้วิธีการ
สัมภาษณ์กลุ่มศิลปินหนังตะลุง นักดนตรีลูกคู่ เก็บข้อ มูลภาคสนาม สังเกตและบันทึกรูปแบบของ
ดนตรีหนังตะลุงที่มีการเล่นอยู่ในพื้นที่
พื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา จั ด สนทนากลุ่ ม ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมเฉลิ ม ราช วั ด คลองแห อํ า เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มในพื้นที่จังหวัด
สงขลาจํานวน 10 คนได้แก่ นายชัย เหล่าสิงห์ นายกสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา นาย
ประเสริฐ รักษ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมศิลปินพื้นบ้าน จังหวัดสงขลา ตัวแทนนายหนังตะลุงและนัก
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ดนตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้แก่ นายประพันธ์ ไฝเส้ง นายปวริศ ประวัติ นายดวน อารมณ์ฤทธิ์
นายเทพฤทธิ์ พัสระ นายพลอย เห้งลิ่ม นายภักดิ์ แท่นมณี นายอํามร เอียดน้อย นายเดโช กล่อม
เกลี้ยง
พื้นที่จังหวัดพัทลุง จัดสนทนากลุ่ม ณ ชมรมหนังตะลุงพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง วัดควนมะพร้าว
ตําบลพญาขัน อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม
ในพื้นที่พัทลุงมีจํานวน 8 คนได้แก่ นายฉิ้น จาโร นายกมลวิทย์ ขวัญรอด นายนิรัช ทองบุตร นาย
จํานง ตุ๊กตาทอง นางหนูคลี่ ศิริโรจน์ นายสุพัฒน์ ณ พัทลุง นายประเสริฐ ขุนพล นายสมนึก คํา
เกลี้ยง
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์ กําหนดประเด็นหัวข้อแบบกว้าง ๆ ใช้เป็นคําถามในกลุ่ม
ให้กลุ่มสนทนาเสนอความคิดเห็น ตอบคําถาม และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ผู้วิจัยใช้การจดบันทึก
บันทึกด้วยกล้องวีดิโอและเครื่องบันทึกเสียงและนํามาถอดคําพูด หลังเสร็จจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัย ช่วยกันสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลพร้อ มทั้งขอข้อมูลที่จําเป็น จนครบทุกคนที่มาร่วม
สนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการนัดแนะนักดนตรีที่เคยสนทนากลุ่มและนักดนตรีคนอื่นที่อยู่ใน
พื้น ที่วิจัย ได้แก่ ครู ควน ทวนยก ศิล ปินแห่ งชาติ สันติ สุ วรรณการหรือหนังแต๋ว ศ. นครินทร์ ครู
อํานาจ นุ่นเอียดหรือครูต้อย เพื่อ สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติม เป็นการตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่มและข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่น ๆ นอกจากนี้ใช้การเข้าสังเกต การบรรเลงหนังตะลุงในพื้นที่ จากนัก
ดนตรีที่เคยเข้าร่วมสนทนากลุ่มมาแล้วและหนังตะลุงคณะอื่นๆ ถึงการใช้เครื่องดนตรีและการใช้เพลง
ในการบรรเลงประกอบหนังตะลุง
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากจากเอกสาร จากการสนทนากลุ่ ม จากการ
สัมภาษณ์และการสังเกต ดนตรีหนังตะลุงในพื้นที่วิจัย นํามาแยกแยะประเด็นแล้วนําเสนอโดยการ
พรรณาวิเคราะห์
แนวคิดทฤษฎีในการวิจัย
ทฤษฎีทางมานุษยดนตรีวิทยา จาก Myers, Helen. (1992, p. 3) ให้แนวคิดเรื่องการศึกษา
ทางด้านดนตรีชาติพันธ์ (Ethnomusicology) ว่าเป็นการศึกษา ทางด้านดนตรีที่มีความหลากหลาย
เช่นการศึกษาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีร่วมสมัยของตะวันออกที่ถ่ายทอดโดยมุขปาฐะ ดนตรีที่เป็นดั้งเดิม
การเปลี่ยนแปลงทางด้านดนตรี ดนตรีในสถานะสัญลักษณ์ หน้าที่ของดนตรีต่อสังคม
Meyers, Helen. ได้อธิบายถึงการศึกษาทางมานุษยดนตรีวิทยา ว่าเป็นการศึกษาทาง
มานุษยดนตรีวิทยา มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยกระบวนการทางดนตรีวิทยา (Musicology) และ
มานุษยวิทยา ในการทําการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมานุษยดนตรีวิทยา ทฤษฎี ที่นํามาใช้ส่วน
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ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีในการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และมานุษยดนตรีวิทยา
(Ethnomusicology) มาร่ว มประกอบการวิเคราะห์ในงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งนักมานุษยดนตรีวิทยา
จําเป็นต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ถือได้ว่าการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นวิธีการที่ สําคัญ และ
จําเป็นต่อการเข้าถึงข้อมูลปฐมภูมิ
แนวคิดเรื่องสถานภาพของลินตัน ปรากฏจากงานเขียนของ สุพัตรา สุภาพ (2545) ทัศนีย์
ทองสว่าง(2549) โดยแบ่งสถานภาพเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. สถานภาพโดยกํ า เนิ ด เป็ น สถานภาพหรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ ติ ด ตั ว มาแต่ กํ า เนิ ด แก้ ไ ขหรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ยากหรือไม่ได้เลยเช่น สถานภาพทางวงศาคณาญาติ สถานภาพทางเพศ สถานภาพ
ทางอายุ สถานภาพทางเชื้อชาติ สถานภาพทางถิ่นกําเนิด สถานภาพทางชนชั้นทางสังคม
2. สถานภาพโดยการกระทํ า เป็ น สถานภาพที่ ไ ด้ ม าจากการกระทํ า ของบุ ค คลเช่ น
สถานภาพสมรส สถานภาพความเป็นบิดามารดา สถานภาพทางการศึกษา สถานภาพทางอาชีพ
สถานภาพทางการเมือง
ทฤษฎีการแพร่ กระจายทางวัฒ นธรรมของโบแอส จากงานเขียนของ อมรา พงศาพิช ญ์
(2541) ได้อธิบายแนวคิดดังกล่าวว่า สังคมและวัฒนธรรมของคนมีจุดเริ่มต้นที่เป็นอิสระแก่กัน การที่
หลายสังคมมีวัฒนธรรมเหมือนกันเกิดจากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปยังสังคม
หนึ่ง
ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ (Kroeber) จากงานเขียนของ ผจงจิตต์
อธิคมนันทะ (2543) ได้อธิบายถึงลําดับขั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ (Kroeber)
ว่ามี 5 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นที่มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาและนํามาใช้ในสังคม
2. ขั้นที่คนในสังคมยอมรับเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นั้นเข้ามาใช้ในสังคมจนถึงจุดอิ่มตัว
3. ขั้นอิ่มตัวของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เป็นระยะที่ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ถึงขั้นจุดสุด
ยอด
4. ขั้นที่มีการทําซ้ําแบบเดิมอยู่เป็นปกติ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น
5.เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ลักษณะวัฒนธรรมเป็นไปตามแบบเดิม จนคนในสังคมเกิดความเบื่อ
หน่ าย จึ งคิด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอีก โดยแยกตัว ออกจากวัฒ นธรรมเดิมและสร้างแบบ
วัฒนธรรมใหม่ๆ ขึ้น
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ผลการวิจัย
ดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษาดังนี้
1. สถานภาพและบทบาทดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา
ผลการศึกษาสถานภาพและบทบาทดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลามีดังนี้ ผู้วิจัยได้
กําหนดเป็นหัวข้อย่อยคือ จํานวนคณะหนังตะลุงและลูกคู่ดนตรีหนังตะลุงในพื้นที่ สถานภาพทาง
รายได้และเศรษฐกิจของหนังตะลุง จํานวนลูกคู่หนังตะลุง สถานภาพทางรายได้และเศรษฐกิจของ
ลูกคู่หนังตะลุง สถานภาพทางสังคมและความอยู่ของลูกคู่หนังตะลุง สภาพป๎ญหาสะท้อนจากนัก
ดนตรีหนังตะลุง ได้ผลการวิจัยดังนี้
1.1 จํานวนคณะหนังตะลุง
1.1.1 จํานวนคณะหนังตะลุงในจังหวัดสงขลา หนังตะลุง ที่มีถิ่นฐานของหัวหน้า
คณะและสถานที่ติดต่อ ในพื้นที่วิจัย อําเภอต่าง ๆ มีดังนี้
1) อําเภอหาดใหญ่ คณะหนังตะลุงจํานวน 27 คณะ
2) อําเภอเมือง คณะหนังตะลุงจํานวน 23 คณะ
3) อําเภอควนเนียง คณะหนังตะลุงจํานวน 19 คณะ
4) อําเภอระโนด คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะ
5) อําเภอกระแสสินธุ์ คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ
6) อําเภอสิงหนคร คณะหนังตะลุงจํานวน 6 คณะ
7) อําเภอบางกล่ํา คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ
8) อําเภอสทิงพระ จากการสํารวจและการขึ้นทะเบียนยังไม่ปรากฏชื่อคณะหนัง
ตะลุงที่อยู่ในอําเภอสทิงพระ
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจํานวนคณะหนังตะลุงในพื้นที่วิจัย ของจังหวัดสงขลา มี
จํานวนคณะมากสุดอยู่ ในพื้น ที่อําเภอหาดใหญ่ ซึ่งปรากฏว่ามีการบันทึกข้อมูล ไว้ถึง 27 คณะ
รองลงมาอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองสงขลา มีจํานวน 23 คณะและอยู่ในอําเภอควนเนียง 19 คณะ แต่ใน
อําเภอสทิงพระ ไม่มีข้อมูลของคณะหนังตะลุงอยู่ในอําเภอดังกล่าวเลย
การสํารวจและขึ้นทะเบียน มีการแจ้งจํานวนบุคคลในคณะ สมาชิกในวงจํานวนน้อยสุดคือ 6
คน มากสุดอยู่ที่ 10 คน เมื่อสัมภาษณ์แล้วบางคณะมีเพียงชื่อนายหนัง แต่ไม่มีลูกคู่หรือนักดนตรีของ
ตนเอง แต่เมื่อมีการรับงานใช้วิธีการจ้างลูกคู่จากวงอื่น
1.1.2 จํานวนคณะหนังตะลุงในจังหวัดพัทลุง หนังตะลุง ที่มีถิ่นฐานของหัวหน้าคณะ
และสถานที่ติดต่อ ในพื้นที่วิจัย อําเภอต่าง ๆ มีดังนี้
1) อําเภอควนขนุน มีคณะหนังตะลุงจํานวน 24 คณะ
2) อําเภอเมือง คณะหนังตะลุงจํานวน 26 คณะ
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3) อําเภอเขาชัยสน คณะหนังตะลุงจํานวน 5 คณะ
4) อําเภอบางแก้ว คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ
5) อําเภอปากพะยูน คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะ
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจํานวนคณะหนังตะลุงในพื้นที่วิจัยรอบทะเลสาบสงขลา ใน
จังหวัดพัทลุง มีจํานวนคณะมากสุดอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองพัทลุง ซึ่งปรากฏว่ามีการบันทึกข้อมูลไว้
จํานวน 26 คณะ รองลงมาอยู่ในพื้นที่อําเภอควนขนุน มีจํานวน 24 คณะ ในอําเภอเขาชัยสนมีจํานวน
5 คณะ อําเภอบางแก้ว 2 คณะ อําเภอปากพะยูนมีเพียง 1 คณะ
การสํารวจและขึ้นทะเบียน มีการแจ้งจํานวนบุคคลในคณะ จํานวนสมาชิกในวงน้อยสุ ด
จํานวน 10 คน มากสุด 11 คนมีเพียงวงเดียวคือ หนังขุนทอง น้องประเสริฐ เมื่อสํารวจแล้วบางคณะ
มีเพียงชื่อนายหนัง แต่ไม่มีลูกคู่หรือนักดนตรีของตนเอง แต่เมื่อมีการรับงานใช้วิธีการจ้างลูกคู่จากวง
อื่นเช่นเดียวกับคณะหนังตะลุงในพื้นที่จังหวัดสงขลา
1.2 สถานภาพทางรายได้และเศรษฐกิจของหนังตะลุง
1.2.1 ราคาการรับงานแสดงหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลาในจังหวัดสงขลา
หนังตะลุง ในอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีคณะหนังตะลุงจํานวน 27 คณะ
ค่าจ้างในการแสดง สูงสุดรับงานคืนละ 20,000 บาท โดยราคาสูงสุดเป็นนายหนังที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในพื้นที่ได้แก่หนังนครินทร์ ชาทอง ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ และลูกศิษย์ของหนังนครินทร์ ที่
เป็นที่ยอมรับในพื้นที่สามารถรับงานในอัตราที่ลดหลั่นลงมา โดยมีค่าจ้างคืนละ 18,000 บาท ถึง
20,000 บาท ส่วนคณะอื่น ๆ จํานวน 22 คณะ รับค่าจ้างในอัตราเฉลี่ยคณะละ 15,000 บาทต่อคืน
หนังตะลุง ในอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีคณะหนังตะลุงจํานวน 23 คณะ ค่าจ้าง
การรั บ งานในแต่ล ะคณะมีความแตกต่างกั น โดยคณะที่มีค่ าจ้างในการรับงานสู ง สุ ดอยู่ ที่คืนละ
18,000 บาทได้แก่ หนังป๎ญญา ปากพล หัวหน้าคณะได้แก่ นายแปลก มนตรี หนังสุภาพ ศ.กั้นทอง
หล่ อ หั วหน้าคณะโดย นายสุ ภาพ ชุมยวง หนังชนะ ลู กหนังชวน หัว หน้าคณะคือ นายชัยชนะ
ไพโรจน์ ส่วนคณะอื่นจํานวน 20 คณะรับค่าจ้างประมาณ 15,000 บาทต่อคืน
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 19 คณะ ค่าจ้างการรับงาน
ในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 18,000 บาท
ได้แก่ หนังจู่คิ่ม ศ.อัศวิน ส่วนคณะอื่น จํานวน 17 คณะรับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 15,000 บาท รับน้อย
สุดราคา 12,000 บาทได้แก่ หนังอนุชิต ศ.ลําดวน
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 6 คณะ การรับงานในแต่ละ
คณะมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับคณะที่อยู่ในอําเภออื่ น โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่
ที่คืนละ 20,000 บาทได้แก่ หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ ส่วนคณะอื่นจํานวน 6 คณะมีค่าจ้างรับงานเฉลี่ย
คืนละ 15,000 บาท
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อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะ และหนังตะลุง ใน
อําเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา มีคณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ ค้าจ้างการรับงานเฉลี่ยคืนละ
15,000 บาท เช่นเดียวกัน
หนังตะลุง ในอําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ การรับ
งานในแต่ละคณะมีค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 บาททั้ง 2 คณะ
1.2.2 ราคาการรับงานแสดงหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา ในจังหวัดพัทลุง
อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 24 คณะ ค่าจ้างการรับงาน
สูงสุดอยู่ที่คืนละ 18,000 บาทได้แก่ คณะหนังขุนทอง น้องประเสริฐ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 15,000
บาทจํานวน 6 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 13,000 บาท จํานวน 6 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ย 12,000
บาท จํานวน 10 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 10,000 บาทเพียง 1 คณะได้แก่ หนังเพียรทอง ก้องฟูา
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 26 คณะ ค่าจ้างการรับงาน
ในแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน โดยคณะที่มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 20,000 บาท
ได้แก่หนังทวี พรเทพ รองลงมาเป็นหนังรุ่งวิเชียร ตะลุงเสียงทองในราคาคืนละ 18,000 บาท รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 15,000 บาท จํานวน 14 คณะ รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 13,000 บาทจํานวน 6 คณะ
รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 12,000 บาท จํานวน 4 คณะ
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 5 คณะ คณะที่มีค่าจ้างใน
การรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 15,000 บาท มีจํานวน 3 คณะ และรับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 12,000 บาท
จํานวน 2 คณะ
อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 2 คณะ คณะที่มีค่าจ้างใน
การรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 15,000 บาทได้แก่หนังสาวนุ้ย ศ.พร้อมน้อย ส่วนคณะสมพรน้อย เทพ
สุนทร รับค่าจ้างเฉลี่ยคืนละ 13,000 บาท
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง คณะหนังตะลุงจํานวน 1 คณะได้แก่ คณะหนัง อ.
โชติ ตะลุงสากล มีค่าจ้างในการรับงานสูงสุดอยู่ที่คืนละ 15,000 บาท (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พัทลุง)
นอกจากการแสดงค่าจ้างในการรับงานเป็นการตั้งราคามาตรฐานของแต่ละวงไว้
แล้ว จากการสนทนากลุ่ม พบว่า การรับค่าจ้างหรือค่าราด ในป๎จจุบัน ผู้รับงานคือนายหนังกับผู้ว่าจ้าง
จะตกลงราคากันตามระยะทางหรือความใกล้ไกลของสถานที่จัดงาน รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ แต่
จะตั้งราคาขั้นต่ําไว้ บางคณะอาจจะมีค่าจ้างสําหรับการแสดง 25,000 บาท หรืออาจจะถึง 50,000
บาท ขึ้นอยู่กับงานและสถานที่ ความใกล้ไกลและการเดินทางนอก จากนี้แล้วหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับจะมีค่าจ้างที่สูงกว่าคณะอื่น ๆ การตั้งราคาสําหรับค่าราด กับการรับงานจริง ๆ
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อาจจะมีการลดราคาลงมาอีก โดยการพูดคุยและการต่อรองกับเจ้าภาพ บางงานมีการเล่นให้กับ
เจ้าภาพฟรีก็มี โดยนายหนังรับค่าแสดงมาสําหรับลูกคู่เท่านั้น โดยไม่ได้คิดค่าตัวนายหนังก็มี
การคิดราคาในการแสดงหนังตะลุง มีการคิดตามความแตกต่างของรายละเอียดในการ
แสดงดังนี้ 3 ป๎จจัยหลักคือ
ลูกคู่ ไม่มีค่าเครื่องเสียง
รวมกับค่าตัวนายหนัง
ลูกคู่ รวมเครื่องเสียง รวมกับค่าตัวนายหนัง
ลูกคู่ รวมเครื่องเสียงและนักร้อง รวมกับค่าตัวนายหนัง
1.3 จํานวนลูกคู่หนังตะลุง ยังไม่มีการรวมตัวและจัดทําเป็นเครือข่ายอย่างชัดเจน จาก
การสัมภาษณ์ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พบว่ามีลูกคู่หนังตะลุงประมาณ 12 คณะในแต่ละคณะมีการยืม
ตัว ลู กคู่ โดยเฉพาะ คนปี่ อาจจะต้องไปเล่นให้กับคณะอื่น ๆ ที่จ้าง ส่ วนในจังหวัดพัทลุ งมีข้อมูล
จํานวนลูกคู่ประมาณ 8 คณะ ส่วนใหญ่คนปี่เป็นลูกศิษย์ของครูต้อย อํานาจ นุ่นเอียด และนักดนตรี
ลูกคู่มาจาก “รําวงเวียนครก” และโนราห์ ทําให้สัดส่วนนายหนังมีมากกว่าลูกคู่ เพราะนายหนังมี
เพียงคนเดียว เรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ สามารถขับบทและเป็นนายหนังได้ ส่วนลูกคู่ต้องใช้การฝึกซ้อม
เป็นวง
1.4 สถานภาพทางรายได้และเศรษฐกิจของลูกคู่หนังตะลุง
นักดนตรีพื้นบ้าน ตําแหน่งต่าง ๆ ค่าตัวของนักดนตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยคนปี่
หรือคนซอด้วง ได้รับค่าตัวมากที่สุดกว่าตําแหน่งอื่น ๆ ในคณะ โดยค่าตัวได้รับตั้งแต่ราคา 700 บาท
ขึ้นไป ถึง 1,000 บาท ส่วนตําแหน่งอื่น ๆ มีรายได้ต่อคืนอยู่ที่ประมาณ 500 บาท
ในจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกับสงขลาพบว่า นักดนตรี คนปี่ ได้รับค่าตัวมากที่สุดกว่า
ตําแหน่งอื่น ๆ ในคณะ แต่ค่าตัวจะน้อยกว่าในจังหวัดสงขลา โดยได้รับค่าตัวอยู่ที่ 600 – 800 บาท
ต่อคืน ส่วนตําแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ คนทับ คนโหม่ง คนกลอง คนฉิ่ง ได้รับลดหลั่นลงมาโดยค่าตัวอยู่ที่
500 – 600 บาทต่อคืน
นักดนตรีสากล ตําแหน่งต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง นักดนตรีที่เล่น
คีย์บอร์ด โดยเป็นคนหลักในการดําเนินทํานอง ได้ค่าตัวมากกว่าคนอื่น โดยได้ค่าตัวคืนละ 600 – 800
บาท ส่วนนักดนตรีในตําแหน่งกีตาร์และกีต้าร์เบส ได้ค่าตัวประมาณ 700 บาทต่อคืน ลูกคู่ดนตรี
สากลในตําแหน่งอื่นได้ประมาณ 500 – 600 บาทต่อคืน
1.5 สถานภาพทางสังคมและความเป็นอยู่ของลูกคู่หนังตะลุง
ลูกคู่หนังตะลุงที่มีฝีมือ ส่วนมากต้องมีการฝึกซ้อมดนตรีอยู่เสมอ หรือต้องทําหน้าที่ด้าน
ดนตรี ซึ่งมีผ ลทําให้ ต้องฝึ กและเล่ นอยู่เป็นประจํา สามารถใช้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ในการ
ประกอบอาชีพหลัก เช่นการเล่นดนตรีเป็นลูกคู่หนังตะลุง การสอนในสถาบันการศึกษา การฝึกอบรม
ให้กับนักเรียนต่างๆ การบันทึกเสียงดนตรีพื้นบ้านให้กับศิลปิน
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สถานภาพทางสังคมของนักดนตรีหนังตะลุงพบว่า นักดนตรีหนังตะลุง ที่มีฝีมือเป็นที่
ยอมรับทางสังคม ได้รับการยกย่องจากสังคม สามารถดํารงชีพด้วยการเล่นดนตรี และอาชีพอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นักดนตรีหนังตะลุงที่ได้รับการยกย่องเช่น
ครูควน ทวนยก ได้รับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) สาขาย่อย
ปี่หนังตะลุงและปี่โนรา ประพันธ์ ไฝเส้ง ครูภูมิป๎ญญาไทยด้านศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบ้าน) ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิป๎ญญา
อํานาจ นุ่นเอียด หรือครูต้อย เป็นอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง นอกจากนั้นยังเป็นนัก
ดนตรีหนังตะลุงอาชีพซึ่งกลายเป็นอาชีพคู่กันไป
สถานภาพทางสังคมของนักดนตรีหนังตะลุง เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยเฉพาะนัก
ดนตรีที่มีผลงานอันโดดเด่น ทํางานอย่างต่อเนื่องพัฒนาตัวเองจะมีฝีมือเก่งกล้า ได้รับการเชิดชูจาก
สังคม หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ เชิญมาเป็นครูสอนหรือเป็นต้นแบบทางด้านดนตรี
หนังตะลุง โดยเฉพาะนักดนตรีปี่ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักในการเดินทํานองของหนังตะลุง สามารถใช้
อาชีพนักดนตรีหนังตะลุงเป็นฐานในการสร้างงาน สร้างอาชีพอื่นอีกตามมา เช่นเป็นครูสอนปี่ เป็น
วิทยากร อบรมดนตรีหนังตะลุง โดยใช้ดนตรีพื้นบ้านหาเงินดํารงชีพได้ ส่วนนักดนตรีที่บรรเลงเครื่อง
ดนตรีประเภทอื่น เช่น ทับ โหม่ง กลอง ยังไม่มีนักดนตรีคนใดที่สร้างความโดดเด่นได้เท่าคนปี่
1.6 บทบาทของดนตรีหนังตะลุง
บทบาทของดนตรีหนังตะลุง สามารถแยกได้ 3 รูปแบบคือ บทบาทของนักดนตรี
บทบาทของวงดนตรี บทบาทของเครื่องดนตรี ได้ดังนี้
บทบาทของนักดนตรี มีบทบาทหลักคือเป็นผู้บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดง
หนังตะลุง บรรเลงเครื่องดนตรีประกอบการแสดงโนรา บทบาทด้านการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านเช่นครู
ควน ทวนยก มีบทบาทที่เด่น ชัด ได้รับเป็นศิลปินแห่ งชาติสาขาศิลปะการแสดง นักดนตรีเป็นที่
ยอมรับในสังคมได้รับบทบาทการสอนในสถานศึกษาเช่นครูอํานาจ นุ่นเอียด ครูประพันธ์ ไฝเส้ง ครู
ควน ทวนยก และบทบาทการถ่ายทอดนอกสถานศึกษา เช่นครูดวน อารมฤทธิ์
บทบาทของวงดนตรีหนังตะลุง ใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุง มีบทบาทในการ
บรรเลงประกอบการแสดงโนรา โดยปรับ เปลี่ ยนโหม่ง มีข นาดที่ แตกต่ างกัน วงดนตรีส ากลที่ ใ ช้
ประกอบยังมีบทบาทการแสดงรําวงเวียนครกในพื้นที่
บทบาทของเครื่องดนตรี มีบทบาทในการสร้างอารมณ์ให้กับผู้ชมโดยใช้เพลงและเครื่อง
ดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ เช่น ทับหรือกลอง ตีเร็ว ๆ จังหวะกระชั้น ให้อารมณ์สนุกสนานและตื่นเต้น
คีย์บอร์ดมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการแสดงโดยใช้เสียง effect ในเครื่องเช่นเสียงน้ําตก
เสียงลมพัด บทบาทในการให้สัญญาณกับเครื่องดนตรีอื่นในวง บทบาทการใช้เทียบเสียงขับของนาย
หนังตะลุง
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1.7 สภาพป๎ญหาการเปลี่ยนแปลงหนังตะลุง สะท้อนจากนักดนตรีหนังตะลุง

สภาพป๎ญหาที่ถูกสะท้อนจากนักดนตรีหนังตะลุงและจากนายหนังตะลุงรอบทะเลสาบ
ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง พบว่าป๎ญหาส่วนมากเป็นป๎ญหาเกิดจากผู้ชม ผู้รับงาน นาย
หนังและจากลูกคู่ จากป๎ญหาดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
ป๎ญหาที่เกิดจากผู้รับงานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากผู้ชม นิยมการแสดงใหม่ ๆ การ
เข้ามาใหม่ของรําวงเวียนครก เน้นความสําคัญของดนตรีสากลมากขึ้น นักดนตรีจากรําวงเวียนครก
เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น ทําให้ความนิยมของตลาด ความต้องการของคนดูในพื้นที่ปรับเปลี่ยนไป ผู้ว่า
จ้างต้องกําหนดรูปแบบของวงดนตรีหรือลูกคู่จากผู้รับงาน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นักดนตรี เช่นมี
การขอเพิ่มนักร้อง มีการคั่นช่วงด้วยนักร้อง ขอลูกคู่วงที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ
แสดงหนังตะลุง ส่งผลทําให้ราคาในการรับงานที่สูงขึ้นตามมาอีกด้วย
ป๎ญหาที่เกิดจากนายหนังได้แก่ การกําหนดราคาการรับงานที่ราคาแพงเกินไป เจ้า ภาพ
ไม่จ้างหนังตะลุงคณะนั้น ๆ ถ้ารับถูกเกินไป ไม่สามารถหาลูกคู่เล่นได้ หรืออาจทําให้ขาดทุนในการ
เล่น นายหนังตะลุงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฝึกฝนตนเองจากสื่อใหม่ ๆ ได้ง่าย เช่น ซีดี , วีซีดี, จาก
อินเทอร์เน็ต แต่ขาดความเชี่ยวชาญ การแสดงหนังตะลุงที่ขาดทักษะหรือที่เรียกว่า “วิชายังไม่ถึง”
นอกจากนี้แล้วการแข่งขันที่มีมากขึ้นหนังตะลุงพยายามเพิ่มการเล่นแบบใหม่ ๆ เข้ามา เช่น เพิ่ม
เครื่องดนตรี แซ็กโซโฟน เพิ่มนักร้อง ทําให้ราคาของลูกคู่มีราคาแพงขึ้น หนังตะลุงแนวขนบที่มี
อรรถรสหรือบันเทิงเชิงสาระขาดหายไป เพราะนายหนังแสดงหนังไม่เต็มที่ ไม่เป็นไปตามรูปแบบหรือ
ยึดขนบแบบดั้งเดิม ในการขับบท ขับกลอน ให้ความสําคัญด้านอื่น ๆ มากเกินไป เช่น ให้ดนตรีแสดง
ความสามารถ มีการนํานักร้องมาร้องโชว์ มีการทอล์คโชว์ หรือตลกมากเกินไป ทําให้ขาดการดํา เนิน
เรื่องราวที่ต่อเนื่อง นายหนังไม่มีลูกคู่ของตนเอง ต้องใช้ลูกคู่ที่อื่น นายหนังต้องการลูกคู่ที่มีฝีมือและ
ทักษะในการแสดงแต่ขาดลูกคู่ที่มีคุณลักษณะดังกล่าว
ด้านลูกคู่หนังตะลุง มีการผสมผสานระหว่างดนตรีสากลและดนตรีเครื่องห้าแบบดั้งเดิม
ให้ความสําคัญกับดนตรีส ากลมากขึ้น ต้องใช้ลูกคู่และนักดนตรีสากลเข้ามาเพิ่ม ลูกคู่รับค่าตัวที่แพง
และเลือกนายหนังที่ให้ราคาแพง การว่าจ้างลูกคู่ซึ่งมาจากนักดนตรีพื้นบ้านลดน้อยลงไปและการ
ได้รับโอกาสการแสดงน้อย จนต้องปรับเปลี่ยนอาชีพของตนเองหันไปทําอาชีพอื่นเพื่อให้อยู่รอด ทําให้
นักดนตรีพื้นบ้านไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญ
ลูกคู่ขาดทักษะด้านดนตรีโดยเฉพาะดนตรีเครื่องห้า มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามา
ผสม ขณะที่ลูกคู่ดนตรีสากล ก็ขาดทักษะและความรู้ ด้านการแสดงดนตรีกับหนังตะลุง ทําให้ขาด
อรรถรส ในด้านสุนทรียรส ความลงตัวระหว่างรูป หนังกับดนตรีน้อยลง หัวหน้าทีมลูกคู่หรือหัวหน้า
ทีมนักดนตรีมีจํานวนน้อย สามารถกําหนดหรือสร้างราคาที่สูงขึ้น
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จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงหนังตะลุงมาจากป๎จจัยหลัก 4 เรื่องได้แก่
จากผู้ชม จากผู้ว่าจ้าง จากนายหนังและจากลูกคู่ การที่นายหนังเลือกลูกคู่ ตามความต้องการของ
เจ้าภาพหรือผู้รับงาน การกําหนดลูกคู่ นักดนตรีถูกกําหนดจากผู้จ้าง ทําให้นายหนังต้องเลือกและใช้
ลูกคู่ตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนดมา ต้องมีการปรับตัวในการแสดงหนังตะลุงกับลูกคู่ที่ถูกกําหนดมา ทําให้
เห็นป๎จจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและการกําหนดนักดนตรีลูกคู่ ดังแผนภูมิที่ 1
ผูว้ า่ จ ้าง
เจ ้าภาพ
นาย
หนัง

ผูช
้ ม

ลูกคู่

แผนภูมิที่ 1 แสดงความสัมพันธ์และบทบาทของ ผู้ชม เจ้าภาพ นายหนังและลูกคู่
2 ศึกษาองค์ประกอบของดนตรีหนังตะลุง

ผลการศึกษาขององค์ประกอบดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลามีดังนี้
2.1 นักดนตรี ลูกคู่หนังตะลุง มีผสมผสานระหว่างนักดนตรีพื้นบ้านไทยกับนักดนตรี
สากล โดยแบ่งลูกคู่ออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. ลูกคู่ที่ประจําคณะของนายหนังตะลุง มีบางคณะที่มีลูกคู่หรือนักดนตรีเป็นของ
ตนเอง สามารถรับงานได้ทันที ลูกคู่ที่อยู่ประจําคณะของนายหนังตะลุง ส่วนมากเป็นนายหนังที่มี
ชื่อเสียงเป็นทียอมรับในพื้นที่ มีการออกงานหรือรับงานบ่อย สามารถเลี้ยงตัวเองจาการแสดงหนัง
ตะลุงได้ ทําให้ลูกคู่อยู่ได้เช่นเดียวกัน อีกป๎จจัยหนึ่งคือลูกคู่ที่เป็นเครือญาติของนายหนัง ซึ่งเป็นการ
สร้างลูกคู่จากนายหนังเอง ทําให้อยู่กับนายหนังได้เช่นเดียวกัน
2. ลูกคู่หรือนักดนตรีที่ไม่ประจํานายหนังตะลุง บางคณะไม่มีลูกคู่ต้องจ้างลูกคู่จาก
ที่อื่นซึ่งทําให้เกิดป๎ญหาเรื่องการขาดลูกคู่ในการแสดง ถ้าเป็นช่วงที่มีการแสดงบ่อย ๆ นักดนตรีลูกคู่ที่
มีฝีมือเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นนักดนตรีอิสระ สามารถรับเล่นดนตรีให้กับ
นายหนัง คณะอื่นได้เช่นเดียวกัน ลูกคู่ที่มีฝีมือจะพัฒนาตัวเองเป็นนายหนังและรับงานแสดงหนังเอง
เป็นการพัฒนาวงลูกคู่ให้เป็นคณะหนังตะลุงเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ตัวเองขึ้นไปอีกด้วย
นักดนตรีหรือลูกคู่หนังตะลุง พบว่ามีทั้งดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลโดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นรุ่นต่าง ๆ ตามอายุและความสามารถในการบรรเลงได้ดังนี้
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1. นั กดนตรี รุ่ น เก่ าที่เป็ นระดับ ครูเพลงเป็น ที่ยอมรั บในสั ง คม มี ชื่อเสี ย งเป็น ที่
ต้องการของผู้รับงาน เป็นตัวชูโรง ในการเล่นดนตรี เช่น ครูควน ทวนยก, ประพันธ์ ไฝเส้ง, ครูอํานาจ
นุ่นเอียด ส่วนนักดนตรีสากลที่เป็นรุ่นเก่า ส่วนมากมักเล่นคีย์บอร์ด เป็นเครื่องดําเนินทํานองแทนปี่
ซึ่งต้องมีความเข้าใจในเพลงพื้นบ้านไทยเป็นอย่างดี เข้าใจการเชิดหนังตะลุง เพื่อที่จะตัดบทเพลงหรือ
ลงจบตามนายหนังได้
2. นักดนตรีรุ่นใหม่ เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ ได้รับการฝึกจากครูที่เป็นครูเพลงที่เป็นที่
ยอมรับ สามารถบรรเลงแทนครู หรือรับงานบรรเลงดนตรีหนังตะลุง ส่วนนักดนตรีสากลเช่นเดียวกัน
ส่วนนักดนตรีสากล ในรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มที่สามารถบรรเลงเพลงลูกทุ่งทั่วไป เพลงฮิตหรือเพลงดัง ๆ ใน
ยุคป๎จจุบัน มีความเข้าใจในบทเพลงลูกทุ่ง มีทักษะในการบรรเลง แต่ยังมีความเข้าใจในหนังตะลุงน้อย
การตัดบทเพลงหรือการลงจบตามความต้องการของนายหนัง ยังทําได้ไม่ค่อยดี
3. นักดนตรีรุ่นฝึกหัด เป็นรุ่นเด็ก ที่ฝึกหัดเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดดนตรีหนัง
ตะลุง การออกงานเป็นลักษณะของนํามาแสดงโชว์ม ากกว่าการประกอบอาชีพดนตรีหนังตะลุง หรือ
การรั บ งาน แต่ อ าจจะมี ร ายได้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย นอกจากรุ่ น ฝึ ก หั ด สามารถพั ฒ นาตนเองให้ มี
ความสามารถเทียบเท่านักดนตรีพื้นบ้านรุ่นใหม่
2.2 วงดนตรีและเครื่องดนตรีหนังตะลุง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. ดนตรีโบราณหรือดนตรีเครื่องห้ าดั้งเดิม ดนตรีเครื่องห้าล้วนๆ เริ่มมีจํานวนลด
น้อยลงเนื่องจากการถ่ายทอดของผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญน้อย การเรียนรู้ใช้วิธีท่องจําหรือจดจําจากผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญแบบบอกต่อ แบบปากต่อปาก ไม่มีการจดบันทึกที่ง่ายต่อการเข้าใจ พฤติกรรมและความ
นิยมของกลุ่มเปูาหมายคนดูเ ปลี่ยนไปตามสมัยนิยม ดนตรีหนังตะลุงเครื่องห้าแบบโบราณ ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ หนังตะลุงและลูกคู่หรือนักดนตรีหนังตะลุงที่ยังเล่นดนตรีแบบ
ดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่สืบทอดมาจาก “นายหนังฉิ้น” ในบางพื้นที่ของ สิงหนคร สทิงพระ ระโนด
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลหรือเป็นลูกศิษย์ของ “นายหนังฉิ้น”
2. ดนตรีเครื่องห้าผสมผสานเป็นการผสมผสานดนตรีเครื่องห้า กับเครื่องดนตรี
สากลสมัยนิยมบางชิ้นเครื่องดนตรีหนังตะลุงเครื่องห้า ประกอบไปด้วย โหม่ง ฉิ่ง ทับ กลอง ปี่ และ
เครื่องดนตรีสากลตามสมัยนิยม เช่น คีย์บอร์ด กลองสากล และกีตาร์ เป็นต้น เป็นการปรับเปลี่ยน
การบรรเลง เพื่อให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งรูปแบบดนตรีพื้นบ้าน
เอาไว้ กลุ่มนี้นายหนังและลูกคู่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา นาหม่อม หาดใหญ่ บางกล่ํา รัตภูมิ
นายหนังและลูกคู่หรือนักดนตรีหนังตะลุงซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในแวดวงหนังตะลุงโดยเฉพาะ ครูควน
ทวนยก ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์ ครูชัย เหล่าสิงห์ นายปวริศ ประวัติ กลุ่มเหล่านี้ถือเป็นแกนนําสําคัญ
ทั้งในบทบาทของนายหนังตะลุงและลูกคู่หรือนักดนตรีในหนังตะลุงทั้งในบทบาทของศิลปะการแสดง
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และบทบาทการเคลื่ อนพัฒนาเพื่อสานต่อหนังตะลุงและการเล่นดนตรีหนังตะลุงด้วยกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง แสดงหนังตะลุง
3. ดนตรีคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องดนตรีจากเสียงสังเคราะห์ พิทักษ์ ทองสุกใส
ศิลปินหนังตะลุง ใช้ชื่อในการแสดงหนังตะลุงว่า “หนังอาจารย์รุ่งพิทักษ์ สกุลทอง” มีตําแหน่งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ใช้หนังตะลุงในการสื่อสาร รณรงค์ ด้านการเมือง การประชาสัมพันธ์
การรณรงค์รับบริจาค เป็นการเชิดหนังตะลุงคนเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้ มีโหม่ง 2 ลูกที่ใช้ประกอบการ
บรรเลงสด การใช้ดนตรีประกอบการเชิดหนังตะลุง ใช้เป็นข้อมูลไฟล์เพลงที่ บันทึกไว้ แล้วนํามาเปิด
ตามรูปแบบการเชิด โดยการจัดเรียงไฟล์ไว้ก่อนตามลําดับขั้นตอนของหนัง
2.3 บทบาทเครื่องดนตรีในหนังตะลุง
บทบาทของดนตรีหนังตะลุงมีความสําคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ของทํานองลีลา
อารมณ์และความรู้สึกให้สอดคล้องกับบทตอนและสถานการณ์ของการแสดง โดยนัก ดนตรีจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องกลอนหนังตะลุง เพื่อที่จะสามารถดัดแปลง ตัดทอน และการสอดใส่อารมณ์ดนตรีที่
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ไหวพริบ ปฏิภาณหรือการ “ด้น” ทํานองดนตรี
บทบาทของเครื่ องดนตรี มีบทบาทในการสร้างอารมณ์ให้ กับผู้ ช มโดยใช้เพลงและ
เครื่องดนตรีเป็นสื่อทางอารมณ์ เช่น ทับหรือกลอง ตีเร็ว ๆ จังหวะกระชั้น ให้อารมณ์สนุกสนานและ
ตื่นเต้น คีย์บอร์ดมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในการแสดงโดยใช้เสียง effect ในเครื่องเช่นเสียง
น้ําตก เสียงลมพัด
เครื่องดนตรีในแต่ละประเภทมีบทบาทต่อการแสดงของหนังตะลุง โหม่ง ฉิ่ง ทับ มี
บทบาทสํ าคัญตอนนายหนังขับบทกลอน ป๎จจุบันใช้เครื่องดนตรีสากลแต่การควบคุมจังหวะและ
ดําเนินจังหวะยังเป็นเรื่องของดนตรีเครื่องห้า
โหม่ง มีบทบาทในการเทียบเสียงร้องของนายหนังในการขับบทกลอน
ทับมีบทบาทในการให้สัญญาณให้กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ในการขึ้นเพลงและการลงจบ
เพลง การขึ้นเพลงลงเพลงใช้ทับเป็นเครื่องกําหนดจังหวะ “ทับส่งกลองรับ” แต่ในสมัยป๎จจุบันเครื่อง
สากล “กลองชุด” ทําหน้าที่เช่นเดียวกับทับ สําคัญกว่าดนตรีชนิดอื่นในวง
ปี่มีบทบาทในการบรรเลงทํานองเพลงเครื่องดนตรีสากลที่มีบทบาทเดียวกันคือ
คีย์บอร์ด
3 การศึกษาลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลา
ผลการศึกษาลักษณะทางดนตรีหนังตะลุงรอบทะเลสาบสงขลามีดังนี้
3.1 ลักษณะภาพรวมทางเพลงและสําเนียงเพลง ในพื้นที่รอบทะเลสาบสงขลาพบว่า
ทางเพลงและสํ า เนี ย งเพลงในพื้ น ที่ จัง หวัด สงขลามี ความหลากหลายมากกว่ า ทางจัง หวั ดพั ท ลุ ง
เพราะว่า พื้น ที่ จั งหวั ดสงขลามีครู ปี่ เป็ นที่ย อมรั บของชุมชนหลายคน เช่ น ครูควน ทวนยก ครู
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ประพันธ์ ไฝเส้ง ลุงพุ่ม ควนเนียง ซึ่งครูแต่ละท่านได้สร้างทางเพลงออกไปหลากหลายทาง ส่วนลีลา
จังหวะการบรรเลงค่อนข้างช้า
ส่วนพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้รับอิทธิพลของหนังพร้อมน้อยโดยได้ครูต้อย อํานาจ นุ่นเอียด
เป็นหลักในการพัฒนาทีมลูกคู่ และทีมลูกคู่ในพื้นที่พัทลุงส่วนมากเป็นลูกศิษย์ของครูต้อย ทําให้ทาง
เพลงและสําเนียงเพลง มีความใกล้เคียงกับครูเพลง ไม่ค่อ ยได้สร้างความหลากหลายเท่าใด ลีลา
จังหวะแบบนุ่มนวลและมีความสนุกสนานเร้าใจ ซึ่งได้แนวทางมาจากหนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล
และนักดนตรีที่มาจากรําวงเวียนครก
3.2 ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง
เพลงที่พ บว่ามีการใช้บ่อยในการบรรเลงดนตรีห นั งตะลุ ง ทั้งทางจั งหวัดสงขลาและ
จังหวัดพัทลุงได้แก่ ช่วงโหมโรง ทุกวงใช้เพลงพัดชาเหมือนกัน อีกเพลงที่ใช้คือเพลงแขกมอญบางขุน
พรหม
ช่วงออกพระอิศวร ส่วนมากใช้เพลงโยสลัมและเพลงญวนย่าเหล่ โดยวงในพื้นที่พัทลุง
ระบุว่าเป็นเพลงบังคับ และมีเพลงอื่นเข้ามาบรรเลงเพิ่มอีกคือ ช้อยแม่นา ระบํายอดหญ้า
การออกรูปบอกเรื่องส่วนมากใช้เพลง ฝรั่งแดง นอกจากนั้นใช้เพลงไทยเดิมอื่น ๆ
ออกฤาษี มีการใช้เพลงเสมอเครื่อง เชิดฤาษี นาดฤาษี ป๎กฤาษี เชิด กราว ฤาษียอนแย้
เขมรปากท่อ จระเข้หางยาว ชักใบ
เพลงอื่น ๆ หลายวงมักจะใช้เพลงไทยเดิม มีเพียงบางวงใช้เพลงลูกทุ่งประกอบการแสดง
ในขั้นตอนพิธีการ
การใช้เพลงประกอบการแสดงหนังตะลุง ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง พบว่า
การใช้ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงสามารถจําแนกได้ 2 รูปแบบคือ
1. ดนตรีประกอบพิธีการ ได้แก่ เป็นการใช้ดนตรีประกอบก่อนมีการแสดงจริง
โหมโรง ออกฤาษี ออกพระอิศวร ออกรูปปรายหน้าบท ออกรูปบอกเรื่อง ออกรูปเจ้าเมือง
2. ดนตรีประกอบการแสดงตามเนื้อเรื่อง คือ การบรรเลงประกอบบทพากย์
ประกอบบทบรรยาย เจรจาและประกอบตามบทบาทเฉพาะอย่างของตัวละคร หนังตะลุงทั่วไปจะ
บรรเลงด้วยเพลง ไทยเดิมอัตรา 2 ชั้น ตามความสามารถของนักดนตรี ส่วนเพลงสากลหรือเพลงไทย
สากลประเภทลูกทุ่งจะนิยมนํามาใช้เฉพาะการบรรเลงประกอบ การแสดงตามเนื้อเรื่องเท่านั้น
บทเพลงที่นํามาใช้มี 4 ประเภทได้แก่ เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน เพลงไทยสากลและ
เพลงสากล
3.3 การปรับตั้งระบบเสียง
การปรั บ ตั้ ง เสี ย งโหม่ ง การตั้ ง เสี ย งโหม่ ง ต้ อ งวั ด เสี ย งกั บ นายหนั ง กั บ โหม่ ง ให้ เ สี ย ง
กลมกลืนกัน การขับร้องในแต่ละครั้งผู้เล่นโหม่งจะต้องตี เพื่อให้นายหนังเทียบเสียงเพื่อใช้เริ่มต้นใน
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การขับ ในป๎จจุบัน การตั้งเสียงโหม่ง มีการตั้งเป็นเสียงกลาง ระดับเสียงเดียวกันเพื่อใช้สําหรับการ
บรรเลงทางเดียวกับปี่ โหม่ง 2 ใบ ลูกแรกที่เสียงสูงเรียกว่าหน่วยจี้เป็นเสียง เรสูง เสียงต่ําเรียกว่า
หน่วยทุ้ม เป็นเสียง เร ต่ํา
การปรับตั้งเสียงปี่ หนังตะลุงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่วนมากใช้ปี่ ความยาวประมาณ
42 เซนติเมตร โดยการปรับเสียงกับฆ้อง โดยให้เข้ากับเสียง เร ซึ่งสามารถบรรเลงให้เข้ากับทางดนตรี
สากลในหลักเสียง ซี (Key C) และการปรับให้เข้ากับทางดนตรีไทยที่เสียง มี การปรับเสียงปี่ทาง
พัทลุง ใช้เสียง เร กับเสียง มี เช่นเดียวกัน การเรียกเสียงเช่นลูกแปดหรือลูกเก้า ต้องบอกว่าทางฆ้อง
ซึ่งเริ่มจากเสียง เร หรือทางดนตรีไทย ซึ่งเริ่มจากเสียง โด เพื่อให้เสียงตรงกันในการบรรเลง (ประพันธ์
ไฝเส้ง, 2558)
ขนาดปี่ที่ใช้ส่วนมากใช้ 2 ขนาด ปี่ความยาว 42 ซม.ใช้สําหรับการบรรเลงทางตรงหรือ
ใช้ลูกแปดทางฆ้องซึ่งตรงกับเสียง เร และปี่ความยาว 39 ซม.ใช้สําหรับการเปุาปี่ทางห้าหรือเข้าเสียง
ลูกเก้าทางฆ้องซึ่งตรงกับเสียง มี
การเปุามี 3 รูปแบบคือ การเปุาปี่ทางตรง คือเข้าเสียง เร หรือการใช้ลูกแปด การเปุาปี่
ทางห้า คือเข้าเสียง มี หรือการใช้ลูกเก้า และการเลื่อนเสียงหรือเปลี่ยนทางเพลง (ปวริศ ประวัติ,
2558)
3.4 สาเหตุของบทเพลงหนังตะลุงสูญหายและเปลี่ยนแปลง
จากข้ อ มู ล ดัง กล่ า วพบได้ ว่ า บทเพลงและดนตรี ห นั งตะลุ ง เป็ นเพลงจากภาคกลาง
นํามาใช้บรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงบางเพลงใช้ชื่อเดียวกับเพลงจากภาคกลางแต่ทํานอง
เพลงถูกเปลี่ยนไปโดยสาเหตุหลั กมาจาก 3 ประการได้แก่ วิธีการเชิดของนายหนังตามแบบขนบ
ดั้งเดิมโดยการตัดบทเพลงเพื่อลงจบ วิธีการเรียนรู้จากครูโดยไม่มีการบันทึกโน้ตหรือมีการบันทึกแต่ไม่
มีระบบที่สามารถเรียนรู้นอกจากต้องให้ครูเป็นผู้สอน และการขาดการฝึกซ้อมของนักดนตรีเอง เมื่อ
นึกท่อนเพลงไม่ออกก็จะจบเพลงตามที่นึกท่อนและทํานองได้
สรุปและอภิปรายผล
1. การเปลี่ยนแปลงและผสมผสานระหว่างดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีสากล
จากผลการศึกษาพบว่า ดนตรีหนังตะลุงในป๎จจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวงดนตรีและ
เครื่องดนตรี ซึ่งสมัยก่อนใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ในการบรรเลงหรือที่เรียกว่า วงเครื่องห้า แต่ใน
ป๎จจุบันได้มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสาน การเปลี่ยนแปลง ด้านการแสดง วงดนตรี
ดนตรีสําหรับประกอบการแสดง เรียกว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นกระบวนการทางความคิดของมนุษย์
ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ (2543) ได้อธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจาก
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กระบวนการต่างๆ ได้แก่ 1) การขอยืมจากวัฒนธรรมอื่น (Borrow) เป็นการรับเอาแนวคิด วิธีการ
วัตถุ เอามาใช้ในสังคมโดยปรับให้เหมาะสมกับสังคมตนเอง 2) การค้นพบ (Discovery) จากเงื่อนไข
ของความรู้ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3) การประดิษฐ์ (Invention) เป็นการ
นําเทคนิค วิธีการ ที่มีอยู่แล้วในวัฒนธรรมนํามาสร้างและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม
การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทางวั ฒ นธรรมเป็ น ป๎ จ จั ย ที่ ทํ า ให้ วั ฒ นธรรมเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง แต่ ก าร
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สัมพันธ์กันอาจทําให้เกิดความล่าทางวัฒนธรรม (Cultural lag) 4) นวัตกรรมหรือ
การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) เป็นการคิด หรือพฤติกรรม ที่เป็นของใหม่ 5) การกระจาย
(Diffusion) การที่วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมส่วนมาก
มาจากการกระจายเผยแพร่วัฒนธรรมเมื่อสังคมมีการติดต่อสื่อสารกัน
การนําเอาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสาน นําบทเพลงสากล เข้ามาใช้ในการแสดงหนัง
ตะลุง ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้าน ตรงกับแนวคิด เรื่องการยืมจากวัฒนธรรมอื่น ซึ่งในครั้งแรกที่นํามาใช้
เป็นการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ แล้วสังคมเกิดการยอมรับ ชื่นชอบในรูปแบบ กระบวนการ หรือวิธีการ
ใหม่ ๆ ทําให้หนังตะลุงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ตามลําดับขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ของ โครเบอร์ (Kroeber) ตามที่ ผจงจิ ต ต์ อธิ ค มนั น ทะ (2543) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ลํ า ดั บ ขั้ น การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ (Kroeber) ว่ามี 5 ขั้นตอนคือ
1. ขั้นที่มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาและนํามาใช้ในสังคม
2. ขั้นที่คนในสังคมยอมรับเอาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นั้นเข้ามาใช้ในสังคมจนถึงจุดอิ่มตัว
3. ขั้นอิ่มตัวของวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ เป็นระยะที่ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ถึงขั้นจุดสุด
ยอด
4. ขั้นที่มีการทําซ้ําแบบเดิมอยู่เป็นปกติ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น
5.เมื่อถึงจุดอิ่มตัวแล้ว ลักษณะวัฒนธรรมเป็นไปตามแบบเดิม จนคนในสังคมเกิดความเบื่อ
หน่าย จึงคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาอีก โดยแยกตัวออกจากวัฒนธรรมเดิมและสร้างแบบวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ขึ้น
จากลําดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมสามารถนําเสนอดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมตามแนวความคิดโครเบอร์
เมื่อวัฒนธรรมดําเนินขั้นตอนมาถึงลําดับที่ 3 และไปถึงขั้นที่ 4 ย่อมทําให้เกิดความเบื่อ
หน่ายทางสังคม จนทําให้มีการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมาอีก หรือเริ่มเข้าในลําดับที่ 1 ใหม่ เกิดการ
“กลายรูปทางวัฒนธรรม”
ในขั้นตอนแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น มีแนวคิดใหม่ๆ หลักการใหม่ ย่อมเกิดความ
ขัดแย้งทางความคิดเห็น ถ้าสิ่งที่คิดค้นใหม่มีประโยชน์ทางสังคม คนในสังคมยอมรับได้ก็จะขัดแย้ง
น้อยกว่า ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างวัยในคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่จึงเกิดขึ้นได้ง่าย
หนังตะลุงเช่นเดียวกัน ในลําดับขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ แล้วนํามาใช้ในสังคม
ซึ่งขั้นตอนนี้ เกิดขึ้นเมื่อมีหนังตะลุงเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรก หรือมีคนนํามาเล่นในครั้งแรก จน
คนในสั ง คมยอมรั บ ดนตรี ห นั ง ตะลุ ง ซึ่ง เป็ นองค์ป ระกอบหนึ่ง ของหนัง ตะลุ งก็ ถูก ยอมรั บไปด้ ว ย
เช่นเดียวกัน ตามลําดับขั้นตอนที่ 2 ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อดนตรีหนังตะลุงพัฒนามาจุดสูงสุด เป็นยุค
รุ่งเรืองของดนตรีหนังตะลุง ขั้นตอนที่ 4 ดนตรีหนังตะลุงเริ่มลดบทบาทลง ความนิยมทั้งหนังตะลุง
และดนตรีหนังตะลุงลดน้อยลงทําให้เริ่มเข้าสู่ยุคซบเซา นักดนตรีหนังตะลุงและนายหนังตะลุงเริ่มหา
ทิศทางใหม่ในการนําเสนอ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการนําเสนอหนังตะลุง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของดนตรี มีโดยการนําดนตรีสากลเข้ามาใช้ในหนังตะลุง ซึ่งในระยะแรก ๆ ที่นํามาใช้ถูกมองว่า เป็น
นวัตกรรมใหม่ของดนตรีหนังตะลุง เช่น “หนังพร้อมน้อย ตะลุงสากล” ตามทฤษฎีของ โครเบอร์ แล้ว
อยู่ในลําดับที่ 5 ซึ่งในยุคป๎จจุบัน อยู่ระหว่างการพัฒนาจากลําดับที่ 5 ไปลําดับที่ 6 ซึ่งเป็นลําดับขั้น
เดียวกับ 2 โดยรูปแบบถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบใหม่
ในอนาคตดนตรี ห นั ง ตะลุ ง อาจจะถู ก เปลี่ ย นไปตามยุ ค สมั ย ตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของ โครเบอร์ ป๎จจุบันดนตรีหนังตะลุงกําลังหาจุดที่เหมาะสมของความ
ต้องการทางสังคมและชุมชนสังคมรุ่นใหม่ ขณะที่ถูกยื้อด้วยรูปแบบดั้งเดิมของนักดนตรีและสังคมรุ่น
เก่าเพื่อให้นักดนตรีรุ่นเก่ายังอยู่ ได้ วัฒนธรรมไม่อยู่คงที่ ต้องมีการเปลี่ ยนแปลงเสมอ ถ้าไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงเลยก็ ไ ม่ มี ก ารพั ฒ นาสิ่ ง ใหม่ ๆ ไม่ มี ก ารสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น และถ้ า ไม่ มี ก าร
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เปลี่ยนแปลงนานเกินไป สิ่งนั้นจะเกิดการรัดตัวแข็งกระด้างเข้าไม่ได้กับสังคมที่เปลี่ยนไปและสลายตัว
ไปในที่สุด หลักในการเปลี่ยนแปลงคือต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่สม่ําเสมอ ขณะที่ต้องมีเสถียรภาพและ
รักษาบุคลิกลักษณะของวัฒนธรรมนั้นๆ ไว้ด้วย วัฒนธรรมจะหมุนและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ โดย
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ไม่บรรจบจุดเดิม ยิ่งถ้าเกิดแรงต้านมาก ๆ จะเกิดแรงผลักกลับไปเช่นเดียวกับ
เกลียวสปริง
2. องค์ประกอบทางดนตรีที่เปลี่ยนไปกับการแสดงหนังตะลุงสมัยใหม่
จากผลการวิจัยพบว่าดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงหนังตะลุง โดยเฉพาะเพลงโหมโรง เกือบ
ทุกคณะใช้เพลง พัดชา เป็นเพลงโหมโรงเหมือนกันหมด การกําหนดดังกล่าว ถูกกําหนดโดยกฎเกณฑ์
ที่เกิดขึ้นจากการประกวดโนราห์ โดยครูควน ทวนยก เพลงพัดชาที่นํามาใช้มีสํานวนเพลงคล้ายเพลง
พัดชาของทางภาคกลาง แต่ความเร็วช้าจังหวะไม่เหมือนกัน (ควน ทวนยก, เพลงโหมโรงหนังตะลุง,
2560)
เพลงที่ใช้ประกอบในช่วงพิธีการ เช่น การโหมโรง ออกพระอิศวร ออกฤาษี หลายคณะใช้
เพลงไทยเดิม แต่ทํานองเพลงบางเพลงถูกดัดแปลงทํานองออกไปบ้าง อาจจะไม่เหมือนเพลงที่ใช้
สําหรับดนตรีไทยภาคกลาง การดําเนินทํานองส่วนมากใช้ “เพลงปี่” ในสมัยก่อน การโหมโรง มีการ
ใช้ “เพลงทับ” มาก่อนแล้วจึงเปลี่ยนมาใช้ “เพลงปี่” ในยุคป๎จจุบัน (ภัทราวดี ภูชฎภิรมย์ , 2554)
เพลงที่ใช้สําหรับดําเนินเรื่องบทพากย์เจรจามีการผสมผสานเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสมัยนิยม ในป๎จจุบัน
นอกจากนั้นยังมีเพลงพื้นบ้านภาคใต้คือเพลงตารีกีป๎ส
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องดนตรีและบทเพลงของหนังตะลุง สมัยก่อนที่การ
สื่อสารยังไม่ทันสมัย ใช้การเดินทาง โดยรถยนต์ รถไฟ หรือทางเรือ ก็ได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง
โดยครูควน ทวนยก สันนิ ษฐานว่า ปี่ที่ใช้ในวงดนตรีประกอบการแสดง น่าจะมาจากปี่ภ าคกลาง
นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีอื่น ๆ เข้ามาด้วยเช่น ซอด้วง ซออู้และขลุ่ย เข้ามาใช้ในวงดนตรีหนังตะลุง
ด้วย
การใช้เครื่องดนตรี มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามาผสมผสานในการบรรเลง เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ นพปฎล ขุนสีแก้ว (2556) ได้วิจัยเรื่อง พัฒนาการเครื่องดนตรีสากลของหนังตะลุงคณะ
ลําดวน ศ. อิ่มเท่ง มีการนําเครื่องดนตรีสากลเข้ามาแทรกเสริมในบริบทต่าง ๆ ในการแสดงหนังตะลุง
โดยมีแนวคิดเพื่อเพิ่มความสนุกสานให้กับผู้ชม
ดนตรีสากลทําหน้าที่เสริมในด้านความสนุกสนานในตัวดนตรี ในบทเพลงลูกทุ่ง เพลงสมัย
นิยม โดยใช้บทเพลงที่ผู้ชมมีความคุ้นเคย เพลงดังตามยุคสมัย แต่การผสมผสานระหว่างดนตรีสากล
กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านในการแสดงหนังตะลุง โดยที่นักดนตรีสากลไม่เข้าใจวิธีการเชิด การแสดงของ
ตัวต่าง ๆ ของหนังตะลุงเช่น การเข้าโรงหรือออกจากโรง นักดนตรีไม่สามารถตัดบทเพลงลง หรือต้อง
รอห้องเพลงในแต่ละห้องจึงจะส่งจังหวะได้ มีผลทําให้วิธีการเชิดหนังตะลุงถูกเปลี่ยนรูปแบบออกไป
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องค์ประกอบทางดนตรีที่เปลี่ยนไปในยุคป๎จจุบันได้แก่ บทเพลงจากเพลงไทยเดิมมีการนํา
เพลงลูกทุ่งและเพลงสมัยนิยมเข้าใช้ นําเพลงพื้นบ้านเข้ามา เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเครื่องดนตรี
แบบดนตรีเครื่องห้า มีการผสมผสานเครื่องดนตรีสากลเข้ามา และยังมีดนตรีประเภทคอมพิวเตอร์เข้า
มาใช้อีก ทําให้เห็นพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
การแสดงหนังตะลุงเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ควรอนุรักษ์ ขณะเดียวกัน ไม่สามารถต่อต้านการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงจากสังคม จึงควรแยกระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา สิ่งที่เป็นอดีต
ควรจัดเก็บและอนุรักษ์เพื่อศึกษาถึงรากเหง้าของการแสดง การพัฒนาเพื่อให้นักดนตรีลูกคู่กับนาย
หนังและผู้ชมสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ การสร้างสรรค์เพื่อหารูปแบบใหม่ วิธีการใหม่ และเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังตะลุง
ข้อเสนอแนะ
จากผลวิจัยผู้วิจัยขอเสนอแนะในการอนุรักษ์และพัฒนาด้านดนตรีหนังตะลุง เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนของการอยู่รอด ของดนตรีหนังตะลุงในยุคป๎จจุบัน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
1. การนําผลไปใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาดนตรีหนังตะลุง โดยการใช้แนวคิด “ CARE ”
ดังนี้
Co operate เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างลูกคู่หนังตะลุง จัดชุมชน จัดตั้งเครือข่าย
ลูกคู่หนังตะลุง ในแต่ละพื้นที่ ทั้งดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ร่วมกัน
การหยิบยืมนักดนตรีหรือลูกคู่ในแต่ละวง การทํางานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรี การ
กําหนดเกณฑ์เรื่องการรับงานและมีอํานาจในการต่อรองเรื่องราคาในการรับงาน
Competition การประกวดเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์และพัฒนา เมื่อผู้แข่งขันต้องการ
แข่งขันจะต้องค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาสําหรับการแข่งขัน นอกจากนั้นการกําหนด
กฎเกณฑ์บางอย่างทําให้ผู้แข่งขันต้องทําตามกติกา จากงานวิจัยมีการกําหนดการแข่งขันต้องใช้เพลง
พัดชาเป็นเพลงโหมโรง ส่งผลให้ลูกคู่หนังตะลุงที่จะเข้าแข่งขันจําเป็นต้องเล่นเพลงพัดชาได้เหมือนกัน
หมด
Attitude สร้างทัศนคติของผู้ชม ผู้รับงาน ให้มีทั้งสองรูปแบบ ให้มีสุนทรียะ ของรูปแบบ
ดั้งเดิม ความสนุกสนานในรูปแบบใหม่
Research วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ศึกษาการสอนหนังตะลุงและดนตรีหนังตะลุง
ตามทฤษฎีพื้นบ้าน
Record การจัดเก็บเสียง จัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวการแสดงหนังตะลุงและดนตรีหนัง
ตะลุง
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Education จัดการศึกษาในระบบ เช่น เปิดสอนด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การศึกษานอก
ระบบโดยการจัดบริการวิชาการ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักดนตรีพื้นบ้าน การจัดอบรมวิธีการ
บัน ทึกโน้ ตเพลงไทยพื้นบ้ าน พัฒ นาการเรียนรู้ห นังตะลุงให้ กับนักดนตรีส ากลและดนตรีพื้นบ้าน
ด้วยกัน ไม่ควรแยกส่วนในการพัฒนา การจัดอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนายหนัง
ตะลุงกับลูกคู่ ทั้งที่เป็นดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล
2. ผลที่ได้จากองค์ประกอบดนตรีและลักษณะทางดนตรีหนังตะลุง นําไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนา นักดนตรีหนังตะลุงโดยเฉพาะนักดนตรีสากลที่เข้ามาบรรเลงร่วมกับนักดนตรีพื้นบ้าน ต้อง
มีความเข้าใจในบทเพลงที่บรรเลง การใช้เครื่องดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง และการปรับตั้ง
ระบบเสียงระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีพื้นบ้านให้สามารถบรรเลงได้อย่างกลมกลืน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาถึงองค์ความรู้ด้านดนตรีและการถ่ายทอดตามรูปแบบดั้งเดิมของครูดนตรีหนัง
ตะลุง ยังมีความสําคัญที่ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยศึกษาจากครูเช่น ครูประพันธ์ ไฝเส้ง ครูดวน อารม
ฤทธิ์ ครูประเสริฐ รักษ์วงศ์
2. ศึกษาวิเคราะห์เพลงปี่โหมโรงหนังตะลุง เพื่อจัดทําเป็นองค์ความรู้ด้านดนตรีและจัด
เนื้อหาสําหรับการสอน
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การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น
เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและ
บรรจุ ภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน และเพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่
เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันให้ดี ขึ้น เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก ด้วยการประชุมกลุ่มย่อยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันเกี่ยวกับทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ประโยชน์หลักอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง,
ด้านศักยภาพของสินค้า และเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 4.07 และ 3.52
ตามลําดับ และผลจากการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน พบว่าควรผสมผสานระหว่างสีเขียว
อ่อนและสีเขียวเข้ม เพื่อให้เด่นชัดในการจัดแสดงสินค้า รวมถึงให้ง่ายต่อการมองเห็น นอกจากนี้ให้มี
รูปแตงโมเพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของข้าวแต๋นน้ําแตงโมของกลุ่ม โดยต้องมีภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อใช้สําหรับขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจะใช้คําว่า “แม่ทองศรี ” ให้เป็น
ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด่นชัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงแบรนด์และชื่อยี่ห้อของผู้ผลิต พร้อมเพิ่มเติมคํา ว่า
หอม กรอบ อร่อยในมุมด้านหน้า เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสินค้า
คําสําคัญ: ทัศนคติของผู้บริโภค, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์, การสร้างโอกาสเพื่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน
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Abstract
The objectives of this study were to study the attitude of consumers towards
the products of crispy rice cakes and packaging of Ampan Crispy Rice Cakes
Community Enterprise Group and to develop the appropriate rice packaging
prototype for the members of Ampan Crispy Rice Cakes Community Enterprise
Group. It was an applied research combined with quantitative research and
qualitative research. The study consisted of questionnaires from buyers of crispy rice
cakes, In-depth interview, and small group meetings. In conclusion, the respondents'
opinions about attitudes towards the product and the packaging in general were at
the high level. The results showed that the respondents' opinions over all were at
the high level with the mean of 4.10. When consider each aspect it was found that
the highest average was 4.59 in the main benefit, followed by the expected product,
the potential of the product and the reason for appearance with the mean values of
4.53, 4.07 and 3.52, respectively. In addition, the results from developing packaging
prototype together the conclusion is that the light green and dark green should be
combined to be featured in the exhibition including it is easy seeing. Moreover, the
watermelon should be represented the identity of crispy rice cakes watermelon
group. There must be English and Chinese language for sale to foreign tourists and
the words "Mae Thong Sri" will be used in large letters to show the brand and brand
name of the manufacturer. Besides, it should put more delicious aroma in the front
corner to demonstrate the quality of the product.
Keywords: Consumer Attitude, Packaging Development, Opportunity Creation for
Competitive advantage.
บทนํา
ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อีกทั้งการ
ผลักดันให้มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
และการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าใน
ท้องถิ่นบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิ ดและวิธีการ
ต่างๆ รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานและการพัฒนาโครงการสร้างของ
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ระบบเศรษฐกิจในระดับฐานรากอันนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบองค์รวมโดยเน้นให้ชุมชน
เกิดความเข้มแข็งเป็นฐานอันนําไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับมหาภาคภายใต้การพัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของชุมชน (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2560)
ซึ่งในการพัฒนาองค์รวมเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของเศรษฐกิจจุลภาค
ผ่านโครงการ กิจกรรมต่าง ๆนั้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ ายวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรภาค
เศรษฐกิจหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานปกครองทั้งในระดับต่างๆ เพื่อให้ชุมชนมีการรวมตัว
กั น ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเชิ ง ธุ ร กิ จ และจดทะเบี ย นเป็ น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม เพื่ อ สร้ า งโอกาสและ
ความสามารถในการพัฒนาและความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นจากการดํา เนินงาน โดยที่ผ่านมาจะพบว่ามี
การจดทะเบียนของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ต่างๆ ทั้งประเทศเข้าสู่ระบบวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สํานักนโยบายและแผน, 2560) ซึ่งจังหวัดลําปางถือเป็นส่วนหนึ่งของของ
พื้นที่สําหรับการดําเนินกิจกรรมและแผ่นจากนโยบาบดังกล่าว
และจากการเข้ าสํ ารวจความต้อ งการถึง กลุ่ มสมาชิก กลุ่ มวิ ส าหกิ จชุ มชนข้ าวแต๋ นอํ าพั น
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง คณะผู้วิจัยได้รับข้อมูลความต้องการพื้นฐานจากการประชุมกลุ่ม
สมาชิกอยู่ 2 เรื่อง คือเรื่องแรกเป็นความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มอาชีพมีความสามารถทางการผลิต แต่ไม่ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ซื้อ
ที่มาซื้อสินค้าข้าวแต๋นจากสมาชิกกลุ่ม ส่วนเรื่องที่ 2 คือจากการที่สมาชิกกลุ่มต้องการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของข้าวแต๋นในโรงงานให้เป็นที่รู้จักผ่านบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดโอกาสทางการแข่งขัน
ที่มากขึ้นภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในป๎จจุบัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยจึงต้องการ
ที่จะศึกษาถึงทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พร้อมทั้งศึกษาวิเคราะห์ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน อันจะส่งผลดีต่อกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว และยังเป็น
การสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่ดีขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน ต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน
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กรอบกระบวนการวิจัย
เนื่องจากงานวิจั ยเรื่องนี้ มีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนตามความต้องการจําเป็นของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดออกเป็น 2 ส่วน คือส่วน
แรกเป็นศึกษาถึงทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้แนวคิดการแบ่งส่วนทาง
การตลาด, หลักการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกับการประเมินทางเลือก รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อที่จะนําข้อมูลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์และออกแบบต้นแบบ
ของบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย และส่วนที่สอง คือการพัฒนาต้นแบบบรรจุ ภัณฑ์
ข้าวแต๋นของสมาชิกกลุ่มที่เหมาะสม อันประกอบไปด้วยการศึกษากลยุทธ์ของการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน แนวคิดเรื่องแรงจูงใจทางด้านการกระตุ้นด้วยเหตุผลและอารมณ์ ทฤษฎีการรับรู้ของ
ผู้บริโภค รวมถึงทฤษฏีทางการตลาดด้านการกําหนดกลุ่มเปูาหมายของบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสิ่งห่อหุ่ม จนเกิดเป็นต้นแบบของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ เป็นที่พึงพอใจ
ของลูกค้าและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน ซึ่งจะสามารถทําให้เกิดความจดจําภาพลักษณ์ของ
สินค้าของกลุ่ม แสดงดังภาพกรอบกระบวนการวิจัย ได้ดังนี้
ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น
- ด้านประโยชน์หลัก
- ด้านรูปลักษณ์
- ด้านความคาดหวัง
- ด้านศักยภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
จากแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ต้นแบบและ
การพัฒนาต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ข้าวแต๋น

ภาพ 1 แสดงกรอบกระบวนการวิจัย

การสัมภาษณ์เชิงลึก
การประชุมกลุ่มย่อย

ต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย เพื่อให้แผนงานวิจัยสมบูรณ์แบบ คณะผู้วิจัยได้กําหนดเปูาหมายของการ
ดําเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดขอบเขตของโครงการวิจัย โดยมี ขอบเขตพื้นที่ คือ หมู่ 2 ตําบล
บ้านเป้า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
กลุ่มตัวอย่างจากการวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการผลิตข้าวแต๋น ของชุมชน ที่ยินดีให้ข้อมูล
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวแต๋นอําพัน และลูกค้าที่มีประสบการณ์เคยซื้อข้าวแต๋นของกลุ่มดังกล่าว สําหรับด้านเนื้อหา
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีหลักการตลาด
แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และทฤษฏีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
กําหนดขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินงานคือ 3 เดือน ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31
พฤษภาคม 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริโภคที่มีประสบการณ์เคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น, ผู้ผลิต
และจัดจําหน่ายข้าวแต๋น ซึ่งไม่สามารถทราบจํานวนที่แน่นอน จึงกําหนดค่าใช้สูตรของ
W.G.cochran (อ้างจาก กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544)
n

เมื่อ

P(1 P)Z2
d2

n คือ จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
P คือ สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30%

หรือ 0.30)
Z คือ ระดับความมั่นใจที่กําหนด หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น95%) >> Z = 1.96
d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่น
95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
แทนค่าสูตรแล้วจะได้ผลดังนี้
n
= 0.5(0.5) 1.962
0.052
= 384.16 ตัวอย่าง
โดยจะทําการแจกแบบสอบถามให้มากกว่าค่าที่คํานวณได้ คือจํานวน 400 ชุดเพื่อสํารองไว้
สําหรับชุดที่ไม่สมบูรณ์ และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทําการวิจัยในครั้งนี้
คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน สําหรั บการเก็บข้อมูล
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เชิงคุณภาพ จะเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน รวมถึงสมาชิกใน
เครือข่ายของกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/รวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการเลือกสุ่มเฉพาะผู้บริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน
และสําหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ โดยนําข้อมูลพื้นฐานที่สรุปได้
จากแบบสอบถามมาประยุกต์เป็นข้อถาม เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวทางการพัฒนาต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมาะสมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันรวมถึงสมาชิกในเครือข่ายของกลุ่ม
สําหรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช้การตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดโดยวิธี Triangulation
Method ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจํานวน 2 คน, ผู้ให้ข้อมูลหลักจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 3 คน และจึงทําการเปรียบเทียบข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยนํา
แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ที่กําหนด หลังจากนั้นนําคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติวิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนําเสนอข้อมูลและสรุปผลการวิจัย ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิด และทํา
การตรวจสอบ แล้วจึงนําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางการบริ ห ารจั ดการทางของกลุ่ ม และออกแบบรรจุภัณ ฑ์ที่เหมาะสมสํ า หรับ สมาชิ กกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพันต่อไป
ผลการวิจัย
จําแนกการนําเสนอออกเป็น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ได้แก่
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะของการซื้อ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน
392 คน แสดงดังนี้
1. เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 224 คนคิดเป็น
ร้อยละ 57.14 และเพศชาย จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ตามลําดับ
2. อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 168 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.86 รองลงมาคืออายุต่ํากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี จํานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69,
อายุ 41 - 50 ปี จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.58 และอายุ 51 - 60 ปี จํานวน 23 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 5.87 ตามลําดับ
3. สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่มี ส ถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํานวน 173 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 44.13 และหม้ า ย/หย่ า ร้ า ง/แยกกั น อยู่ จํ า นวน 21 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.36
ตามลําดับ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 243 คิดเป็นร้อยละ 61.99 รองลงมาคือการศึกษาระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
จํานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.10 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 31 คน คิด เป็นร้อยละ
7.91 ตามลําดับ
5. อาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีธุ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว / อ า ชี พ อิ ส ร ะ /
เ ข้ า หุ้ น ทํา ธุ ร กิ จ จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34 รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.27, เป็นนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา จํานวน 92 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.47, รับราชการ /พนักงาน รัฐวิสาหกิจ / พนักงานราชการ จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ
16.58, และ อาชีพอื่นๆ หรือ ว่างงาน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.34 ตามลําดับ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70 รองลงมาคือ ระหว่าง
10,001-20,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.42, ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท
จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.97 และมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.91 ตามลําดับ
7. ลักษณะของการซื้อ พบว่าซื้อเพื่อนําไปเป็นของฝาก/ของที่ระลึก มีจํานวนมาก
ที่สุดคือ 227 คน คิดเป็นร้อยละ 57.91 และซื้อเพื่อบริโภค/ทานเอง มีจํานวน 165 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.09
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ทัศนคติในด้านผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นข
องผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงข้อมูลดังนี้
ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยรวม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ สุด คือ
ด้านประโยชน์หลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง, ด้านศักยภาพของ
สินค้า และเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 4.07 และ 3.52 ตามลําดับ
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ด้านประโยชน์หลัก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ซื้อเพราะความอร่อย รับประทานง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71
รองลงมาคือ ซื้อเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าขนมทั่วไปมีค่าเฉลี่เท่ากับ 4.46
ด้านรูปลักษณ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติอยู่
ในระดับมาก คือ ที่ซื้อเพราะมีความโดดเด่น ต่างจากสินค้าข้าวแต๋นทั่วๆ ไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
รองลงมาคือ เลือกซื้อเพราะดูโดยรวมมีความสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน และมีขนาดบรรจุและรูปร่าง
ของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และ 3.48 ตามลําดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบ แบบสอบถามมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จะช่วยบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การ
สร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ สามารถใช้เป็นสื่อในการรณรงค์
เสริมอนุรักษ์และความตระหนักในวิถีชุมชนได้ มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
ด้านศักยภาพของสินค้า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุดคือ เชื่อมั่นว่าข้าวแต๋นของกลุ่ม จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยเพราะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการเกษตร จึงย่อยสลายได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาคือ ข้าวแต๋นของ
กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข้ า วแต๋ น อํ า พั น จะมี ก ารปนเปื้ อ นสารเคมี ที่ มี อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต น้ อ ยกว่ า
ผู้ประกอบการรายอื่น และเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม มี
ทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ3.72 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นที่เหมาะสมแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนแรก พบว่าเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คุณค่าน้อยที่สุด และเมื่อ เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจด้าน อารมณ์อยู่ในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทีย บกับทุก
ข้อคือ กลุ่มมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ที่ค่าเฉลี่ย 3.11
โดยคณะวิจั ยได้นําข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากแบบสอบถาม มาทําการประชุมกลุ่ มย่อย
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อระดมความคิดเห็น ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มยังเป็นที่ยอมรับและ
ใช้ได้ดี แต่จําเป็ น ต้องมีการพัฒนาต้นแบบของสมาชิกกลุ่ม โดยเฉพาะกับสมาชิกกลุ่ มบางรายใน
เครือข่าย เนื่องจากว่าสมาชิกบางคนยังไม่มีการสร้างแบรนด์และชื่อยี่ห้อเป็นของตนเอง ทําให้เสีย
โอกาสทางการตลาดและสินค้าไม่เป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะกับสมาชิก “แม่ทองศรี” ที่ยังไม่มีการสร้าง
แบรด์และชื่ อยี่ห้อใดๆ เป็นเพียงแหล่งผลิตส่งให้กับกลุ่ม ทําให้ขาดโอกาสที่เติบโตทางธุรกิจ มติที่
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ประชุม จึงมีความเห็นร่วมกันว่า “แม่ทองศรี” ควรได้รับการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดการ
จดจําภาพลักษณ์และชื่อยี่ห้อของสินค้าข้าวแต๋น
โดยผลจากการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าควรเป็น
บรรจุภัณฑ์ภัณฑ์ที่มีลักษณะที่เรียบง่าย เนื่องจากเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมาก อีกทั้งจากการสัมภาษณ์
ถึงความพร้อมในการลงทุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ พบว่าแม่ทองศรี (สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋น
อําพัน) ไม่มีความประสงค์ที่จะทําบรรจุ ภัณฑ์ในราคาสูง เนื่องจากมีงบประมาณน้อย และมีลูกค้า
ประจําอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว อีกทั้งการผลิตส่วนใหญ่ก็ส่งขายให้กลุ่มในลักษณะค้าส่ง ทําให้ไม่จําเป็นต้อง
ทําบรรจุภัณฑ์ที่ราคาสูง ทําให้ได้ข้อสรุปในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คือใช้เป็นถุงพลาสติกในลักษณะ
เดิมเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน แต่ให้ออกแบบสติกเกอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสร้างความต่าง
และทําให้ง่ายต่อการขาย ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่ม
จากผลการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ และนักออกแบบมีความเห็นที่หลากหลาย แต่
โดยรวมนั้นจะเน้นรูปร่างบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอย่างง่าย มีความเป็นไทยร่วมสมัย และอาจใช้ลวดลาย
ที่ปรับแต่งมาจากธรรมชาติ เช่นสีน้ําตาลจากเปลือกไม้ สีขาวบริสุทธ์ สีเขียวของใบไม้ การสื่อสาร
ข้อมูลของการผลิตที่แตกต่าง อาจสอดแทรกภาพ/สัญลักษณ์ของลําปางได้บ้าง รวมถึงอาจให้มีภาพ
ของแตงโม เพื่อแสดงถึงเอกลั ษณ์ของสินค้า “ข้าวแต๋นน้ําแตงโม”
นอกจากนี้ควรมีการใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาจี น เพื่อเพิ่มกลุ่มเปูาหมายให้มากขึ้น รวมถึงต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ ชัดเจนด้ว ย
เช่นกัน เพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อซื้อขาย และผลจากการพัฒนาต้นแบบและการวิเคราะห์ป๎ญหา
ร่วมกัน จึงได้ข้อสรุปว่าควรใช้แบบที่ผสมผสานระหว่างสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เพื่อแสดงถึงความ
เป็นสินค้าจากธรรมชาติ และควรมีการการจัดเรียงกราฟฟิคให้เข้ากัน เพื่อให้เด่นชัดในการจัดแสดง
สินค้า รวมถึงให้ง่ายต่อการมองเห็น นอกจากนี้ให้ใส่รูปแตงโมเพื่ อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของ
ข้าวแต๋นน้ําแตงโมของกลุ่ม แล้วทําการปรับขนาดตัวอักษรให้ชัดยิ่งขึ้น มีภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพื่อใช้สําหรับขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพิ่มพื้นที่สําหรับติดวันหมดอายุให้ยาวขึ้นอีกนิด
จะให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงอายุสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้จะใช้คําว่า “แม่ทองศรี” ให้เป็น
ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด่นชัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงแบรนด์และชื่อยี่ห้อของผู้ผลิต พร้อมเพิ่มเติมคําว่า
หอม กรอบ อร่อยในมุมด้านหน้า เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสินค้า แสดงดังภาพที่ 2
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ภาพ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาต้นแบบสติ๊กเกอร์บนบรรจุภัณฑ์แม่ทองศรี (สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวแต๋นอําพัน)
สรุปและอภิปรายผล
พื้น ฐานสํ า หรั บ สนั บ สนุ น แนวความคิ ด แนวทาง และเป็ น พื้น ฐานที่ ค ณะผู้ วิ จั ย จะนํ า มา
ประกอบกัน เพื่อเป็นรากฐานของแนวคิดในการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลส่ว นบุคคลของผู้มีประสบการณ์ซื้อสินค้าข้าวแต๋น พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามจํานวน 392 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ มีธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ/เข้าหุ้นทําธุรกิจ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท และลักษณะของการซื้อพบว่าส่วนใหญ่ซื้อเพื่อนําไปเป็น
ของฝาก/ของที่ระลึก โดยสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ตรงตาม
กลุ่มเปูาหมายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดของปราณี เอี่ยมลออภักดี (2552:148) อธิบาย
ถึงการแบ่งส่วนตลาดว่าเป็นกระบวนการในการจําแนกตลาดออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกลุ่มๆ โดยอาศัย
ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยทั่วไปนักการตลาดจะดําเนินการเลือกหนึ่งส่วนตลาดหรือหลาย
ส่ ว นตลาดก็ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กั บ กลุ่ มเปู าหมายที่ ได้ กํ า หนดไว้ แ ล้ ว หลั ง จากนั้ นจึ ง พิจ ารณาส่ ว นประสม
การตลาดเพื่อนํามาใช้ในแต่ละส่วนตลาด โดยในที่นี้เป็นการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์
(Demographic Segmentation) คือการแบ่งสวนตลาดโดยยึดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็น
หลัก ได้แก่ แบ่งตามเพศ อายุ รายได้ การศึกษา ฐานะและสถานภาพสมรส เป็นต้น เนื่องจากข้อมูล
ดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวพันกับความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตามลักษณะของบุคคล
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2. ทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นและบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น ซึ่งโดยรวม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์หลัก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง, ด้านศักยภาพของสินค้า และเหตุผลด้านรูปลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 4.07
และ 3.52 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชูชัย สมิทธิไกร (2553: 63-85) ที่อธิบายการ
ตระหนักถึงป๎ญหาหรือความต้องการของผู้บริโภค จะเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างสภาวะในอุดมคติกับสภาวะในความเป็นจริง จากนั้นผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลต่างๆ
สําหรับการแก้ป๎ญหา หรือตอบสนองความต้องการนั้นๆ เพื่อพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และเมื่อได้ประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกในขั้นสุดท้ายว่า จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด โดยการตัดสินใจเลือกนี้ ผู้บริโภคกระทําโดยการอาศัยข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการ
ประเมินทางเลือก มีทางเลือกในหลายรูปแบบ และมีการตัดสินใจเลือกที่แตกต่างกัน แม้ว่าอาจจะ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันก็ตาม และยังสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิด
ของ อนิวัช แก้วจํานง (2553, หน้า123-130) ที่อธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในสายตาของผู้บริโภคว่า
ผลิตภัณฑ์ คือลักษณะของตัวสินค้า บริการ หรือความคิดที่สามารถสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดเนื่องจากเป็นป๎จจัยแรกที่ลูกค้าพิจารณา ป๎จจุบันพบว่าเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวไม่อาจดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้จึงต้องอาศัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ (Product
Design) ส่วนกลยุทธ์ที่บริษัทนํามาใช้ร่วม ได้แก่ ตรายี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ สีสันที่สวยงาม ขนาดผลิตภัณฑ์
การประกันคุณภาพ และการแลกเปลี่ยนคืน
3. ผลจากการพัฒนาต้นแบบและการวิเคราะห์ป๎ญหาร่วมกัน พบข้อสรุปว่ าควรใช้แบบที่
ผสมผสานระหว่างสีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม เพื่อแสดงถึงความเป็นสินค้าจากธรรมชาติ และควรมี
การการจัดเรียงกราฟฟิคให้เข้ากัน เพื่อให้เด่นชัดในการจัดแสดงสินค้า รวมถึงให้ง่ายต่อการมองเห็น
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทางการตลาดด้าน และลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ ของคอทเลอร์ และอาร์ม
สตรอง (Kotler, P. & Armstrong, G. ,2004: p. 210) ที่อธิบายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้ม บรรจุภัณฑ์เป็นตัวทําให้เกิดการรับรู้ ให้เกิดการ
มองเห็นสินค้า และเมื่อลูกค้าเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ์ ก็จะนําไปสู่การจูงใจให้เกิดความต้องการ
ซื้อและเกิดการตัดสิ นใจซื้อในที่สุ ด ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จึงต้องโดดเด่น โดยอาจแสดงถึงตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้านั้น
นอกจากนี้ในการออกแบบกราฟฟิคโดยให้เพิ่มรูปแตงโมไว้เล็กน้อยเพื่อแสดงถึงความเป็นอัต
ลั ก ษณ์ ข องข้ า วแต๋ น น้ํ า แตงโมของกลุ่ ม /ชุ ม ชน แล้ ว ทํ า การปรั บ ขนาดตั ว อั ก ษรให้ ชั ด ยิ่ ง ขึ้ น มี
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อใช้สําหรับขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเพิ่มพื้นที่สําหรับติดวัน
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หมดอายุให้ยาวขึ้นอีกนิดทําให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงอายุสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อและใช้คําว่า “แม่ทองศรี”
ให้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ที่เด่นชัดเพื่อแสดงให้เห็นถึงแบรนด์และชื่อยี่ห้อของผู้ผลิต พร้อมเพิ่มเติม
คําว่าหอม กรอบ อร่อยในมุมด้านหน้า เพื่อแสดงถึงคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะสอดคล้องกับทฤษฎี
ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของ Silayoi, P. & Speece, M. (2007, p.1496) ที่อธิบายถึง
วิธีการกําหนดกลุ่มเปูาหมายของบรรจุภัณฑ์ ว่าผู้ออกแบบจะต้องมีความชัดเจนในการกําหนดความ
เป็นเอกลักษณ์ เพื่อที่จะได้สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
ให้มากที่สุด รวมถึงการในการออกแบบจะต้องทําการกําหนดชื่อตราสินค้าให้เรียบร้อยก่อน โดย
กําหนดให้ชื่อตราสินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ น่าสนใจ ที่สําคัญจะต้องเป็นที่จดจําได้ง่ายแก่ผู้บริโภค
ซึ่งลักษณะที่ดีของตราสินค้าที่ดีจะต้องสั้น กะทัดรัด จดจําได้ง่าย ออกเสียงได้ง่ายมีความโดดเด่นเป็น
เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ขณะที่ สี สั น และกราฟิ ก คื อ การรวมของการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ ตั วอั ก ษร
ภาพประกอบ ลวดลายและพื้นผิว ซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงชื่อตราสินค้า ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ ที่บรรจุอยู่ภายในได้ และสามารถแสดงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไปที่ผู้วิจัยขอนําเสนอนี้ ส่วนใหญ่คือป๎ญหาของผู้ประกอบการ และ
สมาชิกกลุ่ม ที่ต้องการคําตอบอย่างเป็นระบบ และควรนําไปแก้ไขป๎ญหาร่วมกัน ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ซื้อข้าวแต๋นจากกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นอําพัน รวมถึงสมาชิกในเครือข่ายของกลุ่ม เท่านั้น หากต้องการข้อมูลที่จําเป็น
และสํ าคัญเพื่อขยายฐานลู กค้าให้มากขึ้น ควรทําการศึกษาถึงลูกค้ากลุ่ มอื่นๆ ได้แก่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ผู้ซื้อสินค้าข้าวแต๋นจากผู้ประกอบการรายอื่น เป็นต้น
2. ผลจากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้แก่กลุ่มครั้งนี้ เป็นเพียงต้นแบบสําหรับ สมาชิก
บางรายเท่านั้น ซึ่งเป็นต้นแบบอย่างง่าย และเป็นการขายผ่านเครือข่ายของกลุ่ม ทําให้ภาพลักษณ์
ของสินค้าดูค่อนข้างเรียบง่ายและน่าจะขายได้ราคาถูก ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม สํ า หรั บ ข้ า วแต๋ น จึ ง เป็ น หั ว ข้ อ เรื่ อ งที่ น่ า สนใจสํ า หรั บ การวิ จั ย ในครั้ ง ต่ อ ไป เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการข้าวแต๋นหรือสินค้าชุมชน มีภาพลักษณ์ที่สูงขึ้นจนสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ส่งผล
ที่ดีต่อผู้ประกอบการและชุมชน รวมถึงทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกสนใจ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจต่อ
การซื้อนําไปเป็นของฝากและของที่ระลึกได้ดียิ่งขึ้น
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ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานราชการ
ฝ่ายกองช่าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
Satisfaction with the performance of the administration division
local governments Phetchabun Province
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บทคัดย่อ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชํางในองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอการปฏิบัติงาน
ราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบเขตด๎านประชากรที่ใช๎
ได๎แกํ ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู๎วิจัยทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางโดยการสุํมแบบเจาะจง ประชาชน
จานวน 152 คน กลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้ เป็นตัวแทนประชาชน ในอบต.ทําพล, อบต.สะเดียง
,อบต.ปุาเลา, อบต.บ๎านโคก,อบต.ห๎วยใหญํ ,อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.บ๎านโตก , อบต.นาปุา , อบต.
น้าร๎อน , อบต.นายม , อบต.ชอนไพร,อบต.ตะเบาะ, อบต.วังชมภู,อบต.ระวิง , อบต.ห๎วยสะแก ,
เทศบาลตาบลทําพล , เทศบาลตาบลนางั่ว เทศบาลตาบลวังชมภู , เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดาเนินการวิจัยแบบเจาะจง กลุํมตัวอยํางเป็นตัวแทนประชาชนแตํละหมูํบ๎าน
ของ อาเภอเมืองเพชรบู รณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทาการวิเคราะห์ข๎อมูลโดยแสดงเป็นคําร๎อยละ
คําเฉลี่ยเลขคณิต การวิจัยพบวํา ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร๎อยละ72.37 อายุอยูํระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 40.79 และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
คือ การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม มีคํามากที่สุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37
รองลงมาการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 สํวนการ
ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด เทํากับ 4.10
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ประชาชน ปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชําง
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Abstract
Satisfaction of the public on the official performance. Engineering Division in
Local Government Organization in Phetchabun Province The objectives of this
research were to survey the public opinion on the operation of the technicians in
local administrative organizations in Phetchabun province. The population size is the
population in Muang District. Phetchaboon
A survey of public opinion in Phetchabun Province. The researcher collected
data from 152 randomly selected individuals. Representatives of tha phae sub-district
administrative organization, sa kaeo sub district administration organization, pa laa
sub district administration organization, huai yai sub-district administrative
organization tung dong sub district administration organization, na pa sub district
administration office, tambon tambol, tambon tambol, tambon taeng, tambon tha
phae, tambon tha phae wang chom phu subdistrict, phetchabun municipality, muang
district, phetchabun province conduct specific research. The samples represent each
individual village. Amphoe Mueang Phetchabun Phetchaboon data were analyzed by
percentage. Average The research found that. Most of the respondents in
Phetchabun were male. 72.37%. Age of between 31-40 years is 40.79%. And the
satisfaction of the people towards the operation of the engineering department in
the local administrative organization of Phetchabun is to perform duties without
unfair discrimination. Most Valuable The average was 4.37. Subsequently, the
performance was transparent and verifiable. The average life expectancy was 4.26.
The mean was 4.10.
Keywords: satisfaction, people, government work, technicians
บทนา
ปีพุทธศักราช 2550 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระราชทานแกํ
ข๎าราชการพลเรือนเนื่องในวันข๎าราชการพลเรือน คาปรารภ การปฏิบัติบริ หารงานของแผํนดินนั้น
เปูาหมายสูงสุดคือ “ประโยชน์สุขของประชาชน” ข๎าราชการได๎รับมอบหมายภารกิจในการให๎บริการ
สาธารณะแกํประชาชน ใช๎อานาจที่ได๎รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานจากความเชื่อถือไว๎วางใจ
ของประชาชนโดยมุํงหวังให๎ข๎าราชการผู๎ได๎รับมอบหมาย รับผิดชอบ กากั บ ดูแล จัดการตัดสินใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรของชาติและให๎บริการสาธารณะเพื่อให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนชาวไทยและตํอ
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ประเทศ (คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ,2551) การท างานราชการ เป็ น การกระท าเพื่ อ
ประเทศชาติและประชาชน เป็นงานที่มีผลกระทบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตํอสังคม มากกวํ าจะมีผล
ตํอตนเองและพวกพ๎อง งานราชการจึงแตกตํางจากงานเอกชนและงานบริษัท เป็นการลงทุนลงแรงที่
ไมํมีกาไรโดยตรงแกํผู๎ทาและหนํวยงาน แตํจะมีผลดีตํอสํวนรวม และสํวนใหญํจะเป็นผลระยะยาว ซึ่ง
เมื่อสํวนรวมและสังคมมีผลลัพธ์ที่ดี ยํอมสํงผลให๎ข๎าราชการซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของสังคมเกิดประโยชน์สุข
ไปด๎วย ตรงกับปรัชญาการดารงชีวิตของมวลมนุษย์วํา “ถ๎าคนอื่นไมํมีความสุขเราจะสุขได๎อยํางไร”
ดังนั้น อาชีพ ข๎าราชการ” ในทุกชาติ ทุกสังคม จึงถูกคาดหวังจากประชาชนในชาติวําจะประพฤติตน
อยํางซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ ยึดความถูกต๎องเป็นธรรม เป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจของประชาชน
ข๎าราชการจึงจาเป็นต๎องมีพฤติกรรมทางจริยธรรมสูงในการทางานซึ่งหมายถึงการเป็นคนดีและคนเกํง
ไปพร๎ อ มกั น (คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ,2551) องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
เพชรบู ร ณ์เป็ น ภาครั ฐ ที่มีความส าคัญตํอประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ แ ละติดตํองานราชการจาก
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐอยํางตํอเนื่อง เพื่อหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตํอไป ทาให๎สามารถทานายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น และสามารถพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรม
จูงใจ สนับสนุน และควบคุมพฤติกรรม ทาให๎ผู๎บริหารเข๎าใจตนเอง เข๎าใจผู๎ใต๎บังคับบัญชา เข๎าใจ
เพื่อนรํวมงาน ซึ่งเป็นพฤติกรรมในการปฏิบัติงานเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เป็นคุณความดี ที่บุคคลที่ทางาน
ราชการควรยึ ดเป็ น ข๎ อปฏิบั ติ โ ดยกฎหมายใช๎เ ป็น สิ่ งบั งคั บ บุค คลทั่ ว ไป เพื่อ เป็ น แนวทางในการ
ประกอบอาชีพวํา ควรปฏิบัติหน๎าที่อยํางไรจึงจะเป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ดี และสามารถทางานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพสูงสุดควรดารงตนในสังคมอยํางไร จึงมีความเหมาะสม เพื่อรักษาไว๎ซึ่งเกียรติภูมิแหํง
อาชีพข๎าราชการเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐกระทาเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ไมํใชํ
ประโยชน์ของตนเอง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร๎างขีด
ความสามารถในการแขํ ง ขั น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ มี เ ปู า ประสงค์ ห ลั ก คื อ
ประชาชนมีการเข๎าถึงการบริการภาครัฐอยํางเสมอภาค (สานักงานจังหวัดเพชรบูรณ์.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2558-2561.) จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงศึกษาความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สารวจความคิดเห็นของประชาชนตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิน่ จังหวัดเพชรบูรณ์ตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ ฝุายกองชํางใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ความคิดเห็นของ ประชาชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู๎วิจัยและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข๎อมูลและการแปลผลตามลาดับหัวข๎อ
ตํอไปนี้
1 กาหนดประชากรและกลุํมตัวอยําง
ประชากร ได๎แกํ ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุํมตัวอยําง ได๎มาจากประชากรซึ่งมีรายชื่ออยูํในทะเบียนบ๎าน อบต.ทําพล,อบต.สะเดียง
,อบต.ปุาเลา, อบต.บ๎านโคก,อบต.ห๎วยใหญํ ,อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.บ๎านโตก , อบต.นาปุา , อบต.
น้าร๎อน , อบต.นายม , อบต.ชอนไพร,อบต.ตะเบาะ, อบต.วังชมภู,อบต.ระวิง , อบต.ห๎วยสะแก ,
เทศบาลตาบลทําพล , เทศบาลตาบลนางั่ว เทศบาลตาบลวังชมภู , เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อาเภอ
เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง จานวน 19 ชุมชน ชุมชนละ 8 คน
รวมทั้งหมด 152 คน
2 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎กาหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
โดยแบํงเป็น
จานวน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีตํอ
การปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จานวน 8 ข๎อ ได๎แกํ
1) การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎
2)การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม
3)การมีจิตมุํงบริการ
4)การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต๎อง
5)ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
6)การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน
7)การให๎ความรํวมมือในทางสร๎างสรรค์
8) การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา โดยให๎ผู๎ตอบบอกระดับความคิดเห็น 5
ระดับ ตามความคิดเห็นใน ดังนี้
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5 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับมาก
3 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับน๎อย
1 หมายถึง ความคิดเห็นตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ในระดับน๎อยที่สุด
หรือไมํมี
3 การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้น โดยมีขั้นตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษาจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนามาใช๎เป็นแนวทางใน
การสร๎างแบบสอบถาม
3.2 รํางแบบสอบถามจากตารา เอกสารและหลักการทางวิชาการที่เกี่ยวข๎องให๎
ครอบคลุมเนื้อหา
3.3 นารํางแบบสอบที่สร๎างขึ้น เสนอให๎คณะกรรมการ เพื่อขอคาแนะนา
3.4 นาแบบสอบถามที่ปรับแก๎ไขให๎มีความถูกต๎องและสมบูรณ์แล๎วนาไปใช๎ กับ
ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์
4 การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังตํอไปนี้
4.1 เก็บข๎อมูลแบบจากกลุํมตัวอยํางโดยให๎ตอบแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ใน
อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 นาแบบสอบถามการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ มาตรวจสอบความถูกต๎อง
4.3 นาข๎อมูลที่ได๎มาแปรผลการวิเคราะห์ข๎อมูลและสรุปผลการวิจัย
5 การวิเคราะห์ข๎อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการฝุายกอง
ชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีตํอชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
5.1.นาข๎อมูลเชิงพื้นที่คือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได๎แกํ อบต.
ทําพล, อบต.สะเดียง, อบต.ปุาเลา, อบต.บ๎านโคก, อบต.ห๎วยใหญํ, อบต.ดงมูลเหล็ก, อบต.บ๎านโตก,
อบต.นาปุา, อบต.น้าร๎อน, อบต.นายม, อบต.ชอนไพร, อบต.ตะเบาะ, อบต.วังชมภู, อบต.ระวิง, อบต.
ห๎วยสะแก, เทศบาลตาบลทําพล, เทศบาลตาบลนางั่ว เทศบาลตาบลวังชมภู, เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
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ทั้งหมด 19 ชุมชน จากตัวแทนประชาชนของชุมชนละ 8 คน รวมทั้งหมด 152 คน เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีตํอปฏิบัติงานราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัด
เพชรบูรณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์และนามาลงรหัสในกระดาษ
5.2.วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยนาข๎อมูลนี้มาประกอบในการ
ประเมินผลและรายงานสรุปผลการวิจัยศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงาน
ราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ให๎มีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลตํอไป
5.3. คําสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล คําสถิติพื้นฐานประกอบด๎วย คําร๎อยละ คํา
คะแนนเฉลี่ ย โดยทาการวิเ คราะห์ ข๎อ มูล ด๎ว ยเครื่อ งคอมพิว เตอร์ นาข๎ อมู ล นี้ มาประกอบในการ
ประเมินผลและรายงานสรุปผลการวิจัย คําสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล มีรายละเอียดดังนี้ นา
ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป วิเคราะห์สถิติในรูปแบบการแจกแจงความถี่
และคําร๎อยละ นาข๎อมูลแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอการปฏิบัติงานราชการ
ฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ข๎อมูลในรูปของคําเฉลี่ยเลข
คณิต
เกณฑ์การให๎คะแนนมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา โดยให๎ผู๎ตอบบอก
ระดับการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง 5 ระดับ ตามระดับการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง ดังนี้
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมายถึง ระดับปานกลาง 2 หมายถึง ระดับน๎อย
1 หมายถึง ระดับน๎อยที่สุด การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของผู๎ตอบแบบสอบถามซึ่งแบํงออกเป็น 5 ระดับ
ดังตํอไปนี้

คําเฉลี่ย
คําเฉลี่ย
คําเฉลี่ย
คําเฉลี่ย
คําเฉลี่ย

4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน๎อย
หมายถึง มีระดับความคิดเห็นน๎อยที่สุด

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลสถานภาพทั่วไปของประชาชน
ได๎ ผ ลการวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล จากคะแนนแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข๎ อ มู ล สถานภาพทั่ ว ไปของ
ประชาชนจังหวัด
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เพชรบูรณ์ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จานวน 110 คน คิดเป็นร๎อยละ72.37 มี
อายุอยูํระหวําง 21-40 ปี มากที่สุดจานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.79 มีวุฒิทางการศึกษาปริญญา
ตรี จานวน 104 คน คิดเป็นร๎อยละ75
ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ข๎ อ มูล ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มีตํ อ ความพึง พอใจการ
ปฏิบัติงานของฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ แบํงเป็น จานวน 8 ข๎อ
ได๎แกํ 1) การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ 2)การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือก
ปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม 3)การมีจิตมุํงบริการ 4)การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต๎อง 5)ความ
ซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 6)การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน 7)การให๎ความรํวมมือในทาง
สร๎างสรรค์ 8) การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีผลการประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ราชการฝ่ายกองช่างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์
รายการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง
1) การปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎
2) การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือกปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม
3) การมีจิตมุํงบริการ
4) การยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต๎อง
5) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
6) การมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน
7) การให๎ความรํวมมือในทางสร๎างสรรค์
8) การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คําเฉลี่ย
4.26
4.37
4.18
4.15
4.20
4.25
4.14
4.10

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 คําคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนที่มีตํอความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ราชการฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกเป็นรายด๎านพบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการปฏิบัติงานราชการฝุายกองชําง โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน นอกจากนั้นพบวํา การปฏิบัติหน๎าที่โดยไมํเลือก
ปฏิบัติอยํางไมํเป็นธรรม มีคํามากที่สุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.37 รองลงมาการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความ
โปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.26 สํวนการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
มีคําน๎อยที่สุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10
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อภิปรายผล
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตํอความพึงพอใจการปฏิบัติงานของฝุายกองชํางใน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ พบวําการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความโปรํงใสและสามารถ
ตรวจสอบได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบของ
บุคคล กลุํมและโครงสร๎างที่มีตํอพฤติกรรมภายในองค์การ ของสมยศ นาวีการ(2543).
ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ที่มีตํอความพึงพอใจการปฏิบัติงานราชการของฝุายอื่น
ในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะได๎ทราบข๎อมูลโดยรวมทั้งองค์กรเพื่อนาไปสูํการ
ปรับการปฏิบัติงานที่ดีตํอองค์กรและประชาชนตํอไป
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยนี้สาเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยคาแนะนาตําง ๆ จากผู๎บริหาร ฝุายกองชํางในองค์กรปกครองสํวน
ถิ่น จั งหวัดเพชรบู ร ณ์ และความรํว มมือชํว ยเหลื ออยํางดียิ่ งจากบุ คคลหลายฝุ าย ที่ส ละเวลาให๎
คาแนะนา คาปรึกษา รวมถึงข๎อเสนอแนะตําง ๆ อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งตํอการดาเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่เป็นกาลังใจ และผู๎ บริหาร ประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์
บุคลากรทุกทํานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นอยํางสูง ที่ได๎ให๎ความกรุณา ให๎คาปรึกษา
แนะนา ให๎แกํผู๎วิจัย จึงขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได๎ให๎
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด๎วย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนินงานในการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมือง
นําน ปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข๎อมูลโดย การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร๎างกับผู๎มีสํวนได๎เสียในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ของเทศบาลเมืองนําน รํวมกับการสังเกตการณ์และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎อง โดยนาทฤษฎีระบบ
การบริหารงานและประเมินผลองค์กร มาใช๎ในกระบวนการศึกษากับผลการศึกษา พบวํา ปัจจัยที่
สํงผลตํอความสาเร็จในการจั ดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน ประกอบด๎วยปัจจัย
หลายมิติ ได๎แกํ มิติด๎ านการเรี ย นรู๎แ ละพัฒ นา พบวํา ทางเทศบาลเมืองนํ านได๎ให๎ ก ารสนั บสนุ น
บุคลากรให๎มีการพัฒนาตนเองทั้งด๎านความรู๎ การศึกษาและประสบการณ์ มีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการอยํางตํอเนื่อง มิ ติด๎านการบริหารจัดการภายในองค์กร พบวํา เทศบาลมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและนโยบายด๎านสิ่ งแวดล๎ อมอยํางชัดเจน มีการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสารด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาลให๎ประชาชนรับทราบหลายชํองทาง รวมถึงเปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มี
สํวนได๎เสีย ได๎มีสํวนรํวมในการตัด สินใจในการดาเนินกิจกรรมด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม มิติด๎าน
ความพึงพอใจของผู๎มีสํวนได๎เสีย พบวํา ประชาชนสํวนใหญํพึงพอใจในการดาเนินงานด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาล รวมถึงการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล และมิติด๎านประสิทธิผลใน
การดาเนินงานของเทศบาล พบวํา เทศบาลเมืองนํานประสบความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืน โดยได๎รับรางวัลด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมหลายรางวัล ข๎อเสนอแนะเพื่อให๎ทางเทศบาล
เมืองนํานมีการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบวําทางเทศบาลเมือง
นํานควรรํวมมือกับเทศบาลอื่นเพื่อขยายงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพในวงกว๎าง
มากขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการสิ่งแวดล๎อม ความสาเร็จ การมีสํวนรํวมของประชาชน ผู๎มีสํวนได๎เสีย ความ
ยั่งยืน
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Abstract
The purposes of this study were to 1) study the operational environmental
management plan of Nan Municipality; and, 2) determine factors which affected the
operational sustainable environmental management. The study was a qualitative
research. Data were collected through semi-structured interviews with stakeholders
with the implementation environmental management plan of Nan Municipality, nonparticipant observation and a study of related documents. The management and
evaluate organization system theory was used in this study. The results of the study
were included many perspective factors as follows. Learning and growth perspective
found that the municipality has provided support to the staff to develop their own
knowledge, education and experience keep continue improvement and
development of the process. Internal organization management perspective found
that the municipality abided by to law and environmental policy clearly. The
information was published and informed to the public through multimedia. People
and stakeholders were given an opportunities to participate in environmental
decision making process. The stakeholders satisfaction perspective found that most
people were satisfied in operational environmental management plan of Nan
Municipality and operation of municipal officers. Where as, the effectiveness of the
municipality operation perspective found that Nan municipality succeeded in
sustainable environmental management as it has won several environmental
management awards. The recommendations for more effective in environmental
operation management is that Nan municipality should set up more co-operative
with other town municipalities to spreading and expansion for boarder effectives.
Keywords: Environmental management, Success, Public Participation, Stakeholders,
Sustainability
บทนา
จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบวํา มีจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและประชากรทุกคนมีความ
จ าเป็ น ต๎ อ งอุ ป โภคและบริ โ ภคทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ มเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล๎ อ มประการแรกที่ ส าคั ญ คือ ปั ญ หาขยะ เศษหรื อ ซากของทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ใ ช๎ แ ล๎ ว
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กลายเป็น ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน สํงผลให๎เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็นและ
สร๎างความนําราคาญให๎กับชุมชนที่เกิดปัญหา
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะหนํวยงานของภาครัฐที่มีหน๎าที่ ดาเนินการในเรื่องตําง ๆ
ทั้งเป็นผู๎สํงเสริม การมีสํวนรํวมของประชาชน ในการรํวมดาเนินการและสนับสนุนให๎ชุมชนมีความ
เข๎มแข็ง นอกจากนี้ยังมีบทบาทการเป็น ผู๎ประสานเพื่อสร๎างความรํวมมือกับสถาบันทางวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน และหนํวยงานราชการตําง ๆ รวมทั้งการสร๎างเครือขํายระหวํางองค์กรปกครองสํว น
ท๎องถิ่นในการจัดการให๎มีบริการสาธารณะรํวมกัน เชํน การกาจัดขยะ การบารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น เป็นต๎น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามอานาจและหน๎าที่ที่มี (กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น , 2559) อาจกลํ า วได๎ วํ า องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น เป็ น หนํ ว ยงานที่ มี
ความสัมพันธ์ที่ใกล๎ชิดกับชุมชนมากที่สุด สามารถให๎ความชํวยเหลือ และรํวมแก๎ไขปัญหาตํางๆ ของ
ชุมชนได๎
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนํานเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประเภทเทศบาลเมือง ตั้งอยูํ
ในเขตอาเภอเมืองนําน จังหวัดนําน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตาบล คือ ตาบลในเวียงทั้งตาบล และ
บางสํวนของตาบลผาสิงห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา สถาบันการเงิน
ตํางๆ ทาให๎มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด เทศบาลเมืองนํานเป็นเทศบาลที่มีการจัดการ
สิ่ ง แวดล๎ อ มที่ ยั่ ง ยื น โดยส านั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม (สผ.) ได๎
ดาเนินการคัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหวํางปี 2559 - 2560 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยใน
รางวัลอาเซียนฯ ครั้งที่ 4 ซึ่งเทศบาลเมืองนํานได๎รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อมอาเซียนยั่งยืน และได๎รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนําอยูํอยํางยั่งยืน จากการประกวดเมืองสิ่งแวดล๎อมยั่งยืน
ประจาปี 2559 โดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม (เทศบาลเมืองน่าน, 2559)
จากความสาเร็จในด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน
จึงทาให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จของการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยําง
ยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน เพื่อเป็นแนวทางในการถํายทอดองค์ความรู๎เรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อม
อยํางยั่งยืนให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นที่มีบริบทใกล๎เคียงกันตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงการดาเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน จังหวัด
นําน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาล
เมืองนําน จังหวัดนําน
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในการดาเนินกิจกรรมทุกประเภทซึ่งรวมทั้งการบริหารงานสิ่งแวดล๎อม จะต๎องประกอบด๎วย
การจัดการซึ่งเป็นกระบวนการที่สาคัญ เพราะการจัดการที่ดีจะชํวยลดปัญหาตํางๆ ลงได๎ การจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเป็นการจัดการที่มีความจาเป็นอยํางเรํงดํวน ซึ่งเราทุกคนต๎องชํวยกันศึกษา หาความรู๎
วิธีการนามาใช๎ปฏิบัติ เพราะการจัดการที่ไมํดีพอ โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล๎อมจะกํอให๎เกิดปัญหา
และผลเสียหายตํางๆ ติดตามมาอยํางมากมายได๎
การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึงกระบวนการกระจายทรัพยากรที่สาคัญทั้งที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร๎างขึ้น เพื่อสนองความพอใจในการนาสิ่งแวดล๎อมไปใช๎อยํางเหมาะสม ในการ
เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรองในอนาคต
การจัดการสิ่งแวดล๎อม หมายถึง กระบวนการใช๎สิ่งแวดล๎อมอยํางมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ โดยการวางแผน ดาเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แก๎ไขพัฒนาให๎ดีขึ้น ทั้งนี้ต๎อง
คานึงถึงการใช๎อยํางประหยัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ใช๎ให๎ ได๎ยั่งยืน ยาวนานตลอดไป และเอื้ออานวย
ประโยชน์ตํอมวลมนุษย์และธรรมชาติให๎มากที่สุด
จากแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล๎อม สามารถสรุปสาระสาคัญได๎ดังนี้ การจัดการสิ่งแวดล๎อม
เป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช๎เพื่อตอบสนองความต๎องการของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน โดยไมํสํงผล
กระทบตํอสิ่งมีชีวิตในอนาคต ต๎องมีการวางแผนอยํางเหมาะสมเพื่อให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางคุ๎มคําและเหมาะสมมากที่สุด
แนวคิดหลักธรรมาภิบาล ( Good Governance)
ธรรมาภิบาล เป็นหลักการจัดระเบียบเพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรธุรกิจและ
ประชาชนได๎อยูํรวมกันอยํางสงบสุข บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต๎อง
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) การมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการสาคัญหนึ่งของธรร
มาภิบาลเป็นแนวคิดสาคัญที่เป็นที่คาดหวังวําจะสามารถแก๎ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตําง ๆ และสามารถนาประเทศไทยไปสูํการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนได๎ในอนาคต
ธวัช ภูษิตโภไคย (2550) หลักความโปรํงใส” ซึ่งเป็นหลักการสาคัญประการหนึ่งที่มีการ
เรียกร๎องให๎หนํวยงานตําง ๆ ยึดถือปฏิบัติไมํเฉพาะแตํในหนํวยงานภาครัฐเทํานั้น ในองค์กรภาคธุรกิจ
ก็ถือวําความโปรํ งใสเป็ น หั วใจของการดาเนินธุรกิจในยุคสมัยที่การบริห ารต๎องมีความสุ จริตและ
ตรวจสอบได๎ เพื่อความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์ตํอทุกฝุาย

345

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปิยะนารถ สิงห์ชู (2556) จากกระแสการพัฒนาด๎านตํางๆ ในสังคม ทาให๎เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทัน สมัย มีก ารเจริ ญเติบโตแบบก๎าวกระโดด ทาให๎ ขําวสารตํางๆ แพรํกระจายอยําง
รวดเร็ว โลกไร๎พรมแดนทาให๎ความเป็นสํวนตัวลดน๎อยลง จึงเกิดปัญหาตามมามากมาย ดังนั้นทุก
องค์กรจึงจาเป็นต๎องใช๎หลักความรับผิดชอบในการดาเนินงานการพัฒนาองค์กรมุกๆ ด๎านเพื่อให๎เกิด
ความเชื่อมั่นและไว๎ใจจากบุคลากรในองค์กร หนํวยงานภายนอกรวมถึงประชาชน
เสถียร เศรษฐสิทธิ์ (2559) หลักนิติธรรม เป็นหลักปรัชญาทางกฎหมายที่สาคัญยิ่งสาหรับ
การปกครองและการบังคับใช๎กฎหมายภายใต๎การปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อประกันให๎เกิด
ความยุติธรรมและคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพแกํประชาชนผู๎อยูํใต๎การปกครองอยํางแท๎จริง
จากแนวคิดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการจัดระเบียบเพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ เอกชน
องค์กรธุรกิจและประชาชนได๎อยูํรวมกันอยํางสงบสุข บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและถูกต๎องนั้น
สามารถสรุปได๎วํามี 4 หลักสาคัญที่องค์กรควรนามาใช๎ในการบริหารจัดการภายในองค์กร ได๎แกํ
หลักการมีสํวนรํวมของประชาชน หลักความโปรํงใส หลักความรับผิดชอบและหลักนิติธรรม เนื่องจาก
หลักธรรมาภิบาลทั้ง 4 นี้สามารถวัดและประเมินผลอยํางเป็นรูปธรรมได๎
แนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard
ธนสรณ์ ธุนันทา (2552) Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่ว
ทั้งองค์กร และไมํใชํ เฉพาะเป็ น ระบบการวัดผลเพียงอยํางเดีย ว แตํจะเป็ นการกาหนดวิสั ยทัศ น์
(vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล๎วแปลผลลงไปสูํทุกจุดขององค์กรเพื่อใช๎เป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานของแตํละฝุายงานและแตํละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการ
จัดหาแนวทางแก๎ไขและปรับปรุงการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการทางาน
ภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค๎าภายนอกองค์กร นามาปรับปรุงสร๎างกลยุทธ์ให๎มีประสิทธิภาพ
ดีและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น เมื่อองค์กรได๎ปรับเปลี่ยนเข๎ าสูํระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบ
แล๎ว Balanced Scorecard จะชํวยปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ “การทางานตาม
คาสั่งหรือสิ่งที่ได๎เรียนรู๎สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสูํระบบ “การรํวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร (nerve center of an enterprise)
ธนสรณ์ ธุนันทา (2553) Balance Scorecard จะทาให๎เราได๎เห็นภาพขององค์กรใน 4
มุมมอง และนาไปสูํการพัฒนาเครื่องมือวัดผล โดยวิธีการรวบรวมข๎อมูลและนาผลที่ได๎มาวิเคราะห์
มุมมองทั้ง 4 ดังกลําว ประกอบด๎วย
1. The learning and growth perspective เป็นมุมมองด๎านการเรียนรู๎และการเติบโต
เชํน การพัฒนาความรู๎ความสามารถของพนักงาน, ความพึงพอใจของพนักงาน, การพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวกในการทางาน เป็นต๎น
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2. The business process perspective เป็นมุมมองด๎านกระบวนการทางานภายใน
องค์กรเอง เชํน การคิดค๎นนวัตกรรมใหมํ ๆ การจัดโครงสร๎างองค์กรที่ มีประสิ ทธิภ าพ, การ
ประสานงานภายในองค์กร, การจัดการด๎านสายงานผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นต๎น
3. The customer perspective เป็นมุมมองด๎านลูกค๎า เชํน ความพึงพอของลูกค๎า ,
ภาพลักษณ์, กระบวนการด๎านการตลาด, การจัดการด๎านลูกค๎าสัมพันธ์ เป็นต๎น
4. The financial perspective เป็นมุมมองด๎านการเงิน เชํน การเพิ่มรายได๎ , ประสิทธิภาพ
ในการผลิตที่มีต๎นทุนต่าและมีการสูญเสียระหวํางผลิตน๎อย, การหาแหลํงเงินทุนที่มีต๎นทุนต่า เป็นต๎น
วรเดช จันทรศร (2530, หน๎า2) สรุปวําการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติเป็นการแสวงหา
วิธีการ และแนวทางเพื่อปรับปรุง นโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานในโครงการให๎ดีขึ้น เนื้อหา
สาระของการศึกษาการนานโยบายไปปฏิบัติจึงเน๎นการแสวงหาคาอธิบาย เกี่ยวกับปรากฏการณ์ หรือ
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบัติ (implementation
processes) เพื่อที่จะศึกษาบทเรียนพัฒนาแนวทางและสร๎างกลยุทธ์เพื่อที่จะทาให๎การนานโยบายไป
ปฏิบัติบังเกิดความสาเร็จ
จากแนวคิดในการใช๎เครื่องมือด๎านการบริหารจัดการและการนานโยบายไปปฏิบัติ สามารถ
สรุปสาระสาคัญได๎ดังนี้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ชํวยในการประเมินผลองค์กร ทาให๎ผล
การดาเนินงานขององค์กรดีขึ้น และชํวยในการนาเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติจริง โดยทฤษฎี Balanced
Scorecard ประกอบด๎วยองค์ประกอบขององค์กรใน 4 มุมมอง ได๎แกํ มุมมองทางด๎านการเงิน ใช๎เพื่อ
พิจารณาวําองค์กรสามารถจัดการงบประมาณด๎านการเงินในการบริหารจัดการองค์กรอยํางเหมาะสม
หรื อไมํ , มุมมองทางด๎านลู กค๎า เป็ นมุมมองด๎านการบรรลุ ถึงเปูาหมายขององค์กร วําองค์กรเป็น
อยํางไรในสายตาประชาชน, มุมมองทางด๎านกระบวนการภายใน เป็นมุมมองที่ใช๎มององค์กรวํา
องค์กรมีการจัดการภายในอยํางมีคุณภาพหรือไมํ , และมุมมองด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา เป็นมุมมอง
ที่ใช๎มองเรื่องการเรียนรู๎และพัฒนาตัวองค์กรและบุคลากรอยํางไร และเมื่อประเมินผลองค์กรแล๎ว
ควนกาหนดนโยบายและไปปฏิบัติเพื่อสร๎างกลยุทธ์ที่ทาให๎องค์กรประสบความสาเร็จตํอไป
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข๎องทาให๎การศึกษานี้สามารถกาหนดแนวคิดใน
การศึกษาดั้งภาพที่ 1
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ประสิทธิผล/การบรรลุเป้าหมาย (มลพิษ/ทรัพยากรธรรมชาติ/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/ระบบ
นิเวศน์)
 โครงการ/กิจกรรมที่บรรลุผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับของประชาชนในเรือ่ งการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล
 ผลสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาล

การบริหารจัดการภายในองค์กร (ธรรมาภิบาล)
 หลักนิติธรรม (Rule of Law)
 มีการใช๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ
จัดการสิ่งแวดล๎อม นโยบายและ
แผนการดาเนินงานที่เป็นธรรม (ข๎อ
ร๎องเรียน)
 หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
 บุคลากร/เจ๎าหน๎าที่ในเทศบาลมีความ
รับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ของเทศบาล
 หลักความโปร่งใส (Transparency)
 ประชาชนหรือผูส๎ นใจสามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลได๎สะดวก มีการเปิดเผยข๎อมูล
ให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทราบ
 มีส่วนร่วมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(Public Participation)
 ประชาชน/ผูม๎ ีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามี
สํวนรํวมในการตัดสินใจเรื่องการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมภายในพื้นที่
เทศบาล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (วัดความพึงพอใจ)
stakeholders
 ความพึงพอใจของประชาชน
(ชาวบ๎าน)
 ความพึงพอใจบุคลากรในหนํวยงาน
 ความพึงพอใจขององค์กรธุรกิจที่
เกี่ยวข๎อง (เชํน ตลาด โรงงาน
เกษตรกร ฯลฯ )

การเรียนรู้และพัฒนา
 การพัฒนาบุคลากร
 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางาน

กรอบแนวคิด
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วิธีดาเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช๎ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร๎ างกับ ผู๎ มีสํ ว นได๎สํ ว นเสี ยในการจัด การสิ่ งแวดล๎ อมของเทศบาลเมืองนําน รํว มกั บการ
สั งเกตการณ์แบบไมํมีสํ ว นรํ ว ม รวมทั้งได๎ศึกษาเอกสารที่เกี่ย วข๎อง การใช๎แบบสั มภาษณ์ใ นการ
สอบถาม ผู๎วิจัยได๎ใช๎คาถามที่มีลักษณะปลายเปิด ประกอบกับการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ใช๎
การวิเคราะห์ข๎อมูลเชิงพรรณนา โดยประยุกต์แนวคิด Balanced Scorecard ในการศึกษาปัจจัยที่
สํ ง ผลตํ อ การดาเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ภาคธุ รกิ จ หรือ แวดวงวิ ช าการนิ ย มใช๎ Balanced
Scorecard ในการศึกษาปัจจัย เชํน Kaplan และ Norton, 1998 ได๎แนะนาเทคนิค Balanced
Scorecard เพื่อใช๎ในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การภาคธุรกิจ โดยเพิ่มเติมมิติทางด๎านลูกค๎า
(Customers Perspective) มิติด๎านกระบวนการบริหารภายในองค์การ (Internal Perspective)
และด๎านมิติทางการเรียนรู๎ (Innovation and Learning Perspective) เพื่อใช๎ในการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ ผ ลงานขององค์การ นอกจากการวัดผลการปฏิบัติงานที่ใช๎กันอยูํเดิมที่เน๎นมิติทางด๎าน
การเงิน (Financial Perspective) แตํเพียงอยํางเดียว ซึ่งไมํสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ คํานิ ยม
ของกลุํ ม ผู๎ มี สํ ว นได๎สํ ว นเสี ย และการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล๎ อมภายนอกองค์ก ารได๎ อยํ า ง
ครอบคลุ ม งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองบางประเด็ น ให๎ มี ค วามเหมาะสม เชํ น มี ก าร
ปรับเปลี่ยนมุมมองด๎านการเงินเป็นมุมมองด๎านผู๎มีสํวนได๎เสียในการดาเนินงานขององค์กร เพื่อให๎
สอดคล๎องกับการดาเนินงานของภาครัฐ ซึ่งสนใจในความสาเร็จของการดาเนินงานโดยเฉพาะความพึง
พอใจของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในการเข๎ารับบริหารมากกวํา และใช๎หลักการบริหารจัดการภายในองค์กร
(Good Governance) เพื่อให๎ทราบถึงการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมือ ง
นําน ปั จจั ย ที่สํ งผลตํอความส าเร็ จ โดยการวิเคราะห์ เนื้อหารํว มกับการวิเคราะห์แบบสามเส๎ า
(Triangulation) เป็นการวิเคราะห์จากแหลํงข๎อมูลทั้ง 3 แหลํง ได๎แกํ 1) ภาครัฐ 2) เอกชน และ 3)
ประชาชน รวมจานวนทั้งสิ้นจานวน 16 คน มีรายละเอียดดังตํอไปนี้
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญจากภาครัฐ จานวน 8 คน ได้แก่ ผู๎อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม เทศบาลเมืองนําน, เจ๎าหน๎าที่สานักสิ่งแวดล๎อมจังหวัดนําน, เจ๎าหน๎าที่เทศกิจ, พนักงาน
รักษาความสะอาด, เจ๎าหน๎าที่สถานศึกษา, เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลนําน, เจ๎าหน๎าที่จากสานักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเจ๎าหน๎าที่จากกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญจากภาคประชาชน จานวน 5 คน ได้แก่ ผู๎นาชุมชนอยํางไมํเป็น
ทางการ (ปราชญ์ชาวบ๎าน) จานวน 3 คน ได๎แกํ ปราชญ์ชาวบ๎านชุมชนบ๎านมหาโพธิ, ปราชญ์ชาวบ๎าน
ชุมชนบ๎านน้าล๎อม และปราชญ์ชาวบ๎านชุมชนบ๎านศรีพันต๎น
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญจากภาคเอกชน จานวน 3 คน ได้แก่ พํอค๎า แมํค๎าตลาดสดในเทศบาล,
พนักงานห๎างสรรพสินค๎า และพนักงานอูํซํอมรถ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร๎างที่มีลักษณะเป็นแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด(Open-ended Questions) และแบบสังเกตการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา
นี้ ได๎จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องแล๎วกาหนดคาถามที่ใช๎ในการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นผู๎วิจั ยจึงนาแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
เพื่อให๎เนื้อหาของแบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสม สอดคล๎อง ตรงประเด็นและครอบคลุมกับสิ่งที่
ต๎องการศึกษา
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประเภท
เทศบาลเมือง ตั้งอยูํในเขตอาเภอเมืองนําน จังหวัดนําน มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ตาบล คือ ตาบลในเวียง
ทั้งตาบล และบางสํ วนของตาบลผาสิ งห์ ภายในเขตเทศบาลมีที่ตั้งของศูนย์ราชการ สถานศึกษา
สถาบันการเงินตํางๆ ทาให๎มีฐานะเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัด ประกอบด๎วยชุมชนในเขต
เทศบาล จานวน 32 ชุมชน จานวนบ๎าน 10,411 หลังคาเรือน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนําน มี
จานวน 20,595 คน แยกเป็นชาย 10,092 คน หญิง 10,257 คน ความหนาแนํนของประชากร
ประมาณ 2,710 คนตํอตารางกิโลเมตร (เทศบาลเมืองนําน, ธันวาคม 2557)
1. การดาเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองน่าน พบวําเทศบาล
เมืองนํานมีการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมหลายด๎าน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้
การดาเนินงานด้านการจัดการขยะ เทศบาลเมืองนํานมีการจัดการขยะมูลฝอย
อยํางยั่งยืน บนพื้นที่รวมกวํา 60 ไรํ ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไปจากองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นและเอกชน รวม 20 แหํง ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อให๎กับโรงพยาบาลทุกแหํงใน
จังหวัดนําน โดยมีระบบกาจัดขยะ ประกอบด๎วย พื้นที่ฝังกลบและโรงเตาเผาขยะติดเชื้อ ซึ่งการกาจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล เป็นระบบฝั งกลบอยํางถูกหลักสุขาภิบาล ปัจจุบันเทศบาลได๎นาเอาระบบ
การคัดแยกขยะและระบบการหมักปุ๋ยมาใช๎เพื่อลดปริมาณขยะที่นาไปฝังกลับตํอไป
มีชุมชนต๎นแบบในการดาเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนและมีศูนย์
เรียนรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อมเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด๎านการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เขต
โดยมีประชาชนทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “ชาวบ๎านในชุมชนทุกคนเห็นความสาคัญในเรื่องขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจากบ๎านเรือนของคนในชุมชนเรา จึงเกิดความรํวมมือกันในชุมชนเพื่อแก๎ไขปัญหาขยะมูลฝอย
และรํวมกันเป็นวิทยากรให๎ความรู๎นักทํองเที่ยวและผู๎ที่สนใจ เพื่อให๎การดาเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนได๎แพรํกระจายเป็นความรู๎สูํท๎องถิ่นอื่นได๎ ” (การสัมภาษณ์สํวนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
อาจกลํ า วได๎ วํ า การแสดงความคิ ด เห็ น ของประชาชนในชุ ม ชนท าให๎ ชุ ม ชนมองเห็ น ปั ญ หาด๎ า น
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สิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้น และชํว ยกันหาวิธี แก๎ไขปัญหา รวมทั้งยังสามารถขยายวิธีการแก๎ไขปัญหาให๎
บุคคลภายนอกรับรู๎ได๎อีกด๎วย
การดาเนินงานด้านการจัดทาแผนแม่บทเมือง เทศบาลเมืองนํานมีการจัดทาแผน
แมํบทและผังแมํบทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเกํานําน ทาให๎ภูมิทัศน์ของขํวงเมืองมีความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย สวยงามเป็นพื้นที่เปิดโลํงที่ใช๎เป็นลานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและเป็นที่พักผํอน
หยํอนใจของประชาชนและนักทํองเที่ยวทั่วไป
การด าเนิน งานด้ า นการบาบัดน้า เทศบาลเมืองนํานมีระบบบาบัดน้าเสี ย โดย
ดาเนิ น การกํอสร๎ างระบบบ าบั ดน้ าเสี ยเป็ นแบบบํอผึ่ ง มีปริมาณน้าเสี ยที่เข๎าระบบ 5,000-6,000
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยหลังการบาบัดน้าเสีย มีการปลํอยน้าทิ้งลงสูํแหลํงน้าสาธารณะ มีระบบบาบัด
น้าเสีย จานวน 1 แหํง ที่ดาเนินการบาบัดน้าเสียให๎กับครัวเรือนใน 28 ชุมชน สํงผลให๎ทางเทศบาลมี
ระบบการจัดการน้าเสียที่มีประสิทธิภาพและลดปัญหาเหตุเดือดร๎อนราคาญด๎ านกลิ่นเหม็นของน้าเสีย
จากภาคครัวเรือนและสถานประกอบการ
การดาเนินงานด้านพื้นที่สีเขียว เทศบาลเมืองนํานมีสวนไม๎ใหญํใจกลางเมือง ชื่อ
สวนภูมิรักษ์ เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนําน เป็น 1 ใน 6 สวนภูมิรักษ์ในประเทศไทย จากความรํวมมือ
ของหลายหนํวยงาน ตามพระราชดาริของพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 คือ สร๎างปุาใหญํในเขตเมือง
หลํอหลอมและกระตุ๎นจิตสานึกของชุมชนให๎เห็นความสาคัญของต๎นไม๎ เกิดรักและหวงแหนพื้นที่ปุาไม๎
ใช๎เป็นสถานที่ออกกาลังกาย เป็นแหลํงเพาะพันธุ์ไม๎หายากและสมุนไพรไทยตลอดจนเป็นแหลํงเรียนรู๎
ทางธรรมชาติ โดยเทศบาลเมืองนํานได๎ให๎การสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งการตัดแตํงต๎นไม๎ เพื่อให๎
สวนภูมิรักษ์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนํานเป็นสวนไม๎ใหญํใจกลางเมือง
ด้านจิตอาสาและอาสาสมัคร เทศบาลเมืองนํานมี อาสาสมัครพิทั กษ์สิ่งแวดล๎อม
ชุมชน โดยเป็นกลุํมบุคคลที่เข๎ามาดูแลรักษาความสะอาดของถนน ตรอกซอยและจัดการขยะในชุมชน
สํงผลให๎เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในทุกชมชนในเขตเทศบาลเมืองนําน
การดาเนินงานด้านความปลอดภัยภายในชุมชน เทศบาลเมืองนํานมี นวัตกรรม
ชุมชนปลอดภัยเขตเทศบาลเมืองนําน สร๎างความเข๎าใจและสร๎างแนวรํวมในการดาเนินการมีการสรุป
ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา โดยการประเมินจากหนํวยงานภายนอก ทาให๎เทศบาลเมืองนํานได๎รับ
คัดเลือกเป็นชุมชนชนปลอดภัยระดับโลก ลาดับที่ 316 ของโลก และได๎รับเกียรติเป็นเข๎าภาพในการ
จัดประชุมนานาชาติ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 22 เกิดการมีสํวนรํวมของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
นําน หนํวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคีเครือขํายอื่นในการดาเนินการเมืองปลอดภัยแบบบูรณาการ
13 ประการ ได๎แกํ การปูองกันสาธารณภัย การปูองกันในเด็กและเยาวชน การเฝูาระวังความเสี่ยง
การสอบสวนการตาย การเติมความรู๎สูํผู๎พิทักษ์ความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ปูองกัน
การจมน้า สนามเด็กเลํนปลอดภัย และการควบคุมสุนัขจรจัด
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2. ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน
จากการนาทฤษฎีระบบการบริหารงานและประเมินผลองค์กร (Balanced Scorecard) มาวิเคราะห์
พบวํา ปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน จังหวัด
นําน ประกอบด๎วยปัจจัยหลายมิติ ได๎แกํ
2.1 มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
จากการศึกษาพบวํา บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลเมืองนํานได๎รับการพัฒนา
ความรู๎ ความสามารถ โดยได๎มีโอกาสเข๎ารับการอบรมและนาเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการตํางๆ
เพื่อเป็นการสร๎างความตระหนักและจิตสานึกในการดาเนินงาน ทาให๎เกิดความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
การจัดการสิ่งแวดล๎อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทางผู๎บริหารได๎ให๎ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางานของเทศบาล โดยมีการจัดประชุมฝุายงานตํางๆ เพื่อชี้แจงการดาเนินงานและ
รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวํางการดาเนินงานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง โดยเจ๎าหน๎าที่ทําน
หนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “ทางผู้บริหารของเทศบาลได้สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดย
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนเข้ารับการอบรมเสริมความรู้ในเรื่องต่างๆ จากหน่วยงาน
ภายนอกอยู่เสมอ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนํ าน ในด๎านการเรี ยนรู๎และพัฒนา พบวําผู๎บริหารให๎ ความสาคัญในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรทั้งด๎านองค์ความรู๎ ประสบการณ์และทัศนคติที่ดีในการทางาน รวมถึงสนับสนุนให๎เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานอยํางตํอเนื่อง
2.2 มิติด้านการบริหารจัดการภายใน
จากการศึกษาพบวํา เทศบาลเมืองนํานมีการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ในด๎านการบริหารจัดการภายในอยํางเป็นรูปธรรม ผู๎วิจัยได๎นาหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะข๎อที่
สามารถวัดออกมาเป็นรูปธรรมได๎มาใช๎วัดการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักนิติธรรม ทางเทศบาลเมืองนําน ให๎ความสาคัญกับนโยบายขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นนโยบายของภาครัฐ ในการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมในปัจจุบัน โดยสํงเสริมให๎ชุมชน
ในเทศบาลเมืองนํานปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลอยําง
เครํ งครัด โดยเจ๎ าหน๎าที่ในเทศบาลทํานหนึ่งได๎ให๎ ข๎อมูล วํา “ทางผู้บริหารให้ความร่ว มมือกับทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลเสมอในเรื่องการดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และออกเป็นกฎหมายบังคับใช๎ เชํน ห๎ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ห๎ามตัดต๎นไม๎ทาลายปุา ห๎าม
เผาไฟปุา เป็นต๎น” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล,12 เมษายน 2561)
หลักความรับผิดชอบ เทศบาลเมืองนํานสํงเสริมให๎บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่มีความ
รับผิดชอบและรักในการปฏิบัติตามหน๎าที่ของตนเอง นอกจากจะคอยหาวิธีแก๎ไขและรับมือกับปัญหา
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ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่เกิดขึ้นแล๎ว ยังนาองค์ความรู๎เรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎ชุมชนได๎เรียนรู๎และ
พัฒนาตนเอง เพื่อรับ มือกับสถานการณ์สิ่งแวดล๎อมด๎ว ยตนเองได๎ และในปัจจุบันได๎มีชุมชนที่เกิ ด
กระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาด๎วยตนเองจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู๎ด๎านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ให๎ กับ หนํ ว ยงานภายนอกและผู๎ ที่ ส นใจได๎เ ข๎ามาเรี ยนรู๎ ได๎ โดยประชาชนทํานหนึ่ง ได๎ใ ห๎ ข๎อ มูล วํ า
“เมื่อก่อนชุมชนเคยมีปัญหาเรื่องขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น จึงแจ้งให้ทางเทศบาลทราบ หลังจากนั้นได้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมชุมชนและสอบถามชาวบ้านถึงสาเหตุของกลิ่นเหม็นจากขยะ และช่วยชาวบ้าน
หาวิธีแก้ไข พร้อมทั้งยั งให้ ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งแก่ชาวบ้านในชุมชนด้ว ย” (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มีนาคม 2561)
หลักความโปรํงใส ประชาชนและชาวบ๎านในชุมชนของเทศบาลเมืองนําน สามารถ
เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลได๎หลายชํองทาง ได๎แกํ ทางวิทยุชุมชน
ปูายประกาศภายในเทศบาลปูายประกาศบริเวณโดยรอบชุมชน และเว็บไซต์ประชาสั มพันธ์ของ
เทศบาล เป็นต๎น ทาให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลได๎ทันเหตุการณ์ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ตํางๆ ได๎
ทันเวลา เชํน ข๎อมูลสภาพอากาศที่เตือนประชาชนวําอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นในอีก 2 วัน อาจทาให๎เกิด
ภัยแล๎งได๎ขอให๎ประชาชนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกลําว โดยประชาชนทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา
“ทุกวันจะได้ยินเสียงตามสายผ่านวิทยุของชุมชนว่าเทศบาลมีโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่อะไรบ้าง เช่น โครงการรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนนาไป
ทิ้ง โครงการปลูกต้นไม้ในชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม
2561)
หลักการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ทางเทศบาลเมืองนํานได๎เปิดโอกาสให๎
ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาล โดยทางเทศบาลได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากประชาชนในชุมชน
และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ตร๎านรับ -ซื้อของเกํา
และอูํซํอมรถ โดยผู๎ประกอบการทํานหนึ่งได๎ให๎ข๎อมูลวํา “มีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองน่านได้ขอ
ความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองไม่ให้ปล่อยน้าเสียลงแหล่งน้าสาธารณะ คัด
แยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งทางผู้ประกอบการก็เห็น
ด้วยและยินดีให้ความร่วมมือ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 12 เมษายน 2561)
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน ในด๎านการบริหารจัดการภายใน สามารถพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลที่สาคัญ
และสามารถมองเห็นอยํางเป็นรูปธรรมได๎ โดยพบวํา เทศบาลเมืองนํานใช๎หลักนิติธรรมในการให๎ความ
รํวมมือเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลมีความรับผิดชอบตํอการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชน มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางโปรํงใส
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และเปิ ดโอกาสให๎ ป ระชาชนเข๎ามามีสํ ว นรํว มในการตัดสิ นใจและการดาเนินงานด๎านการจัด การ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาล
2.3 มิติด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมื อ งนํ า น จั ง หวั ด นํ า น ในด๎ า นผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย โดยได๎ ศึ ก ษาจากความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและองค์กรธุรกิจ ในการดาเนินงานด๎านสิ่ งแวดล๎ อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้
จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบวํา ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนํานและ
องค์กรธุรกิจสํวนใหญํพึงพอใจในการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาลเมืองนําน
รวมถึงพอใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล โดยประชาชนสํวนใหญํรู๎สึกวําจากจานวน
ประชากรและนักนักทํ องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนํานได๎เพิ่มจานวนมากขึ้นทาให๎ปัจจุบันชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองนํานเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล๎อม ทั้งเรื่องขยะมูลฝอย น้าเสีย ปัญหาหมอกควัน ขาด
แคลนพื้นที่สี เขียวและอันตรายตํางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองนํานได๎เริ่มหาแนวทางในการ
เตรียมพร๎อมรับมือและแนวทางการแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่องเสมอมา โดยประชาชนทําน
หนึ่ งได๎ให๎ ข๎อมู ล วํา “ประทับ ใจการทางานของเจ้าหน้า ที่เทศบาลและผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้อง เพราะ
เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เมื่อเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ จะรีบเข้า
มาช่ว ยชาวบ้านแก้ไขปั ญหาทัน ที และให้ ข้อมูล ที่เป็นความรู้แก่ช าวบ้านเพื่อให้ ช าวบ้านสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นอีก” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนํานเป็นที่พึงพอใจของชาวบ๎านและประชาชนผู๎อยูํอาศัยในเทศบาลเป็นอยํางดี โดย
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลได๎ให๎การชํวยเหลือประชาชนและสํงเสริมความรู๎ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม
รวมถึงยังเปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎รํวมดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมด๎วยตนเองอีกด๎วย
2.4 มิติด้านประสิทธิผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านประสิทธิผลโดยได๎ศึกษาจากความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้
ในด๎านภาพรวมของการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล พบวํา
เทศบาลเมืองนํานประสบความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยดูจากการ
ดาเนินงานที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลเมืองนํานมีโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนมากมาย เชํน ด๎านการจัดการขยะ ด๎านการจัดการน้า ด๎านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด๎านการอนุรักษ์
เมืองเกํา ด๎านการสนับสนุนให๎มีจิตอาสาและอาสาสมัคร ด๎านนวัตกรรมความปลอดภัยภายในชุมชน
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ของเทศบาล ซึ่งจากการดาเนิน งานที่ผํานมาประสบความสาเร็จเป็นอยํางมาก โดยพิจารณาจาก
รางวัลที่ทางเทศบาลได๎รั บจากหนํวยงานด๎านสิ่ งแวดล๎ อมมากมาย ได๎แกํ รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อม
อาเซียนยั่งยืน โดยสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) ได๎ดาเนินการ
คัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหวํางปี 2559 - 2560 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียน
ฯ ครั้งที่ 4 และได๎รับรางวัลรองชนะเลิ ศอันดับ 1 เทศบาลนําอยูํอยํางยั่งยืน จากการประกวดเมือง
สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน ประจาปี 2559 โดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อม รางวัลชุมชนปลอดภัยระดับ
โลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO) และคุณครูทํานหนึ่งให๎ข๎อมูลวํา “การทากิจกรรมหรือโครงการ
ด้า นสิ่ งแวดล้ อ มต่ า งๆ ของเทศบาลเมือ งน่ าน ทางเทศบาลให้ ค วามส าคั ญ กับ ประชาชนและผู้ ที่
เกี่ยวข้องทุกคน โดยสนับสนุนให้ทุกคนในชุมชนร่วมกันทางาน เช่น กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะ ที่ชุมชนบ้านมหาโพธิ เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ทางเทศบาลสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นวิทยากร
ด้วยตัวเอง จากความร่วมมือของเทศบาลและชาวบ้านในชุมชนทาให้เทศบาลเมืองน่านเป็นเมืองที่น่า
อยู่และได้รับรางวัลมากมายจากหลายหน่วยงาน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 23 มีนาคม 2561)
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา เทศบาลเมืองนํานมีการดาเนินงานด๎านการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมที่ประสบความสาเร็จ พิจารณาจากการดาเนินงานในอดีตจนถึงปัจจุบันและรางวัลด๎านการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมมากมายจากหนํวยงานตํางๆ
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา ปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จในการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน โดยการวิเคราะห์ตามหลัก Balanced
Scorecard สามารถแบํงปัจจัยออกเป็น 4 มิติ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผล
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านประสิทธิผลโดยได๎ศึกษาจากความสาเร็จในการดาเนินโครงการ
ด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล ซึ่งสามารถอภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้
ในด๎านภาพรวมของการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล พบวํา
เทศบาลเมืองนํานประสบความส าเร็จตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยดูจากการ
ดาเนินงานที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน ทางเทศบาลเมืองนํานมีโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมใน
ชุมชนมากมาย เชํน ด๎านการจัดการขยะ ด๎านการจัดการน้า ด๎านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด๎านการอนุรั กษ์
เมืองเกํา ด๎านการสนับสนุนให๎มีจิตอาสาและอาสาสมัคร ด๎านนวัตกรรมความปลอดภัยภายในชุมชน
ของเทศบาล ซึ่งจากการดาเนินงานที่ผํานมาถือวําประสบความสาเร็จเป็นอยํางมาก โดยพิจารณาจาก

338

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

รางวัลที่ทางเทศบาลได๎รั บจากหนํวยงานด๎านสิ่ งแวดล๎ อมมากมาย ได๎แกํ รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎ อม
อาเซียนยั่งยืน โดยสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (สผ.) ได๎ดาเนินการ
คัดเลือกเมือง (เทศบาล) ระหวํางปี 2559 - 2560 เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียน
ฯ ครั้งที่ 4 และได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลนําอยูํอยํางยั่งยืน จากการประกวดเมือง
สิ่งแวดล๎อมยั่งยืน ประจาปี 2559 โดยกรมสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและรางวัลชุมชนปลอดภัย
ระดับโลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ผํานมาของเทศบาลเมืองนํานมีการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคําตามหลักการการดูแลประชาชนของเทศบาลซึ่งสอดคล๎องกับ จรัส
สุวรรณมาลา และคณะ (2547) พบวําองค์กรที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมโดยรวม จะต๎องมีเกณฑ์หรือ
ข๎อกาหนดการปกครองที่ดี ได๎แกํ การเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ ประกอบกับการดาเนินการโดยมี
ประสิทธิภาพ ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา ในการจัดการสิ่งแวดล๎อมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎อง
คานึงถึงทรัพยากรทีม่ ีอยูํในท๎องถิ่นเป็นสาคัญเพื่อลดต๎นทุนในการดาเนินงาน ดังนั้นสามารถสรุปได๎วํา
เทศบาลเมืองนํานมีการดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิผล
ที่ดีโ ดย พิจารณาจากการดาเนิ นงานในอดีตจนถึงปัจจุบันและรางวัลด๎านการจัดการสิ่ งแวดล๎ อม
มากมายจากหนํวยงานตํางๆ
มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมื อ งนํ า น จั ง หวั ด นํ า น ในด๎ า นผู๎ มี สํ ว นได๎ สํ ว นเสี ย โดยได๎ ศึ ก ษาจากความพึ ง พอใจของ
ประชาชนและองค์กรธุรกิจ ในการดาเนินงานด๎านสิ่ งแวดล๎ อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้
จากการสั มภาษณ์ และสั งเกตการณ์ พบวํ า ประชาชนสํ ว นใหญํ พึง พอใจในการ
ดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาลเมืองนําน รวมถึงพอใจในการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่ในเทศบาล รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎อ งทั้งตลาดสด ร๎านขายของเกํา อูํซํอมรถ โรงเรียน
และโรงพยาบาล ที่ให๎ความรํวมมือในการจัดการสิ่งแวดล๎อมกับทางเทศบาลเป็นอยํางดี ทาให๎เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีตํอกัน
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนํานเป็นที่พึงพอใจของชาวบ๎านและประชาชนผู๎อยูํอาศัยในเทศบาลเป็นอยํางดี โดย
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลได๎ให๎การชํวยเหลือประชาชนและสํงเสริมความรู๎ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อม
รวมถึงยังเปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค์กรธุรกิจได๎รํวมดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
ชุมชน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสุนีย์ มัลลิกามาลย์ (2545) กลําวไว๎วําการมีสํวนรํวมเป็นประโยชน์

339

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตํอการดาเนินนโยบายและโครงการพัฒนาตํางๆ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ได๎อยํางมาก เนื่องจากประชาชนสามารถเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบและเตือนภัยโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
โครงการหรือกิจกรรมที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน สังคมและคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
มิติด้านการบริหารจัดการ
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ในด๎านการบริหารจัดการ ได๎ศึกษาจากหลักธรรมาภิบาลที่สามารถวัด
ได๎อยํางเป็นรูปธรรมที่นามาใช๎ในการดาเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่งสามารถ
อภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้
ทางผู๎ บ ริ ห ารเจ๎ าหน๎าที่ ของเทศบาลเมืองนํานได๎ใช๎ห ลั กนิ ติธ รรมในการให๎ ความ
รํวมมือเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ โดยสํงเสริมให๎เทศบาลเมืองนํานปฏิบัติตามกฎหมาย
และนโยบายด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางชัดเจน ใช๎หลักความรับผิดชอบโดยเจ๎าหน๎าที่ทุกคนมี
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชนและพื้นที่ของเทศบาล ใช๎หลักความโปรํงใสซึ่งทาง
เทศบาลเมืองนํานมีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลให๎ ประชาชน
รับทราบข๎อมูลได๎หลายชํองทาง ได๎แกํ ทางวิทยุชุมชน ปูายประกาศภายในเทศบาลปูายประกาศ
บริเวณโดยรอบชุมชน และเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เป็นต๎น และใช๎หลักการมีสํวนรํวมของ
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย โดยทางเทศบาลเมืองนํานได๎เปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ได๎มี
สํวนรํวมในการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของทางเทศบาล รวมทั้งมี
การจัดสรรงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเนื่อง
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน ใช๎หลักนิติธรรมในการให๎ความรํวมมือเรื่องนโยบายด๎านสิ่งแวดล๎อมของภาครัฐ
เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลมีความรับผิดชอบตํอการจัดการสิ่งแวดล๎อมของชุมชน มีการเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางโปรํงใส และเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ตัดสิ น ใจและการดาเนิ น งานด๎านการจั ดการสิ่ งแวดล๎ อมของเทศบาล สอดคล๎ องกับงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2556) ที่พบวํา “การมีสํวนรํวมของประชาชนซึ่งเป็นหลักการสาคัญหนึ่งของธรร
มาภิบาลเป็นแนวคิดสาคัญที่เป็นที่คาดหวังวําจะสามารถแก๎ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาตําง ๆ และสามารถนาประเทศไทยไปสูํการพัฒนาอยําง
ยั่งยืนได๎ในอนาคต”
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มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของ
เทศบาลเมื องนํ า น จั ง หวัด นํ า น ในด๎ านการเรี ย นรู๎ แ ละพัฒ นา ได๎ ศึ กษาจากการพัฒ นาบุค ลากร
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานในการดาเนินงานด๎านสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได๎ ดังตํอไปนี้
ทางผู๎บริหารของเทศบาลเมืองนําน ได๎ให๎ความสาคัญเรื่องการพัฒนาบุคลากรใน
องค์ ก ร จึ ง ได๎ ใ ห๎ ก ารสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให๎ มี ก ารพั ฒ นาตนเองทั้ ง ด๎ า นความรู๎ การศึ ก ษาและ
ประสบการณ์อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให๎เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการทางาน
ในองค์กรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการศึกษาสามารถสรุปได๎วํา การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของ
เทศบาลเมืองนําน มีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให๎ บุคลากรได๎เรียนรู๎และพัฒ นาตนเองอยูํเสมอ
รวมถึงสนับสนุนให๎มีการปรับปรุงกระบวนการทางานภายในองค์กรให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูํเสมอ
ซึง่ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของจาลอง โพธิ์บุญ (2554) ได๎ศึกษาเรื่ององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ
การฝุาวิกฤตโลกร๎อน : ศึกษากรณีเทศบาลตาบลเมืองแกลง พบวํา มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มี
การปรับปรุงกระบวนการทางาน และมีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการดาเนินกิจกรรมลด
ภาวะโลกร๎อนในเทศบาล
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มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรและเจ๎าหน๎าที่
-เปิ ด โอกาสให๎ บุ ค ลากรและเจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
เทศบาลเข๎ า รับ การอบรมและนาเสนอผลงาน
เพื่อ สร๎า งจิ ต สานึ ก ในการดาเนินงาน และเพิ่ ม
ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล๎อม
มากยิ่งขึ้น
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางาน
- มีการจั ดประชุมฝุา ยงานตํางๆ เพื่อชี้แจงการ
ดาเนินงานและรับ ทราบปั ญ หาและอุ ป สรรคที่
เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
ทางานอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง

มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความพึงพอใจของประชาชน
-ประชาชนสํว นใหญํพึงพอใจในการดาเนินงาน
ด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน
และพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของ
เทศบาล
ความพึงพอใจขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง
-องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข๎ อ ง ทั้ ง โรงพยาบาล
โรงเรียน ตลาดสด ร๎านรับซื้อของเกําและอูํซํอม
รถ สํวนใหญํพึงพอใจในการดาเนินงานด๎านการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาลเมืองนําน และพึง
พอใจตํ อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ๎ า หน๎ า ที่ ข อง
เทศบาล

มิติด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร
หลักนิติธรรม
-ให๎ความรํวมมือกับภาครัฐในการดาเนินงานด๎าน
การจัดการสิ่งแวดล๎อมในชุมชนของเทศบาล
หลักความรับผิดชอบ
-บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในเรื่ อ งการจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ มของชุ ม ชนเป็ น
อยํางดี
หลักความโปรํงใส
-มีการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารในการดาเนินงาน
ด๎ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ มของเทศบาลให๎
ประชาชนได๎ทราบหลายชํองทาง
หลักการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
-เปิดโอกาสให๎ประชาชนและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย
ได๎ มี สํ ว นรํ ว มในการตั ด สิ น ใจในกิ จ กรรมหรื อ
โครงการด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมของเทศบาล

มิติด้านประสิทธิผล
กิ จ กรรมที่ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ด๎ า นการจั ด การ
สิ่งแวดล๎อมของเทศบาล
-เทศบาลเมืองนํานมีกิจกรรมที่บรรลุผลสาเร็จใน
ด๎ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ ม ได๎ แ กํ ด๎ า นการ
จัดการขยะ ด๎านการบาบัดน้า ด๎านพื้นที่สีเขียว
ด๎ า นจิ ต อาสาและอาสาสมั ค รและยั ง มี ก าร
ดาเนินงานด๎านความปลอดภัยในชุมชน
ผลสาเร็จ ในการจั ดการสิ่งแวดล๎อ มอยํา งยั่งยืน
ของเทศบาล
-เทศบาลเมืองนํานประสบความสาเร็จโดยได๎รับ
รางวัลด๎านสิ่งแวดล๎อมจากหลายหนํวยงาน ได๎แกํ
รางวัลเมืองสิ่งแวดล๎อมอาเซียนยั่งยืน จากสานัก
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล๎อม (สผ.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เทศบาลนํ า อยูํ อ ยํ า งยั่ ง ยื น โดยกรมสํ ง เสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และรางวั ลชุมชนปลอดภัย
ระดับโลก จากองค์การอนามัยโลก (WHO)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืนของเทศบาลเมืองน่าน
จังหวัดน่าน

ภาพที่ 2 สรุปผลการศึกษากรณี : เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน
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ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาขององค์กร
1.
ข๎อค๎นพบจากการศึกษาพบวําเทศบาลเมืองนํานมีแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล๎อม
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎การดาเนินงานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมขยายวงกว๎างออกไปในระดับ
อาเภอและระดับจังหวัด ทางเทศบาลเมืองนํานควรรํวมมือกับทางเทศบาลอื่นที่ใกล๎เคียงกัน เพื่อขยาย
งานด๎านการจัดการสิ่งแวดล๎อมระดับอาเภอและจังหวัดตํอไป
2.
ในการศึกษาครั้งตํอไปผู๎วิจัยควรเสนอแนะแนวทางในการถํายทอดองค์ความรู๎ในการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนของเทศบาลเมืองนํานให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นที่มีบริบท
ใกล๎เคียงกันตํอไป
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
การทาวิจัยเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอความสาเร็จในการจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน กรณีศึกษา
เทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน สามารถสาเร็จลุลํวงไปด๎วยดี ผู๎วิจัยต๎องขอกราบขอบพระคุณ ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ให๎การสนับสนุนและให๎คาแนะนา
ในการศึกษาวิจัยมาโดยตลอด ตลอดจนขอบพระคุณคณาจารย์และเพื่อนรํวมหลัก สูตรทุกทํานใน
หลั ก สู ต รการจั ด การสิ่ ง แวดล๎ อ ม คณะบริ ห ารการพั ฒ นาสิ่ ง แวดล๎ อ ม สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ที่ให๎ คาแนะน าตลอดการทาวิจัยในครั้งนี้ หั วหน๎าและเจ๎าหน๎าที่ทุกทํานจาก
ศูนย์วิจัยเพื่อสร๎างเสริมความปลอดภัยและปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และครอบครัวนิ่มกุล ที่คอยเป็นกาลังใจ ให๎การสนับสนุนและ
ชํวยเหลือเรื่องตํางๆ ตลอดมา
ขอบพระคุณเจ๎ าหน๎ าที่ทุกทํานของเทศบาลเมืองนําน จังหวัดนําน ผู๎ นาชุมชน ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ที่สละเวลาให๎ความรํวมมือและให๎ข๎อมูลเรื่องการจัดการสิ่ งแวดล๎อมของเทศบาล
เมืองนํานเป็นอยํางดี และขอขอบพระคุณทุกๆทํานที่ชํวยอานวยความสะดวกในการเก็บข๎อมูลในพื้นที่
เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพที่สุด
เอกสารอ้างอิง
ณิชนันทน์ จันทร์สืบแถว. (2553). การนาเทคนิค Balanced Scorecard ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร
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คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับการค้าง
ชาระหนี้และแนวทางในการลดการค้างชาระหนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์เกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับการค๎าง
ชาระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับการค๎างชาระหนี้และเพื่อศึกษาแนวทางในการ
ลดภาระหนี้ค๎างชาระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพื่อเสริมข๎อค๎นพบของผลการวิจัยเชิงปริมาณ แล๎วนาข๎อมูลที่ได๎มา
วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบวํา สมาชิกสหกรณ์เกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา ที่ค๎างชาระหนี้ มีอยูํ
3 คุณลักษณะสาคัญ คือ 1. สมาชิกที่มีอายุ 41-50 ปี เนื่องจากสมาชิกเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและ
สมาชิกมีคํานิย มทางวัตถุสูงขึ้น 2. จานวนสมาชิกในครัว เรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน เนื่ องจาก
สมาชิกทางานหารายได๎เพีย งคนเดียวและมีรายได๎ทางเดียว 3. สมาชิกที่มีรายได๎ทั้งสิ้ น 15,001 20,000 บาท เนื่องจากสมาชิกมีคําใช๎จํายในครัวเรือนและคําใช๎จํายอยํางอื่นกับสมาชิกมีอาชีพทาสวน
ยางพารา สาหรับแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ ประกอบด๎วยการลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู๎ การ
ปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํ การตรวจสอบวัตถุประสงค์การใช๎เงินกู๎ การวางแผนและให๎ความรู๎แกํสมาชิกใน
การชาระคืนเงินกู๎ และการสํงเสริมให๎สมาชิกทาบัญชีครัวเรือน
คาสาคัญ : คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร การค๎างชาระหนี้ แนวทางในการลดภาระหนี้
Abstract
The purpose of the study was to identify characteristics of members of Bang
Klam Agricultural Cooperative, Ltd., Songkhla Province and outstanding balance and
ways to reduce the outstanding balance among the members. Data were collected
through in-depth interviews to confirm findings of the quantitative study. The data
were analyzed by means of content analysis.
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The study found that members of Bang Klam Agricultural Cooperative, Ltd.,
Songkhla Province with outstanding balance had three main characteristics: 1. Age:
They were between 41 – 50 years old because when in this age range, it is easy for
members to have access to the source of fund and greater endorsement of material
values; 2) Income: The number of income-earning members in the household was
fewer than one as only one household member could earn money from only one
way; and 3) Expense: A total income the members earned was in the range 15,00120,000 Baht but they had high household expenses and other expenses in their
rubber plantation occupation. Regarding ways to reduce the outstanding balance,
the following five ways were found: interest reduction, reviewing and changing loan
agreements, checking loan uses against objectives of the loan, planning and providing
knowledge for members on repayment, and promoting members to keep household
accounts.
Keywords: Characteristics of Members of Agricultural Cooperative, Outstanding
Balance, Ways to Reduce the Outstanding Balance
บทนา
สหกรณ์ เ ป็ น องค์ ก ารหรื อ สถาบั น รู ป แบบหนึ่ ง ของประชาชน ที่ เ ข๎ า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจาวันมากขึ้น ไมํวําจะเป็นด๎านการผลิต การบริโภค การค๎า และการบริการด๎านตําง ๆ อีกทั้ง
ยังมีสํวนชํวยพัฒนาด๎านสังคม ศึกษาและวัฒนธรรมอีกด๎วย ไมํวําจะเป็นจุดมุํงหมายของสหกรณ์ใน
ด๎ า นสั ง คม คื อ การสํ ง เสริ ม การศึ ก ษา สํ ง เสริ ม เสรี ภ าพของมนุ ษ ย์ ต ามแนวทางประชาธิ ป ไตย
เสริมสร๎างความสามัคคีและความเข๎าใจอันดีระหวํางเพื่อนมนุษย์รวมทั้งสํงเสริมวัฒนธรรมและจิตใจ
บทบาทประการแรกของสหกรณ์ในการพัฒนาสังคม ได๎แกํ การให๎การศึกษาในที่นี้มิได๎มีความหมาย
เพียงแตํการศึกษาที่สอนให๎รู๎หลักวิธีการ กฎหมายและกฎบังคับของสหกรณ์เทํานั้น แตํเป็นการศึกษา
ในความหมายอยํางกว๎าง เพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในด๎านเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นวิถีชีวิตของ
มนุษย์ ประการที่สอง สหกรณ์ที่แท๎จริงเป็นโรงเรียนประชาธิปไตย เพราะสหกรณ์เป็นองค์การของ
ประชาชนผู๎เป็นสมาชิก ควบคุมโดยสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกระบวนการควบคุม ด๎วย
เหตุนี้สหกรณ์จึงกลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาสังคม ประการที่สาม สหกรณ์ได๎ชื่อวําเป็น
สถาบันเพื่อปฏิรูปและสํงเสริมความเทําเทียมกันของมนุษย์ในสังคม สหกรณ์ไมํสอนเฉพาะในเรื่อง
ประชาธิปไตยเทํานั้น แตํพยายามขจัดความแตกตํางระหวํางชนชั้นด๎วย ประการที่สี่ สหกรณ์สํงเสริม
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สามัคคีธรรมและสันติสุขในสังคมสหกรณ์เป็นกระบวนการรํวมมือกันด๎วยจิตสานึกบนพื้นฐานแหํง
ความเสมอภาค เพื่อให๎เกิดความเป็นธรรมในสังคม (จุรีพร เพ็ชรกาล, 2552)
สหกรณ์การเกษตร วัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อสํงเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสัง คม
ของสมาชิกด๎วยวิธีการชํวยตนเองและชํวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ สหกรณ์ดาเนินธุรกิจ
ให๎เงินกู๎หรือสินเชื่อแกํสมาชิก เพื่อประกอบอาชีพหรือการใช๎จํายที่จาเป็น ผลการดาเนินงานและ
ความสามารถในการทากาไรของสหกรณ์สํวนใหญํจึงขึ้นอยูํกับความสาเร็จและประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการลูกหนี้ ซึ่งเป็น สิ่งสาคัญที่สํงผลตํอรายได๎หลักให๎กับสหกรณ์เป็นสาคัญ แตํปัญหาสาคัญ
ของสหกรณ์มาจากสมาชิก และสหกรณ์เองที่ขาดความสามารถในการบริหารจัดการลูกหนี้ เชํน การ
เรํงรัดหนี้ไมํมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้และลูกหนี้ค๎างนานตํอเนื่องโดยไมํมีการแก๎ไขปัญหา
และปัญหาความสามารถในการชาระหนี้ในอนาคตสิ่งสาคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ์จึงขึ้นอยูํกับ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งการดาเนินธุรกิจการเงินในสหกรณ์ ทั้งด๎าน
การบริหารสินเชื่อ การติดตามเรํงรัดหนี้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในที่ดี เพื่อก าหนดแนวทางการบริ ห ารจัด การที่ เป็น เลิ ศที่ เหมาะสมและมี ประสิ ท ธิภ าพ จะ
สามารถแก๎ไขปั ญหาลูกหนี้ ผิ ดนั ดช าระหนี้ ลู กหนี้ค๎างชาระได๎ และเพื่อให๎ส หกรณ์มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานด๎านสินเชื่อ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัดชาระ ลูกหนี้ค๎าง
ชาระ เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมจึงชํวยกันระดมความคิดและหาวิธีการแก๎ไขปัญหาเพื่อให๎การดาเนินงาน
ประสบผลสาเร็จ ใช๎เป็นแนวทางในการสํงเสริมงานสหกรณ์ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาลูกหนี้ค๎าง
ชาระหนี้ของสหกรณ์ได๎ตํอไป (กรมสํงเสริมสหกรณ์, 2554)
ธุรกิจสินเชื่อเป็ นธุรกิจหลักในการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตร การดาเนินงานและ
ความสามารถในการทากาไรถือได๎วําทาได๎สูงสุด ผลจากการทากาไรที่ได๎จะต๎องนาไปใช๎เกี่ยวกับทุน
ดาเนินการด๎านตําง ๆ ของสหกรณ์ตํอไป การให๎เงินกู๎แกํสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบของสหกรณ์ซึ่ง
ผู๎บริ หารสหกรณ์ที่รั บผิดชอบในการพิจารณาใช๎เงินกู๎แกํส มาชิก และต๎องพิจารณาอยํางรอบคอบ
สมาชิกผู๎เป็นเจ๎าของสหกรณ์ เป็นผู๎ใช๎บริการธุรกิจสินเชื่อ พึงเข๎าใจบทบาทสิทธิ หน๎าที่ของตน ในการ
ที่จะรํวมทาธุรกิจกับสหกรณ์ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ดีที่สุดก็คือ การให๎การศึกษาอบรม หรือ
การประชุมกลุํมสมาชิกเพื่อเรียนรู๎ ปลูกฝังอุดมการณ์ วิธีการ และหลักการสหกรณ์เพื่อรับทราบปัญหา
ทราบความต๎อ งการของสมาชิ กโดยสมาชิกต๎ องให๎ ข๎อมู ล ที่ เป็ นจริ งเพื่อ ให๎ เ จ๎า หน๎ าที่ข องสหกรณ์
วางแผน แนะนา การใช๎เงินกู๎ แล๎วคณะกรรมการการพิจารณาเงินกู๎จะได๎พิจารณาอนุมั ติได๎ตรงตาม
ความต๎องการที่แท๎จริง (สานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย, 2559)
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร เป็นปัญหาสาคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรสํวนใหญํทาการผลิตโดยอาศัยธรรมชาติซึ่งไมํมีความแนํนอน ทาให๎ควบคุมผลผลิตไมํได๎
ประกอบกับราคาผลผลิตตกต่า ทาให๎รายได๎รับไมํคุ๎มคํากับการลงทุน เกษตรกรสํวนใหญํจึงมีฐานะ
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ยากจน และขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ จึงจาเป็นต๎องกู๎ยืมเงินจากแหลํงสินเชื่อมาลงทุน
แหลํงสินเชื่อแบํงได๎ 2 กลุํม คือ แหลํงสินเชื่อที่เป็นสถาบันการเงินในระบบได๎แกํ ธนาคาร สหกรณ์
การเกษตร กลุํมออมทรัพย์ และแหลํงสินเชื่อที่ไมํได๎เป็นสถาบันการเงินหรือ เรียกสั้น ๆ วําแหลํง
สินเชื่อนอกระบบ ประกอบด๎วย พํอค๎า เกษตรกร เพื่อนบ๎าน ญาติพี่น๎อง บริษัท หรือสถาบันการเงิน
และการลงทุนตําง ๆ ที่กํอตั้งขึ้นมาโดยไมํถูกต๎องตามกฎหมาย แหลํงสินเชื่อนอกระบบเป็นแหลํงที่
กูย๎ ืมงําย แตํต๎องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวําการกู๎เงินในระบบ(นฤมล คาทอง, 2556)
การที่สมาชิกชาระหนี้เงินกู๎ไมํตรงตามระยะเวลาที่ได๎กาหนดไว๎ในสัญญาเงินกู๎ นับวําเป็น
ปัญหาสาคัญ และมีผลกระทบโดยตรงตํอการเงินของสหกรณ์ เพราะการค๎างชาระคืนเงินกู๎ของสมาชิก
จะกํอให๎เกิดปัญหาในเรื่องของการค๎างชาระหนี้ กลําวคือ การได๎รับชาระหนี้ลําช๎ากวํากาหนด การมี
ปริมาณการค๎างชาระหนี้สูง หมายถึง ต๎นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในการดาเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์
ต๎องมีคําใช๎จํายในการติดตามทวงหนี้ที่ค๎างชาระ ปัญหาก็คือทาอยํางไรสหกรณ์ จึงจะสามารถควบคุม
ยอดการค๎างชาระเงินกู๎ของสมาชิกไมํให๎สูงไปกวําที่เป็นอยูํปัจจุบัน บางรายถึงขั้นมีการดาเนินคดีในชั้น
ศาลจนถูกบังคับเอาทรัพย์ขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ หากได๎เงินจากการขายทอดตลาดไมํ
พอชาระหนี้ต๎องถูกบังคับเอาทรัพย์สินอื่น เพื่อขายทอดตลาดเพื่อมาชาระหนี้จนครบ (สมฤทัย บัวกิ่ง,
2554)
จากผลการวิจั ย เชิง ปริ มาณ พบวํา ปัจ จัยที่มีผ ลตํอการค๎า งช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางกล่า จากัด อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา มี 3 คุณลักษณะ ได๎แกํ อายุของสมาชิก
จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ และรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน โดย สมาชิกสหกรณ์ที่มี
อายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสในการค๎างชาระหนี้สูงกวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด ที่มี
อายุ 51 ปี ขึ้นไป 2.61 เทํา สมาชิกสหกรณ์ที่มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน จะ
มีโอกาสในการค๎างชาระหนี้สูงกวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด ที่มีจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 3 คน ขึ้นไป 4.60 เทํา และสมาชิกสหกรณ์ที่มีจานวนสมาชิกในครัวเรือน
ที่ทางานหารายได๎ 2 คน จะมีโอกาสในการค๎างชาระหนี้สูงกวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า
จากัด ทีม่ ีจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 3 คน ขึ้นไป 2.51 เทํา และสมาชิกสหกรณ์ที่มี
รายได๎ทั้งสิ้ น ของครั ว เรื อน 15,001-20,000 บาท จะมีโ อกาสในการค๎างช าระหนี้สู ง กวําสมาชิ ก
สหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 20,001 บาท ขึ้นไป 3.92 เทํา และ
สมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน ต่ากวํา 15,000 บาท จะมีโอกาสในการค๎างชาระหนี้สูง
กวําสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 20,001 บาท ขึ้นไป 3.52
เทํา
จากปั ญ หาดั ง กลํ า ว ผู๎ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษา คุ ณ ลั ก ษณะของสมาชิ ก สหกรณ์
การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 คุณลักษณะกับการค๎างชาระหนี้และแนวทางในการลด
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การค๎างชาระหนี้ เพื่อเสริมข๎อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎าง
ชาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อที่
สหกรณ์จะได๎นาผลจากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างชาระของสมาชิก อันเป็นการ
พัฒนาความเป็นอยูํของสมาชิก และเพื่อวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับ
การค๎างชาระหนี้
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างชาระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า
จากัด จังหวัดสงขลา
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เป็นการศึกษาเพื่อเสริมข๎อค๎นพบของผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎างชาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด อาเภอบางกล่า
จังหวัดสงขลา โดยการวิเคราะห์การถดถอยโลจีสติกส์ (Logistic regression) ซึ่งผลการวิจัยพบวํ า
ปัจจัยที่ผลตํอการค๎างชาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
มีทั้งหมด 3 ตัวแปร ได๎แกํ อายุของสมาชิก จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ และรายได๎
ทั้งสิ้นของครัวเรือน
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับการ
ค๎างชาระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ ประกอบด๎วย 4 ตาบล ในอาเภอบางกล่า จังหวัด
สงขลา คือ ตาบลบางกล่า ตาบลทําช๎าง ตาบลแมํทอม ตาบลบ๎านหาร
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา ซึ่งมีหนี้ค๎างชาระเมื่อสิ้นปีทาง
บัญชี พ.ศ.2559 (1 กรกฎาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2559) โดยเป็นสมาชิกที่มีหนี้ค๎างทุกประเภท ที่
สหกรณ์กาหนดให๎ชาระ คือ ต๎นเงินค๎าง ดอกเบี้ยค๎างปี คําปรับค๎างปี และคําปรับ ผู๎วิจัยจึงได๎กาหนด
คุณสมบัติผู๎ให๎ข๎อมูลหลักไว๎สองกลุํม กลุํมแรกคือ คุณลักษณะสมาชิกที่มีหนี้ค๎างชาระ โดยคุณสมบัติ
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักซึ่งผลการวิจัยพบวํากลุํมสมาชิกที่มีสัดสํวนกับการค๎างชาระหนี้ ในสัดสํวนที่สูง คือ
สมาชิกที่มีอายุ 41-50 ปี สมาชิกที่มีบุคคลในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน และสมาชิกที่มีรายได๎
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ทั้งสิ้น 15,001-20,000 บาท จานวน 32 ราย กลุํมที่สองคือ กรรมการสหกรณ์ ผู๎จัดการและเจ๎าหน๎าที่
สินเชื่อ จานวน 8 ราย โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกข๎อมูลถึงสภาวะการเป็นหนี้ คุณลักษณะของสมาชิก
ที่ต๎องค๎างชาระหนี้ ตลอดจนแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ เพื่อ เสริมข๎อค๎นพบของการวิจัยเชิง
ปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการจัดเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลจาก
ปรากฏการณ์ตํางๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาด๎วยการสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมและการสัมภาษณ์เชิงลึก
การวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
ทั้ ง นี้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล จะเป็ น การประมวลข๎ อ มู ล จากผู๎ ใ ห๎ สั ม ภาษณ์ โดยใช๎ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ในการจัดหมวดหมูํเป็นประเด็นยํอย ตีความ และสรุป
ประเด็นตามวัตถุประสงค์
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการตรวจสอบข๎อมูลแบบสามเส๎า คือ ใช๎การเก็บข๎อมูลจากสามแหลํงที่แตกตํางกัน
ได๎แกํ สมาชิกสหกรณ์ผู๎มีหนี้ค๎างชาระ ฝุายจัดการคือ เจ๎าหน๎าที่ และผู๎จัดการสหกรณ์ ฝุายบริหาร คือ
กรรมการสหกรณ์ถึงการค๎างชาระหนี้และแนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างชาระให๎น๎อยลง
ผลการวิจัย
การศึกษา เรื่อง คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับ
การค๎างชาระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ทาให๎ได๎ผลการวิจัย โดยแบํงออกเป็น 2 สํวน
ดังนี้
1. คุณลักษณะของสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสค๎างชาระหนี้สูง เนื่องจากอายุสมาชิกชํวงนี้จะ
เข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและพื้นที่อาเภอบางกล่ามีแหลํงเงินกู๎ให๎บริการคนในพื้นที่เป็นจานวนมากทั้ง
ที่เป็น สถาบัน การเงินในระบบและนอกระบบ เชํน ธนาคารพาณิช ย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด สหกรณ์กองทุนสวนยาง จากัด กลุํมออมทรัพย์
ของหมูํบ๎าน รวมถึงแหลํงเงินกู๎นอกระบบ เชํน เงินกู๎จากบุคคล เงินกู๎รายวัน ดอกเบี้ย ร๎อยละ 10, 20
บาทตํอเดือน จากการเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎ได๎งํายนั้น ทาให๎สมาชิกที่มีอายุ 41-50 ปี มีหนี้สินได๎มากกวํา
หนึ่งแหํง สมาชิกบางคนก็มีแตํหนี้ภายในระบบเพียงอยํางเดียว แตํสมาชิกบางคนกู๎ทั้งในระบบและ
นอกระบบ จนทาให๎มีหนี้สินล๎นพ๎นตัวเกินความสามารถที่จะชาระได๎ จนทาให๎ไมํสามารถที่จะชาระหนี้
ได๎กลายเป็นหนี้ค๎างชาระตามมาดังคาสัมภาษณ์ของปูาเขียน ลุงวร (นามสมมุติ)
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“...บางครั้งปูาต๎องไปยืมเงิ นจากเพื่อนบ๎าน เถ๎าแกํที่มีเงิน หรือบางครั้งกู๎ฉุกเฉินกลุํมออม
ทรัพย์ตามบ๎าน เพราะ ปูาเดือดร๎อนต๎องใช๎เบี้ยเพื่อนาไปชาระหนี้ที่ถึงกาหนดเลยบางครั้งหยิบยืม
จากตรงนี่มาให๎ตรงโน๎น...”
(ปูาเขียน นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 12 ธันวาคม 2559)
“...ลูกลุงสอบเข๎าเรียนตํอได๎เลยต๎องใช๎เบี้ย คําเทอมมั่ง คําอุปกรณ์การเรียนมั่ง คําใช๎จํายก็สูง
เลยต๎องไปกู๎จากมา
จากสหกรณ์การเกษตรบางกล่า บางครั้งต๎องการดํวนก็ยืมเบี้ยตามบ๎านทา
ให๎ลุงเป็นหนี้หลายทางบางครั้งสํงหนี้
ทันบ๎างไมํทันบ๎าง...”
(ลุงวร นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 12 ธันวาคม 2559)
สมาชิกที่มีอายุชํวงนี้บางรายมีคํานิยมทางวัตถุต๎องการจะมีจะได๎ให๎เหมือนกับคนอื่นเป็นสิ่งที่
คนในสังคมไทยในปัจจุบันให๎ความสาคัญ เนื่องจากปัจจุบันในสังคมคนมักจะมองกันจากภายนอก โดย
ตันสินจากวัตถุ ยี่ห๎อของสินค๎า เครื่องประดับ รถยนต์ หรู บ๎านหลังใหญํโต และยังใช๎เป็นเครื่องวัด
ฐานะทางสังคมด๎วย ดังนั้นกลุํมคนทุกชนชั้น ทุกอาชีพ จึงต๎องการมีภาพลักษณ์ที่ดีทางสังคมสภาพ
ทางการเงินที่ดี และประกอบอาชีพที่ได๎รับการยกยํอง ในสํว นคนที่มีฐ านะทางการเงินที่ดีก็ได๎สิ่ ง
เหลํ านี้มาโดยมายาก แตํส าหรับ คนชนชั้น รากหญ๎าและชนชั้นกลาง ซึ่งสํ ว นใหญํมีจานวนมากใน
ประเทศ จะได๎สิ่งเหลํานี้มาโดยยาก เพราะความไมํพร๎อมในฐานะของตนเอง จึงมีความพยายามใช๎
วิธีการตํางๆ เพื่อให๎ได๎มาซึ่งสิ่งเหลํานี้ หนึ่งในนั้นคือ การกู๎หนี้ยืมสินมาจากแหลํงเงินกู๎ตํางๆ ดังคา
สัมภาษณ์ของพี่สมและพี่ยา (นามสมมุติ)
“....พี่ไปกู๎เบี้ยมาหลายบาทเพื่อเอาไปดาวน์รถยนต์สักคัน ที่นี้พี่ก็
เป็นหนี้ทั้งรถและสหกรณ์ผํอนทันบ๎างไมํทันบ๎าง แตํพี่ต๎องผํอนบริษัทรถกํอนเดี่ยวเค๎ายึด...”
(พี่สม นามสมมุติ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2559)
“...พี่ไปกู๎เงินมาทาบ๎านใหมํแทนหลังเดิม เห็นเพื่อนเข๎าทากันหลังใหญํๆสวยๆเดี่ยวลูกพี่อาย
คน พี่ก็กลัวการเป็นหนี้นะแตํเพื่อลูก พี่ก็ยอม...”
(พี่ยา นามสมมุติ, สัมภาษณ์ 16 ตุลาคม 2559)
จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน จะมีโอกาสค๎างชาระหนี้สูง เนื่องจากแตํ
ละครัวเรือนมีความเป็นอยูํที่แตกตํางกันบางครอบครัวเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ บางครอบครัว
ต๎องเจอกับปัญหาอุปสรรคมากมาย ดังนั้นทาให๎บางครัวเรือนมีสมาชิกทางานหารายได๎เพียงคนเดียว
ทาให๎เกิดหนี้สินหลายแหํง รายรับไมํพอกับรายจํายทาให๎แตํละครอบครัวมีความจาเป็นต๎องการใช๎เงิน
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ที่ แ ตกตํ า งกั น ไป เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น เรํ ง ดํ ว นเกิ ด ขึ้ น เชํ น คํ า ใช๎ จํ า ยในครั ว เรื อ น คํ า ผํ า ตั ด คํ า
รักษาพยาบาล คําเลําเรียนบุตร หรืออุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต๎น ดังนั้นทาให๎สมาชิกต๎องไปกู๎เงินจาก
หลายแหลํง เพื่อนามาใช๎จํายกับสิ่งที่จาเป็นเรํงดํวนอยูํในขณะนั้น แตํสมาชิกไมํได๎คานึงถึงการชาระคืน
วํามีค วามสามารถเพี ย งพอหรื อไมํอยํา งไร ทาให๎ ต๎องช าระหนี้ห ลายแหํ งในขณะเดียวกัน เมื่อไมํ
สามารถชาระหนี้ได๎ตามกาหนดก็จะนาไปสูํการเกิดหนี้ค๎างชาระขึ้นดังคาสัมภาษณ์ของพี่เดี้ยมและพี่บี
(นามสมมุติ)
“...พอพี่รู๎วําลูกสอบไมํได๎ก็ต๎องเข๎าเรียนตํอเอกชน ทาให๎ต๎องมีคําใช๎จํายสูงมาก เลยต๎องไปกู๎
จากสหกรณ์แตํพี่ก็มี ห นี้ อยูํ แล๎ ว ยอดหนี้ก็สู งขึ้น พี่ก็ห าสํ งคนเดียว บางครั้งสํ งบ๎างไมํสํ งบ๎างไมํทัน
เหมือนกัน...”
(พี่เดี้ยม นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 20 ตุลาคม 2559)
“...รายได๎พี่คนเดียว บางครั้งเลยไมํพอกับหนี้สหกรณ์ ผํอนรถยนต์บ๎าง ลูกเรียนบ๎าง บางครั้ง
สํงไมํทันพี่ก็เป็นหนี้ค๎างตามมา...”
(พี่บี นามสมมุติ, 20 ตุลาคม 2559)
สมาชิกสหกรณ์ที่มีจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน บางครั้งทาให๎เกิดการ
มีร ายได๎ทางเดีย ว ตามสภาพพื้น ที่อาเภอบางกล่ า เป็นแหลํ งทางการเกษตรที่ส าคัญ ได๎แกํ สวน
ยางพารา นาข๎าว ไม๎ผลไม๎ยืนต๎น พืชผัก ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์สามารถทาการเกษตร
ได๎ตลอดทั้งปี และสมาชิกสํวนใหญํป ระกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก การทาสวนยางพาราหรือ
การกรีดยางนั้นจะใช๎เวลาชํวงตอนกลางคืนเป็นเวลาที่ให๎ผลผลิตดีที่สุด ซึ่งกวําจะเสร็จขั้นตอนการทา
สวนยางก็ต๎องใช๎เวลาตํอเนื่องมาจนถึงตอนเที่ยงของวันรุํงขึ้นประกอบกับสวนยางเป็นอาชีพที่เหน็ด
เหนื่อยและต๎องใช๎เวลาชํวงบํายในการพักผํอน ทาให๎ไมํมีเวลาในการประกอบอาชีพอื่นเสริม สมาชิก
สหกรณ์สํวนใหญํจึงมีรายได๎ทางเดียว และอีกอยํางการทาสวนยางพาราต๎องพึ่งพิงสภาพดินฟูาอากาศ
และภาวะเศรษฐกิจที่สํงผลตํอราคายางพาราอีกด๎วย ซึ่งไมํมีความมั่งคงในรายได๎ เมื่อรายได๎ไมํมั่งคงไมํ
แนํนอน จึงสํงผลตํอการผํอนชาระและการค๎างชาระหนี้ดังคาสัมภาษณ์ของพี่เผือกและน๎าดา (นาม
สมมุติ)
“....คนสํวนใหญํมองวําพี่มีเงินเพราะพี่กรีดยางหลายไรํ แตํสํวนใหญํพี่กรีดยางจ๎าง มีรายได๎
ทางเดียว ได๎บ๎างไมํได๎บ๎าง ฝนตกบ๎าง ราคาถูกบ๎าง สํวนคําใช๎จํายทุกอยําง อยูํในรายได๎จากยางพารา
ทาให๎รายได๎ไมํคํอยพอกับรายจําย วําจะทาอยํางอื่นด๎วยก็ไมํไหว..เหนื่อย หนี้ก็มากสํงก็ไมํทัน...”
(พี่เผือก นามสมมุติ, 22 ตุลาคม 2559)
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“...น๎ากรีดยางอยํางเดียว วําจะทาอาชีพอื่นเสริมอีกแตํไมํรู๎วําจะทาอะไรดีเพื่อให๎ได๎เงินมา
ชาระหนี้สหกรณ์ ของกวําจะกรีดยางเสร็จก็แคํเที่ยงพอตอนบํายก็นอน ถึงทาอยํางอื่นไมํทัน ยางก็
ราคาถูกหนี้ก็มาก ..”
(น๎าดา นามสมมุติ, 22 ตุลาคม 2559)
รายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001-20,000 บาท จะมีโอกาสค๎างชาระหนี้สูงเนื่องจากการ
ดาเนินชีวิตประจาวันนั้นจาเป็นจะต๎องมีคําใช๎จํายในครัวเรือนและคําใช๎จํายอยํางอื่นดังนั้นการดาเนิน
ในชีวิตประจาวัน นั้ น จะต๎องมีคําใช๎จํายในการดารงชีวิตทั้งด๎านอุปโภคและบริโ ภค ซึ่งเป็นความ
ต๎องการพื้นฐานในการดารงชีวิตคําใช๎จํายประเภทนี้มีตั้งแตํคําใช๎จํายที่จาเป็น และไมํจาเป็นตามแตํ
ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ ในการบริหารจัดการคําใช๎จํายในครัวเรือนของตนเอง เชํน คําอาหาร
คําน้า คําไฟ คําโทรศัพท์ คําน้ามันรถ คําเลําเรียนบุตร คํารักษาพยาบาล ตลอดจนของใช๎ตํางๆ โดยจะ
มีความจาเป็นที่แตกตํางกันไปตามแตํละครัวเรือน สมาชิกสหกรณ์บางรายมีความจาเป็นที่จะต๎องมี
คําใช๎จํายประเภทนี้ ทาให๎มีความต๎องการกู๎เงินมาเพื่อเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนคํอนข๎างสูง เนื่องจาก
คําใช๎จํายในการดารงชีวิตในปัจจุบันเป็นคําใช๎จํายหลักของทุกคน แตํการมากู๎เงินจากสหกรณ์แล๎ว
น าไปซื้อสิ น ค๎าอุ ป โภคและบริ โ ภคนั้น มีทั้งการน าไปใช๎เพื่อ ที่จาเป็นและไมํ จาเป็นเพราะสมาชิ ก
บางสํวนคิดวําเงินที่กู๎มาจากสหกรณ์นั้นกู๎ได๎งํายเลยนาเงินสํวนนี้ไปใช๎จํายอยํางไมํประหยัดอดออม
หากสมาชิกนาไปใช๎ในสิ่งที่ไมํจาเป็นหรือไมํกํอให๎เกิดประโยชน์และไมํตรงตามวัตถุประสงค์การขอกู๎
เงินหรือไมํสามารถกํอให๎เกิดรายได๎ ก็จะเป็นการสร๎างภาระให๎กับตัวสมาชิกเองและสํงผลตํอการค๎าง
ชาระหนี้ขึ้นในอนาคตด๎วยดังคาสัมภาษณ์ของน๎าคมและลุงสาย (นามสมมุติ)
“.....น๎าซื้อทีวีหลายเครื่องให๎ลูกเพื่อจะไมํต๎องแยํงกันดูและสหกรณ์เค๎าก็ให๎ผํอนด๎วยที่นี้น๎าก็
เป็นหนี้สหกรณ์เลยจากที่ไมํเคยมีหนี้ เพื่อลูก...”
(น๎าคมนามสมมุต,ิ สัมภาษณ์เมื่อ 25 ตุลาคม 2559)
“...ลุงกู๎เบี้ยมาเพื่อนาเงินไปรักษาปูาเพราะปูาปุวยกะทันหัน เบี้ยก็ไมํมี ไหนกะคําหมอ คํายา
แตํก็ไมํรู๎วําจะหายมั้ย หนี้ลุงที่มีอยูํเดิมก็หลายบาทด๎วย ที่นี้ไมํรู๎สํงทันมั้ยเพราะต๎องดูแลปูาด๎วย หาเงิน
ชาระหนี้สหกรณ์ด๎วย....”
(ลุงสายนามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 25 ตุลาคม 2559)
สมาชิกสหกรณ์ที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001-20,000 บาท มีอาชีพหลักคือสวน
ยางพารา สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพกรีดยางพาราเป็นรายได๎หลัก เนื่องจากพื้นที่สํวนใหญํของ
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อาเภอบางกล่ า เป็ น เนิ น เขาทาให๎ เหมาะแกํการปลู กยางพารา ซึ่งยางพาราเป็นพืช เศรษฐกิจที่ มี
ความสาคัญอันดับต๎นที่สามารถทาให๎สมาชิกกํอให๎เกิดรายได๎ แตํเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็กระทบ
กับราคายางด๎วย เมื่อราคายางตกต่า ทาให๎รายได๎จากการกรีดยางแตํละวันลดน๎อยลงและประกอบกับ
สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพทางเดียว ไมํมีรายได๎เสริม เนื่องจากการกรีดยางจะเริ่มในเวลาชํวง
กลางคืนจนแล๎วเสร็จในเวลากลางวันหลักจากนั้นก็จะเป็นเวลาการพักผํอนทาให๎สมาชิกไมํมีอาชีพ
เสริมและมีรายได๎ทางเดียวประกอบกับการกรีดยางก็เป็นอาชีพที่ไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับฤดูกาล สภาพลม
ฟูาอากาศอีกด๎วย แตํในทางกลับกันราคาสิ นค๎าอุปโภคและบริโภคกลับมีราคาสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทา
ให๎สมาชิกสวนยางสํวนใหญํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับรายจําย ก็จะเกิดปัญหาการค๎างชาระหนี้ตามมาอีก
ด๎วย ดังคาสัมภาษณ์ของลุงรอยและลุงชม (นามสมมุติ)
“....ชํวงนี้ราคายางถูกมาก กรีดยางมาก็ได๎น๎อย หนี้ก็มาก ของก็แพง ทั้งของกินของใช๎ ทาให๎เบี้ยที่หา
มาได๎หมดไปกับของพวกนี้ บางทีก็ไมํพอสํงสหกรณ์...”
(ลุงรอยนามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2559)
“....ลุงวําชํวงนี้เศรษฐกิจไมํดีเลย ยางก็3โล100 รายได๎ก็ลด ไมํพอจําย หนี้สินก็มาก แถมน้า
ยางก็ไมํออก ..”
(ลุงชมนามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2559)
2. แนวทางในการลดภาระหนี้ค๎างชาระ
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ ความต๎องการให๎สหกรณ์ชํวยเหลือเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู๎ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเดิมคํอนข๎างสูงทาให๎โอกาสในการชาระหนี้ไมํได๎ตามกาหนด จึงอยากให๎
สหกรณ์พิจารณาชํวยเหลือสมาชิกสหกรณ์ลดดอกเบี้ยเงินกู๎ เพื่อที่จะได๎เพิ่มความสามารถในการชาระ
หนี้ได๎สูงขึ้น และลดภาระเสี่ยงในการเกิดหนี้ค๎างชาระได๎ดังคาสัมภาษณ์ของพี่นิตและพี่เอียด (นาม
สมมุติ)
“...อยากให๎สหกรณ์ชํวยลดอัตราดอกเบี้ยให๎น๎อยลงกวํานี้ เพราะแตํละเดือนจํายแตํดอกเบี้ย
มากกวําต๎น บางครั้ง
จํายแตํดอกก็ไมํพอ...”
(พี่นิต นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559)
“...พี่วําดอกเบี้ยสหกรณ์แพงจังพี่อยากให๎สหกรณ์ลดดอกเบี้ยให๎หนํอย ที่อื่นดอกเบี้ยถูกกวําสหกรณ์
อีก...”
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(พี่เอียด นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559)
ปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํเพื่อขยายเวลาการชาระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เพื่อให๎ผํอนชาระจากเดิม
ที่สูงขึ้นให๎ลดน๎อยลง เนื่องจากปัจจุบันความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพมีสูงมากขึ้นรายได๎ไมํพอกับ
รายจําย ทาให๎สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสที่จะผิดนัดชาระหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นสมาชิกที่ มีการปรับ
สัญญาเงินกู๎ใหมํก็มีโอกาสแก๎ไขและปรับปรุงการชาระหนี้ของตนเองในการผํอนชาระหนี้ให๎ได๎ตาม
กาหนดในทุกๆ เดือนดังคาสัมภาษณ์ของลุงเพียรและพี่กบ (นามสมมุติ)
“...ลุงอยากให๎สหกรณ์ปรับสัญญาให๎ใหมํ คือให๎ลุงเริ่มผํอนใหมํ และให๎ผํอนให๎น๎อยลงด๎วย
เพื่อที่ลุงจะได๎ไมํเป็น
หนี้ค๎างกับสหกรณ์...”
(ลุงเพียร นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559)
“....ผมอยากให๎สหกรณ์ให๎เวลาผมผํอนนานๆหรือให๎ผมทาสัญญาใหมํ ชํวงนี้ผมผํอนไมํทันจริง...”
(พี่กบ นามสมมุติ, สัมภาษณ์เมื่อ 15 ธันวาคม 2559)
เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อทุกคนควรมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของสมาชิกกํอนการอนุมัติเงินกู๎วํานา
เงิน ไปใช๎ตรงตามวัตถุป ระสงค์ห รื อไมํ เพื่อที่จะไมํให๎ส หกรณ์เกิดความเสี ยหายเนื่องจากบางครั้ง
สมาชิกผู๎ขอกู๎นาเงินที่ได๎จากการกู๎ไปใช๎ผิดวัตถุประสงค์ทาให๎ไมํสามารถผํอนชาระหนี้ เงินกู๎ได๎ตามปกติ
ดังคาสัมภาษณ์ของผู๎จัดการและเจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ
“...เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อต๎องตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการกู๎เงินทุกครั้งของสมาชิกวํานาเงินไปใช๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไมํหากผิดวัตถุประสงค์ทางสหกรณ์สามารถเรียกเงินกู๎ที่จํายไปกลับคืนมา เพื่อไมํ
กํอให๎เกิดปัญหากับสหกรณ์ในอนาคต...”
(ผู๎จัดการ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559)
“....เจ๎าหน๎าที่ต๎องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการกู๎เงินทุกครั้งของสมาชิก วําจะเอาเงินที่กู๎ไปทาอะไร
เพื่อที่จะไมํกํอให๎เกิดปัญหากับสหกรณ์ตามมา เนื่องจากบางครั้งสมาชิกพูดไมํเป็นความจริ ง ทาให๎ทาง
สหกรณ์ไมํสามารถแก๎ปัญหาของตัวสมาชิกได๎...”
(เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559)
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สมาชิกทุ กทํ านควรมี การวางแผนในการกู๎แ ละช าระเงิ นกู๎ ทุกครั้ง วํา ตัว เองมี รายได๎ และ
รายจํายเพียงพอหรือไมํเนื่องจากทุกครั้งที่มีการกู๎เงิน สมาชิกควรมีการวางแผนการใช๎เงินและทาง
เจ๎าหน๎าที่ควรที่จะให๎ความรู๎แกํสมาชิกทุกครั้งที่ยืนขอกู๎เงินเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ตัวสมาชิกจะได๎รับ
เพราะเมื่อสมาชิกกู๎เงินไปแล๎วนั้น แตํขาดการวางแผนในการผํอนชาระหรือรายละเอียดอื่นของการกู๎
เงิน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นสิ่งที่เราไมํสามารถคาดเดาได๎ลํวงหน๎า สิ่งเหลํานี้จะเป็นปัญหาตํอ
การผํ อนช าระหนี้ เงิน กู๎ของสมาชิก และจะกํอให๎ เกิดการค๎างช าระหนี้ตามมาดังคาสั มภาษณ์ของ
เจ๎าหน๎าที่
“...สมาชิ ก กํ อ นที่ จ ะกู๎ เ งิ น จากสหกรณ์ ต๎ อ งมี ก ารวางแผนผํ อ นช าระให๎ ดี เ สี ย กํ อ น วํ า ตั ว เองมี
ความสามารถในการผํอนชาระมากน๎อยแคํให๎ เพราะบางครั้งสมาชิกเองยังไมํได๎คิดหรือคิดวําตัวเองมี
การวางแผนการชาระหนี้ดีแล๎ว แตํถ๎าหากเกิดปัญหาตํางๆที่คาดเดาไมํถึงก็อาจจะสํงผลตํอการค๎าง
ชาระหนี้ขึ้นได๎...”
(เจ๎าหน๎าที่สินเชื่อ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559)
สหกรณ์ควรมีการสํงเสริมให๎สมาชิกจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อที่จะทาให๎ตัวสมาชิกทราบรับรู๎
ถึงรายรับ-รายจําย ของตัวเองภายในครัวเรือนอยํางแท๎จริง เพื่อที่จะสามารถลดคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็น
ลง ซึ้งจะทาให๎ตัวสมาชิกตระหนักในการใช๎จํายเงินให๎มากขึ้น ดังคาสัมภาษณ์ของกรรมการสหกรณ์
“....สมาชิกทุกคนควรมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อที่จะทาให๎ทราบถึงรายรับ –รายจํายของตนเอง
และยังทาให๎ตระหนักถึงการใช๎จํายให๎มากขึ้นอีกด๎วย...”
(กรรมการสหกรณ์ สัมภาษณ์เมื่อ 21 ธันวาคม 2559)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาคุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับ
การค๎างชาระหนี้และแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ทาให๎ได๎ผลการวิจัย พบวํา
1. สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุ 41 - 50 ปี จะมีโอกาสในการค๎างชาระหนี้สูงเนื่องจากสมาชิกชํวง
นี้จะเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและบางรายมีคํานิยมทางวัตถุและสมาชิกสํวนใหญํคํอนข๎างไมํมีวินัยทาง
การเงินและความรับผิดชอบ จนทาให๎มีหนี้สินล๎นพ๎นตัวเกินความสามารถที่จะชาระได๎ จนทาให๎ไมํ
สามารถที่จะชาระหนี้ได๎กลายเป็นหนี้ค๎างชาระตามมา ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (กิติพงษ์ กิติ
บุตร, 2551) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปั จ จัยที่มีผ ลตํอการค๎างช าระหนี้สิ นเชื่อเกษตรของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรปุาซาง จากัด จังหวัดลาพูน พบวํา ปัจจัยที่มีผลตํอการค๎างชาระหนี้ ได๎แกํ อายุของสมาชิก
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ที่มีอายุมากกวํา 45 ปี โดยปัจจัยนี้มีผลตํอโอกาสที่สมาชิกจะเกิดการค๎างชาระหนี้กับสหกรณ์เพิ่มขึ้น
ระหวํางร๎อยละ 21-24 และยัง สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (เสาวณีย์ ณ นคร, 2557) ที่ได๎ศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหนี้ และคุณภาพชีวิต ของชาวประมงทะเล ในตาบลสิชล อาเภอ
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวําอายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล โดย
การศึกษาในครั้งนี้พบวํา ชาวประมงทุกกลุํมอายุมีคุณภาพชีวิตอยูํในระดับปานกลาง แตํการกระจาย
ของข๎อมูลระหวํางคุณภาพชีวิตระดับตํางๆ มีความแตกตํ างบ๎างระหวํางกลุํมอายุ โดยผู๎ที่มีคุณภาพ
ชีวิตในระดับที่ดีพบในกลุํมอายุ 20 ปีหรือต่ากวําในสัดสํวนที่น๎อยมาก ในขณะที่กลุํมผู๎สูงอายุ (อายุ 51
ปี ขึ้นไป) กลับพบวําเป็นกลุํมอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสัดสํวนที่สูงที่สุด อยํางไรก็ตามจากการศึกษา
ในครั้ งนี้ผู๎ วิจั ย มีข๎อสั งเกตจากการลงพื้นที่ศึกษาวําผู๎สู งอายุที่ยังคงประกอบอาชีพประมงทะเล มี
คุณภาพชีวิตที่ดีกวําผู๎ที่ประกอบอาชีพประมงทะเลที่มีอายุน๎อยกวํา ที่เป็นเชํนนี้นําจะเป็นผลมาจาก
การที่ผู๎ สูงอายุ ดังกลําวยั งมีโอกาสได๎ทางาน การทางานในยามสูงอายุทาให๎ ผู๎สูงอายุกลุํมนี้ รู๎สึ กวํา
ตนเองยังมีคุณคํา ยังมีความสามารถในการประกอบอาชีพประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของท๎องถิ่นเพื่อหา
เลี้ยงตนเองและดูแลครอบครัวได๎ จึงสํงผลให๎เกิดความพึงพอใจในตนเอง มีความพึงพอใจในอาชีพ
และมีความพอใจในสุขภาพด๎านรํางกาย
2. จานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน มีโอกาสค๎างชาระหนี้สูงเนื่องจาก
สมาชิกสํวนใหญํมีรายได๎ทางเดียวและมีหนี้สินหลายแหํง คือ สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพสวน
ยางพาราเป็นหลัก และอีกอยํางการทาสวนยางพาราต๎องพึ่งพิงสภาพดินฟูาอากาศและภาวะเศรษฐกิจ
ที่สํงผลตํอราคายางพาราอีกด๎วย ซึ่งไมํมีความมั่งคงในรายได๎ เมื่อรายได๎ไมํมั่งคงไมํแนํนอน ทาให๎
สมาชิกต๎องไปกู๎เงินจากหลายแหลํง เพื่อนามาใช๎จํายกับสิ่งที่จาเป็นเรํงดํวนอยูํในขณะนั้น แตํสมาชิก
ไมํได๎คานึงถึงการชาระคืนวํามีความสามารถเพียงพอหรือไมํอยํางไร ทาให๎ต๎องชาระหนี้หลายแหํงใน
ขณะเดียวกัน เมื่อไมํสามารถชาระหนี้ได๎ตามกาหนดก็จะนาไปสูํการเกิดหนี้ค๎างชาระ ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ (วัชรพล วิลาวรรณ และ สุภาภรณ์ พวงชมพู, 2558) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอ
ความสามารถในการช าระหนี้ สิ น ทางการเกษตรของลู ก ค๎ า ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาหนองบั ว แดงจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ พบวํ า จ านวนสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นของเกษตรกรมี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการชาระคืนสินเชื่อ ทางการเกษตร อาจเนื่องจากเกษตรกรที่มี
จานวนสมาชิกในครัวเรือนมากก็จะสามารถทากิจการทางการเกษตรได๎มาก ทาให๎มีรายได๎ภายใน
ครัวเรือนมากด๎วย จึงทาให๎ สามารถชาระคืนสินเชื่อทางการเกษตรได๎มากกวํา เกษตรกรที่มีจานวน
สมาชิกน๎อยกวํา
3. สมาชิกที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001 – 20,000 บาท จะมีโอกาสค๎างชาระหนี้สูง
เนื่องจากสมาชิกสํวนใหญํมีอาชีพหลักคือ สวนยางพารา สมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพกรีดยางพารา
เป็ น รายได๎ ห ลั ก ซึ่ ง ยางพาราเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามส าคั ญอั น ดั บ ต๎ น ที่ ส ามารถท าให๎ ส มาชิ ก
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กํอให๎เกิดรายได๎ แตํเมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ก็กระทบกับราคายางด๎วย เมื่อราคายางตกต่า ทาให๎
รายได๎จากการกรีดยางแตํละวันลดน๎อยลงและประกอบกับสมาชิกสํวนใหญํประกอบอาชีพทางเดียว
ไมํมีรายได๎เสริม ทาให๎มีความต๎องการกู๎เงินมาเพื่อเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือนเนื่องจากคําใช๎จํายใน
ปัจจุบันเป็นคําใช๎จํายหลักของทุกคน มีทั้งการนาไปใช๎เพื่อที่จาเป็นและไมํจาเป็น หากสมาชิกนาไปใช๎
ในสิ่งที่ไมํจาเป็นหรือไมํกํอให๎เกิดประโยชน์และไมํตรงตามวัตถุประสงค์การขอกู๎เงินหรือไมํสามารถ
กํอให๎เกิดรายได๎ ก็จะเกิดปัญหาการค๎างชาระหนี้ตามมาอีกด๎วยซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (วัช
รพล วิลาวรรณ และ สุภาภรณ์ พวงชมพู, 2558) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอความสามารถใน
การชาระหนี้สินทางการเกษตรของลูกค๎าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนอง
บัว แดงจั งหวัดชัย ภูมิ พบวํารายได๎ของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการช าระคืน
สินเชื่อทางการเกษตร กลําวคือ เกษตรกรที่มีรายได๎มากจะมีความสามารถในการชาระสินเชื่อ ทาง
การเกษตรได๎มากกวําเกษตรกรที่มีรายได๎น๎อยกวําและยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ทศพร จาด
ฤทธิ์, 2554) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการชาระหนี้ของ เกษตรกรลูกค๎าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตร สาขา สันกาแพง จังหวัดเชียงใหมํ พบวํารายได๎ (ตํอปี) ของครัวเรือนกลุํม
ตัวอยํางเกษตรกรลูกค๎ามีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถในการชาระคืนเงินกู๎
4. แนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ของสมาชิก
การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎เป็นแนวคิดที่ดีและเป็นความต๎องการของสมาชิกสหกรณ์เกษตร
บางกล่า จากัด เพื่อที่จะเป็นการชํวยเหลือตัวสมาชิกให๎สามารถผํอนชาระหนี้ที่เป็นอยูํให๎น๎อยลงหรือ
เพื่อที่จะได๎สํงต๎นเงินให๎ได๎มากกวําดอกเบี้ย ดังนั้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เดิมคํอนข๎างสูงทาให๎โอกาสใน
การชาระหนี้ของสมาชิกไมํได๎ตามกาหนดซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ชุลีกร กนธวงศ์, 2552) ที่
ได๎ศึกษา เรื่ อง ปั จ จั ย ที่มีผ ลตํอการเกิดหนี้ค๎างช าระสิ นเชื่อนโยบายรัฐ ของธนาคารออมสิ น เขต
เพชรบุรี พบวํา อัตราดอกเบี้ ยที่สูงเกินไป และระยะเวลาในการผํอนชาระสั้นเกินไป เกิดจากต๎นทุน
ของธนาคารที่ใช๎ในการดาเนินงานเพิ่มขึ้น เพื่อให๎เหมาะสมกับความเสี่ยงของแตํละสินเชื่อ รวมไปถึง
ระยะเวลาในการอนุมัติ ต๎องยึดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การให๎สินเชื่อของธนาคาร และยังสอดคล๎อง
กับผลการวิจัยของ (ประจักษ์ สุวรรณรัตน์, 2552) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอความสามารถใน
การชาระหนี้ ของกลุํมลูกค๎าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลตํอความสามารถในการชาระหนี้ของลูกค๎าสินเชื่อธนาคารทหารไทย สาขาระโนดผลการศึกษา
พบวํา ระยะเวลาทาสัญญาเงินกู๎วิธีการชาระหนี้และเงื่อนไขการชาระหนี้มีอิทธิพลตํอความสามารถ
ในการชาระหนี้ จึงปรับให๎มีการพักชาระหนี้ และมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให๎ต่าลง
การปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํถือวําเป็นการชํวยเหลือสมาชิกให๎มีระยะเวลาการผํอนชาระหนี้ได๎
ยาวนานขึ้นจากเดิมที่มีการผํอนชาระสูงให๎สามารถผํอนชาระหนี้ลดน๎อยลงได๎และสมาชิกก็ไมํต๎อง
กังวลกับความเสี่ยงการค๎างชาระหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกมีรายได๎ไมํพอกับ
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รายจํายทาให๎สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสที่จะผิดนัดชาระหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ
(ชัยพฤกษ์ สุดถวิล, 2550) ที่ได๎ศึกษาเรื่อง ปัญหาการชาระสินเชื่อการเกษตรของ เกษตรกรในเขต
อาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวํา เกษตรกรที่มีปัญหาการชาระสินเชื่อการเกษตรมี
สาเหตุมาจากราคาผลผลิ ตตกต่า เกษตรกรมีหนี้สิ นภายนอกที่ต๎องมีภ าระช าระและเกษตรกรมี
รายจํายในครัวเรือนสูงกวํารายได๎ ที่ได๎มาจากการเกษตร สํวนแนวทางแก๎ไขปัญหาสินเชื่อการเกษตร
เห็นควรรัฐบาลสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาแหลํงน้าเพื่อการเกษตร การปรับโครงสร๎าง
หนี้และสัญญาใหมํ ขยายระยะเวลาผํอนชาระ ลดอัตราดอกเบี้ย ให๎มีความสัมพันธ์กับรายได๎ ของ
เกษตรกร
การตรวจสอบวัตถุป ระสงค์การกู๎ของสมาชิกวํานาเงินไปใช๎ตรงตามวัตถุประสงค์ห รือไมํ
เนื่องจากบางครั้งสมาชิกนาเงินที่ได๎จากการกู๎ไปใช๎ผิดวัตถุประสงค์ทาให๎ไมํสามารถผํอนชาระหนี้เงินกู๎
ได๎ตามปกติซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (สมฤทัย บัวกิ่ง, 2554) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอ
การชาระคืนเงินกู๎ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จากัด จังหวัดสงขลา พบวํา ปัจจัยสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ได๎แกํ วัตถุประสงค์ของการกู๎เงิน เป็นปัจจัยที่มีผลตํอการชาระคืนเงินกู๎ไมํปกติ
ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา จากัด และยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ภานุวัฒน์
ห๎วยหงส์ทองและคณะ, 2558) ที่ได๎ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอหนี้ค๎างชาระของเกษตรกร
ลูกค๎า ธ.ก.ส. สาขาคง จังหวัดนครราชสีมา พบวําปัจจัยการไมํได๎ใช๎เงินกู๎ตามวัตถุประสงค์เป็นปัจจัยที่
มีความสาคัญที่ทาให๎ เกิดการค๎างชาระหนี้ของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา เพื่อลดปัญหาดังกลําว ธนาคาร
ควรให๎ความสาคัญกับการตรวจสอบการใช๎เงินกู๎ของเกษตรกรลูกค๎าให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
ของเงินกู๎ พร๎อมทั้งสํงเสริมเพิ่มความรู๎เรื่องการจัดทาบัญชีฟาร์มของเกษตรกรลู
การวางแผนในการกู๎เงินของสมาชิกถือเป็นสํวนหนึ่งในความรับผิดชอบเริ่มแรกของสมาชิกที่
ต๎องการจะกู๎เงินจากสหกรณ์เนื่องการการวางแผนของสมาชิกสํวนใหญํที่มีการวางแผนและยอมรับ
ข๎อตกลงกับ สหกรณ์จ ะมีการผํ อนช าระอยํางตํอเนื่องเพราะสมาชิกสํ ว นใหญํทราบถึงรายรับและ
รายจํายของตัวเอง ซึ่งสิ่งเหลํานี้หากสมาชิกมีการวางแผนลํวงหน๎าปัญหาตํางๆ ที่ตามมาจะไมํเกิดกับ
สหกรณ์และสมาชิกซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (สาวิตรี รังสิภัทร์และคณะ, 2554) ที่ได๎ศึกษา
พบวํา สาเหตุหนึ่งของปัญหาหนี้สินเกิดจากปัจจัยสํวนบุคคล การขาดความรู๎ด๎านการเงิน การวางแผน
การขาดวินัยใน การใช๎จํายเงิน การนา เงินในอนาคตมาใช๎จํายโดยไมํได๎คานึงถึงต๎นทุนของเงินที่กู๎ยืม
มาวํามีอัตราดอกเบี้ยเทําไหรํ แหลํงการให๎กู๎ยืมนอกระบบที่เข๎าถึงได๎งํายถึงแม๎จะมีต๎นทุนสูงถึงร๎อยละ
20 ตํอเดือนจึงได๎รับความนิยมและเป็น ทางออกของการแก๎ปัญหาในระยะสั้นแตํสร๎างปัญหาตํอเนื่อง
ในระยะยาวตามมา และยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ญาณิศา เผื่อนเพาะ, 2557) ได๎ทาการศึกษา
พบวํา การให๎ความหมายของ “การออม” หมายถึง การแบํงเงิน สํวนหนึ่งจากรายได๎เพื่อเก็บไว๎
สาหรับคําใช๎จํายที่จาเป็นที่คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต การออมเป็นการเก็บเงินสํวน หนึ่งจากรายได๎
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เพื่อเอาไว๎เป็นทุน โดยบริหารจัดการทุนให๎งอกเงยเพื่อเตรียมความพร๎อมสาหรับการลงทุนทาธุรกิจ
สํ ว นตั ว การออมเป็ น การสร๎ า งวิ นั ย ในการเก็ บ เงิ น ซึ่ ง รวมถึ ง การวางแผนทางการเงิ น เพื่ อ เป็ น
หลักประกันของ ตนเอง ครอบครัวและการศึกษาของบุตร รวมถึ งการออมเป็นการแบํงเงินสํวนหนึ่ง
จากรายได๎เพื่อซื้อทรัพย์สินใน อนาคต และเป็นการประหยัด รู๎จักเก็บเงินไว๎ใช๎ซื้อสิ่งของที่อยากได๎
และจา เป็น โดยรูปแบบของการออมมี 2 รูปแบบคือ รูปแบบการออมที่เลือกตามความสมัครใจของ
ตนเอง และรูปแบบการออมที่ได๎รับการสนับสนุนจาก หนํวยงาน หรือครอบครัว สํวนปัญหาและ
อุปสรรคในการออม ได๎แกํ ปัจจัยภายนอกที่สํงผลกระทบกับรายได๎
การสํงเสริมให๎สมาชิกทาบัญชีครัวเรือนของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรํง
เห็นวําให๎สหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด ให๎มีการอบรมการทาบัญชีครัวเรือนกับสมาชิกสหกรณ์
เพื่อให๎สมาชิกได๎ทราบรายรับ -รายจําย ของตัวเองภายในครัวเรือนและยังเป็นการสํงเสริมการออม
การวางแผนในการดาเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะสามารถลดคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็น
ลงซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ (ประจักษ์ บุญอารีย์, 2551) ที่ได๎กลําวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชดารัสไว๎เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตแกํพสกนิกรชาวไทย
วํา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้ถึงแนวทางการดารงอยูํและการปฏิบัติตนในทุกระดับ ตั้งแตํระดับ
ตนเอง ชุมชน และ ระดับรัฐ โดยทรงเน๎นการพัฒนาในทุกระดับให๎ดาเนินไปในทางสายกลาง ความ
พอเพียงหมายถึงหลักสาคัญ 3 ประการ ได๎แกํ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีระบบ
ภูมิคุ๎มกันในตัวที่ดีพอสมควร ดังนั้นเศรษฐกิจ พอเพียงจึงต๎องอาศัยปัจจัยสาคัญ 3 ปัจจัย ได๎แกํ ความ
รอบรู๎ในวิชาการด๎านตํางๆ ความรอบคอบ และความ ระมัดระวังในการนาวิชาการตํางๆ ใช๎ในการ
วางแผนและการดาเนินการ โดยความพอดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบํงได๎ 5 ประการได๎แกํ ความ
พอดีทางด๎านจิตใจ ความพอดีในทางสังคม ความพอดีและพอเพียงทางด๎าน เศรษฐกิจ ความพอดีทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล๎ อ ม และความพอดี ท างด๎ า นเทคโนโลยี แ ละยั ง สอดคล๎ อ งกั บ
ผลการวิจัยของ (พิจิตรา นุชนุํม, 2558) ที่ได๎ศึกษา พบวํา การให๎ความหมายของการออมเงิน พบวํา
การออมเงินหมายถึง การนาสํวนตํางของรายได๎และรายจํายมาเก็บสะสมไว๎ เป็นการเก็บรวบรวมเงิน
ไว๎สํวนหนึ่ง เพื่อใช๎จํายในยามจาเป็น เป็นการสะสมเงินทีละเล็กทีละน๎อย และเป็นการประหยัดอด
ออม โดยกระบวนการออม เงินมี 4 ขั้นตอน ได๎แกํ การกาหนดเปูาหมายในชีวิต การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน เพื่อลดคําใช๎จํายที่ไมํจาเป็น การออมเงินในรูปแบบตํางๆ และ การทบทวนแผนการใช๎
จํายเงิน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินได๎แกํ สิ่งแวดล๎อมและคํานิยมในสั งคม คําครองชีพที่
เพิ่มสูงขึ้น รายจํายที่ไมํสามารถคาดการณ์ได๎ และพฤติกรรมการใช๎จํายของบุคคล

360

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บวํ า สมาชิ ก ที่ มี อายุ 41 - 50 ปี จะมี โ อกาสในการค๎ างช าระหนี้
เนื่องจากสมาชิกชํวงนี้จะเข๎าถึงแหลํงเงินทุนได๎งํายและสมาชิกมีคํานิยมทางวัตถุทาให๎ขาดวินัยทาง
การเงินและความรับผิดชอบ ดังนั้นสหกรณ์ควรแนะนาสมาชิกไมํให๎กํอหนี้สินเพิ่ม รู๎จักประหยัด อด
ออม และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการดาเนินชีวิต
2. จากผลการวิจัยที่พบวํา สมาชิกในครัวเรือนที่ทางานหารายได๎ 1 คน จะมีโ อกาสค๎างชาระ
หนี้สูงเนื่องจากสมาชิกบางครัวเรือนทางานหารายได๎เพียงคนเดียวและสํวนใหญํมีรายได๎ทางเดียว
ดังนั้ น สหกรณ์ควรหาอาชีพเสริ ม ที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลั ก เพื่อเพิ่มรายได๎ให๎ กั บ
ครอบครัวอีกทางหนึ่ง
3. จากผลการวิจัยที่พบวํา สมาชิกที่มีรายได๎ทั้งสิ้นของครัวเรือน 15,001 – 20,000 บาท จะ
มีโอกาสค๎างชาระหนี้สูง เนื่องจากสมาชิกสํวนใหญํมีอาชีพหลักคือทาสวนยางพาราและมีคําใช๎จํายใน
ครัวเรือนสูง ดังนั้นสหกรณ์ควรให๎ความรู๎แกํสมาชิก ด๎านการประกอบอาชีพทางการเกษตร เชํน การ
สํงเสริ มปลู กพืชแซมในสวนยาง ให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน แนะนาและ
สํงเสริมการออม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชาระคืนเงินกู๎ของสมาชิก
4. จากผลการวิจัยที่พบวํา สหกรณ์ควรมีแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ โดย 1. การลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ 2. การปรับสัญญาเงินกู๎ใหมํ ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการจัดโครงการสาหรับสมาชิกที่
ผํอนชาระดีให๎กู๎เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและสหกรณ์ควรมีการตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาเงินกู๎
สาหรับสมาชิกที่ครบกาหนดสัญญาให๎ทาสัญญาใหมํเพื่อให๎สมาชิกได๎ผํอนชาระหนี้ให๎ได๎ตามกาหนดใน
ทุกๆเดือน
5. จากการวิจัยที่พบวํา สมาชิกควรมีแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ โดย 1. การ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู๎ของสมาชิก 2. การวางแผนในการกู๎เงินของสมาชิก 3. การสํงเสริมให๎
สมาชิกทาบัญชีครัวเรือน ดังนั้น สมาชิกควรมีการวางแผนการจัดการเงินกู๎เพื่อให๎ตรงตามวัตถุประสงค์
และสามารถผํ อนชาระหนี้เงินกู๎ได๎ตามปกติ และสมาชิกควรจัดทาบัญชีครัว เรือนและบัญชีต๎นทุน
อาชีพ เพื่อทราบถึงรายได๎รายจํายที่เกิดขึ้น และกาไรขาดทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อนามาวาง
แผนการใช๎จํายในครัวเรือน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลของสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่อาเภอใกล๎เคี ยงเพื่อนาข๎อมูลมา
วิเคราะห์คุณลักษณะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่า จากัด จังหวัดสงขลา กับการค๎างชาระ
หนี้และแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้ ในพื้นที่ที่แตกตํางกัน วําการค๎างชาระหนี้แตกตํางกัน
หรือไมํ
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2. ควรศึกษาข๎อมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เชํน การสัมภาษณ์กลุํมตัว อยําง การสัมภาษณ์และการ
สังเกตสมาชิกสหกรณ์ทุกกลุํม เพื่อเป็นแนวทางในการลดการค๎างชาระหนี้และเป็นแนวการสาหรับ
สหกรณ์ในการชํวยเหลือลูกหนี้
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่นเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ ผู๎นานักศึก ษาในปี
การศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จานวน 221 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแนวทางการสนทนากลุํม วิเคราะห์ข๎อมูลโดยใช๎การวิเคราะห์
เนื้อหา
ผลการวิจัยพบวํา 1) องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎อ งถิ่นมี 10
องค์ประกอบคือ 1.1) ความเข๎าใจในตนเอง 1.2) ความคงเส๎นคงวา 1.3) มีเปูาหมายรํวมกัน 1.4) การ
มีสํวนรํวม 1.5) การยอมรับซึ่งกันและกัน 1.6) ความเป็นพลเมืองที่ดี 1.7) มีต๎นแบบที่ดี 1.8) ได๎รับ
การสํงเสริม สนับสนุน 1.9) มีหลักธรรมนาชีวิต และ 1.10) มุํงมั่นพัฒนาตนเอง 2) องค์ประกอบการ
พัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
มีดังนี้ 2.1) การสร๎างคํานิยมตํอตนเอง ประกอบด๎วย ความเข๎าใจในตนเอง และคงเส๎นคงวา มุํงมั่น
พัฒนาตนเอง 2.2) การมีต๎นแบบ ประกอบด๎วย มีต๎นแบบที่ดีและได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 2.3)
การสํงเสริมการมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย มีเปูาหมายรํวมกันที่ดีการยอมรับซึ่งกันและกัน และการมี
สํวนรํวม และ 2.4) การสร๎างคํานิยมตํอชุมชนและสังคม ประกอบด๎วย มีความเป็นพลเมืองดี และมี
หลักธรรมนาชีวิต
คาสาคัญ: ภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น,ผู๎นานักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน
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Abstract
The research aimed to study the components and the characteristics of
having the leadership skills for the local development and to analyze the
components of the leadership skills among the leading students of the Upper North
Region Rajabhat University. 221 participants from the student leaders in the academic
year 2016 from the Upper North Region Rajabhat University were the samples for
this research. The instruments used in this study were in-depth interviews and group
discussions. The data was analyzed by content analysis and descriptive lectures.
The research found that 1) The compositions and characteristics of the
leadership skill for local development consisted of 10 elements: .1) SelfConsciousness 1.2) Congruence, 1.3) Common Purpose, 1.4) Collaboration, 1.5)
Mutual recognition, 1.6) Being a good Citizen, 1.7) Having a prototype, 1.8) Being
promoted and supported 1.9) Recognizing the Principles of living and 1.10) Selfdevelopment. 2) The components of developing the leadership skill for local
development among the leading students in the Upper North Region Rajabhat
University are as follows: 2.1) Creating The Self-esteem Values consist of SelfConsciousness, Congruence, and Self-Improvement 2.2) Having a prototype consists
of having a good prototype and being promoted and supported. 2.3) Encouraging of
having a participation consists of having a common goal, mutual recognition, and
participation 2.4) Creating Values for community and society including being a good
citizenand recognizing the principles of living.
Keywords: Leadership skill for local development, Student Leadership, Upper
Northern Region Rajabhat University
บทนา
การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืนจะต๎องให๎ความสาคัญกับการเสริมสร๎างทุนของ
ประเทศที่มีอยูํให๎เข๎มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให๎เข๎มแข็ง พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการ
เสริมสร๎างปัจจัยแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร๎างของ
สั งคมให๎ เข๎ม แข็ง สามารถเป็ น ภูมิคุ๎ มกันการเปลี่ ยนแปลงตํา งๆ ที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคตและการมี
ภูมิคุ๎มกันตํอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกให๎สามารถดาเนินชีวิตอยํางสมดุลทุกด๎าน
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จึงจาเป็นต๎องสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎คนและสังคมไทย และหนึ่งในเปูาหมายในการพัฒนาที่สาคัญของการ
สร๎างภูมิคุ๎มกันที่ระบุไว๎ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2550) คือ เปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได๎รับการยกระดับสูํมาตรฐานสากล ตํอยอดองค์ความรู๎สูํนวัตกรรมและโอกาสการเข๎าถึง
การศึกษาและการเรียนรู๎ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เป็นไปอยํางรวดเร็ว นับตั้งแตํก๎าวสูํศตวรรษ
ที่ 21 โลกได๎ที่มีการเลื่อนไหลของสรรพสิ่ง การเปิดพรมแดนอยํางเสรีเกิดภาวการณ์เลื่อนไหลของ
แรงงาน เกิดสภาพของโลกไร๎พรมแดนขึ้น มนุษยชาติทั่วโลกได๎เข๎าสูํกระบวนการพัฒนาอยํางไมํหยุด
นิ่งและผลของการพัฒนาความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีทาให๎มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม มีการ
ติ ด ตํ อ สื่ อ สาร มี ก ารแขํ ง ขั น ด๎ า นการค๎ า การตลาด ซึ่ ง สํ ง ผลกระทบโดยตรงตํ อ ทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล๎อม สังคมไทยเป็นสํวนหนึ่งของสังคมโลกซึ่งได๎รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชํนกัน
ดัง นั้ น จึ ง ต๎ องมีก ารเตรี ย มความพร๎ อมที่จ ะรั บ กับ การเปลี่ ย นแปลงนี้ โดยเฉพาะในสํ ว นของนิ สิ ต
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะต๎องเป็นผู๎ นาในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคต ควรได๎รับ
การพัฒนาให๎มีภาวะความผู๎นา มีวิสัยทัศน์ที่กว๎างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่เอื้อตํอประโยชน์
ของสํวนรวม เพราะบุคคลเหลํานี้จะเป็นผู๎กาหนดทิศทางของสังคมและประเทศชาติ การที่จะทาให๎
นักศึกษามีคุณลักษณะพึงประสงค์นั้น สถาบันการศึกษาเป็นผู๎ที่มีบทบาทสาคัญที่จะต๎องเตรียมความ
พร๎ อ มในการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให๎ มี ค วามสามารถอยํ า งรอบด๎ า น และมี ภ าวะผู๎ น า มี บุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสม ถึงพร๎อมด๎วยความมีคุณธรรมจริยธรรม พร๎อมที่จะเป็นประชากรที่มีคุณคําตํอครอบครัว
สั ง คม ประเทศชาติ และประชากรโลกที่ มี ศั ก ยภาพดั ง นั้ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา การเรียนการสอนในห๎องเรียนที่มุํงให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ทางด๎านวิชาการอยํางเดียว
ยํ อ มไมํ เ ป็ น การเพี ย งพอตํ อ การพั ฒ นาให๎ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตํ อ ชาติ บ๎ านเมื อ ง การจั ด กิ จ กรรม
นักศึกษาในลักษณะอื่น ๆ จึ งเป็ น สิ่ งสาคัญในการพัฒ นาคุณภาพนักศึกษาดังที่ ส าเนาว์ ขจรศิล ป์
(2538) ได๎กลําวถึงการสร๎างภาวะผู๎นานักศึกษาวําทาให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎และมีประสบการณ์
ตรงจากการทางาน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน มีการติดตํอกับอาจารย์และบุคคลภายนอกมากขึ้น
รู๎จักการทางานและการแก๎ไขปัญหาตํา ง ๆ ขององค์กร พร๎อมทั้งเป็นการฝึกให๎มีความเป็นผู๎นาและผู๎
ตามที่ดี ดังนั้นการสร๎างภาวะผู๎นาแกํนักศึกษาจึงเป็นประโยชน์ในการฝึกทักษะและประสบการณ์เพื่อ
ออกไปปฏิบัติงานในโลกของความเป็นจริงสอดคล๎องกับวิลเลียมสัน (Williamson, 1961) ได๎กลําววํา
“กิจกรรมนักศึกษาเป็น ศูนย์กลางแหํงระบบอุดมศึกษาในการพัฒนานักศึกษาให๎เป็นคนที่สมบูรณ์ ”
และจากประสบการณ์ในอดีต พบวํา การจัดกิจกรรมนักศึกษาได๎สํงผลอยํางมากตํอการพัฒนาความ
เป็นผู๎นาของนักศึกษาปัจจุบันการพัฒนาภาวะผู๎นานักศึกษาเป็นไปในหลายรูปแบบ ด๎วยกระบวนการ
เทคนิ ค และกลไกที่ห ลากหลายทั้งในระบบและนอกระบบ และการพัฒ นาภาวะผู๎นาด๎ว ยตนเอง
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นักศึกษาเกิดการตระหนักรู๎ในคุณคําของตนเอง (Self-esteem) เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง แตํก็มี
บางสํวนที่ต๎องได๎รับการพัฒนาจากสถาบันตํางๆ ทั้งครอบครัว สังคม และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็น
สถาบั น ที่ส าคัญในการพัฒ นาคุณภาพ และภาวะผู๎ นาให๎ แกํนักศึกษาเพื่อเตรียมการเป็นผู๎ นาของ
ประเทศชาติที่รู๎ เทําทัน ตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหมํในศตวรรษที่ 21 และในศตวรรษแหํ ง
อนาคต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่เสริมสร๎างพลังปัญญา
ของแผํ น ดิน ฟื้ น ฟู พลั งการเรี ย นรู๎ เชิด ชูภู มิปั ญญาของท๎อ งถิ่ น สร๎า งสรรค์ศิ ล ปวิท ยา เพื่อ ความ
เจริญก๎าวหน๎ าอยํางมั่น คงและยั่งยืนของปวงชน มีสํว นรํวมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช๎
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ มี อ ยูํ ทั้ ง สิ้ น 38 แหํ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในเขตภาคเหนื อ ตอนบน ซึ่ ง มี 4 แหํ ง เป็ น กลุํ ม
มหาวิทยาลัยท๎องถิ่นที่มีการผลิตนักศึกษาแตํละปีมีผู๎สาเร็จการศึกษาจานวนรวมกันมากกวํา 13,000
คน (มหาวิทยาลัย ราชภัฏเขตภาคเหนือ, 2560) ผู๎สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ สาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพทั้งในภาคเหนือและภาคอื่นๆ ประกอบกับปรัชญา
ของการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน๎นการพัฒนาท๎องถิ่น ดังนั้น นักศึกษากลุํมหนึ่งควร
มีภาวะผู๎นาที่จะเป็นผู๎นาท๎องถิ่นได๎ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นา
เพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษา โดยมุํงศึกษาจากผู๎นานักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขตภาคเหนือตอนบน โดยมีเนื้อหาการศึกษาครอบคลุมถึงสภาพปัจจุบันนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนวํามีภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นอยํางไร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
รูปแบบ กระบวนการ เทคนิค และกลไกในการพัฒนาภาวะผู๎นาให๎แกํนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
อยํางไรบ๎าง และนาข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห์ สังเคราะห์พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยตํางๆ ของประเทศไทย
ภายใต๎บริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองตํอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒ นาท๎องถิ่นของผู๎ นานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ ผู๎นานักศึกษาที่ศึกษาอยูํในปีการศึกษา 2559 ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน จานวน 4 มหาวิทยาลัย มี ผู๎นานักศึกษาจานวนทั้งสิ้น
876 คน ประกอบด๎วย นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่หนึ่ง อุปนายกองค์การ
นักศึกษาคนที่สอง เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และกรรมการอื่นอีกจานวน 11 คน นายก
สโมสรนักศึกษาอุปนายกสโมสรนักศึกษา เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ และกรรมการอื่นอีก
จานวน 12 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุํ ม ตั ว อยํ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด๎ แ กํ ผู๎ น านั ก ศึ ก ษาที่ คั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Selected) พิจารณาคัดเลือกจากปริมาณของนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน
ที่มีจานวนนักศึกษามากที่สุด และน๎อยที่สุด ได๎แกํ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตภาคเหนื อ ตอนบนที่ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาในปี
การศึกษา2559 มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 18,515 คน มี
ผู๎นานักศึกษาจานวน 102 คน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขตภาคเหนื อ ตอนบนที่ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2559 น๎อยที่สุด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 8,590 คน มี
ผู๎นานักศึกษาจานวน 119 คน
ได๎ ก ลุํ ม ตั ว อยํ า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู๎ น านั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เขต
ภาคเหนือตอนบน ปีการศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 221 คน
วิธีการวิจัยผู๎วิจัยได๎ดาเนินการวางแผนการวิจัย โดยแบํงการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู้นาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1) แหล่งข้อมูล ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎ได๎
ข๎อมูลแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นา ภาวะผู๎นาตนเอง ภาวะผู๎นาแบบทีมงาน ภาวะผู๎นา
ท๎องถิ่น และการพัฒนาภาวะผู๎นา รวมถึงบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องที่มีผู๎ทาการศึกษาและรวบรวมไว๎ เป็นการศึกษาข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) สาหรับ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย และใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการวิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากภาคสนาม
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ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นข๎อมูลที่ผู๎วิจัยทาการศึกษาจากกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก คือ
ผู๎ น าท๎ องถิ่ น หรื อผู๎ น าท๎องถิ่น ที่ เป็ น ศิษย์เ กําจากมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ โดยท าการศึกษาเกี่ ยวกั บ
องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได๎แกํ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview guideline) เพื่อใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
เกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวิธีการสร๎างเครื่องมือ
ดังนี้
2.1) ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นา ประกอบด๎วยองค์ประกอบและ
คุณลักษณะของภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อนามา แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นเพื่อนามา แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับภาวะผู๎นาเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่นปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนอื่นๆ มากาหนดหัวข๎อและประเด็นคาถาม
2.2) ผู๎วิจัยสร๎างแนวคาถามที่ต๎องการสัมภาษณ์ ตามประเด็นกาหนดไว๎
2.3) ผู๎วิจัยพิจารณาแตํละข๎อคาถามวํามีความครอบคลุมประเด็นหลักของ
องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
2.4) ผู๎ วิจั ย น าแนวทางการสั มภาษณ์เชิง ลึ กเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบวํ า
ข๎อความแตํละข๎อวัดได๎ตรงประเด็นและครอบคลุมสิ่งที่ ต๎องการศึกษาทั้งหมด
2.5) นาข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
และแนวทางการสนทนากลุํมให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.6) ผู๎วิจัยจัดพิมพ์แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณ์
3) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)ในการวิจัยครั้งนี้มีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ คือ
- เป็นผู๎นาท๎องถิ่น หรือผู๎นาท๎องถิ่นที่เป็นศิษย์เกําจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได๎แกํ
ตั ว แทนผู๎ น าท๎ อ งถิ่ น ตั ว แทนผู๎ น าจากภาคประชาสั ง คม ตั ว แทนผู๎ น าจากภาครั ฐ /การศึ ก ษา/
สาธารณสุข และตัวแทนผู๎นาจากองค์กรเอกชน /ภาคธุรกิจ
- เป็น ผู๎ นาที่เป็ น ผู๎ประสบความส าเร็จและได๎รับการยอมรับจากสั งคม เชํนได๎รับ
รางวัลยกยํองจากสังคมในระดับชาติ/เขต เป็นต๎น
ผลการคัดเลือกได๎ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก จานวน 18 คน
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในระยะที่ 1 มุํงศึกษาองค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะ
ผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น ผู๎วิจัยได๎มีวิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้
4.1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร งานวิจัยตํางๆ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ ยวกับองค์ประกอบ
และคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
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4.2) ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นโดยดาเนินการเก็บข๎อมูลจากผู๎ให๎
ข๎อมูลหลัก เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎แนว
ทางการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ ให๎ข๎อมูลหลัก เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะ
ผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นโดยมีวิธีการดาเนินการดังนี้
4.2.1) ผู๎วิจัยนาหนังสือขอความรํวมมือ เพื่อทาวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ ไปยังผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแตํละทํานด๎วยตนเอง
4.2.2) ผู๎ วิ จั ย นั ด หมายวั น เวลา สถานที่ กั บ ผู๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล หลั ก ที่ จ ะให๎ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก
4.2.3) ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ด๎วยวิธีการทางการสัมภาษณ์
เชิงลึกโดยเริ่มจากผู๎วิจัยแนะนาตัวเองอธิบายถึงความเป็นมาความสาคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จากนั้นดาเนินทางการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว๎ พร๎อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป
4.2.4) นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาสังเคราะห์และวิเคราะห์รํวมกับข๎อมูลที่
ได๎จากการเก็บรวบรวมจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักเพื่อให๎ได๎องค์ประกอบและคุณลักษณะของภาวะผู๎นาเพื่อ
การพัฒนาท๎องถิ่น
5) วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key
Informants)ใช๎วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)
ระยะที่ 2 ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของผู้ น า
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน
การศึกษาในระยะที่ 2 เป็น การศึกษาองค์ป ระกอบการพั ฒ นาภาวะผู๎ นาเพื่อการพั ฒ นา
ท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบน วิธีการดังนี้
1) แหล่ ง ข้ อ มู ล น าข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ จ ากการศึ ก ษาในระยะที่ 1 มาเป็ น แนวทางในการสร๎ า ง
เครื่องมือ
2) วิธี การด าเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช๎แนวทางการสั มภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview Guideline) กับผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา และใช๎การจัดสนทนากลุํม
(Focus Group Discussion Guideline) กับผู๎นานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลุํม
ตัวอยําง ดังนี้
2.1) นาข๎อมูลองค์ประกอบและคุณลักษณะที่ผํานการตรวจสอบ และกิจกรรมการ
พัฒนาภาวะผู๎นาท๎องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาผู๎นานักศึกษาที่สามารถเสริมภาวะผู๎นาท๎องถิ่นให๎แกํผู๎นา
นักศึกษามาวิเคราะห์และสร๎ างองค์ป ระกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยสรุปผลการปฏิบัติจริงในกระบวนการพัฒนาภาวะผู๎นาของผู๎นา
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ นามาเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นา
แล๎ ว น ามากาหนดองค์ป ระกอบและคุ ณ ลั ก ษณะขององค์ ป ระกอบการพั ฒ นาภาวะผู๎ น าของผู๎ น า
นักศึกษา
2.2) นารํางองค์ประกอบที่สร๎างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต๎อง
และสอดคล๎องกับบริบทของภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ระยะที่ 2 ผู๎ วิจัยได๎สร๎างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวม
ข๎อมูล ได๎แกํ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview Guideline) ใช๎เก็บข๎อมูลกับ
ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา และการจัดสนทนากลุํม(Focus Group Discussion
Guideline) ใช๎เก็บข๎อมูลกับผู๎นานักศึกษามีเ นื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ประกอบและคุณลักษณะ
ภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีวิธีการสร๎างเครื่องมือดังนี้
3.1) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก
3.1.1) ผู๎วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นา องค์ประกอบและคุณลักษณะ
ของภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎จากระยะที่ 1 เพื่อสร๎างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับ
ภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น มากาหนดหัวข๎อและประเด็นคาถาม
3.1.2) ผู๎วิจัยสร๎างแนวคาถามที่ต๎องการสัมภาษณ์ ตามประเด็นกาหนดไว๎
3.1.3) ผู๎วิจัยพิจารณาแตํละข๎อคาถามวํามีความครอบคลุมประเด็นหลักของ
องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นา
3.1.4) ผู๎วิจัยนาแนวการสัมภาษณ์เชิงลึกไปให๎อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบวํา
ข๎อความแตํละข๎อมีความเหมาะสมสอดคล๎องตามวัตถุประสงค์การวิจัย
3.1.5) นาข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสัมภาษณ์เชิง
ลึกให๎มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.1.6) ผู๎วิจัยจัดพิมพ์แนวการสัมภาษณ์เชิงลึกฉบับสมบูรณ์
3.2) การสร้างแนวการสนทนากลุ่ม
3.2.1) ผู๎วิจัยได๎ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู๎นา องค์ประกอบและ
คุณลักษณะของภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นที่ได๎จากระยะที่ 1 เพื่อสร๎างแนวทางการสนทนากลุํม
เกี่ยวกับภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น มากาหนดหัวข๎อและประเด็นคาถาม
3.2.2) ผู๎วิจัยสร๎างแนวคาถามที่ต๎องการสนทนากลุํม ตามประเด็นกาหนดไว๎
3.2.3) ผู๎ วิ จั ย พิ จ ารณาแตํ ล ะข๎ อ ค าถามวํ า มี ค วามครอบคลุ ม ประเด็ น หลั ก ของ
องค์ประกอบและคุณลักษณะภาวะผู๎นา
3.2.4) ผู๎ วิ จั ย น าแนวทางการสนทนากลุํ ม ไปให๎ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบวํ า
ข๎อความแตํละ ข๎อมีความเหมาะสมสอดคล๎องตามวัตถุประสงค์การวิจัย
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3.2.5) นาข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแนวทางการสนทนากลุํมให๎
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.2.6) ผู๎วิจัยจัดพิมพ์แนวทางการสนทนากลุํมฉบับสมบูรณ์
4) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในระยะที่ 2 ประกอบด้วย
4.1) กลุํมผู๎นานักศึกษาที่ศึกษาอยูํในปีการศึกษา 2559
4.1.1.) ผู๎นานักศึกษาที่ศึกษาอยูํในปีการศึกษา 2559 ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ที่เป็นกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางจานวน
ทั้งสิ้น 221 คนจาแนกเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลักโดยตาแหนํงดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงจานวนผู้ให้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้นานักศึกษา จาแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รวม
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในกลุํมผู๎นานักศึกษา
เชียงใหมํ
ลาปาง
1. นายกองค์การนักศึกษา
1
1
2
2. อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่หนึ่ง
1
1
2
3. อุปนายกองค์การนักศึกษาคนที่สอง
1
1
2
4. เลขานุการ
1
1
2
5. เหรัญญิก
1
1
2
6. ประชาสัมพันธ์
1
1
2
7. กรรมการอื่นอีกจานวน 11 คน
11
11
22
8. นายกสโมสรนักศึกษา
5
6
11
9. อุปนายกสโมสรนักศึกษา
5
6
11
10. เลขานุการ
5
6
11
11. เหรัญญิก
5
6
11
12. ประชาสัมพันธ์
5
6
11
13. กรรมการอื่นอีกจานวน 12 คน
60
72
132
รวม
102
119
221
4.1.2) ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา จานวน 15 คนโดยมี
ประชากรในครั้งนี้ ประกอบด๎วย คือ รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา ผู๎อานวยการกองพัฒนา
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นักศึกษา รองคณบดี/ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาจาแนกเป็นผู๎ให๎ข๎อมูลหลักโดยตาแหนํงดัง
แสดงใน ตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 แสดงจ านวนผู้ใ ห้ข้อมูลหลักในกลุ่มผู้บริหารที่เ กี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา
จาแนกตามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในกลุํมผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับ
รวม
เชียงใหมํ
ลาปาง
งานกิจการนักศึกษา
1. รองอธิการบดีฝุายกิจการนักศึกษา
1
1
2
2. ผู๎อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
1
1
2
3.รองคณบดี/ผู๎ชํวยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
5
6
11
รวม
7
8
15
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล
มุํ ง ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและคุ ณ ลั ก ษณะของภาวะผู๎ น าเพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ของผู๎ น า
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือตอนบนจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) ผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา จานวน 15 คน และการจัด
สนทนากลุํม (Focus Group Discussion) ผู๎นานักศึกษา จานวน 26 กลุํม ผู๎วิจัยได๎มีวิธีการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลดังนี้
5.1) การสัมภาษณ์เชิงลึก
5.1.1) ผู๎ วิจั ยนาหนัง สื อขอความรํว มมือ เพื่อ ทาวิจัยจากบัณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ไปยังผู๎ให๎ข๎อมูลหลักแตํละทํานด๎วยตนเอง
5.1.2) ผู๎ วิ จั ย นั ด หมายวั น เวลา สถานที่ กั บ ผู๎ ใ ห๎ ข๎ อ มู ล หลั ก ที่ จ ะให๎ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก
5.1.3) ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ด๎วยวิธีการทางการสัมภาษณ์เชิง
ลึกโดยเริ่มจากผู๎วิจัยแนะนาตัว อธิบายถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จากนั้นดาเนินทางการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว๎ จดบันทึกการสนทนากลุํม
พร๎อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป
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5.1.4) นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาวิเคราะห์รํวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บ
รวบรวมจากผู๎ให๎ข๎อมูลหลักในกลุํมผู๎นานักศึกษา
5.2) การสนทนากลุ่ม
5.2.1) ผู๎ วิจั ยนาหนัง สื อขอความรํว มมือ เพื่อ ทาวิจัยจากบัณฑิต วิทยาลั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ไปผู๎นานักศึกษาโดยติดตํอผํานทางกองพัฒนานักศึกษา
5.2.2) ผู๎วิจัยนัดหมายวันเวลา สถานที่ กับผู๎นานักศึกษาผํานทางกองพัฒนา
นักศึกษาเพื่อที่เก็บข๎อมูลด๎วยการสนทนากลุํม
5.2.3) ผู๎วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ด๎วยวิธีการสนทนากลุํมโดยเริ่ม
จากผู๎วิจัยแนะนาตัวเองอธิบายถึงความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และให๎ผู๎เข๎ารํวมการสนาทนากลุํมแนะนาตัวจากนั้นดาเนินทางการสัมภาษณ์ตามประเด็นที่กาหนดไว๎
จดบันทึกการสนทนากลุํมพร๎อมทั้งขออนุญาตบันทึกเทป จานวนกลุํมผู๎นานักศึกษาในการสนทนากลุํม
ดังแสดงในตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 แสดงจานวนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก กลุ่มผู้นานักศึกษาในการสนทนากลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่
ผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก
เชียงใหมํ(ครั้ง/ ลาปาง(ครั้ง/
คน)
คน)
1 ผู๎นานักศึกษาจากองค์กรนักศึกษา
2 (9)(8)
2(9)(8)
2 ผู๎นานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะครุ
2 (9)(8)
2 (9)(8)
ศาสตร์
3 ผู๎นานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
2 (9)(8)
2 (9)(8)
วิทยาการจัดการ
4 ผู๎นานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
2 (9)(8)
2 (9)(8)
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 ผู๎นานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
2 (9)(8)
2 (9)(8)
เทคโนโลยีการเกษตร
6 ผู๎นานักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะ
2 (9)(8)
2 (9)(8)
วิทยาศาสตร์
7 ผู๎นานักศึกษาจากสโมสรคณะเทคโนโลยี
ไมํมี
2 (9)(8)
อุตสาหกรรม
รวม
12(102)
14(119)

รวม
4(34)
4(34)
4(34)
4(34)
4(34)
4(34)
2(17)
26(221)
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5.2.4) นาข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา วิเคราะห์รํวมกับข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บ
รวบรวมจากกลุํมผู๎บริหารที่เกี่ยวข๎องกับงานกิจการนักศึกษา
6) วิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก (Key Informants) และการ
สนทนากลุํมรํวมกับผู๎นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยกาศึกษาข๎อมูลองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นา
นักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏ ในเขตภาคเหนือตอนบน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
งานวิจัย ผู๎นาท๎องถิ่น ผู๎นานักศึกษา กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล พบวําองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการ
พัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน มีองค์ประกอบหลัก และ
องค์ประกอบยํอยดังตํอไปนี้
1) การสร้างค่านิยมต่อตนเอง
คํานิยมตํอตนเองเป็นตัวกาหนดความประพฤติและการปฏิบัติของตน และการประพฤติการปฏิบัติ
ของตน เป็นตัวการทาให๎สังคมเปลี่ยนแปลง เราจึงอาจจะกลําวได๎วําคํานิยมตํอตนเอง มีสํวนทาให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คํานิยมตํอตนเองจึงมีความสาคัญมาก เพราะสํงผลกระทบกระเทือนถึง
ความเจริญ ความเสื่อมของสังคม และความมั่งคงของชาติ
1.1) มีความเข้าใจในตนเอง
ผู๎นาต๎องมีความเข๎าใจตนเอง ในด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เข๎าใจตนเองตํอการ
กระทาของประพฤติที่ตนเองแสดงออกมา การที่ผู๎นาเรียนรู๎ที่จะเข๎าใจตนเอง ต๎องค๎นพบตัวเองกํอน
ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่เกิ ดขึ้น การเข๎าใจตนเองจะเป็นรากฐานของการสร๎างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง เพราะการเข๎าใจตนเองหมายรวมถึง ขีดความสามารถของตัวเรา รู๎ข๎อจากัดของตัวเองเรา
อะไรที่ทาได๎ การรู๎จักตนทาให๎เราเข๎าใจผู๎อื่นได๎มากขึ้น
1.2) มีความคงเส้นคงวา
ผู๎ น าต๎ อ งความเสมอต๎ น เสมอปลาย มี จุ ด ยื น ไมํ เ ปลี่ ย นแปลง ในด๎ า นการคิ ด การแสดง
ความรู๎สึกและการกระทาที่แสดงออกมีความสอดคล๎องกัน
1.3) มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
ผู๎นาต๎องมีความมุํงมั่นพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง ไมํวําคุณจะเป็นผู๎นาที่มากความสามารถ
สักเพียงใดความสามารถเหลํานั้นจะถดถอยทันทีที่หยุดเรียนรู๎ โลกไมํได๎หยุดอยูํกับที่ การเปลี่ยนแปลง
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เกิดขึ้นทุกนาที การเรียนรู๎ในที่นี้ไมํได๎หมายถึงการเรียนรู๎ที่เป็นทางการเพียงอยํางเดียว แคํสนใจ
ติดตามขําวสารความเคลื่อนไหวตํางๆและเปิดรับมุมมองใหมํๆ อยูํเสมอ พร๎อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิด
และแนวทางการทางานให๎สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไมํวําผู๎นาจะเกํงสักแคํไหน ก็ยังคง
ต๎องเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องเพื่อรักษาความเกํงให๎คงอยูํ ไมํใชํเป็นผู๎นาแคํในตานานเทํานั้นการพัฒนา
ตนเองผู๎นาต๎องศึกษาหลักการ แนวคิด เทคนิค และกลไก เรียนรู๎เข๎าใจเข๎าถึงความต๎องการของชุมชน
อยํางแท๎จริง
2) การมีต้นแบบ
ผู๎ น าที่ ป ระสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต ได๎ สํ ว นหนึ่ ง มากจากการมี ต๎ น แบบที่ ดี ข องผู๎ ป ระสบ
ความสาเร็จที่ได๎รับการยอมรับในสังคม มาเป็นแนวทางปฏิบัติตาม เรียนรู๎เพื่อเป็นแบบอยํางในการ
พัฒนาตนเองในการดาเนินชีวิต ดังคากลําวที่วํา มีต๎นแบบก็เหมือนมีจุดหมาย
2.1) มีต้นแบบที่ดี
ผู๎นามีการนาเอาต๎นแบบที่ดี ของบุคคลครอบครัว บุคคลท๎องถิ่น และบุคคลสังคมโลก มา
เป็นแนวทางปฏิบัติตาม โดยเรียนรู๎ประสบการณ์ เรียนรู๎ความสาเร็จ เรียนรู๎เพื่อเป็นแบบอยํางในการ
พัฒนาตนเอง ให๎ต๎นแบบที่ดีของบุคคลต๎นแบบ เป็นแรงผลักดันสูํความสาเร็จ กาลังใจเป็นสิ่งสาคัญใน
การดาเนินชีวิต อีกประการหนึ่งแบบอยํางในทางไมํดีที่เราควรหลีกเลี่ยงไมํยึดมาแบบอยําง
2.2)ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
การที่ ผู๎ น าได๎ รั บ การสนั บ สนุ น สํ ง เสริ ม ภาวะผู๎ น า เริ่ ม ตั้ ง แตํ ส ถาบั น ครอบครั ว
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมโดยเสริมสร๎างให๎ผู๎นาเห็นคุณคําในศักยภาพของตนเองที่
สามารถพัฒนาและแบํงปันกับผู๎อื่นได๎ โดยผํานการเรียนรู๎ การทากิจกรรม รํวมกับท๎องถิ่นหรือชุมชน
อยํางสม่าเสมอ เมื่อสาเร็จการศึกษาสามารถนาความรู๎ ไปพัฒนาท๎องถิ่นให๎มีความก๎าวหน๎าได๎ อยําง
ยั่งยืนบนฐานของความรู๎ และสานึกรักท๎องถิ่น
3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ผู๎นาต๎องเปิดโอกาส การมีสํวนรํวมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการรํวมคิด รํวมตัดสินใจ
รํวมลงมือการปฏิบัติ รํวมประเมินผล รํวมในการพัฒนา ไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎รํวมกัน
3.1) เป้าหมายร่วมกัน
เปูาหมายที่ดี นาไปใช๎ปฏิบัติให๎เกิดผลได๎ ต๎องเป็นเปูาหมายที่ผู๎ปฏิบัติเห็นวํามีความสาคัญ
มีความชัดเจนไมํต๎องการการตีความ มีลักษณะชี้ชัดเจาะจงลงไปวําต๎องการอะไร เทําไร เมื่อไร ที่
ส าคัญ คือ เปู าหมายจะต๎ องเป็ น สิ่ ง ที่เป็น ไปได๎ มีค วามท๎าทายโดยมีเ ปูาหมายไมํต่าเกิน ไป อี ก
ประการหนึ่งผู๎นาต๎องพูดคุยปรึกษาให๎เข๎าถึงปัญหาของชุมชน เพื่อหาทางแก๎ไขปัญหา โดยการเข๎า
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รํว มทากิจกรรมกับ ชุมชนเพื่อได๎เรี ยนรู๎วิถีชีวิต วัฒ นธรรม ภูมิปัญญา และรํวมกันแก๎ปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแบํงหน๎าที่กันรับผิดชอบเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายเร็วยิ่งขึ้น
3.2) การยอมรับซึ่งกันและกัน
ผู๎นายอมรั บในความแตกตํางของบุคคล สามารถนาความคิดเห็นที่แตกตํางของแตํล ะ
บุคคล มาหลอมรวมเป็นความคิดของตนเองได๎ เมื่อมีความขัดแย๎งในกลุํมเกิดขึ้น ทุกคนจะรํวมกัน
คลี่คลายบนพื้นฐาน การให๎ความเคารพซึ่งกันและกันยอมรับฟังความคิ ดเห็นของผู๎อื่น ยอมรับความ
จริง กล๎าพูดสิ่งที่เห็นตําง รู๎จักไกลํเกลี่ยข๎อขัดแย๎งให๎ได๎ โดยใช๎ประชามติ ยึดเอาประโยชน์สํวนรวมเป็น
ที่ตั้ง ในการปฏิบัติงาน
3.3) การมีส่วนร่วม
ผู๎น าต๎องเปิ ดโอกาส การมีสํ ว นรํว มที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการรํว มคิด รํว ม
ตัดสินใจ รํวมลงมือการปฏิบัติ รํวมประเมินผล รํวมในการพัฒนา กาหนดทิศทางการพัฒนาการ
รํวมปฏิบัติตามแผนของกลุํมหรือของชุมชนและรับประโยชน์รํวมกัน เข๎าไปเกี่ยวข๎องทางความคิด
จิตใจ อารมณ์ และทางกาย ความสามารถ เวลา และโอกาสที่จะมีสํวนรํวม
4) การสร้างค่านิยมต่อชุมชนและสังคม
คํานิยมเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับวํามีคุณคํา การปลูกฝังคํานิยมตํอชุมชนและสังคม เป็นสํวน
หนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลในการดาเนินชีวิตระหวํางสมาชิกในสังคมให๎
สอดคล๎องสัมพันธ์กันชํวยเสริมสร๎างความเป็นปึกแผํนให๎แกํสังคม
4.1) ความเป็นพลเมือง
ผู๎นาต๎องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม มีความรับผิดชอบตํอหน๎าที่
ของตนเองรู๎จักบทบาทหน๎าที่ของตนเอง รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ๎อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน์
สํวนรวมมีความสาคัญเสมอเคารพในสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติตนได๎อยํางเหมาะสมไมํละเมิดลํวงล้าสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น
4.2) มีหลักธรรมนาชีวิต
ผู๎นาต๎องมีหลักธรรมคาสอนทางศาสนา เป็นหลักพื้นฐานสาคัญของการดาเนินชีวิต ในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน ที่เป็นความจริง เป็นความดีงาม ความถูกต๎อง เมื่อนาไปปฏิบัติแล๎ว
ชํวยให๎เกิดความดีงามในชีวิต และสังคมอยูํรํวมกัน อยํางปกติสุข
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิ จั ย 1) องค์ ป ระกอบและคุ ณ ลั ก ษณะภาวะผู๎ น าเพื่ อ การพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น ที่
ประกอบด๎วย 10 องค์ประกอบคือ 1.1) ความเข๎าใจในตนเอง 1.2) ความคงเส๎นคงวา 1.3) มีเปูาหมาย
รํวมกัน 1.4) การมีสํวนรํวม 1.5) การยอมรับซึ่งกันและกัน 1.6) ความเป็นพลเมืองที่ดี 1.7) มีต๎นแบบ
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ที่ดี 1.8) ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน 1.9) มีหลักธรรมนาชีวิต และ 1.10) มุํงมั่นพัฒนาตนเอง
สอดคล๎องกับแนวคิดของรัตติกรณ์ จงวิศาล (2556) ได๎สรุปไว๎วํา ภาวะผู๎นาที่แท๎จริง เป็นลักษณะ
และพฤติกรรมของผู๎นาที่มีความมั่นคงในคาพูด การกระทา และคํานิยม (คํานิยม การกระทา คาพูด
เป็นไปในทางเดียวกัน) ผู๎นาที่แท๎จริงจะมีการรับรู๎ตนเองและมีการรับรู๎เอกลักษณ์ของตนเองอยําง
ถูกต๎อง เข๎มแข็ง ชัดเจน มั่นคงและสม่าเสมอ ผู๎ นาที่แท๎จริงจะมีความตระหนักรู๎ในตนเองสูง รู๎จัก
ตนเองเป็นอยํางดีและรู๎ วําพวกเขาเชื่อในอะไร และมีการยอมรับตนเองในระดับสูงด๎วย ผู๎ นาจะมี
คํานิยม เชํน ความซื่อสัตย์ ความเอื้อเฟื้อ ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ และการ
มองโลกในแงํ ดี ผู๎ น าจะมี ห ลั ก การที่ เ ป็ น คํ า นิ ย มที่ แ ท๎ จ ริ ง และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามคํ า นิ ย มนั้ น อยํ า ง
สม่าเสมอ รวมถึงคํานิยมและความเชื่อนั้นจะเป็นตัวกาหนดการกระทาของพวกเขา ผู๎นาจะมีแรงจูงใจ
มาจากความต๎องการที่จะพัฒนาตนเองและการตรวจสอบตนเอง พวกเขาจะเปิดรับการเรียนรู๎จากการ
ให๎ข๎อมูลย๎อนกลับและความผิดพลาดของตนเองอีกทั้งอาไพ อินทรประเสริฐ (2542) ได๎กลําวถึง
คุณลักษณะของการเป็นผู๎นาที่ดี ต๎องมีความสามารถและมีคุณสมบัติพิเศษแตกตํางไปจากผู๎อื่นคือ มี
สติปัญญาฉลาด เฉียบแหลม รู๎บทบาทหน๎าที่ของตน รู๎จักตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความเป็นธรรม
มีความตั้งใจจริงมีความมุํงมั่นไมํท๎อถอย ฯลฯ และสอคล๎องกับงานวิจัยของสมเกียรติ สุทธินรากร
(2550) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผลการวิจัย พบวํา นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิตมีบุคลิกภาพคํอนข๎างเชื่อในแหลํงอานาจควบคุมภายนอก และมีภาวะผู๎นาด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม ด๎านวิสัยทัศน์ระดับสํวนรวม และด๎านวิสัยทัศน์ระดับบุคคลอยูํในระดับมาก
2) องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตภาคเหนือตอนบนมีดังนี้ 2.1) การสร๎างคํานิยมตํอตนเอง ประกอบด๎วย ความเข๎าใจใน
ตนเอง คงเส๎นคงวา และมุํงมั่นพัฒนาตนเอง 2.2) การมีต๎นแบบ ประกอบด๎วย มีต๎นแบบที่ดี และ
ได๎รับการสํงเสริมสนับสนุน 2.3) การสํงเสริมการมีสํวนรํวม ประกอบด๎วย มีเปูาหมายรํวมกันที่ดี การ
ยอมรับซึ่งกันและกัน และการมีสํวนรํวม และ 2.4) การสร๎างคํานิยมตํอชุมชนและสังคม ประกอบด๎วย
มีความเป็นพลเมืองดี และมีหลักธรรมนาชีวิต ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของเนตร์พัณณา ยาวิราช
(2547) กลํ า ววํ า คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปของผู๎ น าที่ ท าให๎ ผู๎ น าประสบความส าเร็ จ ในการท างาน ได๎ แ กํ
คุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 1) มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี มีการตัดสินใจที่ดีและมีความสามารถในการ
พูด 2) ได๎รับความสาเร็จในการศึกษา มีการศึกษาและมีสุขภาพดี 3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และความ
มั่นคงทางอารมณ์ 4) มีความมานะอดทน พยายามและผลักดันให๎บรรลุความสาเร็จ 5) มีทักษะทาง
สังคมมีสํวนรํวมในสังคมและปรับตัวให๎เข๎ากันได๎ดีกับกลุํมและบุคคลตํางๆ 6) มีความปรารถนาที่จะมี
สถานะตาแหนํงทางสังคมที่ดีและสอดคล๎องกับทฤษฏี The 7C’s model (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์:ระบบ
ออนไลน์, 2559) คือความเข๎าใจในตนเอง ความสอดคล๎องด๎านตํางๆ ภายในตนอยํางคงเส๎นคงวา ยึด
มั่น ผู กพัน ตํอความเชื่อและทาตามความเชื่อของตน การรํวมมือรํว มใจกัน มีวัตถุประสงค์รํว มกัน
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ขัดแย๎งกันได๎แตํต๎องสุภาพ และความเป็นพลเมืองดี และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พงกะพรรณ ตะ
กลมทอง (2555) ได๎ ศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาภาวะผู๎ น าผู๎ บ ริ ห ารระดั บ กลางสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ผลการวิ จั ย สรุ ป ได๎ ดั ง นี้ ภ าวะผู๎ น าผู๎ บ ริ ห ารระดั บ กลาง
ประกอบด๎วยองค์ ป ระกอบหลั ก 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. องค์ประกอบภาวะผู๎ นาเชิงคุณลั กษณะ
ประกอบด๎ ว ยองค์ ป ระกอบยํ อย 7 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ความสามารถในการปรั บตั ว 2) การมี
วิสัยทัศน์ 3) การมีความเชื่อมั่นในตนเอง 4) การให๎ความสาคัญกับทรัพยากรมนุษย์ 5) การมีความ
นําเชื่อถือ 6) การมีมนุษยสัมพันธ์ และ 7) การมีวุฒิภาวะและอนงค์นาถ ยุวพันธุ์ (2555) ได๎ศึกษา
เรื่อง ภาวะผู๎นาของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาหรับผู๎บริหาร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษามีระดับการทางานเป็นทีม
โดยรวม อยูํ ใ นระดั บ มาก และมี ร ะดั บ การท างานเป็ น ที ม อยูํ ใ นระดั บ มากทุ ก ด๎ า น โดยด๎ า นการ
ประสานงานมีคําเฉลี่ย มากที่สุ ด รองลงมา คือ ด๎านการรํว มมือ ด๎านการติดตํอสื่อสาร ด๎านการมี
ความคิดสร๎างสรรค์ และด๎านการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ในปัจจัยยํอยการทางานเป็นทีมด๎านการ
ติดตํอสื่อสาร ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมได๎รับทราบเปูาหมายในการทางานจาก
หัวหน๎าทีม ด๎านการรํวมมือ ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมชํวยเหลือกันเพื่อให๎งาน
บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด ด๎านการประสานงาน ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมี
การประสานงานกันด๎วยมารยาทและการพูดจาที่ดีตํอกัน ด๎านการมีความคิดสร๎างสรรค์ ปัจจัยยํอยที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ สมาชิกในทีมมีการคิดค๎นวิธีการแก๎ไขปัญหาที่ตํางไปจากการปฏิบัติงานแบบเดิม
เพื่อให๎การทางานมีประสิทธิภาพ และด๎านการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง ปัจจัยยํอยที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ
สมาชิกในทีมมีการปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพอยํางตํอเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนาผลการวิจัยไปใช้
องค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจัยเป็นการสรุปองค์ประกอบจากองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ในบริบทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุํมภาคเหนือตอนบน ดังนั้นการนาผลการวิจัยไปใช๎ต๎องคานึงถึงบริบท
ดังกลําวด๎วย
ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยนาองค์ประกอบการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น
ของผู๎นานักศึกษา มา ใช๎เป็นแนวในการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นานักศึกษาและ
ศึกษาผลการพัฒนาเพื่อนาไปสูํการสร๎างคูํมือการพัฒนาภาวะผู๎นาเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎นา
นักศึกษาตํอไป
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัยด๎านลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมใน
การปฏิบั ติง าน ที่ มีอิ ทธิ พ ลตํ อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บัติ งานของพนั กงาน โดยกลุํ ม ตัว อยํ างใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี จานวน 400 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในเก็บข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ประกอบด๎วย สถิติเชิงพรรณนา
ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ เพื่อวัดอิทธิพลของปัจจัยด๎านลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่ มีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ผลการวิจัยพบวํา ปัจจัยลักษณะงานด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความมั่นคงในงาน และการ
ยอมรับนับถือ และปัจจัยสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ด๎านบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และ
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพื่อนรํวมงาน มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในสํวน
ของความก๎าวหน๎าในงาน และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชาไมํมีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
คาสาคัญ: ลักษณะงาน สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Abstract
The objectives of this study are to analyse the factors in job characteristics
and operating environment affecting employees’ working efficiency. The sample of
this study comprises of 400 employees of consumer goods industries in Chon Buri
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province. The data collected by using questionnaires and analyzed by using
descriptive statistics such as percentage, mean, and standard deviation. The
inferential statistics is multiple regression for measuring factors in job characteristics
and operating environment affecting employees.
The results showed that the factors in job characteristics, security, recognition
and factors in operating environment are working conditions and relations with peers
had a statistically significant level of 0.05 impact on employees’ working efficiency of
consumer goods industries in Chon Buri province. For career advancement and
relations with superiors do not have any impact on employees’ working efficiency of
consumer goods industries in Chon Buri province.
Keywords: Job Characteristics, Working Environment, Working Efficiency
บทนา
ปั จ จุ บั น หนํ ว ยงานตํางๆ ทั้งองค์การภาครัฐ และเอกชน ตํางตระหนักถึงการปรับเปลี่ ย น
กระบวนการหรือวิธีการทางาน เพื่อให๎การทางานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล
(Effectiveness) สูงสุด แสดงให๎เห็นวําองค์การทั้งหลายตํางมีความเห็นตรงกันวํา องค์การจะมีความ
เจริญก๎าวหน๎าหรือพัฒนาไปสูํความเป็นเลิศได๎นั้น สิ่งสาคัญประการหนึ่งอยูํที่ ผู๎ปฏิบัติงานมีคุณภาพ
และสามารถทางานให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คาวํา “ประสิทธิภาพ” หมายถึง วิธีการทางานโดย
สิ้นเปลืองเวลา และสูญเสียพลังงานในการทางานน๎อยที่สุดแตํเกิดประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด
(นันทนา ธรรมบุศย์, 2540)
จากรายงานวิจัยพฤติกรรมผู๎บริโภคด๎านการจับจํายกลุํมสินค๎าอุปโภคบริโภค (FMCG) พบวํา
อัตราการซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนไทยทั่วประเทศผํานชํองทางค๎าปลีกดั้งเดิมและค๎าปลีก
สมัยใหมํ ในปี 2559 เติบโตขึ้นร๎อยละ 1.7 ด๎วยมูลคํา 4.4 แสนล๎านบาท ถือเป็นการขยายตัวต่าสุดใน
รอบ 8 ปี นับจากปี 2552 โดยหมวดสินค๎าของใช๎ใ นครัวเรือน (Household) เติบโตขึ้นร๎อยละ 3.2
กลุํมของใช๎สํวนบุคคล (Personal Care) เติบโตขึ้นร๎อยละ 2.9 และกลุํมอาหารและเครื่องดื่ม (Food
& Beverage) เติบโตขึ้นร๎อยละ 0.8 ปัจจัยการขยายตัวต่าด๎านการจับจํายสินค๎าอุปโภคบริโภคปีกํอน
มาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่กระทบตํอกาลังซื้อ ปัจจัยลบที่เกิดขึ้นตํอเนื่อง
นับตั้งแตํเหตุการณ์น้าทํวมปี 2554 ปัญหาการเมืองปี 2556 หนี้ครัวเรือนและรายได๎ตกต่าปี 2557
มาถึงภัยแล๎งที่สํงผลด๎านเกษตรกรรมปี 2559 ล๎วนสํงผลให๎ผู๎บริโภคขาดความมั่นใจในการจับจําย
“ตัว เลขจับจํ ายอุปโภคบริ โภคปีกํอนที่เติบโตต่าสุดในรอบ 8 ปี มองวํามาถึงจุดต่าสุดแล๎ว จะเริ่ม
กลับมาฟื้นตัวในปีนี้ คาดเติบโตราวร๎อยละ 2-3 จากปัจจัยเศรษฐกิจมีแนวโน๎มขยายตัวดีกวําปีกํอน”
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(รายงานการวิจัยสรุปสภาวะภาพรวมกลุํมสินค๎าอุปโภค-บริโภคในประเทศไทยปี 2552 ถึงปี 2559
อ๎างใน อิษณาติ วุฒิธนากุล, 2560)
ในสํวนของพื้นที่ที่เลือกทาวิจัยคือจังหวัดชลบุรีนั้น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยูํในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งสิ้น 4,363 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่ได๎เปรียบทางด๎านภูมิประเทศเป็นอยําง
มาก โดยมีการผสานกันอยูํ 5 ประเภทคือ พื้นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล พื้นที่
สู ง ชั น และภูเ ขา ซึ่ ง ความหลากหลายนี้น ามาซึ่ ง ความอุด มสมบู ร ณ์ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
กํอให๎เกิดกิจกรรมที่หลากหลายไมํวําจะเป็นด๎านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การพาณิชย์ การทํองเที่ยว
และการคมนาคมขนสํง จังหวัดชลบุรีจึงเป็นเมืองที่มีความเจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํในอดีต และได๎รับการ
วางแผนให๎เป็นเมืองหลักด๎านอุตสาหกรรมและการค๎าขายของภาคตะวันออก โดยมีทําเรือพาณิชย์
แหลมฉบังเป็นจุดสาคัญของการค๎าขายทางทะเล และมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก ได๎แกํ
โรงงานประกอบรถยนต์ โรงกลั่ น น้ ามั น โรงงานน้ าตาลทราย โรงงานผลิ ต ชิ้ น สํ ว นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น สํวนของจานวนประชากร ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีประชากรจานวน 1,483,049
คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2559) มีจานวนมากเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศ (กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2558) ซึ่งสํวนหนึ่งเกิดมาจากการย๎ายเข๎ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวอยํางตํอเนื่องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เห็นได๎จากการเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมมากถึง 15
แหํง (การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย, 2559) และมีสถิติการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม
มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของในชํวงต๎นปี พ.ศ. 2559 (กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม,
2559) สะท๎อนให๎เห็นถึงการเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตอยํางมากทางด๎านอุตสาหกรรม
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเห็นถึงความสาคัญของการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานอยํางประสิทธิภาพ
ของพนักงานในอุตสาหกรรม จั งหวัดชลบุรี ในการนาข๎อมูลมาวิเคราะห์ และเพิ่มศักยภาพให๎กับ
พนักงาน เพื่อกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับสภาพการทางาน
ขององค์การทั้งในปัจจุบั นและอนาคต อันจะกํอให๎เกิดผลดีตํอองค์การและพนักงาน องค์การจะได๎
ประโยชน์ในด๎านผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และพนักงานมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเปูาหมายขององค์การ
ที่ตั้งไว๎ได๎
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จ จั ย สภาพแวดล๎ อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิ ทธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน
Moos (1986) พบวําสิ่งแวดล๎อมมีผลกระทบตํอพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแบํงมิติในการ
ทางานออกเป็น 3 มิติ ได๎แกํ มิติสัมพันธภาพ (Relationship Dimension) ประกอบด๎วย ด๎านการมี
ความเกี่ยวข๎องในงาน ด๎านความผูกพันระหวํางเพื่อนรํวมงาน และด๎านการสนับสนุนจากหัวหน๎างาน
มิติการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personal Development Dimension) ประกอบด๎วย การสนับสนุนความ
มีเสรีในการทางาน การมุํงมั่นในการทางาน และความกดดันในการทางาน และสุดท๎ายคือมิติการ
คงไว๎และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน (System Maintenance and System Change Dimension)
ประกอบด๎วย ด๎านความชัดเจนของงาน ด๎านการควบคุม ด๎านการนานวัตกรรมมาใช๎ในการทางาน
และด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ จากการทบทวนวรรณกรรม จึงเห็นวํามีความเหมาะสมที่จะนาตัว
แปรตํางๆนี้มาวิเคราะห์กับบุคคลากรในโรงงานและหนํวยสนับสนุน ทั้งในด๎านจิตวิทยาสังคม รวมไป
ถึงสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่ งแวดล๎อมที่ทาให๎เกิดความเครียดในการทางาน หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีระ เนื่องจากอารมณ์และจิตใจที่ได๎รับการกดดันจากงาน
ดังนั้ นในงานวิจัยนี้ ได๎เลือกมาเพียง 3 ตัว แปรคือ ด๎านความผูกพันระหวํางเพื่อนรํวมงาน
(ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพื่อนรํวมงาน) ด๎านการสนับสนุนจากหัวหน๎างาน(ความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชา) และด๎านสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ(สภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. ลักษณะงาน
Herzberg, Mausner and Snyderman (1959) ได๎สร๎างทฤษฎีขึ้นจากการศึกษาสาเหตุของ
ความพึงพอใจในงาน กลําววําปัจจัยที่สํงผลตํอความพึงพอใจในงาน เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัยมีลักษณะ
คือ กลุํมแรกเรียกวํา ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่
เกิดขึ้นจากการทางานโดยตรง (Job Content) และกลุํมที่สองเรียกวํา ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene
Factors) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล๎อมภายนอกของงาน (Job Context) โดยมีรายละเอียด
ดังตํอไปนี้
ปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะของงาน (Job Content) และการปฏิบัติงานโดยตรง เป็นปัจจัย
ที่จูงใจพนักงานให๎เกิ ดแรงจูงใจในงาน ความพึงพอใจ ถ๎าสามารถตอบสนองปัจจัยเหลํานี้จะทาให๎
ผู๎ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการทางานอยํางสุดความสามารถซึ่งนาไปสูํประสิทธิภาพในการทางาน
ได๎แกํ ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) การได๎รับการยอมรับนับถือ (Recognition)
ความก๎าวหน๎าในงาน (Advancement) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Work Itself) โอกาสที่จะก๎าวหน๎าใน
อนาคต (Possibility of Growth) และความรับผิดชอบ (Responsibility)
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ปัจจัยที่อยูํล๎อมรอบงาน (Job Context) ซึ่งไมํเกี่ยวกับตัวงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่ทาให๎
บุคคลอยูํในองค์กรได๎เป็นเวลานาน ทางานด๎ว ยความสุขสบายมากขึ้น สํงผลให๎บุคคลพึงพอใจหรือไมํ
พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานได๎ ได๎แกํ การบังคับบัญชา (Supervision) นโยบายและการบริหาร (Policy
and administration) สภาพการแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน (Working condition) ความสัมพันธ์กับ
ผู๎บังคับบัญชา (Relations with superiors) ความสัมพันธ์กับผู๎ใต๎บังคับบัญชา (Relation with
subordinates) ความสัมพันธ์กับเพื่อนรํวมงาน (Relation with peers) สถานะภาพทางวิชาชีพ
(Status) ความมั่นคงในงานและปลอดภัยในงาน (Job security) คําตอบแทน/เงินเดือน
(Compensation/Salary) และชีวิตสํวนตัว (Personal life)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได๎เลือกมาเพียง 4 ตัวแปรคือ การได๎รับการยอมรับนับถือ(การยอมรับนับ
ถือ) ความก๎าวหน๎าในงาน(ความก๎าวหน๎าในงาน) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ(ลักษณะงาน) และความมั่นคง
ในงานและปลอดภัยในงาน(ความมั่นคง) เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์หาตัวแปรที่มีอิทธิ พลตํอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Peterson & Plowman (อ๎างใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514) กลําวถึงแนวคิดของ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การ ซึ่งประกอบด๎วย 4 ข๎อดังนี้ ด๎านคุณภาพของงาน คืองาน
ที่ทาจะต๎องมีมาตรฐานตรงตามข๎อกาหนดขององค์การ เพื่อให๎ผู๎ผลิตและผู๎ใช๎ประโยชน์ ได๎รับความ
คุ๎มคําและมีความพึงพอใจกับผลงานที่ได๎มา ด๎านเวลา คือเวลาที่ใช๎ในการดาเนินงาน จะต๎องอยูํใน
ลั กษณะที่ถูก ต๎องตามหลั กการและเหมาะสมกับงานมากที่สุ ด ด๎ านวิธีการและปริมาณ คืองานที่
องค์การคาดหวัง จะต๎องมีวิธีการการทางานอยํางมีขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผน และให๎เหมาะสม
กับปริมาณงาน และสุดท๎ายคือ ด๎านคําใช๎จําย คือในการดาเนินงานจะต๎องเหมาะสมกับงาน และ
วิธีการลงทุนคือจะต๎องลงทุนน๎อยและให๎ได๎ผลกาไรมากที่สุด
เนื่องจากด๎านคําใช๎จํายเป็นความลับของทางองค์การ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได๎เลือกมาเพียง 3
ตัวแปรคือ ด๎านคุณภาพของงาน ด๎านเวลา และด๎านวิธีการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กชามาส ยิ้ มเมือง (2558) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของคุณลั กษณะของงาน การ
บริหารอารมณ์ ที่มีตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การวิจัย คือ ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีในบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท นิส
สัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 272 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการ
รวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย ร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
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ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมีระดับการรับรู๎คุณลักษณะของงาน การบริหาร
อารมณ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูํในระดับดี ระดับคุณลักษณะของงาน (ยกเว๎น
ด๎านความหลากหลายของงาน) การบริหารอารมณ์ (ยกเว๎นด๎านทักษะทางสังคม) และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ไมํแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญ และคุณลักษณะของงานและการบริหารอารมณ์ของผู๎
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสาคั ญทาง
สถิติ .05 มีอานาจในการอธิบายได๎ร๎อยละ 63.5 และ 61.7 ตามลาดับ
Marlena Bednarska and Malgorzata Szczyt (2015) ศึกษารูปแบบความพึงพอใจใน
งานของอุตสาหกรรมบริการเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหวํางประเทศ เพื่อศึกษาปัจจัยแตํละด๎าน
ขององค์ กรในระดับ ชาติ วํา มีความพึ งพอใจที่แตกตํา งกั นหรื อไมํ ของอุต สาหกรรมบริการในกลุํ ม
ประเทศสหภาพยุโรป จานวน 34 ประเทศ มีกลุํมตัวอยํางเป็นพนักงานบริการทั้งสิ้น 17,000 ตัวอยําง
โดยทาการศึกษาความพึงพอใจในงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อมในการทางานและคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน ประกอบด๎ว ย เนื้ อ หาของงานที่ปฏิ บัติ ระดับ คําตอบแทน/เงิ นเดื อน ความมั่ นคงในงาน
ความก๎าวหน๎าในอาชีพ ความเป็นผู๎นา ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสมดุลในชีวิตการทางาน และ
ความเสี่ยงของสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อระบุความแตกตํางอยํางมีนัยสาคัญในระดับความพึง
พอใจในงานจะทดสอบจากตัวแปร 12 ตัวแปร แบํงเป็ นระดับบุคคล: เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา,
ตาแหนํงงาน, อาชีพ, สถานการณ์จ๎างงาน, สัญญาจ๎างและ รายได๎ สํวนระดับองค์กร: แผนก, ขนาด
ขององค์กร, ประเภทของอุตสาหกรรม และระดับชาติ
จากผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจในการทางานแตกตํางกันไปในแตํละประเทศ ซึ่งตัว
แปรที่แตกตํางกันได๎แกํ สัญญาการจ๎างงานและระดับรายได๎ (คําตอบแทน/เงินเดือน) อยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ในขณะที่เพศ, อายุ, อายุการทางาน และ แผนก ไมํมีความแตกตํางกัน พนักงาน
บริการให๎ความสาคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานและเนื้อหาของงาน และมีความ
พอใจน๎อยที่สุดในเรื่องของรายได๎/คําตอบแทน ความมั่นคงในการทางาน และความก๎าวหน๎าในอาชีพ
กัญณัฏ ฐ์ สุ นัน ตา (2557) ได๎ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภ าพในการ
ทางานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ ” กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ
บุคลากรในสั งกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ จานวน 264 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) คําร๎อยละ(Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติที่ใช๎ทดสอบสมมุติฐาน ได๎แกํ คํา t-test คํา F-test และคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจั ย พบวํา ปั จ จั ย ที่มีอิทธิพลตํอประสิ ทธิภ าพในการทางานของบุคลากรในสั งกัด
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ ประกอบไปด๎วย ปัจจัยสํวนบุคคลได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษา
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และ หนํวยงานที่สังกัด อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่เกี่ยวข๎องกับการทางาน
ได๎แกํ ปัจจัยด๎านความรู๎เกี่ยวกับงานในหน๎าที่ ด๎านนโยบายและการบริหารองค์กร ด๎านการปกครอง
บังคับบัญชา ด๎านโอกาสและความก๎าวหน๎า ด๎านสวัสดิการ และด๎านสภาพแวดล๎อมในการทางาน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นอกจากนี้ ยั ง พบวํ าบุ ค ลากรในสั ง กั ดองค์ก ารบริ ห ารสํ ว นจั งหวั ดเชี ยงใหมํ ที่เ ป็ นผู๎ ต อบ
แบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานในภาพรวมอยูํในระดับมาก
โดยด๎ า นที่ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานด๎ า นคุ ณ ภาพของงาน
รองลงมาได๎แกํ ด๎านเทคนิคในการทางาน และด๎านทรัพยากรที่ใช๎ในการปฏิบัติงานตามลาดับ
จิ ร วั ฒ น์ หงอกสิ ม มา (2554) ได๎ ท าการวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ทางจิ ต วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ
ประสิทธิภาพในการทางาน ของชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง นาเข๎าแหํงหนึ่งของประเทศไทย”
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง นาเข๎าแหํ งหนึ่งของประเทศไทย
จานวน 88 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการ
วิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล ได๎ แ กํ คํ า ร๎ อ ยละ คํ า เฉลี่ ย และสํ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ที่ ใ ช๎ ท ดสอบ
สมมุติฐาน ได๎แกํ คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจั ย พบวํา ชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง นาเข๎าแหํ งหนึ่งของประเทศไทย มี
ประสิทธิภาพในการทางาน โดยรวมอยูํในระดับสูง ซึ่งเป็นตามสมมติฐาน และเมื่อแยกตามมิติสํวน
ใหญํอยูํในระดับสูงเมื่อเทียบกับคะแนนเกณฑ์ ชํางยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง นาเข๎าแหํงหนึ่งของ
ประเทศไทยที่มีอายุมาก มีประสิทธิภาพในการทางานสูงกวํา อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
บรรยากาศในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการทางานของชํางยนต์อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ใจนวล พรหมมณี (2550) ได๎ทาการวิจัยเรื่ อง “การศึกษาปัจจัยบางประการที่สํ งผลตํอ
ประสิทธิภาพในการทางาน ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของข๎าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานคร”
กลุํ ม ตั ว อยํ า งที่ ใ ช๎ ใ นการวิ จั ย คื อ ข๎ า ราชการครู สั ง กั ด กรุ ง เทพหานคร จ านวน 439 คน โดยใช๎
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ ข๎อมูล ได๎แกํ
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ทดสอบสมมุติฐาน ได๎แกํ คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวํา คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรปัจจัยการรับรู๎ความสามารถ
ของตนเอง แรงจูงใจในการทางาน เจตคติตํอวิชาชีพครู ความผูกพันตํอองค์กร การพัฒนาตนเอง กับ
ประสิทธิภาพในการทางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีคําเทํากับ 0.648 ซึ่งสัมพันธ์กันอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คําน้าหนักความสาคัญในรูปคะแนนมาตรฐาน (β) มีคําอยูํระหวําง
0.142 – 0.303 โดยมีปัจจัยที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการทางานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู คือ
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การพัฒนาตนเอง, ความผูกพันตํอองค์กร, การรับรู๎ความสามารถของตนเอง, แรงจูงใจในการทางาน
โดยมีคําน้าหนักความสาคัญ เทํากับ 0.303 , 0.200 , 0.160 , 0.142 ตามลาดับ โดยสํ งผลอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
บุณริสาก์ สุจันทรา และ ชนงการณ์ กุณฑลบุตร (2556) ทาการศึกษาเรื่อง “การรับรู๎ด๎าน
ความรู๎ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ ”
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือพนักงานที่ปฏิ บัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์
จานวน 389 คน โดยใช๎วิธีเลือกตัวอยํางแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
เกี่ยวข๎องกับการรับรู๎ด๎านความรู๎ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม โดยมีคําความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเทํากับ 0.914 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลได๎แกํความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ยสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Multiple Linear Regression Analysis ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการวิจัย พบวํา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการรับรู๎ด๎านความรู๎ความเข๎าใจตํอประสิทธิภาพการ
ทางานเป็นทีมในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสํวนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสาคัญอันดับแรก คือ วัฒนธรรม
องค์ ก ร การปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บที่ บ ริ ษั ท ก าหนด การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบองค์ ก รให๎ เ ข๎ า กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเทํากับ 0.641 ความสาคัญอันดับรองลงมา คือภาวะ
ผู๎ น าของหั ว หน๎ า งานซึ่ ง ต๎ อ งมี ค วามยุ ติ ธ รรมการน าที ม งานสูํ ค วามส าเร็ จ มี ก ารมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเทํากับ 0.384 และความสาคัญ
อันดับสุดท๎ายคือ การสื่อสารในองค์กรโดยการให๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องและลดความขัดแย๎งระหวําง
ผู๎รํวมงาน ซึ่งมีสัมประสิทธิ์ของตัวแปรเทํากับ 0.145
อุมาพร นิลทวิก (2553) ได๎ทาการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารที่มีผลตํอประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานในหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ” เป็นการ
วิจัยเชิงสารวจโดยมุํงศึกษาถึงวิธีการสื่อสารที่มีผลตํอประสิทธิภาพการทางานในองค์กร ประชากรและ
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษานี้คือ พนักงานในหนํวยงานที่เกี่ยวของกับการสํงออก ซึ่งในที่นี้หมายถึง
พนักงานในหนํวยงานภาครัฐที่ได๎มีการติดตํอธุรกิจด๎านการสํงออกในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
จานวนประมาณ 420 คน จาก 70 หนํวยงาน และกลุํ มตัว อยํางในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานใน
หนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การสํ ง ออกในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมแหลมฉบั ง จ านวนทั้ ง สิ้ น 210 คน
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสํวนบุคคล วิธีการสื่อสาร
ภายในองค์กร และประสิ ทธิภ าพการทางาน โดยใช๎ส ถิติเชิงพรรณเพื่อวิเคราะห์ ข๎อมูล สถิติที่ใ ช๎
ทดสอบสมมติฐานคือ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย พบวํา ผลการวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานอยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน ทั้งด๎านคุณภาพงาน (Quality) ที่เห็ นวํามีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ กาหนดไว๎อยําง
ครบถ๎วน งานที่ได๎รับมอบหมายมีความถูกต๎องครบถ๎วน สมบูรณ์ ด๎านปริมาณงาน (Quantity) นั้น
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ปริ มาณงานที่ท าส าเร็ จ เหมาะสมกั บปริ มาณงานที่ ได๎รั บมอบหมาย มี ปริม าณที่ต รงกั บปริ มาณที่
ต๎องการด๎านเวลา (Time) นั้น มีการวางแผนบริหารเวลาเพื่อให๎งานเสร็จสิ้นทั นเวลาและใช๎เวลาใน
การทางานให๎เกิดประโยชน์สูงสุดและด๎านคําใช๎จําย (Cost) นั้นเห็นวํามีการตรวจสอบสภาพวัสดุ
อุปกรณ์สานักงาน เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช๎เพื่อชํวยลดคําซํอมแซมและยืดอายุการใช๎งาน ไมํมีคน
วํางงานเกิดขึ้นโดยไมํจาเป็น สุดท๎ายผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression) พบวําวิธีการสื่อสารภายในองค์กรด๎วยลายลักษณ์อักษรและวิธีการ
สื่อสารโดยภาพรวมนั้นไมํมีผลตํอประสิทธิภาพในการทางานขององค์กรในทุกๆ ด๎าน สํวนการสื่อสาร
ภายในองค์การด๎วยวาจานั้นมีผลตํอประสิทธิภาพในการทางานขององค์ก รทั้งด๎านคุณภาพของงาน
ด๎านปริมาณงาน ด๎านเวลา ด๎านคําใช๎จํายและประสิทธิภาพการทางานโดยรวม ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน
1. บรรยากาศในการปฏิบัติงาน
2. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบตั งิ าน
กับผู๎บังคับบัญชา
3. ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบตั งิ าน
กับเพื่อนรํวมงาน
Moos (1986)

ปัจจัยลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

ลักษณะงาน
ความก๎าวหน๎าในงาน
ความมั่นคง
การยอมรับนับถือ

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
1. ด๎านคุณภาพงาน
2. ด๎านเวลา
3. ด๎านวิธีการ
Peterson & Plowman (1953)
(อ๎างใน แสวง รัตนมงคลมาศ, 2514)

Herzberg, Mausner and Snyderman (1959)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ประชากรเปูาหมาย ได๎แกํ พนักงานที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
มีจานวนทั้งสิ้น 20 แหํง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2560) แตํไมํสามารถทราบจานวนพนักงาน
ดังกลําวได๎ชัดเจน
กลุํมตัวอยํางและการสุํมตัวอยําง คานวณหากลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตร Yamane (1967: 886
– 887) โดยใช๎การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota sampling) โดยมีจานวนโรงงานสาหรับการ
สุํ มตัว อยํ าง 20 แหํ ง จึ งทาการเก็บข๎อมูล จากพนักงานกลุํ มดังกลํ าวโรงงานละ 20 คน มีจานวน
ตัวอยํางทั้งสิ้น 400 ตัวอยําง โดยใช๎การสุํมตัวอยํางแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น (Nonprobability
Sampling)
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทาขึ้นโดยค๎นคว๎าจาก
เอกสารและผลงานวิจั ย ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อ นามาปรับปรุงข๎อคาถามให๎ ส อดคล๎ องกับบริบทใน
การศึกษา เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด๎วย 4สํวน ดังนี้
สํวนที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคล ซึ่งประกอบไปด๎วย ข๎อมูลทางประชากรศาสตร์ ได๎แกํ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได๎ตํอเดือน ประสบการณ์การทางาน และระดับพนักงาน
สํวนที่ 2 แบบสอบถามด๎านสภาพแวดล๎อมในการปฏิบั ติงาน ได๎แกํ บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับผู๎บังคับบัญชา และความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
กับเพื่อนรํวมงาน
สํวนที่ 3 แบบสอบถามด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได๎แกํ ลักษณะงาน ความก๎าวหน๎าในงาน
ความมั่นคง และการยอมรับนับถือ
สํวนที่ 4 แบบสอบถามด๎านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด๎วย 3 ด๎านคือ ด๎าน
คุณภาพของงาน ด๎านเวลา และด๎านวิธีการ
โดยทุกข๎อคาถามในสํวนที่ 2-4 เป็นคาถามแบบมาตรสํวนประมาณคํา (Likert’s Rating
Scale) 5 ระดับ ใช๎เกณฑ์ในการแปลผลตามแนวคิดของ Best and Kahn (2014: 338-339)
การทดสอบเครื่องมือ ทาการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนาแบบสอบถามไปเสนอ
ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา และตรวจสอบความถูกต๎องของคาถามแตํละข๎อวําตรงตามจุดประสงค์
ของการวิจัยครั้งนี้หรือไมํและทาการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนาไป
ทดลองใช๎กับพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 40 คน นามาวิเคราะห์
หาความเชื่อมั่นจากคําสัมประสิทธิ์อัลฟุาของ Cronbach โดยข๎อคาถามที่ใช๎วัดสภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีคําสั มประสิทธิ์อัลฟุา เทํ ากับ
0.894, 0.842 และ 0.882 ตามลาดับ
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การวิเคราะห์ข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย
(Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression)
ผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด๎านลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี ผู๎วิจัยได๎
นาเสนอผลการวิจัยดังนี้
ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร๎อยละ 55.30 และเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 44.80 มีอายุอยูํในชํวง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.00 มี
สถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 58.80 สํวนใหญํมีระดับการศึกษาอยูํในระดับมัธยมศึกษา คิด
เป็นร๎อยละ 49.30 มีรายได๎อยูํในชํวง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 55.50 มีประสบการณ์
การทางานต่ากวํา 5 ปี คิดเป็นร๎อยละ 40.00 และสํวนใหญํอยูํในระดับเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติการ คิดเป็น
ร๎อยละ 93.30
ผลของลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่
มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน แสดงดังตารางที่ 1 พบวํา มีตัวแปรอิสระ 5
ตัว ที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
0.01 ได๎แกํ บรรยากาศในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพื่อนรํวมงาน ลักษณะ
งานที่ป ฏิบั ติ ความมั่นคงในงาน และการยอมรับนับถือ โดยสามารถอธิบายประสิ ทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได๎ร๎อยละ 84.10
การวิเคราะห์ขนาดของอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลตํ อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวํา
ตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเรียงตามลาดับจากมากไปน๎อย ได๎แกํ การยอมรับ
นับถือ ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพื่อนรํวมงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และ
บรรยากาศในการปฏิบัติงาน โดยมีคํา Beta เทํากับ 0.609 0.269 0.191 0.094 และ 0.084
ตามลาดับ โดยสํงผลทางบวกตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ผลของลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี
ตัวแปร
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
บรรยากาศในการปฏิบตั ิงาน
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
กับผู๎บังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงาน
กับเพื่อนรํวมงาน
ลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความก๎าวหน๎าในงาน
ความมั่นคง
การยอมรับนับถือ
(Constant)

b

SEb



t

sig

Tolerance

VIF

0.058
0.003

0.023 0.084
0.022 0.004

2.505
0.123

0.013*
0.902

0.661
0.589

1.513
1.698

0.150

0.029 0.191

5.076

0.000**

0.526

1.901

0.083
-0.021
0.205
0.449
0.843

0.034
0.030
0.023
0.031
0.126

0.094 2.433
-0.027 -0.714
0.269 8.859
0.609 14.652
6.676

0.015*
0.476
0.000**
0.000**
0.000

0.506
0.517
0.807
0.433

1.978
1.934
1.238
2.309

SEest = ±.227; Durbin-Watson = 1.751, R = 0.841 ; R2 = 0.707 ; F = 135.274 ; Sig = 0.000

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุปและอภิปรายผล
1. ลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงาน ด๎านการยอมรับนับถือ ความมั่นคง
ความสั มพัน ธ์ร ะหวํางผู๎ ปฏิบัติงานกับเพื่อนรํว มงาน ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ และบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสามารถอธิบายประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานได๎ร๎อยละ 84.10 โดยมีสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของ
คะแนนมาตรฐาน ดังนี้
ประสิทธิภาพการทางาน = 0.084(บรรยากาศในการปฏิบัติงาน) +0.191(ความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับเพื่อนรํวมงาน) + 0.094(ลักษณะงานที่ปฏิบัติ) +0.269(ความมั่นคง) +0.609(
การยอมรับนับถือ)
ตัวแปรลักษณะงานและสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด๎าน ที่มีผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อาจเกิดจากการที่ พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี มีความพึง

392

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

พอใจที่เกิดขึ้นจากสถานที่ในการปฏิบัติงานที่สามารถอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน รวมถึง
การมี มนุ ษยสั มพัน ธ์ที่ดีจ ากเพื่ อนรํ ว มงาน สํ ง ผลทาให๎ พนั กงานมีแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานให๎ มี
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ซึ่ งอาจจะเป็น ประโยชน์ ให๎ กับ องค์ การอี กด๎ ว ย สอดคล๎ อ งกับ งานวิ จัย ของ
กั ญ ณั ฏ ฐ์ สุ นั น ตา (2557) พบวํ า สภาพแวดล๎ อ มในการท างาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการทางานโดยรวม ของบุคลกรในสังกัดองค์การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ โดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข๎มข๎นของความสัมพันธ์อยูํในระดับสูง และสอดคล๎อง
กับ จิ ร วัฒ น์ หงอกสิ มมา (2554) พบวํา บรรยากาศในการทางานมีความสั มพันธ์ทางบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการทางานของชํางยนต์อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล๎องกับ
กาญจนา ธานะ (2551) พบวํา สภาพแวดล๎อมในการทางาน มี ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปาน
กลาง กับภาวะผู๎นาการปรับเปลี่ยนของหัวหน๎าหอผู๎ปุวย โรงพยาบาลเอกชล เขตกรุงเทพมหานคร ที่
ระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 และสอดคล๎ องกั บ สมยศ แย๎ มเผื่ อน (2551) พบวํา ปั จจั ย
สภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานด๎านบรรยากาศในการทางานกับเพื่อนรํวมงานและด๎านความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎ป ฏิบัติงานกับ ผู๎บังคับบั ญชามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
ปฏิบัติการ อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และด๎านลักษณะงานที่มีอิทธิพลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน อาจเกิดจากการที่พนักงานในอุตสาหกรรมสินค๎าอุปโภค จังหวัดชลบุรี มีความพึง
พอใจกับงานที่ได๎รับมอบหมายอยูํในปัจจุบัน อีกทั้งยังได๎แรงจูงใจจากการได๎รับการยอมรับและชื่นชม
ในผลงานของตน จากเพื่อนรํวมงานและหัวหน๎างาน รวมถึงองค์การได๎จัดทานโยบายที่นําเชื่อถือ จึง
ทาให๎พนักงานมีความมั่นใจวําจะสามารถปฏิบัติงานอยูํในองค์การได๎เป็นเวลานาน โดยไมํคิดจะเปลี่ยน
งาน จะเห็นได๎วําในด๎านของลักษณะงานหากองค์การหรือผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎พนักงานที่มีความ
เชี่ยวชาญได๎ปฏิบัติงานหรือมีสํวนรํวมในงานด๎านนั้นๆ จะชํวยสํงเสริมให๎พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ
กับงานที่ได๎รับมอบหมาย อีกทั้งหัวหน๎างานยังสามารถนาข๎อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการทางานได๎
อยํ า งมีป ระสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น อีกด๎ ว ย ดังนั้ นองค์ก ารควรให๎ ความส าคัญ กับตั ว แปรนั้น ๆ ที่ สํ งผลตํ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กชามาส ยิ้มเมือง (2558)
พบวํา คุณลักษณะของงานและการบริหารอารมณ์ของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มีอานาจในการอธิบายได๎ร๎อยละ
63.5 และ 61.7 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาจากการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
สภาพแวดล๎อมในการ
ปฏิบัติงาน

ลักษณะงาน

ผลการวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สรุปผล

มีผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.01
- บรรยากาศในการ
ปฏิบัติงาน (0.013)
- ความสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎ปฏิบัติงานกับเพื่อน
รํวมงาน (0.000)
มีผลตํอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 0.01
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(0.015)
- ความมั่นคงในงาน
(0.000)
- การยอมรับนับถือ
(0.000)

สอดคคล๎องกับ
สอดคล๎องกับ
กั ญ ณั ฏ ฐ์ สุ นั น ต า สมมติฐานการวิจัย
(2557)
จิรวัฒน์ หงอกสิมมา
(2554)

สอดคคล๎องกับ
สอดคล๎องกับ
ก ช า ม า ส ยิ้ ม เ มื อ ง สมมติฐานการวิจัย
(2558)
บุณริสาก์ สุจันทรา
(2555)

ข้อเสนอแนะ
1. ผู๎บริหารควรให๎ความสนใจกับตัวแปรที่สํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
สํวนด๎านความก๎าวหน๎าในงานที่ไมํสํงผลตํอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจเป็นเพราะทางองค์การ
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ไมํมีนโยบายที่ชัดเจนหรือแรงจูงใจ ที่แสดงให๎เห็นวําผู๎ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะได๎เลื่อนตาแหนํง หรือได๎
พั ฒ นาทั ก ษะให๎ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ได๎ อี ก ดั ง นั้ น ทางองค์ ก ารและผู๎ บ ริ ห ารควรหาแนว ทางที่ จ ะแสดงให๎
ผู๎ปฏิบัติงานรับรู๎วําองค์การมีนโยบายเหลํานี้อยูํ เพื่อสร๎างขวัญและกาลังใจให๎กับผู๎ปฏิบัติงาน อันสํงผล
ให๎ เกิดประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติ งานที่สู งขึ้ น และด๎านความสั มพันธ์ ระหวํางผู๎ ป ฏิบัติงานกั บ
ผู๎ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ มํ สํ ง ผลตํ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน อาจเกิ ด จากการปฏิ บั ติ ต นของตั ว
ผู๎บังคับบัญชาเอง ดังนั้นองค์การควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหวํางผู๎ปฏิบัติงานกับ
ผู๎บังคับบัญชา เพื่อให๎เกิดความใกล๎ชิดสนิทสนมกันมากขึ้น
2. เนื่องจากตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได๎ร๎อยละ
84.10 จึ ง อาจท าการศึ ก ษาถึ ง ตั ว แปรอิ ส ระตั ว อื่ น ๆ ที่ อ าจจะมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานมาใช๎ในการวิจัยครั้งตํอไป เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลใหมํๆ เชํน ความผูกพั นตํอองค์กร การบริหารผล
การปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ ทัศนคติ โครงสร๎างขององค์กร แรงจูงใจในการทางาน วัฒนธรรมองค์กร
เป็นต๎น รวมทั้งควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในเชิงลึกมากยิ่ง ขึ้น และอาจจะทาการ
วิจัยกับกลุํมตัวอยํางในอุตสาหกรรมอื่นๆ หรือกลุํมตัวอยํางที่มีสภาพแวดล๎อมแตกตํางกันออกไป
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บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 1 มีเจตนารมณ์ใน
การมุํงรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํสังคม โดยมีมาตรการในการปูองกันมลพิษมิให๎กํอความเดือดร๎อนแกํ
ปัจเจกชนและสังคม กฎหมายดังกลําวเน๎นสภาพบังคับทางแพํงในการเยียวยาความเสียหายจาก
ผู๎กระทา มีเพียงบางลักษณะเทํานั้นที่กฎหมายนี้มุํงใช๎มาตรการทางอาญา แตํไมํปรากฏสภาพบังคับ
ทางอาญาในการลงโทษแกํผู๎ กํอให๎เกิดมลพิษโดยตรง มีกฎหมายพิเศษเทํานั้นที่มีสภาพบังคับทาง
อาญาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ ม แตํ ก็ เ ป็ น บางลั ก ษณะความผิ ด เทํ า นั้ น เชํ น กฎหมายวํ า ด๎ ว ยโรงงาน
กฎหมายวําด๎วยการสาธารณสุข กฎหมายวําด๎วยแรํ หรือกฎหมายวําด๎วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง เนื่องจากการกํอให๎เกิดมลพิษเป็นภัยอันตรายตํอสังคมอยําง
ร๎ายแรง และเพื่อการรักษาความสงบสุขของสมาชิกในสังคม จึงควรมีกฎหมายที่มีสภาพบังคับทาง
อาญาแกํผู๎กระทาให๎เกิดมลพิษ อันที่จะถือเป็นมาตรการปกปูองสังคมในระดับหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ
Abstract
The National Environment Quality Promotion and Maintenance Act, B.E.
2535 (1992)1 has intention to protect the environment to the society. The Act has
measures to prevent pollution so that pollution will not cause harm to individuals
and the society. Such law emphasizes Civil enforcement to remedy damage caused
from offenders. This law has some characteristics to use criminal measures; but there
is no appearance of criminal enforcement to punish persons causing pollution
directly. There are special laws only having criminal enforcement relating with
1

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 109 ตอนที่ 37 หน๎า 1 ลงวันที่ 4 เมษายน 2535
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environment, but it is in some characteristics of offence only, for example, the
Factory Act, the Public Health Act, the Mineral Act, or the Cleanliness and
Orderliness of the Country Act, because things causing pollution are harm and danger
to the society seriously. In order to keep peace and happiness of members of the
society, there should be law which has criminal enforcement to persons causing
pollution. The law will be considered as measure to protect the society in one
effective level.
ความสาคัญของปัญหา
ตามมาตรา 96 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.
2535 กาหนดความผิด ทางแพํงแกํเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองแหลํงกาเนิดมลพิษที่กํอให๎เกิดหรือเป็น
แหลํ งกาเนิดของการรั่วไหลหรื อแพรํกระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให๎ ผู๎อื่นได๎รับอันตรายแกํชีวิต
รํางกาย หรือสุขภาพอนามัยหรือเป็นเหตุให๎ทรัพย์สินของผู๎อื่นหรือของรัฐเสียหายด๎ว ยประการใดๆ ไมํ
วําการนั้นจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเลํอ เว๎นแตํเป็นกรณีที่พิสูจน์ได๎วําเกิดจากเหตุสุดวิสัย
หรือการสงคราม หรือเป็นการกระทาตามคาสั่งของรัฐหรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือการกระทาหรือการ
ละเว๎นการกระทาของผู๎ที่รับอันตรายหรือความเสียหายเองหรือของบุ คคลอื่นซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือโดยอ๎อมในการรั่วไหลหรือการแพรํกระจายของมลพิษนั้น โดยไมํปรากฏบทกาหนดทาง
ทางอาญาแกํผู๎กระทาผิดดังกลําว ซึ่งหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับดังกลําวแล๎วจะ
เห็นวํา กฎหมายนี้ต๎องการกาหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการกํอให๎เกิดมลพิษให๎
เป็นไปโดยชัดเจน และได๎วางมาตรการปูองกันมิให๎เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล๎อมตํอสังคมหรือชุมชน
การกํอให๎เกิดมลพิษจากสิ่งแวดล๎อมนี้ แม๎จะเกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม แตํได๎
สร๎างความเสียหายหรือความเดือดร๎อนให๎แกํสาธารณะมากกวําความเสีย หายหรือความเดือดร๎อนของ
ปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง โดยพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎ อมแหํงชาติ พ.ศ.
2535 มาตรา 4 ได๎กาหนดนิย ามคาวํา “สิ่ งแวดล๎ อม” วํา สิ่งตํางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพที่อยูํรอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได๎ ทาขึ้น และ “มลพิษ” วําเป็นของ
เสียวัตถุอันตรายและมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค๎างจากสิ่งเหลํานั้น ที่ถูกปลํอยทิ้งจาก
แหลํงกาเนิดมลพิษหรือที่มีอยูํในสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติซึ่งกํอให๎เกิดหรืออาจกํอให๎เกิดผลกระทบ
ตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎ อมหรือภาวะที่เป็นพิษภัย อันตรายตํอสุ ขภาพอนามัยของประชาชนไดและให๎
หมายความรวมถึงรังสีความร๎อน แสง เสียงกลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือ เหตุราคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือ
ถูกปลํอยออกจากแหลํงกาเนิดมลพิษด๎วย โดยกาหนดนิยาม “แหลํงกาเนิดมลพิษ” วํา ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร สิ่งกํอสร๎างยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหลํงที่มาของ

398

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

มลพิษ และ “ของเสีย” วํา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสียอากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ซึ่งถูกปลํอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลํงกาเนิดมลพิษ รวมทั้งกากตะกอน หรือสิ่งตกค๎างจากสิ่งเหลํานั้น ที่
อยูํในสภาพของแข็งของเหลวหรือก๏าซ ซึ่งเห็นวํากฎหมายฉบับดังกลําวพยายามควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับแหลํงมลพิษมิให๎กระทาการใดๆที่เป็นผลให๎เกิดการรั่วไหล แพรํกระจายของ
มลพิ ษ ไปยั ง ชุม ชนโดยใช๎ มาตรการทางแพํ งตามหลั ก “ผู๎ กํ อ มลพิ ษ เป็น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบในคํ าใช๎ จํ า ย
(Polluter Pays Principle)” ในแนวคิดของ strict liability 2
ตามหลักอันตรายของสังคมของจอห์น สจ๏วต มิลล์ (John Stuart Mill) (ค.ศ.1859) ใน
งานเขียน “ความเรียงวําด๎วยเสรีภาพ” ซึ่งสรุปได๎วํา “วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายเดียวสาหรับการค้า
ประกันมนุษย์ชาติไมํวําเป็นรายบุคคลหรือโดยสํวนรวมให๎ปลอดพ๎นจากการลํวงละเมิดเสรีภาพในการ
กระทาของสมาชิกในสังคม คือการปกปูองตนเอง (self-protection) ในสังคมศิวิไลซ์ความชอบธรรม
ของการใช๎ อ านาจรั ฐ บั ง คั บ สมาชิ ก ของชุ ม ชนจะกระท า ได๎ ก็ เ พี ย งวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะปู อ งกั น
ภยันตราย”3 เงื่อนไขในการตรากฎหมายควบคุมการกระทาหรือใช๎เสรีภาพของบุคคลได๎นั้น การ
กระทาดังกลําวจะต๎องกํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํสังคมและผู๎อื่น ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตํอบุคคล
อื่น เป็นเงื่อนไขในการตรากฎหมายควบคุมการใช๎เสรีภ าพของบุคคล เมื่อพิจารณาจากปทัสถานของ
สังคม (norm) แล๎วจะเห็นวํา สังคมต๎องการให๎ส มาชิกในสังคมดารงชีวิตได๎อยํางสงบสุ ข ไมํมีการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เมื่อมีสมาชิกผู๎ใดสร๎างความเสียหายให๎แกํสมาชิกอื่นโดยฝุาฝืนตํอ แนวความ
เชื่อดังกลําว สมาชิกอื่นจะพยายามให๎สังคมสร๎างมาตรการใดๆ ขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกผู๎
นั้นให๎อยูํในขอบเขตของปทัสถาน (norm) นั้น การกระทาของสมาชิกผู๎นั้นเรียกวํา ความเบี่ยงเบน
(Deviant behaviors )4 และมาตรการที่ใช๎ในการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลําวได๎พัฒนามาเป็น
กฎหมายอาญา
แม๎ จ ากประมวลกฎหมายอาญาจะมีฐ านความผิ ด เกี่ ย วกั บ การกํ อให๎ เกิ ด ภยัน ตรายตํ อ
ประชาชน ในลักษณะ 6 ของภาค 2 มาตรา 237 ที่บัญญัติวํา “ผู๎ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่นําจะ
เป็นอันตรายแกํสุขภาพเจือลงในอาหาร หรือในน้าซึ่งอยูํในบํอ สระหรือที่ขังน้าใดๆ และอาหารหรือน้า
นั้นได๎มีอยูํหรือจัดไว๎เพื่อประชาชนบริโภค ต๎องระวางโทษ....” ซึ่งเป็นความผิดอาญา และมีบทบัญญัติ
ความรับผิดทางอาญาในกรณีกระทาโดยประมาทและใกล๎จะเป็นอันตรายแกํชีวิตของบุคคลอื่นไว๎ ก็
2

OECD,Economic Instrument For Environmental Protection( Paris: OECD Publication,1988)p.27 อ๎าง
ใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ,ทางเลือกในการเยียวยาผู๎เสียหายจากปัญหามลพิษ”,ดุลพาหะ,เลํม 1 ปีที่ 43,(มกราคมมีนาคม 2539),หน๎า 104
3
John Stuart Mill,(1976),On Liberty,(Gertrude Mimmelfarb,ed,Penguin books,) p.68
4
เสริน ปุณณะหิตานนท์,(2558),การกระทาผิดในสังคม สังคมวิทยาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน,,กรุงเทพ,
สานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หน๎า 136-138
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ตาม แตํความหมายของคาวํา “ของที่มีพิษ” และ “สิ่งที่นําจะเป็นอันตรายแกํสุ ขภาพ” ก็ไมํเป็น
มลพิษตามความหมายในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535
รวมทั้งการทาให๎เสียทรัพย์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ก็ไมํมีบทบัญญัติความผิดทางอาญา
กรณีที่ผู๎กระทาโดยประมาท รวมทั้งบทบัญญัติในภาค 3 ที่เป็นลหุโทษ มาตรา 380 ที่บัญญัติให๎ผู๎ใด
ทาให๎เกิดปฏิกูลแกํน้าในบํอ สระ หรือที่ขังนั้นอันมีไว๎สาหรับประชาชนใช๎สอยเป็นความผิดทางอาญา
ทั้งความผิดเกี่ยวกับชีวิตและรํางกายในลักษณะ 10 ของภาค 2 ก็บัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
อาญากรณีที่ทาให๎ผู๎อื่นถึงแกํความตาย ได๎รับอันตรายแกํกายหรือจิตใจ ทาให๎ผู๎อื่นได๎รับอัน ตรายสาหัส
ทั้งโดยเจตนาและประมาท รวมทั้งความผิดลหุโทษที่กาหนดความรับผิดทางอาญากรณีที่ทาให๎ผู๎อื่น
ได๎รับอันตรายแกํกายหรือจิตใจทั้งโดยเจตนาและประมาทก็ตาม และจากบทกาหนดโทษในหมวด 7
ตั้งแตํมาตรา 98 ถึงมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํ งชาติ
พ.ศ.2535 ก็ไมํปรากฏความผิดหรือโทษทางอาญาโดยตรงที่ใช๎แกํผู๎กํอให๎เกิดมลพิษ และเมื่อพิจารณา
จากกฎหมายพิเศษที่มีโทษทางอาญาที่บัญญัติตามชนิดและประเภทของวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น
เชํน ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 5 มาตรา 45 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
25356 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง และมาตรา 73/1 มาตรา 73/2 หรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
นํานน้าไทย พ.ศ. 2456 7 มาตรา 119 และมาตรา 119 ทวิ มาตรา 204 หรือตามพระราชบัญญัติแรํ
พ.ศ. 25608 มาตรา 160 หรือมาตรา 170 หรือพระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. 25079 มาตรา
31 และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.
253510 มาตรา 54 มาตรา 55 หรือ มาตรา 57 หรือตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 11
มาตรา 140 หรือมาตรา 144 ก็มิได๎มีบทบัญญัติกาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับผู๎กํอให๎เกิดมลพิษตามนัย
ความหมายของ “ผู๎ กํอให๎ เกิดมลพิษ ”ของพระราชบัญญัติสํ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล๎ อม
แหํงชาติ พ.ศ.2535 โดยตรง และหากพิจารณาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 ที่มุํงคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมและผู๎ที่ได๎รับผลกระทบจากมลพิษ
ของสิ่งแวดล๎อมแล๎ว จะเห็นวํากฎหมายตํางๆ เหลํานี้ตํางมีภาระในการคุ๎มครองประชาชนเฉพาะเรื่อง
ยังไมํครอบคลุมในการคุ๎มครองสังคมจากมลพิษของสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น พระราชบัญญัติสํงเสริมและ
5

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 109 ตอนที่ 44 หน๎า 62 ลงวันที่ 9 เมษายน 2535
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 109 ตอนที่ 38 หน๎า 27 ลงวันที่ 5 เมษายน 2535
7
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 30 หน๎า 74 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2556
8
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 132 ตอนที่ 26 ก หน๎า 1 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560
9
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 81 ตอนที่ 38 หน๎า 263 ลงวันที่ 128 เมษายน 2507
10
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 109 ตอนที่ 15 หน๎า 28 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535
11
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํม 132 ตอนที่ 108 ก หน๎า 1 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
6
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รักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ที่มีภารกิจในการปูองกันสังคมตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย จึงยังไมํอาจบรรลุเปูาหมายในการคุ๎มครองความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สิน
ของประชาชนให๎พ๎นจากการคุกคามของมลพิษเหลํานั้นได๎ จึงเห็นควรกาหนดฐานความรับผิดทาง
อาญาแกํเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองผู๎กระทาให๎เกิดการรั่วไหลหรือการแพรํกระจายของมลพิษนั้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายที่เกิดจากการมิได๎มีบทบัญญัติความรับผิดทางอาญาใน
กรณีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535
๒. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดฐานความผิดทางอาญากรณีผู๎กํอให๎เกิ ด
มลพิษ
๓. เพื่อศึกษาข๎อกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติความรับผิดทางอาญากรณีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษใน
ประเทศไทย ประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐอินเดีย
๔. เพื่อวิเคราะห์หามาตรการทางกฎหมายในการกาหนดฐานความผิดทางอาญาในกรณีผู๎
กํอให๎เกิดมลพิษตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535
๕. เพื่อได๎ข๎อสรุปและข๎อเสนอแนะ
ขอบเขตการวิจัย
ผู๎ ศึ ก ษาจะศึ ก ษาเฉพาะในสํ ว นความรั บ ผิ ด ทางอาญาในกรณี ผู๎ กํ อ ให๎ เ กิ ด มลพิ ษ ตาม
กฎหมายของประเทศไทยโดยทาการเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุน และสาธารณรัฐอินเดีย
วิธีดาเนินการวิจัย
ศึกษาโดยการค๎นคว๎าและรวบรวมข๎อมูลแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
โดยเมื่อรวบรวมข๎อมูลตํางๆ แล๎วจะทาการวิเคราะห์และเสนอแนะ โดยศึกษาค๎นคว๎าจากตาราเอกสาร
ทางกฎหมายของประเทศไทยและตํ า งประเทศ ข๎ อ มูล จากเครื อขํ า ย เอกสารหมายสารสนเทศ
บทความ ตัวบทกฎหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง
ผลการวิจัย
จากแนวคิดในการปูองกันมลพิษจากสิ่งแวดล๎อมที่ เกิดจากการรั่วไหลหรือการแพรํกระจาย
จากแหลํงกาเนิดมลพิษในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535
เป็นการมุํงเน๎นในการเยียวยาความเสียหายทางแพํง แตํหากพิจารณาจากหลักอันตรายของสังคมของ
จอห์น สจ๏ว ต มิล ล์ (John Stuart Mill) ที่พยายามปูองกันพฤติกรรมบางประการของสมาชิกใน
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สังคมที่อาจสร๎างความเสียหายให๎แกํสมาชิกอื่นในสังคมได๎ โดยวางเงื่อนไขในการควบคุมการกระทา
หรือการใช๎เสรีภาพของบุคคลบางประการได๎กรณีที่การกระทาดังกลําวได๎กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนแกํ
สังคมและผู๎อื่น และเมื่อพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายอาญา (Rechtsgut) ซึ่งเป็นสิ่งที่กฎหมาย
มุํงให๎การคุ๎มครอง โดยกฎหมายอาญาตั้งอยูํบนหลักการคุ๎มครองสิทธิอันได๎แกํทรัพย์สมบัติและสมบัติ
อื่นๆของบุคคลชอบที่จะได๎รับคุ๎มครองโดยกฎหมายอาญาแล๎ว12 จะเห็นวํากฎหมายอาญาถูกออกแบบ
เพื่อให๎มีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อมิให๎บุคคลใดใช๎สิทธิของตนในการรุกรานหรือ
รบกวนสมาชิกอื่นมากเกินความจาเป็น ทั้งกฎหมายอาญาได๎กาหนดโทษทางอาญาในการลงโทษแกํ
ผู๎ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ดังกลําวโดยการวางกฎเกณฑ์นี้ต๎องอาศัย ปทัสถานของสังคม (norm) มาวางเป็น
มาตรฐานความประพฤติเพื่อวัดระดับความเบี่ยงเบนของพฤติกรรมนั้นวําสังคมมีระดับความอดทน
เพียงใดกับการกระทาเหลํานั้น หากการกระทาเหลํานั้นเกินเลยไปจากมาตรฐานดังกลําว สังคมก็จะ
กาหนดให๎พฤติกรรมดังกลําวเป็นความผิดทางอาญา ทั้งนี้สังคมจะใช๎ความอดทนที่เปรียบเที ยบกับ
ปทัสถานของสังคมและความเสียหายที่อาจเกิดจากความประพฤตินั้น โดยสังคมมีความคาดหวังวํา
ระดับโทษทางอาญาที่ออกแบบมานี้จะทาให๎ผู๎ฝุาฝืนต๎องรับความทุกข์โดยอาศัยแนวคิดการลงโทษที่
ระบุวํา การลงโทษเพื่อการแก๎แค๎น ทดแทน ลงโทษเพื่อขํมขูํมิให๎ผู๎นั้นหรือบุคคลอื่นกระทาเชํนนั้นอีก
ลงโทษเพื่อกาจัดบุคคลนั้นออกไปจากสังคมเพื่อให๎สังคมมีความปลอดภัย และลงโทษเพื่อการฟื้นฟู
ปรับปรุงพฤติกรรมของผู๎นั้นเสียใหมํเพื่อให๎สามารถใช๎ชีวิตอยูํในสังคมตํอไปได๎
การกํอให๎เกิดมลพิษในสิ่งแวดล๎อมนี้ถือเป็นภัยตํอสังคมอยํางมากด๎วยเหตุไมํเพียงสมาชิ กใน
สังคมที่ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมของผู๎กระทาแล๎ว สิ่งแวดล๎อมที่ปนเปื้อนมลพิษต๎องใช๎ระยะเวลา
ยาวนานในการฟื้นตัวของธรรมชาติ ไมํนับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสุขภาพ รํางกาย ทรัพย์สิน
ของผู๎ที่ต๎องเสียหาย เมื่อพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข๎องกับความผิดเกี่ยวกับการ
กํอให๎เกิดภยันตรายตํอประชาชน และกฎหมายพิเศษที่มีโทษทางอาญา เชํน พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 มาตรา 45 กาหนดความผิดทางอาญากรณีที่ผู๎ประกอบโรงงานไมํปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ในการกาหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปลํอยของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆที่ มีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานในมาตรา 8 (5) หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 กาหนดเหตุราคาญที่เกิดจากห๎าสาเหตุ และมีบทลงโทษตามมาตรา
73 วรรคหนึ่งที่ผู๎ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามข๎อบัญญัติท๎องถิ่นในการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการปูองกันมิ
ให๎ เ กิดเหตุ ร าคาญและปู อ งกัน โรคติด ตํอ ตามมาตรา 40 (3) และมาตรา 73/1 ที่ล งโทษผู๎ ฝุ าฝื น
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่นที่ห๎ามถําย เท ทิ้ง หรือทาไห๎มีขึ้นในที่สาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากใน
12

คณิต ณ นคร,(2538),ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข๎าใจ,กรุงเทพ,สานักพิมพ์นิติธรรม
,หน๎า 266-272
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ที่ที่ราชการสํวนท๎องถิ่นจัดไว๎ให๎ในมาตรา 20 (1) และมีบทลงโทษตามมาตรา 73/2 เกี่ยวกับผู๎ที่ได๎รับ
อนุญาตดาเนินกิจการรับทาการเก็บ ขน หรือกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจหรือได๎รับ
ประโยชน์ได๎ฝุาฝืนข๎อบัญญัติท๎องถิ่นตามมาตรา 20 (5) กรณีเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ หรือมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้าไทย พ.ศ. 2456 มาตรา
119 กาหนดห๎ามมิให๎ผู๎ใดเท ทิ้ง หรือทาด๎วยประการใด ให๎หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ
หรือสิ่งปฏิกูลใด ยกเว๎นน้ามันและเคมีภัณฑ์ ลงในแมํน้า ลาคลอง บึง อํางเก็บน้า ทะเลสาบ อันเป็น
ทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช๎ประโยชน์รํวมกันหรือทะเลภายในนํานน้าไทย อันจะเป็น
เหตุให๎เกิดการตื้นเขิน ตกตะกอนหรือสกปรก เว๎นแตํได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา และมาตรา 119
ทวิ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดเท ทิ้ง หรือทาด๎วยประการใดๆ ให๎น้าทิ้งและเคมีภัณฑ์หรือสิ่งใดๆ ลงในแมํน้า ลา
คลอง บึง อํางเก็บน้า หรือทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช๎ประโยชน์
รํวมกัน หรือทะเลภายในนํานน้าไทย อันอาจจะเป็นเหตุให๎เกิดเป็นภัยตํอสิ่งมีชีวิตหรือตํอสิ่งแวดล๎อม
หรื อเป็ น อัน ตรายตํอการเดิน เรื อในแมํน้า ล าคลอง บึง อํางเก็บน้า หรือทะเลสาบ มาตรา 204
บัญญัติวํา ผู๎ใดเท ทิ้งหรือปลํอยน้ามันปิโตรเลียมหรือน้ามันที่ปนกับน้ารั่วไหลด๎วยประการใดๆลงใน
เขตทํา แมํน้า ลาคลอง ทะเลสาบ หรือทะเลภายในนํานน้าไทย หรือตามพระราชบัญญัติแรํ พ.ศ.
2560 มาตรา 160 กาหนดโทษทางอาญาแกํผู๎ถือประทานบัตรทาเหมือง แตํแรํ ประกอบโลหะกรรม
ภายในเขตเหมืองแรํ ได๎กระทาการ ละเว๎นกระทาการ อันนําจะเป็นเหตุให๎แรํที่มีพิษหรือสิ่งอื่นใดที่มี
พิษกํอให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล๎อมตามมาตรา 68(7) หรือมาตรา
170 ที่กาหนดโทษทางอาญากรณีผู๎รับใบอนุญาตกระทาการ ละเว๎นกระทาการใดในการแตํงแรํหรือใน
การประกอบโลหะกรรม อันนําจะเป็นเหตุให๎แรํที่มีพิษหรือสิ่งใดที่มีพิษกํอให๎เกิดอันตรายแกํบุคคล
สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล๎อมตามมาตรา 109 และมาตรา 114 หรือพระราชบัญญัติปุาสงวน
แหํงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 31 ที่ลงโทษผู๎ฝุาฝืนมาตรา 14 กรณีที่มีการยึดถือครอบครองทาประโยชน์
หรืออยูํอาศัยในที่ดิน กํอสร๎าง แผ๎วถาง เผาปุา ทาไม๎ เก็บหาของปุา หรือกระทาด๎วยประการใดๆอัน
เป็นการเสื่อมเสียแกํสภาพปุาสงวนแหํงชาติ และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 54 ให๎ลงโทษผู๎ที่ที่ทิ้งสิ่งปฏิกู ลหรือมูลฝอยใน
สถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการสํวนท๎องถิ่นได๎จัดไว๎ตามมาตรา 31 (2) หรือ มาตรา 57
ให๎ลงโทษผู๎ที่เท ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในน้าตามมาตรา 33
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ที่ลงโทษผู๎ที่ขับรถบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิ น เลน ทราย มูลฝอย หรือมี
น้ ามั น และวั ต ถุ ดั ง กลํ า วได๎ ต กหลํ น ปลิ ว ฟุู ง กระจาย หรื อ รั่ ว ไหลลงบนถนน หรื อ ตามพระราช
กาหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 140 ให๎ลงโทษผู๎ที่ปลํอย เท ทิ้ง ระบาย หรือทาให๎วัตถุอันตราย
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดกาหนดลงสูํที่จับสัตว์น้า กระทาการใดๆอันทาให๎สัตว์น้าในที่จับสัตว์น้า
มึนเมา ปลํอย เท ทิ้ง ระบาย หรือทาให๎สิ่งใดลงสูํที่จับสัตว์น้าในลักษณะที่เป็นอันตรายแกํสัตว์น้า หรือ
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ทาให๎ ที่จั บสั ตว์น้าเกิดมลพิษในลั กษณะที่เป็นอันตรายแกํสัตว์น้า ตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 144 ลงโทษผู๎ที่ครอบครองซึ่งสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอรํางกาย
มนุษย์หรือตํอสัตว์น้าอื่น สิ่งแวดล๎อมของสัตว์น้า ทรัพย์สินของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายตํอสุขภาพของมนุษย์ตามประเภท ชนิด ลักษณะ จานวน
หรือขนาดที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎหมายพิเศษเหลํานี้ตํางก็มีเจตนารมณ์ในการปกปูองในสิ่งที่
กฎหมายนั้นต๎องการ โดยบทบัญญัติเหลํานั้นมิได๎ครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมใดๆที่กํอให๎เกิดมลพิษ
ให๎แกํสิ่งแวดล๎อม
ในขณะเดียวกัน หากพิจารณาจากกฎหมายของประเทศญี่ปุนตามพระราชบัญญัติการ
โต๎ตอบการปนเปื้อนในดิน(Soil Contamination Countermeasures Act, Act No 53 of May
29,2002) 13มาตรา 38 กาหนดวําหากมีผู๎หลีกเลี่ยงคาสั่งตามมาตรา 7(2) อาจถูกลงโทษจาคุกไมํเกิน
1 ปี หรือปรับไมํเกิน 1 ล๎านเยน โดยมาตรา 7(2) กาหนดให๎คณะผู๎ปกครองจังหวัดอาจมีคาสั่งให๎
บุคคลที่กระทาการอันเป็นต๎นเหตุให๎ดินปนเปื้อน อันหมายถึง มีสารตะกั่ว ไตรคลอโรเอทิลีนและสารที่
คล๎ายคลึงกัน แตํไมํรวมสารกัมมันตรังสีที่สารเหลํานั้นมีผลตํอสุขภาพของมนุษย์ด๎วยเหตุสารเหลํานั้น
ในดิน ต๎องทาการปฏิบัติการขนย๎าย ลอกออกซึ่งดินนั้น ภายในระยะเวลาตามคาสั่งของคณะรัฐมนตรี
และมาตรา 41 กาหนดให๎ผู๎แทนนิติบุคคลหรือตัวแทน ลูกจ๎างหรือคนงานของนิติบุคคลหรือของบุคคล
นั้นที่ได๎กระทาผิดตามมาตรา 38 ซึ่งเป็นการกระทาตามที่จ๎างหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไมํเพียง
ผู๎กระทาต๎องรับโทษตามมาตรา38 แล๎ว นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นจะต๎องรับโทษปรับตามที่มาตรา 38
บัญญัติไว๎ด๎วย และใน พระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษจากน้า (Water Pollution Control Law,
Law No 138 of 1970 latest amendment by Law No 75 of 1995)14 มาตรา 31 วรรคหนึ่ง
(1) กาหนดวําผู๎ใดฝุาฝืนบทบัญญัติในมาตรา 12 (1) กลําวคือ เป็นผู๎ทาให๎กระจายน้าเสียที่ไมํ เป็นไป
ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากสถานที่พิเศษซึ่งผู๎ จัดตั้งโรงงานประเภทนี้ต๎องอยูํในเขตพิเศษที่มีกฎการ
ควบคุมมาตรฐานมลพิษ ต๎องรับโทษจาคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500,000 เยน และใน
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง (2) กาหนดให๎ผู๎ที่กํอตั้งโรงงานพิเศษนี้ต๎องมีมาตรการปูองกั นอุบัติเหตุเพื่อมิให๎
มลพิษที่มีสารอันตรายลงไปในพื้นที่น้าสาธารณะอันอาจเป็นอันตรายแกํมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อม ตาม
มาตรา 14-2 (3) หรือการฝุาฝืนข๎อกาหนดมาตรการฉุกเฉินของผู๎ปกครองในท๎องถิ่นกรณีการเกิด
มลพิษทางน้าเป็นเหตุให๎เกิดการ ขาดแคลนน้าที่มีผลตํอมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อมทางน้า ตามมาตรา 18
ผู๎ฝุาฝืนนั้นต๎องรับโทษจาคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500,000 เยน และมาตรา 31 วรรคสอง
กาหนดให๎รับผิดตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (1) (2) ด๎วยในกรณีที่เป็นการกระทาโดยประมาท โดยให๎
13
14

https://www.env.go.jp/en/laws/water/sccact.pdf เข๎าถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561
https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
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ลงโทษจาคุกไมํเกิน 3 เดือน หรืปรับไมํเกิน 300,000 เยน มาตรา 34 ก็กาหนดให๎ผู๎แทนนิติบุคคล
หรือตัวแทน ลูกจ๎างหรือคนงานของนิติบุคคลหรือของบุคคลนั้นที่ได๎กระทาผิดตามมาตรา 38 ซึ่งเป็น
การกระทาตามที่จ๎างหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจซึ่งผู๎กระทาต๎องรับโทษตามมาตรา 31 แล๎ว นิติ
บุคคลหรือบุคคลนั้นจะต๎องรับโทษปรับตามที่มาตรา 31 บัญญัติไว๎ด๎วย ในพระราชบัญญัติการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ( Air Pollution Control Law, Law No 97 of 1968 latest amendment by
Law No 32 of 1996)15 มาตรา 33 กาหนดลงโทษผู๎ฝุาฝืนกรณีที่ปลํอยเขมําดาหรือควันไฟที่มี
ปริ มาณความหนาแนํ น สู ง กวํ ามาตรฐานเป็น เหตุ ให๎ เกิ ดความเสี ยหายแกํ สุ ข ภาพของมนุษ ย์ห รื อ
สิ่งแวดล๎อม โดยผู๎ปกครองของจังหวัดได๎แจ๎งให๎ปรับปรุงแล๎วหรือจัดการให๎ให๎อยูํในสภาพปกติแล๎ว ผู๎
นั้นเพิกเฉย ตามมาตรา 14 (1) วรรคหนึ่ง หรือ ผู๎ฝุาฝืนปลํอยเขมําดาหรือควันไฟจนเกินมาตรฐานทา
ให๎เป็นสภาพก๏าซเรือนกระจก เป็นเหตุให๎เกิดความเสียหายแกํสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล๎อม โดย
ผู๎ปกครองสํวนจังหวัดได๎แจ๎งให๎ผู๎กํอตั้งโรงงานพิเศษที่มีหน๎าที่ในการควบคุมหรือกาจัดสภาวะนั้นแล๎ว
เชํนวิธีการควบคุม หรือการปลํอยประเภทเชื้อเพลิงที่ให๎ในโรงงานตามมาตรา 14 วรรคสาม ผู๎นั้นต๎อง
รับโทษจาคุกไมํเกิน หนึ่งปีหรือปรั บไมํเกิน 1,000,000 เยน หรือมาตรา 33-2 ที่กาหนดให๎ลงโทษ
ผู๎ฝุาฝืน โดยให๎จาคุกไมํเกิน 6 เดือน หรือปรับไมํเกิน 500,000 เยน ในกรณีดังตํอไปนี้ ผู๎ที่ปลํอยควัน
ดาหรือควันในปริมาณหรือความหนาแนํนที่เกินจากระดับมาตรฐานออกไปสูํภายนอกสถานที่ตาม
มาตรา 13 วรรคหนึ่ง หรือ ในกรณีที่ผู๎ปกครองสํวนจังหวัดพบวําสถานพิเศษใดที่ปลํอยเขมําหรือควัน
โดยปราศจากการบ าบั ด ให๎ อ ยูํ ใ นสภาพที่ ดี จ นมี ผ ลตํ อ สุ ข ภาพของผู๎ อ ยูํ อ าศั ย ในบริ เ วณโดยรอบ
ผู๎ป กครองนั้ นอาจมีคาสั่ งให๎ผู๎ นั้ นใช๎มาตรการที่จาเป็นเพื่อบาบัดปกปูองผลที่จะเกิดขึ้นหรือที่อาจ
เกิดขึ้นซ้าโดยอุบัติเหตุ หรื อกรณีที่มีการปลํ อยปละละเลยคาสั่ งของผู๎ ปกครองของจังหวัดที่สั่งให๎
ปรับปรุงมาตรฐานของเขมําหรือควันที่ปลํอยออกสูํสาธารณะตามมาตรา 18-4 หรือกรณีที่สถานการณ์
ของสภาพภู มิ อ ากาศของมลพิ ษ ทางอากาศที่ มี ผ ลตํ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ ห รื อ ความเป็ น อยูํ ข อง
สิ่งแวดล๎อม ผู๎ปกครองของจังหวัดอาจมีข๎อกาหนดมาตรฐานของเขมําหรือควันเพื่อลดปริมาณหรือ
ความหนาแนํนของเขมําหรือควันลงได๎ตามมาตรา 23 ยํอหน๎าที่ 2 และในกรณีผู๎ที่ปลํอยควันดาหรือ
ควันในปริมาณหรือความหนาแนํนที่เกินจากระดับมาตรฐานออกไปสูํภายนอกสถานที่ตามมาตรา 13
วรรคหนึ่ง แตํกระทาโดยประมาท ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน 3 เดือนหรือปรับไมํเกิน 300,000 เยน
และยังมีโทษทางอาญาแกํผู๎ที่ฝุาฝืนคาสั่งทางปกครองที่ผู๎ปกครองของจังหวัดได๎สั่งในหน๎าที่เพื่อการ
ปูองกันภาวะมลพิษจากอากาศอีก ตามมาตรา 34 ถึงมาตรา 37 ทั้งตาม Waste Management and

15

https://www.ecolex.org/details/legislation/air-pollution-control-law-law-no-97-of-1968-asamended-by-law-no-32-of-1996-lex-faoc เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
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Public Cleansing Law (Law no 137 of 1970)16 กาหนดโทษทางอาญาแกํผู๎ให๎บริการเป็นธุรกิจใน
การขนถํายของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมํปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยสิ่งแวดล๎อมและมาตรฐาน
ของญี่ปุนตามมาตรา 25 และมาตรา 26
ในสาธารณรั ฐ อิ น เดี ย มี ก ฎหมายส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล๎ อ มคื อ The National
Environment Tribunal Act 199517, The National Green Tribunal Act 201018,The Public
Liability Insurance Act 199119 โดยแนวทางในการดาเนินคดีสิ่งแวดล๎อมของสาธารณรัฐอินเดีย มี
การใช๎ระบบคณะผู๎ตัดสินคดีที่แตํงตั้งโดยศาลคดีสิ่ งแวดล๎ อมแหํ งชาติ(National Environment
Tribunal) โดย The National Environment Tribunal Act 1995 ได๎กาหนดโทษทางอาญาใน
มาตรา 25 วํากรณีที่ผู๎ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามคาตัดสินของศาล ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน 3 ปี หรือปรับ
ไมํเกินหนึ่งล๎านรูปี หรือทั้งจาทั้งปรับ และตาม The National Green Tribunal Act 2010 ได๎
กาหนดในมาตรา 26 วํา ผู๎ที่ฝุาฝืนไมํปฏิบัติตามคาสั่งหรือคาชี้ขาดของศาลต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน
3 ปี หรือปรับไมํเกินสิบโกฏิรูปี หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับวันละ 25,000 รูปีเป็นต๎นไปจนกวําจะ
ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น
ดังนั้น จากกฎหมายทั้งในประเทศไทย ญี่ปุน สาธารณรัฐอินเดียนี้ จะเห็นถึงเจตนารมณ์
ของกฎหมายสิ่ ง แวดล๎ อ มวํ า มี เ พี ย งการปู อ งกั น มลพิ ษ จากสิ่ ง แวดล๎ อ มที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น รวมถึ ง การ
ปราบปราม ระงั บ ยั บ ยั้ ง พฤติ ก รรมที่ อ าจสํ ง ผลให๎ เ กิ ด มลพิ ษ นั้ น ได๎ และการเยี ย วยาหลั ง จากที่
สิ่งแวดล๎อมนั้นเสี ยไปแล๎ว โดยเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนของสมาชิกในสังคมที่กํอให๎เกิด
มลพิษ จากสิ่ งแวดล๎ อ มอัน กํอให๎ เกิด ภัยอั นตรายขึ้น แกํสั งคม ประกอบกับเหตุผ ลของการบัญญั ติ
กฎหมายอาญาเพื่อใช๎ลงโทษแกํผู๎ที่ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ตํางๆที่ใช๎ปูองกันมิให๎เกิดภัยอันตรายที่เกิดจาก
มลพิษ แม๎วําฝุายปกครองจะมีอานาจในการตรากฎเกณฑ์ตํางๆโดยอาศัยเงื่อนไขของ “ใบอนุญาต”
ในการประกอบกิจกรรมตํางๆ หรือผําน “คาสั่งทางปกครอง”ก็ตาม แตํหากผู๎ฝุาฝืนได๎กํอให๎เกิดมลพิษ
แล๎ว รัฐก็เพียงเข๎าไปมีบทบาทในการเป็นผู๎ควบคุมกติกาสังคมโดยใช๎คาสั่งทางปกครองแกํผู๎กํอให๎เกิด
มลพิษ และปลํอยให๎ผู๎เสียหายฟูองผู๎กํอมลพิษเอง โดยหากพิจารณาจากพระราชบัญญัติการโต๎ตอบ
การปนเปื้อนในดิน(Soil Contamination Countermeasures Act) ของประเทศญี่ปุน มาตรา 38
16

https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_Public_Cleansing.pdf
เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
17
http://envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
18
http://lawmin.nic.in/ld/P-ACT/2010/A2010-19.pdf เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
19
https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991&oq=The+Public+
Liability+Insurance+Act+1991 เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
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และ พระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษทางอากาศ ( Air Pollution Control Law) มาตรา 33 ก็เป็น
การกระทาที่ขัดตํอคาสั่งทางปกครองของรัฐ แตํในพระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษจากน้า (Water
Pollution Control Law) มาตรา 31 วรรคหนึ่ง (1) (2) และมาตรา 31 วรรคสอง หรือ
พระราชบัญญัติการควบคุมมลพิษทางอากาศ( Air Pollution Control Law) มาตรา 33-2 กลับ
บัญญัติให๎ผู๎กํอมลพิษ ต๎องรับผิดทางอาญาโดยไมํต๎องมีคาสั่งทางปกครอง และเมื่อเปรียบเทียบกับ
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ล๎วนเป็นบทบัญญัติที่ต๎อง
อาศัยคาสั่งทางปกครองกํอนทั้งสิ้น เชํน มาตรา 65 กาหนดให๎ยานพาหนะที่นามาใช๎ต๎องไมํกํอให๎เกิด
มลพิษเกินกวํามาตรฐาน และผู๎ที่ฝุาฝืนคาสั่งของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ที่ห๎ามใช๎ยานพาหนะนั้นมีความผิด
ทางอาญา ทั้งนี้ รัฐมีแนวคิดวําเจ๎าพนักงานจะเป็นผู๎ปกปูองระมัดระวังมิให๎ผู๎ใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํ
ชุมชน แตํแนวคิดดังกลําวกลับไมํยอมรับการมีสํวนรํวมของชุมชนในการระมัดระวังปูองกัน ชุมชนเอง
ดังนั้นการกํอให๎เกิดมลพิษที่ยังไมํมีคาสั่งทางปกครองจึงยังไมํกํอให๎เกิดความรับผิดทางอาญา ทั้งนี้
แนวคิดในการลงโทษทางอาญาเพื่อให๎บุคคลเกิดความหวาดกลัวหรือหลาบจา อันเป็นการขํมขูํมิให๎มี
การกระทาลักษณะเชํนนั้นอีก ไมํวําจากผู๎ฝุาฝืนหรือบุคคลอื่น และหากปลํอยให๎เกิดมลพิษแล๎ว จะเกิด
ภาระหน๎าที่ในการต๎องฟื้นฟูสิ่งแวดล๎อมที่เกิดมลพิษไว๎ด๎วยความยากลาบากและเสียคําใชํจํายจานวน
มากจนมีผลกระทบตํอเศรษฐกิจของชุมชนนั้น จากการกระทาดังกลําวที่กํอให๎เกิดอันตรายตํอสังคม
โดยรวม มาตรการทางอาญาจึงถือเป็นแนวปูองกันสังคมได๎อยํางดีประเภทหนึ่ง
ดังนั้น พฤติกรรมของการกํอให๎เกิดมลพิษจึงควรถูกกาหนดให๎เป็นโทษทางอาญา เพื่อใช๎
คุ๎มครองปูองกันสาธารณชนจากความเสียหายดังกลําวตามแนวคิดของการนิติบัญญัติทางอาญาสาร
บั ญ ญั ติ แตํ เ พื่ อ ให๎ ก ฎหมายดั ง กลํ า วสามารถบรรลุ ผ ลได๎ กฎหมายนี้ จ าต๎ อ งก าหนดเงื่ อ นไขของ
มาตรฐานของสิ่งแวดล๎อมดังกลําวออกอยํางชัดเจน และประชาชนสามารถเข๎าถึงมาตรฐานดังกลําวได๎
เชํน การวัดระดับคําของเสียงที่เป็นมลพิษ คําของน้าเสียที่เป็นมลพิษ คําของควันและเขมํา คําของ
ความร๎ อนที่ออกมาจากแหลํ งมลพิษ คําของกลิ่ นเหม็นของขยะเนําเสี ย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องวัด
มาตรฐานดังกลํ าวที่ป ระชาชนสามารถเข๎าถึงได๎งําย เพื่อจะได๎เป็นไปตามแนวคิดของเบคคาเรีย
เบนธัมและมิลล์ ในหลักเกณฑ์วําด๎วยความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติที่กาหนดวํากฎหมายอาญาไมํควร
รวมเอาไว๎ซึ่งข๎อห๎ามที่บังคับใช๎ไมํได๎ โดยลักษณะการกระทาผิดทางอาญานี้ควรรวมเอาการกระทาโดย
เจตนาและโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรงไว๎ด๎วย20

20

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ,รศ.ดร.(2548),ทฤษฎีอาญา,กรุงเทพ,สานักพิมพ์วิญญูชน,หน๎า 64-66
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ข้อเสนอแนะ
จากกฎหมายตํ า งๆ ในประเทศไทยที่ บั ญ ญั ติ ลั ก ษณะความรั บ ผิ ด ทางอาญาตามแนว
เจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ยํ อมถือเป็นความรับผิดทางอาญาในบทเฉพาะ แตํเพื่อให๎ การรักษา
สิ่งแวดล๎อมถือเป็นภาระหน๎าที่ของประชาชนทั่วไป ดังนั้น จึงควรกาหนดฐานความผิดทางอาญาไว๎ใน
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 98/1 วํา
“ผู๎ใดกํอให๎เกิดมลพิษแกํสิ่งแวดล๎อมที่เกินกวํามาตรฐานที่กฎหมายกาหนด จนอาจเป็นเหตุ
ให๎ผู๎อื่นเสียชีวิต หรือได๎รับอันตรายแกํกาย สุขภาพอนามัย หรือทาให๎ทรัพย์สินของผู๎อื่นเสียหาย ผู๎นั้น
ต๎องระวางโทษจาคุกไมํเกิน 2 ปี และปรับตั้งแตํ 40,000 บาท แตํไมํเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ”
“ผู๎กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง หากเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ผู๎นั้น
ต๎องรับโทษกึ่งหนึ่งของความผิดในวรรคหนึ่ง”
“กรณีที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษผู๎กระทาผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจใช๎มาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยแกํผู๎นั้นได๎ แตํต๎องมีระยะเวลาไมํเกิน 5 ปี”
ในสํวนนี้อธิบายได๎ดังนี้
1. กรณีที่มีผู๎กํอให๎เกิดมลพิษ อันหมายถึง ของเสียวั ตถุอันตรายและมลสารอื่น ๆ รวมทั้ง
กากตะกอนหรื อ สิ่ ง ตกค๎ า งจากสิ่ ง เหลํ า นั้ น ที่ ถู ก ปลํ อ ยทิ้ ง จากแหลํ ง ก าเนิ ด มลพิ ษ หรื อ ที่ มี อ ยูํ ใน
สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติซึ่งกํอให๎เกิดหรืออาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพสิ่งแวดล๎อมหรือภาวะที่
เป็นพิษภัยอันตรายตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนได๎และให๎ หมายความรวมถึงรังสีความร๎อน แสง
เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุราคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลํอยออกจากแหลํงกาเนิดมลพิษ
ด๎วย และการกระทานั้นมีผลไปถึงสิ่งแวดล๎อมที่หมายถึงสิ่งตําง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพ
ที่อยูํรอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได๎ทาขึ้น
2. การกระทาตามข๎อ 1 มีผลที่อาจกํอให๎ผู๎อื่นถึงแกํความตาย หรือได๎รับอันตรายแกํกาย
สุขภาพอนามัย หรือทาให๎ทรัพย์สินของผู๎อื่นเสียหาย ที่ไมํรวมถึงผู๎กระทาเองหรือผู๎รํวมกระทาผิด ซึ่ง
หมายความวํา ผู๎อื่นนี้ต๎องไมํเป็นผู๎กระทาหรือ ผู๎รํวมกระทาผิด
3. ความผิดลักษณะนี้เป็นความมุํงหมายในการลงโทษผู๎กระทาผิด แม๎ผลแหํงการกระทายัง
ไมํเกิดขึ้นก็ตาม
อันถือเป็นมาตรการในการปูองปราบการกระทาผิดนี้
4. มีข๎อสังเกตวํา
ก. หากการกระทาความผิดนี้เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด๎วย ศาลก็จะพิจารณาโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 หรือ มาตรา 92 แล๎วแตํกรณี
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ข. ค าวํ า “เกิ น กวํ า มาตรฐานที่ ก ฎหมายก าหนด ” นี้ ให๎ ใ ช๎ ม าตรฐานตามที่
พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ. 2535 กาหนด
ซึ่งอยูํในรูปของกฎกระทรวง
ค. ความผิดที่เกิดขึ้นนี้ ไมํตอ๎ งมีคาสั่งทางปกครองมารองรับ
5. กรณี ที่ ไ มํ มี ก ฎหมายใดบั ญ ญั ติ วํ า การกระท านี้ เ ป็ น ความผิ ด โดยเฉพาะ ก็ ใ ห๎ ใ ช๎ ฐ าน
ความผิดนี้ปรับกับข๎อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
6. กรณีที่กระทาโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง ผู๎กระทาต๎องรับผิดในสํวนนี้ด๎วย โดยคา
วํา “ประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง” หมายถึง ผู๎กระทาผิดมิได๎ใช๎ความระมัดระวังในการกระทา ใน
ฐานะที่ต๎องใช๎ความระมัดระวังนั้นเชํนวิญญูชนต๎องกระทาและหากผู๎นั้นใช๎ความระมัดระวังเล็กน๎อย
เหตุร๎ายนี้ก็จะไมํเกิดขึ้น
7. แนวคิดตามกฎหมายนี้ ให๎ศาลใช๎มาตรการเพื่อความปลอดภัยมาใช๎แกํผู๎กระทาผิดทั้งที่
เป็นความผิดโดยเจตนาและโดยประมาทเลินเลํออยํางร๎ายแรง
เอกสารอ้างอิง
คณิต ณ นคร, (2538),ประมวลกฎหมายอาญา หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข๎าใจ, กรุงเทพ,
สานักพิมพ์นิติธรรม
สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ ,ทางเลือกในการเยียวยาผู๎เสียหายจากปัญหามลพิษ ”, ดุลพาหะ,เลํม 1 ปีที่ 43
(มกราคม-มีนาคม 2539)
เสริ น ปุ ณณะหิ ต านนท์ ,(2558),การกระทาผิ ดในสั งคม สั งคมวิท ยาอาชญากรรมและพฤติก รรม
เบี่ยงเบน,,กรุงเทพ,สานักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ,รศ.ดร.(2548),ทฤษฎีอาญา,กรุงเทพ,สานักพิมพ์วิญญูชน
John Stuart Mill, (1976), On Liberty, (Gertrude Mimmelfarb, ed, Penguin books,)
Soil Contamination Countermeasures Act (Act No. 53 of May 29, 2002). Available at
https://www.env.go.jp/en/laws/water/sccact.pdf เข๎าถึงวันที่ 8 มีนาคม 2561
Ministry of the Environment Government of Japan. Laws :Water & Soil & Ground
Environment Water Pollution Control Law. Available at
https://www.env.go.jp/en/laws/water/wlaw/index.html เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม
2561
Ministry of the Environment Government of Japan. Japan's regulations and
environmental law. Available at https://www.ecolex.org/details/legislation/air-
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pollution-control-law-law-no-97-of-1968-as- amended-by-law-no-32-of-1996lex-faoc เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561
WASTE MANAGEMENT AND PUBLIC CLEANSING LAW. Available at
https://www.env.go.jp/en/recycle/basel_conv/files/Waste_Management_and_
Public_Cleansing.pdf เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561
The National Environment Tribunal Act 1995. Available at
http://envfor.nic.in/legis/others/tribunal.html เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
The National Green Tribunal Act 2010. Available at http://lawmin.nic.in/ld/PACT/2010/A2010-19.pdf เข๎าถึงวันที่ 9 มีนาคม 2561
The Public Liability Insurance Act 1991. Available at
https://www.google.co.th/search?q=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991
&oq=The+Public+Liability+Insurance+Act+1991 เข๎าถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561

410

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : การก่อตัวของสงครามเย็นครั้งใหม่
Shanghai Cooperation Organization : the formation of a New cold war
ณัฏฐพล บุณยพิพัฒน์(NATTAPON Boonyapipat)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา

บทคัดย่อ
“องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ : การกํอตัวของสงครามเย็นครั้งใหมํ ” เป็นการศึกษาค๎นคว๎า
ของผู๎เขียน โดยมุํงความสนใจไปที่ระบบความสัมพันธ์ระหวํางประเทศในศตวรรษที่ 21 หลังจากการ
ลํมสลายของสหภาพโซเวียตในปี พ.ศ. 1991 จนนาไปสูํการยุติสงครามเย็น การประกาศระเบียบโลก
ใหมํของสหรัฐอเมริกา และการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผงาดขึ้นมาเป็นคูํแขํงขันทางทหารกับสหรัฐ
โดยเฉพาะความรํวมมือกับรัสเซียในการกํอตั้ง “องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎”
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาคื อ 1) พั ฒ นาการความสั ม พั น ธ์ ร ะหวํ า งจี น รั ส เซี ย และ
สหรัฐอเมริกา 2) กาเนิดพัฒนาการและโครงสร๎างขององค์การความรํ วมมือเซี่ยงไฮ๎ 3) เพื่อวิเคราะห์
ถึงบทบาทขององค์การความรํวมมือ เซี่ยงไฮ๎ในการตํอต๎านการคุกคามของตะวันตก โดยมีสมมติฐาน
ในการศึกษาอยูํวํา อานาจของโลกมีการกระจายตัวคล๎ายกระดานหมากรุกแบบ 3 มิติอันซับซ๎อน
บนสุดเป็นอานาจทางการทหารของสหรัฐ ฯ กระดานตรงกลางคือจีน กระดานลํางสุดเป็นบริษัทข๎าม
ชาติ กลุํมกํอการร๎าย เกิดการย๎ายสนามดุลอานาจมาสูํเอเชีย จีนกับรัสเซียกํอตั้งองค์การความรํวมมือ
เซี่ยงไฮ๎ ในขณะที่สหรัฐต๎องการรักษาฐานะเจ๎าโลก จะทาให๎เกิดสงครามเย็นครั้งใหมํ
ผลการศึกษาพบวําพัฒนาการความสัมพันธ์ระหวํางจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา จีนกับ
รัสเซียจะกลับมาเป็นมิตรตํอกันโดยโดดเดี่ยวสหรัฐ แตํทั้ง 3 ประเทศก็มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
รํวมกัน การขยายอานาจขององค์การนาโต๎เข๎าสูํยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให๎ จีนและรัสเซียรํวมมือกันจัดตั้งองค์การรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ เมื่อผนวกเข๎ากับความได๎เปรียบทางภูมิ
รัฐศาสตร์ของจีนและรัสเซีย “องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎จึงเป็นตัวแปรสาคัญที่จะทาให๎เกิดสงคราม
เย็นครั้งใหมํขึ้นมา”
คาสาคัญ สงครามเย็น องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ระเบียบโลกใหมํ ดุลอานาจ นาโต๎
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ABSTRACT
The study of the author’s attention to International Relations System in the
21st Century. “After the fall of the Soviet conditions in 1991. leading to the end of
the Cold War. Ner World Order announcement of The United State of America And
the People’s Republic of China emerged as a military rival to the United States. In
particular, cooperation with Russia in the founding “Shanghai Cooperation
Organization”
The opjectives of the stude are
1) To develop the relationship between China, Russia and the Unted States.
2) Origin, development and structure of the Shanghai Cooperation
Organization
3) To analyze the role of the Shangthai Coopetation Organization in
combating the threat of the West.
There are assumptions in the study that the power of the world is
scattered like a complex 3D chess board The top is the Us military authority. The
central board is China The battom is a multinational company
Terrorist group Moving the balance of power to Asia. China and Russia
establish Shanghai Cooperation Organiztion while the US wants to maintain the
status. Will cause a new Cold War.
The study found that the development of relations between China, Russia
snd the United States, China vs. Russia to return friendly by US isolation but all three
countries have economic benefits. Expanding the power of NATO into Eastern
Europe And Central Asia It is the key foctor. China and Russia Collaborate to Extabish
Shanghai Cooperation Organization
When combined with the geopolitical advantage of China and Russia.
“The Shanghai Coopernation Organization is an important variable that will bring
about a new Cold War.”
Keywords : Cold War Cooperation Organization Shanghai New World Order Balanced
of Power NATO
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ความเป็นมา
ปั จ จุ บั น ได๎ก๎าวเข๎าสูํ ศตวรรษที่ 21 นับได๎วํ าเป็นศตวรรษของบรรดาองค์การระหวํา ง
ประเทศทั้งหลาย ซึ่งจะเข๎ามาแก๎ไขปัญหาใหญํทั้งด๎านเศรษฐกิจ การทูต การทหาร อาจกลําวได๎วําไมํ
มีประเทศใดอีกแล๎ว ที่จะอยูํได๎ในโลกโดยไมํมีความเกี่ยวข๎องกับองค์การระหวํางประเทศ ทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาค (ขจิต จิตตเสวี, 2553)
อาจกลําวในเบื้องต๎นได๎วํา การถือกาเนิดขึ้นขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎นั้นมีเหตุ
ปัจจัยพื้นฐานมาจากความพยายามแขํงขันทางอานาจและอิทธิพลระหวํางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับ
สหรัฐอเมริกาตามแนวทางสัจนิยมทางการเมือง แตํการแขํงขันทางอานาจดังกลําวนั้นก็มีองค์ป ระกอบ
สาคัญสํวนหนึ่งเป็นความมุํงหวังที่จะสร๎างดุลแหํงอานาจเพื่อนามาซึ่งสันติภาพและความสงบเรียบร๎อย
ในเวทีการเมืองโลก โดยให๎ ส าธารณรัฐ ประชาชนจีนพัฒ นาขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งอภิมหาอานาจที่จะ
สามารถคานอานาจของสหรั ฐอเมริกาได๎อยํางมีประสิ ทธิภ าพ และการจะบรรลุเปูาประสงค์อั น
ยิ่งใหญํในการสถาปนาระเบียบโลกใหมํที่มีขั้วอภิมหาอานาจ 2 ขั้วดังกลําวนี้ได๎ สาธารณประชาชนจีน
ก็จาเป็ นจะต๎องอาศัยหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อสถาปนาระบอบความมั่นคงที่จะชํว ย
สนับสนุนสถานภาพของตนในฐานะอีกหนึ่งอภิมหาอานาจของโลก และระบอบความมั่นคงดังกลําว
นั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในรูปขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ นั่นเอง เพื่อสร๎างสาระสนเทศในการศึกษา
ด๎านการเมืองและความสัมพันธ์ระหวํางประเทศจึงศึกษาบทบาทขององค์กรความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ตํอ
การกํอตัวของสงครามครั้งใหมํ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
สาหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาในครั้งนี้ 1.เพิ่อศึกษาพัฒนาการความสัมพันธ์ระหวํางจีน
รัสเซียและสหรัฐอเมริกา 2.เพื่อศึกษากาเนิด พัฒนาการและโครงสร๎างขององค์กรความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎
3.เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ในการตํอต๎านการคุกคามของตะวันตก
โดยที่มีสมมติฐานในการศึกษาอยูํวํา จีนกับรัสเซียรํวมกันกํอตั้งองค์กรความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ในขณะที่
สหรัฐต๎องการคงความเป็นเจ๎าโลก จะทาให๎เกิดภาวะสงครามเย็นครั้งใหมํขึ้นมา
สรุปและอภิปรายผลความสัมพันธ์ระหว่าง จีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา
ความสัมพันธ์ระหวํางจีน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายหลังสงคราม
เย็นนั้น แม๎สหรัฐอเมริกาจะวางตาแหนํงของตัวเองให๎เป็นชาติมหาอานาจที่ไมํมีใครท๎าทายได๎ และ
พร๎อมที่จะตอบโต๎กับทุกฝุายที่ไมํเห็นด๎วยกับตน ซึ่งทําทีเชํนนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกภายหลัง
เหตุการณ์ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 และสหรัฐอเมริกาก็มีทําทีที่หวาดระแวงมาเป็นเวลานานวําทั้งคูํ
จะกลายมาเป็นประเทศคูํแขํงทางการทหารของตนในอนาคต แตํเมื่อในปัจจุบันทั้งสามประเทศยัง
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ต๎องสั ม พัน ธ์ กัน เพื่อ สร๎ างผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ทาให๎ มี ความพยายามในการรัก ษาท าที ที่
สร๎างสรรค์ระหวํางกันเองไว๎ (โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, 2557) สหรัฐอเมริกาซึ่งอยูํในฐานะที่สามารถครอง
ความเป็นเจ๎าในปัจจุ บันก็ดูป ระหนึ่งวําจะมีความรู๎สึกไปในทิศทางเชํนนี้ด๎วยเหมือนกัน แตํก็ต๎อง
พยายามหาทางบอนไซอานาจของประเทศที่ตนคาดวําจะเติบโตขึ้นมาเป็นหอกข๎างแครํของตน จึงได๎
ดาเนินการในลักษณะที่เป็นทวิลักษณ์กับจีนและรัสเซีย กลําวคือ แม๎ในฉากหน๎าจะมีความพยายาม
แสดงออกในเชิงสร๎างสรรค์ มีความรํวมมือกันในทางเศรษฐกิจ หรือกระทั่งแม๎นแตํในทางการทหาร
เชํน การเชิญให๎รัสเซียมาเป็นพันธมิตรในนาโต๎ก็ตาม แตํในอีกทางหนึ่งก็ได๎ดาเนินการปิดล๎อมทั้งจีน
และรัสเซียเอาไว๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ เพื่อผนึกไมํให๎ชาติทั้งสองสามารถดาเนินการแผํอิทธิพลได๎สะดวก
นัก แตํการดาเนินการของสหรัฐบํอยครั้งก็เกินเลยไปจะกลายเป็นลักษณะคุกคามอยํางชัดเจน ซึ่งสิ่ง
นี้เองเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให๎จีนและรัสเซียต๎องหาวิธีการตอบโต๎สหรั ฐอเมริกาในทางใด
ทางหนึ่ง ซึ่งการดาเนินการที่เป็นรูปธรรมประการหนึ่งก็ต๎องการสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศใน
ระดับที่แนํนแฟูนเป็นอยํางยิ่ง ภายในชื่อองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎
องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ : กาเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง
องค์การรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ เป็นองค์การสร๎างความรํวมมือของรัฐบาลระหวํางประเทศที่กํอตั้ง
ขึ้น โดยมีวัตถุป ระสงค์ในเบื้ องต๎น เพื่อมุํงรักษาความมั่นคงรํว มกัน ประเทศแกนหลั กในการกํอตั้ง
องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ก็คือ จีน และรัสเซีย
ดังนั้น อาจกลําวได๎วําการประชุมในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 นี้ถือเป็นการประชุม
สุ ดยอดผู๎ น าองค์การความรํ ว มมือแหํ งเซี่ยงไฮ๎ครั้ งแรก จากนั้นในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544
ประเทศสมาชิกองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ได๎ดาเนินการรํางกฎบัตรองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ขึ้น
ที่กรุงอัลบาต์ (Almatarg) ประเทศคาซัคสถาน โดยหลัก การสาคัญในกฎบัตรดังกลําว ได๎แกํ (โกวิท
วงศ์สุรวัตน์, 2554)
- ความไว๎เนื้อเชื่อใจกัน
- การมีผลประโยชน์รํวมกัน
- การมีความเทําเทียมกัน
- การปรึกษาหารือรํวมกัน
- การเคารพในอารยธรรมที่แตกตํางกัน
- การมีความมั่งคั่งรํวมกัน
กฎบัตรดังกลําวได๎รับการลงนามรับรองในการประชุมสุดยอดผู๎นาองค์การความรํวมมือ
แหํงเซี่ยงไฮ๎ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ณ นครเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก (Saint Peterburg)
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ประเทศรัสเซีย กฎบัตรนี้ระบุถึงวัตถุประสงค์ขององค์การ โครงสร๎างองค์การ และรูปแบบของกา ร
ดาเนินงาน และตามกฎบัตรนี้องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ก็ได๎รับการกํอตั้งขึ้นอยํางเป็นทางการตาม
หลักกฎหมายระหวํางประเทศ
โดยมีสมาชิก 8 ประเทศ คือ จีน รัสเซีย ดาซัดสถาน ก็ร์ก็ซสถาน ทาวิกิสถาน อุทบ
สถาน อินเดีย และปากีสถาน
โครงสร๎างองค์การความรํวมมือเซี่ ยงไฮ๎ ที่ประชุมสภาประมุขแหํ งรัฐ (Council of
Heads of state) เป็นหนํวยงานที่มีอานาจตัดสินใจสูงสุดในโครงสร๎างขององค์การความรํวมมือเซี่ยง
ไฮ๎ สภาประชุมแหํงรัฐนี้จะมีการประชุมกันในชํวงของการประชุมสุดยอดประจาปี ซึ่งผู๎เข๎ารํวมในการ
ประชุมสภาประมุขแหํงรัฐในปัจจุบัน ประกอบด๎วยผู๎นาสูงสุดของประเทศสมาชิก
หนํวยงานที่มีอานาจรองลงมาจากที่ประชุมสภาประมุขแหํงรัฐ ก็คือ ที่ประชุมสภาหัวหน๎า
รัฐบาล (Council of Heads of Government) สภาแหํงนี้ถือเอาการประชุมสุดยอดประจาปี เป็น
เวลาในการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความรํวมมื อตําง ๆ ในระดับพหุพาคี ทั้งนี้ สภาหัวหน๎า
รัฐบาลนี้ยังเป็นหนํวยงานที่มีอานาจในการอนุมัติงบประมาณให๎แกํองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ด๎วย
ที่ประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศ มีรอบการประชุมปกติในการประชุมสุดยอดประจาปี โดย
จะประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ระหวํางประเทศในปัจจุบัน และจะเปิดประชุมอีกเมื่อองค์การ
ความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎จะต๎องมีปฏิสัมพันธ์กับองค์การระหวํางประเทศอื่น ๆ
อีกหนํวยงานหนึ่งที่มีความสาคัญ ได๎แกํ ที่ประชุมผู๎ประสานงานระหวํางชาติ ทาหน๎าที่
ประสานงานในโครงการความรํวมมือตําง ๆ ของประเทศสมาชิกภายใต๎กรอบความรํวมมือตามกฎ
บัตรองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ (โกวิท วงศ์สุรวัตน์, 2554)
เลขาธิการองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎เป็นผู๎บริหารหลักขององค์การมีหน๎าที่หลักในการ
ตัดสินใจทางด๎านธุรการขององค์การ กาหนดกฎระเบียบภายในองค์การ ดาเนินการด๎านเอกสารของ
องค์การ เชํน รํางประกาศขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ จัดทาวาระการประชุม เป็นต๎น จัดทา
กิจกรรมพิเศษให๎แกํบุคลากรภายในองค์การ สํงเสริมภาพลักษณ์และเผยแพรํข๎อมูลเกี่ยวกับองค์การ
ความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการองค์การรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ตั้งอยูํ ณ กรุงปักกิ่ง
บทบาทขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้
องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎นี้ มีการเติบโตขึ้นทั้งในเชิงกว๎างและในเชิงลึก ในเชิงกว๎าง
คือ การที่องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ได๎แสวงหาพันธมิตรเพื่อเติมในรูปของประเทศผู๎สังเกตการณ์
ในองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ และประเทศคูํเจรจา
สํวนการขยายในเชิงลึกขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ คือ การขยายตัวด๎านการกิจของ
องค์การออกไป จากเดิมที่เป็นการแก๎ปัญหาข๎อพิพาทด๎านพรมแดนของประเทศสมาชิกรํวมกัน การ
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แก๎ปัญหากลุํมหัวรุนแรง กลุํมแบํงแยกดินแดน กลุํมกํอการร๎ายสากล ตลอดจนขบวนการค๎ายาเสพ
ติดข๎ามชาติ ไปสูํความรํวมมือทางด๎านเศรษฐกิจ และความรํวมมือด๎านความมั่นคง กระทั่งมีการซ๎อม
รบรํวมกันของประเทศสมาชิก องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ภายใต๎รหัส “ภารกิจเพื่อสันติภาพ”
(Peace Mission) จนกระทั่งการซ๎อมรบทางทะเลรํวมกันภายใต๎กรอบองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎
ของจีนและรัสเซีย
สาหรั บ การตํอต๎านการคุกคามจากชาติตะวันตกนั้น หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์
นับตั้งแตํยุคสงครามเย็นนั้น ชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกามีปฏิสัมพันธ์กับจีนและรัสเซียทั้งใน
ฐานะที่ เ ป็ น มิ ต ร และในฐานะที่ เ ป็ น ภั ย คุ ก คาม สลั บ ไปมาตามแตํ ผ ลประโยชน์ ข องชาติ จะเป็ น
ตัวกาหนด แตํอยํางไรก็ตาม แม๎จะสิ้นยุคสงครามเย็นไปแล๎ว สหรัฐอเมริกาก็ยังหวาดระแวงทั้งจีนและ
รัสเซีย พร๎อมกับความพยายามในการสร๎างแนวปิดล๎อมจีนและรัสเซียมาโดยตลอด ทางฝุายของจีน
และรัส เซียเองก็เชํน เดียวกัน ในยุ คสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหวํางกันอาจจะเปลี่ยนกลั บไปมา
ระหวํางการเป็นมิตรและการเป็นศัตรู แตํเมื่อสิ้นสุดสงครามเย็นแล๎ว และโดยเฉพาะอยํางยิ่ง เมื่อมาถึง
ยุคปัจจุบันนี้ ทั้งจีนและรัสเซียตํางก็ตระหนักดีวําการเป็นมิตรและการรํวมมือกันเป็นหนทางที่ดีกวํา
เพราะอยํางไรเสียทั้งสองประเทศก็ล๎วนถูกปิดล๎อมและกดดันจากชาติตะวันตกที่มีสหรัฐอเมริกาเป็น
ผู๎ น าเชํ น เดีย วกัน กระบวนการคุก คามและกดดั นจากชาติ ตะวันตกนั้ น ทาให๎ จี นและรั ส เซีย ต๎อ ง
ดาเนินการการตอบโต๎ตํอการคุกคามนั้น
ทวําในกรอบขององค์การความรํว มมือเซี่ย งไฮ๎นั้น ทาให๎ ทั้ง จีนและรั ส เซียได๎ มีโ อกาส
กระชับความรํวมมือในการตอบโต๎ภัย คุกคามดังกลําวได๎มากขึ้น รวมทั้งมีเวทีระหวํางประเทศในการ
แสดงทําทีของตนตํอการดาเนินการของชาติตะวันตกด๎วย
นอกจากนี้ การที่องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎มีประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางเป็นสมาชิก
และมี แ นวโน๎ ม จะขยายประเทศสมาชิ ก ในภู มิ ภ าคนี้ อ อกไปอี ก ก็ เ ป็ น การกดดั น กลั บ ทางฝุ า ย
สหรัฐอเมริกาที่ได๎สํงกาลังทหารเข๎ามาในเอเซียกลางนับตั้งแตํมีการทาสงครามกับกลุํมกํอการร๎ายใน
อัฟกานิสถาน
อยํางไรก็ตามเมื่อประมวลปัจจัยตําง ๆ แล๎วจะเห็นได๎วําในปัจจุบันองค์การความรํวมมือ
เซี่ยงไฮ๎นั้นมีพลานุภาพเพียงพอที่จะยืนหยัดต๎านทานการแผํอานาจอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและชาติ
พันธมิตรตะวันตกเข๎ามาในภูมิภาคเอเชียกลางและภูมิภาคใกล๎เคียงได๎ดีพอควร รวมทั้งการผนึกกาลัง
กันของชาติ สมาชิกองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ โดยเฉพาะชาติแกนนาได๎แกํจีนและรัสเซีย กํอให๎เกิด
อานาจตํอรองในภูมิภาคที่สูงขึ้นมาก แตํอยํางไรก็ตาม หากไมํนับปัจจัยด๎านอาวุธนิวเคลียร์แล๎ว ยังไมํ
อาจกลําวได๎อยํางเต็มปากนักวําองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎เป็นอภิมหาอานาจที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับ
สหรัฐอเมริกา แตํก็เป็นมหาอานาจที่มีอัตราการพัฒนาขีดความสามารถทางการทหารหรือกาลังรบ
ของชาติเพิ่มสูงขึ้นอยํ างรวดเร็ ว ดังนั้น จึงอาจกลําวได๎วําองค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎มีศักยภาพ
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พอที่จะก๎าวขึ้นเป็นอภิมหาอานาจในทางภูมิรัฐศาสตร์ได๎ในอนาคต ทั้งนี้ เพราะต๎องอาศัยระยะเวลาใน
การพัฒนาขัดความสามารถของกลุํมให๎มีความพร๎อมในด๎านกาลังรบเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ
แม๎วํ าสหรั ฐ อเมริ กาจะยัง เป็น อภิม หาอ านาจขั้ ว เดี ยวในปัจ จุบัน แตํก็ ยังไมํส ามารถใช๎
ยุทธศาสตร์เชิงรุกในภูมิภาคเอเชียได๎อยํางงํายดายเหมือนดังชํวงทศวรรษแรกหลังสิ้นสุดสงครามเย็น
เพราะยุทธศาสตร์เชิงรับ และความเป็นอภิมหาอานาจระดับภูมิภาคขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎
กลายเป็นเสมือนหนึ่งกาแพงเหล็ก ที่คอยต๎านทางอานาจจากชาติตะวันตกและค้าจุนเสถึยรภาพและ
ความมั่นคงของภูมิภาคอยํางมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ
นอกจากนี้ ที่ตั้งขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จานวนมาก ก็จะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให๎มหาอานาจตะวันตกต๎องกังวลกับ “ศักยภาพในการสร๎างอานาจ” และ “ศักยภาพ
ของจุดยุทธศาสตร์” ขององค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ไมํน๎อยเลยทีเดียว
ดังนั้น แม๎องค์การความรํวมมือเซี่ยงไฮ๎ในปัจจุบันจะยังอยูํในฐานะก้ากึ่งของความเป็น
อภิมหาอานาจแตํก็มีความชัดเจนแล๎ววําองค์การแหํงนี้กาลังกํอตัวขึ้นสูํความเป็นอภิมหาอานาจใน
อนาคตโดยสามารถยกระดับจาก “อภิมหาอานาจระดับภูมิภ าค” ไปสูํ “อภิมหาอานาจโลก” ที่
ถํวงดุลอานาจกับสหรัฐอเมริกาได๎อยํางเทําเทียมกัน และหากเวลานั้นมาถึงยุทธศาสตร์อานาจของ
องค์การความรํ ว มมือเซี่ย งไฮ๎ก็มีโ อกาสที่จะเปลี่ ยนทาง โดยก๎าวจากยุทธศาสตร์ตั้งรับดั งเชํน ใน
ปั จ จุ บั น ไปสูํ ยุ ท ธศาสตร์ ในเชิ งรุ กตํ อไปได๎ โดยเฉพาะเพื่อแขํ งขันและถํว งดุล กับนาโต๎ (สมบูร ณ์
เสงี่ยมบุตร, 2558)
การตํอสู๎ระหวํางจีนกับสหรัฐเพื่อดุลแหํงอานาจนี้จะต๎องดาเนินตํอไปอีกนาน เพราะสหรัฐ
มีโครงสร๎าง ที่แข็งแรงมากทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจ สหรัฐยังคงนาจีนทางด๎านเทคโนโลยีไป
อีกนาน เทคโนโลยีนี้จะชํวยสหรัฐพัฒนาทางด๎านอาวุธและทางด๎านเศรษฐกิจให๎ก๎าวหน๎าตํอไปและ
รักษาสถานะเป็นอภิมหาอานาจไว๎ได๎ตํอไปอีกนาน การตํอสู๎เชํนนี้จะดาเนินตํอไปจนกวําฝุายหนึ่งจะ
เสื่อมกาลังเองเพราะเหตุภายในประเทศซึ่งอาจจะเกิดจากความแตกแยกภายในประเทศ ระบบสังคม
เสื่อม ผู๎นาอํอนแอ ทาให๎ประเทศอํอนแอ หรืออาจจะมีสงครามเย็น ครั้งที่สอง
หากรัสเซียสามารถสร๎างเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็งพอที่จะแบกภาระทางด๎านทหารไว๎ได๎ หรือ
หากสหรัฐต๎องย๎ายศูนย์กาลังจากเอเชียกลับไปยุโรปใหมํก็จะแสดงวํารัสเซียได๎กลั บเป็นอภิมหาอานาจ
อีกครั้งหนึ่ง โดยจะมีอภิมหาอานาจ 3 ประเทศ สหรัฐ จีน และรัสเซีย และกลายเป็นสนามดุลแหํง
อานาจสามขั้ว จีนจะกลายเป็นประเทศที่มีกาลังอานาจมากที่สุดในสามอภิมหาอานาจเพราะจีนเป็น
ประเทศที่มีขนาดใหญํที่สุดในด๎านพลเมือง (Kissingcr, 2011) และจีนมีกาลังทางเศรษฐกิจ ที่แท๎จริง
เหนื อกวําสหรั ฐ (สุ ร เกีย รติ เสถีย รไทย, 2553) และจากทั้งหมดที่ก ลํ าวมาคือ สาเหตุปัจจัยของ
สงครามเย็น ครั้งใหมํที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกครั้ง
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ข๎อเสนอแนะตํอประเทศไทย เราอาจต๎องวางตัวเป็นกลางให๎ได๎สมดุล ระหวํางสหรัฐกับจีน
และรัสเซียเนื่องจากไทยเป็นประเทศเล็ก
ตํอโลก การดาเนิ นนโยบายของสหรัฐ และนาโต๎จะถูกถํว งดุล โดยองค์การความ
รํวมมือเซี่ยงไฮ๎
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ และระดับ
การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ
จั ง หวั ด ระยอง 2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การยอมรั บ ระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองที่มีปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน 3)
วิเคราะห์อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชากรที่ใช๎ในการวิจัยคือ พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองที่
เกี่ยวข๎องกับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจานวน 264 คน เครื่องมือที่ใช๎
เก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย คําความถี่ คําร๎อยละ
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา t-test, One way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ
ผลการวิจัยพบวํา 1) ระดับความคิดเห็นด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ และระดับการยอมรับ
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
โดยรวมอยูํในระดับมาก 2) เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาแหนํงงานที่แตกตํางกันมีระดับการยอมรับ
ที่แตกตํางกัน 3) ปัจจัยด๎านประสิทธิภาพและเจตคติสามารถอธิบายระดับการยอมรับระบบประมูล
ราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ร๎อยละ 50.30 (R2 = 0.514) โดยประสิทธิภาพด๎านความ
โปรํงใส ด๎านความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุน เจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์ ด๎านการรับรู๎
ความงํ า ยในการใช๎ ง านมี อิ ท ธิ พ ลตํ อ ระดั บ การยอมรั บ ระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อยํางมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
ค าส าคั ญ : ประสิ ท ธิ ภ าพ, เจตคติ , ระดั บ การยอมรั บ , ระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ดจ๎ า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์, โรงแยกก๏าซธรรมชาติ
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Abstract
The objectives of this research were: 1) study to the levels of efficiency
attitude and acceptance to electronic auction system. 2) compare acceptance level
by personal characteristics. and 3) analysis the influence of efficiency and attitude on
acceptance level to electronic auction system. Samples were 264 employees at gas
separation plant operation at rayong province. the data were collected by
questionnaires. the statistics used for analyzing the data were frequency, percentage,
mean, standard deviation t-test, One Way ANOVA and multiple regression.
The analysis result showed: 1) employees in gas separation plant operation at
rayong province have a high level of efficiency attitude and acceptance electronic
auction system. 2) differences in sex, age, educational level and department among
the employees rendered a difference on acceptance level to electronic auction
system with a statistical significance level of 0.05 and 3) the analysis results also
showed that efficiency and attitude had influenced on acceptance level to
electronic auction system of employees in gas separation plant operation at rayong
province. These factors together explicate for 50.30 percent (R2 = 0.514). Therefore,
the efficiency of Transparency, timeless and cost. The attitude of perceived
usefulness and perceived ease of use. these had influenced on acceptance level to
electronic auction system with a statistical significance level of 0.01
keyword: efficiency, attitude, acceptance level, electronic auction, gas separation
plant operation
บทนา
การเปลี่ยนแปลงในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทาให๎โลกอยูํในยุคที่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง หลายประเทศตํางมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนประเทศให๎ก๎าวทันเทคโนโลยีตําง
ๆ การดาเนินการจึงมีความจาเป็นต๎องคานึงถึงสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในแงํของบริบทของสังคมที่
เน๎ น การบริ ห ารและจั ด การงานในองค์ ก ารสมั ย ใหมํ มี ก ารน าเทคโนโลยี เ ข๎ า มามี บ ทบาทในการ
ขับเคลื่อนองค์การให๎ดาเนินไปสูํเปูาหมาย ประเทศไทยก็เชํนกันที่มีการตื่นตัวในด๎านการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสโลกาภิวัตน์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 มีการนาเทคโนโลยีเข๎า
มามีสํ ว นรํ ว มในระบบการทางานภาครั ฐ โดยรัฐ บาลได๎มี นโยบายพัฒ นาการบริห ารงานให๎ ก๎าวสูํ
แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อให๎รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกสาคัญใน
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การพัฒนากลยุทธ์และเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย เน๎นให๎นาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎ า มามี บ ทบาทสนั บ สนุ น การท างานของภาครั ฐ ให๎ มี ค วามรวดเร็ ว โปรํ ง ใสและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจากัดให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เหตุ
อันเนื่องมาจากหนํวยงานราชการเป็นหนํวยงานขนาดใหญํมีระเบียบแบบแผนในการบริหารจัดการ
งานโดยการแบํงงานกันทาตามความชานาญ และความถนัดเฉพาะด๎าน มีสายการบังคับบัญชาลดหลั่น
ตามลาดับขั้น ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นแบบกิจวัตร (Routine) ปฏิบัติตามเกณฑ์อยํางเครํงครัด การ
ติดตํอสัมพันธ์เป็นแบบทางการระบบการบรรจุแตํงตั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหนํงใช๎ระบบการสอบ
และการบริหารงานใช๎หลักเหตุผลและความรอบคอบ การตรวจสอบงานต๎องผํานหลายระดับจึงได๎รับ
การวิพากษ์วิจารณ์วําทาให๎งานลําช๎า (Red Tape) (สมพงศ์ เกษมสิน, 2521: 13) ดังนั้นองค์การ
ราชการจึงมีความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงระบบการทางาน วิธีการทางานตลอดจน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์การทุกระดับให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยการนาเทคโนโลยีเข๎ามา
ปรับใช๎ในการดาเนินงาน เพื่อเป็นการตอบสนองความต๎องการของประชาชน หรือผู๎รับบริการได๎อยําง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับการพัฒนาการบริหารให๎ประสบความสาเร็จ การบริหาร
และจัดการงานในองค์การสมัยใหมํที่มีเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์การให๎ดาเนินสูํ
เปูาหมายองค์การของรัฐต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารให๎สอดคล๎องกับบริบทของสังคม และ
ภาครัฐต๎องหันมาสนใจในการสร๎างข๎อได๎เปรียบในเชิงแขํงขันความก๎าวหน๎าทางด๎านวิทยาการความรู๎
ทางด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแนวคิดใหมํๆ เพื่อนาพาองค์การไปสูํความเป็นเลิศ (วรัชยา เชื้อ
จันทึก, 2551: 9) การพัฒนาการบริหารปฏิรูปโครงสร๎างกระบวนการและพฤติกรรมการบริหารให๎มี
สมรรถนะ (Capability) เพื่อที่จะรองรับนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนกิจกรรมในการพัฒนา
ประเทศโดยมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพร๎อมกับการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
รวมถึงการปรับใช๎เครื่องมือทางเทคโนโลยีและกลยุทธ์ตําง ๆ เข๎าไปรองรับการแขํงขันและการพัฒนา
ขององค์การเพือ่ ให๎บรรลุเปูาหมายขององค์การตามที่ตั้งไว๎ สาหรับการบริหารงานด๎านการคลังรัฐบาล
มี น โยบายด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานด๎ า นการคลั ง ของภาครั ฐ ให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นโดยมุํงเน๎นที่เปูาหมายและผลลัพธ์การดาเนินงาน เพื่อให๎สามารถแปลงนโยบาย
และวิสัยทัศน์ของรัฐไปสูํการปฏิบัติจริง รวมถึงสามารถเปิดเผยข๎อมูลตํอสาธารณะเพื่อความโปรํงใสใน
การดาเนินงาน จากแนวนโยบายดังกลําวรัฐบาลจึงได๎เรํงปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบัติงาน
ทางด๎านการเงินการคลังให๎มุํงสูํระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรของ
ประเทศอยํ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยได๎ ริ เ ริ่ ม ให๎ มี “ระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ตํอมาเมื่อวันที่
24 กันยายน 2555 การพัสดุ กรมการคลังได๎มีหนังสือไปยังหนํวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่รับ
จัดสรรเงินงบประมาณให๎ดาเนินการเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
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และระบบบริหารการเงินการคัลงภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อความโปรํงใสในการจัดซื้อ
จัดจ๎าง การวิเคราะห์ข๎อมูลการจัดซื้อจัดจ๎าง และการติดตามการจํายเงินภาครัฐ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นโครงการพัฒนากระบวนการจัดซื้ออจัดจ๎าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นยโนบายที่ทางคณะรัฐมนตรีได๎กาหนดให๎ทุกสํวนงานราชการต๎องมีการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างในรูปแบบการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ผํานเครือขํายอินเตอร์เน็ตอยํางน๎อง
หนึ่งรายการ และให๎มีเว็บไซต์ในการทาระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสํวนงานราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหนํ ว ยงานอื่ น ๆ ของรั ฐ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งตามระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลังสาหรับการจัดซื้อจัดจ๎างในกรณีที่มีราคาสูงมากหรือหรือประมูล
แขํงขันราคา เริ่ มการประมูลที่จั ดโดยผู๎ซื้อโดยการแจ๎งข๎อกาหนดและรายละเอียดของสิ นค๎าและ
บริการ (TOR) ให๎ผู๎ขายที่อยูํในบัญชีรายชื่อรับทราบ แล๎วให๎ผู๎ขายแตํละรายเสนอราคากันจนกวําจะไมํ
มีผู๎สนใจเสนอราคาต่ากวําอีกแล๎ว การประมูลแบบนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อสินค๎าและบริการใน
ราคาที่ต่าที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ และเรียกวําเป็นการประมูลแบบ Reverse Auction หลังจากใช๎
ระบบนี้แล๎วอาจกลําวได๎วําระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์ทั้งตํอผู๎ค๎าและหนํวยงาน
เอง หนํวยงานได๎รับประโยชน์เพราะสามารถจัดหาสินค๎า และบริการได๎อยํางรวดเร็วกวํ าวิธีการจัดหา
แบบเดิม การจัดหามีความโปรํงใสและตรวจสอบรายละเอียดได๎ คูํค๎ารู๎รายละเอียดการเสนอข๎อเสนอ
ของผู๎อื่นได๎ตลอดเวลา สามารถเชิญชวนให๎ผู๎ค๎ารายใหมํๆ เข๎ารํวมเสนอราคา และข๎อเสนอได๎และที่
สาคัญก็คือสามารถเลือกจัดหาสินค๎าและบริการได๎ในราคาที่ต่าสุด
โรงแยกก๏าซธรรมชาติถือ วําเป็นองค์ก รที่อ ยูํภ ายใต๎การดูแ ลของกระทรวงพลั งงาน โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให๎ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2544 โดยการแปลงสภาพจากการปิโตรเลียมแหํงประเทศไทย เป็นบริษัทมหาชน (จากัด) ภายใต๎
พระราชบัญญัติทุนรั ฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยกระทรวงการคลังเป็นผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ ปตท.เป็นผู๎
ประกอบธุรกิจโรงแยกก๏าซธรรมชาติรายใหญํในประเทศไทย ซึ่งมีโรงแยกก๏าซธรรมชาติทั้งสิ้ น 6
หนํวย โดยโรงแยกก๏าซธรรมชาติ หนํวยที่ 1-3, 5 และ 6 ตั้งอยูํที่ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง และโรงแยกก๏าซธรรมชาติ หนํวยที่ 4 ตั้งอยูํที่ อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
(โรงแยกก๏าซธรรมชาติระยอง, 2560) โรงแยกก๏าซธรรมชาติของ ปตท. เป็นหนึ่งในองค์การที่มีการนา
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช๎ในการจัดหาพัสดุ จัดจ๎างผู๎รับเหมา เป็นต๎น
จากการเชื่อมโยงทางด๎านการเงินของหนํวยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของรัฐบาลจึงมีความ
เกี่ยวข๎องโดยตรงในด๎านของการนาระบบการประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
จัดซื้อจัดจ๎างในระบบ GFMIS มาใช๎ในการบริหารจัดการงานในด๎านการเงิน ระบบจัดซื้อจัด จ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เกิดจากความต๎องการซื้อพัสดุในจานวนมาก และมีมูลคําสูงจึงต๎องมีการจัดประมูลราคา
ขึ้น แตํบ างครั้ งก็ไมํส ามารถใช๎ประโยชน์จากระบบได๎เต็มที่เนื่องจากบางครั้งครั้งผู๎ ใช๎ส ารสนเทศ
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ทางการบัญชีไมํสามารถทางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพได๎ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุและอาจเกิดจาก
ปัญหาความรู๎ความเข๎าใจเรื่องระบบสารสนเทศในระบบจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์และการ
ปรับตัวของผู๎ใช๎งาน (พัชราภรณ์ ตัณฑพาทย์ , 2552: 1) ประกอบกับผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ขาดการฝึกอบรม
เกี่ย วกับ การปฏิบั ติงานเพื่อเป็น การพัฒ นาศักยภาพในการปฏิบัติของผู๎ปฏิ บัติงาน เครื่องมือวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ไมํเพียงพอตํอการปฏิบัติหน๎าที่ ทาให๎งานไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ รวมทั้งงานที่
ปฏิบัติการล๎าช๎าไมํทันตํอสถานการณ์ (วีรยุทธ ชาตะกาญจน์, 2553: 1) ซึ่งเป็นสาเหตุให๎ผู๎ใช๎งานระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีเจตคติและพฤติกรรมการใช๎งานในด๎านตําง ๆ แตกตํางกัน
ดังนั้นจากความสาคัญของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาดังที่
กลําวมาแล๎วในข๎างต๎นจึงทาให๎ผู๎ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องอิทธิพลของประสิทธิภาพและ
เจตคติที่มีตํอพฤติกรรมการใช๎งานระบบระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให๎
ทราบวําปัจจัยจากประสิทธิภาพและเจตคติมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการใช๎งานระบบประมูลราคาจัดซื้อ
จัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติจังหวัดระยองหรือไมํ มากน๎อยเพียงใด
ตลอดจนลั กษณะการใช๎งานของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งด๎านการ
บริหารจัดการการเงินงบประมาณวําเป็นระบบที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ชํวยลดความซ้าซ๎อนใน
การบั น ทึ ก ข๎ อ มู ล และลดขั้ น ตอนภาระงานในการจั ด ท าเอกสาร ผลของการพิ จ ารณาถึ ง ทั ก ษะ
ความสามารถในการใช๎งานระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิ เล็กทรอนิกส์ของเจ๎าหน๎าที่สามารถ
ใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามบริหารงบประมาณภายในหนํวยงาน และได๎รับความสะดวกรวดเร็วใน
การเบิกจํายงบประมาณ ลดภาระการจํายเงินได๎มากหรือน๎อยซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์เบิกจําย
งบประมาณในระบบได๎ อ ยํ า งคุ๎ ม คํ า เพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารต๎ น ทุ น โดยเฉพาะต๎ น ทุ น กิ จ กรรมที่ มี
ความสาคัญตํอระบบการประเมินผลสาเร็จของผลผลิตและผลลัพธ์ ตลอดจนสามารถเรียกดูข๎อมูล
รายงานในระบบที่เกี่ยวข๎องได๎ถูกต๎องทันที และเพื่อการตรวจสอบ ด๎วยเหตุนี้ผู๎ที่เกี่ยวข๎องโดยเฉพาะ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิ เล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหนํวยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งเป็นหนํวยงานที่จัดตั้งเพื่อเป็นกลไกของ
รัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด๎านประสิทธิภาพ เจตคติ และระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อ
จัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองที่มีปัจจัยสํวนบุคคลที่แตกตํางกัน
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3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด๎านประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดการวิจัย
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถูกนามาใช๎กันอยํางแพรํหลายเพื่อนามาพยากรณ์กระบวนการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ข องบุ ค คล โดยทฤษฎี ก ารยอมรั บ เทคโนโลยี นั้ น ได๎ ถู ก พั ฒ นาจากพื้ น ฐานที่
หลากหลาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ที่ได๎รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
1. เจตคติต่อการใช้งาน (Attitude toward using)
(Davis, 1989) ได๎กลําวถึงตัวแปรสองตัวซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษาถึงปัจจัยที่อิทธิพลตํอ
การยอมรั บ การใช๎ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ นั่ น คื อ การรั บ รู๎ ป ระโยชน์ จ ากการใช๎ ง าน ( Perceived
Usefulness) และการรับ รู๎ความงํายในการใช๎งาน (Perceived Ease of Use) นอกจากนี้
(Venkatesh and Davis, 2000) ได๎ศึกษาเพิ่มเติมจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม โดยใช๎
ปัจจัยด๎านอิทธิพลจากสังคม (บรรทัดฐานทางสังคม, ความสมัครใจ, ภาพลักษณ์ และประสบการณ์
การใช๎งาน) เพื่อทานายเจตคติของบุคคลที่มีตํอเทคโนโลยีนั้น ๆ จากผลการทดสอบทฤษฎีดังกลําว
พบวํ า เจตคติ เป็ น ตั ว แปรที่ มี อิ ทธิ พ ลตํ อ พฤติ ก รรมการตั้ง ใจใช๎ เทคโนโลยี ต ลอดจนสํ ง ผลให๎ เ กิ ด
พฤติกรรมการใช๎งานจริง ซึ่งสามารถนามาพยากรณ์การยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลนั้นได๎
2. ประสิทธิภาพ
(Venkatesh et al., 2003) ได๎ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลตํอการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวํา ความคาดหวังประสิทธิภาพมีอิทธิพลตํอการยอมรับเทคโนโลยี โดย
ความคาดหวังประสิทธิภาพ คือระดับที่ผู๎ใช๎เชื่อวําการใช๎ระบบจะชํวยปรับปรุงสมรรถนะการทางานให๎
ดียิ่งขึ้น
ปัจจัยที่ใช๎ชี้วัดประสิทธิภาพด๎านการปฏิบัติงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด๎วย ความ
โปรํงใส ความรวดเร็ว และการลดต๎นทุน (สานักงานโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูํระบบ
อิเล็กทรอนิกส์, 2560)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ประสิทธิภาพระบบจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์
1. ความโปรํงใส
2. ความสะดวกรวดเร็ว
3. การลดต๎นทุน

ระดับการยอมรับระบบจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์

เจตคติต่อระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1. การรับรู๎ประโยชน์

1 2. การรับรู๎ความงําย+๐+
3. ประสบการณ์ในการใช๎งาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research)
ประชากร การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ลั ก ษณะประชากรเป็ น ประชากรที่ มี จ านวนจ ากั ด (Finite
Population) เนื่องจากผู๎วิจัยทาการเก็บข๎อมูลจากประชากรที่เป็นผู๎ใช๎งานและผู๎ที่มีสํวนรํวมในการใช๎
งานระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์เทํานั้น โดยผู๎ใช๎งานและผู๎มีสํวนในการใช๎งาน
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์โรงแยกก๏าซธรรมชาติจังหวัดระยอง มีจานวน
ทั้งสิ้น 264 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง รวมทั้งกรอบแนวคิดการวิจัย โดยแบสอบถามแบํง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลคุณลักษณะสํ วนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา
และตาแหนํงงาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด๎านประสิทธิภาพการใช๎งานระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ได๎แกํ ความโปรํงใส ความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด๎านเจตคติที่มีตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎ างแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได๎แกํ การรับรู๎ประโชน์ การรับรู๎ความงําย และประสบการณ์การใช๎งาน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด๎านการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได๎แกํ พฤติกรรมการตั้งใจใช๎ และพฤติกรรมการยอมรับ
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หลังจากได๎รวบรวมแบบสอบถามสํวนที่ 2, 3 และ 4 และทาการแจกแจงความถี่แล๎ว จะใช๎
คะแนนเฉลี่ยของกลุํมตัวอยําง เพื่อแบํงระดับความคิดเห็นของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยองที่มีตํอประสิทธิภาพ เจตคติ และการยอมรับ ออกเป็น 5 ระดับ โดยอาศัยเกณฑ์การหาอันตร
ภาคชั้น (Class Interval) จากเกณฑ์การวัดเป็นรายข๎อในการหาคําคะแนนเฉลี่ยและความหมายตาม
แนวคิดของ (Best and Kahn, 2014)
การทดสอบเครื่องมือ ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามเสนอตํอ
ผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ พิ จ ารณาและตรวจสอบความเที่ ย งตรงหรื อ ครอบคลุ ม ของเนื้ อ หา ( Content
Validity) และนาไปปรับปรุงเนื้อหาให๎ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นทาการทดสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการนาแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try-out) กับพนักงานฝุายจัดซื้อ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี จานวน 40 คน และนามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยการหาคําสัมประสิทธิ์อัลฟุา (α-Coefficient) ของครอนบาด และทาการแก๎ไขข๎อบกพรํองให๎
เหมาะสม กํอนนาแบบสอบถามที่แก๎ไขเรียบร๎อยแล๎วไปให๎กลุํมตัวอยํางจริงเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยมีคําสัมประสิทธิ์แอลฟุาครอนบาดเทํากับ 0.860 0.844 และ 0.827 ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูล ประกอบด๎วย คําความถี่ (frequency),
คําร๎อยละ (percentage), คําเฉลี่ย (mean), สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation), t-test
One way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (multiple regression)
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด ผู๎วิจัยขอนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข๎อมูลดังนี้
ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวํา พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ
จังหวัดระยองที่เป็นกลุํมตัวอยําง จานวน 264 คน สํวนใหญํเป็นเพศชาย จานวน 218 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 82.58 และเป็นเพศหญิง จานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.42 มีอายุอยูํในชํวง 26-35 ปีมากที่สุด
จานวน 123 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.59 รองลงมาคือ มีอายุต่ากวํา 25 ปี จานวน 76 คน คิดเป็นร๎อ ย
ละ 28.79 และอายุ 36 ปีขึ้นไป จานวน 65 คน คิดเป็นร๎อยละ 24.62 ด๎านวุฒิการศึกษาพบวําสํวน
ใหญํจบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา จานวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.45 รองมา
คือต่ากวําอนุปริญญาหรือเทียบเทํา จานวน 86 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.58 และจานวนน๎อยสุดคือ
ระดับสูงกวําปริญญาตรี จานวน 58 คิดเป็นร๎อยละ 21.97 โดยระดับตาแหนํงงานปัจจุบันสํวนใหญํคือ
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ระดับปฏิบัติการ จานวน 180 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.18 และระดับชานาญการ จานวน 84 คน คิด
เป็นร๎อยละ 31.81
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ เจตคติ และการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อ
จัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
การวิ เ คราะห์ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง พบวําพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 264 คน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.94 (S.D. = 0.422) โดยด๎านความโปรํงใสมีความ
คิดเห็ นอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ ยเทํากับ 3.96 (S.D. = 0.486) ด๎านความสะดวกรวดเร็วมีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.13 (S.D. = 0.551) และด๎านการลดต๎นทุนมีความคิดเห็น
อยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.68 (S.D. = 0.665)
การวิเคราะห์ข๎อมูลเกี่ยวกับเจตคติตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง พบวําพนักงานที่ตอบแบบสอบถามจานวน 264 คน มี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติตํอระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์อยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.55 (S.D. = 0.372) โดยด๎านการรับรู๎ประโยชน์มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.00 (S.D. = 0.406) ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานมีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.90 (S.D. = 427) และด๎านประสบกาณ์การใช๎งานมีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.93 (S.D. = 0.681)
พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง มีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัด
จ๎ า งแบบอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ โ ดยรวมอยูํ ในระดับ สู ง มีคํ าเฉลี่ ยเทํา กับ 3.99 (S.D. = 0.396) และเมื่ อ
พิจารณาในแตํละประเด็นคาถาม พบวํา พนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองมีระดับการ
ยอมรับสูง 3 อันดับแรกในประเด็นคาถามทํานมีความสมัครใจที่จะใช๎ระบบในการคัดเลือกสินค๎า/
บริการหรืองานที่เกี่ยวข๎องกับทําน, ตาแหนํงที่ทํานรับผิดชอบมีความจาเป็นตํอการใช๎งานระบบ และ
ทํานคิดวําควรใช๎ระบบตํอไปในอนาคต มีคําเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.608), 4.13 (S.D. = 0.911) และ
4.09 (S.D. = 0.396) ตามลาดับ
เปรียบเทียบระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ จาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ด๎านเพศ พบวําเพศชายและเพศหญิงมีระดับการยอมรับแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (Sig. เทํากับ 0.03) โดยพนักงานหญิงมีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัด
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จ๎ างแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ม ากกวํา พนัก งานชาย โดยพนักงานหญิง มีคํา เฉลี่ ยเทํ ากั บ 4.13 คํา สํ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.399 และพนักงานชายคําเฉลี่ยเทํากับ 3.96 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 0.390
ด๎านอายุ พบวําพนักงานที่มีอายุที่แตกตํางกันมีระดับการยอมรับโดยรวมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คํา Sig. เทํากับ 0.00) เมื่อทาการทดสอบความแตกตํางระหวําง
คําเฉลี่ยเป็นรายคูํ พบวํา กลุํมพนักงานที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกวํากลุํมพนักงานอายุต่ากวํา 25 ปี และกลุํมพนักงานที่มีอายุ
ระหวําง 26-35 ปี
วุฒิ การศึกษา พบวําพนั ก งานที่มีวุฒิ ก ารศึกษาที่แตกตํางกันมีร ะดับการยอมรับโดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (คํา Sig. เทํากับ 0.04) พบวํา กลุํมพนักงานที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทํามีระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากกวําพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทํา
ตาแหนํงงาน พบวําระดับปฏิบัติการและระดับชานาญการมีระดับการยอมรับของพนักงาน
แตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig. เทํากับ 0.04) โดยพนักงานระดับชานาญมี
ระดั บ การยอมรั บ ระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากกวํ า พนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการ ซึ่งพนักงานระดับปฏิบัติการมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.96 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํา กับ
0.392 และพนักงานระดับชานาญมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.06 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.396
ผลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีต่อระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิง พหุ พบวํามีตัวแปรอิสระอยํางน๎อย 1 ตัวมีผลตํอระดับการ
ยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F
= 45.356, Sig. = 0.00) และสามารถอธิบายปัจจัยที่สํงผลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎ างแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ได๎วํา มีตัว แปรอิส ระ 5 ตัว แปร คือ ความโปรํงใส ความสะดวก
รวดเร็ว การลดต๎นทุน การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน มีอิทธิพลตํอระดับการ
ยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรทั้ง 5 ด๎าน สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับ
การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ร๎อยละ 50.30 (R2 = 0.514) มีคํา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุ (R) เทํากับ 0.717 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานการพยากรณ์เทํากับ
0.342
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เมื่อพิจารณาขนาดของอิทธิพลตัวแปรอิสระที่มีผลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานพบวํา ประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ด๎านความโปรํงใส (Beta = 0.308) และเจตคติด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน
(Beta = 0.334) มีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือเจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์
(Beta = 0.210) ประสิทธิภาพด๎านการลดต๎นทุน (Beta = 0.188) และด๎านความสะดวกรวดเร็ว
(Beta = 0.131) ตามลาดับ ซึ่งคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีคําเป็นบวก ดังนั้นตัวแปรทั้ง 5 ตัว
มีความสัมพันธ์ในการเกิดระดับการยอมรับอยูํในทิศทางเดียวกัน จึงสามารถอธิบายระดับการยอมรับ
ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ด๎าน
ความโปรํงใส ด๎านความสะดวกรวดเร็ว และด๎านการลดต๎นทุน เจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์ และ
ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานที่เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของประสิทธิภาพที่มีตํอระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง
ตัวแปร
b
t
Sig.
β
ค่าคงที่ (Constant)
0.529
2.325
0.02*
ประสิทธิภาพ
คามโปรํงใส (Tran)
0.296
0.308 5.332 0.00**
ความสะดวกรวดเร็ว (Time)
0.124
0.131 2.196
0.03*
การลดต๎นทุน (Cost)
0.137
0.188 3.525 0.00**
เจตคติ
การรับรู๎ประโยชน์ (PU)
0.215
0.210 3.835 0.00**
การรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน (PEU)
0.346
0.334 4.996 0.00**
ประสบการณ์การใช๎งาน (Exp)
0.012
0.020 0.412
0.68
R = 0.717 R2 = 0.514 R2adj = 0.503 S.E.e = 0.342 F = 45.356 Sig = 0.00
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05, ** หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
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สรุปและอภิปรายผล
1. ข๎อมู ล เกี่ย วกับ ระดับ ความคิด เห็ นด๎ านประสิ ทธิ ภ าพ เจตคติ ระดั บการยอมรั บระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมอยูํในระดับมาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.95 3.95
และ 4.00 ตามลาดับ
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการยอมรับของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง ที่ มี ปั จ จั ย สํ ว นบุ ค คลแตกตํ า งกั น พบวํ าพนั ก งานที่ มี ปั จ จั ย สํ ว นบุค คลด๎ า นเพศ อายุ วุ ฒิ
การศึ ก ษา และต าแหนํ ง งานแตกตํ า งกั น มี ร ะดั บ การยอมรั บ ระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกตํางกัน
ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกตํางของระดับการยอมรับระบบประมูลราคา
จัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ และปัจจัยสํวนบุคคลประกอบด๎ว ย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ตาแหนํงงาน พบวําปัจจัยสํวนบุคคลด๎านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และตาแหนํงงานที่แตกตํางกันสํงผล
ให๎ระดับ การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยองแตกตํางกัน สอดคล๎องกับ อภิรา นิลรัตน ณ อยุธยา (2550) ได๎ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับระบบสารสนเทศของข๎าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด โดยผล
การศึกษาพบวําระดับการยอมรับระบบสารสนเทศปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับระบบสารสนเทศของ
ข๎าราชการสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดอยูํในระดับมาก นอกจากนั้นยังพบอีกวํา ปัจจัยสํวนบุคคล
ด๎านยศ วุฒิการศึกษา สาขาที่เรียน และระดับที่แตกตํางกันมีผลทาให๎ระดับการยอมรับแตกตํางกัน
และยังสอดคล๎องกับ อรทัย เลื่อนวัน (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสํวนบุคคลและปัจจัยที่เกี่ยวกับงาน
ที่มีผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาด๎านการรับรู๎ความงํา ยตํอการ
ใช๎ ง านและด๎ า นการรั บ รู๎ ป ระโยชน์ พบวํ า การยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศอยูํ ใ นระดั บ มาก
นอกจากนั้ น ปั จ จัย สํ ว นบุ คคลด๎าน เพศ รายได๎ และวุฒิ การศึกษาที่แตกตํางกันมีผ ลให๎ ระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตํางกัน
3. จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ สามารถอธิบายปัจจัยที่ สํงผลตํอระดับการยอมรับ
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎วํา มีตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร คือ ความโปรํงใส
ความสะดวกรวดเร็ว การลดต๎นทุน การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน มีอิทธิพล
ตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็ กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซ
ธรรมชาติ จั งหวัดระยอง ซึ่งตัว แปรทั้ง 5 ด๎าน สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ได๎ร๎อยละ 50.30 ซึ่งคําสัมประสิทธิ์ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวมี
คําเป็นบวก ดังนั้นตัวแปรทั้ง 5 ตัวมีความสัมพันธ์ในการเกิดระดับการยอมรับอยูํในทิศทางเดียวกัน จึง
สามารถอธิบายระดับการยอมรับที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อ
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จัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ด๎านความโปรํงใส ด๎านความสะดวกรวดเร็ว และด๎านการลดต๎นทุน เจตคติ
ด๎านการรับรู๎ประโยชน์ และด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งานที่เพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพของระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 ด๎านคือ ความ
โปรํงใส ความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุนมีผลตํอการยอมรับของพนักงานโรงก๏าซธรรมชาติ
จังหวัดระยอง อาจเกิดจากระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็ก ทรอนิกส์มีความเที่ยงตรงของ
ข๎อมูลที่แสดงผล และสามารถตรวจสอบที่มาของข๎อมูลได๎ ทาให๎เมื่อเกิดข๎อผิดพลาดสามารถซักถาม
จากผู๎รับผิดชอบได๎โดยตรง อีกทั้งด๎านความสะดวกรวดเร็วในเรื่องของการแสดงผลข๎อมูลในระบบ ลด
ขั้น ตอนในการค๎น หาข๎อมูล ทาให๎ ป ฏิบัติงานได๎รวดเร็ว ขึ้น อีกทั้ งข๎อมูล ที่แสดงยังเป็นข๎อมูล ที่เป็น
ปัจ จุ บัน และด๎านการลดต๎นทุน อาจเกิดจากระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็ กทรอนิกส์
นอกจากชํวยให๎หนํวยงานลดต๎นทุนอันเนื่องมาจากผลการกาหนดราคากลางแล๎ว นอกจากนั้นยังชํวย
ลดการใช๎ทรัพยากรภายในหนํวยงานอีกด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับ รุํ ง แก๎วแดง (2540) เกี่ยวกับคานิยาม
ของการวัดประสิทธิภาพวําคือ การได๎ผลกาไรสูงสุด ในสํวนของความรวดเร็วนั้น คือเวลาอันสั้น มี
ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานน๎ อ ย และไมํ ส ลั บ ซั บ ซ๎ อ น ซึ่ ง ถื อ วํ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ใ ช๎ ชี้ วั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับสานักงานโครงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูํระบบอิเล็กทรอนิกส์
(2548) ที่ได๎กลําวถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารการเงินการคลังภาครัฐทั้งด๎านของ ความ
ถูกต๎องแมํนยา ความโปรํงใส ความสะดวกรวดเร็วและทันตํอเหตุการณ์ และการลดต๎นทุน และยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศศิจันทร์ ปัญจทวี (2560) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับการใช๎
งานระบบสารสนเทศ พบวํา ปัจจัยด๎านประสิทธิภาพสํงผลตํอการยอมรับระบบสารสนเทศ อยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในมิติของความโปรํงใส และความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีคําสัมประสิทธิ์
เป็ น บวกทั้งหมด และความสั ม พัน ธ์ใ นการเกิดการยอมรับคงอยูํในทิศทางเดีย วกัน เชํนเดียวกั บ
งานวิจัยของ บังอรรัตน์ สาเนียงเพราะ (2554) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการยอมรับและ
พฤติกรรมการใช๎งานเทคโนโลยีสานักงานเสมือน พบวํา ประสิทธิภาพเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีผลตํอการ
ยอมรับการใช๎งานเทคโนโลยีสานักงานเสมือนอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิ เ คราะห์ การถดถอยเชิง พหุ ของเจตคติ ตํอ ระบบประมูล ราคาจั ด ซื้อ จั ด จ๎า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พบวํา มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน
มีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยก
ก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยองอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เจตคติ ตํ อ ระบบประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง 2 ด๎ า นคื อ การรั บ รู๎
ประโยชน์ และการรั บ รู๎ ค วามงํ า ยในการใช๎ ง าน มี ผ ลตํ อระดั บ การยอมรั บ ของพนั ก งานโรงก๏ า ซ
ธรรมชาติ จังหวัดระยอง อาจเกิดจากระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถชํวย
ให๎การดาเนินงานรวดเร็ว และถูกต๎องมากขึ้น ด๎วยขั้นตอนการใช๎ไมํยุํงยาก ไมํต๎องใช๎เวลานานที่จะ
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เรียนรู๎การใช๎งานระบบ ซึ้งทั้งนี้อาจมาจากความคุ๎นชินในการใช๎ระบบ หรือได๎รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช๎ระบบเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางคลํองแคลํวมากยิ่งขึ้น สอดคล๎องกับแนวคิดของ Ajzen
and Fishbein (1980) ที่ได๎กลําวถึงเจตคติตํอพฤติกรรมในทฤษฎีการกระทาด๎วยเหตุผล (Theory of
Reasoned Action: TRA) แสดงให๎เห็นถึงเจตคติของแตํละบุคคลตํ อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสามารถคาดการณ์
ได๎จากการรับรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับสิ่งนั้น ๆ เชํนเดียวกับแนวคิดของ Davis (1989) ที่ได๎เสนอเกี่ยวกับ
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เพื่อทานายการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยีนี้ แสดงให๎เห็นถึงการรับรู๎ความงําย
ในการใช๎ง าน และการรั บ รู๎ ป ระโยชน์จะเป็ นตั ว ทานายเจตคติข องแตํล ะบุ คคลที่มี ตํอ การใช๎ งาน
เทคโนโลยี และเจตคติของบุคคลที่มีตํอเทคโนโลยีนั้นยังมีอิทธิพลตํอการยอมรับเทคโนโลยีอีกด๎วย ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Ugyen Dendup (2013) ได๎ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอทัศนคติของ
ลูกค๎าตํอการยอมรับธุรกรรมทางอิเทอร์เน็ตในประเทศภูฏาน พบวํา ทัศนคติของลูกค๎ามีอิทธิพลตํอ
การยอมรับการใช๎งานธุรกรรมทางอิเทอร์เน็ตอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในมิติของการ
รับรู๎ประโยชน์จากการใช๎งาน และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กัลยาณี สุขวานิชย์ศิลป์ (2558) ได๎
ศึกษาเรื่ อง ทัศนคติตํอการยอมรับระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ FMS บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) พบวํา ทัศนคติมีผลการยอมรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ FMS อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีระดับการยอมรับในระดับปานกลาง และสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ในมิติของ
การรับรู๎ประโยชน์ และการรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับ ภัทราวดี ทอง
มาลา (2558) ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของ
เจ๎าหน๎าที่พัสดุมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พบวํา เจตคติมีผลเชิงบวกตํอการยอมรับระบบ
ประมู ล ราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า งด๎ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ยํ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.01 ในมิ ติ ข องการรั บ รู๎
ประโยชน์ การรับรู๎ความงํายจากการใช๎งาน ซึ่งมีคําสัมประสิทธิ์เป็นบวกทั้งหมด และความสัมพันธ์ใน
การเกิดการยอมรับคงอยูํในทิศทางเดียวกัน
เนื่องจากประสิทธิภาพ (ด๎านความโปรํงใส ด๎านความสะดกวรวดเร็ว ด๎านการลดต๎นทุน) และ
เจตคติ (ด๎านการรับรู๎ประโยชน์ ด๎านการรับรู๎ความงํายในการใช๎งาน) สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับ
การยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างได๎เพียงร๎อยละ 50.30 ทั้งนี้อาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่สํงผล
ตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังงานวิจัยของ ณัฐพล ธน
เชวงสกุล (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สํงผลตํอการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยด๎านแรงจูงใจ ด๎านการ
สนับสนุนของผู๎บริหาร ด๎านประสบการณ์การทางาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับอยํางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถรํวมกันพยากรณ์การยอมรับได๎ร๎อยละ 60.70 นอกจากนี้
สุกรัณย์ ระงับพาล (2554) ได๎ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข๎าราชการ ด๎านการ
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สืบค๎นงานวิจัยจากเว็บไซต์ vijai.net ผลการศึกษาพบวํา ปัจจัยการรับรู๎คุณลักษณะ และการรับรู๎การ
สนับสนุนของหนํวยงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถรํวมกันพยากรณ์การยอมรับได๎ร๎อยละ 30
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบประมูล
ราคาจั ดซื้อ จั ดจ๎ า งแบบอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ของพนัก งานโรงแยกก๏า ซธรรมชาติ จังหวัดระยอง พบวํ า
ประสิทธิภาพและเจตคติมีผลตํอระดับการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์
จากการวิจัยนี้ ผู๎วิจัยจึงขอนาเนอข๎อเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์สาหรับองค์กรในการนาไปพิจารณา
เพื่อเพิ่มระดับการยอมรับของพนักงานผู๎ใช๎งานให๎เพิ่มขึ้นตํอไป ดังนี้
1. องค์การควรมีการพัฒนาระบบอยูํเสมอทั้งในด๎านความเที่ยงตรง และแมํนยาของข๎อมูลที่
ใช๎แสดงในระบบ ข๎อมูลนั้น ๆ จาเป็นต๎องสามารถตรวบสอบแหลํงที่มาได๎ชัดเจน และมีหนํวยงานหรือ
ทีมงานที่มีความพร๎อมแก๎ไขปัญหาหรือตอบปัญหาข๎อสงสัย เมื่อผู๎ใช๎งานเกิดปัญหา หรือข๎อสงสัยขึ้น
ระหวํางปฏิบัติงาน
2. องค์การควรพัฒนาระบบให๎มีความทันสมัย และพร๎อมใช๎งานอยูํเสมอ ทั้งทางด๎านข๎อมูลที่
มีในระบบและการแสดงผล ทั้งทางด๎านหน๎าจอที่แสดงผล การเก็บข๎อมูลเป็นหมวดหมูํ ชัดเจน ค๎นหา
งําย และมีขั้นตอนไมํยุํงยากและไมํมากจนเกินไป เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช๎งานมากยิ่งขึ้น
3. องค์การควรมีการฝึกอบรมกํอนนาระบบมาใช๎งาน เพื่อให๎ผู๎ใช๎งานได๎รับรู๎วิธีใช๎งาน และ
รับรู๎ประโยชน์จากการนาระบบมาใช๎ รวมถึงข๎อดีของระบบเมื่อนามาปรับใช๎ในองค์การ อาทิเชํน รับบ
สามารถชํวยให๎ขั้นตอนการทางานลดลง สามารถปฏิบัติงานได๎ถูฏต๎องมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงข๎อมมูลของแตํละหนํวยงานตําง ๆ ได๎ดี เป็นต๎น
4. องค์การควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู๎ด๎านการใช๎งานยํางตํอเนื่องให๎แกํบุคคลที่มี
สํวนรํวมในการใช๎ระบบ ทั้งในด๎านการเข๎าถึงระบบด๎วยคาสั่งการใช๎งานแบบตําง ๆ และขั้นตอนการใช๎
งานระบบ นอกจากนี้องค์การยังสามารถสํงเสริมในด๎านความรู๎ด๎านการใช๎งานระบบอกกมาในรูปแบบ
ของสื่อตําง ๆ ได๎อีกด๎วย
5. องค์การควรคานึงถึงผู๎ใช๎งานเป็นสาคัญ โดยผู๎ใช๎งานนั้นต๎องผํานการฝึกอบรมสาหรับการ
ใช๎ ง านระบบมาโดยตรง เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ความรู๎ แ ละความเข๎ า ใจในการใช๎ ร ะบบอยํ า งคลํ อ งแคลํ ว
นอกจากนั้นควรมีการติดตามและประเมินผลจากประสบการณ์ในการใช๎งานของผู๎ใช๎งาน เพื่อสามารถ
นาผลไปพัฒนาระบบตํอไป
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับระบบ
ประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ของพนักงานโรงแยกก๏าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง เพื่อ
สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอไป และเพื่อนาไปเป็นข๎อมู ลในงานวิจัยด๎านอื่น ๆ ผู๎วิจัย
ขอเสนอแนะข๎อแนะนาดังตํอไปนี้
1. การวิจัยในครั้งนี้ ผลการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและเจตคติที่มีตํอระดับการยอมรับ
ระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ พบวําตัวแปรสามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปร
อิสระที่มีผลตํอการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์มีทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ได๎แกํ
ประสิทธิภาพด๎านความโปรํงใส ความสะดวกรวดเร็ว และการลดต๎นทุน เจตคติด๎านการรับรู๎ประโยชน์
และการรับรู๎ความงํายในการใช๎งําย โดยตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวนี้สามารถรํวมกันพยากรณ์ระดับการ
ยอมรับได๎เพียงร๎อยละ 50.30 ดังนั้นงานวิจัยครั้งตํอไปควรพิจารณาหรือวิเคราะห์ถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่
อาจมีอิทธิพลตํอระดับการยอมรับ
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ศึกษาจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นหนํวยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น
ผู๎วิจัยที่สนใจทาการศึกษาเรื่องการยอมรับระบบประมูลราคาจัดซื้อจัดจ๎างแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาจมุํง
ศึกษาหนํวยงานเอกชน หนํวยงานราชการ หรือหนํวยงานอื่น ๆ เพื่อทราบถึงปัจจัยในการยอมรับใน
แงํมุมตําง ๆ ได๎มากยิ่งขึ้น
4. การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบเชิงปริมาณ ใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข๎อมูล
ซึ่งอาจทาให๎ ได๎ข๎อมูล ไมํครอบคลุ มเนื้อหาทั้งหมด ดังนั้นในการวิจัยใรครั้งตํอไป ผู๎ วิจัยอาจขยาย
ขอบเขตการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือเก็บข๎อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู๎ใช๎งานโดยตรง เพื่อให๎ได๎
ข๎อมูลเชิงลึกและครอบคลุมเนื้อหามากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการฉบับนี้ มุํงศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎
ประโยชน์ จ ากพื้ น ที่ ช ายฝั่ งทะเลโดยแบํ งขอบเขตการศึ กษาออกเป็ น 2 ชํว งเวลาคื อ ปัญ หาทาง
กฎหมายที่เกิดขึ้นกํอนและหลังมีพระราชบัญญัติสํงเสริ มการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ผล
จากการศึกษาพบวํา การประกาศใช๎กฎหมายฉบับนี้ทาให๎มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ๎มครองรักษา
และใช๎ประโยชน์จากการชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกในประเทศไทย แตํถึงกระนั้นยังมีชํองวําง
ทางกฎหมายซึ่งทาให๎การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไมํอาจเกิดขึ้นได๎อยํางบูรณา
การและมีประสิทธิภ าพ จึงสมควรแก๎ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสํ งเสริมการบริห ารจัดการฯ โดย
กาหนดนิยามและขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลให๎ชัดเจน และรับรองให๎ชุมชนชายฝั่งรวมถึงองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งด๎วยตนเอง ตลอดจนกาหนดเรื่องระยะถอยรํนสาหรับชายฝั่งทะเลไว๎ในกฎหมาย
ฉบับนี้ในฐานะเป็นมาตรการขั้นต่าที่จาเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให๎มากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปัญหาทางกฎหมาย การคุ๎มครอง การใช๎ประโยชน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล
Abstract
This academic article was aimed to study the legal problems concerning the
protection and utilization of the coastal zone in Thailand which was divided into 2
periods, before and after adoption to the Act on the promotion of Marine and
Coastal Resources Management, B.E. 2558 (2015). This article applies the method by
reviewing literatures and analyzing relating materials. The study revealed that the
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promulgation of this law establish the legal measures to protect and use of the
coastal zone in Thailand for the first time. Notwithstanding, there are some legal gaps
which cause the management of marine and coastal resources cannot be integrated
and effective. Therefore, the law should be amended by explicitly prescribed the
definition and boundary of coastal zone, as well as ensure coastal communities
including local administration organizations got the authority to decide on the zoning
and protection measures of marine and coastal resources. In addition, by establishing
the coastal setback lines as a minimum standard for coastal protection, the legal
measures in this act will be more capable.
Keywords: Legal Problems, Protection, Utilization, Coastal Zone
1. บทนา
ปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งตะวันตกและทะเลฝั่ง
อําวไทยได๎เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและทวีค วามรุนแรงยิ่งขึ้นโดยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุแตกตําง
กันออกไปรวมระยะทางกัดเซาะประมาณ 830 กิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557,
น.1) ผลจากการศึกษาปัญหาดังกลําว พบวําสํวนหนึ่งมีสาเหตุจากการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ที่ดาเนินไปโดยขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อ
การคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลอยํางเป็นระบบ สํงผลให๎การแก๎ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งตกอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของหลายองค์กรทั้งในระดับสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และ
สํวนท๎องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับจนทาให๎การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลขาด
ความเป็นเอกภาพและขาดบูรณาการในการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยูํก็
ล๎าสมัยมีเนื้อหาไมํครอบคลุมเรื่องที่จาเป็นและมิได๎เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์
จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยตรง ทั้ งยังให๎ อานาจแกํหนํวยงานของรัฐผูกขาดการบริหารจัดการพื้นที่
ชายฝั่งทะเลแตํฝุายเดียว ผลที่ตามมาคือการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งในสํวนที่อยูํในสภาพ
ปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัดเซาะทาลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ
(จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, น. 215-218)
ตํอมาประเทศไทยได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งนับวําเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการพื้นที่
ชายฝั่งทะเลโดยตรง โดยกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การบริห าร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการโดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่น รวมถึง
รับรองให๎องค์กรของรัฐมีอานาจประกาศเขตพื้นที่คุ๎มครองประเภทตํางๆ พร๎อมทั้งกาหนดมาตรการ
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คุ๎มครองทั้งในเชิงปูองกันและแก๎ไขเพื่อใช๎ในการจัดการและคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2560, น. 155-161) ซึ่งหากพิจารณาในแงํเนื้อหาสาระสาคัญจะพบวํากฎหมาย
ฉบับนี้ยังมีข๎อบกพรํองอยูํหลายประการซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและไมํสอดคล๎องกับพันธกรณี
ระหวํางประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (มานิ ตา มัตนาวี และ ชัชชม อรรฆภิญญ์, 2560, น. 520521) อยํ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาส าคั ญ ที่ ต๎ อ งพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม คื อ การบั ง คั บ ใช๎ ก ลไกในการคุ๎ ม ครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายฉบับนี้อาจเกิดขึ้นจากการผูกขาดโดยภาครัฐซึ่งขาดการมี
สํ ว นรํ ว มจากภาคประชาชน ชุม ชนชายฝั่ ง และองค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ องถิ่ นอยํา งแท๎ จริ ง อีก ทั้ ง
กฎหมายฉบับนี้ยังขาดมาตรการหรือหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่จาเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอันเป็นวัตถุประสงค์สาคัญของกฎหมาย บทความฉบับนี้จึงมุํงศึกษานิยามและขอบเขตของ
พื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมถึงชํองวํางทางกฎหมายของการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล
ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันซึ่งยังไมํได๎รับการแก๎ไข โดยกาหนดขอบเขตการศึกษา
แบํงออกเป็น 2 ชํวงคือ ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นกํอนและหลังมีพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริ ห ารจั ด การฯ ทั้ ง นี้ เ พื่อ เสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง กฎหมายฉบั บ นี้ ใ ห๎ มี ผ ลใช๎บั ง คั บ ได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. นิยามและขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ชายฝั่งทะเล (Coast) หมายถึง แถบแผํนดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลขึ้นไปบนบกจนถึงบริเวณที่มี
ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงอยํางเดํนชัด มีความกว๎างกาหนดไมํได๎แนํนอน โดยทั่วไปแล๎วลักษณะภูมิ
ประเทศของชายฝั่งทะเลแตํ ละแหํงนั้นจะมีความแตกตํางกันไปตามลักษณะทางธรณีวิทยาของหิ น
เปลือกโลกที่ประกอบเป็นชายฝั่งและอิทธิพลจากการกระทาของคลื่น ลม และกระแสน้าในบริเวณนั้น
ทาให๎เกิดเป็นลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งที่แตกตํางกัน (กรมทรัพยากรน้า, 2561) พื้นที่ชายฝั่งทะเลจึง
เป็ น พื้ น ที่ ร อยตํ อ ระหวํ า งระบบนิ เ วศบนบกและน้ าจื ด ในแผํ น ดิ น กั บ ระบบนิ เ วศทางทะเลซึ่ ง
ประกอบด๎วยพื้นที่สาคัญสองสํวน ได๎แกํ พื้นที่บก (Terrestrial area) และพื้นที่น้าทะเล (Marine
area) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2557, น. 19) อยํางไรก็ดี การกาหนดคานิยามและ
ขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลนับวําเป็นเรื่องที่มีความยุํงยากและไมํงํายนักที่จะกาหนดให๎เกิดความ
ชัดเจนและแนํนอน เนื่องจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นแหลํงรวมผลประโยชน์ของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องหลาย
ฝุายไมํวําจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนผู๎ อยูํอาศัยอยูํในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปัจจุบันการ
กาหนดคานิยามและขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลจึงกระทาได๎อยูํ 2 ลักษณะ (Dauvin et al., 2004,
p. 465) ได๎แกํ
ลักษณะที่ห นึ่ ง การพิจารณาจากลั กษณะทางชีวภาพและกายภาพของพื้นที่ช ายฝั่ งทะเล
(Biophysical definition) โดยทั่วไปมักอธิบายให๎พื้นที่ชายฝั่งทะเลหมายความถึงสํวนหนึ่งของผืน
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แผํนดินซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับน้าทะเล (Tides) ความเค็ม (Salinity) กระแสลม (Winds) และ
สิ่งมีชีวิต (Biota) ที่อาศัยอยูํบนพื้นผิวของผืนแผํนดินที่เชื่อมตํอกับทะเลโดยพื้นที่ชายฝั่งทะเลและมี
องค์ป ระกอบทางกายภาพที่ส าคัญ ได๎ แกํ พื้นที่ช ายฝั่ งทะเลซึ่งอยูํร ะหวํางระดับน้าขึ้น และน้าลง
(Intertidal zone) หรือเป็นพื้นที่ซึ่งน้าทะเลทํวมถึง (Floodplains) พื้นที่ปุาชายเลน (Mangrove
swamps) พื้นที่ปากแมํน้า (Estuaries) พื้นที่ซึ่งเป็นดินโปุง (Salt marshes) พื้นที่ชายหาด (Beach)
สันทราย (dunes) พื้นที่ชุํมน้า (Wetlands) พื้นที่ซึ่งเป็นเกาะ (Barrier islands) พื้นที่ซึ่งเป็นแนวปะ
การรัง (Coral reefs) หรือพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบน้าทํวมถึง (Tidal flats)
ลักษณะที่สอง การกาหนดจากแนวนโยบายของรัฐ (Policy-oriented definition) ซึ่งเกิด
จากการวางแผนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของรัฐและนามารับรองในรูปของบทบัญญัติแหํง
กฎหมาย โดยทั่วไปแล๎วผู๎รํางกฎหมายจะกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งโดยอาศัยข๎อความคิดวําเรื่อง
“พื้นที่ชายฝั่งในฐานะเป็นสาธารณะสมบัติของแผํนดิน (Marine public domain)” มาใช๎เป็น
หลักเกณฑ์สาคัญในการกาหนดคานิยามและขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล (Duxbury & Dickinson,
2007, pp. 319-320) ผลจากการศึกษาบทบัญญัติ ของกฎหมายที่มีการกาหนดคานิยามและขอบเขต
ของพื้นที่ชายฝั่งทะเลในตํางประเทศพบวํามีการบัญญัติอยูํ 2 รูปแบบ (อารยา สุขสม, 2556, น.8-9)
ได๎แกํ
1) การบัญญัติคานิยามและขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการวัดระยะทางจากสิ่งอ๎างอิง
เข๎ามาสูํแนวชายฝั่งทะเลของรัฐ เชํน การกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยการวัดจากระดับน้าขึ้น
สูงสุดเฉลี่ยดังที่เกิดขึ้นในกรณีของประเทศศรีลังกาและประเทศอินเดีย
การกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศศรีลังกา เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยการ
อนุรักษ์ชายฝั่ง ค.ศ. 1981 (The Coast Conservation Act 1981 : CCA) โดยมาตรา 42 ของ
กฎหมายฉบับนี้กาหนดคานิยามของคาวํา “พื้นที่ชายฝั่ง (Coastal zone)” วําหมายถึงพื้นที่ซึ่งตั้งอยูํ
ภายในระยะ 300 เมตรจากระดับน้าขึ้นสูงสุดเฉลี่ย (Mean High Water Line: MHWL) เข๎ามาสูํ
ชายฝั่ง และอยูํภายในระยะ 2 กิโลเมตรนับจากระดับน้าต่าสุดเฉลี่ย (Mean Low Water Line:
MLWL) ออกไปนอกชายฝั่ง ในกรณีที่เป็นแมํน้า ลาธาร และทะเลสาบ หรือพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขต
เชื่อมตํอกับทะเลทั้งถาวรหรือเป็นชํวงเวลาให๎ลากเส๎นเขตพื้นที่ชายฝั่งขยายออกไป 2 กิโลเมตรซึ่งวัด
จากทางออกของแหลํงน้าตามธรรมชาติโดยตั้งฉากกับเส๎นฐาน ในที่นี้หมายความรวมถึงแมํน้า ลาธาร
และทะเลสาบ หรือพื้นที่ซึ่งมีอาณาเขตเชื่อมตํอกับทะเลอยูํแล๎วด๎วย ซึ่งจะเห็นได๎จากภาพที่ 1 ดังนี้
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ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตามกฎหมายวําด๎วยการอนุรักษ์ชายฝั่งของประเทศศรี
ลังกา ค.ศ.1981
ที่มา : Samaranayake, R.A.D.B., 2005

สํวนการกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศอินเดีย เป็นไปตามประกาศกระทรวง
วําด๎วยการวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ค.ศ. 2011 (The Coastal Regulation
Zone (CRZ) Notification 2011) ซึ่งรัฐมนตรีวําการกระทรวงสิ่งแวดล๎อมและปุาไม๎ (The Ministry
of Environment and Forests : MoEF) ได๎ตราขึ้นโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายคุ๎มครอง
สิ่งแวดล๎อม ค.ศ. 1986 (The Environment (Protect) Act 1986) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนด
มาตรการในการปกปูองคุ๎มครองตลอดจนสงวนรักษาไว๎ซึ่งทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ สาหรับ
ขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งซึ่งอยูํภายใต๎กฎหมายฉบับนี้ประกอบด๎วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่สาคัญ 3 สํวนซึ่ง
ได๎แกํ 1) พื้นที่ชายฝั่งซึ่งตั้งอยูํระหวํางระดับน้าลงต่าสุด (Low Tide Line : LTL) และระดับน้าขึ้น
สูงสุด (High Tide Line : HTL) ซึ่งเรียกวําพื้นที่ชายฝั่งซึ่งอยูํระหวํางระดับน้าขึ้นและน้าลง (intertidal zone) 2) พื้นที่ชายฝั่งซึ่งอยูํภายในระยะถอยรํน 500 เมตรจากระดับน้าขึ้นสูงสุดเข๎ามาใน
แผํนดิน และ 3) พื้นน้าทะเลระหวํางระดับน้าลงต่าสุดออกไปนอกชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 12 ไมล์
ทะเล และรวมถึงพื้นน้าบริเวณปากแมํน้าซึ่งไหลลงสูํทะเลด๎วย โดยกฎหมายฉบับนี้ได๎มีการจัดสรร
พื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยแบํงออกเป็นเขตพื้นที่ตํางๆ อีกทั้งยังมีการกาหนดหลักเกณฑ์การใช๎ประโยชน์
จากพื้นที่และวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งในแตํละเขตพื้นที่ (Coastal Regulation Zone :
CRZ) ไว๎เป็นการเฉพาะด๎วย
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2) การบัญญัติคานิยามและขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยการจาแนกรายการ เชํน การ
ก าหนดขอบเขตของพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง ในประเทศฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เป็ น ไปตามกฎหมายฉบั บ ลงวั น ที่ 28
พฤศจิกายน ค.ศ.1963 โดยกฎหมายฉบับนี้กาหนดให๎ความคุ๎มครองแกํพื้นที่ชายฝั่งทะเลและชายหาด
ในประเทศฝรั่งเศสในฐานะเป็นพื้นที่สาธารณะทางทะเลเพื่อประโยชน์รํวมกันของประชาชนที่เรียกวํา
“สาธารณะสมบัติทางทะเล” (Domaine Public Maritime : DPM) ซึ่งประกอบด๎วย ดินผิวท๎อง
ทะเลและดินใต๎ผิวท๎องทะเลในบริเวณทะเลอาณาเขต ที่ชายตลิ่ง สันดอนทรายที่น้าทํวมถึง กลําวได๎วํา
ในกฎหมายฝรั่งเศส คาวํา “ชายฝั่งทะเล” (Littoral หรือ Espace côtier) มีความหมายอยํางกว๎าง
หมายถึงพื้นที่ที่เชื่อมตํอระหวํางผืนแผํนดินริมฝั่งกับทะเลและมหาสมุทร ครอบคลุมพื้นที่ 3 สํว น
ด๎วยกัน ได๎แกํพื้นน้า (l’avant-pays marin) พื้นที่ริมฝั่ง (La côte) ซึ่งเป็นพื้นที่ระหวํางแนวน้าทะเล
ลงต่าสุดและแนวน้าทะเลขึ้นสูงสุดที่ขนานไปกับชายฝั่ง ทะเล (l’estran) และพื้นดินที่ติดตํอกับพื้นที่ริม
ฝั่งเข๎าไปในแผํนดินใหญํ (l’arrière-pays continental) (จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และ อารยา สุขสม, 2556,
147,153)
อยํางไรก็ตาม ในบางประเทศซึ่งมิได๎มีการตรากฎหมายเพื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ภายในรัฐของตนไว๎อยํางชัดเจน หากมีความประสงค์ที่จะกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล๎ว อยําง
น๎อยที่สุดประเทศเหลํานั้นควรกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลครอบคลุมถึงพื้นที่ดังตํอไปนี้ 1) พื้นที่
ริมชายฝั่งที่อาจเกิดภัยพิบัติจากพายุและน้าทํวมจากทะเลได๎ 2) บริเวณชายฝั่งที่มีน้าขึ้นลงของปุาชาย
เลน บึง สามเหลี่ยมปากแมํน้า 3) แนวชายฝั่งน้าตื้น เชํน อําว ทะเลสาบ สามเหลี่ยมปากแมํน้า หรือ
พื้นที่ใกล๎ชายฝั่งที่มีทุํงหญ๎าทะเลแนวปะการัง สัตว์น้าที่มีเปลื อก เชํน หอย กุ๎ง ปู และ 4) เกาะขนาด
เล็กตามชายฝั่งและองค์ประกอบอื่นๆ ที่อยูํใกล๎ชายฝั่ง (Clark, 1996, pp. 82-85 อ๎างถึงใน พรภัทร อธิ
วิทวัส, 2548, น. 234)
3. ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลในระบบกฎหมายไทย
3.1 ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลก่อนปี พ.ศ. 2558
จากการศึกษากลุํมกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล
ในประเทศไทย พบวําอาจแบํงกลุํมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายได๎เป็น 2 กลุํมใหญํ (จันทจิรา เอี่ยม
มยุรา และ อารยา สุขสม, 2556, น. 55) ดังนี้
กลุ่ มที่ห นึ่ ง กลุ่ มกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ คุ้มครองรักษา และใช้ประโยชน์จาก
ชายหาด โดยกฎหมายกลุํมนี้จะมีบทบัญญัติให๎รัฐมีอานาจในการกาหนดให๎พื้นที่ชายหาดแหํงใดแหํง
หนึ่ งเป็ น เขตพื้นที่คุ๎มครองพิเศษหรือใช๎ประโยชน์เฉพาะ ตลอดจนกาหนดมาตรการเพื่อ ให๎ความ
คุ๎มครองและกาหนดลักษณะการใช๎ประโยชน์จากชายหาดในรูปแบบตํางๆ ไว๎ ได๎แกํ การกาหนดให๎
พื้นที่ชายหาดเป็นเขตอนุรักษ์และเป็นพื้นที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษา
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คุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 การกาหนดให๎พื้นที่บริเวณชายทะเลแหํงใดแหํ งหนึ่งเป็น
อุทยานแหํงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหํงชาติ พ.ศ.2504 การกาหนดพื้นที่ชายทะเลเป็นเขตปุา
สงวนแหํงชาติตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแหํงชาติ พ.ศ. 2507 การวางและจัดทาผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะเพื่อกาหนดให๎ชายฝั่งทะเลเป็นเขตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบั ญญัติการผัง
เมือง พ.ศ.2522 และการสร๎างสิ่งกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย๎าย และใช๎หรือเปลี่ยนการใช๎
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณชายหาดและการกาหนดระยะถอยรํนของสิ่งกํอสร๎างจากแนว
ชายฝั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
กลุ่ ม ที่ ส อง กลุ่ ม กฎหมายเกี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากชายฝั่ ง และชายหาดในทาง
เศรษฐกิจ การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย และการสาธารณสุข สุขอนามัยและความสะอาดของที่
สาธารณะ โดยกฎหมายกลุํ ม นี้ เป็ น เรื่ อ งเกี่ ย วข๎อ งกั บ กิ จ กรรมที่ ก ระท าบนพื้ น ที่ช ายหาดหรื อ ใช๎
ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดในมิติตํางๆ และกฎหมายที่ดูแลรักษาความปลอดภัย สุขอนามัยและความ
สะอาดบนชายฝั่งทะเลและชายหาด ได๎แกํ
1) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรการใช๎ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณชายหาดในเชิงเศรษฐกิจ
และอุ ต สาหกรรมการทํ อ งเที่ ย ว เชํ น การก าหนดให๎ พื้ น ที่ บ ริ เ วณหาดเป็ น ที่ จั บ สั ต ว์ น้ าตาม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 การกาหนดเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ.2521 การกาหนดเขตอาณาบริเวณเพื่อความสะดวกและ
ความปลอดภั ย แกํ ก ารเดิ น เรื อ และการสิ น ค๎ า ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายหาดตาม
พระราชบัญญัติการทําเรือแหํงประเทศไทย พ.ศ.2494 และการกาหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อ
ปูองกันการทาลายสิ่งแวดล๎อมในแหลํงทํองเที่ยวบริเวณชายหาดตามพระราชบัญญัตินโยบายการทํองเที่ยว
แหํงชาติ พ.ศ.2551
2) กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษาความปลอดภัยจากกิจกรรมที่กระทาบนชายฝั่งทะเล
และชายหาด เชํน การสร๎างสิ่งลํวงล้าลาน้า หรือทาการขุดลอก แก๎ไข หรือมีการกระทาอันเป็นการ
เปลี่ ย นแปลงรํ อ งน้ า ทางเดิ น เรื อ แมํ น้ าล าคลอง ทะเลสาบหรื อ ทะเลภายในนํ า นน้ าไทยตาม
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้าไทย พระพุทธศักราช 2456การกาหนดให๎พื้นที่บริเวณชายหาด
แหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเขตบริเวณห๎ามขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน
พ.ศ.2543 และการทากิจการค๎าขายอันเป็นสาธารณูปโภคบริเวณชายหาดตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พ.ศ.2515
3) กฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข สุขอนามัยและความสะอาดของที่สาธารณะ ซึ่ง
กฎหมายเหลํานี้ได๎กาหนดข๎อห๎ามและมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ๎มครองและรักษาชายฝั่งทะเลและ
ชายหาดไว๎ดังนี้ เชํน การกาหนดห๎ามมิให๎บุคคลทิ้งสิ่งปฏิกู ลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะซึ่ง
รวมถึงพื้น ที่บริ เวณชายหาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการกาหนดให๎
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บุคคลมีหน๎าที่รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง พ.ศ. 2535
เมื่อได๎วิเคราะห์ระบบกฎหมายไทยข๎างต๎นพบวํามีปัญหาทั้งในเชิงโครงสร๎างและเนื้อหาสาระ
ของกฎหมาย (จันทจิรา เอี่ยมมยุรา และอารยา สุขสม, 2556, น. 215-218) ดังนี้
ปัญหาในเชิงโครงสร้ างของระบบกฎหมายไทย ในเชิงโครงสร๎างของระบบกฎหมาย
พบวํามีปัญหาการขาดกฎหมายวํา ด๎วยการคุ๎มครองรักษาชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง รักษา และใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลมีอยูํหลายฉบับแตํกลับไมํมี
กฎหมายฉบับใดเลยที่มีวัตถุประสงค์และวางมาตรการเพื่อการคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์บน
ชายฝั่ ง ทะเลโดยตรง ชายฝั่ ง ทะเลคงเป็ น เพี ย งทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ พํ ว งหรื อ แฝงอยูํ กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เชํนอยูํในความหมายของดิน หรือปุาสงวนหรืออุทยาน หรือแรํธาตุ ดังนั้น
ชายฝั่งทะเลจึงอาจอยูํภายใต๎บังคับของกฎหมายหลายฉบับควบคูํกันไป การใช๎บังคับกฎหมายจึงต๎อง
พิ จ ารณาแยกขอบเขตการบั ง คั บ ใช๎ จ ากวั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะของกฎหมายแตํ ล ะฉบั บ ซึ่ ง มิ ไ ด๎ ว าง
มาตรการที่ เ หมาะสมส าหรั บ ชายฝั่ ง ทะเลโดยเฉพาะ เชํ น การก าหนดระยะถอยรํ น จากแนว
ระดับน้าทะเลขึ้นสูงสุด กาหนดพื้นที่ควบคุมการปลูกสร๎างอาคาร การพิจารณาถึงศักยภาพของชายฝั่ง
ทะเลในการรองรับการใช๎ประโยชน์ การวางผังเมืองชายทะเล การควบคุมการขยายตัวของเมืองไป
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล ฯลฯ เป็นต๎น
นอกจากนั้น การขาดองค์กรของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็น “หนํวยงานกลาง” ในการดูแลรักษา
เยียวยาชายฝั่งทะเลและชายหาดให๎เป็นเอกภาพทาให๎การดูแล รักษา และการใช๎ประโยชน์จากชายฝั่ง
ทะเลอยูํ ภายใต๎อานาจและความรั บผิ ดชอบของหนํว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข๎องหลายหนํว ยงานซึ่งมี
อานาจหน๎าที่แยกเป็นอิสระจากกันจึงกํอให๎เกิดความยุํงยากสับสน และบางกรณีเกิดความขัดแย๎งกัน
ในการปฏิบัติการให๎ เป็นไปตามอานาจหน๎าที่ตามกฎหมาย ปัญหาการขาดความเป็นเอกภาพและ
การบูรณาการในการแก๎ปัญหาเชํนนี้สํงผลให๎ การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้ง
ในสํ วนที่ยังอยูํในสภาพปกติตามธรรมชาติและสํว นที่ถูกกัดเซาะทาลายไปแล๎ว ไมํมีประสิ ทธิภ าพ
ซ้าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ
ปัญหาในเชิงเนื้อหาสาระของกฎหมาย หากพิจารณาถึงสาระสาคัญของกลุํมกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครอง รักษา และใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล พบวํายังมีปัญหาในเชิงเนื้อหาที่
นําสนใจคือกฎหมายสํว นใหญํมีบ ทบัญญัติที่ผู กขาดอานาจในการบริห ารจัดการชายฝั่ งทะเลไว๎ที่
หนํวยงานของรัฐสํวนกลาง การบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและการตัดสินใจในเรื่องสาคัญ ๆ เป็นต๎นวํา
การจัดสรรการใช๎ประโยชน์บนพื้นที่ชายฝั่งทะเล การประกาศเขตพื้นที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม และการ
วางมาตรการคุ๎มครองรักษาชายฝั่งทะเล มีลักษณะรวมศูนย์อยูํภายใต๎อานาจของหนํวยงานราชการ
สํวนกลางและสํวนภูมิภาคโดยขาดการมีสํวนรํวมตลอดจนการตรวจสอบถํวงดุลอานาจจากชุมชน
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ท๎องถิ่นและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบหรือมีสํวนได๎เสียโดยตรงกับการ
คุ๎มครองรักษาและการใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล
นอกจากนั้น การใช๎อานาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบตํอบุคคล ภาคธุรกิจ ชุมชนท๎องถิ่น
และองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํขาดกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชนและผู๎มีสํวน
ได๎เสียอยํางแท๎จริงทาให๎การบริหารจัดการ และการบารุงรักษาหรือการฟื้นฟูเยียวยาสภาพของชายฝั่ง
ทะเลขาดการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุาย เป็นเหตุให๎รัฐไมํได๎รับ ความรํวมมือจากทุกฝุายที่
เกี่ยวข๎องกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล ในขณะที่รัฐเองก็ไมํมีทรัพยากรและความสามารถดูแลรักษาชายหาดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพและทันทํวงทีกับปัญหา การแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลขาดความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันระหวํางสํวนกลางกับท๎องถิ่นและภาคเอกชน บางครั้งการแก๎ไขปัญหาของรัฐไมํ
สอดคล๎องกับแนวทางในการอนุรักษ์สภาพแวดล๎อมและวิถีชีวิตความเป็นอยูํและการประกอบอาชีพ
ของชุมชนและประชาชนในพื้นที่ แสดงให๎เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการชายฝั่ง
ทะเลของประเทศไทย
3.2 ปัญหาการคุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558
ปัญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อการคุ๎มครองรักษาและ
ใช๎ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลและชายหาดอยํางเป็นระบบที่เกิดขึ้นในอดีต สํงผลทาให๎การแก๎ไขปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่งและชายหาดตกอยูํภายใต๎ความรับผิดชอบของหลายองค์ กรทั้งในระดับสํวนกลาง
สํว นภูมิภ าค และสํ วนท๎องถิ่นตามบทบัญญัติของกฎหมายหลายฉบับ ผลที่ตามมาคือการบริห าร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทั้งในสํวนที่อยูํในสภาพปกติตามธรรมชาติและสํวนที่ถูกกัด
เซาะทาลายไมํมีประสิทธิภาพ ซ้าซ๎อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ นอกจากนั้ นยังมีสาเหตุจากการที่
กฎหมายสํวนใหญํมีบทบัญญัติที่กระจายอานาจเกี่ยวกับการจัดการ บารุงรักษาและใช๎ประโยชน์จาก
ชายฝั่งและชายหาดให๎แกํองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํเพียงพอ สํงผลทาให๎องค์การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นซึ่งเป็นผู๎ได๎รับผลกระทบหรือมีสํวนได๎เสียโดยตรงจากการคุ๎ มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จาก
ชายฝั่งทะเลไมํสามารถเข๎าไปมีสํวนในการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลรํวมกับรัฐในเรื่องที่มีความสาคัญ
ได๎อยํางแท๎จริง ด๎วยเหตุนี้ รัฐสภาจึงได๎ตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 (ซึ่งตํอไปขอใช๎คาวํา “พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ”) เพื่อ
แก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ยังไมํมีความเป็นเอกภาพขาดการบูร
ณาการและการมีสํวนรํวมของประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่น
ประเด็นสาคัญที่ต๎องพิจารณาในเบื้องต๎นคือ การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณา
การนั้นคืออะไร ในเรื่องนี้จะเห็นวํา การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ (Integrated
Coastal Zone Management : ICZM) คือ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลอยํางหนึ่ง
นามาใช๎จัดการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาประมงชายฝั่งทะเล ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
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และปัญหาเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากที่ดินและแหลํงแรํในทะเล โดยการอธิบายความหมายของการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในทางวิชาการนั้นพบวํายังไมํมีความหมายที่ยอมรับ
ตรงกันเป็นการทั่วไป (จันทจิรา เอี่ยมมยุรา, 2557, น. 267; Portman, Esteves, Le, & Khan, 2012, p.
195.; Department of Environmental Affairs & SSI Engineers and Environmental
Consultants, 2009, p. 6.) แตํจากการศึกษาเอกสารตํางๆ ในทางระหวํางประเทศได๎อธิบายถึงการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบบูรณาการไว๎วําเป็นแนวทางในการบริหารจั ดการภายในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลซึ่งมีการกาหนดขอบเขตพื้นที่ไว๎เป็นเฉพาะ (Defined area or zone) บนพื้นฐานของความ
รํวมมือระหวํางผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
รํวมกันโดยมีหลักสาคัญคือ การทาความเข๎าใจและเคารพบทบาทหน๎า ที่ของกระบวนการชายฝั่งใน
ภาพรวมทั้งระบบกลําวคือต๎องมีการบริหารจัดการพื้นที่ช ายฝั่งแบบบูรณาการและเป็นหนึ่งเดียว
มากกวําเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งแบบแยกสํวนโดยการวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับข๎องกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลต๎องสอดคล๎องกับระบบของการดาเนินกิจกรรมบนพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ของมนุษย์ทั้งหมดตามความเป็นจริง (Food and Agriculture Organization of the United
Nation, 2006, p.10) การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการเป็นแนวทางในบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอยํางหนึ่งซึ่งเกิดจากการอาศัยความรู๎ค วามเข๎าใจเกี่ยวกับระบบของพื้นที่
ชายฝั่งทะเลที่มีความซับซ๎อนและมีลักษณะเป็นพลวัตรทํามกลางบริบทความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์
กับสิ่งแวดล๎อมที่ตํางมีอิทธิพลในการดารงอยูํซึ่งกันและกัน โดยมีเปูาหมายสาคัญคือเพื่อให๎เกิดการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการรํวมกันเป็นหนึ่งเดียว (อารยา สุขสม, 2560, น. 123)
ในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ บทบัญญัติของกฎหมายถือเป็น
กลไกสาคัญที่จะทาให๎นโยบายและแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของรัฐมีผลในทางปฏิบัติได๎
อยํางแท๎จริง อยํางไรก็ดี การใช๎กลไกทางกฎหมายดาเนินการเพื่อให๎บรรลุซึ่ง เปูาหมายของการบริหาร
จัดการพื้น ที่ช ายฝั่ งทะเลแบบบู รณาการนั้น กฎหมายดังกลําวต๎องประกอบด๎วยสาระส าคัญ ดังนี้
ประการที่หนึ่ง มีกฎเกณฑ์ซึ่งใช๎บังคับกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลเป็นการเฉพาะรวมถึงหลักการและกลไก
ทางกฎหมายเพื่อบังคับการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ประการที่สอง สาระสาคัญของ
บทบัญญัติในกฎหมายต๎องเกี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน์และการปกปูองคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมในเขต
พื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งอาจกาหนดให๎ครอบคลุมทั้งทะเลและตลอดแนวชายฝั่ง และ ประการที่สาม
บทบัญญัติของกฎหมายต๎องกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการการใช๎ทรัพยากรชายฝั่งของมนุษย์
บนพื้ น ฐานของการพิ จ ารณาถึ ง ระบบนิ เ วศน์ ช ายฝั่ ง ทะเลทั้ ง ระบบ อี ก ทั้ ง แนวทางดั ง กลํ า วต๎ อ ง
กํอให๎เกิดการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอยํางเป็นหนึ่งเดียวทั้งระบบโดยที่มิได๎เป็นเพียงแคํการกาหนด
แนวทางการใช๎ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบแยกสํวนหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะเรื่อง
ทั้งนี้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งประกอบด๎วยสาระสาคัญดังที่ได๎กลําวมาในข๎างต๎น ต๎องมีวัตถุประสงค์
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สาคัญคือเพื่อกํอให๎เกิดระบบการบริหารจัดการที่อานวยความสะดวกและสนับสนุนให๎เกิด การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลของมนุษย์แบบบูรณา
การได๎ (Food and Agriculture Organization of the United Nation, 2006, pp. 8-9) ตัวอยําง
เชํน กฎหมายวําด๎ว ยการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง ค.ศ. 1972 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา (Federal
Coastal Zone Management Act : CZMA) กฎหมายวําด๎วยชายฝั่งทะเล ค.ศ. 1988 ของประเทศ
สเปน (Ley de Costas, Shore Act) กฎหมายวําด๎วยการจัดการชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ ค.ศ.
2008 ของประเทศแอฟริกาใต๎ (Integrated Coastal Management Act : ICMA) กฎหมายวําด๎วย
การอนุรักษ์ชายฝั่ง ค.ศ. 1981 ของประเทศศรีลังกา (The Coast Conservation Act 1981 : CCA)
และกฎหมายแมํบทวําด๎วยชายฝั่งทะเลและชายหาด ค.ศ. 1986 ของประเทศฝรั่งเศส (Loi littoral)
เป็นต๎น
เมื่อพิจารณาถึงพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ จะพบวํากฎหมายฉบับนี้ได๎
วางหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งให๎ประชาชนและชุมชนในท๎องถิ่นได๎มีสํวนรํวมใน
การปลูก การบารุงรักษา การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยํางสมดุล และ
ยั่งยืนภายใต๎การประสานของหลักการที่สาคัญ 3 ประการคือ ประการที่หนึ่ง การประสานความ
รํวมมือเพื่อบูรณาการกฎหมายและแผนงานนโยบายของแตํหนํวยงานตํางๆ เข๎าด๎วยกัน ประการที่
สอง การกาหนดพื้นที่โดยแบํงออกเป็นพื้นที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ พื้นที่คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และพื้นที่เพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และ ประการที่สาม การเสริมสร๎างให๎
ชุมชนชายฝั่งมีโอกาสเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร เปิดโอกาสให๎ผู๎แทนภาคประชาชนและชุมชนมีสํวนรํวมเป็น
คณะกรรมการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดเพื่อให๎สอดรับกับการบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกัน
ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ จึงเห็นได๎วํา พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริห ารจัดการฯ เป็น
กฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่ได๎ กาหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะของการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องรวมทั้งเปิด
โอกาสให๎ชุมชนชายฝั่งรวมถึงท๎องถิ่นได๎เข๎ามามีสํวนรํวมกับรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ปัญหาในเชิงโครงสร๎างที่เกิดขึ้นในอดีตจึงได๎รับการแก๎ไขโดยผลของการตรากฎหมายฉบับ
นี้ อยํางไรก็ดี หากพิจารณาในแงํเนื้อหาสาระสาคัญจะพบวําบทบัญญัติของกฎหมายยังคงผูกขาด
อานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางเรื่องไว๎กับราชการสํวนกลาง ทั้งยังขาด
นิยามความหมายของชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนและหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่จาเป็นในการคุ๎มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอันเป็นหัวใจสาคัญของกฎหมายฉบับนี้ กลําวคือ
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1) ปัญหาการผูกขาดอานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตามพระราชบั ญญัติสํ งเสริมการบริหารจัดการฯ ได๎กาหนดมาตรการคุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไว๎ในหมวดที่ 3 ตั้งแตํมาตรา 17 ถึงมาตรา 23 โดยในสํวนของการ
ก าหนดเขตพื้ น ที่ แ ละมาตรการคุ๎ ม ครองทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง นั้ น กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด๎
มอบหมายให๎เป็นอานาจของรัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยความ
เห็ น ชอบของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
แหํงชาติออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพื้นที่ปุาชายเลนอนุรักษ์ (มาตรา 18) หรือพื้นที่คุ๎มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มาตรา 20) หรือพื้นที่เพื่อจัดการเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
(มาตรา 21) พร๎อมทั้งกาหนดมาตรการคุ๎มครองที่จะใช๎บังคับในพื้นที่บ ริเวณดังกลําวและแผนที่แสดง
แนวเขตแนบท๎ า ยกฎกระทรวง นอกจากนั้ น ยั ง ให๎ อ านาจแกํ รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบจาก
คณะรั ฐมนตรีป ระกาศใช๎มาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ซึ่งได๎รับความ
เสียหายที่ร๎ายแรงเข๎าขั้นวิกฤติ (มาตรา 22)
ประเด็นที่นําสนใจในเรื่องนี้คือ เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหาร
จัดการฯ นั้นสํวนหนึ่งเป็นผลมาจากความพยายามในการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ผูกขาดอานาจไว๎ที่หนํวยงานของรัฐสํวนกลางโดยขาดการมีสํวนรํวมตลอดจนการ
ตรวจสอบถํวงดุลอานาจจากชุมชนท๎องถิ่นและองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น กฎหมายฉบับนี้จึงได๎
จัดตั้งองค์กรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด
ได๎แกํ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหํงชาติ ซึ่ง
ตํอไปขอใช๎คาวํา “คณะกรรมการระดับชาติ” (มาตรา 5) และคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งจังหวัด ซึ่งตํอไปขอใช๎คาวํา “คณะกรรมการระดับจังหวัด ” โดยทางานรํวมกับภาคประชาชน
ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (มาตรา 12) เพื่อทางานรํวมกันทั้งในระดับนโยบาย
และการปฏิบั ติ ดังนั้ น หากภาคประชาชน ชุมชนชายฝั่ งหรือ องค์กรปกครองสํ วนท๎องถิ่นมีความ
ประสงค์จะกาหนดให๎ ชายฝั่งทะเลหรือชายหาดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของตนเป็นเขตพื้นที่คุ๎มครองหรือ
กาหนดมาตรการปูองกันการกัดเซาะในพื้นที่ของตนเองตามกฎหมายฉบับนี้ก็ สามารถเข๎ามามีสํวน
รํวมกับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อจัดทาความเห็นเสนอตํอ คณะกรรมการระดับชาติในการออก
กฎกระทรวง หรือพิจารณาให๎ความเห็นชอบพื้นที่ที่จะใช๎มาตรการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งตํอไป
(มาตรา 13(2)-(3)) อยํางไรก็ตาม อานาจของคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นเพียงอานาจในการเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเทํานั้น ทั้งกฎหมาย
ฉบับนี้ก็ไมํได๎มีบทบัญญัติให๎คณะกรรมการระดับชาติ ต๎องผูกพันตํอข๎อเสนอซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่ม
ของคณะกรรมการระดับจังหวัดแตํอยํางใด ซึ่งหมายความวํา คณะกรรมการระดับชาติยํอมมีอานาจ
อิสระที่จะตัดสินใจเสนอให๎พื้นที่ชายฝั่งทะเลแหํงใดแหํงหนึ่งเป็นเขตพื้นที่คุ๎มครองตามความคิดเห็น
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ของคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือไมํก็ได๎ คณะกรรมการระดับจังหวัดจึงไมํมีอานาจตัดสินใจกาหนด
เขตพื้นที่คุ๎มครองหรือกาหนดมาตรการปูองกันการกัดเซาะในพื้นที่ของตนเอง ดังนั้น อานาจในการ
ตัดสินใจเสนอให๎ชายฝั่งทะเลพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเขตพื้นที่คุ๎มครองและกาหนดมาตรการคุ๎มครองจึง
เป็นอานาจที่แท๎จริงของคณะกรรมการระดับชาติ
นอกจากนั้นแล๎ว แม๎วําอานาจการตัดสินใจของรัฐมนตรีจะต๎องได๎รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการระดับชาติที่มีตัวแทนชุมชนชายฝั่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการแล๎วก็ตาม
(มาตรา 5 วรรคท๎าย) แตํหากพิจารณาสัดสํวนของตัวแทนชุมชนชายฝั่งแล๎วพบวํามีสัดสํวนน๎อยมาก
เมื่อเทียบกับตัวแทนที่มาจากราชการสํวนกลางจึงเห็นได๎วําอานาจในการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งยังเป็นอานาจผูกขาดไว๎กับราชการสํวนกลาง สภาพการณ์เชํนนี้ไมํมีความแตกตํางไปจาก
การผู ก ขาดอ านาจในการออกกฎกระทรวงของรั ฐ มนตรีเ พื่ อประกาศพื้น ที่ ช ายหาดให๎ เ ป็น พื้ น ที่
คุ๎มครองตามมาตรา 43 และมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
พ.ศ.2535 ดังที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งแม๎วําการออกกฎกระทรวงในเวลานั้นจะเปิดโอกาสให๎องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการเสนอให๎ชายฝั่งทะเลหรือชายหาดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็น
เขตพื้นที่คุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมและกาหนดมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมก็ตาม แตํอานาจในกรณี
ดังกลําวยังคงเป็นเพียงอานาจริเริ่มในการเสนอเทํานั้น ท๎ายที่สุดแล๎วการเสนอความเห็นดังกลําวยัง คง
อยูํภายใต๎ความเห็นชอบจากราชการสํวนกลาง โดยองค์กรผู๎มีอานาจในการกาหนดนโยบายที่แท๎จริง
ยังคงเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรีหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
และ อารยา สุขสม, 2556, น. 130) ปัญหาการรวมศูนย์อานาจในการจัดทรัพยากรไว๎ที่รัฐสํวนกลางที่เคย
เกิดขึ้นในอดีตจึงยังไมํได๎รับการแก๎ไขในกฎหมายฉบับนี้
มี ข๎ อ สั ง เกตวํ า เขตพื้ น ที่ จ ะประกาศให๎ เ ป็ น พื้ น ที่ ปุ า ชายเลนและพื้ น ที่ คุ๎ ม ครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ถูกจากัดเฉพาะพื้นที่ซึ่งไมํอยูํในเขตอนุรั กษ์ตามกฎหมายอื่น ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีการประกาศเพื่อควบคุมการทากิจกรรมในพื้นที่ชายฝั่งเทํานั้นไมํได๎เพื่อคุ๎มครองลักษณะตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ชายฝั่งเป็นการเฉพาะ จึงทาให๎การคุ๎มครองไมํอาจกระทาได๎ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลได๎ทั้งหมด (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2560, น. 158) กลําวได๎วําการกาหนดมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของดุลพินิจและมีข๎อจากัด
อยํางมาก
2) ปัญหาคานิยามและขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลขาดความชัดเจน
แม๎วํามาตรา 3 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ได๎กาหนดนิยามคาวํา
“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ไว๎อยํางชัดเจนแตํจะเห็นวําเป็นการนิยามถึงลักษณะของทรัพยากร
ที่เกิดขึ้นหรือตั้งอยูํในบริเวณทะเลและชายฝั่งตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพื่อประโยชน์
แกํระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเทํานั้น กฎหมายฉบับนี้มิ ได๎บัญญัติถึงนิยามและขอบเขตของพื้นที่
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ชายฝั่งทะเลแตํอยํางใด ทั้งที่ขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลแสดงถึงเขตแดนที่รองรับการใช๎อานาจรัฐ
เหนื อทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ที่ตั้งอยูํในพื้นที่ช ายฝั่ งทะเลแหํ งนั้น การกาหนดนิยามและ
ขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ชัดเจนจึงเป็นประโยชน์ตํอการวางหลักเกณฑ์สาหรับการวัดแนวเขต
พื้นที่คุ๎มครองภายใต๎กฎหมายฉบับนี้ให๎เป็นไปในแนวทางอยํางเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีผลดี ตํอการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของรัฐเพราะมีสํวนสาคัญตํอการวางแผนเพื่อกาหนดลักษณะการใช๎
ประโยชน์ จ ากพื้น ที่ ช ายฝั่ งที่ มี ค วามแตกตํ างกั น อี ก ทั้ง ยั งชํ ว ยกาหนดพื้ น ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเกิดความชัดเจนและสามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพอีกด๎วย
3) ปัญหาการขาดหลักเกณฑ์ขั้นต่าที่จาเป็น ในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง
เมื่อพิจารณาหมวด 3 วําด๎วยเรื่องการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน
พระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ จะพบวํามาตรการตํางๆ ที่กาหนดไว๎มีลักษณะใกล๎เคียง
กับมาตรการที่กาหนดไว๎ในพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535
เชํน การออกกฎกระทรวงเพื่อกาหนดเขตพื้นที่ตามมาตรา 18 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22
ของพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ มีความคล๎ายคลึงอยํางมากกับบทบัญญัติมาตรา 43
และ 45 ของพระราชบัญญัติสํงเสริมฯ
อยํางไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ เป็นกฎหมายเฉพาะที่
เกี่ ย วข๎ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ยํ อ มต๎ อ งก าหนดมาตรการหรื อ
หลักเกณฑ์ขั้นต่าที่จาเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นการเฉพาะด๎วยเชํนกัน
แตํกฎหมายฉบั บ นี้ก ลั บ ขาดมาตรการคุ๎มครองในเรื่องดังกลํ าวอยํางชัดเจน ซึ่งหากพิจารณาจาก
กฎหมายในตํางประเทศพบวํามีการกาหนดมาตรการตํางๆ ในลักษณะของการสร๎างหลักเกณฑ์ขั้นต่า
ที่จะนาไปสูํการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เชํน การกาหนดระยะถอยรํนรวมถึงการบริหารจัดการ
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารประกาศระยะถอยรํ น โดยหลั ก เกณฑ์ ดั ง กลํ า วปรากฏอยํ า งชั ด เจนในกฎหมายของ
ตํางประเทศ (อารยา, 2560, น. 128) ซึ่งจะเห็นวําการกาหนดระยะถอยรํนสาหรับชายฝั่งทะเล
(Coastal Setback Line) เป็ นแนวทางการจัดการพื้นที่ชายฝั่ งทะเลที่ได๎รับการยอมรับอยําง
กว๎ า งขวางวํ า สามารถน ามาใช๎ เ พื่ อ จัด การทรั พ ยากรชายฝั่ ง ทะเลให๎ ค งอยูํ อ ยํ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น
(Portman et al., 2012, p. 194) ในหลายประเทศจึงนาวิธีการกาหนดระยะถอยรํนมาใช๎ในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให๎ความคุ๎มครองแกํพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่ง
เป็นสาธารณะสมบัติของชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นการคุ๎มครองคุ๎มครองสิทธิในการเข๎าถึงการใช๎
ทรัพยากรชายฝั่งของบุคคล (Public’s right of access to the shore) ตลอดจนปกปูอง
ผลประโยชน์ ท างทะเลของรั ฐ ชายฝั่ ง เชํ น สเปน ฝรั่ง เศส สหรั ฐ อเมริก า ออสเตรเลี ย ศรี ลั ง กา
แอฟริกาใต๎ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต๎น (Fenster, 2005, pp.863-866) โดยประเทศเหลํานี้ได๎นา
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แนวทางการกาหนดระยะถอยรํนหรือแนวถอยรํนมาบัญญัติไว๎เป็นสํวนหนึ่งของกฎหมายของรัฐเพื่อให๎
ความคุ๎มครองและควบคุมการใช๎ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งของประชาชนให๎ดาเนินไปอยํางเหมาะสม
โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุายมีสํวนรํวมในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการใช๎ประโยชน์จาก
พื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อให๎เกิดความสมดุลระหวํางการพัฒนา การใช๎ประโยชน์และการปกปูองคุ๎มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล การกาหนดระยะถอยรํนจึงเป็นการกาหนดมาตรฐานขั้นต่าใน
การคุ๎มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเป็ นการสร๎างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล
แบบบูรณาการในขณะเดียวกัน (European Union, 2013, p.3) ดังนั้น หากมีการแก๎ไขเพิ่มเติมโดย
การระบุให๎การกาหนดระยะถอยรํนเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่าในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งไว๎ในพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ยํอมทาให๎บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเกิดการบูรณาการทุกภาคสํวนอยํางเป็นเอกภาพสมดังตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กํอนหน๎าปีพ.ศ. 2558 การคุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศ
ไทยอยูํภายใต๎กฎหมายที่เกี่ยวข๎องหลายฉบับ สํงผลให๎การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลขาดความ
เป็ นเอกภาพและขาดบู รณาการในการแก๎ปัญหา นอกจากนั้นการขาดบทบัญญัติที่จาเป็นตํอการ
คุ๎มครองรักษาและใช๎ประโยชน์จากการพื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยตรงรวมถึงการผูกขาดอานาจในการ
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลไว๎กับรัฐ จึงทาให๎การบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งในสํวนที่อยูํใน
สภาพปกติต ามธรรมชาติ และสํ ว นที่ถู กกั ดเซาะทาลายไมํมี ประสิ ทธิ ภ าพ ซ้ าซ๎ อนและสิ้ นเปลื อ ง
งบประมาณ การตราพระราชบัญญัติสํงเสริมการบริหารจัดการฯ ในปีพ.ศ. 2558 จึงนับวําเป็นกลไก
สาคัญในการแก๎ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในอดีต อยํางไรก็
ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังมีชํองวํางทางกฎหมายซึ่งทาให๎กลไกการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งทะเลที่บั ญญัติไว๎ไมํอาจเกิดผลในทางปฏิบัติได๎อยํางมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนั้น การขาด
มาตรการขั้นต่าที่จาเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยํอมไมํอาจทาให๎การบริหาร
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลให๎เกิดความเป็นเอกภาพและเกิดการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวน
ได๎อยํางแท๎จริง ดังนั้นผู๎เขียนเสนอให๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติมบทบัญ ญัติของพระราชบัญญัติสํงเสริมการ
บริหารจัดการฯ ในประเด็นที่สาคัญดังนี้
ประการที่หนึ่ง ควรกาหนดคานิยามและขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลในฐานะเป็นสาธารณะ
สมบัติของแผํนดิน ซึ่งผู๎รํางกฎหมายอาจกระทาได๎อยูํ 2 ลักษณะคือ การบัญญัติคานิยามและขอบเขต
พื้นที่ชายฝั่งทะเลโดยอาศัยการวัดระยะทางจากสิ่งอ๎างอิงเข๎ามาสูํแนวชายฝั่งทะเลของรัฐ เชํน การวัด
ระดับน้าขึ้นสูงสุดเฉลี่ย หรือแบบจาแนกรายการก็ได๎ดังเชํนกฎหมายของตํางประเทศ ทั้งนี้การกาหนด
คานิยามและขอบเขตของพื้นที่ชายฝั่งทะเลให๎มีความชัดเจนแนํนอนยํอม มีผลดีตํอการบริหารจัดการ
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พื้นทีช่ ายฝั่งทะเลของรัฐ กลําวคือ การกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลทาให๎รัฐทราบวําพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลซึ่งเป็นวัตถุที่กฎหมายมุํงประสงค์ให๎ความคุ๎มครองนั้นมีสาระสาคัญและมีขอบเขตแคํไหนเพียงไร
นอกจากนั้นแล๎วการกาหนดขอบเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลยังมีสํวนส าคัญตํอการวางแผนเพื่ อกาหนด
ลั ก ษณะการใช๎ป ระโยชน์ จ ากพื้ น ที่ช ายฝั่ งที่ มี ค วามแตกตํ า งกัน อี ก ทั้ง ยั ง ชํว ยก าหนดพื้ นที่ ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบของหนํ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข๎ อ งเกิ ด ความชั ด เจนและสามารถบริ ห ารจั ด การได๎ อ ยํ า งมี
ประสิทธิภาพอีกด๎วย
ประการที่สอง ควรรับรองให๎สิทธิแกํชุมชนชายฝั่งรวมถึงองค์กรปกครองสํว นท๎องถิ่นมีอานาจ
ตัดสิน ใจเกี่ย วกับการกาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งด๎ว ย
ตนเอง เชํน การรับรองอานาจขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการข๎อบัญญัติท๎องถิ่นเพื่อจัดการ
บารุงรักษา และใช๎ประโยชน์ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่อยูํในเขตอานาจความรับผิ ดชอบของตนเอง โดย
พิจารณาถึงศักยภาพความสามารถและความพร๎อมขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นชายทะเลแตํละ
รูปแบบประกอบการกระจายอานาจด๎วย ทั้งนี้ เพื่อให๎เกิดการกระจายอานาจในลักษณะแนวราบซึ่งจะ
ชํวยทาให๎เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันและการเยียวยาความเสียหายในทรัพยากรชายฝั่ งทะเลได๎
อยํางทันทํวงที
ประการที่สาม ควรกาหนดเรื่องระยะถอยรํนสาหรับชายฝั่งทะเลไว๎ในกฎหมายฉบับนี้ในฐานะ
เป็นมาตรการขั้นต่าที่จาเป็นตํอการคุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากการกาหนด
ระยะถอยรํนเป็นแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎เสียทุกฝุายทั้งภาครัฐ
และเอกชน องค์ ก ารปกครองท๎ อ งถิ่ น และชุ ม ชนมี สํ ว นรํ ว มในการตั ด สิ น ใจเพื่ อ วางแผนการใช๎
ประโยชน์จากพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยมุํงที่จะกํอให๎เกิดความสมดุลระหวํางการพัฒนาการใช๎ประโยชน์
และการปกปูองคุ๎มครองทรัพยากรธรรมชาติทางชายฝั่งทะเล ดังนั้น การกาหนดระยะถอยรํนนอกจาก
เป็นมาตรการขั้นต่าในการคุ๎มครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลแล๎วยังเป็นการสร๎างแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการในขณะเดียวกันอีกด๎วย
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บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาระดับ คุณภาพชีวิต ในการทางาน และด๎า นการ
กาหนดตนเองที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายในที่สํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออก โดย
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานประจา และแรงงานรับเหมาในองค์การผู๎ผลิตในสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 301 ตัวอยําง และใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์เชิงพรรณา ได๎แกํ ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห์เชิงอนุมาน ได๎แกํ การทดสอบคําเฉลี่ยของ
กลุํมตัวอยําง 2 กลุํมที่มีความเป็นอิสระตํอกัน และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบความแตกตํางของประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกัน พบวํา พนักงานที่มีประเภท
ของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกันมีปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางานโดยรวม การกาหนดตนเอง
โดยรวม และความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญที่ 0.05 โดยที่แรงจูงใจภายใน
โดยรวมไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุ คูณพบวําปั จ จั ยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน และการกาหนดตนเองสํงผลตํอแรงจูงใจ
ภายในอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 โดยที่มีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R2adj)
เทํากับ 0.39 และ 0.47 ตามลาดับ และปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในสํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออก
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 โดยที่มีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R2adj) เทํากับ
0.21
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตในการทางาน การกาหนดตนเอง แรงจูงใจภายใน ความตั้งใจที่จะลาออก
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ABSTRACT
This study aims to study the Quality of Working Life and Self-Determination
that effects Intrinsic Motivation and Intrinsic Motivation effect on Turnover Intention.
Population of this study were permanent employee and outsourced workers of
Manufacturing Firms in Sahapat Industrial Park Si Racha District, Chon Buri Province
about 301 persons. The questionnaire was used as a tool to collect data. Statistics
used in the analysis included: Descriptive Statistics; Frequency Percentage Mean and
Standard Deviation and Inferential Statistics; 1. Independent T-Test and 2. Multiple
Regression Analysis. The comparison analysis between employees with different
types of contracts have shown that employee that have different types of contracts
have overall quality of work life factors, Self-Determination Factors and Turnover
Intention Factors significantly different at p < 0.05. But there was no different for
Intrinsic Motivation Factor at p < 0.05 The results of multiple regression analysis were
found that of Quality of Work Life and Self-Determination significantly effect Intrinsic
Motivation at p < 0.01 with regression coefficient (R2adj) at 0.39 and 0.47 respectively.
And Intrinsic Motivation significantly effect Turnover Intention at p < 0.05 with
regression coefficient (R2adj) at 0.21
Keywords: Quality of Working Life, Self-Determination, Intrinsic Motivation, Turnover
Intention
บทนา
ในปี 2559 ประเทศไทยมีมูลคําของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งหมด 14.36
ล๎านล๎านบาท โดยที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดสํวนของ GDP มากที่สุดในกลุํมนอกเกษตร คิดเป็น
ประมาณร๎อยละ 27.43 หรือประมาณ 3.94 ล๎านล๎านบาท (แบบปริมาณลูกโซํ หรือ Chain Volume
Measure ณ ราคาตลาด) (สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค: 2560) ในปี 2558
จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรามีผลิตภัณฑ์จั งหวัดตํอหัว (GPP Per Capita)
เทํากับ 0.98, 0.49 และ 0.40 ล๎านบาท สูงเป็นอันดับ 1, 3 และอันดับ 5 ของประเทศไทย
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ , 2558) ซึ่งแสดงให๎เห็นวําทั้ง 3
จังหวัดมีความสาคัญ และมีอิทธิพลตํอการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ซึ่งประกอบไปด๎วยจังหวัด ระยอง
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ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยได๎กาหนดให๎เป็นพื้นที่การดาเนินการเป็นเขตอุ ตสาหกรรม เขตพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมือง ทั้งนี้เพื่อให๎ EEC เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน และเป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล: 2560)
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุด และเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์การคือ ทรัพยากรมนุษย์ ถ๎า
หากองค์การใดสามารถสรรหา พัฒนา และรักษาไว๎ซึ่งพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานที่สูงได๎ จะ
ทาให๎องค์การมีความได๎เปรียบในการแขํงขัน และมีความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ แตํอยํางไรก็ตาม
องค์การสํวนใหญํมุํงเน๎นไปที่แรงจูงใจภายนอก ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งที่ ทาให๎พนักงานยังคงอยูํกับองค์การ
แตํไมํมีแรงจูงใจในการทางาน และเมื่อใดที่องค์การไมํตอบสนองได๎ พนักงานอาจมีโอกาสพบองค์การ
ที่สามารถตอบสนองความต๎องการของพนักงานได๎ในที่สุด หากแตํวําแรงจูงใจภายในซึ่งเกิดจากตัว
พนักงานเอง จะทาให๎พนักงานมีความสุขในการทางาน มีแรงกระตุ๎นในการทางานด๎วยตนเอง และอยูํ
กับองค์การเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจที่ยั่งยืนกวําแรงจูงใจภายนอก การที่พฤติกรรมของ
ผู๎บริโภค และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ทาให๎ไมํสามารถคาดเดาจานวนความต๎องการ
ของสินค๎าได๎ เพื่อเพิ่มความได๎เปรียบด๎านการแขํงขันทางด๎านต๎นทุน หลายองค์การจึงได๎มองถึงโอกาส
ในการลดต๎นทุนทางด๎านแรงงาน โดยการใช๎ทรัพยากรมนุษย์ในสํวนของการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยอาศัยการจ๎างงานในรูปแบบชั่วคราว หรือแรงงานรับเหมาในระดับปฏิบัติการในสํวนของ
กระบวนการผลิต ในชํวงเวลาที่มีความต๎องการของสินค๎าสูงเกินกวําที่ความสามารถในการผลิตที่มีอยูํ
แตํอยํางไรก็ตามการใช๎พนักงานชั่วคราว หรือแรงงานรับเหมาทาให๎เกิดความเสี่ ยงของโซํอุปทาน
เพิ่มขึ้น ไมํวําจะเป็นการผลิตสินค๎าที่ไมํได๎คุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตลดลง หรือกาลังการผลิตไมํ
พอตํอความต๎องการของสินค๎าอันเนื่องมาจากการอยูํไมํครบตามสัญญาจ๎าง หรือการลาออกโดยไมํแจ๎ง
ลํวงหน๎าเป็นต๎น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุการขาดแรงจูงใจในการทางาน จึงทาให๎ผู๎วิจัยเกิดความสนใจที่
จะหาวิธีเพิ่มแรงจูงใจภายในของพนักงาน เพื่อให๎สามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากแรงงานได๎ ผู๎วิจัยจึง
ได๎ทาการศึกษาเพื่อให๎องค์การสามารถนาผลการศึกษานาไปปรับใช๎ในการเสริมสร๎างแรงจูงใจภายใน
ให๎กับพนักงาน เพื่อให๎พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี มีแรงจูงใจภายในที่สูงขึ้น และลด
ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน เพื่อให๎องค์การเกิดความสมดุลทางด๎านคําใช๎จําย และการลด
ความเสี่ยงของโซํอุปทาน ซึ่งกํอให๎เกิดการบริหารองค์การที่ยั่งยืน
ในปี 2558 ในกลุํมจังหวัด EEC มีจานวนองค์การผู๎ดูแลแรงงานรับเหมาทั้งหมด 31 องค์การ
โดยจั งหวัดชลบุรีมีจานวนองค์การดูแลผู๎รับเหมามากที่สุ ดร๎อยละ 61 (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า
กระทรวงพาณิชย์, 2559) ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความสาคัญของการจ๎างงานที่มิใชํการจ๎างงานแบบปกติ
จากข๎อมูลผู๎วํางงานในระหวํางปี 2557-2559 พบวํา อัตราผู๎วํางงานมีจานวนเพิ่มขึ้น จาก 322.68 พัน
คน เป็ น 377.47 พัน คน เพิ่มขึ้น ร๎ อยละ 16.98 โดยมีการศึกษาต่ ากวํามัธ ยมศึก ษาตอนปลายที่
210.36 พันคน หรือร๎อยละ 55.73 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ,
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2560) ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงปัญหาของความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจังหวัด
ชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุดเป็นอันดับ 1 จากทั้ง 3 จังหวัด โดยมีทั้งหมด
282,658 คนจาก 461,775 คน (ส านักงานสถิติแหํ งชาติ , 2560) โดยอาเภอศรีราชามีส ถาน
ประกอบการที่เข๎ารํวมประกันสังคมทั้งหมด 12,188 องค์การ (สานักงานประกันสังคม, 2560) ผู๎วิจัย
ได๎เลือกสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ในการศึกษา เนื่องจากสวน
อุตสาหกรรมสหพัฒน์มีความหลากหลายของอุตสาหกรรม ทั้งเครื่องอุปโภค และบริโภค อีกทั้งมีพื้นที่
อาณาเขตติดกับเขตชุมชน ซึ่งมีแรงงานเข๎ามาพักอาศัยอยูํในบริเวณใกล๎เคียงเป็นจานวนมาก จึงทาให๎
ดึงดูดองค์การดูแลผู๎รับ เหมาเข๎ามาจัดตั้งสถานที่รับสมัครพนักงานเพื่อสํงแรงงานเข๎า ไปทางานใน
องค์การที่ต๎องการในพื้น ที่นิคมอุตสาหกรรมใกล๎ เคียง รวมถึงองค์การผู๎ ผ ลิ ตในสวนอุตสาหกรรม
สหพัฒน์ จึงทาให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะใช๎พื้นที่นี้ในการศึกษา
สาหรับแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยได๎ทาการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ทาการศึกษา ค๎นคว๎า
และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข๎องในด๎านตํางๆ เพื่ อนามากาหนดเป็นกรอบความคิดในการดาเนินการ
ศึกษาวิจัยดังตํอไปนี้คือ
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of Work Life)
คุณภาพชีวิตในการทางานหมายถึงการที่บุคลากรในองค์การได๎รับตอบสนองในความต๎องการ
ที่จะทาให๎ชีวิตตนเอง หรือคนรอบข๎างดีขึ้น หรือการที่องค์การปรารถนาที่จะทาให๎บุคลากรในองค์การ
มีความสุขในการทางาน โดยทาให๎บุคลากรพึงพอใจ และมีความสุขในการทางาน หรือด๎านครอบครัว
ของบุคลากรเอง จะทาให๎พนักงานเกิดความพึงพอใจ ซึ่งมีผลตํอประสิทธิภาพ และประสิทธิ ผลของ
การทางาน รวมทั้งสํงผลตํอความสาเร็จและเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ ทั้งนี้ประสบการณ์ที่
ได๎รับจะแตกตํางกันไปตามมิติการรับุรูของแตํละบุคคล เนื่องจากภูมิหลัง และความคาดหวังที่ตํางกัน
และการที่พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดี
Walton (1973: 12 – 16) ได๎ให๎ความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตในการทางาน
ประกอบด๎วย 8 ประการคือ
1. การได๎รับคําตอบแทนในการทางานที่เพียงพอ และยุติธรรม (Adequate and Fair
Compensation)
2. สภาพการทางานที่คานึงถึงความปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy
Working Condition)
3. ความมั่นคงและความก๎าวหน๎าในงาน (Growth and Security)
4. โอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities)
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5.
6.
7.
8.
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การบูรณาการทางสังคม หรือ การทางานรํวมกัน (Social Integration)
ประชาธิปไตยในองค์การ (Constitutionalism)
ความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว (Total Life Space)
ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ตํอสังคม (Social Relevance)

2. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดตนเอง
การกาหนดตนเองหมายถึง กระบวนการทางจิตใจที่ทาให๎บุคคลเกิดแรงจูงใจ หรือแรงกระตุ๎น
โดยสมัครใจ โดยที่บุคคลมักที่จะเลือกทากิจกรรมเฉพาะที่ต๎องการปฏิบัติด๎วยตนเอง เพื่อต๎องการที่จะ
ตอบสนองตํอความต๎องการบางประการของตนเองให๎บรรลุสูํเปูาหมาย และประสบความสาเร็จด๎วย
ตนเอง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการกาหนดตนเอง (Self Determination) Deci and Ryan (2000: 68) ได๎อธิบาย
วําในการที่จะทาให๎บุคคลคนมีแรงจูงใจภายใน และการกาหนดตนเองได๎นั้น บุคคลต๎องได๎รับการตอบสนอง
ความต๎องการพื้นฐาน 3 อยํางกํอน ได๎แกํ Need for Autonomy (ความต๎องการที่จะตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง)
Need for Relatedness (ความต๎องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น) และ Need for Competence (ความ
ต๎องการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถ)

ภาพที่ 1 แบบจาลองทฤษฎีการกาหนดตนเอง (Self Determined Theory) Deci and Ryan (2000: 72)
3. แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation)
แรงจูงใจภายในหมายถึง กระบวนทางจิตวิทยาที่เพิ่มพฤติกรรมการกระทากิจกรรมของบุคคล โดย
บุ คคลจงใจที่ จะกระท าพฤติกรรมนั้ นโดยสมั ครใจโดยไมํได๎ หวังรางวัล หรื อผลตอบแทนภายนอก เพื่ อ
ตอบสนองความต๎องการบางประการของตนเองให๎บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว๎ ทาให๎เกิดแรงกระตุ๎ น
ทิศทาง และการคงอยูํของพฤติกรรม โดยมุํงเน๎นไปที่เปูาหมายเป็นสาคัญ
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McAuley, Duncan, and Tammen (1989) ได๎ทาการยืนยันปัจจัยที่สํงผลแรงจูงใจภายในโดย
ใช๎เครื่องมือวัดแรงจูงใจภายในจากรายการของแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation Inventory)
ซึ่งได๎มาจากการรวบงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแรงจูงใจภายใน โดยมีจุดเริ่มต๎นมาจาก (Ryan,
1982) ทั้งนี้ McAuley, Duncan, and Tammen ได๎ระบุวําแรงจูงใจภายใน สามารถจัดกลุํมได๎ 4 ปัจจัย
ประกอบด๎วย ความรู๎สึกสนใจ และเพลิดเพลิน (Interest-Enjoyment) ความรู๎สึกวําตนเองมีความสามารถ
(Perceived Competence) ความรู๎ สึ กวํ าสิ่ งที่ ท ามี ความส าคั ญ และต๎ องใช๎ ความพยายาม (EffortImportance) และความรู๎สึกตึงเครียด และกดดัน (Tension Pressure)
4. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออก (Intent to quit)
ความตั้งใจที่จะลาออก หมายถึงเป็นกระบวนการตัดสินใจของบุคคลที่อยูํภายใต๎การควบคุม
ของตนเอง ยังไมํมีการลาออกเกิดขึ้นจริง แตํสามารถเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการกระทา และสามารถ
ทานายการลาออกของแตํละบุ คคลได๎ ทั้งนี้การลาออกไมํรวมถึงการพ๎นจากการเป็นสมาชิกที่อยูํ
ภายนอกการควบคุม ได๎แกํ การเกษียณ การตาย การถูกไลํออก ถูกปลดออก หรือการโยกย๎ายภายใน
เป็นต๎น
Porter and Steers (1973) ได๎กลําววํา การทานายการลาออกด๎วยการใช๎ความตั้งใจที่จะ
ลาออกทานาย จะสามารถทานายได๎งํายกวําการใช๎การลาออกจริงมาทานาย เนื่องจากความตั้งใจที่จะ
ลาออกจะอยูํภายใต๎การควบคุมของพนักงาน แตํการลาออกจริงอาจมีปัจจัยอื่นๆ เข๎ามาเกี่ยวข๎อง ซึ่ง
ความตั้งใจที่จะลาออกมีความสัมพันธ์อยํางสูงกับพฤติกรรมการลาออก และความตั้งใจที่จะลาออกที่
จะเกิดขึ้นจริง เมื่อพนักงานเกิดความรู๎สึกไมํพึงพอใจในงาน เกิดพฤติกรรมการมองหาโอกาสที่จะไป
จากองค์การ และเมื่อได๎งานที่คิดวําเหมาะสม และพึงพอใจมากกวํา จะนาไปสูํพฤติกรรมการลาออก
จากงานจริง
Porter, Lawer, and Hackman (1975) ได๎กลําววําการลาออกของมี 4 ลักษณะ คือ
1. บุคคลคิดลาออกเองโดยสมัครใจ โดยตัดสินใจวําจะลาออกจากองค์การ แม๎วําการตัด
สินใจนั้นถูกกาหนดด๎วยตนเอง หรือจากเงื่อนไขขององค์การก็ตาม
2. บุคคลที่ออกจากงานโดยไมํได๎สมัครใจ แตํมีเงื่อนไขที่ต๎องออกจากงาน เชํน การเจ็บ
ปุวยของสมาชิกในครอบครัว ทาให๎ต๎องออกจากงาน แม๎วําบุคคลนั้นต๎องการจะอยูํทางานตํอและ
องค์การก็ยังต๎องการให๎อยูํตํอก็ตาม
3. องค์การเป็นผู๎กาหนดให๎บุคคลออกจากงานโดยไมํสมัครใจ เชํน องค์การประสบปัญ
หาด๎านเศรษฐกิจ หรือต๎องการลดจานวนพนักงาน
4. องค์การเป็นผู๎กาหนดให๎บุคคลนั้นออกจากงานโดยความสมัครใจ โดยการตั ดสินใจ
เนื่องจากพบวําบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติบางประการ ที่จะทาให๎ไมํสามารถให๎ทางานตํอไปได๎
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน ที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายใน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด๎านการกาหนดตนเองที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายใน
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในที่สํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออก
4. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน ด๎านการกาหนดตนเอง ด๎าน
แรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานที่มีประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกัน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาคือ ปัจจัยด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน ปัจจัยด๎านการกาหนดตนเอง
ที่สํงผลตํอปัจจัยด๎านแรงจูงใจภายใน และปัจจัยด๎านความตั้งใจที่จะลาออก
ประชากรและกลุํมตัวอยํ างคือ พนักงานประจา และแรงงานรั บเหมาระดับปฏิบัติการใน
กระบวนการผลิตในองค์การที่มีที่สถานตั้งโรงงานอยูํในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ อาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 48 องค์การ (บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน), 2017) ผู๎วิจัย
จึงได๎กาหนดกรอบประชากรคือ มีรายได๎ทั้งหมดในปี 2559 มากกวํา 1,000 ล๎านบาท มีทั้งหมด 14
องค์การ (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ , 2559) มีการวําจ๎างแรงงานรับเหมา และ
สามารถให๎ข๎อมูลประชากรได๎ เนื่องจากบางองค์การถือวําข๎อมูล ด๎านประชากรเป็นความลับของ
องค์การ ไมํสามารถเปิดเผยได๎ โดยมีองค์การที่สามารถให๎ข๎อมูลได๎ทั้งหมด 8 องค์การ และมีองค์การที่
มีการวําจ๎างพนักงานแรงงานรับเหมานอกเหนือจากพนักงานประจา ทั้งหมด 6 องค์การ
จานวนกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง ใช๎สูตร (Yamane, 1973: 125) โดยกาหนดคํา
ความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และคําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 จากประชากรทั้งหมด 9,281 คน ผลการ
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คานวณกลุํมตัวอยํางคือ n = 383.47 คน หรือ 384 คน เพื่อปูองกันความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน
จึงเก็บเผื่ออีกร๎อยละ 5 เป็นจานวน 403 คน จากนั้นผู๎วิจัยได๎เพิ่มกลุํมตัวอยํางเป็น 408 คน และทา
การสุํมตัวอยํางเทํากันๆ ในทุกองค์การแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบํงเป็นพนักงานประจา และแรงงานรับเหมาจานวนกลุํมละ
34 ตัวอยําง ทั้งหมด 68 ตัวอยํางตํอองค์การ อันเนื่องมากจากการสุํมตัวอยํางตามสัดสํวนที่เทํากัน
ตามจานวนพนักงานในแตํละองค์การนั้น จะทาให๎ปริมาณแบบสอบถามในบางองค์การมีจานวนมาก
โดยที่การทาแบบสอบถามจ านวนมากจะทาให๎ มีผ ลกระทบตํอการทางานของพนักงาน และการ
ดาเนินงานขององค์การมาก โดยผู๎วิจัยพบวําการสุํมตัวอยํางตามสัดสํวนที่เทํากันตามจานวนพนักงาน
ในแตํละองค์การนั้น ไมํได๎รับการตอบรั บจากผู๎ประสานงานในแตํละองค์การมากนัก อีกทั้งยังต๎องมี
การติดตามผลอยํางตํอเนื่อง และใช๎ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นเวลานาน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามที่ จั ด ท าขึ้ น โดยค๎ น คว๎ า จากเอกสาร และ
ผลงานวิจัยตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อนามาเป็นแนวคิดในการสร๎างแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งแบบคาถาม
ปลายปิด และคาถามปลายเปิดประกอบด๎วย 5 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสํวนบุคคล ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายเปิดและปลาย
ปิดได๎แกํ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประเภทของสัญญาจ๎าง อายุงานกับนายจ๎าง
ปัจจุบัน และรายได๎รวมเฉลี่ยตํอเดือน
ตอนที่ 2 เป็ น ค าถามเกี่ ย วกั บคุ ณ ภาพชีวิ ต ในการท างานได๎ แ กํ การได๎ รั บ คํ าตอบแทนที่
ยุติธรรม ความมั่นคงในงาน โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง ความสมดุลระหวํางงานกับ
ชีวิตสํวนตัว และการทางานรํวมกัน
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการกาหนดตนเองได๎แกํ ความต๎องการที่จะตัดสิ นใจได๎ด๎ว ย
ตนเอง ความต๎องการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถ และความต๎องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น
ตอนที่ 4 เป็นคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจภายในได๎แกํ รู๎สึกสนใจ-เพลิดเพลินในงานที่ทา รู๎สึกวํา
งานนี้สาคัญตํอตนเอง และรู๎สึกวําตนเองต๎องการเป็นคนที่มีศักยภาพ
ตอนที่ 5 เป็นคาถามเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะลาออก
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคาถาม และวัตถุประสงค์ มีข๎อคาถามทั้งหมด 58 ข๎อ จาก
61 ข๎อ ที่มีคําดัชนีมากกวํา 0.50 จากนั้นทาการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยนาไป
ทดลองใช๎กับประชากรที่ไมํใชํกลุํมเปูาหมาย คือองค์การผู๎ผลิตนอกเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์
จานวน 35 ตัวอยําง แล๎วนามาหาคํา Cronbach’s Alpha Coefficient (บุญชม ศรีสะอาด, 2553:
116-119) โดยคําที่ได๎สามารถแสดงตามด๎านลําง
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปคําความเชื่อมั่นของข๎อคาถามรายข๎อ และทั้งฉบับ
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
จานวน
แบบสอบถาม
ข้อ
()
คําตอบแทนที่ยุติธรรม
5
0.92
ความมั่นคงในงาน
4
0.73
โอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง
4
0.83
ความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว
5
0.94
การทางานรํวมกัน
5
0.94
ความต๎องการตัดสินใจด๎วยตนเอง
4
0.92
ความต๎องการเป็นคนมีความสามารถ
5
0.96
ความต๎องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น
5
0.92
มีความรู๎สึกสนใจ เพลิดเพลินในงานที่ทา
5
0.84
มีความรู๎สึกวํางานที่ทามีความสาคัญตํอตนเอง
5
0.90
มีความรู๎สึกวําต๎องการเป็นคนที่มีศักยภาพ
6
0.91
ความตั้งใจที่จะลาออก
5
0.90
โดยรวมทั้งฉบับ
58
0.93
วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล มี อั ต ราการตอบกลั บ ของแบบสอบถามทั้ ง หมด 310 ฉบั บ ส าหรั บ
แบบสอบถามที่มีข๎อมูลไมํครบถ๎วน ผู๎วิจัยได๎ทาการแทนคําข๎อมูลด๎วยวิธีแทนคําแบบพหุ (Multiple
Imputation) (สันทัด พรประเสริฐมานิต, 2559) จึงมีแบบสอบถามที่สามารถนาไปใช๎ได๎ทั้งหมด 301
ตัวอยํางคิดเป็นร๎อยละ 74.02 โดยแบํงเป็นพนักงานประจาจานวน 192 ฉบับ และแรงงานรับเหมา
จานวน 109 ฉบับ อัตราการตอบกลับ (สํงคืนกระดาษเปลํา) มีจานวนทั้งหมด 38 ฉบับ คิดเป็นร๎อย
ละ 9.31 และเอกสารสูญหายทั้งหมด 60 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 14.71 เป็นผลมาจากการที่ผู๎
ประสานงานไมํได๎ติดตามการทาแบบสอบถามของพนักงานอยํางใกล๎ชิด และพนักงานไมํมีแรงจูงใจใน
การทาแบบสอบถาม จึงเป็นเหตุให๎พนักงานไมํได๎ให๎ความสาคัญในการตอบแบบสอบถาม แตํอยํางไรก็
ตาม ผู๎วิจัยพบวําอัตราการตอบกลับของงานวิจัยนี้สูงกวําคําเฉลี่ยของอัตราการตอบกลับของงานวิจัย
ทางด๎านองค์การที่ร๎อยละ 52.7 (S.D. = 20.4) โดย (Baruch and Holtom, 2008) ที่ได๎ทาการศึกษา
และรวบรวมอัตราการตอบกลับของงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยองค์การที่ใช๎แบบสอบถามทั้งหมด
490 งาน อีกทั้งยังมากกวําอัตราการตอบกลับที่ยอมรับได๎ของการแจกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซึ่ง
จะต๎องมีอัตราการตอบกลับไมํต่ากวําร๎อยละ 20 จึงจะสามารถเชื่อถือได๎ (Aaker, Kumar, and Day,
2001) ผู๎วิจัยจึงสามารถสรุปได๎วําอัตราการตอบกลับของงานวิจัยฉบับนี้มีความนําเชื่อถือ
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สาหรับลักษณะสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง ใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได๎แกํ
ความถี่ และคําร๎อยละ
2. สาหรับตัวแปร ใช๎สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. สาหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยใช๎
ขอบเขตที่แท๎จริง (Exact Limits) ตามแนวคิดของ (วัน เดชพิชัย , 2535: 531-532) อ๎างถึงใน (รสริน
ศรีริกานนท์, 2550) คือ ระดับมากที่สุด 5 คะแนน มีขอบเขตที่แท๎จริงเทํากับ 4.51 – 5.50 หรือ 4.51
– 5.00 (เนื่องจากคําสูงสุดคือ 5.00) กาหนดให๎อยูํในเกณฑ์ สูงมาก ระดับมาก 4 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 3.51 – 4.50 กาหนดให๎อยูํในเกณฑ์ มาก สูง ระดับปานกลาง 3 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 2.51 – 3.50 กาหนดให๎อยูํในเกณฑ์ ปานกลาง ระดับน๎อย 2 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 1.51 – 2.50 กาหนดให๎อยูํในเกณฑ์ น๎อย ต่า ระดับน๎อยที่สุด 1 คะแนน มีขอบเขตที่
แท๎จริงเทํากับ 0.51 – 1.50 หรือ 1.00 – 1.50 (เนื่องจากคําต่าสุดคือ 1.00) กาหนดให๎อยูํในเกณฑ์
น๎อยมาก ต่ามาก
4. สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ใช๎สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ ได๎แกํ
4.1 Independent Samples T-Test (Two Tailed) เพื่อทดสอบความแตกตําง
ระหวํางคําเฉลี่ยของประชากร 2 กลุํมที่เป็นอิสระตํอกัน ที่ ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 และนา
คําเฉลี่ยของแตํละกลุํมตัวอยํางมาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นวํากลุํมตัวอยํางที่ 1 มากกวํา เทํากับ
หรือน๎อยกวํากลุํมตัวอยํางที่ 2
4.2 Multiple Regression Analysis (MRA) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรใช๎
สถิติความถดถอยเชิงพหุ แบบวิธี Enter ที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 โดยกํอนที่จะทาการ
วิเคราะห์ (MRA) ผู๎วิจัยได๎ทาการทดสอบความสัมพันธ์กันเองของตัวแปรอิสระ Multicollinearity
กํอนการทดสอบ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลทั่วไป พบวําสํวนใหญํเป็นเพศหญิงจานวน 199 คน คิด
เป็นร๎อยละ 66.11 มีสถานะโสด จานวน 174 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.81 มีอายุระหวําง 18 – 30 ปี
จานวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.50 มีระดับการศึกษาต่ากวําปริญญาตรี จานวน 228 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 75.75 เป็นพนักงานประจา จานวน 192 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.79 มีอายุงานกับนายจ๎าง
ปัจจุบันมากกวํา 5 ปี จานวน 136 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.18 และมีรายได๎โดยรวมเฉลี่ยตํอเดือน
10,001-20,000 บาท จานวน 191 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.46
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปคําเฉลี่ยโดยรวมของแตํละปัจจัย
ค่าเฉลี่ย
N Mean Std. Deviation ระดับความคิดเห็น
คุณภาพชีวิตในการทางาน
301
3.21
0.58
ปานกลาง
การกาหนดตนเอง
301
3.65
0.54
สูง
แรงจูงใจภายใน
301
3.65
0.59
สูง
ความตั้งใจที่จะลาออก
301
2.69
0.94
ปานกลาง
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน ด๎านการกาหนด
ตนเอง ด๎านแรงจูงใจภายใน จากตารางที่ 2 พบวํา ระดับความคิดเห็นของปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิต
ในการทางาน การกาหนดตนเอง แรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวม มีคําเฉลี่ ย
เทํากับ 3.21 (S.D. = 0.58) ระดับปานกลาง, 3.65 (S.D. = 0.54) ระดับสูง และ 3.65 (S.D. = 0.59)
ระดับสูงตามลาดับ
ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นด๎านความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  =
2.69 (S.D. = 0.94)
ตารางที่ 3 ตารางสรุปการเปรียบเทียบปัจจัยตามประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกัน
ประเภทของสัญญาจ้าง

จานวน

คุณภาพชีวิตในการทางาน
พนักงานประจา
192
แรงงานรับเหมา/อื่นๆ
109
การกาหนดตนเอง
พนักงานประจา
192
แรงงานรับเหมา/อื่นๆ
109
แรงจูงใจภายใน
พนักงานประจา
192
แรงงานรับเหมา/อื่นๆ
109
ความตั้งใจที่จะลาออก
พนักงานประจา
192
แรงงานรับเหมา/อื่นๆ
109
หมายเหตุ: * p < 0.05 ** p< 0.01

Levene Test
F
Sig

x

SD

t

Sig.

3.32
3.01

0.53
0.60

3.90

0.05*

4.50

0.00

3.71
3.53

0.49
0.61

8.25

0.00*

2.62

0.01

3.75
3.49

0.54
0.64

2.84

0.09

3.68

0.00

2.63
2.81

1.02
0.77

14.10

0.00*

-1.72

0.09
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน ด๎านการ
กาหนดตนเอง ด๎านแรงจูงใจภายใน และความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานที่มีประเภทของสัญญา
จ๎างที่แตกตํางกัน จากตารางที่ 3 พบวําพนักงานที่มีประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกันมีปัจจัย
ทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน การกาหนดตนเอง และความตั้งใจที่จะลาออกโดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มีประเภทของสัญญาจ๎างที่แตกตํางกันมีปัจจัย
แรงจูงใจภายในโดยรวมไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของคุณภาพชีวิตในการทางาน ตํอแรงจูงใจภายใน
Factor

B

Unstd. Coeff.
Std. Error

Std. Coeff.
Beta

t

Sig.

Collinearity Stat.
Tolerance VIF

CPS

- 0.02

0.05

- 0.02

- 0.44

0.66

0.72

1.38

STB

0.11

0.04

0.17

2.98

0.00**

0.64

1.56

OPP

0.17

0.04

0.26

4.85

0.00**

0.72

1.39

BAL

0.11

0.03

0.17

3.16

0.00**

0.67

1.50

SOC

0.26

0.04

0.30

6.25

0.00**

0.87

1.15

(Constant)

1.54

0.17

9.25

0.00

SEest = ±0.46; Durbin-Watson = 1.98; R = 0.64; R2 = 0.40; F = 39.97; sig = 0.00

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการกาหนดตนเอง ตํอแรงจูงใจภายใน
Unstandardized Coefficients

Factor

Standardized
Coefficients

t

B

Std. Error

Beta

DEC

0.32

0.04

0.42

8.00

COM

0.15

0.04

0.17

REL

0.26

0.04

0.28

(Constant)

1.02

0.17

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

0.00**

0.66

1.53

3.28

0.00**

0.65

1.53

6.06

0.00**

0.84

1.19

5.83

0.00

SEest = ±0.43; Durbin-Watson = 1.78 R = 0.69; R2 = 0.48; F = 89.73; sig = 0.00

466

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของแรงจูงใจภายใน ตํอความตั้งใจที่จะลาออก
Standardized
Collinearity
Coefficients
Statistics
ตัวแปร
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Tolerance VIF
FUN
- 0.55
0.07
- 0.40
- 7.37 0.00**
0.88
1.14
IMP
- 0.22
0.09
- 0.18
- 2.39 0.02*
0.47
2.12
POT
0.08
0.09
0.06
0.84 0.40
0.48
2.06
(Constant)
5.12
0.31
16.56 0.00
2
SEest = ±0.84; Durbin-Watson = 1.65; R = 0.47; R = 0.22; F = 27.33; sig = 0.00
หมายเหตุ * p < 0.05 ** p< 0.01
Unstandardized Coefficients

ตอนที่ 5
การวิเคราะห์ ข๎อมูลด๎ว ยสถิติวิเคราะห์ ส มการถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) ผลการศึกษา จากตารางที่ 4 และ 5 พบวําปัจจัยทางด๎านคุณภาพชีวิตในการทางาน
และการกาหนดตนเองสํงผลตํอแรงจูงใจของพนักงานอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.01 r =
0.64 และ r = 0.69 ตามลาดับ และจากตารางที่ 6 พบวําปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในสํงผลตํอ
ความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05 r = 0.47
สรุป และอภิปรายผล
สมมติ ฐ านที่ 1 พนั ก งานประจามีคุ ณภาพชีวิ ตในการทางานเฉลี่ ยมากกวํ าหรือ เทํ ากั บ
แรงงานรับเหมา ผลการทดสอบพบวําพนักงานประจามีคุณภาพชีวิตการทางานเฉลี่ยมากกวําแรงงาน
รับเหมา ซึ่งสอดคล๎องกับ Gupta and Gupta (2013) ที่พบวําคุณภาพชีวิตในการทางานของอาจารย์
ที่เป็นพนักงานประจา และอาจารย์ที่เป็นพนักงานชั่วคราว มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ p < 0.01 และอาจารย์ที่เป็นพนักงานประจามีคุณภาพชีวิตในการทางานสูงกวําอาจารย์
ที่เป็นพนักงานชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู๎คําตอบแทนที่ไมํยุติธรรมอันเนื่องมาจากการ
เปรียบเทียบระหวํางการจ๎างงานแบบรายเดือน และรายวันเป็นต๎น ความรู๎สึกไมํมั่นคงในงานจากการ
จ๎างงานที่มีการกาหนดระยะเวลา การไมํมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง เนื่องจาก
นายจ๎างให๎ความสาคัญพนักงานประจามากกวําแรงงานรับเหมา และความไมํสมดุลระหวํางงานกับ
ชีวิตสํวนตัวอันเนื่องมาจากการจ๎างงานแบบรายวัน ทาให๎ต๎องทางานในวันหยุดเพื่อให๎ได๎มาซึ่งรายได๎ที่
ใกล๎เคียงการจ๎างงานแบบรายเดือน
สมมติ ฐ านที่ 2 พนั กงานประจามีก ารกาหนดตนเองเฉลี่ ยมากกวํา หรื อเทํ ากั บแรงงาน
รับเหมา ผลการทดสอบพบวําพนักงานประจามีการกาหนดตนเองเฉลี่ยมากกวําแรงงานรับเหมา ซึ่ง
สอดคล๎องกับ Hynes (2015) ที่พบวําพนักงานประจามีระดับความมีอิสระในงานมากกวําพนักงาน
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ชั่วคราว ที่ทางานในโรงพยาบาลแหํงหนึ่ง ซึ่งความมีอิสระในงานเป็นหนึ่งในปัจจัยของการกาหนด
ตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับรู๎คําตอบแทนที่ไมํยุติธรรมอันเนื่องมาจากการเปรียบเทียบระหวําง
การจ๎ างงานแบบรายเดือน และรายวันเป็นต๎น ความรู๎สึ กไมํมั่นคงในงานจากการจ๎างงานที่ มีการ
ก าหนดระยะเวลา การไมํ มี โ อกาสในการพั ฒ นาความสามารถของตนเองเนื่ อ งจากนายจ๎ า งให๎
ความสาคัญพนักงานประจามากกวําแรงงานรับเหมา และความไมํสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว
อันเนื่องมาจากการจ๎างงานแบบรายวัน ทาให๎ต๎องทางานในวันหยุดเพื่อให๎ได๎มาซึ่งรายได๎ที่ใกล๎เคียง
การจ๎างงานแบบรายเดือน
สมมติฐานที่ 3 พนักงานประจามีแรงจูงใจภายในเฉลี่ยมากกวําหรือเทํากับแรงงานรับเหมา
ผลการทดสอบพบวําพนักงานประจามีแรงจูงใจภายในเฉลี่ยมากกวําแรงงานรับเหมา ซึ่งสอดคล๎องกับ
Kumar, Mehra, Inder and Sharma (2016) ที่พบวําพนักงานสัญญาจ๎างมีแรงจูงใจภายในต่ากวํา
พนักงานประจา ที่ทางานเกี่ยวกับผู๎ให๎บริการดูแลสุขภาพเบื้องต๎น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพการจ๎าง
งานที่ทาให๎พนักงานไมํมีความมั่นคง หรือไมํรู๎อนาคตของตนเองกับองค์การในปัจจุบัน และการรับรู๎วํา
การทางานของตนไมํมีผลตํอการเปลี่ยนสภาพการจ๎างงาน ทาให๎แรงงานรั บเหมามีความรู๎สึกวํางานนี้
ไมํมีความสาคัญตํอตนเอง ทาให๎ไมํมีความสนใจ หรือรู๎สึกเพลิดเพลินในการทางาน จนถึงไมํต๎องการ
เป็นคนที่มีศักยภาพ
สมมติฐานที่ 4 พนักงานประจามีความตั้งใจที่จะลาออกเฉลี่ยน๎อยกวําหรือเทํากับแรงงาน
รับเหมาผลการทดสอบ พบวําพนักงานประจามีความตั้ งใจที่จะลาออกเฉลี่ยน๎อยกวําแรงงานรับเหมา
ซึ่งสอดคล๎องกับ Qian, Li, Wu, and Wu, (2017) ที่พบวําพนักงานที่มีการจ๎างงานแบบชั่วคราวมี
ความตั้งใจที่จ ะลาออกมากกวําพนักงานที่มีการจ๎างงานแบบประจา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่
แรงงานรั บ เหมามี คุณ ภาพชี วิต ในการทางาน การก าหนดตนเอง และแรงจูง ใจภายในที่ ต่ า อั น
เนื่องมาจากการเปรียบเทียบของสภาพการจ๎างงานที่แตกตํางกัน
สมมติ ฐานที่ 5 ปั จ จั ย ทางด๎า นคุ ณภาพชี วิต ในการทางานสํ งผลตํอ แรงจู งใจภายในของ
พนักงานประจาและแรงงานรับเหมา ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน พบวํา มีตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร คือ ความต๎องการทางานรํวมกัน ความต๎องการโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถของตนเอง ความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว และความมั่นคงในงาน ที่มีผล
ตํอแรงจูงใจภายในของพนักงานอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคําสัมประสิทธิ์เป็นบวกตํอ
ความสัมพันธ์ในการเกิดแรงจูงใจภายในไปในทิศทางเดียวกัน คุณภาพชีวิตในการทางานสามารถ
รํวมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานได๎ร๎อยละ 40.39 (R2 = 0.40), (R = 0.64) และ (S.E. =
±0.46) ทั้งนี้ผลที่ได๎อาจเกิดกลุํมตัวอยํางอยูํในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะของกระบวนการทางาน
ความคล๎ายคลึงกัน และต๎องมีการประสานงานกันอยํางตํอเนื่องมากกวําสํวนงานอื่นๆ โดยที่ความ
มั่น คงในงาน โอกาสในการพัฒ นาความสามารถของตนเอง และความสมดุลระหวํางงานกับชีวิต
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สํวนตัว เป็นสิ่งที่พนักงานต๎องการมาก เนื่องจากโอกาสในการเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน หรือตาแหนํง
งานนั้นมีน๎อย พนักงานจึงมองหางานที่มีความมั่นคง และความสมระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว ซึ่ง
สอดคล๎องกับ Parise, Geraldes, and Soler (2016) ที่พบวําคุณภาพชีวิตในการทางานสํงผล
ทางบวกตํอแรงจูงใจภายใน
สมมติ ฐานที่ 6 ปั จ จั ย ทางด๎านการกาหนดตนเองสํ งผลตํอแรงจูงใจภายในของพนักงาน
ประจา และแรงงานรับเหมา ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของการกาหนดตนเองตนเอง พบวํา
มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ความต๎องการตัดสินใจด๎วยตนเอง ความต๎องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น
และความต๎องการเป็นคนมีความสามารถของพนักงานที่สํงผลตํอแรงจูงใจภายในอยํางมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 มีคําสัมประสิทธิ์เป็นบวกตํอความสัมพันธ์ในการเกิดแรงจูงใจภายในไปในทิศทาง
เดียวกัน การกาหนดตนเองสามารถรํวมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานได๎ร๎อยละ 47.55 (R2 =
0.48), (R = 0.69) และ (S.E. = ±0.43) ทั้งนี้ผลที่ได๎อาจเกิดกลุํมตัวอยํางอยูํในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมี
ลักษณะของกระบวนการทางานความคล๎ ายคลึ งกัน และต๎องมีการประสานงานกันอยํางตํอเนื่อง
มากกวําสํวนงานอื่นๆ แตํอยํางไรก็ตามก็ยังมีความต๎องการที่จะเป็นคนที่มีความสามารถ เนื่องจาก
ยังคงต๎องการความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน อีกทั้งมีความต๎องการที่จะกาหนดตนเองในการกระทา
บางอยํางที่ทาให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ Edmunds, Ntoumanis and Duda
(2006) ที่พบวํามีเพียงความต๎องการเป็นคนที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามปัจจัยของการกาหนด
ตนเองสํงผลทางบวกตํอการแรงจูงใจภายในที่ (β = 0.23, p < 0.02) รวมถึง Olafsen, Halvari,
Forest and Deci (2015) ที่พบวํา จานวนเงินที่ได๎รับสํงผลตํอ การรับรู๎ความยุติธรรมของจานวนเงิน
ที่ได๎รับอยํางมีนัยสาคัญที่ (r = 0.38, p < 0.00) การรับรู๎การสนับสนุนจากหัวหน๎างานสํงผลตํอ
กระบวนการรับรู๎ความยุติธรรมอยํางมีนัยสาคัญที่ (r = 0.38, p < 0.00) กระบวนการรับรู๎ความ
ยุติธรรม สํงผลตํอความพึงพอใจอยํางมีนัยสาคัญที่ (r = 0.30, p < 0.00) และความพึงพอใจสํงผลตํอ
แรงจูงใจภายในอยํางมีนัยสาคัญที่ (r = 0.75, p < 0.00) และ Burrell (2006) ได๎ศึกษาการรับรู๎ความ
เป็น เอกเทศ และการรับ รู๎การสนั บสนุน พฤติกรรมการฝึกสอนตํ อแรงจูงใจภายในของนักกีฬาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการศึกษาพบวําผลการศึกษาพบวํา ความต๎องการความพึงพอใจสํงผลตํอ
แรงจูงใจภายในอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ (r=0.48, p < 0.00)
สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยทางด๎านแรงจูงใจภายในสํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน
ประจา และแรงงานรับเหมา ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุของแรงจูงใจภายใน พบวํา มีตัวแปร
อิสระ 2 ตัวแปร คือ ความรู๎สึกสนใจเพลิดเพลินในงานที่ทา และความรู๎สึกวํางานที่ทามีความสาคัญตํอ
ตนเองของพนักงานที่สํงผลตํอความตั้งใจที่จะลาออกอยํางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคํา
สัมประสิทธิ์เป็นลบตํอความสัมพันธ์ในการเกิดความตั้งใจที่จะลาออกไปในทิศทางเดียวกัน ความตั้งใจ
ที่จะลาออกสามารถรํวมกันพยากรณ์แรงจูงใจของพนักงานได๎ร๎อยละ 21.64 (R2 = 0.22), (R = 0.47)
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และ (S.E. = ±0.84) โดยผลที่ได๎อาจเกิดจากการที่องค์การได๎มีการสนับสนุนโอกาสในการพัฒนา
ตนเองของพนักงาน และสนับสนุนการทางานของพนักงาน ทาให๎พนักงานพึงพอใจ รู๎สึกเพลิดเพลิน
สนุกในงานที่ทา มีความผูกพันตํอองค์การ ทาให๎พนักงานมีความรู๎สึกรับผิดชอบตํองานที่ตนเองทา ซึ่ง
แสดงให๎เห็นวําพนักงานเห็นวํางานที่ตนเองทาสาคัญตํอตนเอง สาหรับการรํวมพยากรณ์ความตั้ งใจที่
จะลาออกของพนักงานอีกร๎อยละ 78.36 ที่หายไป อาจเป็นผลมาจากตัวแปรอื่นๆ ที่สํงผลตํอตัวแปร
ตาม แตํผู๎วิจัยไมํได๎ทาการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับ Jeswani (2016) ที่พบวํา ความ
สนใจ-เพลิ ด เพลิ น ความมุํ ง มั่ น พยายาม ความรู๎ ผํ อ นคลาย และความต๎ อ งการมี ศั ก ยภาพ มี คํ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตํอแรงจูงใจภายในที่ระดับ 0.152, 0.389, 0.013 และ 0.062 อีกทั้งแรงจูง
ภายในมีคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางลบตํอความตั้งใจที่จะลาออกที่ระดับ -0.754
ข้อเสนอแนะ
1. คุณภาพชีวิตในการทางานด๎านความมั่นคงในงาน: ควรมีระบบคัดสรรบุคลากรที่มี
ความสามารถเข๎ามาเป็นพนักงานประจา โดยอาศัยการจ๎างงานผํานองค์การดูแลผู๎รับเหมาแรงงาน
เพื่อทดลองงาน กํอนปรับเป็นพนักงานประจา
2. คุณภาพชีวิตในการทางานด๎านการสร๎างโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง:
ควรให๎โอกาสพนักงานที่ต๎องการพัฒนาความสามารถตนเอง หรือความต๎องการทักษะตามตาแหนํง
งานนั้นๆ โดยไมํคานึงถึงสถานะการจ๎างงาน
3. คุณภาพชีวิตในการทางานด๎านความสมดุลระหวํางงานกับชีวิตสํวนตัว : ควรพิจารณาการ
ปรับคําจ๎าง เงินเดือน หรือสวัสดิการให๎เหมาะสมกับการทางาน โดยเฉพาะงานที่แรงงานรับเหมาได๎ทา
ในตาแหนํงเดียวกันกับพนักงานประจา เชํนการปรับลักษณะการวําจ๎างจากรายวัน เป็นรายเดือนเป็น
ต๎น
4. คุณภาพชีวิตในการทางานด๎านการทางานรํวมกันของพนักงาน: ควรให๎ความสาคัญตํอการ
จัดการความขัดแย๎ง ที่มีหน๎าที่ในการทางานในตาแหนํง หรือลักษณะเดียวกัน อันเนื่องมาสภาพการ
จ๎างที่แตกตํางกัน
5. การกาหนดตนเองด๎านความต๎องการตัดสินใจด๎วยตนเอง: ควรให๎ความสาคัญความคิด
ทัศนคิต และสร๎างวัฒนธรรมองค์การที่สนับสนุนให๎พนักงานกล๎าคิด กล๎าทา และกล๎าแสดงออก
6. การกาหนดตนเองด๎านความต๎องการเป็นคนที่มีความสามารถ: ควรให๎โอกาสพนักงาน
แสดงความสามารถ มีการประเมินที่ชัดเจน และมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดเดํน และจุดด๎อยที่พนักงาน
เพื่อสํงเสริมให๎เป็นคนมีความสามารถ
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7. การกาหนดตนเองด๎านความต๎องการมีปฏิสัมพันธ์กับผู๎อื่น: ควรสร๎างวัฒนธรรมองค์การใน
ทางานเป็นทีม มีกระบวนการสื่อสารที่ ชัดเจน มีกิจกรรมในการทางานรํวมกันของพนักงานที่มีสถา
พการจ๎างที่แตกตํางกัน
8. แรงจูงใจภายในด๎านความรู๎สึกสนใจ เพลิดเพลินในงานที่ทา: ควรหมุนเวียนหน๎างาน เพื่อ
ไมํให๎พนักงานเกิดความเบื่อหนํายตํอการทางาน และเพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎พนักงานเกิดการเรียนรู๎
และสามารถทดแทนพนักงานอื่นได๎
9. แรงจูงใจภายในด๎านความรู๎สึกวํางานที่ทามีความสาคัญตํอตนเอง: หัวหน๎างานต๎องชี้ให๎
พนักงานเห็นวําสิ่งที่ตนเองทานั้นมีความสาคัญตํอตัวพนักงานเอง และสาคัญไมํน๎อยกวําสํวนงานอื่นๆ
เพื่ อ ให๎ พ นั ก งานเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบในสิ่ ง ที่ ต นเองท า ซึ่ ง จะท าให๎ พ นั ก งานเห็ น ถึ ง
ความสาคัญของงานที่ตนเองทา
10. แรงจูงใจภายในด๎านความรู๎สึกวําตนเองต๎องการเป็นคนที่มีศักยภาพ หัวหน๎างานควรที่จะ
มอบหมายงานที่พิเศษให๎กับพนักงานที่มีศักยภาพ และมีความยินดีที่จะทางานดังกลําว เพื่อเป็นการ
พัฒนาความสามารถของพนักงาน มีการประเมินผลงานพนักงานที่ชัดเจน และมีข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับ
จุ ด เดํ น ของพนั ก งาน และจุ ด ด๎ อ ยที่ พ นั ก งานต๎ อ งปรั บ ปรุ ง เพื่ อ สํ ง เสริ ม ให๎ พ นั ก งานเป็ น คนที่ มี
ความสามารถ
11. ความตั้ ง ใจที่ จ ะลาออก: ผู๎ บ ริ ห าร ฝุ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล และหั ว หน๎ า งานควรให๎
ความสาคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทางาน การกาหนดตนเอง และแรงจูงใจของพนักงาน เพื่อ
ลดความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานประจา และแรงงานรับเหมา และยังสามารถรักษาพนักงานที่มี
ความสามารถให๎ ค งอยูํ กั บ องค์ ก ารได๎ โดยที่ พ นั ก งานยั ง คงมี แ รงจู ง ใจภายในส าหรั บการท างาน
ตลอดเวลา
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บทคัดย่อ
ในการวิจั ย เรื่ อง การรั บรู ของนักทองเที่ยวต อการเป็นเมืองทองเที่ยวเชิงสุ ขภาพ จังหวัด
เชี ย งใหม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษา 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ข องนั ก ท อ งเที่ ย วต อ การเป็ น เมื อ ง
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอธุรกิจ
บริการดานสุขภาพ จากจํานวนกลุมตัวอย างจํานวน 248 คน จากกลุมประชากรที่เป็นนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ โดยเป็นการเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชเครื่องมือคือ
แบบสอบถาม ทําการศึกษาระหวางชวงเดือนเมษายน 2560 ถึง มิถุนายน 2561
โดยมีผลการศึกษา พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวที่เ ขามาในจังหวัดเชียงใหมรูจักการนวดแผน
ไทยมากที่สุด และนิยมใชบริการการนวดแผนไทย มากที่สุด มีระดับความพึงพอใจในระดับสูง สําหรับ
การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมเมื่อเปรียบเทียบกับ
การบริการดานสุขภาพของประเทศนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัด
เชียงใหมมีความพึงพอใจการใหบริการในประเทศไทยมากกวาประเทศของตนเป็นจํานวนมากที่สุด
ดานระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจากการใชบริการธุรกิจบริการสุขภาพ สวน
ใหญนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอความคาดหวังของการบริการ เป็นจํานวนมากที่สุด สําหรับ
ปัจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือกใชบริการดานสุขภาพ สวนใหญมีเหตุผลที่เลือกใชบริการ
ดานสุขภาพเพราะพนักงานมีทักษะ เป็นจํานวนมากที่สุด
คาสาคัญ: การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ การรับรู เชียงใหม ธุรกิจสุขภาพ นักทองเที่ยว
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Abstract
The research on the Perception of International Tourists towards Health
Tourism, Chiang Mai province. The purpose of the study are 1) To study of tourists’
perception on health tourism city. ChiangMai Province. 2) To study tourist satisfaction
in health service business. The sample size was 248 persons. Accidental sampling
and quantitative research were used. Study conducted between April 2017 to June
2018.
The results found that most tourists who come to Chiang Mai know the most
traditional Thai massage. They satisfied with Thai Massage in highest level of
satisfaction in service. Comparison of health service satisfaction in Chiang Mai
compared to health services of foreign tourists country. It is found that tourists who
come to Chiang Mai are more satisfied with the service in Thailand than their own
country. The level of expectation of foreign tourists from using the health service
business in Chiang Mai have a high level of satisfaction with their service
expectations. The factors that make foreign tourists choose health services. Most
have a reason to choose health services cause of their skilled staff.
Keywords: Health tourism, Perception, Chiang Mai, wellness business, Foreign
Tourism.
บทนา
สถานการณ์การทองเที่ยวประเทศไทยในปัจจุบัน แผนการตลาดของ การทองเที่ยวแห ง
ประเทศไทยปี 2560 จัดทําขึ้นภายใตกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผน
ยุทธศาสตร์การทองเที่ยวไทย พ.ศ.2558-2560 และแผนวิสาหกิจ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
พ.ศ.2560-2564 ผนวกกับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อใหไดแผนที่เกิดประโยชน์ ตอ
ประเทศชาติ แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด มุ ง สู ก ารเป็ น แหล ง ท อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม ( Preferred
Destination) อยางยั่งยืน ดวยการเพิ่มรายไดทางการทองเที่ยวควบคูกับการสรางความยั่งยืนทางการ
ทองเที่ยว โดยเนนสรางความเขมแข็งภายในประเทศ แลวจึงเชื่อมตอเศรษฐกิจไทยเขากับเศรษฐกิจ
โลกอย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพดว ยวิ ถีไ ทยผ านการส ง มอบประสบการณ์ เ อกลั ก ษณ์ เฉพาะถิ่ น ( Local
Experience) และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ที่สามารถเพิ่มคุณคาและสรางมูลคา
ใหกบั การทองเที่ยวไทย อันจะเป็นฟันเฟืองสําคัญในการสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและ
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กระจายรายไดสูทองถิ่น เพื่อใหคนในทองถิ่นเกิดความรูสึก เป็นสวนหนึ่งของการทองเที่ยว ซึ่งเป็น
หัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (กองกลยุทธ์การตลาด ททท, 2559)
การทองเที่ยวรูปแบบการทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) มีการ
ทองเที่ยวอยู 7 ประเภทไดแก การทองเที่ยวเชิงทัศนศึกษา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทองเที่ยว
เชิงกีฬา การทองเที่ยวแบบผจญภัย การทองเที่ยวแบบโฮมสเตย์ การทองเที่ยวพํา นักระยะยาวและที่
สําคัญคือ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (วารัชต์ มัธยมบุรุษ , ม.ป.ป.) ซึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Health Tourism) หมายถึง การเดินทางทองเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเรี ยนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดย
แบงเวลาจากการทองเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพและหรือบําบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพ เชน การ
รับคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพ การออกกําลังกายอยางถูกวิธี การนวด/อบ/ประคบสมุนไพร การฝึก
ปฏิบั ติส มาธิ ตลอดจนการตรวจร างกาย การรั กษาพยาบาลและอื่นๆ โดยเป็นการทองเที่ยวที่ มี
จิตสํานึกตอการสงเสริมและรักษาสุขภาพและสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป ทั้งนี้ในปี 2560 มีนักทองเที่ยว
ตางชาติที่เขามาใชจายเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางดานสุขภาพในประเทศไทย เป็นจํานวนเงินถึง 16,589
ลานบาท (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬ า, 2560) ซึ่งการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism)
จะมีการจัดรายการทองเที่ยวพักผอนทามกลางธรรมชาติ เพื่อเรียนรูวิธีใชพลังงานจากธรรมชาติมา
บําบัดรักษาและสรางเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใหสดชื่นผองใส เป็นการเพิ่มพูนพละกําลังให
สมบู รณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิ ตใจและรางกายใหส มดุล และภายหลั งการทองเที่ยวก็ส ามารถนํา
กลับไปปรับประยุกต์ใชในชีวิตประจําวันได (กองอนุรักษ์, 2544) ทั้งนี้จากการรายงานมูลคาการตลาด
ธุรกิจสุขภาพและความงามปี 2560 พบวา ธุรกิจดานการนวดไทยมีมูลคาถึง 31,155 ลานบาท คิด
เป็นรอยละ23 ดานธุรกิจบริการการแพทย์มีรายได 102,926 ลานบาท คิดเป็นรายได 75% และ
ธุรกิจสินคาสปา 2,419 ลานบาท คิดเป็นรอยละ2 (Spaborn, 2561)
เชียงใหมไดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่เป็นจุดเนน (Focus) และทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) สําคัญใน
ระยะยาวหวังผลักดันใหเชียงใหมเป็น ศูนย์กลางการทองเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ (Tourism
and Health Hub) เชื่อมโยงสูเมืองทองเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากเชียงใหมมีความหลากหลายทั้งการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี การทองเที่ย วเชิงธรรมชาติ การทองเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเป็นศูนย์กลางการสงเสริมธุรกิจบริการดานสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกซึ่งจะสามารถรักษาและตอยอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นถิ่นสูรูปแบบ
การบริการการทองเที่ยวที่มีคุณภาพมีอัตลักษณ์โดดเดน (มติชน, 2560)
ทั้งนี้การทองเที่ยวในเชียงใหมเป็นที่รับรูของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติมาเป็น
ระยะเวลายาวนานทั้งจากการสงเสริมของหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทั้งนี้การ
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พัฒนาเมืองเชียงใหมใหเป็นที่รูจักในบทบาทของการเป็นแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่ถูกกําหนดขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น ตองไดรับการศึกษาเพื่อใหทราบถึงการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอธุรกิจดานสุขภาพของ
เชียงใหมเป็นอยางไร และระดับความพึงพอใจตอการใหบริการของธุรกิจดานสุขภาพ เพื่อจะไดพัฒนา
ธุรกิจสุขภาพใหตรงกับ ความตองการรวมถึงสรางการรับรูในธุรกิจที่ยังไมเป็นที่นิยมแกนักทองเที่ยว
ตอไป จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูของนักทองเที่ยวตอธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ ยวและเปรียบเทียบธุรกิจสุขภาพของนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตศึกษา
การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาในเรื่องการรับรูของนักทองเที่ยวตอการเป็นเมืองทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการวิจั ยระหวาง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุมประชากรคือ นักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมระหวาง
ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 โดยไมใชความนาจะเป็น (Nonprobability Sampling)
วิธีการสุ่มตัวเลือก
การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุมตัวอยาง
เพื่อใหไดจํานวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ์ กลุมตัวอยางจะเป็นใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลได
จํานวน 248 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมู ลเชิงปริมาณ ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) สามารถแบงออกเป็น 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ์ ไดแก เพศ อายุ
สวนที่ 2 ระดับการรับรูดานธุรกิจสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม
สวนที่ 3 ระดับความพึงพอใจตอการใชบริการธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มาจาก 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 248 ชุด และ 2) เป็นขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได
จากการคนหาขอมูล เชน หนังสือ ตํารา รายงานผลการศึกษา วิจัย บทความ ทั้งจากหองสมุด และ
ออนไลน์ เป็นตน
การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
การวิเคราะห์ขอมูลและประมวลผลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย คา
รอยละ
ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยดานขอมูลทั่วไปกลุมตัวอยาง
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมสวนมากมีอายุ 26-35ปี โดย
คิดเป็นจํานวน 78 คน หรือรอยละ 31.50 รองลงมามีอายุ 16-25ปี มีจํานวน 74 คน หรือรอยละ
29.80 และอายุมากกวา 55 ปีขึ้นไปจํานวน 32 คน คิดเป็นรอยละ 12.90 ตามลําดับ
สําหรับสถานภาพนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมสวนมากมีสถานภาพโสด คิดเป็น
จํานวน 154 คน หรือรอยละ 62.10 รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 50 คน รอยละ20.20 และ
ไมระบุสถานภาพ จํานวน 36 คน คิดเป็นรอยละ 14.50 ตามลําดับ
2. ผลการวิจัยดานการรับรูของนักทองเที่ยวตอธุรกิจสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม
ดานการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกอนมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
พบวาสวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมรูจักนวดแผนไทยจํานวน 170 คน คิดเป็นรอย
ละ 38.3 รองลงมาคือสปาและสถาบันความงามจํานวน 104 คน รอยละ 23.4 และการรักษาทาง
การแพทย์จํานวน 70 คน รอยละ 15.8 ศัลยกรรม จํานวน 58 คน คิดเป็นรอยละ 13.1 และการ
บริการดานสุขภาพอื่น ๆ จํานวน 42 คน คิดเป็นรอยละ 9.5 ตามลําดับ
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ บริ ก ารด า นสุ ข ภาพที่ นั ก ท อ งเที่ ย วมั ก นิ ย มใช บ ริ ก ารโดยเลื อ กจากสถาน
ประกอบการ พบวาสวนใหญนั กทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมใชบริการการนวดแผนไทย
จํานวน 162 คน คิดเป็นรอยละ 30.8 รองลงมาคือสปาและสถาบันความงามจํานวน 62 คน รอยละ
11.8 โรงบาลเอกชนจํานวน 52 คน รอยละ9.9 คลินิกทําฟันและรานอาหารเพื่อสุขภาพ จํานวน 50
คน คิดเป็นรอยละ 9.5 คลินิกทั่วไปจํานวน 38 คน คิดเป็นรอยละ 7.2 สปาในโรงแรม จํานวน 32 คิด
เป็นรอยละ 6.1 บริการประเภทอื่น ๆ จํานวน 30 คน คิดเป็นรอยละ 5.7 โรงพยาบาลของรัฐจํานวน
26 คน คิดเป็นรอยละ 4.9 คลินิกเสริมความงามจํานวน 14 คน คิดเป็นรอยละ 2.7 และมีจํานวนนอย
ที่สุดคือ คลินิกเฉพาะทาง จํานวน 10 คน คิดเป็นรอยละ 1.9 ตามลําดับ
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ท อ งเที่ ย วและเปรี ย บเที ย บธุ ร กิ จ สุ ข ภาพของนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ
ดานระดับความพึงพอใจตอการบริการธุรกิจบริการสุขภาพ พบวานักทองเที่ยวที่เขามาใช
บริการ มีระดับความพึงพอใจรอยละ 80-100 จํานวน 192 คน คิดเป็นรอยละ 53.2 รองลงมามีระดับ
ความพึงพอใจ รอยละ 60-79 จํานวน 74 คน รอยละ 29.8 มีระดับความพึงพอใจรอยละ 40-59
จํานวน 36 คน รอยละ 14.5 มีระดับความพึงพอใจรอยละ 20-39 จํานวน 4 คน รอยละ 1.6 และมี
ระดับความพึงพอใจรอยละ 0-29 จํานวน 2 คน รอยละ 0.8 ตามลําดับ
สําหรับการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมเมื่อ
เปรียบเทียบกับการบริการดานสุขภาพของประเทศนักทองเที่ยวชาวตางชาติ พบวานักทองเที่ยวที่เขา
มาในจังหวัดเชียงใหมมีความพึงพอใจ 202 คน คิดเป็นรอยละ 81.5 รองลงมาคือไมมีขอมูลจํานวน
38 คน หรือรอยละ 15.3 และไมพึงพอใจ 8 คน รอยละ 3.2 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับการใหบริการใน
ประเทศของตนเอง
ดานระดับพึงพอใจตอความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจากการใชบริการธุรกิจ
บริการสุขภาพ พบวาสวนใหญนั กทองเที่ยวมีระดั บความพึงพอใจตอความคาดหวังตอการบริการ
เกณฑ์ 80-100 จํานวน 141 คน คิดเป็น รอยละ 56.9 รองลงมาคือ เกณฑ์ 60-79 จํานวน 71 คน คิด
เป็นรอยละ 28.6 และเกณฑ์ 40-59 จํานวน 32 คน รอยละ 12.9 ตามลําดับ
ปัจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือกใชบริการดานสุขภาพ พบวานักทองเที่ยวที่เขามา
ในจังหวัดเชียงใหมมีเหตุผลที่เลือกใชบริการดานสุขภาพจากพนักงานมีทักษะจํานวน 110 คน คิดเป็น
รอยละ 18.2 รองลงมาคือ คาใชจายในการบริการ (Service Expenses) จํานวน 98 คน หรือรอยละ
16.2 และพนักงานสามารถพูดภาษาอังกฤษไดจํานวน 80 คน คิดเป็นร อยละ 13.2 มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกครบครัน จํานวน 66 คน คิดเป็นรอยละ 10.9 คาใชจายระหวางพํานักในไทย จํานวน 54 คิด
เป็นรอยละ 8.9 มีใบรับรองการบริการ จํานวน 50 คิดเป็นรอยละ 8.3 อื่นๆ จํานวน 48 คิดเป็นรอย
ละ7.9 พนักงานมีความเป็นมืออาชีพ จํานวน 48 คิดเป็นรอยละ 7.9 มีการคมนาคมที่สะดวก จํานวน
24 คิดเป็นรอยละ 4.0 มีโปรโมชั่น จํานวน 18 คน คิดเป็นรอยละ 3.0 และมีบริการรับ – สง จํานวน
8 คิดเป็นรอยละ1.3 ตามลําดับ
สรุปและอภิปรายผล
ทั้งนี้สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา นักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมสวนมากมีอายุ
26-35 ปี ซึ่งเป็นนักทองเที่ยวสว นใหญของเชียงใหมสอดคลองกับ กันต์กนิษฐ์ วรทัตพิสิฐ และ
ปาณิสรา ธรรมจักร (2559) พบวาอายุของผูใชบริการสปาอยูที่ 21- 30 ปี สวนมากมีสถานภาพโสด
ดานการรับรูของนักทองเที่ยวที่มีตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกอนมาเที่ยวจังหวัดเชี ยงใหม ที่เป็น
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เชนนี้อาจเนื่องมาจากการบริการดานสุขภาพของไทยมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะนวดไทยมีชื่อเสียงและ
เป็นที่รับรูของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ สวนใหญนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดเชียงใหมรูจักนวด
แผนไทยมากที่สุด นิ ยมใชบริ การการนวดแผนไทย มีระดับความพึงพอใจระดับสูง สอดคล องกับ
สิ ป ปศิณี บาเรย์ (2555) ที่กล าวว า “นักทองเที่ย วนิยมการบริก ารนวดตัว มากที่ สุ ด ”สํ าหรับการ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการใหบริการดานสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมเมื่อเปรียบเทียบกับการ
บริ การดานสุ ข ภาพของประเทศนั ก ทองเที่ ยวชาวตางชาติ พบวานัก ท องเที่ ยวที่เข ามาในจังหวั ด
เชียงใหมมีความพึงพอใจการใหบริการในประเทศไทยมากกวาประเทศของตนเป็นจํานวนมากที่สุดที่
เป็นเชนนี้อาจเนื่องมาจากอัตราคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินตางประเทศมีความแตกตางกันทําให
นักทองเที่ยวใชจายเงินไดมากขึ้นเมื่ออยูในประเทศไทย ดานระดับความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศจากการใชบริการธุรกิจบริการสุขภาพ สวนใหญนักทองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจตอ
ความคาดหวังตอการบริการเป็นจํานวนมากที่สุดที่เป็นเชนนี้อาจมีเหตุผลจากหลายปัจจัยเชน อัตรา
คาใชจาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกตาง การใหบริการของบุคลากร ความมีเอกลักษณ์และการออกแบบ
ที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ เป็นตน สําหรับปัจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเลือกใชบริการ
ดานสุขภาพ สวนใหญมีเหตุผลที่เลือกใชบริการดานสุขภาพเพราะพนักงานมีทักษะเป็นจํานวนมาก
ที่สุด ไมสอดคลองกับ สิปปศิณี บาเรย์ (2555) ที่กลาววา ปัจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เป็น
ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกใชสปามากที่สุดของนักทองเที่ยว แตสอดคลองกับ สุนิษา เพ็ญทรัพย์ และป
วันรัตน์ แสงสิริโรจน์ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวไทย
ตอการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่กลาววา “นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจดานกิจกรรมผูใหบริการใน
ระดับมาก โดยสวนใหญพึงพอใจดานกิจกรรม มีความพึงพอใจดานอาบน้ําแรเพื่อสุขภาพ มีสปาและ
นวดแผนไทยใหบริ การแกนักทองเที่ยว” และสอดคลองกับ วรรณา วงษ์ว านิช (2545) ที่กลาววา
“นักทองเที่ยวนิยมใชบริการศูนย์สุขภาพเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรูและทักษะดานสุขภาพ”
ข้อเสนอแนะ
1.ภาครัฐควรเนนการพัฒนารูปแบบหรือกิจกรรมทางสุขภาพแกนักทองเที่ยวที่ยังไมแตงงาน
หรือมีสถานภาพโสดเนื่องจากเป็นกลุมนักทองเที่ยวหลักของเชียงใหม ซึ่งจะไดรับการตอบรับเป็น
อยางมาก
2. ภาครัฐและธุรกิจที่เกี่ยวของดานนวดแผนไทยตองพยายามรักษามาตรฐาน เพื่อเป็นการ
รักษาจํานวนกลุมลูกคาที่มีมากที่สุดและพยายามไมใชกลยุทธ์ทางราคามาเป็นเครื่องมือซึ่งไมสงผลดี
ตอรายไดของประชาชน และภาษีภาครัฐในระยะยาว
3. ธุรกิจสปา และสถาบันความงาม จะตองพัฒ นาการรับรูใหมากขึ้นเพื่อใหนักส องเที่ยว
ตัดสินใจไดงาย เชนอาจจะเพิ่มการโฆษณาหรือโปรโมชั่นในกลุมตลาดหลัก
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4. ทั้งนี้นักทองเที่ยวใหความพึงพอใจทักษะของผูใหบริการมากที่สุด ดังนั้นควรมีการพัฒนา
และรักษามาตรฐานของผูใหบริการใหมีมาตรฐานอยางคงที่สม่ําเสมอ ทั้งนี้อาจจะตองระวังในสวนของ
ราคาแพคเกจ ที่นักทองเที่ยวสวนใหญยังมองวาประเทศไทยมีคาแรงใชจายดานสุขภาพถูกกวาแหลง
ทองเที่ยวอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั้งนี้ ขาพเจาขอขอบพระคุณ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ที่ใหโอกาส
และทุนในการนําเสนอบทความวิชาการครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และลูกสาวที่เป็นกําลังใจ
ให ข า พเจ า ฝุ า ฝั น การศึ ก ษานี้ จ นสํ า เร็ จ ทั้ ง ยั ง เป็ น แรงสนั บ สนุ น และกํ า ลั ง ใจอย า งดี ยิ่ ง ข า พเจ า
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ใหพื้นที่ในการทํางานและทุนสนับสนุน ขา พเจา
ขอขอบคุณเพื่อรวมงานหลักสูตรการทองเที่ยวและบริการที่ใหความชวยเหลือ ชี้แนะ และทําใหเกิดผล
งานวิชาการตลอดมา ขาพเจาขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มีสวนในการลงพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บ
แบบสอบถามตลอดเวลาของการศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2. เพื่อพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานให แกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหถูกตอง ตรงตอปัญหา และความ
ตองการของศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ให ครบถ ว นตามที่อ งค์ กรปกครองส ว นทอ งถิ่ นกํ าหนดให อย างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของทุกฝุายเพื่อใหคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
คือ แบบสอบถาม รวมประชากรในการทําวิจัย 241 คน และพัฒนาทักษะคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 4 ครั้ง การวิเคราะห์ขอมูลใชคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห์ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย
(mean)
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบวา ประชากรผูให
ขอมูลสวนใหญรอยละ 99.17 ระบุวาไมมีปัญหา เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ส วนใหญร อยละ 69.71 ระบุวา สงรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กให
เทศบาลตําบลทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 98.34 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายของเทศบาลตําบลทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 99.16
ระบุวาคณะกรรมการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ตอเทศบาลตําบลเป็นประจํา
สวนใหญรอยละ 92.53 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
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ยุบ เลิ ก หรื อย ายรวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ กเมื่อมีโอกาส สว นใหญรอยละ 97.10 ระบุวาไดเสนอตอ
เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุนเกี่ยวกับการบริหารงานดานครูผูดูแลเด็กเล็กบางเหมือนกัน สวน
ใหญรอยละ 98.75 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอตอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล
เกี่ ย วกั บ แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ า ง
เหมือนกัน ผูใหขอมูล ทั้งหมด รอยละ 100 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเชิญชวน
ประชาชน ชุมชน และหนวยงานทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และใหความรวมมือกับครูผูดูแลเด็กในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ งและประชากรผูให
ขอมูล รอยละ 100 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดทําหนาที่ของตนเองตามหนังสือที่
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดทุกครั้ง
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการ รวม 4
ครั้ง ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
ขอเสนอแนะเพื่อใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อยางตอเนื่อง พบวาประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 92.95 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไดจัดประชุมรวมกันภาคเรียนละไม นอยกวา 2 ครั้ง สวนใหญรอยละ 37.76 เสนอแนะให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงรายงานการประชุมใหเทศบาลตําบลทุกครั้ง สวนใหญรอยละ
98.34 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามนโยบายและแผนของเทศบาลตําบล สวนใหญ รอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบล
สวนใหญรอยละ 73.86 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุ บ เลิ ก หรื อ ย า ย รวมศู น ย์ ใ นการประชุ ม ต อ เทศบาลตํ า บล ส ว นใหญ ร อ ยละ 94.60 เสนอให
คณะกรรมการศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็กโดยเสนอใหผูบริหารเทศบาล
ตําบลไดเพิ่มหรือลดเงินเดือน เป็นตน สวนใหญ รอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเสนอแผนงานโครงการและงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลเป็นประจํา
สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดสนับสนุนผูปกครอง ชุมชน และ
หนวยงาน ทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์ สวนใหญรอยละ 97.92
เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดรวมมือกับครูผู ดูแลเด็กเล็ก ในการพัฒนาเด็กเล็ก และ
ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญรอยละ 97.51 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดปฏิบัติ
หนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และ
จังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
คาสาคัญ: การพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงาน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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Abstract
The present study aimed at 1) exploring problematic issues in work
operations of child development center committees, Thakhanun Subdistrict,
Thongphaphum District, Kanchanaburi Province, 2) developing operational skills of
the committees in particular to accuracy, problem-solving, need, effectiveness, and
completeness as assigned by subdistrict administrative organization, and 3) gathering
suggestions provided by all informants for further operational development.A
questionnaire assessed for validity and reliability was used to collect data from a
total number of 241 informants. And, frequency, percentage, and mean were used
for data analysis.
According to problematic issues in work operations of child development
center committees, it was reported by the informants that problems in meeting
arrangement were not found (99.17%), all minutes were submitted to the subdistrict
municipality (69.71%), the committees supported all work operations according to
the policy launched by subdistrict municipality (98.34%), the committees frequently
provided suggestions on work operations of the center (99.16%),provided suggestions
on an establishment, dissolution, and merger of the center (92.53%), provided
suggestions on personnel management of child development center teachers
(97.10%), provided suggestions on planning, project conduction, and budget
management for center development (98.75%), all organizations were regularly
invited to participate in educational activities and development of the center
(100.00%), and all work operations were conducted as required by Ministry of
Interior, Department of Local Administration, and Kanchanaburi Provincial
Administrative Organization (100.00%).
The process of operational skill development, child. Development center
committees participated in 4 developmental stages during May – June 2018.
In this study, it was found that suggestions were provided to the committees
for more effective work operations in the following areas: the committees should
have at least 2 or above meeting arrangements per semester (92.95%), all minutes
should be submitted to the subdistrict municipality (37.76%), the committees should
support all work operations according to the policy launched by subdistrict
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municipality (98.34%), should provide suggestions on work operations of the center
(96.68%), should provide suggestions on an establishment, dissolution, and merger of
the center (73.86%), should provide suggestions on personnel management of child
development center teachers in terms of salary raising or reduction (94.60%), should
provide suggestions on planning, project conduction, and budget management for
center development (96.68%),should provide participation opportunities in
educational activities and development of the center (96.68%), should cooperate
with the teachers in childcare and development (97.92%), and should conduct all
work operations as assigned by Ministry of Interior, Department of Local
Administration, and Kanchanaburi Provincial Administrative Organization (97.51%).
Keywords: skill development, operating, child development center’s committees,
childdevelopment center
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) ลวนแตให
ความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเป็นอยางยิ่ง ซึ่งในการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของคนนั้น
จําเป็นตองเริ่มตั้งแตอยูในครรภ์มารดา และการพัฒนาเด็กแรกเกิดเป็นตนไป ซึ่งเป็นชวงอายุปฐมวัย
และเป็นชวงชีวิตของคนที่มีความสําคัญมากที่สุดของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในชวงวัย
นี้จะมีผลโดยตรงตอพัฒนาการดานตางๆ ของเด็กเป็ นอยางมาก และเป็นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอการ
พั ฒ นาเด็ ก ในช ว งวั ย ต อ ๆ ไป ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาให กั บ เด็ ก เล็ ก ในระดั บ นี้ จึ ง ควรส ง เสริ ม
พัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กเล็กใหมีความพรอมใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (เยาวภา เดชะ
คุปต์, 2542, หนา 16)
ในปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในสั ง กั ด องค์ ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น
สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 18 และมาตรา 4 ซึ่งรับเด็ก
เล็กวัย 3-5 ปี เขารับการเลี้ยงดูในศูนย์และมีครู ผูดูแลเด็กเล็ก ทําหนาที่จัดการศึกษา เลี้ยงดูเด็ก และ
จัดอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาอยางเหมาะสมตามวัยและที่สําคัญคือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งเป็นบุคคลที่อยูอาศัยในชุมชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 9-15 คน ใหทํา
หนาที่สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพในการดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, 2559, หนา 8-9) ซึ่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระ
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การดํารงตําแหนงคราวละ 2 ปี และอาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดต อกันไดไมเกิน 2 วาระ
จากการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในระยะเวลาที่ผานมาพบวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีปัญหาในการปฏิบัติงานหลายประการ ปัญหาที่สําคัญ ไดแก ปัญหาในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (กันยารัตน์ พรหมทอง, สงวน ทรงวิวัฒน์ และประสิ ทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2556, หนา
51-57) ปัญหาดานโครงสรางการบริหารงานดานวิชาการ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร ดานอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัย ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน (สุพัฒน์
ทองจันทร์ และเสาวนี ตรีพุทธรัตน์, 2554, หนา 152) นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยังขาดการมี
สวนรวมในการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทองลักษณ์ ทัดทา, กาญจน์ เรืองมนตรี และพงษ์
ศักดิ์ ภูกาบขาว (2559, หนา 88) ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยัง
ขาดการมี ส ว นร ว มจากคณะกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ประชาชนในชุ ม ชนและหน ว ยงาน
ภาคเอกชน และขาดการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ จากผูเกี่ยวของทุกฝุายโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก
ประชาชนและชุมชน (ศิริวรรณ หลาเทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล, 2558, หนา 14-15) ซึ่งจาก
ผลการวิจัยดังกลาวขางตน เป็นประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งที่จําเป็นตองทําการวิจัย เพื่อพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีการปฏิบัติงานอยางครบถวน และ
อยางมีประสิทธิภาพตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหดวยความเชี่ยวชาญแบบ
มืออาชีพเพื่อใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดพัฒนาเด็ก เล็กชวงปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมเติบโตขึ้น
เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม ทองถิ่น และประเทศชาติสืบไปอยางยั่งยืน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิด
ทําการสอนและดูแลเด็กเล็ก ตั้งแตปี พ.ศ. 2545 มาจนถึงปั จจุบัน ซึ่งมีเด็กเล็กอายุระหวาง 3-5 ปี
เขาไปรับการเลี้ยงดูในศูนย์ จํานวน 210 คน มีครูผูดูแลเด็ก จํานวน 13 คน สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สําคัญๆ ไดแก ดานหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กติดภูเขา สวนดานหนาติดวัด
ทาขนุน และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ มีอยูอยางจํากัดใหมีประโยชน์ตอการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได แตยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ปัญหาการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สําคัญ ไดแก
ขาดงบประมาณในการจัดประสบการณ์ใหแกเด็กเล็ก การมีสวนรวมในการดําเนินงานในศูนย์ของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กคอนขางนอย (สัมภาษณ์ ครูผูดูแลเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2561) สงผลให ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กไมสูงเทาที่ควร ฉะนั้นจึงเป็น
ประเด็นปัญหาซึ่งทําใหผูวิจัยตองการศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบัน เพื่อทําการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใหถูกตอง ตรงตอปัญหา และความตองการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตามที่องค์กรปกครองสวน
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ทองถิ่นกําหนดใหอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของทุกฝุายเพื่อให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด
1. แนวคิ ด เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะที่ สํ า คั ญ คื อ ทั ก ษะเป็ น การปฏิ บั ติ ง านที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการเรียนรูเมื่อมีสิ่งเรา และมีการปฏิบัติเพื่อตอบสนองตอสิ่งเราอยางเป็นกระบวนการอยาง
ตอเนื่องกันไป (Cronbach, 1997, p. 393 และกฤษณา ศักดิ์ศรี, 2530, หนา 313-314) สําหรับ
กระบวนการเกิดทักษะ จําเป็นตองผานขั้นตอนที่สําคัญๆ รวม 3 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การสราง
ความรูความเขาใจ (cognitive phase) ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเกิดความรู ความเขาใจถึงขอมูล
สถานการณ์ วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติงานดวยความถูกตอง แมนยํา และชัดเจนขั้นตอนที่ 2
การเชื่อมโยงระหวางการปฏิบัติงานกับผลงานที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน (associative phase) ซึ่ง
เป็นการนําผลที่ไดจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับผลงานที่ไดปฏิบัติไปแลว วามีความ
เหมือนกัน หรือแตกตางกันอยางไร จําเป็นตองปรับปรุงแกไขอยางไรบาง เพื่อใหการปฏิบัติงานครั้ง
ตอๆ ไป มีคุณภาพดียิ่งขึ้นขั้นตอนที่ 3 ขั้นอัตโนมัติ (autonomous phase) เป็นขั้นตอนของการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และไมมี ขอผิดพลาดเลยแมแตนอย ซึ่งการไดลงมือ
ปฏิบัติงานซ้ําๆ กัน หลายๆ ครั้ง จนเกิดเป็นความเกง ความชํานาญ และความคลองแคลวนี้ เรียกวา
เกิดทักษะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิจั ย ต อ งการพั ฒ นาทั ก ษะในการปฏิ บัติ ง านในหนา ที่ 9 ประการที่ก รม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดใหผูดํารงตําแหนงคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดําเนินการให
ครบถวน และมีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิมโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม รวม 4 ครั้ง
ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 เพื่อใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความรู ความ
เขาใจตอบทบาทหนาที่ของตนเอง มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมี
ทักษะในการปฏิบัติงานจนทําใหการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ มากขึ้นจากสภาพ
เดิมที่เป็น อยู และผ านเกณฑ์การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา (สมศ.) สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ใ นทุ ก ครั้ ง ของการประเมิ น เพื่ อ เป็ น ต น แบบที่ ดี ต อ การ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี และนอกจังหวัดกาญจนบุรีอีก จํานวน 76
จังหวัดของประเทศไทยตอไป
2. แนวคิดเรื่ องคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเป็นบุคคล
จํานวน ไมเกิน 15 คน ซึ่งอาศัยอยูในชุมชนซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการแตงตั้ง
จากองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล หรือองค์การบริการสวนตําบลใหปฏิบัติหนาที่

489

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกํา หนด โดยมีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ 2 ปี และอาจ
ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 วาระ
สําหรั บ หนาที่ของคณะกรรมการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก มี 9 ขอ (กรมส งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, 2559, หนา 8-9) มีดังนี้1. ดําเนินการประชุมคณะกรรมการภาคเรียนละไมน อยกวา 2 ครั้ง
หรือปีการศึกษาละไมนอยกวา 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
2. ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การดําเนินงานของศูนย์ พัฒ นาเด็ก เล็ ก ให มี คุณภาพและมาตรฐานตาม
นโยบายและแผนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 3. เสนอแนะ ให ข อ คิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
คุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแกผูบริหารองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 4. เสนอแนะใหขอคิดเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง ยุ บ เลิก ยาย หรือรวมศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ ก 5. พิจารณาเสนอผู บริห ารองค์กรปกครองส ว น
ทอ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานด า นบุ ค ลากรในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก 6. พิ จ ารณาเสนอแผนงาน
โครงการ และงบประมาณในการสงเสริม และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แกผูบริหารองค์กรปกครอง
ส ว นทองถิ่ น 7. ส ง เสริ มให ผู ป กครองเด็กเล็ ก ชุมชน และสั งคมทุ กภาคส ว นมีส ว นรว มในการจั ด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8. สงเสริม สนับสนุนความรวมมือกับหัวหน าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครู ผูดูแลเด็กในการพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ และระหวางศูนย์และ 9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่
กฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัด
กําหนด
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 15 คน ของเทศบาลตําบลทาขนุนโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และมอบหมายภารกิจ
ใหปฏิบัติงานตามหนาที่ ทั้ง 9 ขอ รวม 4 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 15 คน
สามารถทําหนาที่ไดอยางครบถวน และอยางมีคุณภาพมากขึ้น
3. แนวคิดเรื่องการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน หมายถึง ภารกิจ หนาที่ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมา
ควบคูกับการดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งบุคคล ซึ่งดํารงตําแหนงใดก็ตาม จําเป็นตองปฏิบัติงานให
เป็นไปตามภารกิจ หนาที่ที่ไดกําหนดไวเป็นการเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้นๆ และจําเป็นตองหมั่ น
ศึก ษาหาความรู เ กี่ ย วกับ การทํ างานในหน าที่ ให ถูก ตอ ง มี ค วามชั ด เจน โดยมี เจตคติ ที่ดี ต อการ
ปฏิบัติงานใหป ระสบผลสํ าเร็ จอยางมีคุณภาพ โดยไมมีความผิ ดพลาด นอกจากนี้ผู ดํารงตําแหนง
จํ า เป็ น ต อ งอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน ให บ รรลุ เ ปู า หมายของการทํ า งานร ว มกั น
(Hambileton, 2007, pp. 171-173, Hambileton, 2009, pp. 145-147 and Buford &
Lindner, 2002, pp. 410-420)
4. แนวความคิดเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ในปัจ จุบันหนวยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคทองถิ่น และภาคประชาชน ตางให
ความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเป็นอยางยิ่ง เพื่อมุงเนนใหประชาชนในชุมชนมี
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ศักยภาพในการพึ่งตนเอง และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็นการเพิ่มพลังความสามารถใหแก
ชุมชนในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอชุมชน และรับผลกระทบที่ไดจากการทํากิจกรรมนั้นๆ
รวมกัน (Dye, 2007, p. 317) และจินตวีร์ เกษมสุข, 2559, หนา 7-8)
หลั กการมีส ว นร ว มของประชาชนในชุ ม ชนได รับ การยอมรั บอย างกว างขวางในปั จจุ บั น
เนื่องจากเป็นหลักการที่ชวยใหการทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนประสบผลสําเร็จไดอยางมีคุณภาพเกิด
ความรอบคอบ มีก ารเชื่อมโยงกัน ไดอ ยางสมดุล (Beierle & Cayford, 2002, p. 6&
Narayanasamy, 2009, p. 2) กอใหเกิดการเรียนรูซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาคนที่ถูกทาง
และอยางยั่งยืน (ธนากร สังเขป, 2555, หนา 44-45 และพัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556, หนา 410)
ทฤษฎี
1. ทฤษฎีพฤติกรรม-สิ่งแวดลอม (environmental behavioral theory) โดยจอห์น ล฿อค
(John Lock, 1965) เชื่อวา เด็ก คือ ผาขาวสะอาดที่ผูใหญตองจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมให ซึ่ง
ประสบการณ์เป็นสิ่งที่จําเป็นตอความพรอมและความสามารถของเด็ก ไมใชกรรมพันธุ์แตอยางใด
ฉะนั้ น ความรูจึ งเป็ น สิ่ งที่เกิดขึ้น และอยูในสิ่ งแวดล อมและถู กถายทอดสูตัว เด็กทีล ะเล็ กทีล ะนอย
จนกระทั่งเกิดความคิดสะสมมากขึ้น จึงเป็นสิ่งจําเป็นอยางยิ่งในการทําประสบการณ์ขั้นตนใหงาย
และจัดลําดับขั้นตอนเป็นอยางดี โดยการแบงความรูออกเป็นทักษะยอยๆ แลวนํามาจัดลําดับขั้นตอน
ใหม เพื่อสอนเด็กเล็กในครั้งเดียว บทบาทของครูผูดูแลเด็ก คือ การสอนแนะ สั่งสม และเตรียม
สิ่งแวดลอม เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กเล็กใหเป็นไปในทางที่ตองการ เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการกระตุนจาก
สิ่งแวดลอม
2. ทฤษฎี พั ฒ นาการทางสติ ปั ญ ญาหรื อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ (cognitive-development or
interactionist theory) นักทฤษฎีคนสําคัญ คือ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey, 1929) ซึ่งเชื่อวาเด็ก
จะเกิดการเรียนรู และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโลกที่อาศัยอยูจากการสํารวจ และการคิดผานการมี
ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ทํ า ให เ ด็ ก สามารถพั ฒ นาไปในแต ล ะขั้ น ได ตามแนวคิ ด ของทฤษฎี
พัฒนาการสติปัญญาหรือปฏิสั มพันธ์ เชื่อวา จุดมุงหมายของการศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม และ
ประสบการณ์ทางดานบวกเทานั้นที่จะชวยใหคนมีความเจริญงอกงาม การเรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
จริง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอมจะกอใหเกิดการเรียนรูไดโดยตรงบทบาทของครู คือ การนําโลก
ภายนอกมาสูหองเรียนใหมากที่สุด ใหความชวยเหลือ และแนะแนวเด็กตามที่เขาตองการและรองขอ
รับฟังเด็กอยางตั้งใจเมื่อเขาตองการพูด
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ผลการวิจั ย ของกัน ยารั ตน์ พรหมทอง, สงวน ทรงวิวัฒ น์ และประสิ ทธิ์ สุ ว รรณรักษ์
(2556, หนา 152-153) เรื่อง สภาพปัญหาและความตองการในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริ ห ารส วนตําบลในเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์พบวา ความตองการของ
คณะกรรมการศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็กที่สํ าคัญๆ ไดแก 1. ตองการใหมีการจัดอบรมศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม (ความถี่ = 12) 2. ตองการใหมีการปรับเงินเดือนใหแกผูดูแลเด็ก
เล็กใหตรงตามวุฒิการศึกษา เพิ่มคาครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน (ความถี่ = 10) 3. ตองการใหมีการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรของแตละศูนย์เพื่อนํา
จุดเดน และจุดดอยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 4. ตองการใหมีการปรับปรุงอาคารศูนย์ให
เพียงพอเอื้อประโยชน์ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ความถี่ = 14) 5. ตองการใหรวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในตําบลใหเป็นแหลงเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ (ความถี่ =
13) และ 6. ตองการใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาดานการศึกษาอยาง
ทั่วถึง (ความถี่ = 10)
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี้1. ผูดูแลเด็กเล็กควรพัฒนาศักยภาพตนเองโดยการศึกษาตอใน
สาขาวิช าที่ตนเองปฏิบั ติอยู และผู บริห ารองค์กรปกครองส ว นทองถิ่นควรเขมงวดในการสรรหา
บุคลากรผูดูแลเด็กใหมากขึ้น โดยยึดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากรตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง 2. องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ ยวของควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง หรือตอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใหมีสภาพดีขึ้น มีจํานวนหองเรียนเพียงพอกับจํานวนเด็กและวางแผนจัดตั้งงบประมาณ
ในการปรั บปรุ งหรื อซอมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กเป็นประจําทุกปี 3. ผู ดูแลเด็ก และผู มีส ว น
เกี่ยวของทุกฝุาย ควรหาแนวทางการจัดกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ
อยากรู และอยากปฏิบั ติกิจกรรมนั้นๆ จัดประสบการณ์เรียนรูตามหลั กสู ตรการศึกษาปฐมวัยให
เหมาะสมกับวุฒิภาวะและระดับพัฒนาการเพื่อใหเด็กเล็กทุกคนไดพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มี
การนําสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไปใชในการเรียนการสอน สรางสิ่งเราใหเด็กสนใจ และมีการ
บรรจุแผนพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนไวเป็นแผนเรงดวน เพื่อพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ผลการวิจัยของศิริ วรรณ หลาเทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล (2558, หนา 141-142)
พบวา 1. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ( x = 2.48) 2. การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน ดานการ
มีสวนรวม และการสนับสนุน จากทุกภาคสวนในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.46) และ 3. การ
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บริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน ดานสงเสริมเครือขายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในภาพรวมอยูในระดับนอย ( x = 2.50)
ปัญหาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานบึงบาน ที่สําคัญๆ มีดังนี้
1. คณะผู บ ริ ห าร ชุ มชน และผู ป กครองเด็ก ขาดความรู ความเขา ใจ และขาด
งบประมาณในการจัดตั้ง ยายศูนย์ และยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ผูปกครองเด็กเล็ก และชุมชน ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
การเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ผูปกครองเด็กเล็กและชุมชน ไมเห็นความสําคัญของการเสนอแผนและโครงการ
ตางๆเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. การคัด เลื อ กบุค ลากรในการดํ าเนิ นงานศู น ย์พั ฒ นาเด็ก เล็ ก ใชร ะบบอุ ปถั ม ภ์
มากกวาระบบคุณธรรม ทําใหขาดคนดี มีความรู และมีประสบการณ์เขาไปทํางาน
5. ผู ป กครองเด็ ก เล็ ก ไม มี เ วลาในการประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก เล็ ก ขาด
งบประมาณในการเชิ ญวิ ท ยากรที่ มีค วามรู ค วามสามารถไปให ความรูใ นการจั ด ทํา แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. ขาดบุคลากรดานการประชาสัมพันธ์และการติดตอประสานงาน การดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญๆ ดังนี้
1. ควรจัดเวทีประชาคมเพื่อสํารวจความตองการ และการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชนในการจัดตั้ง ยุบ เลิก และยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. ควรสงเสริมใหผูปกครองเด็ก ชุมชน และสังคมทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. ควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดูแลเด็ก และ
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก เพื่อใชประกอบการพิจารณา การเลื่อนขั้นคาตอบแทน และการตอสัญญา
จาง เป็นตน
4. สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งเครือขายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ์ และวัสดุอุปกรณ์
ในการดําเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลาวไดวา การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
ของเทศบาล หรือองค์การบริหารสวนตําบล ซึ่งกระจายไปในทุ กจังหวัดของประเทศไทยนั้น จําเป็น
อย างยิ่ งที่ ตองไดรั บ การสนั บ สนุ น การดํ าเนินงานเพิ่มเติม จากหนว ยงานภาครัฐ บาล ภาคเอกชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากชุมชน และผูปกครองเด็ก ซึ่งเป็นบุคคลที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่ตั้งศูนย์ และมี
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ความรู ความเขาใจในบริบทของชุมชน ปัญหา และความตองการในการดําเนินงานศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กอยางชัดเจน
2. งานวิจัยต่างประเทศ
ดีลาเนย์ (Delaney, 2000, p. 2349-A) ไดศึกษาถึงความรวมมือของผูปกครองเด็กและสมาชิกชุมชน
เพื่อเขาไปมีส ว นร ว มในการตัดสิน ใจ เกี่ยวกับการจัดหลักสู ตรการเรียนการสอนในระดับทองถิ่น
ภายใตร ะบบการบริ ห ารจั ด การในระบบโรงเรีย นแห ง รัฐ โดยเนนการศึกษาถึง ความคิดเห็ นของ
ผูปกครองเด็กเกี่ยวกับการมีบทบาทในฐานะเป็นตัวแทนที่อยูในตําแหนงคณะกรรมการของโรงเรียน
โดยใชหลักประชาธิปไตย ผลการศึกษาพบวา ความแตกตางของการมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทใน
การตัดสินใจ ของผูปกครองเด็กนักเรียน มีผลทําใหเกิดความตึงเครียดระหวางกลุมคนได ฉะนั้น
ชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมจะตองเกี่ยวของกับเด็กและสถานการณ์ที่ไมกอใหเกิดความโตแยง
ระหวางกัน ตองเปิดโอกาสใหมีการสื่อสารแบบสองชองทางอยางเปิดเผย ชัดเจน และอยางตอเนื่อง
ซึ่งจะชวยใหผูปกครองเด็กนักเรียน ไดแสดงความคิดเห็นไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถเขาไปมี
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนไดมากขึ้น และที่สําคัญก็คือ ชวยลดการโตแยง
และการประทวงไดมาก จากการไมเขาใจกัน
มิลเลอร์ (Miller, 1998, p. 475) ไดทําการศึกษา เรื่อง การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาในมลรั ฐ สเตอเจี ย น ผลการศึ ก ษาพบว า การติ ด ต อ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการโรงเรียนกับโรงเรียนมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน กลาวคือ หากมีการติดต อประสานงานดี ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว จะทําใหคณะกรรมการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนไดอยางครบถวน
ถูกตอง อยางเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดเป็นอยางดี
บาบารา (Barbara, 2007, p. 185)ไดศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลในหนวยงานนิวฟาวด์
แลนด์ และลาบราดอร์ พบวา พยาบาลสวนใหญมีความพึงพอใจในงานของตน เนื่องจากมีความอิสระ
และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรวมงานมาก นอกจากนี้ยังพบวา ปฏิสัมพันธ์เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ
ตอความพึงพอใจในการทํางานมากที่สุด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหา อุป สรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กใน
เทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหถูกตองตรงตอ
ปัญหา และความตองการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางครบถวนตามที่ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของทุกฝุายเพื่อใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
วิธีดาเนินการวิจัย
สถานที่ดาเนินการวิจัย
กําหนดทําวิจัยในตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย มีจํานวน 241 คน ซึ่งประกอบดวย
1. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 คน
2. ผูปกครองเด็กเล็กซึ่งนําเด็กเล็กเขารับการเลี้ยงดูในศูนย์ 210 คน
3. ครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนย์ 13 คน
4.นายกเทศมนตรีตําบลทาขนุน 1 คน
5.ปลัดเทศบาลตําบลทาขนุน 1 คน
6.เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากประชากร ไดแก แนวคําถาม
แบบมีโครงสรางที่ผานการทดสอบความตรง (validity) ความเชื่อถือได (reliability) จากผูทรงคุณวุฒิ
และผูชํานาญการเฉพาะ และการทดสอบ (pre-test) แลว จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีขอคําถาม จํานวน 3
ตอน รวมคําถาม 25 ขอ
การรวบรวมข้อมูล
ผูวิจัยและคณะกําหนดรวบรวมขอมูลดวยตนเองจนครบ จํานวน 241 คนระหวางวันที่ 10-30
เมษายน 2561
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูวิจัยวิเคราะห์ ขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ประกอบดวยการแจกแจงความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) และคาเฉลี่ย (mean)
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ผลการวิจัย
ประชากรผูใหขอมูลส วนใหญ รอยละ 62.25 เป็นเพศหญิง สวนใหญรอยละ 39.83 มีอายุ
ระหวาง 31-40 ปี สวนใหญรอยละ 81.14 เป็นผูปกครองเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญรอยละ
52.28 ไดเขาไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อมีกิจกรรมในศูนย์สวนใหญรอยละ 37.34 จบการศึกษา
สูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชากรผูใหขอมูล สวนใหญรอยละ 37.36 ประกอบอาชีพ
รับจาง/ลูกจาง ผลการวิจัย มีดังนี้
1) ปัญหาอุปสรรคในการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลท่าขนุน
อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัย พบวา ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 99.17ระบุวาคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไมมีปัญหาเรื่องการจัดประชุม สวนใหญ รอยละ 69.71 ระบุวา เรื่องการรายงานผล
การประชุมคณะกรรมการศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ กไมมีปัญหาใดๆ เพราะรายงานผลการประชุมส งให
เทศบาลตําบลทาขนุนทุกครั้งสวนใหญ รอยละ 98.34 ระบุ วาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไมมี
ปัญหาในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามนโยบาย และแผนพัฒนา
ของเทศบาลตําบลทาขนุ น ส วนใหญรอยละ 99.16 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กให
ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุน
สว นใหญรอยละ 92.53 ระบุ วา คณะกรรมการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กไดให ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็ น
เกี่ย วกับ การจั ดตั้ง ยุ บ เลิ ก หรื อย ายรวมศูนย์บาง เมื่อมีโ อกาส ส ว นใหญรอยละ 97.10 ระบุวา
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดพิจารณาเสนอเจาหนาที่ข องเทศบาลตําบลทาขนุนเกี่ยวกับการ
บริหารงานดานครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนย์บางเหมือนกัน สวนใหญรอยละ 98.75 ระบุวา คณะกรรมการ
ศูน ย์ พัฒ นาเด็กเล็ กไดเสนอเจ าหนาที่ข องเทศบาลตําบลท าขนุนเกี่ย วกับแผนงาน โครงการและ
งบประมาณในการสงเสริม และพัฒนาศูนย์บางเหมือนกัน ประชากรผูใหขอมูล 100 เปอร์เซ็นต์ ระบุ
วา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูปกครองเด็ก ประชาชนในชุมชน
และหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยางครบถวน ประชากรผูใหขอมูล 100 เปอร์เซ็นต์ ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให
ความรวมมือกับครูผูดูแลเด็กเล็กในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง และประชากรผูใหขอมูล
100 เปอร์เซ็นต์ ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดทําหนาที่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีทุกครั้ง
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2) ข้อเสนอแนะเพื่อให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิ จั ย พบว า ประชากรผู ใ ห ขอ มู ล ส ว นใหญ ร อ ยละ 92.95 เสนอแนะให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุมรวมกันภาคเรียนละไมนอยกวา 2 ครั้ง หรือปีการศึกษา
ละไมนอยกวา 4 ครั้ง สวนใหญรอยละ 57.76 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงาน
ผลการประชุมใหเทศบาลตําบลทาขนุนทราบทุกครั้ง สวนใหญรอยละ 98.34 เสนอใหคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานของเทศบาลตําบลทา
ขนุ น สว นใหญร อยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุนอยางตอเนื่อง สวนใหญรอย
ละ 73.86 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหความคิดเห็นเกี่ย วกับการจัดตั้ง ยุบ เลิก
หรือยาย รวมศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ในการประชุ ม ต อ เทศบาลตํ า บลท า ขนุ น ส ว นใหญ ร อ ยละ 94.60 เสนอแนะให
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดดูแลการปฏิบัติงานของผูดูแลเด็ก เชน การเพิ่มเงินเดือน และการ
ลดเงินเดือน เป็นตน สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอผูบริหารเทศบาลตําบลทาขนุน
เป็นประจําและอยางตอเนื่องสวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไดสนับสนุนผูปกครองชุมชน และหนวยงานทุกภาคสวนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวนใหญรอยละ 97.92 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมมือกับครูผูดูแลเด็กเล็กในศูนย์และระหวางศูนย์ และประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 97.51
เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบั ติหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
กระทรววงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีกําหนด
นั ก วิจั ย ได จั ดสนทนากลุ มย อ ย (focus
group)กั บนายกเทศมนตรีตํ า บลท าขนุ น
ปลัดเทศบาลตําบลทาขนุน เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลทาขนุน
ครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 13 คน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
2561 ณ ที่ทําการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอมูลและขอมติในสถานที่จัด
สนทนากลุมยอยเพื่อกําหนดประเด็นและกิจกรรมในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 4 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ ครั้งที่
1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เป็นการเปิดโอกาสใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดรวมทบทวน
บทบาท หนาที่ของตนเอง ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดให และรวมกันแสดงความ
คิดเห็นสรางสรรค์ในการนําไปปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นการ
อธิบายเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โดยวิทยากรจากสํานัก
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มาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) การจัดกิจกรรมรองเพลงพื้นบาน การเลานิทานประกอบสื่อและ
การทําขนมบัวลอยเลี้ยงเด็กในศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 อธิบายหลักเกณฑ์การจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กในศูนย์ฯ โดยวิทยากรจากสํานักมาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) และ
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบๆ อาคารศูนย์ฯ และครั้งที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เป็นการสรุปการจัด
กิจกรรมในศูนย์เพื่อใหมีความพรอมตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ โดยวิทยากร
จากสํานักงานมาตรฐานการจัดการศึกษา (สมศ.) และการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนเด็กเล็ก
ในศูนย์ ซึ่งทําใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเข ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 15 คน มี
ความกระตื อรื อร น และมุง มั่น ในการปฏิ บัติ งานตามหน าที่ ของต น เองเพิ่ม มากขึ้ น ซึ่ง ชว ยให ก าร
ดํ า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก มี คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น จากสภาพเดิ ม ที่ เ ป็ น อยู ทั้ ง ในด า น
สภาพแวดล อ มอาคารศู น ย์ ใ ห มี ค วามสวยงาม เป็ น ระเบี ย บมากขึ้ น ผู ป กครองเด็ ก ชุ ม ชน และ
หนวยงานทุกภาคสวนไดเขามารวมกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กในดานการจัดการศึกษา การจัดอาหาร
เสริมเลี้ยงดูเด็กเล็กในศูนย์ การจัดหา และรวมมือกันผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนเด็กเล็ก การ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องเลนเด็กกลางแจงใหมีความหลากหลายชนิดตรงตามความตองการของเด็กเล็ก
การเขารวมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบอยครั้งยิ่งขึ้น การสรางขวัญ กําลังใจแกครูผูดูแลเด็กเล็กใน
การทํางานมากขึ้น และการรวมกันเสนอแผนงาน โครงการและกิจกรรมตางๆ ตอเทศบาลตําบลทา
ขนุนอยางตอเนื่อง เพื่อใหเด็กเล็กซึ่งเขารับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัย 3-5 ขวบ มีพัฒนาการ
ดานรางกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมไดอยางเหมาะสมตามวัย เพื่อใหเติบโหญเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป
สรุปและอภิปรายผล
1. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 99.17 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จั งหวัดกาญจนบุรี มีการจัดประชุมตามที่กรมส งเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (2559, หนา 8-9) กําหนดใหสวนใหญรอยละ 69.71 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รายงานผลการประชุมสงใหเทศบาลตําบลทาขนุนทุกครั้ง ซึ่งเป็น ไปตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) กําหนดใหในขอที่ 1 เชนเดียวกัน สวนใหญรอยละ 98.34 ระบุวา
คณะกรรมการศูนยืพัฒนาเด็กเล็ กไดสงเสริม สนับสนุนการดํานินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
นโยบาย และแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลทาขนุนทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการ
ปกครองท อ งถิ่ น (2559, หน า 8-9) กํ า หนดให ใ นข อ ที่ 2 ส ว นใหญ ร อ ยละ 99.66 ระบุ ว า
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุน ซึ่งเป็นไปตามหนาที่ที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559, หนา
8-9) กําหนดใหในขอที่ 3 สวนใหญรอยละ 92.53 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดให
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ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ เลิก หรือยาย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเมื่อมีโอกาส
ซึ่งสอดคลองกับการกําหนดหนาที่ใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ขอ 4 สวนใหญ รอยละ 97.10 ระบุวาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได
พิจารณาเสนอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลทาขนุน เกี่ยวกับการบริหารงานดานครู ผูดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบางเหมือนกั น ซึ่งสอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ที่
ระบุ ห น า ที่ ค ณะกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ไว ใ นข อ ที่ 5 ส ว นใหญ ร อ ยละ 98.75 ระบุ ว า
คณะกรรมการศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กไดเสนอเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล ทาขนุนเกี่ยวกับแผนงาน
โครงการ และงบประมาณในการส งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกัน ซึ่งตรงกับกรมการ
ปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ที่กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไวในขอ 6
ประชากรผูใหขอมูลรอยละ 100 ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ใหผู ปกครองเด็ก ประชาชนในชุมชนและหนวยงานตางๆ ทุกภาคสว นเขาไปมีส วนรวมในการจัด
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางครบถวน นอกจากนี้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได ใ ห ค วามร ว มมื อ กั บ ครู ผู ดู แ ลเด็ ก เล็ ก ในการพั ฒ นาศู น ย์ ทุ ก ครั้ ง และได ทํ า หน า ที่ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดทุกครั้ง ซึ่งมีความ
สอดคลองกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (2559, หนา 8-9) ที่กําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไวในขอที่ 7, 8 และขอที่ 9 ตามลําดับ
2. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 92.95 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดประชุมรวมกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับ Hambileton (2007, pp. 171-173), Hambileton
(2009, pp. 145-147) และ Buford & Lindner (2002, pp. 410-420) ที่ระบุวาการปฏิบัติหนาที่
ของแตล ะบุ คคล ให ไดผลงานที่ดีนั้นควรมีการสรางเสริมพลั งและความรูสึกที่ดีตอกันดว ยการจัด
ประชุ ม ร ว มกั น และชว ยให บุ ค คลผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บัติ ง าน ซึ่ งอธิ บ ายโดย
Dunphy&Stace (1999, p. 317) Lipitt & Lafferty (1984, pp. 59-62) และ Maslow (1970, pp.
89-91) และมีความสอดคลอง กับผลการวิจัยของ Barbara (2007, p. 185) ที่พบวา พยาบาลสวน
ใหญมีความพึงพอใจในงานของตน เนื่องจากมีความอิสระ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรวมงานมาก และที่
สําคัญก็คือ ปฏิสัมพันธ์เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการทํางานมากที่สุด
3. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 98.34 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ร ว มให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานตามนโยบาย และแผนงานของเทศบาลตํ า บลท า ขนุ น ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของการมีสวนรวมของ Dye (2007, p. 317), Beierle & Cayford (2002, p. 6
& Narayanasamy (2009, p. 2) จิตตวีย์ เกษมสุข (2559, หนา 7-8), ธนากร สังเขป (2555, หนา
44-45) พัชรินทร์ สิรสุนทร (2556, หนา 410) ซึ่งอธิบายถึงประโยชน์ของการมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมในชุมชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความรูสึกถึงการเป็นเจาของชุมชนรวมกัน ชวยสรางพลังในการ

499

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง และตองอยูบนเงื่อนไขของความมีอิสระ มีความสามารถในการเขารวม
และมีความเต็มใจที่จะเขารวม (ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย์ อบอุน, สหัทยา วิเศษ, จันทนา
เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ ฮาซันนารี (2553, หนา 153-156)
4. ประชากรผูใหขอมูล สวนใหญรอยละ 96.68 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์ พัฒนาเด็ก
เล็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตอเทศบาลตําบลทาขนุนอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งสามารถทําไดโดยการจัดสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมเพื่อชวยใหเด็กไดรับประสบการณ์ที่ดีใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีพฤติกรรม-สิ่งแวลดม ซึ่งอธิบายโดย John
Lock (1965) นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองกับทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา หรือปฏิสัมพันธ์ของ
John Dewey (1929) ซึ่งอธิบายวาเด็กจะเกิดการเรียนรู และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับโลกที่เขาอาศัย
อยูจากการสํารวจ และการคิดผานการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอม ทําใหเด็กสามารถพัฒนาไปใน แต
ละขั้นได
5. ดานการจั ดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลังจากการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากแบบสอบถามแลว เนื่องจากผูวิจัยมีความเชื่อวาจะชวยพัฒนาทักษะใน
การปฏิบัติงานใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดเป็ นอยางดีซึ่งสอดคลองแนวความคิดเรื่อง
การพัฒนาทักษะของ Cronbach (1997, p.393) และกฤษณา ศักดิ์ศรี (2530, หนา 313-314) และ
ผลการวิจัยของกันยารัตน์ พรหมหอม, สงวน ทรงวิวัฒน์ และประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์ (2556, หนา
152-153) ซึ่งพบวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตองการใหมีการจัดอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองใหดีขึ้น
6. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 96.68 เสนอใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได
สนับ สนุน ผูปกครอง ชุมชน และหนว ยงานทุกภาคสว นเขาไปมีส วนรวมในการจัดการศึกษา และ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ซึ่งมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะจากผลการวิจัยของศิริวรรณ หลา
เทียน และพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล (2558, หนา 141-142) ที่เสนอแนะใหสงเสริมผูปกครองเด็ก ชุมชน
และหนวยงานทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก นอกจากนี้
ผลการวิจัยที่ไดยังมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Delaney (2000 p.2349-A) ซึ่งพบวา การ
สื่อสารแบบสองชองทางอยางเปิดเผย ชัดเจน และอยางตอเนื่อง ชวยใหผูปกครองเด็กไดแสดงความ
คิดเห็นไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ไดมากขึ้น และที่สําคัญ คือ ชวยลดการโตแยง และการประทวงไดจากการไมเขาใจกัน
7. ประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ รอยละ 97.92 เสนอแนะใหคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก รวมมือกับครูผูดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหวางศูนย์ในการพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเขารับ
การเลี้ยงดูในศูนย์ มีความสอดคลองกับผลการวิจัยของ Miller (1998, p. 475) ซึ่งพบวา การติดตอ
ประสานงานระหวางคณะกรรมการโรงเรียนกับโรงเรียนมีความสําคัญมากตอการปฏิบัติงานตาม
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน กลาวคือ หากมีการติดตอประสานงานดี ชัดเจน สะดวก
รวดเร็ว จะทําใหคณะกรรมการโรงเรียนมีความสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของตนเองได
อย างครบถว น ถูกตอง และอยางเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของชุมชนไดอยาง
เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1.1 เนื่องจากประชากรผูใหขอมูลสวนใหญ ระบุวา คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็ก ตําบลทาขุน อําเภอทองผาภูมิไมมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
หน า ที่ ที่ ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น กํ า หนดให ทั้ ง 9 ข อ แต อ ย า งใด ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า
คณะกรรมการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก คณะนี้ มี ค วามรู ความเข า ใจ มี เ จตคติ ที่ ดี ต อการพั ฒ นาการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีความสามารถทําหนาที่ของตนเองไดอยางครบถวนสมบูรณ์
ซึ่งเป็นแบบอยางที่ดียิ่งตอการปฏิบัติหนาที่ใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อื่นๆ ทั้งใน
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และนอกพื้ น ที่ จั ง หวั ด อี ก 76 จั ง หวั ด ของประเทศไทยได ดี ฉะนั้ น จึ ง น า จะ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทางสื่อตางๆ เพื่อจัดใหเป็นสถานที่ในการศึกษาดูงานดานการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางกวางขวางตอไป
1.2 เนื่องจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตําบลทาขนุน
อําเภอทองผาภูมิอยูในระดับดีอยูแลว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะตอผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุนใน
การบํารุงขวัญกําลังใจใหแกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามโอกาสอันควร เชน การประกาศ
เกียรติคุณ การจัดงานมอบโลห์ประกาศคุณงามความดี การยกยอง ชมเชย และการประชาสัมพันธ์ให
ทราบโดยทั่วกัน การใหของขวัญรางวัล และคาใชจายในการปฏิบัติงานบางตามสมควร
1.3 คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ ควรนําคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดินทางไปศึกษาดูงานดานการพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน ทั้งในจังหวัดกาญ
จนุบรี และนอกจังหวัดกาญจนบุรีบางในบางโอกาสเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหแกคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุดนี้ไดปฏิบัติงานไดดี
1.4 คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทองผาภูมิ ควรใหความสนใจตอแผนงาน โครงการ
กิจกรรม และขอเสนอแนะตางๆ ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยางจริงจัง และอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะอย างยิ่งในกรณีที่ตองใชงบประมาณในการดําเนินงานควรใหความสนใจ และพิจารณา
จัดสรรใหตามความเหมาะสมดวยเพื่อเป็นขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กยิ่งขึ้น
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1.5 คณะผู บ ริ ห ารของเทศบาลตํ า บลท า ขนุ น อํ า เภอทองผาภู มิ ควรทํ า การ
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวน และเปิดโอกาสใหผูปกครองเด็ก ชุมชน และหนวยงานภาคเอกชน
ตางๆ ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในทุกรูปแบบ เชน การจัดหาอาหารเสริมที่มีประโยชน์ และมีคุณคาทางโภชนาการใหแกเด็กเล็กใน
ศูนย์ เป็นตน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยตอเนื่อง
2.1 ผูสนใจที่จะทําวิจัยตอเนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้ ควรทําการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิวาไดมีการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะของผูวิจัยตามขอ 1.2-1.5 อยางไรบาง ผลการดําเนินงานมีปัญหา อุปสรรคอยางไร และ
มีแนวทางในการแกไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมอยางไรบาง
2.2 ผูสนใจที่จะทําการศึกษาตอยอดจากงานวิจัยเรื่องนี้ควรติดตาม ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากสํานักรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตํ า บลท า ขนุ น อํ า เภอทองผาภู มิ ว า ผ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น หรื อ ไม และมี ตั ว ชี้ วั ด ใดบ า งที่ ต อ ง
ดําเนินการพัฒนาใหมีคุณภาพและมาตรฐานใหดียิ่งขึ้นตอไปดวย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ช้างของตัวแทนย่อย
ในอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
Factors Influencing of Purchase Decision Making of Chang Beer Subagents in Mae Tang District, Chiang Mai Province
ตะวัน วาทกิจ(Tawan Watakit)1, ศิวพร นาดี(Siwaporn Nadee)2
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต(Paipan Thanalerdsopit)3
1

สาขาศิลปศาสตร์ กลุมวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2/3สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม
Corresponding author: Tawan Watakit. E-mail : dr.tawan@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยซึ่งทําหนาที่ในการขยายชองทางจัดจําหนายแกรานคาปลีก ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวิธีการวิจัย ไดแก 1) การคัดเลือกกลุมตัวอยาง (Sample selection) 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(Indepth interview) และ 3) การสังเคราะห์ขอมูล (Data analysis) โดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ดวยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดานนักวิจัย และดานวิธีการรวบรวม
ขอมูล สําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยางใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก 3 หลักเกณฑ์ ไดแก 1) ประกอบกิจการไมนอยกวา 10 ปี 2) มีเงินหมุนเวียนในกิจการไมต่ํากวา 50
ลานบาทตอเดือน และ 3) มีพื้นที่การเก็บสินคาไมต่ํากวา 100 ตารางเมตร กลุมตัวอยางเป็นเจาของกิจการ
ที่เป็นตัวแทนยอย (Sub-agent) ในอําเภอแมแตง จํานวน 3 ราย ผลการวิจัย พบวา ปัจจัยพื้นฐานที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย มีปัจจัยสําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) เงินลงทุนของ
รานคาปลีก 2) จํานวนพนักงานปฏิบัติงานขนสง 3) พื้นที่ในการจัดเก็บสินคา นอกจากนี้สวนประสมทาง
การตลาดก็มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางมาจําหนายของตัวแทนยอยเพื่อการจําหนายแกรานคาปลีก
ประกอบดวยทั้ง 4 ปัจจัย ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ์ 2) ดานราคา 3) ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 4)
ดานสงเสริมการตลาด
ABSTRACT
The objective of this research was to investigate the fundamental factors
influencing the decision of buying Chang beer of Sub-agents which had the duty to
distribution to retailers in Mae Taeng District, Chiangmai Province. Research methods
include 1) Sample selection, 2) Indepth interview, and 3) Data analysis for conceptual

505

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

frameworks and checking data validation by Triangulation methods using Data,
Investigator and Methodology. The samples were selected by purposive sampling,
there were 3 important criteria: 1) Operating activities not less than 10 years. 2) The
revolving money not less than 50 million baht per month and 3) The storage area
not less than 100 square meters. The samples were 3 Sub-agents in Mae Tang
District. The research found that the factors influencing the purchase decision making
of Chang beer Sub-agent had 3 important factors: 1) Money investment of Sub-agent
2) Number of transportation employees and 3) Sizing of storage space. Moreover, the
marketing mix also affected the decision making to buy Chang beer had 4 factors: 1)
the product 2) the price 3) the place and 4) the promotion.
Keyword: Conceptual framework, Purchase decision making, Chang beer sub-agents.
ความสาคัญและปัญหา
การดํารงชีวิตประจําวันของคนสวนใหญโดยทั่ว ๆไปจะมีความเกี่ยวของกับสินคาตางๆเพื่อใช
ในการดํารงชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม มีสินคาฟุุมเฟือยประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการบริโภค
ที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยที่นิยมจัดเลี้ยงสังสรรค์ในทุกเทศกาลและ
มีการบริโภคเครื่องดื่มเหลานี้ในงานเฉลิมฉลองตางๆ ทําใหอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทยสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพบวา ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นผูที่เคยบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึงรอยละ 32.3 ในปี พ.ศ.2557 และเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 34.5 ในปี พ.ศ.
2558 (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2559 )สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนไทยนิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์
ซึ่งมีสถิติการดื่มเบียร์ของคนไทยเฉลี่ยสูงถึง 8-10 ลิตร ตอคนตอปี (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2557)
นอกจากนี้ยังพบวา คาใชจายของครัวเรือนในปี 2556 ที่ใชในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 145
บาท ตอคนตอเดือน (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, 2556)
เบียร์ ถือไดวาเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดแรกของโลก ผลิตโดยชาวบาบิโลเนียนในยุค
6,000 ปี กอนคริสตกาล เบียร์อาจเรียกไดอีกอยางวา สุราแช เป็นเครื่องดื่มที่ปรุงแตงมาจากวัตถุดิบที่
ทํามาจากธรรมชาติ เนื่องจากแอลกอฮอล์ของเบียร์เกิดจากสวนผสมที่เกิดจากการหมักบม เป็นการ
หมัก น้ํ าตาลที่ ไดจ ากการเปลี่ ย นแปลงแปูงของเมล็ ด พืช หรือธั ญชาติประเภทมอลต์ เบีย ร์จึง เป็ น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอยที่สุ ด เมื่อเทียบกับเหลา วิสกี้ หรือบรั่นดี นอกจากนี้การดื่มเบียร์ใน
ระดับปานกลาง มีสวนชวยในการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด (Kondo Kirin,
2004) การดื่มเบียร์ปริมาณพอดีนั้นทําใหมีสุขภาพที่ดีทําใหเกิดคุณคาแกรางกาย เนื่องจากเบียร์มี
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สวนผสมของแอลกอฮอล์ที่ชวยกระตุน การหมุนเวียนของโลหิตจึงเหมาะสําหรับผูที่มีความดันโลหิต
ต่ํา ก฿าซคาร์บอนไดออกไซค์ที่มีอยูในเบียร์ยังชวยกระตุนน้ํายอยจากกระเพาะอาหารซึ่งชวยในการ
ยอยอาหาร สวนประกอบจากดอกฮ็อพและเกลือโพแทสเซียมยังชวยในการขับถายปัสสาวะและชะ
ลางไต นอกจากนั้นเบียร์ยังมีโปรตีนเป็นสวนประกอบอยูดวย รวมทั้งเกลือแรตางๆ เชน แคลเซียมซึ่ง
ชวยปูองกันโรคหัวใจ แมกนีเซียม ซึ่งชวยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและเสริมสรางการทํางานของ
กลามเนื้อหัวใจ (Sara Arranz, Gemma Chiva-Blanch, Palmira Valderas-Martínez, Alex
Medina-Remón, Rosa M. Lamuela-Raventós, and Ramón Estruch, 2012) สิ่งเหลานี้ แสดง
ใหเห็นวา การบริโภคเบียร์ในปริมาณที่เหมาะสมนั้นจะกอใหเกิดประโยชน์ตอรางกาย ดังนั้น เบียร์จึง
นับเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประโยชน์ และเบียร์ยังไดรับความนิยมในการบริโภคอยา งกวางขวาง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ สงผลใหตลาดเบียร์ในประเทศไทยในชวงที่ผานมา มียอดขายที่เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก ปริมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย กลาวคือ ยอดรวมการบริโภค
เบียร์ภายในประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี พ.ศ. 2554-2556 พบวา มีการบริโภคเบียร์สูงถึง
1,928 ลานลิตร, 2,067 ลานลิตร และ 2,191 ลานลิตร ตามลําดับ (กรมสรรพสามิตร, 2558) และยัง
พบอีกวา เบียร์ภายในประเทศไทยมีมูลคาการตลาดสูงถึง 1.8 แสนลานบาท (ประชาชาติธุรกิจ , 2560
: ออนไลน์)
สําหรับเบียร์ชางไดถือกําเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เบียร์ชางไดจําหนายเบียร์ที่มีรสชาติที่คน
ไทยชอบจนกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเบียร์ที่ไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และโดงดังไป
ไกลถึงตางประเทศ (ปาริชาติ ศรีคชาม, 2544) เบียร์ชางไดคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศจากแหลงน้ําบริสุทธิ์
ในประเทศไทย ยีสต์และดอกฮอบส์จากแหลงผลิตที่ไดคุณภาพระดับโลก ทําใหเบียร์ชางเต็มเปี่ยมไป
ดวยรสชาติอันกลมกลอมจากความหอมของผลไมและดอกฮ็อปจึงมอบรสสัมผัสอันนุนนวลและดื่มงาย
(บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด , 2557: ออนไลน์) สภาพการแขงขันของตลาดเบียร์ในประเทศไทย
ยังคงมีการแขงขันที่คอนขางสูง ผูประกอบการแตละรายตางมีความพรอมทั้งทางดานเงินทุน รวมทั้ง
ดานชองทางจํ าหน าย โดยทุกคายตางนํากลยุทธ์ทางการตลาดทุกรูปแบบมาใช แตในสภาพการ
แขงขันนี้ เองผู บ ริโ ภคจะไดรับ ประโยชน์จากการที่ผูผ ลิตตองแขงขันกัน ไมวาจะเป็นคุณภาพและ
รสชาติของสินคา ชองทางการจัดจําหนายและที่สําคัญชวยใหคนไทยดื่มเบียร์ที่มีคุณภาพในราคาที่ไม
สูงจนเกินไปซึ่งสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันไดเป็นอยางดี ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม เป็น
จังหวัดที่ตั้งอยูในภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาด
ใหญเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ และมีพื้นที่ในอําเภอเมืองเพียง 152.36 ตารางกิโลเมตร ทําใหมี
พื้นที่นอกเขตอําเภอเมืองมีขนาดใหญมาก จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาคนในภาคเหนือมีอัตรา
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และยังพบวา คนในพื้นที่ชนบทมีอัตราการ
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ดื่มแอลกอฮอล์มากกวาในเมือง (จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, 2556) อําเภอแมแตงตั้งอยูนอกเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประมาณ 1,362.78 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ขนาดใหญเป็นอันดับ 5 จาก
อําเภอทั้ง 25 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนประชากรประมาณ 72,922 คน และมีรานคาปลีก
ประมาณ 811 รานคา
อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบจํานวนรานคาปลีกประมาณ 811 รานคา ในอําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม กลับมีตัวแทนยอย (Sub agent) ซึ่งทําหนาที่ขยายชองทางการจัดจําหนายเบียร์ชาง
ใหแก รานคาปลีกในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เพียง 4 รานคาเทานั้น ตลอดจนเมื่อสอบถาม
สภาพคลองทางการเงินของตัวแทนยอย พบวา มีเงินหมุนเวียนยอดขายเครื่องดื่มแอลกฮอล์ประมาณ
50 ลานบาทตอเดือน และมียอดการสั่ งเบียร์ชางไวในสต็อคสิ นคามากกวาเบียร์ยี่หออื่น ทําให
คณะผูวิจัยมีคําถามในการวิจัย คือ อะไรเป็นปัจ จัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยคณะผู วิ จั ย ใช ก ารคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยมีขอบเขต ดังนี้
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คณะผูวิจัย พบวา ประชากรในการวิจัยมีเพียง 4 รานคาเทานั้น คณะผูวิจัยใชเกณฑ์ในการ
คัดเลือกประชากรเขามาเป็นกลุมตัวอยาง 3 หลักเกณฑ์ ไดแก 1) ประกอบกิจการไมนอยกวา 10 ปี
2) มีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการไมต่ํากวา 50 ลานบาทตอเดือน 3) มีพื้นที่การเก็บสินคาไมต่ํากวา
100 ตารางเมตร ทําใหกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เหลือเพียง 3 ตัวอยาง เทานั้น
ขอบเขตด้านพื้นที่
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะตัวแทนยอย ในเขตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหมเทานั้น
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ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบเขตของเวลาเป็น 4 เดือน โดยเริ่มทําการเก็บตั้งแตเดือน
มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดดําเนินงานวิจัยดังนี้
1. ศึกษาขอมูลของตัวแทนยอยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) ซึ่งมีขอคําถามหลักในการสัมภาษณ์อยู 3 ขอ
คําถาม คือ
(1) อะไรเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําใหทานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์ ชางมาเก็บไวในโกดังเป็นจํานวน
มาก
(2) ทานคิดวาผลิตภัณฑ์เบียร์ชางมีจุดแข็ง /จุดเดน อะไรบาง ที่ทําใหทานสามารถจําหนาย
ใหแกรานคาปลีกทั่วๆไปไดโดยงาย
(3) มีปัจจัยอะไรบางที่ทําใหทานสามารถเป็นตัวแทนยอยเพื่อจําหนายสินคาใหแกรานคาปลีก
ในเขตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
3. การถอดเทปการสัมภาษณ์และบันทึกขอมูลแบบคําตอคํา (Verbatim)
4. การสังเคราะห์ขอมูลเพื่อสรางกรอบมโนทัศน์ โดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยการ
ตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) ดานขอมูล ดานนักวิจัย และดานวิธีการรวบรวม
ขอมูล
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
คณะผู วิจั ย ไดศึก ษาแนวคิด ที่เกี่ ยวกับปั จจั ยที่มี อิท ธิพลตอ การตัด สิ นใจซื้ อเบี ยร์ ชางของ
ตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับหัวขอตางๆ ดังนี้
1. แนวคิดการบริหารสินคาคงคลัง
2. แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
3. ปัจจัยการผลิต
1. แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลัง
สินคาคงคลัง (Inventory) เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไวเพื่อใหการผลิตหรือการขาย สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่น การมีสินคา
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คงคลังมากเกินไปอาจเป็นปั ญหากับธุรกิจ ทั้ งในเรื่องตนทุนการเก็บรักษาที่สูง สินคาเสื่อมสภาพ
หมดอายุ ลาสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยังทําใหสูญเสียโอกาสในการนําเงินที่จมอยูกับ
สินคาคงคลังนี้ไปหาประโยชน์ในดานอื่นๆ แตในทางตรงกันขาม ถาธุรกิจมีสินคาคงคลังนอยเกินไป ก็
อาจประสบปัญหาสินคาขาดแคลนไมเพียงพอ (Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายสินคาใหแก
ลูกคา เป็นการเปิดชองใหแกคูแขงขัน และก็อาจตองสูญเสียลูกคาไปในที่สุด (คณาพร คํามูล , 2555)
นอกจากนี้ ถาสิ่งที่ขาดแคลนนั้นเป็นสินคาที่สําคัญ การขายก็อาจตองหยุดชะงัก ซึ่งอาจสงผลตอ
ภาพลักษณ์ของธุรกิจในอนาคตได ดังนั้น จึงเป็นหนาที่ของผูประกอบการในการจัดการสินคาคงคลัง
ของตนใหอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมาก หรือนอยจนเกินไป เพราะการลงทุนในสินคาคงคลังตองใช
เงินจํานวนมาก และอาจสงผลกระทบถึงสภาพคลองของธุรกิจได
1.1 ความหมาย ของการบริหารสินคาคงคลัง
การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) เป็นการจัดการตาง ๆ เกี่ยวกับ
รายการ สินคาในคลังสินคาตั้งแตการรวบรวม จดบันทึกสินคาเขา – ออก การควบคุมใหมีสินคาเหลือ
ใน ปริมาณที่เหมาะสม มีระเบียบแบบแผน เพื่อใหสินคาที่มีอยูตรงตามความตองการของผูใชหรื อ
ผูบริโภค โดยจะตองควบคุมใหอยูในระดับที่เหมาะสม ถาหากไมมีสินคาคงคลัง การผลิตและการ
จําหนายอาจจะไมราบรื่น โดยทั่วไปฝุายขายจะคอนขางพอใจ หากมีสินคาคงคลังจํานวนมากๆ เพราะ
ใหความรูสึกมั่นใจวาอยางไรก็มีสินคาใหพอขาย แตหนาที่ของสินคาคงคลัง คือ รั กษาความสมดุล
ระหวางอุปสงค์และอุปทาน ทําใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) การจัดสินคาคง
คลั ง เป็ น หั ว ขอสํ าคัญ เนื่ องจากเจาของรานคา จําเป็นตองมีการบริห ารสิ นคาคงคลั งที่ดี เพื่อให
ปริมาณสินคามีเพียงพอตอความตองการของลูกคา และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู ไมใหจมไปกับ
สินคาที่ซื้อมากักตุนจนมากเกินไป โดยปัจจัยในการควบคุมระดับสินคาคงคลังประกอบดวย
a. ความถี่ของการเลือกสินคาเขาราน
b. ความพรอมของเงินทุนหมุนเวียน ที่นํามาใชในการลงทุนซื้อสินคา
c. ปริมาณขายออกของสินคาแตละตัว จะเป็นตัวชวยระบุปริมาณสินคาคงคลังที่ตองการ
d. ความผันผวนของราคาสินคาซึ่งอาจเกิดขึ้น และทําใหเจาของรานจําเป็นตองซื้อเพิ่มหรือ
ลดลงกวาปกติ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินคา (Objective of Warehouse Management)
- ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนยายใหมากที่สุด
- การใชพื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บใหเกิดประโยชน์สูงสุด
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- สรางความมั่นใจวาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคตาง ๆ มีเพียงพอ
และสอดคลอง กับ ระดับของธุรกิจที่ไดวางแผนไว
- สราง ความพึงพอใจในการทํางานในแตละวันแกผูเกี่ยวของในการเคลื่อนยาย
สิน คา ทั้งการรับเขาและการจายออก โดยใชปริมาณจากการซื้อ และความ
ตองการในการจัดสงใหแกลูกคาเป็นเกณฑ์
1.3 ประโยชน์ของสินคาคงคลัง
a. เป็นการตอบสนองความตองการของลูกคาที่ประมาณการไวในแตละชวงเวลา ทั้งในฤดูกาล
และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคาคงคลังไวในคลังสินคา
b. เป็นการรักษาการผลิตใหมีอัตราคงที่สมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงานใหสมํ่าเสมอ
ไดโดยจะเก็บสินคาที่จําหนายไมหมดในชวงที่จําหนายได
c. ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื้อสินคาจํานวนมากตอครั้ง
เพื่อเป็นการปูองกันการเปลี่ยนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟูอ เมื่อสินคาในทองตลาดมีราคา
เพิ่มสูงขึ้น
d. ปูองกันสินคาขาดมือ ดวยสินคาเผื่อขาดมือ เมื่อเวลารอคอยลาชา หรือบังเอิญไดคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
อยางกะทันหัน
e. ทําใหกระบวนการผลิตหรือกระบวนการจัดจําหนายสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบรื่น ไมมี
การหยุดชะงัก
2. แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
แนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ความหมายและองค์ประกอบของส วนประสม
การตลาดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาดที่
เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สวนประสมการตลาด
ประกอบดวย ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา (Price) การสงเสริม
การตลาด (Promotion) โดยสวนประสมทางการตลาดเรียกอีกอยางหนึ่งวา 4’Ps สวนประกอบทั้ง 4
ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน โดย P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหาร
การตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนนน้ําหนักที่ P ใดมากกวากัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของเปูาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค
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1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได กิจการนั้นจะตอง
มีสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ที่จะตอบสนองความตอง การได
การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น นักการตลาด มักจะศึกษาผลิ ตภัณฑ์ในรูปของผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ
(Total Product) ซึ่งหมายถึง ตัวสินคา บวกกับความพอใจและผลประโยชน์อื่นที่ผูบริโภคไดรับจาก
การซื้อสินคานั้น ผูบริหารการตลาดจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือบริการที่ผลิตขึ้นมาใหสอดคลอง
กับความตองการของกลุมเปูาหมาย โดยเนนถึ งการสรางความพอใจใหแกผู บริโภคและสนองความ
ต อ งการของผู บ ริ โ ภคเป็ น สํ า คั ญ ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จะต อ งศึ ก ษาปั ญ หาต า ง ๆ ที่
ครอบคลุ มถึง การเลื อกตัว ผลิ ตภั ณฑ์ หรือ สายผลิ ต ภัณฑ์ การเพิ่มหรื อลดชนิ ดของสิ นคา ในสาย
ผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องคุณภาพ ประสิ ทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให บริการ
ประกอบการขาย การรับประกัน
2. การชองทางการจัดจําหนาย (Place or Distribution) ผลิตภัณฑ์ที่ผูผลิตผลิตขึ้นมาไดนั้น
ถึงแมวาจะมีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถาผูบริโภคไมทราบแหลงซื้อและไมสามารถจะจัดหามาไดเมื่อ
เกิดความตองการ ผลิ ตภัณฑ์ที่ผลิ ตขึ้นมาก็ไมสามารถตอบสนองความตองการผูบริโภคได ดังนั้น
นักการตลาดจึงจําเป็นตองพิจารณาวาที่ไหน เมื่อไร และโดยใครที่จะเสนอขายสินคา การจัดจําหนาย
เป็นเรื่องที่ซับซอน แตก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ตองศึกษาการจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเป็น 2 สวน คือ
ชองทางจําหนายสินคา ( Channel of Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนาย
วาจะใชวิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง หรือการขายสินคาผานสถาบันคนกลางตางๆ บทบาท
ของสถาบันคนกลางตางๆ เชน พอคาสง (Wholesalers ) พอคาปลีก (Retailers) และตัวแทนคน
กลาง (Agent Middleman) ที่มีตอตลาด อีกสวนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจําหนายสินคา คือ การ
แจกจายตัวสินคา (Physical Distribution) การกระจายสินคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการ
ขนสง (Transportation) ที่เหมาะสมในการชวยแจกจายสินคา สื่อการขนสง ไดแก การขนสงทาง
อากาศ ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางทอ
3. การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมารวมทั้งหาชองทางการจัด
จําหนายและวิธีการแจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การกําหนด
ราคาที่ เ หมาะสมให กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะนํ า ไปเสนอขายก อ นที่ จ ะกํ า หนดราคาสิ น ค า ธุ ร กิ จ ต อ งมี
เปูาหมายวาจะตั้งราคาเพื่อตองการกําไร หรือเพื่อขยายสวนถือครองตลาด (Market Share) หรือเพื่อ
เปูาหมายอยางอื่น อีกทั้งตองมีการใชกลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะทําใหเกิดการยอมรับจากตลาดเปูา
หมายและสูกับคูแขงขันไดในการแขงขันในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือที่คูแขงขันนํามาใชได ผล
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รวดเร็วกวาปัจจัยอื่นๆ เชน การลดราคา หรืออาจตั้งราคาสินคาใหสูงสําหรับสินคาที่มีลักษณะพิเศษ
เป็นตน
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติ ดตอสื่อสารไปยัง
ตลาดเปูาหมายการสงเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
วัตถุประสงค์ของการสงเสริมการตลาด เพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ์ออกจําหนายในตลาด
พยายามชักชวนใหลูกคาซื้อและเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค การสงเสริมการตลาดจะตองมี
การศึกษาถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication Process) เพื่อเขาใจถึงความสัมพันธ์
ระหวางผูรับกับผูสง
1. ปัจจัยการผลิต
ปัจจัยการผลิต (Factors of production) หรือ ทรัพยากรการผลิต หมายถึง สิ่งที่นํามาใช
ประกอบกันในการผลิตสินคาและบริการ แบงออกเป็น 4 ประเภท (ทับทิม วงศ์ประยูร และคณะ,
2542) คือ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผูประกอบการ
1. ที่ดิน รวมถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ไมไดสรางขึ้น เชน น้ํา ปุาไม แรธ าตุ
ความหมายของคําวาที่ดิน ในทางเศรษฐศาสตร์จะกวางกวาที่ใชทั่วไป กล าวคือ ในการผลิ ตภาค
เกษตรใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ในภาคอุตสาหกรรมใชที่ดินเป็นที่ตั้งโรงงานเก็บสินคา แต
ที่ดินยังหมายความรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดเหนือดิน ภายในดิน และต่ํากวาระดับพื้นดินดวย
เชน น้ํา สัตว์น้ํา ปุาไม สัตว์ปุา ก฿าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ แรธาตุ เป็นตน
2. ทุน รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ที่ใชในการผลิต หมายถึง สิ่งที่มนุษย์
สรางขึ้นสําหรับใชรวมกับปัจจัยการผลิตอื่นๆ เพื่อการผลิตสินคาแบะบริการ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา สินคา
ทุน (capital goods) ไดแก สิ่งกอสราง เชน โรงงาน ถนน สะพาน ทางรถไฟ เครื่องจักรเครื่องมือ
เชน เครื่องจักรในโรงงาน เครื่องสูบน้ํา รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก รถไถนา สัตว์ที่ใชแรงงาน อุปกรณ์
ตางๆ วัตถุดิบ เชน เมล็ดพันธุ์พืช ปุย ยาฆาแมลง น้ํามัน เชื้อเพลิง เหล็กเสน ไมแปรรูป ยางแผน เม็ด
พลาสติก ผัก ผลไม ที่จะนํามาประกอบหรือแปรรูป สินคาทุนเหลานี้ถือวาเป็น ทุนที่แทจริง (real
capital) ทุนเป็นตัวเงิน หรือ เงินทุน (money capital) ในแงของนักเศรษฐศาสตร์พิจารณาวา เป็น
เพีย งสื่ อกลางใชแลกเปลี่ยน แต สิ นคาทุน จะเป็นตัวบงชี้กําลั งการผลิตที่เป็นจริงไดดี กวาเงินทุน
ดังนั้นเงินทุนจึงไมนับเป็นทุนในทางเศรษฐศาสตร์
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ดอกเบี้ย (interest) เป็นผลตอบแทนของเจาของทุน เนื่องจากสินคาทุนมีความยุงยากในการคํานวณ
ผลตอบแทน จึงมักตีราคาเป็นตัวเงินกอน และคํานวณหาผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเชนเดียวกับเงินทุน
3. แรงงาน หมายถึง ความสามารถทั้งกําลังกายและกําลังความคิด ตลอดจนความรูความ
ชํานาญของมนุษย์ ที่ใชไปในการผลิตสินคาและบริการ แตไมรวมถึงความสามารถในการประกอบการ
ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตอีกประเภทหนึ่ง โดยผูใชแรงงานจะไดรับ คาจาง (wages) เป็นผลตอบแทน
แรงงานแบงออกเป็น 2 กลุมใหญๆ คือ
1) แรงงานที่มีทักษะ (skilled labor) เป็นแรงงานที่ไดรับการฝึกฝนมาอยางดี การ
ปฏิบัติงานใชความคิดมากกวาใชแรงกาย เชน แพทย์ สถาปนิก วิศวกร เป็นตน
2) แรงงานที่ไมมีทักษะ (unskilled labor) เป็นแรงงานที่ไมไดรับการฝึกฝนมากอน
มักทํางานโดยอาศัยกําลังกาย เชน คนงานรับจางทั่วไป คนงานขนขาวสารในโรงสี
เป็นตน
4. ผูประกอบการ (entrepreneur) หมายถึง ผูที่นําที่ดิน แรงงาน และทุนมาดําเนินการผลิต
สินคาและบริการ เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค โดยผูประกอบการจําเป็นตองมีความรูเกี่ยวกับ
การผลิ ต สามารถคาดคะเนแนวโน ม ความตอ งการของผู บ ริโ ภคและกําลั งการผลิ ตในอนาคตได
นอกจากนี้ยังตองเป็นผูตัดสินใจวา จะผลิตอะไร ปริมาณเทาใด ใชเทคนิคการผลิตแบบใด ผลิตแลว
จําหนายแกใคร ราคาตอหนวยเป็นเทาใด จึงจะไดผลตอบแทนสูงสุด ดังนั้น ผูประกอบการจะตอง
ยอมรับการเสี่ยงในธุรกิจของตน และผลตอบแทนที่ผูประกอบการไดรับอยูในรูปของกําไร (profit)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาจัดหมวดหมู (Clustering) และ
วิเคราะห์ขอมูลเพื่อจัดทําเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางมาจําหนายของตัวแทน
ยอย ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
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ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อ
1. เงินทุนของร้านค้า
2. จานวนพนักงานของร้านค้า
3. พื้นที่ในการจัดเก็บสิ นค้า

ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อการตัดสินใจซื้อ
1.
2.
3.
4.

ส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหนน่าย
ด้านส่งเสริ มการตลาด

เบียร์ ช้างมาจาหน่ ายของตัวแทนย่ อย

ภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางมาจําหนายของตัวแทนยอย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว คณะผูวิจัยไดนําขอความ ของผูใหขอมูล (Key
informants) ทั้ง 3 ราย มาสนับสนุนการจัดหมวดหมู (Clustering) และไดขอสรุป ดังนี้
ข้อมูลโดยย่อของผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. ผูใหขอมูลหลัก ทานที่ 1 (ID 1) เป็นเพศชาย อายุประมาณ 45 ปี เป็นทายาทของกิจการ รุน

ที่ 2 คุณพอเป็นผูริเริ่มประกอบกิจการนี้ โดยครอบครัวประกอบกิจการนี้มามากกวา 25 ปี
2. ผูใหขอมูลหลัก ทานที่ 2 (ID 2) เป็นเพศชาย อายุประมาณ 53 ปี เป็นทายาทของกิจการ รุน
ที่ 2 คุณแมเป็นผูริเริ่มประกอบกิจการ โดยประกอบกิจการนี้มามากกวา 30 ปี
3. ผูใหขอมูลหลัก ทานที่ 3 (ID 3) เป็นเพศชาย อายุประมาณ 42 ปี เป็นทายาทของกิจการ รุน
ที่ 2 คุณพอเป็นผูริเริ่มประกอบกิจการ โดยประกอบกิจการนี้มามากกวา 20 ปี
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสนับสนุนการจัดหมวดหมู่
คณะผู วิจั ย ไดนํ าข อ ความที่ไ ดจ ากการสั ม ภาษณ์ มาจัด หมวดหมู (Categories)โดยพบว า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย ในอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มา
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จากปัจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญในการตัดสินใจซื้อ 2) สวนประสมทาง
การตลาด โดยปัจจัยทั้ง 2 มีหมวดหมูยอย (Sub- Categories) ดังนี้
1) ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อ
1.1) เงินทุนของรานคา
1.2) จํานวนพนักงานของรานคา
1.3) พื้นที่ในการจัดเก็บสินคา
2) สวนประสมทางการตลาด
2.1) ดานผลิตภัณฑ์
2.2) ดานราคา
2.3) ดานชองทางการจัดจําหนาย
2.4) ดานสงเสริมการตลาด
โดยคณะผูวิจัย ไดนําขอความบางสวนของผูใหขอมูลหลัก (Key informants) ทั้ง 3 ทาน
เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดหมวดหมู (Categories) ที่ไดนําแสดงมาในขางตน ดังนี้
ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจซื้อ หมายถึง ปัจจัยที่ทําใหตัวแทนยอย (Sub agent) ตัดสินใจ
ซื้อสินคาจากตัวแทนประจําอําเภอ (District Agent) รวมถึงความสามารถของตัวแทนยอยในการ
หมุนเวียนสินคาภายในโกดังสินคา เพื่อสรางโอกาสในการขายสินคาใหแกผูคาปลีก โดยผูใหขอมูลหลัก
ไดใหขอมูลสนับสนุน ดังนี้
1. เงินทุนของรานคา
“รานคาปลีกมักจะถามหาเบียร์ชางเป็นอันดับแรกในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสินคาที่ขายดีที่สุดใน
รานคา ทางรานของเรา (Sub agent) จึงลงทุนในเบียร์ชาง โดยใชเงินทุนจํานวนมากในการสั่งสินคา
มา สต฿อก (Stock)ไว ถารานคาปลีกตองการซื้อ ไมวาจะสั่ง 100 200 ลัง เราก็จะมีใหทันที เราจึง
ตองมีเงิน หมุน เป็ นจํ านวนมากนั้ น เพราะเมื่อเราซื้อทางตัวแทนจําหนายจะขายสินคาเป็นเงินสด
เทานั้น เราจึงจําเป็นตองมีเงินสดไวใชในการซื้อเบียร์ชาง” (ID 1)
“ถาไมมีเงินทุนหมุนเวียนในรานคา ผมก็ไมมีเงินซื้อของมาขาย ถาไมมีเงินซื้อของมาขาย มันก็เสีย
โอกาสในการขาย เงินทุนเนี่ยมันจําเป็ นมาก เพราะถาเรามีเงินเราก็จะซื้อสินคามา Stock ไว ลูกคา
ตองการสินคาเทาไหรเราก็จะมีให ทําใหเราขายของได เพราะการซื้อสินคาจาก agent (ตัวแทน
จําหนาย) เขาจะใหซื้อเป็นเงินสดเทานั้น ดังนั้นเนี่ย เงินทุนนี่สําคัญมากนะ ในการเป็น Sub agent”
(ID 2)
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“บางที หาเงินหมุนซื้อเบียร์(ชาง) มันก็เหนื่อยนะ มันตองซื้อเป็นเงินสด จะไปแปะเขาเอาของออกมา
กอนก็ไมได แตเราคนทํามาคาขาย ซื้อมาก็ขายไป มันก็พอทําไดอยู แตผมก็ตองมีเงินเก็บในบัญชีเยอะ
หนอย จะไดอุนใจวามีเงินหมุนใชซื้อเหลา หรือเบียร์ยี่หออื่นดวย” (ID 3)
2. จํานวนพนักงานของรานคา
“เราเปิ ดร า นค า ปลี ก เนี่ ย เราขายของทีล ะจํ า นวนมากส งให ห ลายเจ า เราจึ งต อ งมี พ นัก งานให
เหมาะสม ถามีพนักงานไมเพียงพอก็จะเกิดปัญหาวา ใครจะขับรถ ใครจะยกของ ใครจะนับสต็อค
พอเกิดปัญหาเหลานี้ ก็จะทําใหเกิดการสงของที่ชาลง ทําใหลูกคา หัน ไปซื้อสินคาเจาอื่น ดังนั้น ผม
ตองมีพนักงานที่พรอมอยูเสมอ” (ID 1)
“รานตองมีพนักงานใหพรอม อยางนอยก็ตองมีมาทํางานสัก 6 คน เพราะถามีลูกคาเขามาในรานเพื่อ
มาซื้อสินคาจํานวน 100 ลังขึ้นไป เราก็จะตองมีพนักงานขนสินคา จัดเรียงขึ้นรถ นับสต็อกของ แลวก็
ออกไปสงสินคา ตองใชคนงานจํานวน 3 คนขึ้นไปในการขนสงแตละครั้ง เพราะจะตองจัดเป็นทีมงาน
ขนสงสินคาไปในแตละทีม ดังนั้น รานพี่ จึงจําเป็นตองมีพนักงานเยอะพอสมควร เพราะเราไมไดขาย
ปลีกใหแคโชหวยเดียว บางวันสั่งมา 10 กวาเจาก็มี ถาของหมดเราก็ตองสั่งเพิ่ มจากบริษัทเอเยนต์
ใหญอีกที” (ID 2)
“ถาผมไมมีพนักงาน ผมก็ขายไมได ใครจะมาชวยนับสต฿อกของ (เบียร์ชาง) ใครจะยกของ สงของ
พนักงานในรานสําคัญมาก ถาใครขาดงานแบบไมมีเหตุผล อยูๆ หายไป ผมจะหัวเสียมาก หงุดหงิด
บางครั้งคนขาด ผมก็ตองขับรถไปสงของเองกับลูกน อง ก็มันไมมีใคร เราก็ตองทําเอง ไมไปสงของก็
ไมไดขาย” (ID 3)
3. พื้นที่ในการจัดเก็บสินคา

“ขนาดพื้นที่เก็บสินคาก็สําคัญนะ กลองเบียร์เป็นกระดาษลัง ปลวกมักจะชอบกัดกิน ทําใหทางราน
ตองมีการดูแลโกดัง ฉีดยาปูองกันกําจัดปลวก โกดังตองมีอากาศถายเทสะดวก รถสามารถวิ่งเขา-ออก
ไดส ะดวก จึ งจํ าเป็ น ตองมีพื้น ที่กวางขวาง เวลาเอารถเขา -ออก มันจะสะดวก ชว ยปูองกันความ
เสียหาย และยังเก็บเบียร์ไดจํานวนมาก ยิ่งเราซื้อมาขายไป ของ(สินคา) มันเขาๆ ออกๆ ถาที่แคบ
เกินไป เราเก็บของไดนอย ขนยายมีโอกาสลม มีโอกาสแตก” (ID 1)
“ไอพวกกล องเบีย ร์ เนี่ ย มัน เป็ นกระดาษ มันโดนน้ําก็ไมได มันยุย เวลาฝนตกหนักๆ บางทีมันก็
กระเด็นสาดมาเหมือนกัน แลวพวกนกก็เป็นปัญหานะ บางทีมันไปขี้บนกลองสินคา เราก็ขายไมไดทั้ง
ลังเลย พี่เลยตองดูแลโกดังดีๆ คอยระวังเรื่องโกดังสินคาเต็ม ซื้อมาเยอะเกิน ขายไมได สินคาลนอะไร
อยางนี้ และก็ตองคอยระวังเรื่องสภาพกลองสินคาใหมันอยูในสภาพสมบูรณ์ คุณคิดดูเอา ถากลองมัน
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เปียกยุย หรือมีขี้นกเต็มเลย คุณจะซื้อไหม เราก็ตองคอยระวัง โดยดูแลสภาพโกดังใหไมมีหนู แมลง
นก” (ID 2)
“ที่เก็บสินคา หรือโกดังอะ มันสําคัญอีกอยางหนึ่งเลยนะ เพราะเราตองเก็บสินคา ที่รอจัดจําหนาย
ตองดูแลสินคาของเราใหดี ไมวาจะเป็น ฝน ฝุุน หรือ สัตว์ตางๆ เราตองคอยดูอยูเสมอ และที่สําคัญ
การจัดเรียงจัดเก็บ ตองมีพื้นที่ที่เหมาะสม เวลารถถอยเขาออก จะไดสะดวกในการขนยาย ถามันเล็ก
หรือแคบเกินไป จะดูแลยากมาก จึงตองมีพื้นที่ใหเหมาะสมแกการจัดเก็บสินคา” (ID 3)
ส่วนประสมทางการตลาด
หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปูาหมายได โดยมีกลไกทางราคาที่ผูซื้อสินคายินดีจายเพราะมองเห็นวาคุมคา มีความสามารถใน
การกระจายสินคาไปยังสถานที่จัดสงตามเวลาที่นัดหมายกับผูซื้อสินคา ตลอดจนมีความพยายามจูงใจ
ใหผูซื้อสินคาเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ และเกิดความตองการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ซ้ํา
1. ดานผลิตภัณฑ์
“เบียร์ชางเป็นยี่หอที่คนไทยรูจักกันโดยทั่วไป อยางทางรานคาในเขตอําเภอแมแตงสวนใหญลูกคา
ที่มาซื้อเบียร์ ก็จะเลือกเบียร์ชางเป็นอันดับแรก คนซื้อจะจดจําไดงายเนื่องจากขวดเป็นสีเขียว ดูมัน
มีความ พรีเมี่ยม ดูหรูหรากวาเบียร์ไทยดวยกัน แลวอาจจะเป็นที่ปัจจุบันเบียร์ชางจะมีดีกรีลดลง ไม
สูงเหมือนเมื่อกอน มันนาจะดื่มงายขึ้น คนก็เลยเลือกซื้อเยอะ ผมก็เลยขายไดเยอะตาม” (ID 1)
“พี่วา คนคงจําโฆษณาไดเยอะ เติมเต็มคําวาเพื่อน พอจะสังสรรค์อะไรกับเพื่อนก็คงนึกวา จะดื่มจะ
ทานอะไร ก็อาจจะนึกถึงคํานี้ แลวตัวเบียร์เอง มันก็ขายตัวของมันได คือ ดื่มงาย ดีกรีออน ไมคอยเมา
ตัวพี่เองยังดื่มอยูบอยๆ แลวมัน (เบี ยร์ชาง) ก็มีหลายแบบนะ คือ ทั้งขวดเล็ก ขวดใหญ ขนาดแบบ
กระปองยังมีหลายแบบเลย กระปองยาว กระปองสั้น มันเลยดูเหมือนวา เหมาะกับคนทุกกลุม ชอบ
ดื่มเยอะก็ขวดใหญ กระปองยาว ดื่มนอยก็ขวดเล็ก กระปองเล็ก อะไรอยางนี้” (ID 2)
“คนแถวนี้ ชอบดื่มเบียร์ชางกัน เพราะเดี๋ยวนี้ทางบริษัทไดออกแบบรูปลักษณ์ใหม จดจํางาย และลด
ดีกรีลง ทําใหดื่มกันงายมากขึ้น ไมวาทั้งชายหรือหญิง อีกอยาง ยี่หอชางก็เป็นที่รูจักกันอยูแลว เราไม
ตองโฆษณามาก สินคามันขายไดดวยเอง ผมก็เลยเลือกซื้อเบียร์ชางมาจําหนายเยอะหนอย” (ID 3)
2. ดานราคา
“เมื่อเทียบกับเบียร์ยี่หออื่น เบียร์ชางเป็นเบียร์ที่มีราคาต่ํากวาเบียร์ที่เป็นสินคาคูแขงขัน ทําใหเบียร์
ชางเขาถึงคนซื้อไดอยางทั่วถึง เพราะราคาจับตองไดงาย เทาที่ผมจําได ชวงกอนที่จะมีการปรับอัตรา
ภาษีเหลา ยังคิดวาอีกหนอยเบียร์ทุกชนิด มั นจะขึ้นราคา แตสวนใหญ (เบียร์) ก็ยังคงราคาใกลเคียง
กับเดิมทําใหยังคงมีการซื้อกันไดอยางตอเนื่อง” (ID 1)
“เบียร์ชางเนี่ย ราคามันโอเคนะ เป็นราคาที่ใครๆ ก็ซื้อได ราคาไมไดสูงมาก ถึงภาษีจะขึ้นมา แต
บริษัทใหญเขาก็แบกรับไวนะ พอเอามาถัวเฉลี่ยแลวเนี่ย ก็ขึ้นมานิดหนอย ทําใหคนกิน ยังพอจายไหว
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ผมก็เลยซื้อมาขายไปไดเรื่อยๆ บางทีก็ไมไดหวังกําไรเยอะมากเทาไหร ซื้อมาขายไป กําไรนิดหนอยๆ
แตเนนปริมาณ” (ID 2)
“ผมซื้อมา ขายไปทุกวัน รูสึกนะวาเบียร์ชางมันขายไดเรื่อยๆ สั่งกันแทบทุกราน (รานคาปลีก) มัน
อาจเป็นดวยราคาที่ผมขายถูก บางทีผมก็ยอมลดในสวนของกําไร ขายเอายอดเยอะๆ แทน เพื่อเอา
ของแถมหรือสวนลดที่ผมจะได” (ID 3)
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
“ผมคิดวานะ การกระจายสินคาของเบียร์ชางเนี่ย คอนขางดีเลย มีการแบงโซนซื้อสินคาใหเรา เชน
เราเป็นตัวแทนยอยในอําเภอแมแตง เขาก็จะมีตัวแทนหลักในอําเภอใหเรา เราไมตองไปซื้อจากที่
ไกลๆเลย แบบวา โทรสั่งของ วันนี้จะเอาเบียร์ 500 ลัง ถาคิวเขาวาง เขาก็จะมาจัดสงใหเลย ทําใหผม
รูสึกประทับใจมากในดานนี้” (ID 1) “พี่มองวา ตัวแทนใหญในจังหวัด มีความรับผิดชอบดี เราอยาก
ไดสินคาเทาไหร เขาก็สามารถจัดสงไดภายในวันเดียว แตถาหากสั่งหลัง 5 โมงเย็น ก็จะไดในวันรุงขึ้น
ในตอนเชา พี่วามันโอเคนะ เพราะพอสินคา (เบียร์ชาง) พี่หมด หรือใกลหมด พี่มั่นใจไดวา พี่จะมีสง
ใหกับลูกคาของพี่อยางแนนอน” (ID 2) “เบียร์ชางมีการกระจายสินคาที่รวดเร็ว ตั้งแตคลัง TBL มา
จนตัวแทนจําหนาย และมายังตัวแทนจําหนาย สั่งของปฺุบ สินคามาปั๊บ ทําใหมีความประทับใจทุกครั้ง
เพราะมีระบบการขนสงที่ดี สถานที่ตั้งอยูไมไกลจากราน ติดตอกันไดงาย รวดเร็วฉับไว และเทาที่สั่ง
ของจากตัวแทนจําหนายจะพบวา ของ (สินคา) เสียนอยมากหรือบางครั้งก็ไมพบเลย ทําใหไวใจในการ
สั่งสินคา ที่มีการจัดเก็บที่ดี” (ID 3)
4. ดานสงเสริมการตลาด
“บริษัทหลัก ไดมีการจัดโปรโมชั่นอยางตอเนื่อง ผานตัวแทนจําหนาย มีการสงเสริมการตลาด การ
ขาย ตัวแทนยอยซื้อสินคาครบเทานี้ แถมสินคาใหอีก มีการลดราคา ใหคูปองขาวในการชิงโชค และ
เวลาไปรวมงานชิงโชคนั้น ตัวแทนยอยจะไดรับรางวัลกลับมาทุกราย ขึ้นอยูกับรางวัลนั้นจะใหญหรือ
เล็กแลวแตโชคของตัวแทนยอย รางวัลที่เขาจัดไดแก สรอยคอทองคํา รถมอเตอร์ไซค์ ตูแช รถกระบะ
กระเปาเดินทาง ฯลฯ และนอกเหนือจากนั้น ถาผมตองการที่จะตกแตงรานคา หนาราน ทางบริษัทก็
จะเขามาตกแตงให มีการจัดเรียงใหดูสวยงามเป็นที่ดึงดูด และที่ประทับใจก็มีจะมีหัวหนาหนวยเขามา
ทุกๆสัปดาห์ เพื่อมาตรวจอายุของเบียร์ ไมใหมีเบียร์ที่หมดอายุ ออกจําหนาย บางทีทางผมเองก็ไมได
มีเวลามาดู ไมไดตรวจก็จะมีทีมงานมาชวยดู ทําใหเบียร์ที่เราจําหนายไป สด ใหม แนนอน” (ID 1)
“ทุกครั้งที่พี่ซื้อเบียร์ชางเนี่ย พี่จะมองถึงการสงเสริมการขายดวยนะ เชน ซื้อเบียร์แถมรางวัล พี่ก็จะ
ซื้อเยอะหนอย เป็นแรงจูงใจ ประมาณวา ซื้อมาก ก็ไดรางวัลมาก ถึงอยางไรก็ตาม การซื้อสินคามา
มาก พี่ก็ไดขาย แถมไดรางวัลหรือของแถมตางๆ กลับมาอีก พี่คิดวา ของแถมที่ไดมา มันก็คือ กําไร
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อยางหนึ่ง และไมพอเทานั้น บริษัทก็ดูแลทางรานพี่ดวย ไมวาจะเป็นการมาชวยดูอายุของเบียร์ มา
จัดเรียงสินคา หรือแมกระทั่งใหคําปรึกษา เขามาทําใหฟรีๆ” (ID 2)
“หลายครั้งที่ผมตัดสินใจซื้อสินคา (เบียร์ชาง) จํานวนมากๆ เอาจนเกือบเต็มสต฿อก เพราะวา เขามี
โปรโมชั่น แถมสินคา และยังลดราคาใหอีก ผมมองวาสินคาที่แถมให มันก็คือกําไร และยังมีสวนลด
เพิ่มใหอีก มันก็ทําใหผ มมีกําลังใจที่จะขายเพิ่มขึ้น เพราะสว นตาง (ของกําไร) มันก็เพิ่มขึ้น ถึงแม
จะตองสั่งของมากขึ้นก็ตาม ผมก็เชื่อวา จะขายได” (ID 3)
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย ในอําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม โดยคณะผูวิจัยทําการวิเคราะห์ขอมูล โดยนําหลั กการตรวจสอบขอมูลแบบสาม
เศรา (Triangulation) ที่ เก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม
และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation)
โดยเป็นการเปรียบเทียบขอคนพบ ของปรากฏการณ์ที่ทําการศึกษา จากแหลงและมุมมองที่แตกตาง
กัน (สุภางค์ จันทวานิช, 2547) ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data triangulation) เป็นการพิสูจน์
การใชความหลากหลายของแหลงขอมูลทั้งในเชิง เวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อพิสูจน์ขอมูลที่ไ ดมามี
ความถูกตอง
องค์ประกอบที่ 2 การตรวจสอบสามเสาดานนักวิจัย (Investigator triangulation) เพื่อ
ตรวจสอบวาหากเปลี่ ย นนั กวิจั ย ที่ทําหนาที่สั มภาษณ์ ผู ใหขอมูล ยังคงให ขอมูล ที่เหมือนเดิมหรือ
คลายคลึงเดิมอยู
องค์ประกอบที่ 3 การตรวจสอบสามเส าดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological
triangulation) เป็นการใชการรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน โดยใช
วิธีการสังเกตแบบไมมีสวนรวม รวมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งนี้ ผลการวิจัยนี้มีประเด็นที่นาสนใจ ซึ่งคณะผูวิจัยไดนํามาสรุปและอภิปรายผล ดังนี้
1. กลุมตัวอยางซึ่งเป็นตัวแทนยอย (Sub agent) โดยเจาของกิจการเป็นเพศชาย มีอายุการ
ประกอบกิจการระหวาง 20-30 ปี มีปริมาณเงินทุนหมุนเวียนของรานคาไมต่ํากวา 50 ลานบาท มี
นโยบายในการพิจารณาซื้อเบียร์ชางจาก (1) ปริมาณเงินสดที่อยูในบัญชี ซึ่งเป็นเงินหมุนเวี ยนเพื่อมา
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ซื้อสินคาในการเติมสินคาคงคลัง (2) จํานวนพนักงานปฏิบัติงานขนสง ซึ่งพบวา ตัวแทนจําหนายยอย
จําเป็นที่จะตองจางพนักงานที่ทําหนาที่ขนสงสินคาอยางนอย 6 คน เพื่อทําการกระจายสินคาไปสู
รานคาปลีก นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อพนักงานปฏิบัติงานขนสงมีจํานวนไมเพียงพอ เจาของกิจการ
จะตองสามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการขนสงได เนื่องจากทางตัวแทนยอยไมสามารถ
ปฏิเสธการสงสินคาได เพราะจะทําใหความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินคาลดลง (3) พื้นที่ในการจัดเก็บ
สินคา เป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากโกดังเก็บสินคาเป็นสถานที่ใชในการจัดเก็บรักษาสินคา
(Storage) เพื่อรอการจําหนายใหแกรานคาปลีก ดังนั้น ตัวแทนยอยตองมีการบริหารจัดการสินคาคง
คลังใหเหมาะสม มีพื้นที่จัดเก็บสินคาขนาดใหญพอสมควร เพื่องายตอการขนสงสินคา รวมถึงตอง
คอยระวังเรื่องสัตว์รบกวนดวย ซึ่ งคณะผูวิจัยจะขออภิปรายในประเด็นเหลานี้ ดังนี้ ตัวแทนยอย
(Sub agent) มีนโยบายในการพิจารณาซื้อเบียร์ชางจาก (1) เงินทุนของรานคา ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของจริยา พูสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์มาจําหนายของ
รานคาปลีกในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพบวา เงินทุนหมุนเวียนของ
รานคาถือเป็นปัจจัยสําคัญของรานคาปลีก เพราะระดับเงินลงทุนหมุนเวียนของรานคาที่ตางกัน มีผล
ตอระดับการตัดสินใจซื้อเบียร์มาจําหนายที่แตกตางกัน กลาวคือ ไมวาจะรานคาปลีกจะมีการจัด การ
รานในรูปแบบใด รานคาปลีกก็จะซื้อสินคาตามระดับเงินทุนหมุนเวียนของตนเองเป็นหลัก จึงเป็นผล
ทําใหการตัดสินใจซื้อของรานคาปลีกมีความแตกตางกัน (2) จํานวนพนักงานของรานคา พบวา
ตัวแทนจําหนายยอยจําเป็นที่จะตองจางพนักงานที่ทําหนาที่ขนสงสินคาอยางนอย 6 คน แบงเป็น 2
ชุด ชุดละ 3 คน เพื่อกระจายสินคาไปสูรานคาปลีก นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อพนักงานปฏิบัติงานขนสง
มีจํานวนไมเพียงพอ เจาของกิจการจะตองสามารถปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการขนสงได ซึ่ง
สอดคล องกับ งานวิจั ย ของ พรชัย เกตุศรีทอง (2553) ที่ไดศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานจํานวน
พนักงานตอสายการผลิต พบวา การที่พนักงานทํางานในหนาที่เดิมซ้ํา ๆ ยอมทําใหเกิดความชํานาญ
ในหนาที่ดังกลาว ทําใหพนักงานมีความเชี่ยวชาญ และทํางานไดดี ทําใหหนวยงานสามารถลดจํานวน
ของพนักงานในการทําหนาที่ดังกลาวไดมากขึ้น ซึ่งอาจกลาวไดวา จํา นวนลูกจางของกิจการตองมี
ปริมาณที่เหมาะสมกับหนาที่ อยางไรก็ตาม พนักงานที่มีความชํานาญจะสามารถทํางานไดมากขึ้น ซึ่ง
ในกรณีของตัวแทนยอยมีลูกจางจํานวนนอย แตเจาของกิจการสามารถทํางานแทนลูกนองไดโดย
อาศัยประสบการณ์ที่ยาวนาวในการทํางาน และ (3) พื้นที่ในการจัดเก็บสินคา ตัวแทนยอย (Sub
agent) จําเป็นตองมีพื้นที่ในการจัดเก็บที่มีขนาดใหญ เพียงพอตอการสงใหกับรานคาปลีกจํานวนมาก
นอกจากนี้โกดังเก็บสินคายังเป็นสถานที่ใชในการจัดเก็บรักษาสินคา (Storage) เพื่อรอการจําหนาย
ใหแกรานคาปลีก ดังนั้น โกดังตองมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เชน โกดังมีพื้นที่ขนาดใหญ สามารถส
ต฿อกสินคาไดในปริมาณที่มากพอสมควร และมีทางเขาออกขนาดใหญเพื่อใหงายตอขนสงสินคา ซึ่ง
ใกล เ คี ย งกั บ ความคิ ด ของคฑาวุ ธ หลิ น หะตระกู ล (2556) ที่ ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ ง การใช ร ะบบคั ม บั ง
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(Kamban System) ดวยการเติมเต็มเพื่อการวางแผนและจัดการพื้นที่ในการจัดเก็บสินคาในโรงงาน
ที่พบวา การบริหารสินคาคงคลังที่มีประสิทธิภาพยอมทําใหเกิดความยืดหยุน (Flexibility) โดยจะเก็บ
สินคาคงคลังในโกดังในปริมาณที่ตองการเทานั้น วิธีนี้เป็นไปเพื่อปูองกันไมใหมีสินคามากเกินไปใน
โกดัง (Over Supply) ซึ่งเป็นความสูญเปลาในการลงทุนสต฿อกสินคาไว อาจกลาวไดวา ตัวแทนยอยมี
ระบบการบริหารจัดการพื้นที่เก็บสินคาหรือโกดังที่ยืดหยุน กลาวคือ ตัวแทนยอยมีความระมัดระวัง
เรื่องโกดังสินคาเต็ม ซื้อมาเยอะเกิน ขายไมได และตองมีขนาดพื้นที่เก็บสินคาที่เ ป็นระบบระเบียบ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทําใหสินคาเสียหาย
2. ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอยเพื่อ
จําหนายแกรานคาปลีก ไดแก (1) ดานผลิตภัณฑ์ พบวา เบียร์ชางเป็นแบรนด์ที่งายตอการจดจํา
และมีดีกรีที่ไมสูงมากทําใหงายตอการดื่ม (2) ดานราคา พบวา เบียร์ชางมีราคาที่ต่ํากวาสินคาคูแขง
เมื่อเทียบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน (3) ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ตัวแทนยอยมีความมั่นใจ
ในระบบการกระจายสินคา กลาวคือ มีความมั่นใจวาสินคาจะมาถึงตัว แทนจําหนายยอยไดอยาง
รวดเร็ว และสินคาอยูในสภาพที่สมบูรณ์ และ (4) ดานสงเสริมการขาย พบวา ตัวแทนมีความพึง
พอใจในการสงเสริมการขายของบริษัทใหญ เชน สรอยคอทองคํา รถมอเตอร์ไซค์ ตูแช รถกระบะ
กระเปาเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนพึงพอใจในสวนลดหรือของแถมที่มาจากการสั่งซื้อสินคาในปริมาณ
มาก กลาวไดวา ปัจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางของ
ตัวแทนยอยเพื่อจําหนายแกรานคาปลีกซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริพร วณามี , สาโรจน์ โอพิทักษ์
ชีวิน และทรงพร หาญสันติ (2558) ที่ไดศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิต ภัณฑ์เบียร์
สิงห์ ขวดแกว ขนาด 500 มิลลิ ลิตร ที่วางจําหนายแทนแบบเดิม ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ผลการวิจัยสอดคลองกัน กลาวคือ ปัจจัยสวนผสมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแกว ขนาด 500 มิลลิลิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวา ปัจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของรานคาปลีกในระดับมาก คือ ดานผลิตภัณฑ์ และ
ปัจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของรานคาปลีกในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด กลาวไดวางานวิจัยเชิงปริมาณ (ศิริพร
วณามี, สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน และทรงพร หาญสันติ , 2558) ชี้ใหเห็นวา ปัจจัยสวนผสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลผลตอการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อนํามาจําหนายเชนเดียวกันกับ
งานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้ของคณะผูวิจัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ทําใหมองเห็นปัจจัยสําคัญของการบริหารงานของ
ตัวแทนยอย ในเขตอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในการตัดสินใจซื้อเบียร์ชางเพื่อมาจําหนายใหแก
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รานคาปลีก ซึ่งพบวา ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการตัด สินใจซื้อเบียร์ชางของตัวแทนยอย มีปัจจัย
สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) เงินลงทุนของรานคาปลีก 2) จํานวนพนักงานปฏิบัติงานขนสง 3) พื้นที่
ในการจัดเก็บสินคา นอกจากนี้ ปัจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน ก็มีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจซื้อดวยเชนกัน อย างไรก็ตาม ปัจ จัยตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ยังไมมีการนํามาศึกษาใน
ลักษณะโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุ (A Causal Model of Factors) ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทั้ง 7 ปัจจัยในเชิงปริมาณ ที่จะทําใหตอบคําถามการวิจัยเพิ่มเติมไดวา ปัจจัยพื้นฐานทั้ง 3
ปัจจัย และปัจจัยสวนผสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานนี้ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของตัวแทนยอยใน
ระดับใด นอกจากนี้ โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุยังสามารถตอบขอคําถามการวิจัยในประเด็นวา หากนํา
ขอสรุปจากงานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ไปสรางเป็นกรอบความคิดในงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสรางโมเดล
สมมุติฐาน โมเดลสมมุติฐานนี้จะสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) ที่เก็บจากกลุม
ตัวอยางที่เป็นตัวแทนยอยในอําเภออื่นๆ หรือจังหวัดอื่นๆไดหรือไม อยางไร ซึ่งเป็นประเด็นที่นาสนใจ
นํามาศึกษาในครั้งตอไป เพื่อทําใหการศึกษาในประเด็นนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานห้างสรรพสินค้าใน 3 จังหวัด
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) ศึก ษาปัจ จัยที่เ กี่ยวข องกับ การลาออกของพนักงาน
หางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการ
ลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย กลุมตัวอยาง คือ
พนักงานที่ยังคงทํางานอยูจํานวน 193 คน และพนักงานที่เคยทํางานหางสรรพสินคาโดยลาออกไป
แลวจํานวน 207 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะห์
ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และ การวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติค (Logistic Regression)
ผลการวิจัยพบวา
1. ปัจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตก
ของประเทศไทย โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ปัจจัยจูงใจมาเป็นอันดับแรก
รองลงมาคือ ปัจจัยอนามัย และ ปัจจัยความผูกพัน ตามลําดับ
2. ปั จจั ย ที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานห างสรรพสิ นคาใน 3 จังหวัดภาค
ตะวั น ตกของประเทศไทย อย า งมี นัยยะสํ าคั ญที่ 0.05 มีทั้ง หมด 6 ตั ว แปรจากการคํ านวณสถิ ติ
ถดถอยโลจิสติคทวิ แบบถอยหลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward Selection) ไดแก ดาน
ความสําเร็จ ดานลักษณะงาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานการยอมรับ ดานความผูกพันทางสังคม และ
ดานความกาวหนา
คาสาคัญ: การลาออก, พนักงานหางสรรพสินคา, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยอนามัย และ ปัจจัยความผูกพัน
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Abstract
This research aimed 1) to study factors relative to the resignation trend of
service department store employees in the 3 western provinces, Thailand, and 2) to
study factors affecting the resignation trend of service department store employees
in the 3 western provinces, Thailand. A total 400 sample set comprises of 193
employees who is working for service department store in the 3 western provinces
and 207 ex-employees who have resigned. Questionnaires are used as a data
collection tool. Statistics used in this research include frequency, percentage, mean,
standard deviation, and logistic regression.
The research results are as follows:
1. In overall, factors relative to the resignation trend of service department store
employees in the 3 western provinces, Thailand, is in high level. Motivates factors
come first, followed by hygiene factors, and commitment factors, respectively.
2. Factors affecting the resignation trend of service department store
employees in the 3 western provinces, Thailand with 0.05 statistically significant
level, include achievement, work itself, interpersonal relation, recognition, normative
commitment, and advancement.
Keywords: Resignation, department store employees, motivates factors, hygiene
factors, and commitment factors
บทนา
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ถึงแมองค์กรตางๆ จะมีการบริหารไดดีเพียงไรก็ตามหลาย
ๆ องค์กรมักจะพบปั ญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญประการหนึ่งคือการลาออกของ
พนักงาน นอกจากจะสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ การบริหารขององค์กรแลวยังสงผลใหองค์กรกรมี
คาใชจายเพิ่มขึ้น ทั้งจากการสรรหาและคัดเลื อก บุคลากรใหม รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
พัฒนาความสามารถใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และคาเสียหายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดในการทํางานซึ่งมีสาเหตุจากการขาดบุคลากรที่มีความชํานาญหากองค์กรสามารถคนหา
สาเหตุของปัญหาการลาออกไดอยางมีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะแกปัญหาไดตรงจุด โดยความ
สูญเสียหรือผลกระทบที่เกิดจากการลาออกนี้ สามารถชวยใหองค์กรลดคาใชจายและสรางใหเกิด
ความสมดุลระหวางองค์กรกับพนักงาน อันจะสงผลดีใหเกิดการบรรลุเปูาหมายขององค์กร
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อัตราการลาออกของพนักงาน สงผลกระทบตอองค์กรและเกิดภาระที่ตองสรรหาบุคลากร
ใหมมาบรรจุแทนในตําแหนงที่วาง ทั้งนี้จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา พนักงานหางสรรพสินคามี
แนวโนมในการลาออกจากงานคอนขางสูง ดังนั้นผู ศึกษาจึงเห็นวาการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตอการ
ตั ด สิ น ใจลาออกจากงานของพนั ก งาน ของห า งสรรพสิ น ค า นั้ น ย อ มมี ป ระโยชน์ ต อ องค์ กร ผล
การศึกษาจะทําใหองค์กรสามารถนํามาพัฒนาและปรับปรุงสภาพการทํางานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของทางหางสรรพสินคา เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานเพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลัก และนํามาซึ่งการปรับลดจํานวน
การลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาไดดีขึ้น ทั้งนี้ไดนําทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959)
ทฤษฎีปัจจัยความผูกพันของ Allen and Meyer (1990) และ ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ
Abraham Maslow (1960) มาสรางกรอบงานวิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ตอ
องค์กรในการทําใหองค์ กรทราบถึงสาเหตุ หลักในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน เพื่อที่องค์กรจะ
นํามาใชเป็นแนวทางในการลดปัญหาการลาออกและเพื่อใหการบริหารงานดานบุคลากรเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนลดการสูญเสีย หรือผลกระทบตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสรรหาบุคลากรใหม
โดยงานวิจัยไดนําทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (1959) และทฤษฎีปัจจัยความผูกพันของ
Allen and Meyer (1990) มาสรางกรอบตัวแปรสงผาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตกของประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรคือพนักงานหางสรรพสินคา 3 จังหวัดในภาคตะวันตกของประเทศไทย ไดแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี ไมทราบจํานวนประชากร เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ดังนั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณได
จากสูตร ไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกําหนดระดับคา ความเชื่อมันรอยละ 95
และระดับคาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หนา 74) จํานวนตัวอยางที่
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ใชในงานวิจัยนี้ เทากับ 400 คน โดยแบงเป็นพนักงานที่ยังคงทํางานอยูจํานวน 193 คน และพนักงาน
ที่เคยทํางานหางสรรพสินคาโดยลาออกไปแลวจํานวน 207 คน
2. ขอบเขตดานตัวแปร
งานวิจัยไดนําทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) และทฤษฎีปัจจัยความผูกพันของ
Allen and Meyer (1990) มาสรางกรอบตัวแปรสงผาน โดยมีรายละเอียดตัวแปรดังนี้
ตัวแปรตน ไดแก
- ปั จ จั ย ส ว นบุ ค คล ประกอบด ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา และ
ระยะเวลาการทํางาน
ตัวแปรสงผาน ไดแก
- ปัจจัยที่เกี่ยวของกับการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ประกอบดวย
- ปั จจั ยการจูงใจ ไดแก ลั กษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสํ าเร็จ การยอมรับ
ความทาทาย และความกาวหนาในงาน
- ปัจจัยอนามัย ไดแก นโยบายองค์กร การบังคับบัญชา หัวหนางาน สภาพแวดลอม
คาจาง สวัสดิการ และเพื่อนรวมงาน
- ปัจจัยความผูกพัน ไดแก ดานความตอเนื่อง ดานความรู สึก และ ดานบรรทัดฐาน
ทางสังคม
ตัวแปรตาม ไดแก
- แนวโนมการลาออกของพนักงานพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ซึ่งมีคา 2 คา คือ 1 หมายถึงแนวโนมในการลาออก และ 0 หมายถึงแนวโนมในการไม
ลาออก
สมมุติฐานการวิจัย
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความสําเร็จ การยอมรับ ความทาทาย ความกาวหนาในงาน
นโยบายองค์กร การบังคับบัญชา หัวหนางาน สภาพแวดลอม คาจาง สวัสดิการ เพื่อนรวมงาน ความ
ต อ เนื่ อ ง ความรู สึ ก และบรรทั ด ฐานทางสั ง คม มี ผ ลต อ แนวโน ม การลาออกของพนั ก งาน
หางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ใช แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ซึ่ ง มี ที่ ม าจาก การศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เนื้อหาในแบบสอบถามนี้แบงออกเป็น 2 สวน คือ
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สวนที่ 1 ปัจจัยสวนบุคคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 5
ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาการทํางาน
สวนที่ 2 ปัจจัยของแรงจูงใจที่มีผลตอการลาออกของพนักงาน ของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3
จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นแบบสอบถามแบบ มาตรประมาณคา (Rating scale) มี 5
ระดับ และไดสรางขึ้นมาเพื่อใหคะแนนตามหลักของลิเคอร์ทสเกล (Likert, Rensis., 1967)
ดาเนินการตามขั้นตอนเพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย
1 ศึกษาเอกสาร โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม
2 การกําหนดประเด็น และขอบเขตของคําถามให ส อดคล องกับวัตถุประสงค์ และกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
3 สรางแบบสอบถามฉบับราง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ ครอบคลุมของ
เนื้ อ หาและความถูก ต องของการใชสํ า นวนภาษาและขอ เสนอแนะพร อ มทั้ ง การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ขอบกพรองตามคําแนะนํา
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางแรกคือ ผูที่ยัง
ทํางานอยู จากนั้นใชวิธีการสอบถามจากผูที่ทํางานอยูถึงผูที่ออกไปแลว และฝากแบบสอบถามเพื่อ
กลุมตัวอยางที่ 2 คือผูที่ออกไปแลวไดทําแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอง คัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ์ นับจํานวน
และทําการจัดเก็บเพิ่มเติมใหครบตามจํานวน
3. นําแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาบันทึกลงรหัสและตรวจใหคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจาก แบบสอบถาม พรอมกับตรวจสอบความ
ถูกตอง จากนั้นนําแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) และ ประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติโดยในการวิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม จะแบงเป็น 4 สวนหลัก ดังนี้
1 การวิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคล การวิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของพนักงานหางสรรพสินคา
ใน 3 จั งหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย จะใช สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ประกอบดวยคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายขอมูล
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2 การวิเคราะห์ปัจจัยการจูงใจ ตอการลาออกของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3 การวิเคราะห์ปั จจัยอนามัย ตอการลาออกของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4 การวิเคราะห์ปัจจัยความผูกพัน ตอการลาออกของพนักงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตกของประเทศไทย จะใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะห์
ความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) (กัลยา,2551) ซึ่งใชศึกษาความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลระหวางปัจจัยจูงใจ ปัจจัยอนามัย และปัจจัยความผูกพัน ที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย (Xi ) และแนวโนมการลาออก
ของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย (Y) โดยที่แนวโนมการ
ตัดสินใจลาออก ดังกลาว มีคาไดเพียง 2 คา (Dichotomous Variable) คือ 1 (แนวโนมการตัดสินใจ
ลาออก) และ 0 (แนวโนมการตัดสินใจไมลาออก)
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3
จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. พนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย สวนใหญเป็นเพศชาย
มีอายุ 18-22 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และ มีระยะเวลาการทํางาน
นอยกวา 1 ปี
2. ปั จ จั ย ที่มี ผ ลต อแนวโน ม การลาออกของพนั ก งานห า งสรรพสิ น ค า ใน 3 จั ง หวั ด ภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปัจจัยจูงใจ มา
เป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยอนามัย และ ปัจจัยความผูกพัน ตามลําดับ
ปัจจัยจูงใจ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบ
มาเป็นลําดับแรก รองลงมาคือ ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จ ดานการยอมรับ ดานความทาทาย
และ ดานความกาวหนาในงาน ตามลําดับ
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ปัจจัยอนามัย ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานคาจาง มาเป็น
ลําดับแรก รองลงมาคือ ดานหัวหนางาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานสวัสดิการ ดานนโยบายองค์กร ดาน
สภาพแวดลอม และ ดานการบังคับบัญชา ตามลําดับ
ปัจจัยความผูกพัน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความผูกพัน
ทางสั งคม มาเป็น ลํ าดับแรก รองลงมาคือ ดานความผูกพันทางความรูสึก และ ดานความผูกพัน
ตอเนื่อง ตามลําดับ
ผลการศึกษาเชิงอนุมาน
ปัจจัยดานลักษณะงาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานความผูกพันทางสังคม ดานความกาวหนาใน
งาน ดานการยอมรับ และดานความสําเร็จ มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา
ใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
คํานวณสถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยโลจิสติค แบบเชิงกลุมในลักษณะตัวแปรทวิที่มีคาเพียง
2 คา (Binary Logistic Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขาสมการถดถอยแบบถอย
หลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward Selection)
ตารางที่ 1 แสดงรู ป แบบทั้งหมดของตัว แปรปัจจั ยที่มีผ ลตอแนวโนมการลาออกของพนักงาน
หางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตก แบบถอยหลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward
Selection)
Variables in the Equation
B
S.E.
Wald
Df
Sig.
Exp(B)
Step 9a
ลักษณะงาน
-.513
.186
7.656
1
.006
.598
ความรับผิดชอบ
-.245
.147
2.780
1
.095
.783
ความสําเร็จ
-.541
.146
13.778 1
.000
.582
การยอมรับ
.338
.151
5.020
1
.025
1.402
ความกาวหนาในงาน -.268
.135
3.942
1
.047
.765
นโยบายองค์กร
-.249
.136
3.337
1
.068
.780
เพื่อนรวมงาน
-.339
.123
7.579
1
.006
.712
ผูกพันทางสังคม
-.320
.117
7.427
1
.006
.726
Constant
7.943
1.228
41.852 1
.000
2816.981
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จากการวิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติการวิเคราะห์แบบถดถอยโลจิสติค แบบเชิงกลุมในลักษณะตัวแปร
ทวิที่มีคาเพียง 2 คา (Binary Logistic Regression Analysis)
ผูวิจัยไดเลือกผลของแบบถอยหลังหรือคัดเลือกออกทีละขั้นตอน (Backward Selection)
เนื่องจากผลการวิเคราะห์ส อดคลองกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ตองการศึกษาปัจจัยที่มีผ ลตอ
แนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย การ
นําเอาตัวแปรทั้งหมดเขาในสมการถดถอย แบบไบนารี่โลจิสติค (Binary Logistic Regression)
คํานวณแบบ Backward ในการคํานวณสถิติจะทําการคัดเลือกตัวแปรออกทีละขั้นทีละตอน เป็น
จํานวน 9 ชั้น และจบลงที่ชั้นที่ 9 ซึ่งเป็นชั้นที่ดีที่สุดที่มีการคัดเลือกตัวแปรออก อธิบายไดวา ดาน
ลักษณะงาน ดานเพื่อนร วมงาน ดา นความผู กพันทางสังคม ดานความกาวหนาในงาน ดานการ
ยอมรับ และดานความสําเร็จ มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (sig.) 0.05
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
(1) ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยอันดับแรก ไดแก ปัจจัยจูงใจ สวนอันดับสุดทาย ไดแก
ปัจจัยความผูกพัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ปัจจัยจูงใจซึ่งมีภาพรวมอยูในระดับมาก มีความ
รั บ ผิ ด ชอบมาเป็ น ลํ า ดั บ แรก ส ว นความก าวหน า ในงานมาเป็ น อัน ดั บสุ ดท า ย ปัจ จั ยอนามั ยซึ่ ง มี
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีเรื่องคาจางมาเป็นลําดับแรก สวนการบังคับบัญชามาเป็นอันดับสุดทาย
และปัจจัยความผูกพันซึ่งมีภาพรวมอยูในระดับมาก มีความผูกพันทางสังคมมาเป็นลําดับแรก สวน
ความผูกพันตอเนื่องมาเป็นอันดับสุดทาย
(2) ปัจจัยดานลักษณะงาน ดานเพื่อนรวมงาน ดานความผูกพันทางสังคม ดานความกาวหนาในงาน
ดานการยอมรับ และดานความสําเร็จ มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคาใน 3
จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ปัจจัย (ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยอนามัย และปัจจัยความผูกพัน) ที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของ
พนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของจอมตา เวียงธรรม (2556) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของ
พนั กงานขายในธุร กิจ คาปลี กนาฬิการะดับสู ง พบวา ปัจจัยจูงใจ ภาพรวมอยูในระดั บมาก และ
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อุษณีษ์ จันทร์อํารุง (2550) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของแรงจูงใจในการทํางาน ความฉลาดทางอารมณ์
และการสนั บสนุนทางสังคม ที่มีตอความผูกพันตอองค์การของพนักงานในบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง
พบวา แรงจูงใจ โดยรวมอยูในระดับสูง มีความสอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานมีความคิดวาปัจจัยตางๆ
ตอบสนองตอความตองการของการทํางานจะทําใหปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปัจจั ยจู งใจที่มี ผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานห างสรรพสิ นคา ใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บัลโชค อภิสิทธ์อมร
(2554) ไดศึกษาถึงปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยจูงใจภายใน และปัจจัยดานการบริหารที่มีผลตอการ
ตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัทซาบีนา จํากัด (มหาชน) พบวาปัจจัยจูงใจ ภาพรวมอยูในระดับ
มาก และ ณัฐชนันท์พร ทิพย์รักษา (2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางาน ความบางาน และ
ความสุขในการทํางาน พบวา แรงจูงใจมีผลตอการทํางาน อยูในระดับมาก มีความสอดคลองกันคือ
หากแรงจูงใจเป็นไปในทางที่ดี ก็จะทําใหพนักงานหางสรรพสินคาคงอยูกับองค์กรตอไป
ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานลักษณะงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา บุญเรือง (2551)
ศึกษาถึงสาเหตุที่พนั กงานจางลาออกหรือมีค วามตั้งใจลาออกจากงานกอนสิ้ นสุดสั ญญาจางของ
พนักงานจางในเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ลักษณะงาน อยูในระดับมาก คือ ใน
ดานของลักษณะงานที่ปฎบัติสอดคลองกับความตองการของผูปฎิบัติ
ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กันตนา ระบอบ (2552)
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท อึ้งกุยเฮงสกลนคร จํากัด พบวา
ปัจจัยดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานไดรับ มอบหมายตามความ
รับผิดชอบในจํานวนที่เหมาะสมก็จะทําใหปฎิบัติงานออกมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความสําเร็จ อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี สุคนธทรัพย์ (2553) ได
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์ เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
พบวา ปัจจัยดานความสําเร็จ อยูในระดับมาก คือ เมื่อพนักงานปฎิบัติงานไดบรรลุเปูาหมายที่วางไวก็
จะสามารถดําเนินงานตอไปได
ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนัก งานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานการยอมรับ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี สุคนธทรัพย์ (2553) ได
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์ เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จํากัด
พบวา ปัจจัยดานการยอมรับ อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานไดรับคําชมเชย และการ
ปฎิบัติจากผูอื่นเป็นไปในแนวทางที่ดี จะทําใหมีกําลังใจในการปฏิบัติงานตอไป
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ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความทาทาย อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกั บงานวิจัยของ ลออจิต อิงเจริญสมุทร
(2545) ศึกษาเรื่องการลาออกของพนักงานในธุรกิจโรงแรมศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานโรงแรม อมารี
เอเทรียม กรุงเทพฯ พบวา ความทาทายในงาน อยูในระดับมาก พบวา เมื่อเกิดความทาทายในงาน
แลวพนักงานสามารถปฎิบัติจนลุลวงไปได ก็จะทําใหพนักงานไดมีการพัฒนาตนเอง และคิดวาจะทํา
เชนใดเพื่อองค์กรในอนาคต
ปัจจัยจูงใจที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานความกาวหนาในงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มยุรี สุคนธทรัพย์
(2553) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานบริษัทเซาท์อีสต์ เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์
แคนนิ่ง จํากัด พบวา ปัจจัยดานความกาวหนาในงาน อยูในระดับมาก, กันตนา ระบอบ (2552)
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานบริษัท อึ้งกุยเฮงสกลนคร จํากัด พบวา
ปัจจัยดานการไดรับความกาวหนา อยูในระดับมาก และ วรรณวิสา ดํารงสกุลวงษ์ (2557) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพบตอแนวโนมการลาออกของพนักงานในอุตสาหกรรมฟอกหนัง กรณีศึกษาบริษัท
อินเตอร์ไฮค์ จํากัด (มหาชน) พบวา ดานโอกาสและความกาวหนาในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก
คือ พนักงานไดมีการใชความรูความสามารถในการปฎิบัติงานจนไดเลื่อนตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา บุญเรือง (2551) ศึกษาถึงสาเหตุที่
พนั ก งานจ า งลาออกหรื อ มี ความตั้ ง ใจลาออกจากงานก อ นสิ้ น สุ ด สั ญญาจา งของพนั ก งานจา งใน
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา ปัจจัยอนามัย อยูในระดับมาก และ สุภารัตน์ น้ําใจดี
(2548) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาในการทํางานที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน
และแนวโนมพฤติกรรมการลาออก ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พบวาปัจจัยอนามัย
อยูในระดับสูง สอดคลองกันคือ เมื่อองค์กรมีบรรยากาศในการทํางานที่ดีก็จะสงผลใหพนักงานไมคิดที่
จะลาออกจากองค์กร
ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานการบังคับบัญชา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน์
(2555) ไดศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิตเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ที่
มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิต และความสัมพันธ์ระหวางลักษณะงานกับการลาออกของ
พนักงานฝุายผลิตบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชา อยูในระดับ
มาก สอดคลองกันคือเมื่อมีการปกครองที่เทาเทียมกันพนักงานมีความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน
รวมกับผูอื่น
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ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานหัวหนางาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภริณี อําภรณ์ (2555) ได
ศึกษาสรางโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอการลาออกจากงานของครูโรงเรียนเอกชน พบวา ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร ที่มีอิทธิพลทางตรงจากการลาออกจากงานของครูโรงเรียนเอกชน ในระดับมาก
สอดคลองกันคือ เมื่อหัวหนางานมีการดูแลเอาใจใสพนักงาน และรวมแกปัญหาไปพรอมกันก็จะทําให
การทํางานราบรื่น เป็นไปในทางที่ดี
ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยา ปัญญาไชย (2556)
ได ศึ ก ษาปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจลาออกของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี พบว า ด า น
สิ่งแวดลอมและบรรยากาศการทํางาน อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ สถานที่ปฎิบัติงานมีความ
ปลอดภัย สะอาด บรรยากาศดี ก็จะสงผลใหพนักงานปฎิบัติงานไดอยางมีความสุข
ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานคาจาง อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณธิษ ส. ขาวสําอางค์ (2551) ได
ศึกษาถึงปัจจั ยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอการลาออกของนักบินลําเลียงกองทัพอากาศในการ
ออกไปประกอบอาชีพเป็นนักบินพานิชย์ พบวา ดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับมาก มีความ
สอดคลองกันคือ เมื่อคาจางเหมาะสมกับตําแหนงงานและงานที่ไดรับมอบหมาย ก็จะสามารถคงอยู
กับองค์กรไดยาวนาน
ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหา งสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานสวัสดิการ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณธิษ ส. ขาวสําอางค์ (2551)
ไดศึกษาถึงปัจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตอการลาออกของนักบินลําเลียงกองทัพอากาศในการ
ออกไปประกอบอาชีพเป็นนักบินพานิชย์ พบวา ดานรายไดและสวัสดิการ อยูในระดับมาก สอดคลอง
กันคือ เมื่อพนักงานไดรับสวัสดิการอยางเหมาะสม ก็จะทําใหพนักงานมีความมุงมั่นที่จะคงอยูกับ
องค์กรตอไป
ปัจจัยอนามัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาค
ตะวันตก ดานเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา อัจฉริยอุตสาห์
(2554) ศึกษาถึงสาเหตุของการลาออกจากงานของพนักงานธนาคารตลอดจนความสัมพันธ์ระหวาง
ลักษณะของประชากรกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอการลาออกของพนักงานธนาคาร
พานิชย์แหงหนึ่ง พบวา ปัจจัยดานเพื่อนรวมงานอยูในระดับมาก และ ศักดิ์ระพี ศรีนิเวศน์ (2555) ได
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลตอการลาออกของพนักงานฝุายผลิตเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคล ที่มีผลตอ
การลาออกของพนักงานฝุายผลิต และความสัมพันธ์ระหวางลักษณะงานกับการลาออกของพนักงาน
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ฝุายผลิตบริษัท แคนาดอล เอเชีย จํากัด พบวา ปัจจัยดานเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก สอดคลอง
กันคือ เพื่อนรวมงานมีความสามัคคีชวยเหลือกัน ก็จะสามารถปฎิบัติงานไดเป็นอยางดี
ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตก ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบันเทิง ตัลยารักษ์ (2558) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานแผนกแมบานของ โรงแรมที่บริหารโดยกลุม
แอคคอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปัจจัยดานความผูกพัน อยูในระดับมาก และ อรวรรณ ผดุง
รัชดากิจ (2550) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวิตในการทํางานกับความผูกพันตอองค์การ
พบวา ระดับความผูกพันองค์การโดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ เมื่อพนักงานมีความผูกพัน
กับองค์กร ก็จะสามารถคงอยูกับองค์กรได
ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตก ดานความผูกพันตอเนื่อง อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วรารักษ์ ลีเลิศ
พันธ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน บริษัท เนชั่นบรอดเคส
ติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน พบวา ปัจจัยความผูกพันตอเนื่อง อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ
เมื่อทํางานเป็นระยะเวลานานพนักงานจะมีความสบายใจ และไมคิดที่จะลาออก
ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตก ดานความผูกพันทางความรูสึก อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปาริชาติ
บัวเป็ง (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน บริษัท ไดกิ้น ดินดีสท
รีส์ ประเทศไทย (จํากัด) พบวา โดยภาพรวมความผูกพันดานความรูสึก อยูในระดับมาก จอมตา
เวียงธรรม (2556) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลาออกของพนักงานขายในธุรกิจคาปลีก
นาฬิการะดับสูง พบวา ดานความผูกพันตอความรูสึก อยูในระดับมาก สอดคลองกันคือ พนักงานมี
ความภาคภูมิใจที่ไดรวมปฎิบัติงานกับองค์กร ก็จะทําใหพนักงานมีความผูกพันตอองค์กร
ปัจจัยความผูกพันที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด
ภาคตะวันตก ดานความผูกพันทางสังคม อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวรารักษ์ ลี
เลิศพันธ์ (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอความผูกพันตอองค์กรของพนักงาน บริษัท เนชั่นบรอด
เคสติ้งคอร์ปอเรชั่น จํากัด มหาชน พบวา ดานความผูกพันทางสังคม อยูในระดับสูง สอดคลองกันคือ
พนักงานมีความจงรักภักดีตอองค์กรจะยินยอมใหความรวมมือกับองค์กรในดานตางๆ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ แนวโน ม ต อ การลาออกของพนั ก งานห า งสรรพสิ น ค า ใน 3 จั ง หวั ด ภาค
ตะวันตกของประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 ไดแก ดานลักษณะงาน ดานเพื่อนรวมงาน ดาน
ความผูกพันทางสัง คม ดานความกาวหนา ดานการยอมรับ และดานความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เยาวลักษณ์ มวงมี (2551) ศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ
กรมสรรพากร, บันเทิง ตัลยารักษ์ (2558) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอแนวโนมการลาออกของ
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พนักงานแผนกแมบานของ โรงแรมที่บริหารโดยกลุมแอคคอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กัลยา
ปัญญาไชย (2556) ไดศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจลาออกของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย ผู ศึ ก ษาวิ จั ย มี ข อ เสนอแนะอั น เป็ น ประโยชน์ ต อ การพั ฒ นาการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลพนักงานหางสรรพสินคา ใน 3 จังหวัด ภาคตะวันตกของประเทศไทย ที่มีตอองค์กร
ไดดังนี้
ดานลักษณะงาน ควรมีการอธิบายหนางานใหพนักงานหางสรรพสินคามีความเขาใจในงาน
เป็นอยางดี ทําใหพนักงานมีความพึงพอใจในงานที่ทําอยู ใหพนักงานไดมีความรูสึกวางานไดใชความรู
ความสามารถของตัวเองในการทํางาน ปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายควรมีความเหมาะสม
ดานความสํ าเร็ จ ควรมีการให พนัก งานห างสรรพสิ น คามีส ว นรว มในการสรางเปูาหมาย
ความสําเร็จ ทําใหพนักงานไดมีอํานาจในการตัดสินใจเมื่องานมีปัญหา ใหพนักงานหางสรรพสินคา
ไดรับความไววางใจในการปฎิบัติงาน ควรมีการนําเสนอสิ่งที่ดีใหในระหวางปฎิบัติงานเมื่อพนักงานคน
นั้นๆปฎิบัติงานไดดี
ดานการยอมรับ ควรมีการสรางวัฒนธรรมองค์กรใหมียอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานรุนพี่รุน
นอง ยอมรับในผลการทํางาน ควรมีการยอมรับจากหัวหนางานเมื่อปฎิบัติงานไดดีควรไดรั บคําชม
เพื่อสรางความเป็นมืออาชีพในการทํางานและปฎิบัติงานไดดีตอไปในอนาคต
ดานความกาวหนา ควรมีการสรางความรูสึกวาไดรับความสําเร็จจากทํางานใหกับพนักงาน
หางสรรพสินคา ใหไดรับความพึงพอใจกับการไดรับการเลื่อนตําแหนงหลังจากการทํางาน พนักงานได
ใชความรูเพื่อพัฒนางานใหกาวหนาอยูเสมอ ใหรูสึกวาการปฏิบัติงานที่นี่มีความกาวหนามากกวาที่อื่น
ดานเพื่อนรวมงาน ผูบริหารและเพื่อนรวมงานควรปฎิบัติงานรวมกันไดเป็นอยางดี เพื่อน
รว มงานสามารถชว ยเหลื อกัน ไดเมื่อยามไดรับปัญหา สามารถปรึกษาเพื่อนรว มงานไดเสมอเมื่อ
ประสบปัญหาในการทํางาน มีการยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน
ดานความผู กพันทางสั งคม ผู บริห ารควรมีการสรางความผู กพันตอหนาที่ให กับพนักงาน
หางสรรพสินคาโดยใหมีความรูสึกวาไมคิดจะลาออกถึงแมวามีที่อื่นใหขอเสนอที่ดีกวา ไมคิดจะลาออก
เพราะมีความผูกพันกับเพื่อนรวมงานที่นี่ และจงรักภักดีกับหางสรรพสินคาแหงนี้ มีความยินดีที่จะทํา
ใหหางสรรพสินคามีความกาวหนา
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของหางสรรพสินคา
2. ควรศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการธํารงรักษา พนักงานใหเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของการติดตามขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อจะไดขอเท็จจริงที่มีน้ําหนัก
เพิ่มขึ้น ในเรื่องของการธํารงรักษาพนักงาน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะได รับการสนับสนุนและความกรุณาจาก
อาจารย์ ดร.สุเมธ ธุวดาราตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาใหความ
ชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อยางยิ่งตอผูวิจัยในทุกขั้นตอน ตลอดจนการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ สง ผลใหวิทยานิพนธ์เลมนี้ถูกตองและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานเป็นอยางสูง
ขอขอบคุณคณาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดทุกทานที่ได
สอนใหมีความรูทางวิชาการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามที่ใหความรวมมือในการแสดงความคิดเห็น
ของทาน ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดครบถวนสมบูรณ์ จนทําใหเกิดวิทยานิพนธ์ที่มีคุณคาเลมนี้
ขึ้น
ขอกราบขอบคุณคุณพอ คุณแม ที่ไดใหโอกาสทางการศึกษาและคอยเป็นกําลังใจตลอด
การศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์
และขอขอบคุณ เพื่ อนๆ นั กศึ กษาระดับ ปริ ญญาโท หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ รกิจ มหาบั ณฑิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่คอยเป็นกําลังใจ ใหคําปรึกษา และใหความ
ชวยเหลือที่ดีเสมอมา
สุดทายนี้ คุณคาและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์เลมนี้ ขอมอบวิทยานิพนธ์เลมนี้เป็นกําลังใจ
และแรงบันดาลใจแกทุกทานที่นําไปศึกษา และเป็นเครื่องบูชาพระคุณคุณพอ คุณแม ญาติพี่นองครู
บาอาจารย์ และตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอ
นอมรับไวดวยความขอบคุณยิ่ง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง
Factors Affecting the Survival of Commercial Fishery Owner in Ranong
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง อันประกอบดวย ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการ พฤติกรรมการ
ดําเนิ นธุรกิจประมงพาณิชย์ และปัจจัยสภาพพื้นที่ภายนอก ซึ่งใชขอมูล ปฐมภูมิที่ไดจากการเก็บ
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึง มีนาคม 2561 ทําการวิเคราะห์ขอมูลดวยแบบจําลองโลจิต ผล
การศึกษาพบวา ปัจจัยที่มีผลกระทบตอความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัด
ระนอง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก ระยะเวลาดําเนินกิจการ เงินลงทุน ดําเนินธุรกิจประมง
ตอเนื่องรวม พฤติกรรมการจางแรงงานกรรมกรประมงพาณิชย์ และปัจจัยสภาพพื้นที่ภายนอกดาน
สิ่งแวดลอม ดานการเมือง และดานเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: ความอยูรอด ประมงพาณิชย์ ผูประกอบการ จังหวัดระนอง
Abstract
This research aimed to study factors affecting the survival of commercial fishery owner in
Ranong which comprised characteristic of the firm, business operation, and PESTLE analysis. A
questionnaire was distributed to collect primary data from 100 fishery owners in Changwat
Ranong, and was collect by accidental sampling during February to March 2018 and was
analyzed by logit model. According to the research, it has been found that factors affecting
affecting the survival of fishery owner in Changwat Ranong at the statistical significance level of
0.10 were age of firm, initial investment, related fishing industry, hiring workers, In addition, PESTLE
factor in term of ecological, economic, and politic could significantly explain the survival of fishery
owner in Ranong as well.
Keywords: Survival, Commercial Fishery, Owner, Changwat Ranong
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บทนา
ธุรกิจประมงพาณิชย์นับวามีบทบาทตอผลผลิตประมงไทยอยางมาก ผลผลิตสวนใหญไดจาก
การทําเรือประมงพาณิชย์ ซึ่งประกอบดวยเรือประมงมากกวา 10,000 ลํา บทบาทของการประมง
ไทยขยายตัวจนเป็นผูนําทางทะเลภูมิภาคเอเชียทางตะวันออกเฉียงใต สงผลใหมูลคาผลิตภัณฑ์มวล
รวมประเทศในภาคประมงสูงขึ้น(วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์,2539)
ในเขตการทําประมงพาณิชย์ฝั่งอันดามัน จังหวัดระนองนับเป็นจังหวัดที่นาจับตามองดวย
เหตุผล การทําประมงเป็นอาชีพ 1 ใน 3 ของประชากรจังหวัดระนอง และอุตสาหกรรมสวนใหญเป็น
อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง มีทั้งโรงงานขนาดเล็ก และโรงงานขนาดกลาง โครงสรางเศรษฐกิจของ
จังหวัดระนอง รายไดหลักมาจากภาคการเกษตร ทั้งการเกษตรปุาไม การประมง อุตสาหกรรมประมง
ตอเนื่ อง และธุร กิจ การขนส ง เป็ นผลมาจากการเติบโตของภาคประมงในอดีต โดยธุรกิจประมง
ต อ เนื่ อ งได แ ก ท า เที ย บเรื อ ประมง แพซื้ อ -ขายปลา โรงงานอาหารทะเลแปรรู ป โรงน้ํ า แข็ ง ใน
อุตสาหกรรมประมงตอเนื่อง ตารางที่ 1.1 แสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรมีการลดลงอยาง
ตอ เนื่ องตั้ง แต ปี 2555 ที่ 9,521ล า นบาท เหลื อ เพี ยง 8,795ล านบาทในปี 2558 ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูงขึ้นถึง 14,456 ลานบาท ในปี 2558 แสดงใหเห็นวา แมขาดแคลน
สินคาประมง ภาคอุตสาหกรรมยังคงดําเนินผลิตตอเรื่องดวยการนําเขาสินคาจากตางประเทศ หรือ
ผูผลิตนอกจังหวัด และจากตัวเลขการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนี้แสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการ
ผลิตสินคาแปรรูป
ตารางที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2553 – 2558 (หนวย:ลานบาท)
สาขาการผลิต
ภาคเกษตร
ภาคนอกการเกษตร
รวมผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)

2553
9,565
12,003
21,568

2554
10,116
12,105
22,221

2555
9,521
13,153
22,674

2556
9,916
12,938
22,854

2557
9,706
13,852
23,558

2558
8,795
14,456
23,250

ที่มา: สํานักงานแรงงานจังหวัดระนอง (2560)
นอกจากนั้นจังหวัดระนองมีอาณาเขตทะเลที่ครอบคลุมพื้นที่ทะเลอันดามันติดกับชายแดน
ประเทศเมียนมา สงผลใหเป็นเมืองทาในการขึ้นเรือประมงพาณิชย์ทั้งเรือไทยและเรือสัญชาติเมียนมา
จังหวัดระนอง นับเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีสัตว์น้ําเค็มขึ้นทาสูงที่สุด และเป็นอันดับ 1 ของจังหวัด
ในทะเลฝั่งอันดามันที่มีจํานวนสูงสุด พิจารณาจากตารางที่ 1.2 สูงถึง 82,605 ตันในปี2553 แตมี
จํานวนลดลงอยางตอเนื่อง ภายใน6ปีที่ผานมาสูงถึงรอยละ 63.88 หากแตปริมาณสัตว์น้ําขึ้นทา
จังหวัดภูเก็ตมีแนวโนมเติบโต คิดเป็นอัตรากาวหนาสูงถึงรอยละ 140 จากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.
2558 โดยเป็นผลกระทบจากการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางประมงของทะเลอันดามัน
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ตารางที่ 1.2 ปริมาณสัตว์น้ําเค็มที่ขึ้นทา เขตพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ. 2553 – 2558
(หนวย : ตัน)
จังหวัด
2553
2554
2555
2556
2557
2558
ระนอง
82,605
89,516
70,353
66,931
54,794
52,772
พังงา
42,842
40,137
41,984
32,619
24,495
18,308
ภูเก็ต
54,447
56,875
58,739
71,930
82,556
77,291
กระบี่
14,106
9,112
9,979
12,964
11,790
10,847
ตรัง
75,000
72,977
75,050
65,161
84,900
70,058
สตูล
72,795
64,595
74,817
54,932
40,591
54,415
รวม
341,795 333,212 330,922 304,537 299,126 283,691
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(สศช.) (2560)
จังหวัดระนองไดรับผลกระทบจากการที่รัฐบาลไทยออกกฎขอบังคับเพื่อแกไขปัญหาประมง
ไทยละเมิดกฎหมายรวม IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ประเด็นปัญหา
หลั ก คือ การจั บกุมเรื อประมงที่ติดธงไทยที่เขาทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะมอริเชียส
(Mauritian EEZ) และไมมีการรายงานเกี่ยวกับการสอบสวนของเรื่องดังกลาว การดําเนินการดังกลาว
นี้ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญา UNCLOS มาตรา 94 ที่รัฐเจาของธงจะตองดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวกับการละเมิดของเรือของตน สงผลใหสหภาพยุโรป (European Union : EU)
ประกาศงดการนําเขาผลผลิตภาคการประมงจากประเทศไทย และบริเวณกระทบที่สําคัญคือทะเลฝั่ง
อันดามันที่ไมมีพื้นที่นานน้ําภายในประเทศ ไดแกจังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา
นอกจากนั้นปัญหาแรงงานตางดาวขาดแคลนไดสงผลตอธุรกิจประมงพาณิชย์โดยตรง อางอิง
จากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ (2560) วาแรงงางตางดาวขาดแคลนหนักสงผลทําให ราคา
อาหารทะเลพุงสูงขึ้น เนื่องดวยการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจประมงพาณิชย์ อาทิ การเปลี่ยนงาน
ของแรงงาน โทษของกฎหมายประมงมีอัตราปรับขั้นสูง ในขณะที่แรงงานไทยไมนิยมรับงานจางงาน
ประเภทกรรมกรประมง จนทําใหผูประกอบการประมงพาณิชย์ตองหยุดเดินเรือประมงเพราะไมมี
ลูกเรือมากกวารอยละ 20 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (โพสต์ทูเดย์, 2560)
จากบทวิเคราะห์ของสํานักงานคลังจังหวัดระนอง(2560)ไดสรุปไววาผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกที่สงผลตอผูประกอบการประมงพาณิชย์ ไดแกปัจจัยตางๆดังนี้ ปัจจัยดานสังคมจากการ
กดดันของกลุม EU ในเรื่องการทําประมง IUU ตอเนื่องดวยปัญหาการคามนุษย์ผานเรือประมง
พาณิชย์ดัดแปลง ปัจจัยเศรษฐกิจดานปัญหาแรงงานตางดาวขาดแคลน ตนทุนในการจางแรงงานตาง
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สูงขึ้นเนื่องดวยกฎระเบียนจากภาครัฐ ปัจจัยดานสิ่งแวดลอมปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ําขาดแคลนดอย
คุณภาพลง สืบเนื่องไปถึงปัจจัยดานความมั่นคงทางการเมืองเมือง ปัจจัยดานกฎระเบียบที่บังคับใชใน
อุตสาหกรรมประมงพาณิชย์
ภาพที่ 1.3 จํานวนเรือประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง ปี พ.ศ. 2557 – 2560
(หนวย:ลํา)
1000
900

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2557

2558

2559

2560

ที่มา: กลุมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (2561)
หลังจากมีการจัดระเบียบการทําประมงพาณิชย์ภายใตการปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ
เห็นไดวาจํานวนเรือประมงพาณิชย์มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง โดยมีจํานวนสูงสุดที่ปี 2557 ถึง 861
ลํา ในขณะที่ในปี 2560 จังหวัดระนองมีจํานวนเรือประมงพาณิชย์รวมทั้งสิ้น 399 อัตราการลดลง
ตั้งแตพ.ศ. 2557 – 2560 คิดเป็นรอยละ 46.34
ในระยะยาวหากภาคการประมงของจังหวัดระนองยังคงมีการถดถอยอยางตอเนื่อง อาจจะ
สงผลใหผูประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจประมง และสงผลกระทบตอหลายอุตสาหกรรม
ประมงตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจใน ปัจจัยที่ส งผลตอความอยูรอดผูประกอบการประมง
พาณิ ช ย์ ใ นจั ง หวั ด ระนองซึ่ ง การศึ ก ษานี้ จ ะนํ า ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ด า นเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ มา
ประยุกต์ใชวิเคราะห์ ภายใตสถานการณ์ปัจจุบัน
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดผู้ประกอบการ
รัชพล จอมไตรคุป (2557) ใหความหมายของผูประกอบการไววา บุคคลที่กอตั้งองค์การ เป็น
เจาของหรือหุนสวนที่เขามาดําเนินธุรกิจ โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดในการดําเนินธุรกิจ ทั้ง
ที่ เ พื่ อ ผลกํ า ไร และความพอใจในเชิ ง เศรษฐศาสตร์ ได มี ผู ใ ห ค วามหมายผู ป ระกอบการไว ว า
ผูประกอบการ คือผูที่นําปั จจัย การผลิต ไดแก ทุน แรงงาน และที่ดิน มาจัดสรรทําการเสี่ยงและ
ตัดสินใจเพื่อดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง นิยามไดวา ผูประกอบการไดนําเอาปัจจัยการผลิต หา
โอกาสที่จะสรางกําไร และจัดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (Kilby, 1971)
ผูศึกษาขอสรุปวาผูประกอบการ หมายถึงผูที่มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งองค์การหรือธุรกิจ
เพื่อสรางกําไร โดยแบกรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินการ
แนวคิดความอยู่รอด
จิรภัทร์ ลิปเมธี และกัลปยาภัสร์ ทองเย็น (2557) ไดใหความหมายถึงการปรับตัวเพื่อความ
อยูรอดของธุรกิจวา เป็นวิธีการปรับตัวจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ไมวาจะเป็นความ
ตองการของมนุษย์ที่มีมากขึ้น สังคม การเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมทั่วไปอื่นๆ ที่
สงผลกระทบใหองค์กรหรือธุรกิจนําไปสูการปรับตัวเพื่อความอยูรอดสถานการณ์นั้น
Jackson and Morgan (1978 อางใน พรอัมรินทร์ พรหมเกิด ,2551: 65) กลาววา
โดยทั่วไปองค์การจะตายเมื่อไมสามารถมีตําแหนงหรือบทบาทที่เหมาะสมในสิ่งแวดลอมหนึ่งได หรือ
เมื่อองค์การไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขของสิ่งแวดลอมแบบใหมได ใน
ประเด็นนี้เป็นเรื่อเกิดจากปัจัยภายนอก
ผูศึกษาไดมองวา ความอยูรอด หมายถึง การที่องค์การสามารถปรับตัวจากผลกระทบปัจจัย
ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสม
ทฤษฎีปัจจัยสภาพพื้นที่ภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ(PESTLE Analysis)
การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ภายนอก (Francis J. Aguilar, 1967) ไดกลาวถึงการนําปัจจัย
ภายนอกมาวิเคราะห์และทําความเขาใจสภาพพื้นที่ภายนอกที่สงผลตอความสําเร็จและความอยูรอด
ของธุรกิจ ประกอบดวยปัจ จัยตางๆดังนี้ การเมือง(Political) เศรษฐกิจ(Economic) สังคม/
วัฒนธรรม(Social) เทคโนโลยี (Technological) กฎหมายและขอบังคับ(Legal) สภาพแวดลอม
(Environmental)
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ผูวิจัยไดเลือกนําทฤษฎี PESTLE Analysis ไปใชในการวิเคราะห์สภาพแวดลอมภายของ
ธุรกิจเรือประมงในจังหวัดระนอง เพื่อศึกษาปัจจัยที่สงตอการดําเนิ นการที่สอดคลองตอความอยูรอด
ของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
Variables)
ลักษณะสถานประกอบการ

ตั ว แ ป ร ต า ม (Dependent

ความอยูรอดของผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง

พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจของ
Logit Model

ผูประกอบการประมงพาณิชย์

ภายในระยะ 5 ปี
-อยูตอในธุรกิจประมงฯ

ระดับความสําคัญของปัจจัยสภาพ

-ไมอยูตอในธุรกิจประมงฯ

ายนอก(PESTLE
วัพืต้นถุทีป่ภระสงค์
ของการวิAnalysis)
จัย

ศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง อัน
ประกอบดวย ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการ พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจประมงพาณิชย์ และปัจจัย
สภาพพื้นที่ภายนอกที่เกี่ยวของตอความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดระนอง
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูร อดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัด
ระนอง ครั้งนี้ไดอาศัยขอมูลปฐมภูมิประเภทการสํารวจดวยแบบสอบถามจากผูประกอบการธุรกิจ
ประมงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง กลุมตัวอยางไดกําหนดกลุมตัวอยางเป็น ผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์ ในจังหวัดระนอง โดยใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน (Yamane, 1967) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 10 หรือ 0.1 (ปัทมาพร, 2554) เนื่องดวยมี
ขอจํ ากัดดานเวลาและในขณะที่ผูประกอบการอยูในชว งเกิดการประทว งทางภาครัฐเรื่องปัญหา
แรงงานต า งด า วขาดแคลน จากการคํ า นวณจะได ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ทั้ ง สิ้ น 379
ผูประกอบการ จากสูตรการคํานวณดังนี้
n =

N
1+Ne2
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e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.1
N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
จากขอมูลดังกลาวจะไดคาตางๆ ดังนี้
e = 0.1
N = 379
แทนคาลงในสมการ
379
n =
1+379×(0.1)2
n ≈ 79
จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 79 คน ทางผูศึกษาทําการสํารองไวเพิ่มเติม
อีก 21 ตัว อยาง สําหรับ กรณีที่แบบสอบถามมีคําตอบที่ไมส มบูรณ์ ดังนั้นขนาดของกลุมตัว อยาง
สําหรับการวิจัยครั้งนี้เทากับ 100 ผูประกอบการ และใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)
การทดสอบเครื่องมือ
เมื่อสรางแบบสอบถามซึ่งใชเป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้แล ว ผูศึกษาไดนําไปทําการ
ทดสอบ (Try Out) กับกลุมตัวอยาง 41 ชุด โดยการทดสอบแบบสอบถาม แบงเป็น 2 สวนไดแก
1. การทดสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถามที่จัดขึ้น วาสามารถวัดไดตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต อ งการหรื อ ไม โดยให อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาตรวจสอบความถู ก ต อ งของเนื้ อหาใน
แบบฟอร์ มการรายงานขอมูล และนําไปทดลองเก็บขอมูล กอน 41 กลุ มตัว อยาง จากนั้นรวม
ขอผิดพลาด และดําเนินการแกไขในแบบสอบถามกอนเก็บขอมูลจริง
2. การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability)ของแบบสอบถามที่จัดทําขึ้น โดยวิธีวัดความ
สอดคลองภายในชุดเดียวกัน (Internal Consistency) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค
(Cronbachs’ Alpha Coefficient) ซึ่งเป็นการหาคาความนาเชื่อถือได โดยวัดหรือสอบถามเพียงครั้ง
เดียวจากกลุมตัวอยาง ถาคาแอลฟุาที่ไดมีคาใกล 1 มาก แสดงวามีความนาเชื่อถือมาก
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จากแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ได แกแนวคิดเกี่ยวกับการทําประมงพาณิชย์ แนวคิดเกี่ยวกับ
ความอยูรอดของผูประกอบการ และทฤษฎีปัจจัยสภาพพื้นที่ภายนอกที่สงผลตอความอยูรอดของ
ธุรกิจ (PESTLE Analysis) ทําใหผูศึกษาสามารถสรางแบบจําลองโดยการกําหนดตัวแปรตางๆ ที่
ประกอบดวยลักษณะสถานประกอบการ พฤติกรรมการดําเนินงานธุรกิจประมงพาณิชย์ และปัจจัย
สภาพพื้นที่ภายนอกที่สงผลตอความความอยูรอดธุรกิจ นํามาทําการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอความอยู
รอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง ดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) ซึ่ง
มีรูปแบบสมการดังตอไปนี้
p

In ( )
1-p

∑

5l Expensel

∑
9
12

6

Port1

7

1i

eari

Fishery1

2

oatsize1

2

Economic2

∑

4k Revenuek

8 Fishery3

orkerT 1 orkerA 11 Product1
oat3 ∑ 13m Datem
14 Located1
19 Economic1

3j Investj

∑

21 legal2

15 Eco1

16 Eco2

22 Social1

17 Politic1

18 Politic2

23 Social2

โดยกําหนดให
ตัวแปร
P
Y
ear
Boatsize1
Invest

ความหมาย
Prob(Y=1) คือ โอกาสที่ผูประกอบการประมง
พาณิชย์ จังหวัดระนองอยูรอดในธุรกิจ
ความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์
จังหวัดระนอง
ระยะเวลาดําเนินธุรกิจ
I = 1,2
เรือประมงพาณิชย์ขนาด 10-29 ตันกรอส
เงินลงทุน
J = 1,2,3

Revenuek

รายได
K = 1,2,3,4

Expensel

คาใชจาย

หมายเหตุ

1 = เลือกที่จะอยูตอในธุรกิจ
0 = เลือกที่จะไมอยูตอในธุรกิจ
(base group = 1-10ปี)
ear = มากกวา 10 ปีขึ้นไป
1 = กรณีเลือกขนาดเรือ 10 29 ตันกรอส
0 = กรณีอื่นๆ
(base group = ต่ํากวา 1 ลานบาท)
Invest = 1-5 ลานบาท
Invest = มากกวา 5 ลานบาท
(base group = ต่ํากวา 1 แสนบาท)
Revenue2 = 1 - 5 แสนบาท
Revenue3 = 5 แสน - 1 ลานบาท
Revenue4 = มากกวา 1 ลานบาทขึ้นไป
(base group = ต่ํากวา 1 แสนบาท)
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ตัวแปร

Port1

ความหมาย
L = 1,2,3,4

ทาเทียบเรือในจังหวัดระนอง

Fishery1

ธุรกิจทาเทียบเรือประมง

Fishery3

ธุรกิจแพซื้อ-ขายปลา

orkerT
orkerA
Product1

จํานวนแรงงงานไทยตอเรือ 1 ลํา
จํานวนแรงงานตางดาวตอเรือ 1 ลํา
สินคาปลาเบจพรรณ

oat3
Datem

เรือประเภทอวนลอมจับ
ระยะเวลาในการออกเรือตอครั้ง
M = 1,2,3

Located1

ทําประมงในนานน้ําไทย

Eco1
Eco2
Politic1
Politic2
Economic1
Economic4
legal2
Social1
Social2

ทรัพยากรสัตว์น้ําขาดแคลน
ทรัพยากรสัตว์ดอยคุณภาพลง
ความมั่นคงของการเมืองไทย
การใชมาตรา 44 ในอุตสาหกรรมประมง
แรงงานตางดาวขาดแคลน
ราคากลางสินคาประมง
ความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากภาครัฐ
ความกดดันจากการไดรับใบเหลือง EU
ความกดดันจากปัญหาคามนุษย์
คาความคลาดเคลื่อน (error term)

หมายเหตุ
Expense2 = 1 - 5 แสนบาท
Expense3 = 5 แสน - 1 ลานบาท
Expense4 = มากกวา 1 ลานบาทขึ้นไป
1 = กรณีเลือกทาเทียบเรือในจังหวัด
ระนอง
0 = กรณีอื่นๆ
1 = กรณีเลือกธุรกิจทาเทียบเรือประมง
0 = กรณีอื่นๆ
1 = กรณีเลือกธุรกิจแพซื้อ-ขายปลา
0 = กรณีอื่นๆ
จํานวนแรงงานไทยตอเรือ 1 ลํา
จํานวนแรงงานตางดาวตอเรือ 1 ลํา
1 = กรณีเลือกสินคาปลาเบจพรรณ
0 = กรณีอื่นๆ
1 = กรณีเลือกเรือประเภทอวนลอมจับ
0 = กรณีอื่นๆ
(base group = ไมเกิน 10วัน)
Date2 = 11 - 20 วัน
Date3 = 20 - 30 วัน
1 = กรณีเลือกทําประมงในนานน้ําไทย
0 = กรณีอื่นๆ
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
ตามระดับความสําคัญ 1 - 5
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ผลการวิจัย
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง จํานวน 100 คน
พบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นผูประกอบการที่ดําเนินกิจการมาแลวมากกวา 10 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 78 คน
สวนมากใชเงินลงทุนในชวง 1,000,000 – 5,000,000 บาท เป็นจํานวน 53 คน โดยผูประกอบการ
ประมงพาณิชย์จํานวน 30 ทาน ไดประกอบธุรกิจประมงตอเนื่องดวยเชนกัน ในจํานวน 17 ทาน ได
ประกอบธุรกิจแพซื้อ -ขายปลา ปัจจัยสภาพแวดลอมที่มีผ ลตอความอยูรอดของผูประกอบการให
ความสําคัญเรื่องการใชมาตรา 44 ของรัฐบาลปัจจุบัน ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนสูงสุดที่ 4.550 ความสําคัญ
ของปัญหาแรงงานตางดาวเป็นอันดับสองที่คาเฉลี่ยคะแนน 4.540 และคาเฉลี่ยคะแนนปัจจัยความ
มั่นคงทางการเมือง ปัจจัยทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลขาดแคลน และปัจจัยดานคุณภาพของสัตว์น้ําทะเล
ตามลําดับดังนี้ 4.520, 3.950, และ 3.220
ในสวนการวิเ คราะห์ปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์
จังหวัดระนอง ไดผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิตดังตอไปนี้
p

In ( )
1-p

6.247+ 3.874year + 1.474Boatsize1 – 3.257Invest2 – 1.571Invest3 – 1.749Revenue2
(2.90)*

(0.64)

(-2.23)*

(-0.87)

(-

1.00)
– 2.436Revenue3 + 2.060Revenue4 + 1.061Expense2 + 2.152Expense3 2.029Expense4
(-1.37)
(0.80)
(0.54)
(1.23)
(0.80)
+ 2.319Port – 2.421Fishery1 + 2.444Fishery3 - 9.251WorkerT + 0.29WorkerA –
0.317Product1
(1.25)
(-1.72)*
(1.72)* (-1.76)*
(2.71)*
(0.16)
– 2.443Boat3 + 2.509Date2 - 2.879Date3 – 2.130Located1 – 1.359Eco1+ + 0.797Eco2
(-0.96)
(1.04) (-0.85)
(-1.09)
(2.65)*
(1.78)*
– 1.048Politic1 1.164Politic2 - 1.054Economic1 + 0.263Economic4 – 0.924Legal2
(-1.90)*
(2.11)*
(-1.89)*
(0.74)
(0.344)
-0.161Social1 - 0.284Social2
(-0.35)
(-0.58)
Numer of obs = 99, LR Chi-square (29) = 56.23, Pseudo R2 = 0.4105,Log likelihood = -40.38
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หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง คา Z-stat
*แสดงถึง มีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ 0.10
ตาราง1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุดวยแบบจําลองโลจิต
ตัวแปร
ระยะเวลาเริ่มดาเนินการ
- 1- 10 ปี
- มากกวา 10 ปีขึ้นไป
ขนาดเรือ
- เรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 - 29 ตันกรอส
เงินลงทุน
- ไมเกิน 1,000,000 บาท
- 1,000,001 – 5,000,000 บาท
- มากกวา 5,000,000 บาทขึ้นไป
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
- ไมเกิน 100,000 บาท
- 100,001 – 500,000 บาท
- 500,001 – 1,000,000 บาท
- มากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป
ระดับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
- ไมเกิน 100,000 บาท
- 100,001 – 500,000 บาท
- 500,001 – 1,000,000 บาท
- มากกวา 1,000,000 บาทขึ้นไป
ธุรกิจประมงต่อเนื่อง
- ทาเทียบเรือประมง
- แพซื้อ-ขายปลา
ท่าเรือที่ใช้ในการเทียบเรือประมงพาณิชย์
- ทาเรือในจังหวัดระนอง
แรงงานกรรมกรประมงพาณิชย์ ต่อเรือ1ลา
- แรงงานไทย
- แรงงานตางดาว

ค า สั ม
ประสิทธ์

Z – Stat P – Value

Marginal
Effect

3.874*

(Base
1.336

Group)
2.90

0.004

0.574

1.474

2.295

0.64

0.521

0.352

-3.257*
-1.571

(Base
1.458
1.805

Group)
-2.23
-0.87

0.026
0.384

-0.662
-0.299

-1.749
-2.436
2.060

(Base
1.756
1.773
2.588

Group)
-1.00
-1.37
0.80

0.319
0.169
0.426

-0.357
-0.416
0.471

1.061
2.152
-2.029

(Base
1.971
1.743
2.545

Group)
0.54
1.23
-0.80

0.590
0.217
0.425

0.256
0.486
-0.386

-2.421*
2.444*

1.410
1.423

-1.72
1.72

0.086
0.086

-0.577
0.583

2.319

1.851

0.210

0.354

-9.251*
0.29*

0.525
0.107

0.078
0.007

-0.220
0.693

1.25
-1.76
2.71
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ตัวแปร
ประเภทสัตว์น้าที่ทาประมง
- ปลาเบญจพรรณ
ประเภทเรือในการทาประมง
- อวนลอมจับ
ระยะเวลาในการทาประมง
- ไมเกิน 10 วัน
- 11 -20 วัน
- 21-30 วัน
น่านน้าในการทาประมง
- อันดามันตอนบน
ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
- ทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลขลาดแคลน
- ทรัพยากรสัตว์น้ําทะเล คุณภาพดอยลง
ด้านการเมือง
- ความมั่นคงทางการเมืองไทย
- การใชกฎมาตรา 44 ของรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจ
- แรงงานตางดาวขลาดแคลน
- ราคากลางสินคาประมง
ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับใช้
- ความเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบจากภาครัฐ
ด้านสังคม วัฒนธรรม
- ความกดดันจากการไดรับใบเหลืองของ EU
- ความกดดันจากปัญหาการคามนุษย์
LR Chi2 = 56.23
Prob Chi2 = 0.0018

ค า สั ม
ประสิทธ์
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Z – Stat P – Value

Marginal
Effect

-0.317

2.028

-0.16

0.876

-0.775

-2.443

2.566

-0.96

-0.341

-0.413

2.509
-2.879

(Base
2.418
3.400

Group)
1.04
-0.85

0.299
0.397

0.487
-0.375

-2.130

1.948

-1.09

0.274

-0.468

-1.359*
0.797*

0.513
0.447

-2.65
1.78

0.008
0.075

-0.324
0.190

-1.048*
1.164*

0.551
0.552

-1.90
2.11

0.057
0.035

-0.250
0.277

-1.054*
0.263

0.558
0.355

-1.89
0.74

0.059
0.459

-0.251
0.627

-0.924

0.977

0.344

0.344

-0.220

-0.161
-0.284

.465
0.485

-0.35
-0.58

0.728
0.559

-0.386
-0.067

Overall Percentage Correct = 83.84%

หมายเหตุ: * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา เมื่อพิจารณาคา LR Chi-Square = 56.23 Prob Chi = 0.0018 อธิบาย
ไดวาแบบจํ าลองนี้ ส ามารถอธิบ ายปัจจัยที่ส งผลตอความอยูรอดของผู ประกอบการธุรกิจประมง
พาณิชย์ จังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญทางระดับสถิติที่ระดับ 0.10 นอกจากนี้เมื่อพิจารณา Overall
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Percentage Correct เทากับ 83.84 % อธิบายไดวาแบบจําลองนี้สามารถพยากรณ์ความอยูรอดของ
ผูประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง ทั้งสองกรณีได คือ กรณีตัดสินใจคงอยูในธุรกิจตอ
และกรณีตัดสินใจเลิกกิจการ โดยคิดเป็นรอยละ 83.84
ปัจจัยลักษณะสถานประกอบการธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจตอการอยูตอหรือไมอยูตอของผูประกอบการในธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนองที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10 ไดแก ตัวแปรระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมามากกวา 10 ปีขึ้นไป มีการตัดสินใจอยู
ตอในธุรกิจมากกวาผูประกอบการที่ดําเนินธุรกิจมาแลวในระยะเวลา 1-10 ปี ที่รอยละ 57.42 อางอิง
จากการสัมภาษณ์ผูประกอบการประมงพาณิชย์ที่ดําเนินธุรกิจมายาวนาน ตัดสินใจอยูตอเพื่อรอดู
เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งนี้มีการปรับตัวตามสภาพแวดลอมไดรวดเร็วกวาผูที่มีระยะดําเนินกิจการนอย
กวา ตัวแปรจํานวนเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจ พบวาผูประกอบการที่ลงทุนในชวง 1,000,000 –
5,000,000 บาท มีการตัดสินใจไมอยูตอมากกวาผูที่ลงทุนต่ํากวา 1,000,000 บาท โดยคิดเป็นรอยละ
66.27 ผูประกอบการรายใหญไดแบบรับความเสี่ย งตอสภาพแวดลอมสูงกวารายเล็ก สอดคลองกับ
งานวิจัยของณัฐวุฒิ วิเศษ(2555) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยในการดําเนินธุรกิจของการเป็นผูประกอบการ
ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จังหวัดนนทบุรี กลาววาการลงทุนเริ่มแรกที่นอยกวา สงผล
ให มีภ าระหนี้ สิ น ไมมาก สามารถควบคุม ระบบบริห ารการเงินไดดีกวาธุรกิจที่ใหญกวา ตัว แปรผู
ประกอบที่ ป ระกอบธุร กิจ ประมงต อเนื่ องรว มดว ย โดยประกอบธุร กิจ ท าเที ยบเรื อ ประมงรว มมี
แนวโนมในการตัดสินใจไมอยูตอ รอยละ 57.77 แตผูที่ประกอบธุรกิจแพซื้อ-ขายตัดสินใจอยูตอ รอย
ละ 58.31 สอดคลองกับการสัม ภาษณ์ผูประกอบการประมงที่ประกอบประมงตอเนื่องรวมดว ย
ผู ป ระกอบการท า เที ย บเรื อ มี ผ ลกระทบโดยตรงหากธุ ร กิ จ เรื อ ประมงไทยมี ปั ญ หา ในขณะที่
ผูประกอบการแพซื้อ-ขายปลา ไดประกอบอาชีพในการซื้อขายปลาโดยตรงโดยไมผานพอคาคนกลาง
และสามารถรับซื้อสินคาประมงจากเรือตางสัญชาติได
ในขณะที่ลักษณะพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง สามารถอธิบาย
การตัดสินใจตอการอยูตอหรือไมอยูตอของผูประกอบการในธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนองที่
ระดับนัยสําคัญ 0.10 สําหรับการจางแรงงานไทย หากจางเพิ่มขึ้น 1 คนสงผลใหผูประกอบการ
ตัดสินใจไมดําเนินธุรกิจตอที่ระดับรอยละ 22.07 ในขณะที่การจางแรงงานตางดาวเพิ่มขึ้น 1 คนสงผล
ตอการตัดสินใจอยูตอรอยละ 6.93 สอดคลองกับพันธ์รบ ราชพงศา (2557) ไดอางถึงแนวคิด 3D ไว
วาแรงงานไทยไมตองการทํางานหนังประเภท 3D คือ งานสกปรก (Dirty Job) งานอันตราย
(Dangerous Job) และงานยาก (Difficult Job) สงผลใหแรงงานไทยขลาดแคลนสูงกวาแรงงานตาง
ดาว ที่เคลื่อนยายแรงงานหลังเปิดประชาคมอาเซียน พรอมกับคาจางราคาถูกกวาแรงงานไทย
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ปัจจัยสภาพพื้นที่ภายนอกที่สงผลตอความอยูรอดของธุรกิจประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง
สามารถอธิบายการตัดสิ นใจตอการอยูตอหรือไมอยูตอของผูประกอบการในธุรกิจประมงพาณิช ย์
จังหวัดระนองที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ผูประกอบการไดใหความสําคัญกับการบังคับมาตรา 44 ของ
รัฐบาล โดยสงผลใหผูประกอบการมีความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอเพิ่มขึ้น สอดคลองกับ เฉลิม
ชัย ก฿กเกียรติกุล (2556) ไดอางถึงทฤษฎีวาดวยการแทรกแซงของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
มาตรา 44 บังคับใชเนื่องดวยการแกไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย และสงเสริมการทําประมง
อยางยั่งยืนในอนาคต เพราะวารัฐตองเขาไปกํากับดูแลเพื่อแกไขปัญหาทางสังคมหรือใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐ ในขณะที่ความมั่นคงทางการเมืองปัจจุบันของไทยสงผลใหความนาจะเป็นในการ
ตัดสิน ใจอยู ตอลดลง เนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงในรัฐบาล กฎระเบียบและความเชื่อมั่น ส งผลให
ผูประกอบการไมมีความมั่นใจในการดําเนินกิจการสอดคลองกับบทความเรื่องปัจจัยสําคั ญในการ
พัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสูความยั่งยืนเขียนโดย ภัทรษมน รัตนางกูร (2552)
กลาววาประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง จะทําใหนักธุรกิจ นักลงทุนมีความมั่นใจในการประกอบ
อาชีพ ปัจจัยการขาดแคลนแรงงานตางดาวมีความนาจะเป็นตอการตัดสินใจอยูตอลดลง สอดคลอง
กับบทวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยกสิกร(2561) แรงงานตางดาวทักษะต่ําจาก 3 ประเทศเพื่อนบานเป็น
องค์ประกอบหลักและโครงสรางในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย พบวาธุรกิจที่ใชแรงงานตางดาว
ธุรกิจเหมากอสราง ธุรกิจบริการ และเกษตรประมง ซึ่งการขาดแคลนแรงงานสงผลใหธุ รกิจหยุดชะงัก
ได ปัจจัยดานสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไดแกการขาดแคลนของทรัพยากรสัตว์น้ําทะเลสงผลตอ
ความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอลดลง สอดคลองกับงานวิจัยของ นวรัตน์ แกวชูกุล (2551) ที่ได
ศึกษาเรื่องผลกระทบจากนโยบายดานการประมงของประเทศอินโดนีเซียตอการพัฒ นาประมงนอก
นานน้ําของไทย จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงในนานน้ําไทย และการทําประมงที่เกิน
ศักยภาพของเรือประมงไทย การผลิตทดแทนตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํา และมีแนวโนมลดลง
ในอนาคต สงผลใหตนทุนสูงขึ้นในขณะที่ผลตอบแทนต่ําลง ประสบกับสภาวะขาดทุน และปัจจัย
คุ ณ ภาพสั ต ว์ น้ํ า ทะเลด อ ยคุ ณ ภาพ ส ง ผลต อ ความน า จะเป็ น ในการตั ด สิ น ใจอยู ต อ เพิ่ ม ขึ้ น
คุณภาพสัตว์น้ําไมสงผลตอการกําหนดราคาสินคากลางประมง
ลักษณะผูประกอบการไดแก ลักษณะเรือประมง ระดับรายไดเฉลี่ย ระดับคาใชจายเฉลี่ ย
ทาเรื อที่ใชในการเทีย บเรื อเขาฝั่ ง พฤติกรรมการดําเนินธุรกิจไดแก ประเภทสิ นคา ประเภทเรื อ
ระยะเวลาในการออกเรือ นานน้ําในการทําประมง และปัจจัยสภาพพื้นที่แวดลอมภายนอกไดแก ดาน
กฎหมายและดานสังคม วัฒนธรรม ไมสามารถอธิบายการตัดสินใจการอยูตอของผูประกอบการรุกิจ
ประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10
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ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากการศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ จังหวัดระนอง
พบวาปัจจัยปัญหาที่สงผลตอความนาจะเป็นในการตัดสินใจอยูตอมีปัญหาดานทรัพยากรสัตว์น้ําขาด
แคลน ปัญหาดานเสถียรภาพทางการเมือง และปัญหาดานการขาดแคลนแรงงาน
1. ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการทําประมงแบบยั่งยืน เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
และทรัพยากรประมงในระยะยาว พึงปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎการทําประมงสากล อาทิ IUU
2. รัฐบาลตระหนักถึงความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นแก
ผูประกอบการ นักลงทุน รวมถึงประชาชน โดยการจัดการเลือกตั้ง
3.ในดานแรงงาน ผูประกอบการประมงพาณิชย์และภาครัฐควรปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อ
หาทางออกรวมกันในปัญหาแรงงานตางดาวขาดแคลน เนื่องดวยจังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดน
ระหวางประเทศไทยและประเทศเมียรมาสามารถที่จะจัดจางแรงงานไดงาย นับเป็นขอไดเปรียบ
มากกวาจังหวัดอื่นๆ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
หากมีผูสนใจศึกษาเพิ่มเติมควรมีการศึกษากลุมผูประกอบการประมงพาณิชย์ตอเนื่องจากมี
ผลกระทบโดยตรง โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการทาเทียบเรือประมงในจังหวัดระนอง หรือศึกษา
ความอยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชย์ในจังหวัดกลุมทะเลอันดามัน เพื่อเปรียบเทียบผล
การศึกษาในการใหความสําคัญตอปัจจัยตางๆที่สงผลกระทบตอความอยูรอด
เอกสารอ้างอิงและสิ่งอ้างอิง
กลุมวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง. (2561). สถิติ
เรือประมงไทย พ.ศ.2560.6เมษายน.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคู
คาที่สําคัญโดยใชขอมูลทุติยภูมิ ประเภทอนุกรมเวลา รายไตรมาส ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ถึงไตร
มาสที่ 4 ปี 2559 รวม 36 ไตรมาส โดยวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอน แลวประมาณคาสัมประสิทธิ์
ของสมการดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบสองขั้น โดยแบงการศึกษาออกเป็น 2 สวนคือ ศึกษาอุป
สงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบวา อุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซี ย มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ไดแก ราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย อัตราภาษี
ราคาน้ํามันดิบ และราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซียไมมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาความยืดหยุน
ของราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเทากับ – 2.496 อธิบายไดวาถุงยาง
อนามัยเป็นสินคาที่มีความยืดหยุนของอุปสงค์ตอราคาสูง และ ศึกษาอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของ
ไทยไปยังประเทศจีน ผลการศึกษาพบวา อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน มี
นัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ไดแก ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน ราคา
ส งออกถุงยางอนามัย ของประเทศมาเลเซีย นโยบายลู กคนเดียวของจีน และผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศจีน มีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 โดยคาความยืดหยุนของราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเทากับ – 1.096 อธิบายไดวาถุงยางอนามัยเป็นสินคาที่มีความ
ยืดหยุนของอุปสงค์ตอราคาสูง
คาสาคัญ: ถุงยางอนามัย การสงออก ความยืดหยุน ประเทศคูคา
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Abstract
This study aimed to demand for condom from Thailand to Some Major Trading
Partners. The quarterly secondary data was collected from the first quarter of 2008
to the fourth quarter of 2016, totaling 36 quarters and analyzed by multiple
technique. The research used two-stage least squares (2SLS) by separating the study
into two part. One was the study export demand for condom from Thailand to
Malaysia to estimate the parameters in the model. The results of the study found
that export demand for condom from Thailand to Malaysia at the statistical
significance level . 1 were Thailand’s export price to Malaysia, exchange rate aht
per Malaysian Ringgit, import tax of Malaysia the price, crude oil, and Japan’s export
price of condom at the statistical significance level 0.05, for gross domestic product
of Malaysia the statistical nonsignificance level. The estimated model could express
the elasticity of Thailand export demand for condom with respect to its price equal
to – 2.496 which implies that export demand for condom was elastic. Another one
was the study export demand for condom from Thailand to China to estimate the
parameters in the model. The results of the study found that export demand for
condom from Thailand to China at the statistical significance level of 0.01 were
Thailand’s export price to China, Malaysia’s export price, China’s single child policy,
and gross domestic product of China at the statistical significance level 0.05.The
estimated model could express the elasticity of Thailand export demand for condom
with respect to its price equal to – 1.096 which implies that export demand for
condom was elastic.
Keywords: Condom, Export, Elasticity, Selected Countries
บทนา
ปัจจุบันถุงยางอนามัยถือเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํายางธรรมชาติที่สําคัญอุตสาหกรรม
หนึ่งของประเทศไทย ถุงยางอนามัยที่ผลิตไดสวนใหญสงออกไปยังตลาดตางประเทศซึ่งประเทศไทย
เป็นประเทศผูสงออกถุงยางอนามัยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความตองการถุงยางอนามัยใน
ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นอยางมากเป็นผลมาจากการรณรงค์การใชถุงยางอนามัยเพื่อปูองกันโรคเอดส์
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ตางๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ปูองกันและแกไขปัญหาเอดส์แหงชาติ ปี
2555 – 2559 โดยสํานักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์มีมาตรการสําคัญประการ
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หนึ่ง คือ การสงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการถุงยางอนามัยและสารหลอลื่น โดยมีกิจกรรมหลัก
คือ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางภาพลักษณ์ของถุงยางอนามัย ใหเป็นอุปกรณ์สุขอนามัยเพื่อความ
ปลอดภัยและสุขภาวะทางเพศ (สํานักโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ , 2558) การ
สงออกถุงยางอนามัยของไทยครองสัดสวนในการสงออกโลกเป็นอันดับหนึ่งที่รอยละ 22.7 ในปี 2559
โดยตลาดสงออกหลักของประเทศไทยในการสงออกถุงยางอนามัยในภาพที่ 1 คือ มาเลเซีย และจีน
ซึ่งในปี 2560 ไทยมีปริมาณสงออกถุงยางอนามัยไปจีนถึง 1,138 ตันหรือคิดเป็นรอยละ 8.9 ของการ
สงออก การสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปจีนมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นมีในทุกๆปี โดยจะเห็นไดวาในปี
2550 ไทยมีปริมาณสงออกถุงยางอนามัยไปจีนเพียง 328 ตันหรือคิดเป็นรอยละ 6.4 ของการสงออก
และประเทศมาเลเซียมีมูลคานําเขาถุงยางอนามัยจากประเทศไทยเพียง 101 ตันหรือคิดเป็นรอยละ
1.2 ของการส งออกในปี 2550 โดยแนวโนมในการนําเข าถุงยางอนามัยของมาเลเซีย จากไทยมี
แนวโนมการนําเขาที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2560 มีปริมาณการนําเขาถุงยางอนามัยจากไทยถึง 1,530
ตันหรือคิดเป็นรอยละ 7.9 ของการสงออกถุงยางอนามัยของไทย จากความสําคัญของสินคาถุงยาง
อนามัยที่กล าวถึงนั้ น จะเห็น ไดวาถุงยางอนามัยมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นประเทศที่ตองพึ่งพารายไดจากการสงออกเป็นหลัก และสินคา
ถุงยางอนามัยเป็นสินคาที่สรางรายไดในการสงออกใหกับประเทศไทยเป็นอยางมากนี้ เนื่องจากไทย
เป็นประเทศที่ตางชาติมุงหมายที่จะใหเป็นฐานการผลิตและไทยมีความไดเปรียบทั้งดาน วัตถุดิบ
แรงงาน เทคโนโลยี เป็นตน ในการศึกษาครั้งนี้ จึงทําการศึกษาเพื่อใหทราบวา มีปัจจัยใดบางที่สงผล
ตอการส งออกถุงยางอนามัย จากไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญ และผู ศึกษาไดเลื อกประเทศที่
ทําการศึกษา 2 ประเทศ คือ ประเทศมาเลเซียและประเทศจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็น ประเทศ
ที่มีการนําเขาถุงยางอนามัยจากประเทศไทยมากที่สุดสองประเทศแรก
2,000

หนวย: ตัน

1,500
1,000
500
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
มาเลเซีย

จีน

ภาพที่ 1 ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยไปยังตลาดที่สําคัญของไทยปี 2550-2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศคูคาที่
สําคัญ
2. วิเคราะห์ความยืดหยุนของอุปสงค์สงออกสินคาถุงยางอนามัยตอการสงออกจากไทยไปยัง
ประเทศคูคา
กรอบแนวคิด
การศึกษาอุปสงค์สงออกสินคาถุงยางอนามัยตอการสงออกจากไทยไปยังประเทศคูคาที่สําคัญ
ซึ่งประเทศคูคาที่สําคัญที่ผูศึกษาไดทําการศึกษาคือ ประเทศมาเลเซี ยและประเทศจีน การวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใน
การวิจัยไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย
(ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม)
- อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (บาท/ริงกิตมาเลเซีย)
- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน (ดอลลาร์สหรัฐ/
กิโลกรัม)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ)
- ราคาน้ํามันดิบ (ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล)
- นโยบายยกเลิกภาษีสินคานําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ตัวแปรหุน)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

Regression Analysis
2SLS
ตัวแปรตาม

ปริมาณสงออกถุงยาง
อนามัยจากไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซีย (กิโลกรัม)
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ตัวแปรอิสระ
- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน
\ (หยวน/กิโลกรัม)
- ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์
สหรัฐ/กิโลกรัม)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน (รอยลานหยวน)
- นโยบายลูกคนเดียวของจีน (ตัวแปรหุน)

Regression Analysis
2SLS

ตัวแปรตาม

ปริมาณสงออกถุงยาง
อนามัยจากไทยไปยัง
ประเทศจีน (กิโลกรัม)

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสาวนี ย์ ภั ท โรวาสน์ (2543) ศึ ก ษาการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ อุ ป สงค์ ก ารส ง ออก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ย างที่สํ า คัญ ของไทย โดยมี วัต ถุป ระสงค์ การศึ กษาเพื่อศึ กษาภาวะการผลิ ต และภาวะ
การตลาดของอุ ตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ ยางที่สํ าคั ญ และศึก ษาปั จจัยที่ มีผ ลตออุป สงค์ การส งออก
ผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญของไทย คือ ยางรถจักรยาน ถุงมือยาง และยางรัดของ โดยใชแบบจําลองทาง
เศรษฐมิติ และกะประมาณคาโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบธรรมดา ใชขอมูลระหวางปี 2527-2541
ผลการศึกษาพบวา ปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์การสงออกยางรถจักรยานไปยังตลาดหลักของไทย พบวา
การสงออกไปอิตาลีขึ้นอยูกับ ราคาสงออกยางรถจักรยานของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอ
บุคคลที่ปรับแลว และอัตราแลกเปลี่ยนของอินโดนีเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย การสงออก
ไปเยอรมนี ขึ้นอยูกับ ราคาสงออกยางรถจักรยานของไทยที่ปรับแลว รายได ประชาชาติตอบุคคลที่
ปรับแลว อัตราแลกเปลี่ยนของอินโดนีเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และอัตราแลกเปลี่ยน
ของจีนเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย การสงออกไปสหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจักรขึ้นอยู
กับ ราคาสงออกยางรถจักรยานของไทยที่ปรับแลว และอัตราแลกเปลี่ยนของอินโดนีเซียเทียบกับ
อัตราแลกเปลี่ยนของไทย ปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์การสงออกถุงมือยางไปยังสหรัฐอเมริกา คือ ราคา
สงออกถุงมือยางของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว อัตราแลกเปลี่ยนของ
อินโดนีเซียเทียบกับ อัตราแลกเปลี่ ยนของไทย และตัวแปรหุน สวนปั จจัยที่มีผลตออุสงค์สงค์การ
สงออกยางรัดของไปยังตลาดหลักของไทย พบวา การสงออกไปสหรัฐอเมริกา ขึ้นอยูกับ ราคาสงออก
ยางรัดของของไทยที่ปรับแลว รายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว อัตราแลกเปลี่ยนของมาเลเซีย
เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย และอัตราแลกเปลี่ยนของอิน เดียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของ
ไทย การสงออกไปสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ขึ้นอยูกับปัจจัย ราคาสงออกยางรัดของของไทยที่
ปรับแลว และรายไดประชาชาติตอบุคคลที่ปรับแลว สวนกรณีการสงออกไปอิตาลี ขึ้นอยูกับปัจจัย
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ราคาส ง ออกยางรั ด ของของไทยที่ ป รั บ แล ว รายได ป ระชาชาติ ต อ บุ ค คลที่ ป รั บ แล ว และอั ต รา
แลกเปลี่ยนของมาเลเซียเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของไทย
พงศ์ภรณ์ โพธิ์พูลเงิน (2550) ศึกษาโครงสรางตลาด พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของ
อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะโครงสราง พฤติกรรม
และผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทย ระหวางปี พ.ศ. 2546-2548
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย
และขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารจากหนวยงานของรัฐบาล และของเอกชนที่เกี่ยวของ การวิเคราะห์
ขอมูลใชวิธีคํานวณหาคาการกระจุกตัวบางสวนแบบ Concentration Ratio (CR) และการกระจุกตัว
โดยรวม โดยคํานวณจากคาดัชนี Herfindahl Index (HI) ผลการศึกษาสรุปไดวา โครงสรางตลาดของ
อุ ต สาหกรรมถุ ง ยางอนามั ย ในประเทศไทย มี แ นวโน ม เป็ น ตลาดผู ข ายน อ ยรายประเภท Pure
Oligopoly มีการกระจุกตัวอุตสาหกรรมอยูในระดับสูง ผลการศึกษาดานพฤติกรรม เครื่องมือที่ใชใน
การแขงขันของบริษัทผูผลิตเป็นพฤติกรรมการแขงขันดานมิใชราคา โดยแนวคิดเรื่องสวนประสมทาง
การตลาด พบวากลยุทธ์ทางการตลาดที่ใชกันมากในอุตสาหกรรมประกอบดวย การปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ์ใหมีลักษณะพิเศษ แตกตางจากผลิตภัณฑ์บริษัทอื่นๆ
การใชชองทางการจัดจําหนายที่ครอบคลุม และการสงเสริมการตลาดที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมาก
ที่สุด ซึ่งประกอบดวย การโฆษณา การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อรักษาสวนครอง
ตลาดที่มีอยู เดิมไว ส วนผลการศึกษาดานผลการดําเนินงานพบวา อุตสาหกรรมถุงยางอนามัยใน
ประเทศไทย มีโ อกาสการขยายตัว อยางตอเนื่อง และบริษัทผู ผลิ ตถุงยางอนามัยในอุตสาหกรรม
สามารถแยงชิงสวนแบงทางการตลาดจากผูนําตลาดไดในอนาคต ดังนั้นผูผลิตจึงตองพัฒนาคุณภาพ
ของถุงยางอนามัย เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขง และใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือในตัวสินคา
ตรียนาถ หัตถประดิษฐ์ (2554) ศึกษาการวิเคราะห์การสงออกยางธรรมชาติของไทยไปยัง
ประเทศผูนําเขาที่สําคัญ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต การตลาด
และการส งออกยางธรรมชาติ และวิ เคราะห์ ค วามไดเ ปรีย บโดยเปรีย บเทีย บในการส ง ออกยาง
ธรรมชาติและการขยายตัวของการสงออกโดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงที่และสวนแบงตลาด
สัมพัทธ์ของไทยกับประเทศคูแขงในประเทศผูนําเขาที่สําคัญ โดยที่ความไดเปรียบเทียบในการสงออก
ยางธรรมชาติของไทย มาเลเซียและเวียดนาม มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบแตมีแนวโนมลดลง
ยกเวนประเทศอินโดนีเซียที่มีแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น สวนผลการศึกษาการ
ขยายตัวของการส งออกยางธรรมชาติของไทยและคูแขง พบวาอัตราการขยายตัวการสงออกยาง
ธรรมชาติในภาพรวม เพิ่มขึ้น และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายประเภท พบวายางแทงมีอัตราการขยายตัว
ลดลง ผลการวิเคราะห์สวนแบงตลาดสัมพัทธ์โดยใช BCG Matrix พบวา ไทยเป็นผูนําตลาดในการ
สงออกยางธรรมชาติไปยังตลาดจีน ถึงแมอัตราการเจริญเติบโตของไทยจะต่ํากวาอินโดนีเซียและ
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เวียดนาม และที่นาสนใจคือ ในตลาดสหรัฐอเมริกา อินโดนีเซียมีสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้นรอยละ
74.07 แตประเทศไทยมีสวนแบงการตลาดลดลงรอยละ 31.59 ทําใหอินโดนีเซียมีสวนแบงการตลาด
ในปี 2552 มากกวาประเทศไทยถึง 2.49 เทา สวนในตลาดญี่ปุน ไทยเป็นผูนําตลาด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา รวม 36 ไตรมาสตั้งแตไตรมาสที่ 1 ปี 2551
ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โดยทําการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอนในรูปสมการ Double log form
เพื่อใหทราบถึงความยืดหยุน โดยประมาณดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุดแบบสองขั้น ซึ่งแบบจําลองที่
จะตองผานการทดสอบขอสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) ไดแก 1) การ
ทดสอบ Multicollinearlity 2) การทดสอบ Normality 3) การทดสอบ Heteroscedasticity และ
4) การทดสอบ Autocorrelation จากนั้นจึงนําคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากแบบจําลองมาวิเคราะห์หรื อ
อธิบายผลคาความยืดหยุนของอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียและจีนตอ
ตัวแปรตางๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแบบจําลองทางเศรษฐมิติไดดังนี้
ประเทศมาเลเซีย
lnQm = m0 + m1lnPricem + m2lnEXm + m3lnPJm + m4lnGDPM + m5lnOIL + m6
TAXM + em
โดยที่
Qm คือ ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยจากไทยไปยังประเทศมาเลเซีย (กิโลกรัม)
Pricem คือ ราคาส งออกถุงยางอนามั ยของไทยไปยังประเทศมาเลเซี ย (ดอลล าร์ ส หรัฐ /
กิโลกรัม)
EX m คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ (บาท/ริงกิตมาเลเซีย)
PJm คือ ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน (ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม)
GDPM คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ)
OIL
คือ ราคาน้ํามันดิบ (ดอลลาร์สหรัฐ/ลิตร)
TAXM คือ นโยบายยกเลิกภาษีสินคานําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
โดยที่ 0 = ไมใชนโยบาย
(ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2551 ถึง ไตรมาสที่ 4/2552)
1 = ใชนโยบาย
(ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2553 ถึง ไตรมาสที่ 4/2559)
em คือ คาคลาดเคลื่อน
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ผลการวิจัย
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตออุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย ของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย
สามารถเขียนในรูปสมการถดถอยที่ประมาณได ไดดังนี้
lnQm= 23.02373 – 2.495641lnPricem – 7.903138lnEXm + 1.493456lnPJm + 0.077599lnGDPM +
1.573393lnOIL + 1.116294TAXM + em
(5.150367) (-5.818713)* (-2.839442)*
(2.059255)** (1.675687)NS (3.415528)*
(4.106991)*
R-squared = 0.747925 Adjusted R – squared = 0.695771
F – statistic = 15.16872 Durbin – Watson stat = 1.879258

หมายเหตุ
1) เลขในวงเล็บแทนคา t – statistic
2) * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3) ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) NS หมายถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5) แบบจําลองนี้ไดคํานึงถึงขอสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) และ
ผานการทดสอบตาม CLRMแล ว ไดแก การทดสอบ Multicollinearlity การทดสอบ Normality
การทดสอบ Heteroscedasticityและ การทดสอบ Autocorrelation
จากสมการสามารถอธิบายไดวาปัจจัยที่สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไป
ยั ง ประเทศมาเลเซี ย ได แ ก ราคาส ง ออกถุ ง ยางอนามั ย ของไทยไปยั ง ประเทศมาเลเซี ย อั ต รา
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศสกุลเงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย ราคาน้ํามันดิบ นโยบายยกเลิกภาษีสินคา
นําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถอธิบายอุปสงค์
สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และราคา
สงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน สามารถอธิบายอุป สงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซียมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซีย ไม
สามารถสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย แตเนื่องจากตัว
แปรดังกลาวถือเป็ นตัวแปรสํ าคัญทางทฤษฎีที่กําหนดฟังก์ชั่ นการส งออก ผูศึกษาจึงยังคงตัว แปร
ดังกลาวนี้ไวในแบบจําลอง จากคา R-squared = 0.75 แสดงใหเห็นวา แบบจําลองนี้สามารถอธิบาย
อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียได ที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดย
สามารถอธิบายความผันแปรของปริมาณอุปสงค์ไดครอบคลุ มประมาณรอยละ 75 สวนอีกรอยละ 25
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มาจากปัจจัยอื่นๆที่ไมไดนําเขามาพิจารณา และคา F – statistic = 15.169 (Prob = 0.000) แสดง
วาปัจจัยเหลานี้สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศ
มาเลเซียไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ประเทศจีน
lnQC = C0 + C1lnPriceC/EXC + C2lnPMC + C3lnGDPC + C4CHI + eC
โดยที่
QC
คือ ปริมาณสงออกถุงยางอนามัยจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน (กิโลกรัม)
PriceC/EXC คือ ราคาส ง ออกถุ ง ยางอนามั ย ของประเทศไทยไปยั ง ประเทศจี น (หยวน/
กิโลกรัม)
PMC คือ ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย (ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม)
GDPC คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน (รอยลานหยวน)
CHI
คือ นโยบายลูกคนเดียวของจีน
โดยที่ 0 = ไมใชนโยบายลูกคนเดียว
(ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2559 ถึง ไตรมาสที่ 4/2559)
1 = ใชนโยบายลูกคนเดียว
(ตั้งแตไตรมาสที่ 1/2551 ถึง ไตรมาสที่ 4/2558)
eC
คือ คาคลาดเคลื่อน
ผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ อุ ป สงค์ ส ง ออกถุ ง ยางอนามั ย ของไทยไปยั ง ประเทศจี น
สามารถเขียนในรูปสมการถดถอยที่ประมาณได ไดดังนี้
lnQC = 1.858352 – 1.096030lnPriceC/EXC + 2.574418lnPMC + 0.544396lnGDPC– 0.548728CHI
(0.934998) (-3.103133)** (3.984048)* (2.858877)** (-4.443765)*
R-squared = 0.747925 Adjusted R – squared = 0.741908
F – statistic = 1.634767 Durbin – Watson stat = 2.086634

หมายเหตุ
1) เลขในวงเล็บแทนคา t – statistic
2) * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3) ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4) แบบจําลองนี้ไดคํานึงถึงขอสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) และ
ผานการทดสอบตาม CLRM แลวไดแก การทดสอบ Multicollinearlityการทดสอบ Normality
การทดสอบ Heteroscedasticityและ การทดสอบ Autocorrelation
จากสมการสามารถอธิบายไดวาปัจจัยที่สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไป
ยังประเทศจีน ไดแก ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน ราคาสงออกถุงยาง
อนามัย ของประเทศมาเลเซีย ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน นโยบายลู กคนเดียวของจีน
สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 จากคา R-squared = 0.78 แสดงใหเห็นวา แบบจําลองนี้สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนไดที่นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายความผันแปร
ของปริ มาณอุปสงค์ไดครอบคลุ มประมาณรอยละ 78 ส วนอีกรอยละ 22 มาจากปัจจัยอื่นๆไมได
นําเขามาพิจารณา และคา F – statistic = 1.635 (Prob = 0.897) แสดงวาปัจจัย เหลานี้สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์การสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.10
สรุปและอภิปรายผล
จากแบบจําลองที่ประมาณไดสามารถพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่ง
แสดงถึงผลกระทบของปัจจัยตางๆตออุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียและ
จีนไดดังนี้
ประเทศมาเลเซีย
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงขาม กลาวคือ
เมื่อราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
ปริ มาณส งออกถุงยางอนามัย ของไทยไปยังประเทศมาเลเซี ยลดลงรอยละ 2.496 สอดคล องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไววา ในทิศทางตรงขามซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล
(2553) พบวา ราคาสงออกมีความสัมพันธ์ตรงขามกับการสงออก ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์
สงออกถุงยางอนามัย ของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศมาเลเซียเป็นไปในทิศทางลบ โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ – 2.495641 โดยมีความยืดหยุน
สูง แสดงใหเห็นวาสินคาถุงยางอนามัยเป็นสินคาฟุุมเฟือย ผูใชถุงยางอนามัยในประเทศมาเลเซียมี
ความออนไหวตอราคาถุงยางอนามัยคอนขางสูง
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อัตราแลกเปลี่ ย นเงินตราสกุล เงินบาทตอริงกิตมาเลเซีย มีความสั มพันธ์กับอุปสงค์ส งออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ในทิ ศทางตรงขาม กลาวคือ ถาคาเงินบาทมีคาออนลง
หรือสกุลเงินริงกิตมาเลเซียมีคาเพิ่มขึ้น จะทําใหประเทศมาเลเซียสามารถนําเขาถุงยางอนามัยไดมาก
ขึ้น และสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับอัตราแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศเป็นไปในทิศทางลบ โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ – 7.903138 มีความยืดหยุนมาก
แสดงใหเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศมีความสําคัญที่ชี้ใหเห็นสภาพเศรษฐกิจวาถาคาเงิน
บาทมีคาออนลง หรือสกุลเงินริงกิตมาเลเซียมีคาเพิ่มขึ้น จะทําใหประเทศมาเลเซียสามารถนําเขา
ถุงยางอนามัยไดมากขึ้น และสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศ
มาเลเซียเพิ่มขึ้น
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของ
ไทยไปยังประเทศมาเลเซียไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อ
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย
ของไทยไปยั งประเทศมาเลเซีย เพิ่ม ขึ้ นร อ ยละ 1.493 สอดคล อ งกับ สมมติ ฐ านที่ตั้ ง ไว เพราะว า
ประเทศผูนําเขาจะเลือกนําเขาสินคากับประเทศที่ราคาสงออกนอยที่สุด ดังนั้นเมื่อราคาสงออกถุงยาง
อนามัยของคูแขงอยางประเทศญี่ปุนเพิ่มขึ้น จึงทําใหประเทศมาเลเซียหันมานําเขาถุงยางอนามัยจาก
ประเทศไทยแทน และสอดคลองกับงานวิจัยของแกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุ ล (2553) พบวา ราคา
สงออกของประเทศคูแขงขัน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการสงออก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์
ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของ
ประเทศญี่ปุนเป็นไปในทิศทางบวก โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 1.493 มีคาความยืดหยุนมาก แสดง
ใหเห็นวา หากราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 1.493456 ในทางตรงขาม ถาราคา
สงออกถุงยางอนามัยของประเทศญี่ปุน ลดลงรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทย
ไปยังประเทศมาเลเซียลดลงรอยละ 1.493 แสดงวาถุงยางอนามัยจากประเทศญี่ปุนเป็นสินคาทดแทน
ถุงยางอนามัยจากประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซียไมมีความสัมพันธ์กับอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย
ของไทยไปยังประเทศมาเลเซียที่นัยสําคั ญทางสถิติระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ
แจมพลาย (2553) พบวาผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไมมีความสัมพันธ์และไมมีผ ลตอการ
สงออก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาเลเซีย เป็นไปในทิศทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์ระหวางอุป
สงค์ส ง ออกถุง ยางอนามัย ของไทยไปยั งประเทศมาเลเซี ยกั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ

568

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

มาเลเซียในทิศทางเดียวกันโดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 0.077599 ซึ่งนอยกวา 1 เป็นคาความ
ยืดหยุนนอย แสดงใหเห็นวา เมื่อรายไดมวลรวมของผูบริโภคในประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น สงผลให
ความสามารถในการซื้อสินคาเพิ่มขึ้น
ราคาน้ํามันดิบสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ
1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 1.573 ไม
สอดคลองกันสมมติฐานที่ตั้งไววาทิศทางตรงขาม สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิชากร เกษรแกว (2555)
พบวา เมื่อราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น จะทําใหการสงออกเพิ่มขึ้นเชนกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุป
สงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียกับราคาน้ํามันดิบมีคาความยืดหยุนเทากับ
1.573 เป็นไปในทิศทางบวก หากอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้น
รอยละ 1 จะทําใหราคาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้นรอยละ 1.573 ในทางตรงขาม หากอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียลดลงรอยละ 1 จะทําใหราคาน้ํามันดิบลดลงรอยละ 1.573
นโยบายยกเลิกภาษีสินคานําเขาเนื่องจากการรวมกลุมสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใตสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียไดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันกลาวคือ เมื่อมาเลเซียใชนโยบายยกเลิกสินคานําเขาสงผลให
อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศมาเลเซียเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.116
ประเทศจีน
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงขาม
กลาวคือ เมื่อราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลให
อุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน ลดลงรอยละ 1.096 สอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไววา ในทิศทางตรงขาม หากราคาสินคาสงออกเพิ่มขึ้นจะทําใหอุปสงค์สงออกลดลงเนื่องจาก
ประเทศผูนําเขาจะหันไปนําเขาจากประเทศอื่นที่มีราคาถูกกวา ในทางตรงขาม เมื่อราคาสงออกลดลง
จะทําให อุปสงค์สงออกเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล
(2553) พบวา ราคาส งออกมีความสั มพันธ์ในทิศทางตรงขามทั้งนี้ ความสั มพันธ์ระหวางอุปสงค์
สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน
เป็นไปในทิศทางลบ โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ – 1.096030 โดยมีคาความยืดหยุนมากแสดงให
เห็นวาถุงยางอนามัยเป็นสินคาฟุุมเฟือย ผูใชถุงยางอนามัยในประเทศจีนมีความออนไหวตอราคา
ถุงยางอนามัยคอนขางสูง
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ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัย
ของไทยไปยังประเทศจีนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อ
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.574 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไววา เมื่อ ราคา
สงออกถุงยางอนามัย ของประเทศมาเลเซียมีราคาสงออกที่ล ดลง ทําให อุปสงค์การนําเขาถุงยาง
อนามัยของประเทศจีนจากประเทศไทยลดลงในทางตรงกันขาม เมื่อราคาสงออกถุงยางอนามัยของ
ประเทศมาเลเซียมีราคาเพิ่มขึ้น ทําใหอุปสงค์การนําเขาถุงยางอนามัยของประเทศจีนจากประเทศไทย
เพิ่ มขึ้น เชน กัน เนื่ องจากประเทศผู นําเขาจะหั นไปนําเขาสิ นคาจากประเทศที่มีราคาถูกกวาและ
สอดคลองกับงานวิจัยของ แกมกาญจน์ เหลืองวิรุจน์กุล (2553) พบวา ราคาสงออกของประเทศคู
แขงขัน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการสงออกทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์ส งออก
ถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนกับราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซียเป็นไปใน
ทิศทางบวก โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 2.574418 โดยมีคาความยืดหยุนมาก แสดงใหเห็นวา หาก
ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศมาเลเซีย เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออกถุ งยาง
อนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.574 ในทางตรงขาม ถาราคาสงออกถุงยางอนามัย
ของประเทศมาเลเซีย ลดลงรอยละ 1 จะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีน
ลดลงรอยละ 2.574 แสดงวาถุงยางอนามัยจากประเทศมาเลเซียเป็นสินคาทดแทนถุงยางอนามัยจาก
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไป
ยังประเทศจีนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.544 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันย
พร เพชรชูศรี (2560) พบวา ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสามารถอธิบายอุปสงค์สงออกไดอยาง
มีนัยสําคัญ ในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยัง
ประเทศจีนกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจีน เป็นไปในทิศทางบวก แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหวางอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จีนในทิศทางเดียวกันโดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 0.544396 ซึ่งนอยกวา 1 เป็นคาความยืดหยุนนอย
แสดงใหเห็นวา เมื่อรายไดมวลรวมของผูบริโภคในประเทศจีนเพิ่มขึ้น สงผลใหความสามารถในการซื้อ
สินคาเพิ่มขึ้น
นโยบายลูกคนเดียวของจีน สามารถอธิบายอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศ
จีนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทิศทางตรงขาม กลาวคือ เมื่อจีนมีการประกาศใช
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นโยบายลูกคนเดียวของจีนสงผลใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของไทยไปยังประเทศจีนเปลี่ยนแปลง
ลดลงรอยละ 0.549 สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการศึกษาถุงยางอนามัยในประเทศมาเลเซียและจีน พบวาถุงยางอนามัยเป็นสินคาที่มีคา
ความยื ดหยุ นสู งทั้งสองประเทศ แสดงให เห็ นวา ผู บริโ ภคมีความออนไหวตอราคาถุงยางอนามัย
คอนขางสูง
1. หนวยงานที่เกี่ยวของในขั้นตอนการผลิตและการวางแผนการผลิตและการสงออก สามารถ
ปรับลดตนทุนการผลิตไดซึ่งจะทําใหราคาสงออกถุงยางอนามัย ของไทยลดลง สามารถทําการสงออก
เพื่อขยายตลาดถุงยางอนามัยเขาไปยังประเทศมาเลเซียและจีนไดมากขึ้นการตลาดในประเทศไทย
ควรมีการสงเสริ มและรณรงค์การใชถุงยางอนามัยเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ที่ไมเพิ่งประสงค์ การ
ปูองกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
2. ควรมีการรณรงค์และสรางจิตวิสัยในการใชและทําใหถุงยางอนามัยเป็นที่ยอมรับในสายตา
ประชาชนในแงของการปูองกัน
3. จากการศึกษาพบวา ปัจจัยดานราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศคูแขงขัน ซึ่งไดแก
ประเทศญี่ปุนและมาเลเซีย มีคาความยืดหยุนเป็นบวก หมายถึง ถุงยางอนามัยของประเทศคูแข งขัน
เป็ น สิ นคาทดแทนถุงยางอนามัย ของประเทศไทย และยังมีคาความยืดหยุนสูง (คาความยืดหยุน
มากกวา 1 โดยไมคํานึงเครื่องหมาย) แสดงวาเมื่อใดที่ราคาสงออกถุงยางอนามัยของประเทศคูแขงขัน
มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจะทําใหอุปสงค์สงออกถุงยางอนามัยของประเทศไทยลดลงมาก ดังนั้ น ผู
ส งออกจึ ง ควรศึก ษาขอ มูล กอนการทํ าการค า เพื่ อให ทราบถึง สถานการณ์ข องประเทศคู แข งขั น
โดยเฉพาะปั จ จั ย ด า นราคาของประเทศคู แข ง ขัน เพื่อ วางแผนและพั ฒ นาสิ น ค าเพื่ อให เกิ ด ความ
ไดเปรียบในการสงออกถุงยางอนามัยและสําหรับ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งถัดไป
การศึกษาในครั้งนี้เลือกประเทศในการศึกษา คือ ประเทศมาเลเซีย และประเทศจีนซึ่งเป็น
ประเทศที่มีปริมาณการนําเขาถุงยางอนามัยมากที่สุดสองอันดับแรก แตควรศึกษาประเทศที่นาจะมี
แนวโนมที่ไทยจะสงออกและควรเปลี่ยนประเภทของสินคาในการศึกษาจากสินคาถุงยางอนามัยเป็น
สิ น ค า หมวดอื่ น ๆที่ น า สนใจและเป็ น สิ น ค า ที่ แ นวโน ม การส ง ออกไม ค งที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาหาปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบ
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยกลุม
ตัว อย า งที่ ใช ในการศึก ษาคือลู กค าที่ ใช บริก ารธนาคารออมสิ น ในพื้นที่ เขตชลบุ รี 1 จํา นวน 400
ตัวอยาง โดยใชวิธีการวิเคราะห์ดวยแบบจําลองโลจิต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ผลการศึกษา
พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1
จังหวัดชลบุ รี ไดแก อายุ รายไดตอเดือน โดยกลุ มผู ตอบแบบสอบถามส ว นใหญมีผ ลิตภัณฑ์ของ
ธนาคารออมสินประเภทเงินฝากเผื่อเรียกและใชบริการสินเชื่อ ธุรกรรมสวนใหญที่ลูกคามาใชบริการ
คือชําระสินคาและบริการ โดยใชชองทางสําหรับการทําธุรกรรมคือมาใชบริการที่สาขา ใชบริการผาน
ทางธนาคารโทรศัพท์ รวมถึงใชบริการจากตูATM/ADM รวมทั้งปัจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา
และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออม
สิน
คาสาคัญ: บริการธนาคารทางโทรศัพท์ เขตชลบุรี 1
Abstract
The purpose of this research were studied factors affecting the use of mobile
banking service of Government Saving Bank customers in Chonburi area1, Chonburi
province. The primary data was obtained from questionnaires serveyed from 400 in
Chonburi area 1. Data was analyzed using Logit model with statistical significance
level of 0.10. The result revealed that factors affecting the use of mobile banking
service from customers in Chonburi area 1 were aged and incomes. Major of sample
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cases have product of Government Saving Bank; Saving deposit and loan service
which transaction were paymenting products and services. Method of transaction by
center service, mobile banking and ATM/ADM including marketing mix factors in
terms of price and promotion that affected by mobile service using of Government
Saving Bank.
Keywords: Mobile banking service, Chonburi Area 1
บทนา
โลกดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนาอยูตลอดเวลา ทุกคนมีการใชอินเทอร์เน็ตและใชชีวิตอยู
บนโลกออนไลน์เป็นสวนหนึ่งในชีวิต ดวยความสะดวกสบายที่มาพรอมกับเทคโนโลยีทําใหรูปแบบการ
ใช ชี วิ ต ประจํ า วั น เปลี่ ย นไปมาก หน ว ยงานและธุ ร กิ จ จึ ง ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ก า วไปให ทั น กั บ
เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป สถาบันการเงินอยางธุรกิจธนาคารเริ่มมีกระแสตื่นตัวเรื่องการใหบริการ
ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพราะหากสถาบันการเงินไมมีการปรับตัวจะทําใหมีโอกาสสูญเสีย
สวนแบงทางการตลาดใหกับผูประกอบการรายใหมที่อาจจะเขามาชวงชิงตลาด และจะสงผลโดยตรง
ตอการดําเนินงานของสถาบันการเงิน ธุรกิจธนาคารจึงตองปรับตัวโดยการนําเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมา
ประยุกต์ใชกับบริการทางการเงินในรูปแบบตางๆทั้งการชําระเงิน การลงทุน รวมถึงการทําธุรกรรม
ทางการเงินดวยเทคโนโลยีดิจิ ตอลผานบริการธนาคารทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือเรียกวา Mobile
Banking นอกจากนี้พบวาบทบาทของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทําใหธนาคารพาณิชย์หลายแหงเริ่มสง
สัญญาณการปรับกลยุทธ์ดวยการลดจํานวนสาขาลงโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่จํานวนสาขา
ธนาคารลดลงจากพฤติกรรมของคนที่หั นไปทําธุรกรรมผ านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น
เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วรวมทั้งเขาถึงงายบริการธนาคารทางโทรศัพท์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งใหกับ
ลู กค าในการทํา ธุร กรรมทางการเงิ นที่ ส ามารถชว ยลดระยะเวลาในการรอเรี ยกลํ า ดับ ที่ธ นาคาร
ประหยัดคาใชจายในการเดินทางมาทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร นอกจากนี้การทําธุรกรรมทาง
โทรศัพท์ทําใหผูใชบริการสามารถพกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไดสะดวกและสามารถทําธุรกรรมทางการ
เงินไดทุกที่ทุกเวลา จากผลสํารวจของ นีลสัน ประเทศไทย (2559) เรื่อง “Top 1 โมบาย แบงก์กิ้งที่
มีผูใชมากที่สุด” พบวา KMobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทยมีการใชบริการมากที่สุด
ครองสัดสวน 22% รองลงมาเป็น SCB EASY App ของธนาคารไทยพาณิชย์ สัดสวน 11%,
Bualuang mBanking ของธนาคารกรุงเทพ 9%, KTB netbank app ของธนาคารกรุงไทย 8%,
Meta Trader 5%, IQ Option 4% ซึ่งทั้งคูเป็นแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวกับหุน, TMB Touch ของ
ธนาคารทหารไทย 4%, MyMo by GSB ของธนาคารออมสิน 3%, Krungsri app ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา 3% และ TapKTC 3% ซึ่งบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินยังมีสัดสวนการ
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ใชบริการ ที่นอยเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน โดยเลือกศึกษาขอมูล
จากลูกคาธนาคารออมสินทุกสาขาในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสูงอีกทั้งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สําคั ญของประเทศ พื้นที่ศึกษาประกอบไปดวย 11
สาขา ไดแก สาขาบางทราย สาขาถนนสุขประยูร สาขาชลบุรี สาขาวิคทอรี่ เซ็นเตอร์ สาขาถนนพระ
ยาสัจจา สาขาเซนทรัลพลาซา ชลบุรี สาขาหนองมน สาขาศรีราชา สาขาศูนย์การคา แปซิฟิค พาร์ค
ศรีราชา สาขาอาวอุดม และสาขาฮาร์เบอร์ มอลล์ แหลมฉบัง โดยจะเลือกศึกษาเฉพาะพื้นที่เขตชลบุรี
1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์เป็นสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเขตอื่นๆใน
จังหวัดชลบุรี เพื่อนําผลการศึกษาไปพัฒนาบริการเขตพื้นที่อื่นใหดีขึ้นและเพิ่มปริมาณการใชบริการ
ของลูกคา
ตาราง 1 จํานวนลูกคาที่สมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในจังหวัดชลบุรี ปี
2560
(หนวย:ราย)
สานักงานเขตชลบุรี
บ ริ ก า ร ธ น า ค า ร ท า ง
โทรศัพท์
เขตชลบุรี 1
10,544
เขตชลบุรี 2
5,030
เขตชลบุรี 3
4,449
เขตชลบุรี 4
4,947
ที่มา: ธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1

จากขอมูลที่ไดคนควาพบวาปริมาณการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินยังมี
สัดส วนที่น อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับธนาคารอื่นๆในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารออมสินให บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ โดยใชชื่อแอพพลิเคชั่น Mymo By GSB และมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอยาง
ตอเนื่องเพื่อความสามารถในการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ บริการนี้มีการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหมีคุณสมบัติครอบคลุมการทําธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลาย บริการพื้นฐานของ
ระบบ ไดแก เช็คยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวของบัญชีที่มีอยูกับธนาคารออมสินทั้งหมด โอนเงิน
ทั้งบัญชีภายในธนาคารออมสินและตางธนาคาร และยังใหบริการชําระคางวดสินเชื่อ บริการเติมเงิน
มือถือ ชําระคาสาธารณูปโภคตางๆ บริการถอนเงินสดหนาตู ATM โดยไมตองใชบัตร ATM และ
บริ การสํ าหรับ ใชรับ หรือจายเงิน ผานตัวกลางที่เป็น QR Code โดยการสมัครใชบริการจะมี
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คาธรรมเนียมรายเดือน เดือนละ10 บาท ซึ่งคาธรรมเนียมนี้เป็นการเรียกเก็บจากบริการแจงเตือนเงิน
เขาออกอัตโนมัติและการทําธุรกรรมอื่นๆที่ไมตองเสียคาบริการภายในจึงอาจทําใหลูกคาไมอยากใช
บริการเพราะมองวามีคาใชจายซึ่งธนาคารพาณิชย์อื่นๆจะฟรีในสวนนี้ ดังนั้นบริการระบบ Mymo By
GSB เป็นบริการทางการเงินในรูปแบบใหม จึงมีความสําคัญและความจําเป็นที่จะตองศึกษาขอมูลเพื่อ
นํามาปรับปรุงการใหบริการในดานตางๆใหมีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูใชงาน เพิ่มปริมาณการใชงาน
และเพิ่มฐานลูกคาใหเขามาทําธุรกรรมผานบริการธนาคาร ออมสินสูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่
เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน
การใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์

ปัจจัยพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ์ที่ใช
บริการ ประเภทธุรกรรมที่ใชบริการ ชองทางการทํา
ธุรกรรม แหลงรับรูขอมูลการใชบริการ

ปัจจัยสวนประสมการตลาด 4P ไดแก ดานผลิตภัณฑ์
ดานราคา ดานชองทางการใชบริการ ดานสงเสริม
การตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ที่มา: จากการศึกษา

Logit Model

ของลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่
เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินใน
พื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี จะใชขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จากลูกคาที่ใชบริการธนาคาร
ออมสิน ซึ่งขนาดของประชากรมาจากรายงานการสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ออมสินทุกสาขาในเขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ปี 2560 จํานวน 10,544 บัญชี จะไดขนาดของกลุม
ตัวอยางจากการคํานวณ 386 ตัวอยาง แตเพื่อ ปูองกันการผิดพลาดของขอมูลจากแบบสอบถามที่ได
คําตอบไมครบถวน ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางที่จะใชศึกษาในครั้งนี้เทากับ 400 ตัวอยาง จากสูตร
การคํานวณ ดังนี้
n

=

เมื่อ

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากรที่ใชในการศึกษา
e = คาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยาง
นําขอมูลดังกลาวแทนคาลงในสมการ จะได
n =
=
n = 385.38 หรือ 386 คน
วิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจะใชวิธีการหาสัดสวนประชากรการสมัครใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ปี 2560 ในแตละสาขาทั้ง 11 สาขา มาหาคาเฉลี่ยเพื่อแบง
จํานวนชุดของแบบสอบถามไปยังสาขาตางๆเป็นสัดสวนที่เทากัน ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเป็น 3
สวนไดแก
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด
ส ว นที่ 2 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของลู ก ค า ในการใช บ ริ ก ารธนาคารออมสิ น ได แ ก
ระยะเวลาที่เป็นลูกคาธนาคารออมสิน ผลิตภัณฑ์ที่ใชบริการธนาคารออมสิน ประเภทธุรกรรมที่ใช
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บริการธนาคารออมสิน ชองทางการทําธุรกรรมกับธนาคารออมสิน แหลงรับรูการนําเสนอบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นคําถามปลายปิด
ส ว นที่ 3 คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส ว นประสมการตลาด เป็ น คํ า ถามที่ เ กี่ ย วกั บ ระดั บ
ความสําคัญของสวนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออม
สิน ประกอบดวยคําถาม 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา ดานชองทางการใชบริการ และดาน
สงเสริมการตลาด โดยจะใชเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย
ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยที่สุด
ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน
ในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี โดยการวิเคราะห์ดวยแบบจําลองโลจิต (Logit Model) โดยเป็น
แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะห์ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ที่มีลักษณะเป็นขอมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative Data) เมื่อตองตัดสินใจเลือก ซึ่งมีคาเป็น 1 หรือ 0 โดยมีคาเป็น 1 เมื่อ
ตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์และมีคาเป็น 0 เมื่อตัดสินใจไมใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
สําหรับตัวแปรอิสระ (independent Variable) มีลักษณะเป็นทั้งขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เกีย่ วของกับปัจจัยสวนบุคคลและปัจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน โดยการศึกษานี้สามารถกําหนดสมการตามแบบจําลองโลจิต
ไดดังนี้
=
โดยที่
สิน

∑

∑

∑

Y = การตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออม
ในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี (Y=1; ใช / Y=0; ไมใช)
P = Prob (Y =1) หมายถึง ความนาจะเป็นของการใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน
= คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง
= ปัจจัยสวนบุคคล
= พฤติกรรมการใชบริการธนาคารออมสิน
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= ปัจจัยสวนประสมการตลาด
U = คารอยละความคลาดเคลื่อน (Error Term)
สําหรับตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะห์เกี่ยวของกับปัจจัยส วนบุคคล พฤติกรรมการใช
บริการธนาคารออมสิน และปัจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังนี้
(
+
+

)=

∑

lot +
bra + mbk +
atm +
prod4 +
price1 +
price2 +
price3 +
price4 +
place2 +

+

∑
lon +

dw

sav
+

pay
adv +

prom2 + U

ตารางที่ 2 คําอธิบายตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปร
Y
P
age

sav

lot
lon
dw
pay
bra

ความหมาย
หมายเหตุ
ปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ 1 = ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1จังหวัดชลบุรี
0 = ไมใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
Prob (Y=1) ความนาจะเป็นของการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสิน
ตัวแปรหุนอธิบายอายุของลูกคา
base group = ไมเกิน 20 ปี
เมื่อ i = 2,3
= 1 กรณีอายุ 21-35 ปี
= 1 กรณีอายุ มากกวา 36 ปี
ตัวแปรหุนอธิบายรายไดตอเดือน
base group = ไมเกิน 20,000 บาท
= 1 กรณี 20,001 – 40,000 บาท
= 1 กรณี 40,001 บาท ขึ้นไป
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก
sav = 1 กรณีใชบัญชีเงินฝากเผือ่ เรียก
0 กรณีอื่นๆ
สลากออมสิน
lot = 1 กรณีใชสลากออมสิน
0 กรณีอื่นๆ
สินเชื่อตางๆ
lon = 1 กรณีใชสินเชื่อตางๆ
0 กรณีอื่นๆ
ฝาก/ถอน
dw = 1 กรณีใชฝาก/ถอน
0 กรณีอื่นๆ
ชําระสินคาบริการ
pay
= 1 กรณีใชชําระสินคาบริการ
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mbk

ใชบริการที่สาขา

atm

บริการธนาคารทางโทรศัพท์

adv

ตูATM/ADM

prod4

ปูายโฆษณาสื่อตางๆ

Price1
Price2
Price3
Price4
Place2

การทํารายการไมซับซอน มีความสะดวกรวดเร็ว
คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอธนาคารอื่น
คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอชองทางอื่น
คาธรรมเนียมในการใชบริการมีความเหมาะสม
อัตราคาบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ
ชองทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

0 กรณีอื่นๆ
bra = 1 กรณีใชบริการที่สาขา
0 กรณีอื่นๆ
mbk = 1 กรณีใชธนาคารทางโทรศัพท์
0 กรณีอื่นๆ
atm = 1 กรณีใชตูATM/ADM
0 กรณีอื่นๆ
adv = 1 กรณีใชปูายโฆษณาสื่อตางๆ
0 กรณีอื่นๆ
ตามระดับความสําคัญ 1-5
ตามระดับความสําคัญ 1-5
ตามระดับความสําคัญ 1-5
ตามระดับความสําคัญ 1-5
ตามระดับความสําคัญ 1-5
ตามระดับความสําคัญ 1-5

Plom2
การโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ตามระดับความสาคัญ 1-5U ค่าความคลาด
เคลื่อน (Error Term)

จากการตอบแบบสอบถามในปัจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง มีอายุอยู
ในชวง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพสวนใหญเป็น
พนักงานบริษทั และมีรายไดอยูในชวง 10,000 – 20,000 บาทตอเดือน ในปัจจัยพฤติกรรมการใช
บริการธนาคารออมสิน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นลูกคาธนาคารออมสินประมาณ 1 ปี
– 3 ปี มีผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ทําธุรกรรมประเภทฝาก/ถอน ชองทางที่ทําธุรกรรม คือ ใช
บริการที่สาขา และรั บรูการนําเสนอบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากการที่พนักงานเป็นผูแนะนํา
บริการ สําหรับการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมีผูที่ใชบริการจํานวน 239 คน
และผูที่ไมใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน จํานวน 161 คน โดยจะทําธุรกรรม
เกี่ ย วกั บ การเช็ ค ยอดการเคลื่ อ นไหวในบั ญ ชี ม ากที่ สุ ด ในปั จ จั ย ส ว นประสมการตลาด ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญใหระดับความสําคัญของปัจจัยสวนประสมการตลาด ดานผลิตภัณฑ์ ดานราคา
ดานชองทางการใชบริการ และดานสงเสริมการตลาด อยูในระดับมากในทุกปัจจัย และจากผลการ
วิเคราะห์ ปั จ จั ย ส ว นบุ คคล ปั จ จั ย พฤติกรรม ปัจ จัยส ว นประสมการตลาด ดว ยแบบจําลองโลจิ ต
สามารถนํามาเขียนสมการถดถอยของความนาจะเป็นในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคา
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ธนาคารออมสิน ในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ดวยแบบจําลองโล
จิตได ดังนี้
(

) = -4.158 – 0.999age1 – 1.069age2 + 0.553sar1 + 0.967sar2 + 0.635sav + 0.386lot +
(-1.64) (-1.68)*
(1.77)*
(2.29)*
(2.02)*
(1.32)
1.309lon – 0.283dw + 1.795pay + 1.438bra + 2.540mbk + 0.882atm –
(3.16)* (-0.77)
(4.04)*
(3.58)*
(6.37)*
(2.52)*
0.366adv + 0.333prod1 + 0.378price1 – 0.842price2 – 0.072price3 +
(-1.22)
(1.59)
(1.46)
(-2.66)* (-0.24)
0.560price4 – 0.250place2 + 0.512plom2 +U
(2.03)*
(-1.26) (2.59)*

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บคือคา z-stat
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

Z-Stat

ค่าคงที่
อายุ
21-35 ปี

-4.158

มากกวา 36 ปี
รายได้ต่อเดือน

-1.069

20,001 – 40,000 บาท

0.553

0.313

1.770

0.077*

0.108

40,001 บาท ขึ้นไป

0.967

0.422

2.290

0.022*

0.170

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

0.635

0.314

2.020

0.043*

0.131

สลากออมสิน

0.386

0.293

1.320

0.187

0.078

สินเชื่อตางๆ

1.309

0.414

3.160

0.002*

0.219

-0.999

0.934
-4.45
(base group = ไมเกิน 20 ปี)
0.608
-1.640

P-Value Marginal effect
(dy/dx)
0.000
0.101

-0.193

0.638
-1.680
0.094*
(base group = ไมเกิน 20,000 บาท)

-0.233

ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร

ค่าสัมประสิทธิ์

Z-Stat

P-Value Marginal effect
(dy/dx)

ประเภทธุรกรรมที่ใช้ของธนาคารออมสิน
ฝาก/ถอน

-0.283

0.369

-0.770

0.444

-0.056

ชําระสินคาบริการ

1.795

0.444

4.040

0.000*

0.278

ใชบริการที่สาขา

1.438

0.401

3.580

0.000*

0.313

บริการธนาคารทางโทรศัพท์

2.540

0.398

6.370

0.000*

0.453

ตูATM/ADM

0.882

0.349

2.520

0.012*

0.181

-0.366

0.300

-1.220

0.222

-0.077

0.333

0.209

1.590

0.111

0.068

คาธรรมเนียมในการทํา
0.378
ธุรกรรมตอธนาคารอื่น
คาธรรมเนียมในการทํา
-0.842
ธุรกรรมตอชองทางอื่น
คาธรรมเนียมในการใช
-0.072
บริการมีความเหมาะสม
อัตราคาบริการเมื่อ
0.560
เปรียบเทียบกับคุณสมบัติ
ปัจจัยด้านช่องทางการให้บริการ

0.258

1.460

0.144

0.077

0.316

-2.660

0.008*

-0.173

0.295

-0.240

0.807

-0.014

0.276

2.030

0.043*

0.115

ชองทางดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น
ปัจจัยด้านส่งเสริม
การตลาด

0.197

-1.260

0.206

-0.051

ช่องทางที่ทาธุรกรรมบ่อย

แหล่งรับรู้บริการธนาคารทางโทรศัพท์
ปูายโฆษณาสื่อตางๆ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
การทํารายการไมซับซอน
มีความสะดวกรวดเร็ว

ปัจจัยด้านราคา

-0.250
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การโฆษณาผานโทรทัศน์
0.512
0.198
2.590
0.010*
0.105
หนังสือพิมพ์ แผนพับ
LR
(20) = 167.82 Prob >
= 0.000 Overall percentage Correct = 79.00%
หมายเหตุ: * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ

สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินใน
พื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี ดวยแบบจําลองโลจิต พบวาคา LR Chi-Square (20) = 167.82 และ
Prob > Chi-Square = 0.000 อธิบายไดวา แบบจําลองนี้สามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลตอการใช
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี ไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 นั่นคือสามารถใชแบบจําลองนี้ประมาณการความนาจะเป็นของผู
ตั ด สิ น ใจใช บ ริ ก ารธนาคารทางโทรศั พ ท์ ข องธนาคารออมสิ น ในพื้ น ที่ เ ขตชลบุ รี 1 จั ง หวั ด ชลบุ รี
นอกจากนี้พิจารณาคา Overall Percentage Correct เทากับ 79.00 อธิบายไดวา แบบจําลองนี้
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจเลือกใชบริการและไมใชบริการดังกลาวไดถูกตอง คิดเป็นรอยละ 79.00
โดยปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัด
ชลบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.10 ไดแก อายุ รายไดตอเดือน ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน
ไดแก บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก สลากออมสิน และสินเชื่อตางๆ ประเภทธุรกรรมที่ผูตอบแบบสอบถาม
ใชบริการของธนาคารออมสิน ไดแก ฝาก/ถอน ชําระสินคาบริการ ในสว นชองทางที่ทําธุรกรรม
ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการที่สาขา ใชบริการผานธนาคารทางโทรศัพท์ และใชบริการผานตู
ATM/ADM แหลงรับรูบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน คือ ปูายโฆษณาสื่อตางๆ
นอกจากนี้ทางดานปัจจั ยสวนประสมการตลาด ไดแก ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ คือการทํารายการไม
ซับซอนมีความสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยดานราคา คือ คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอธนาคารอื่น
คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอชองทางอื่น คาธรรมเนียมในการใชบริการมีความเหมาะสม และ
อัตราคาบริการเมื่อเปรียบเทียบกับคุณสมบัติ ปัจจัยดานชองทางใหบริการ คือชองทางการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น และปัจจัยดานสงเสริมการตลาด คือการโฆษณาผานโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แผนพับ
จากการพิจารณาแบบจําลองโลจิตที่ประมาณคาได สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาไดดังนี้
ขอมูลสวนบุคคลดานอายุ อธิบายไดวา อายุมีผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสิ น ในพื้น ที่เ ขตชลบุ รี 1 จังหวั ดชลบุรี อยางมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.10 ในทิ ศ
ทางตรงขามกัน โดยลูกคาที่มีอายุอยูในชวง 36 ปีขึ้นไป มีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินนอยกวาลูกคาที่มีอายุไมเกิน 20 ปีอยูรอยละ 23.3 เนื่องจากกลุมลูกคา
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ธนาคารออมสินสวนใหญมักจะเป็นกลุมเด็กไปถึงกลุมวัยรุนทําใหในชวงอายุไ มเกิน 20 ปี มีปริมาณ
การสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากกวาชวงอายุ 36 ปีขึ้นไป และบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมีคาธรรมเนียมในการสมัครใชบริการจึงอาจทําใหกลุมอายุ
วัยทํางานไมเลือกใชบริการของธนาคารออมสิน สอดคลองกับงานศึกษาของจุ ไรพร วงษ์เรียนรอต
(2553) ไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของลูกคาธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พบวา ผูใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือสวนมากจะอยูในชวงอายุไม
เกิน 30 ปี และพบวายิ่งอายุมากขึ้นปริมาณการใชบริการจะลดลง เนื่ องจากความจําเป็นในการทํา
ธุร กรรมน อยลงและมีกระบวนการคิดมากขึ้น ประกอบกับกลุมชว งวัยรุนเป็นวัยที่ช อบเรียนรู
เทคโนโลยีใหมๆและชอบความรวดเร็วในการทําธุรกรรมจึงทําใหปริมาณการสมัครใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของกลุมนี้มีมากกวากลุมวัยทํางาน
รายไดตอเดือน สามารถอธิบายไดวามีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยรายไดในแตละ
ชวง คือ 20,001-40,000 บาทและ 40,001บาท ขึ้นไป มีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากขึ้นไปตามรายได คิดเป็นสัดสวนของรายไดไมเกิน 20,000 บาทอยู
รอยละ 17.0 10.8 ตามลําดับ นั่นเพราะเมื่อมีรายไดมากขึ้นการตัดสินใจใชบริการธุรกรรมที่เกี่ยวของ
กับการเงินมีความสําคัญตามไปดวยเพราะมีความจําเป็นที่จะตองทําธุรกรรมนั้นๆผานทางบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์และตองการความสะดวกและงายในการทําธุรกรรมมากกวาที่จะมาทําธุรกรรมที่
สาขาธนาคาร สอดคลองกับงานศึกษาของภัทรา มหามงคล (2554) เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร
พบวา รายไดตอเดือนที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือแตกตาง
กัน โดยเมื่อมีรายไดมากขึ้นจะตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มากกวาเมื่อมีรายไดนอย
ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
ของลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
โดยลูกคาที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกมีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร
ออมสินมากกวาผูที่ไมไดใชอยูรอยละ 13.1 เพราะการสมัครบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะตองใช
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเป็นบัญชีหลักในการสมัครใชบริการ และลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อตางๆมีความ
นาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากกวาผูที่ไมไดใชบริการอยูรอยละ
21.9 เนื่องจากการสมัครใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินจะสามารถตรวจสอบการ
เคลื่อนไหวของบัญชีสินเชื่อที่ลูกคามีและยังสามารถชําระคางวดผานบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได
งายโดยไมจําเป็นตองไปชําระที่ธนาคาร สอดคลองกับการศึกษาของณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (2558)
เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในเขตธนาคารออม
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สิ น ภาค 3 กล าววา การใชบ ริ การธนาคารทางโทรศัพท์จะสามารถทําธุรกรรมตางๆได เชน เช็ ค
ยอดเงินคงเหลือทุกบัญชีของธนาคารออมสิน รวมถึงสามารถชําระคางวดบัญชีสินเชื่อได ซึ่งลูกคาจะ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินเพื่อตองการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีที่มี
กับธนาคารออมสินไมวาจะเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีสินเชื่อ ตองการโอนเงินระหวางธนาคาร
รวมถึงจายชําระคาสินคาและบริการตางๆเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทําธุรกรรม
ประเภทธุรกรรมที่ใชบอยของธนาคารออมสินสามารถอธิบาย การตั ดสินใจใชบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ลูกคาของธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.10 โดยธุร กรรมประเภทชําระสิ นคาบริการ มีความนาจะเป็นที่จะใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินมากกวาการทําธุรกรรมประเภทอื่นอยูรอยละ 27.8 เนื่องจากบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินสามารถชําระคาบริการตางๆไดภายในแอพพลิเคชั่น ทําให
ลูกคาสะดวกสบายและไมตองเดินทางไปที่แหลงรับชําระบริการแตสามารถชําระผานบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินไดทันที สอดคลองกับงานศึกษาของกฤชติน ศิริ ตันตราภรณ์ และ
คณะ (2551) ศึกษาเรื่องทัศนคติตอการใชธนาคารทางอินเทอร์เน็ตของคนกรุงเทพ พบวา การทํา
ธุรกรรมบนธนาคารทางอิน เทอร์เน็ตสว นใหญใชชําระสินคาบริการและสาธารณูปโภคตางๆ เช็ค
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี โอนเงินระหวางบัญชี เพราะมีความสะดวกสบาย รวดเร็วไมตองเดินทางไป
ธนาคาร ซึ่งการชําระสินคาและบริการเป็นธุรกรรมที่ผูใชบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเลือกใช
บริการมากที่สุด
ชองทางที่ทําธุรกรรมบอยสามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี 1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.10 โดยลูกคา
สวนใหญเลือกทําธุรกรรมของธนาคารออมสินผานการใชบริการที่สาขาอยูรอยละ 31.3 และลูกคา
เลือกทําธุรกรรมผานบริการธนาคารทางโทรศัพท์อยูรอยละ 45.3 และลูกคาเลือกใชบริการผานทางตู
ATM/ADM อยูรอยละ 18.1 นั่นเพราะลูกคาแตละคนอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมที่
แตกตางกันและยังมีธุรกรรมอื่นที่แอพพลิเคชั่นทําไดไมครอบคลุม ธนาคารจึงควรเพิ่มรูปแบบการทํา
ธุรกรรมธนาคารทางโทรศัพท์ใหมีความหลากหลายและตรงกับความตองการมากขึ้นสอดคลองกับงาน
ศึกษาของสุวิสา สุรังสิมันต์กุล (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการธนาคารทาง
อินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ที่กลาววา
ชองทางในการทําธุรกรรมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมที่แตกตางกัน โดยการทําธุรกรรมที่
มีความซับซอนผูใชบริการอาจจะเลือกทําธุรกรรมผานทางสาขาธนาคาร แตการทําธุรกรรมที่ทําไดงาย
ผู ใ ช บ ริ ก ารอาจจะเลื อกบริ การธนาคารทางอิน เตอร์ เ น็ต ในการทํ า ธุร กรรมเพราะประหยั ดเวลา
คาใชจายในการเดินทางทําไดรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเริ่มมี
ปริมาณการสมัครใชบริการและทําธุรกรรมผานชองทางนี้มากขึ้น
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ปัจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการธนาคารทาง
โทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
โดยตัวแปรคาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอชองทางอื่น มีผลตอความนาจะเป็นที่ลูกคาจะตัดสินใจ
ใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินนอยกวาการเลือกทําธุรกรรมผานทางชองทางอื่น
อยูรอยละ 17.3 เพราะการทําธุรกรรมผานชองทางอื่นอาจทําใหลูกคาประทับใจและเสียคาใชจาย
นอยกวาการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สวนตัวแปรอัตราคาบริการเมื่อเทียบกับคุณสมบัติ มี
ความนาจะเป็นที่จะทําใหลูกคาตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินอยูรอยละ
11.5 ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากแมบริการจะมีคาธรรมเนียมแตเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและปัจจัยอื่น
เชน คาเดินทางและเวลาอาจทําใหลูกคาเลือกที่จะใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์มากกวาที่จะมาทํา
ธุรกรรมที่ธนาคาร สอดคลองกับงานศึกษาของชัชฎาภรณ์ เดชาเสถียร (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ KTB Netbank ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปัจจัยดานรา
คามีผลตอการตัดสินใจใชบริการ KTB Netbank ซึ่งผูใชบริการจะคํานึงถึงคาบริการในการทําธุรกรรม
ประกอบการตัดสินใจเลือกใชบริการในการทําธุรกรรมในแตละครั้ง และจะเกิดความพึงพอใจเมื่อ
ผูใชบริการเปรียบเทียบถึงประโยชน์ที่ไดรับกับคาบริการที่ตองสูญเสียไปจากการใชบริการในแตละ
ครั้ง
ปัจจัยสวนประสมการตลาดด านสงเสริมการตลาด สามารถอธิบายการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.10 โดยการโฆษณาบริการผานสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผนพับ มีความนาจะเป็นที่จะทํา
ใหลูกคาตัดสินใจใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินอยูที่รอยละ 10.5 เนื่องจากการ
สงเสริมการตลาดผานการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชองทางตางๆไมวาจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
ปูายโฆษณา จะทําใหลูกคาใหมไดรับรูและเขาใจในคุณสมบัติและสมัครใชบริการมากขึ้นสอดคลองกับ
งานศึกษาของพัชรินทร์ แสนศิริพันธุ์ (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอทัศนคติการทําธุรกรรม
ทางอินเตอร์เน็ ตแบงค์กิ้งของวัยกลางคนในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบวาปัจจัยดานการ
ส ง เสริ ม การตลาด ไม ว า จะเป็ น การแจกของ การประชาสั ม พั น ธ์ มี ผ ลต อ การทํ า ธุ ร กรรมทาง
อินเตอร์เ น็ตแบงค์กิ้ง ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจและกระตุนใหลูกคาเลือกใชบริการและทําธุรกรรมผานทาง
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งจนเกิดการรับรูประโยชน์และทัศนคติที่ดีในการทําธุรกรรมผานทางอินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้งและจะเลือกใชบริการตอไป
สวนตัวแปรอื่นๆ ไดแก ผลิตภัณฑ์ที่มีกับธนาคารออมสิน คือ สลากออมสิน ประเภทธุรกรรม
ที่ใชบ อยของธนาคารออมสิ น คือ บริการฝาก/ถอน แหล งรับรูบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสิน คือ ปูายโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ ปัจจัยดานผลิตภัณฑ์ คือ การทํารายการไม
ซับซอนมีความสะดวกรวดเร็ว ปัจจัยดานราคา คือ คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมตอธนาคารอื่น
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คาธรรมเนียมในการใชบริการมีความเหมาะสม และปัจจัยดานชองทางการใหบริการ คือ ชองทางการ
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ไมสามารถอธิบายปัจจัยที่มีผลตอการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ลูกคาธนาคารออมสินในพื้นที่เขตชลบุรี1 จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
1. ธนาคารควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบริการทางโทรศัพท์ใหสามารถใชบริการได
หลากหลาย รวมถึงการหาชองทางบริการรูปแบบใหมนํามาปรับใชใหเกิดความทันสมัยและสะดวกตอ
ผูใชงาน เพิ่มกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์
เมื่อเทีย บกับ บริ การชองทางอื่น เพื่อให ผูใชบริการยอมรับบริการธนาคารทางโทรศัพท์เขามาเป็น
เครื่องมือในการทําธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ธนาคารควรพัฒนารูปแบบการใชบริการใหสามารถ
ใชงานไดงายเพื่อใหลูกคาเขาใจและใชบริการอยางตอเนื่อง
2. ธนาคารควรสงเสริมการสรางภาพลักษณ์ขององค์กรใหมีชื่อเสียงในดานผูใหบริการใน
ธุรกรรมทางการเงินที่ทันสมัย สรางความนาเชื่อถือใหผูใชบริการเกิดความมั่นใจในองค์กร รวมถึงให
ความสําคัญกับความปลอดภัยในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ใหลูกคาเชื่อมั่นในการใชบริการ
และควรพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของพนักงานผูใหบริการใหสามารถตอบปัญหาและให
ความชวยเหลือในการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์แกลูกคาไดอยางชัดเจนถูกตอง
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มการใชบริการของลูกคาและจูงใจใหประชาชนใชบ ริการธนาคารทางโทรศัพท์เพื่อให
เป็นไปตามแนวทางสังคมไรเงินสดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตขางหนานี้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ เชน การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหได
ขอมูลที่เจาะจงและเขาถึงกลุมเปูาหมายไดอยางชัดเจนมากขึ้น
2. ควรเพิ่มขอบเขตในการศึกษาทั้งในดานพื้นที่และประชากร คือ ขยายพื้นที่การศึกษา
เพื่อใหการศึกษามีความนาเชื่อถือและไดผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในวงกวาง และขอบเขตในดาน
ปัจจัยที่ใชในการศึกษา ควรเพิ่มปัจจัยดานอื่นๆเพื่อใหผลการศึกษามีความชัดเจนครอบคลุมสว น
สําคัญของบริการมากขึ้น
3. ควรทําการศึกษาปัญหาที่ผูใชบริการพบจากการใชบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ
ธนาคารออมสินเพิ่มเติม เพื่อใหทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ และทําการศึกษาไดตรงจุด
เพื่อนําขอมูลที่ไดไปแกไขปรับปรุงพัฒนาบริการใหตรงตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงงานคัดแยก
บรรจุผลไมที่มีผล ตอความรวมมือระหวางคูคาในเขตจังหวัดจันทบุรี 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวาง
ความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคาธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี
และ 3) วิเคราะห์ความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินการ
ดานการเงินของธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี กลุมตัวอยางไดแกผูประกอบการ
โรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 190 คน สถิติที่ใชวิเคราะห์ขอมูลไดแก One
way ANOVA การวิเคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
จากผลการศึกษาพบวา 1) ปัจจัยดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม
สงผลตอความรวมมือระหวางคูคา พบวาดานระยะเวลาในการดําเนินงานและประเทศที่ทําการสงออกที่
แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา สวนดานจํานวนพนักงานที่แตกตางกันไมสงผลตอความ
รวมมือระหวางคูคา 2) ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา
พบวาดานการสื่ อสาร ดานความรวมมือ และดานความไววางใจ มีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของ
ลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของ
ลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานดานการเงินมีผลตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุป
ไดวา ดานความรวมมือระหวางคูคา ปัจจัยยอยดานการสื่อสาร ดานความรวมมือและความพึงพอใจของ
ลูกคา สามารถรวมกันพยากรณ์การผลการดําเนินงานดานการเงินไดรอยละ 47.30 (R ² = 0.473) และ
สามารถอธิบายผลการดําเนินงานดานการเงินรอยละ 30.70 (adjust R ² = 0.307)
คาสาคัญ: ผูประกอบการ ความรวมมือ ผลการดําเนินงานดานการเงิน
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study a factor regarding general information
of entrepreneurs of the Fruits packaging and sorting Plants that had an effect on the
cooperation between the trading partners in the area of Chanthaburi Province; 2) to analyze a
relation between the cooperation of the trading partners and the satisfaction of the customers
of the Fruits packaging and sorting Plants business in the area of Chanthaburi Province; 3) to
analyze the cooperation between the trading partners and the satisfaction of the customers
that had an effect on financial implementation of the Fruits packaging and sorting Plants
business in the area of Chanthaburi Province.
The assumptions of this research were divided into 3 clauses, the results of the study
found that 1) a factor regarding different general information of entrepreneurs of the Fruits
packaging and sorting Plants did not have an effect on the cooperation between the trading
partners; however, it was found that the aspects of the duration for implementation and
different target countries for the export had an effect on the cooperation between the trading
partners, but the aspect of the different number of staff did not have an effect on the
cooperation between the trading partners; 2) the relation between the cooperation between
the trading partners and the satisfaction of the customers found that the communication,
cooperation and trust had a relation to the satisfaction of the customers with the statistical
significance at the level of 0.05; 3) the aspect of the cooperation between the trading partners
and the satisfaction of the customers that had an effect on the result of financial
implementation and affected each other significantly in statistic at the level of 0.05. The results
of the study were summarized that the aspect of the cooperation between the trading
partners, sub factor regarding the communication, the cooperation and the satisfaction of the
customers could be jointly forecasted the financial implementation at 47.30 percent (R2 =
0.473) and 30.70 percent (adjust R2 = 0.307)
Keywords: Entrepreneurs, Collaboration, Financial Performance
บทนา
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ที ่ ตั ้ ง ใ น ภู ม ิ ศ า ส ต ร์ เ ข ต ร อ น มี ค ว า ม ไ ด เ ป รี ย บ ใ น
ทางด า นสภาพภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศสามารถให ผ ลผลิ ต ผลไม ใ นเขตเมื อ งร อ นได
ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด ทํ า ใ ห ป ร ะ ช า ก ร ส ว น ใ ห ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ มี ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
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เกษตรกรรมอย า งแพร ห ลายในทุ ก ภู มิ ภ าคทั้ ง นี้ ยั ง สามารถเพาะปลู ก พื ช ผั ก และผลไม
ไ ด ห ล า ก ห ล า ย ช นิ ด โ ด ย เ ฉ พ า ะ ผ ล ไ ม ถื อ ไ ด ว  า เ ป็ น สิ น ค า ที ่ มี มู ล ค า ก า ร ส ง อ อ ก เ ป็ น
อั น ดั บ 5 ข องป ระเ ทศ ในปี พ. ศ. 2559 มี มู ล ค า ก ารส ง ออ กผล ไ ม อ ยู ที่ 45,217.39
ล า นบ าท การ ส ง ออ กมี อั ต รา การข ยาย ตั ว ร อ ยละ 0.42 มี ก าร ขยาย ตั ว ม ากขึ้ น เมื่ อ
เที ย บกั บ ปี พ.ศ.2558 ช ว ง (มกราคม-ตุ ล าคม) รองจากข า ว ,ยางพารา,ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มั น
สํา ปะหลั ง และไก แ ปรรู ป โ ดยปริ ม าณผ ลไม ที่ มี ก ารส ง ออกม ากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แร ก
ของประเทศไทย ได แ ก ทุ เ รี ย น ปริ ม าณการส ง ออกอยู ที่ 17,468.60 ล า นบาท ลํา ไย
ปริ ม า ณก าร ส ง อ อก อยู  ที่ 11,616.40 ล า นบ าท แล ะมั ง คุ ด ป ริ ม าณ ก าร ส ง ออ กอ ยู ที่
4,274,104 ล า นบ าท ก าร ค า ระ หว า งป ระ เท ศ (2 56 0) ทั้ ง นี้ ใ นปี พ . ศ. 2559 เ ดื อ น
มก ร าค ม -ธั น ว า คม ผ ล ผลิ ต ที่ เ ก็ บ เกี่ ย ว ได ส  ว น ใ ห ญ นั้ น ม าจ า กจั ง ห วั ด จั นท บุ รี โ ด ย มี
ปริ ม าณทุ เ รี ย น 230,715,416 กิ โ ลกรั ม /ปี ปริ ม าณลํา ไย 184,064,646 กิ โ ลกรั ม /ปี
ปริ ม าณมั ง คุ ด
84,215,210 กิ โ ลกรั ม /ปี กรมส ง เสริ ม การเกษตร (2560) จาก
การศึ ก ษาจั ง หวั ด จั น ทบุ รี จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง จั ง หวั ด ที่ มี ค วามสํา คั ญ อย า งยิ่ ง ต อ การส ง ออก
ผลไม ข องประเทศไทย
เ นื ่ อ ง จ า ก ปั จ จุ บ ั น มี คู  แ ข ง ที ่ สํ า คั ญ ไ ด แ ก ป ร ะ เ ท ศ จี น ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ เ วี ย ด น า ม
มาเลเซี ย ที่ ส ง ออกผลไม ส ดบางชนิ ด คล า ยกั บ ของประเทศไทยได ใ นราคาต่ํา กว า และมี
คุ ณ ภาพตรงกั บ รสนิ ย มของผู บ ริ โ ภค ทํา ให ผู บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค า ได ต ามความ
ต อ งการ ทั้ ง ในด า นคุ ณ ภาพและราคาที่ ย อ มเย า กรมส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศ
กระทรวงพาณิ ช ย์ (2560) ส ง ผลให ป ระเทศไทยประสบปั ญ หาและอุ ป สรรคในการ
ส ง ออ กผ ลไ ม ไ ด แ ก ด า นร าค าที่ แ พ งก ว า เมื่ อ เ ที ย บกั น ป ระ เท ศเ พื่ อ นบ า น ก าร ผลิ ต
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ได ม าตรฐานแต ยั ง ไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการของตลาด อี ก ทั้ ง
ยั ง มี ส า ร เ ค มี ต ก ค า ง ใ น สิ น ค า ก า ร ข า ด แ ค ล น แ ร ง ง า น ใ น ภ า ค เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ร ว ม ถึ ง
เกษตรกรในประเทศยั ง ขาดความรู ค วามสามารถที่ จ ะนํา เอาเทคโนโลยี ม าใช ใ นการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต และการขาดความรู ใ นการดู แ ลและปู อ งกั น ผลผลิ ต ส ง ผลให ป ริ ม าณและ
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ในแต ล ะปี ไ ม แ น น อนอี ก ด ว ย จากงานวิ จั ย ของ กํา จั ด เล ห์ ม งค ล,
รุ ง อรุ ณ สาสนทาญาติ , นราวุ ธ ทองมะโรงสี และสุ จิ ต ตา หงษ์ ท อง (2559: 180 181) แสดงให เ ห็ น ว า ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ การส ง ออกผลไม ข องประเทศไทย
ไ ป ป ร ะ เ ท ศ จี น มี ดั ง นี ้ ด า น แ ร ง ง า น ไ ม ใ ส ใ จ ใ น คุ ณ ภ า พ ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว ข า ด ก า ร ว า ง
แผนการลงทุ น ด า นการจั ด ระบบการทํา งานยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น การจั ด คิ ว ทํา
ให ก ารทํา งานล า ช า ด า นการวางแผนการผลิ ต ตามความต อ งการลู ก ค า เช น การติ ด ต อ
ร ะ ห ว า ง ผู  ร ว บ ร ว ม / ผู  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ง อ อ ก กั บ เ ก ษ ต ร ไ ม ช ั ด เ จ น ทํ า ใ ห เ ก ษ ต ร ก ร
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คาดการณ์ ผ ลผลิ ต อย า งคร า วๆทํา ให ป ริ ม าณผลผลิ ต มากกว า หรื อ น อ ยกว า ที่ แ จ ง ด า น
การจั ด ประชุ ม อบรมให ค วามรู แ ก เ กษตร โดยเกษตรกรมี ค วามรู ไ ม ม ากนั ก ยั ง ไม เ ข า ใจ
กลไกการตลาดต า งประเทศ ด า นการหาแนวทางแก ปั ญ หาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ผ ลิ ต เ ก ษ ต ร ก ร ส ว น ใ ห ญ ย ั ง ไ ม ตื ่ น ตั ว กั บ ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ช ว ย ใ น ก า ร เ พิ ่ ม
ปร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ใ น กา ร เ พา ะ ป ลู ก เ ป็ น ต น จ า ก อุ ป ส ร รค แ ล ะปั ญ ห าดั ง ก ล า ว ส ง ผ ล ใ ห
ป ริ ม า ณ ก า ร ส ง อ อ ก ก ล ว ย ไ ข ข อ ง ไ ท ย ยั ง มี ป ริ ม า ณ ส ง อ อ ก ไ ม แ น น อ น เ นื ่ อ ง จ า ก มี
ข อ จํ า กั ด ม า ก ม า ย ทั ้ ง จ า ก คุ ณ ภ า พ ตั ว สิ น ค า ที ่ ไ ม ต ร ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ประเ ทศผู  นํา เ ข า สิ น ค า กา รคว บคุ ม ต น ทุ น การ ดํา เ นิ น ง านเ พื่ อ กํา หน ดรา คาสิ น ค า ที่
แข ง ขั น ได แ ละความรู เ กี่ ย วกั บ ข อ ตกลงทางด า นการค า เสรี ร ะหว า งประเทศเพื่ อ การ
ไ ด ร ั บ ป ร ะ โ ย ช น์ ม า ก ขึ ้ น ร ะ ห ว า ง ป ร ะ เ ท ศ คู  ค  า ทํ า ใ ห ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย สู ญ เ สี ย โ อ ก า ส
ศั ก ยภาพในการแข ง และการขยายตลาดของการส ง ออก
จากที่ ก ล า วมาข า งต น ทํา ให ผู วิ จั ย ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาและความสํา คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในภาวะการณ์ แ ข ง ขั น ที่ สู ง ผู วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด แล ะสนใจที่ จ ะศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของความ
ร ว ม มื อ กั น ร ะ ห ว า ง เ ก ษ ต ร ก ร กั บ โ ร ง ง า น คั ด แ ย ก บ ร ร จุ ผ ล ไ ม ที ่ ม ี ผ ล ต อ ผ ล ก า ร
ดํา เ นิ น ง าน ด า น ก าร เ งิ น ข อง โ ร ง คั ด แ ย ก บ ร ร จุ ผ ล ไ ม เ พื่ อ ก า ร ส ง อ อ ก จั ง หวั ด จั น ท บุ รี
ทั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได เ ลื อ กศึ ก ษาโรงงานคั ด แยกบรรจุ ผ ลไม ใ นเขตจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ซึ่ ง จากสถิ ติ
ที่ ก ล า วมาข า งต น จะพบว า ถึ ง แม ว า จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ ป็ น จั ง หวั ด ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต ผลไม ม าก
ที ่ ส ุ ด แ ล ะ มี ค ว า ม ห ล า ย ห ล า ย ใ น ก า ร ผ ลิ ต ผ ล ไ ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ผ า น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น โ ซ อ ุ ป ท า น จึ ง มี ส  ว น สํ า คั ญ ยั ง มี ค ว า ม
จํ า เ ป็ น ต อ ง พั ฒ น า อ ย า ง ต อ เ นื ่ อ ง ใ น ห ล า ย ๆ ด า น ไ ม เ พี ย ง แ ต มุ  ง เ น น พั ฒ น า ด า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ท า นั้ น แต ยั ง ให ค วามสํา คั ญ ในด า นอื่ น ๆ เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานและศั ก ยภาพ
ในการส ง ออกความสามารถในการแข ง ขั น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การ
เพิ่ ม ขึ้ น มู ล ค า ทางการเงิ น อี ก ด ว ย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมที่มีผลตอ
ความรวมมือระหวางคูคาในเขตจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวางความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา
ธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อวิเคราะห์ความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินการดานการเงินของธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ดานขอมูลทั่วไปของผูป ระกอบการ
 ระยะเวลาการดําเนินงาน
 จํานวนพนักงาน
 ประเทศที่ทําการสงออก
ดานความรวมมือระหวางคูคา





ดานการสื่อสาร
ดานความรวมมือ
ดานเทคโนโลยี
ดานความไววางใจ

ความพึงพอใจ
ของลูกคา

ผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยดานขอมูลทั่วไปที่แตกต างกันของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม
สงผลตอความรวมมือระหวางคูคา
สมมติฐานที่ 1.1 ระยะเวลาการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา
H0: ระยะเวลาการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาไม
แตกตางกัน
H1: ระยะเวลาการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.2 จํานวนพนักงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา
H0: จํานวนพนักงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาไมแตกตางกัน
H1: จํานวนพนักงานที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ประเทศที่ทําการสงออกที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือ ระหวางคูคา
H0: ประเทศที่ทําการสงออกที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาไม
แตกตางกัน
H1: ประเทศที่ทําการสงออกที่แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคา
แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา
สมมติฐานที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหวางดานการสื่อสารมีผลตอความพึงพอใจของลูกคา
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H0: ดานการสื่อสารไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
H1: ดานการสื่อสารมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
สมมติฐานที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
H0: ดานความรวมมือไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
H1: ดานความรวมมือมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
สมมติฐานที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหวางดานเทคโนโลยีสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
H0: ดานเทคโนโลยีไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
H1: ดานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
สมมติฐานที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหวางดานความไววางใจสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา
H0: ดานความไววางใจไมมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
H1: ดานความไววางใจมีความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา
สมมติฐานที่ 3 ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน
สมมติฐานที่ 3.1 ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานดานการเงิน
H0: ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาไมมีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานดานการเงิน
H1: ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคามีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานดานการเงิน
วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรเป้าหมาย ผูประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไม หมายถึง ผูประกอบการที่มีสาย
งานในการคัดแยกสินคา และสายงานดานการสงออกผลไม ที่ประกอบการในเขตจังหวัดจันทบุรี
ผูประกอบการโรงคัดแยก จังหวัดจันทบุรี มีจํานวนทั้งสิ้น โดยมีจํานวนประชากร 190 ราย กรม
วิชาการเกษตร (2561)
การคัดเลือกตัวอย่าง ประชากรทั้งหมดในเขตจังหวัดจันทบุรีที่มีรายชื่อในฐานขอมูลทั้งหมดจํานวน
190 ราย ทั้งนี้จากการคํานวณของยามาเนไดกลุมตัวอยางจํานวน 129 ราย ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยทําการ
เก็บขอมูลจากจํานวนประชากรทั้งหมด 190 ราย ทั้งนี้เนื่องจากจํานวนประชากรกลุมตัวอยางที่ได
จากการคํานวณเป็นกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลทั้งหมดเพื่อใหผลการศึกษามี
ความแมนยํามากยิ่งขึ้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทําขึ้นโดยคนควาจาก
เอกสารและผลงานวิจั ย ตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ นํามาปรับปรุงขอคําถามให ส อดคล องกับบริบทใน
การศึกษา เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
ส ว นที่ 1 แบบสอบถามด า นข อ มู ล ทั่ ว ไปเป็ น ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลทั่ ว ไปของผู ป ระกอบการ
แบบสอบถามมีลักษณะคําถามเป็นแบบเคําถามปลายเปิด ไดแก ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวน
พนักงาน และประเทศที่ทําการสงออก
สว นที่ 2 ตอนที่ 1 แบบสอบถามดานความรว มมือระหวางคูคาของผู ประกอบการธุรกิจ
โรงงานคัดแยกบรรจุผ ลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 4 ดานไดแก ดานการสื่อสาร ดานความ
รวมมือ ดานเทคโนโลยี และดานความไววางใจ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด า นความร ว มมื อ ระหว า งคู ค า กั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูประกอบการธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด านความพึ งพอใจของลู ก คา กับ ผลการดํา เนิ น งานด า น
การเงินของผูประกอบการธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี
ในสวนแบบสอบถามสวนที่ 2 เป็นลักษณะคําถามปลายปิด ซึ่งในขอความแบบสอบถามจะมี
คําถามทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยทุกขอคําถามมีการกําหนดเป็น 5 ระดับตามแบบ Likert’s scale
สวนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอื่นๆ ที่มีตอธุรกิจโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมในเขตจังหวัดจันทบุรี
การทดสอบเครื่องมือ การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) โดยการนําแบบสอบถามไป
เสนอใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทานไดพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของคําถาม แต
ละขอวาตรงตามจุดประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ โดยคาที่ไดตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 จากการทดสอบ
แบบสอบถามงานวิจัยนี้คาความเที่ยงตรงที่ไดอยูในชวง 0.67-1.00 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
การนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูประกอบการสงออกผลไมใน จังหวัดระยองจํานวน 30 ผูประกอบการ
นํามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach คาที่ไดตอง
มีคามากกวา 0.70 ธีระ กุลสวัสดิ์ (2558: 1-2) จากผลการทดสอบแบบสอบถามดานการสื่อสาร ดาน
ความรวมมือ ดานเทคโนโลยี ดานความไววางใจ ความพึงพอใจของลูกคา และผลการดําเนินงานดาน
การเงิน มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.82 0.72 0.89 0.84 0.87 และ 0.81 ตามลําดับ
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การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คา One way ANOVA คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) วิธี
Stepwise
ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความรวมมือกันระหวางเกษตรกรกับโรงงานคัดแยกบรรจุผลไม
ที่มีผลตอผลการดําเนิน งานดานการเงินของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรี
ผลการวิจัยเป็นดังนี้
ดานขอมูลทั่วไปของผูประกอบการไดแก ระยะเวลาในการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน และ
ประเทศที่ทําการสงออก พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการดําเนินงาน พบวาสวนใหญมี
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 6-10 ปีจํานวน 56 ผูประกอบการ คิดเป็นรอยละ 29.47 โดยมีจํานวน
พนักงาน 26-50 คน จํานวน 107 ผูประกอบการ คิดเป็นรอยละ 56.31 และ ประเทศจีนเป็นประเทศ
ที่ผู ป ระกอบการสว นใหญทําการสงออกมากที่สุ ดถึง จํานวน 118 ผู ประกอบการ คิดเป็นรอยละ
62.11
ผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยที่ไดมาเปรียบเทียบเกณฑ์โดยกําหนดการแปลความหมายไว ดังนี้
เกณฑ์ (ค่าเฉลี่ย)
แปลความหมาย
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง
สําคัญมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง
สําคัญมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง
สําคัญปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง
สําคัญนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง
สําคัญนอยที่สุด
ดานความรวมมือระหวางคูคา ไดแก ดานการสื่อสาร ดานความรวมมือ ดานเทคโนโลยี ดาน
ความไววางใจ จากการวิจัยพบวาดานการสื่อสาร ดานเทคโนโลยี และดานความไววางใจ มีความ
รวมมือระหวางคูคาอยูในระดับสําคัญมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 4.21 และ 4.21 ตามลําดับ
สวนดานความรวมมือมีความรวมมือระหวางคูคาอยูในระดับสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75
ความพึงพอใจของลูกคา มีความสําคัญกับความรวมมือระหวางคูคา โดยรวมในระดับสําคัญ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ดานที่มีความสําคัญมากที่สุด ไดแก ผูประกอบการมีหลักการทํางาน
งานที่เป็นระบบ โปรงใส สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
ดานผลงานดําเนินการดานการเงิน พบวา ผลงานดําเนินการดานการเงินมีความสําคัญกับ
ความรวมมือระหวางคูคาโดยรวมอยูในระดับสําคัญมากที่ สุด 4.28 และดานที่มีความสําคัญมากที่สุด
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ไดแก ผูประกอบการมีการจัดการระบบงาน การพิจารณา และมีการตัดสินใจอยางรอบคอบเพื่อให
ธุรกิจบรรลุตามเปูาหมายขององค์การ
สรุปและอภิปรายผล
1.ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน ดานจํานวนพนักงาน และ
ดานประเทศที่ทําการสงออก พบวามีเพียง 2 ดานเทานั้นที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ไดแก
ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน และดานประเทศที่ทําการสงออก สวนดานจํานวนพนักงานนั้นไม
สงผลอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
2. ปัจจัยดานความรวมมือระหวางคูคากั บความพึงพอใจของลูกคาและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีดานความไววางใจมีความสัมพันธ์สูงที่สุด
3. ปัจจัยดานความพึงพอใจของลูกคา ดานความรวมมือ และดานการสื่อสาร มีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานดานการเงินตามลําดับ
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise
ปัจจัย
R
R2
Adj R2 SEE
ดานความพึงพอใจของลูกคา 0.633 0.401
ดานความพึงพอใจของลู กคา 0.675 0.456
ดานความรวมมือ
ดานความพึงพอใจของลู กคา 0.688 0.473
ด า นความร ว มมื อ ด า นการ
สื่อสาร
หมายเหตุ: * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

P

0.398
0.450

0.324
0.310

125.858 0.000*
78.280 0.000*

0.465

0.306

55.707

0.000*

จากตาราง 1 สรุปไดวา เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์เขาไปในสมการครั้งละหนึ่งตัวเพื่อทดสอบ
ความแตกตางระหวางปัจจัยตางๆ กับผลการดําเนินงานดานการเงินในแตละขั้นตอน แลวจะพบวา คา
อํานาจการพยากรณ์ (R2) เพิ่มขึ้น และคาความคลาดเคลื่อนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งประกอบไปดวยดานความพึงพอใจของลูกคา ดานความรวมมือ และดานการสื่อสาร ในขณะ
ที่ปัจจัยดานเทคโนโลยี และดานความไววางใจ เมื่อนําเขาสูสมการแลวพบวา คาอํานาจการพยากรณ์
เพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงถูกนําออกจากสมการพยากรณ์
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ตาราง 2 ตัวแปรที่มีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ถ ดถอยไม่ ป รั บ ค่าสัมประสิทธิถดถอย
มาตรฐาน (b)
ปรับมาตรฐาน (Beta)
คาคงที่
0.665
0.148
ดานการสื่อสาร
0.141
ดานความรวมมือ
0.193
0.204
ดานความพึงพอใจของลูกคา
0.537
0.501
2
2
R = 0.688, R = 0.473, adjust R = 0.465, SEE = 0.306, F = 55.71, Sig of F = 0.000
ตัวแปร

t
2.277
2.491
3.172
8.357

หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง2 สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน อยางมี
นัยสําคัญที่ระดับทางสถิติ โดยสามารถอธิบายผลการดําเนินงานดานการเงินไดรอยละ 47.3 (R2 =
0.473) และสามารถอธิบายผลการดําเนินงานดานการเงินรอยละ 30.70 (adjust R ² = 0.307) โดย
มีคาความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (SEE) เทากับ 0.306
สมการความถดถอยเชิงเสนพหุคูณในรูปคะแนนดิบดังนี้
ผลการดําเนินงานดานการเงิน = 0.665 + 0.141 (ดานการสื่อสาร) + 0.193 (ดาน
ความรวมมือ) +0.537 (ดานความพึงพอใจของลูกคา)
สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
ผลการดําเนินการดานการเงิน = 0.501(ดานความพึงพอใจของลูกคา) + 0.204(
ดานความรวมมือ) +0.148(ดานการสื่อสาร)
อภิปรายผลงานวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยดานขอมูลทั่วไปที่แตกตางกันของผูประกอบการโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมสงผลตอความ
รวมมือระหวางคูคา
1.1 ระยะเวลาการดําเนินงาน ของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่
แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการที่ผูวิจัยลงพื้นที่นั้นพบวา ผูประกอบการสวนใหญที่ดําเนินการมา
เป็ น ระยะเวลานานจะได รั บ ความไว ว างใจจากลู ก ค า มากกว า ผู ป ระกอบการที่ มี ร ะยะเวลาการ
ดําเนินงานนอย เนื่องจากมีการซื้อขายกันมายาวนานสงผลทําใหลูกคาเกิดความไววางใจ มีการยอมรับ
มีความนาเชื่อถือในสินคา และการบริการ ทั้งนี้พบวาลูกคาเก ายังกลับมาซื้อซ้ําอยางตอเนื่อง รวมไป
ถึง ยั งมี ลู กค า รายใหม เ ข ามาเพิ่ ม ซึ่ง ใกล เ คี ยงกั บงานวิ จั ย ของ สุ ร วดี ฤทธิ ร น (2554:71 -78) ที่
ทําการศึกษาเรื่องการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของรานขายยาอิสระในพื้นที่อําเภอเมือง
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จังหวัดอุบลราชธานี พบวารานที่ตั้งอยู ในทําเลหลักสวนใหญเปิดบริการมานานมากกวา 15 ปี สวน
รานที่ตั้งอยูทําเลรอง เปิดใหบริการระหวาง 4-15 ปี โดยระยะเวลาที่เปิดดําเนินการหรืออายุของ
กิจการ ชวยเพิ่มประสบการณ์ในการ ทํางาน การดูแลเอาใจใสคนไข และการสรางความนาเชื่อถือ อีก
ทั้ ง ยั ง สร า งความพึ ง พอใจให กั บ คนไข ไ ด ดี ก ว า ร า นที่ มี ร ะยะเวลาการดํ า เนิ น งาน น อ ย อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรียานุช เอิมสิงห์ (2555: 142) ที่ทําการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สงผลตอการ
เลือกใชสินเชื่อในธุรกิจขนสงขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ชลบุรี จากการศึกษาพบวาระยะเวลาประกอบธุรกิจมีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชสินเชื่อเพื่อการ
พาณิชย์ของผูบริโภค โดยลักษณะทั่วไปของกิจการดานระยะเวลานานในการประกอบธุรกิจสามารถ
สรางกําไรไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมการเลือกใชสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ของผูบริโภคนั้นมา
จากชื่อเสียงของสถาบันทางการเงินขึ้นอยูกับระยะเวลาประกอบธุรกิจของกิจการ เหตุผลอาจเป็น
เพราะระยะเวลาประกอบธุรกิจอาจเป็นตัวบงชี้ถึงความมั่นคงของกิจการ
1.2 จํานวนพนักงานของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่แตกตางกัน
สงผลตอความรวมมือระหวางคูคาแตกต างกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการศึกษาผูวิจัยมีความเห็นดังนี้ ผูประกอบการที่มีจํานวนพนักงานนอยนั้น
สามารถปรับแผนการผลิต ควบคุมจัดการงานไดดีและรวดเร็ว ทั้งนี้การทํางานที่คลองตัวมากกวาอาจ
ส ง ผลให เ กิ ด ความได เ ปรี ย บทางการแขง ขั น มากกว า ผู ป ระกอบการที่ มี จํ า นวนพนัก งานมาก ซึ่ ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐิ์ (2557: 83) ที่ไดศึกษาในเรื่องการสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการโต฿ะจีนจังหวัดนครปฐม โดยผลการวิจัยพบวาธุรกิจเจาของ
คนเดียวเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก การทํางานจะไมซับซอนทําใหมีอิสระและมีความคลองตัวเต็มที่และ
สะดวกในการตัดสินใจ อีกทั้งงานวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร ( 2554: 53-54) ศึกษาเรื่อง การ
บริหารความไดเปรียบทางการแขงขันเพื่อความสําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมโดยการวัดผลปฎิบัติแบบดุลยภาพ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย มีผลการวิจัยไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ ผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยมีพนักงานนอยกวา 20 คน หรือธุรกิจขนาดเล็ก มีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพไววางใจและ
เชื่อถือไดในระยะยาว รวมถึงมีการผลิตสินคาใหมอยางตอเนื่องทําใหเป็นที่ยอมรับจากลูกคาในระยะ
ยาว ทําใหสามารถสรางรายไดใหกับธุรกิจเพิ่มขึ้น
1.3 ประเทศที่ทําการส งออกของโรงคัดแยกบรรจุผ ลไมเพื่อการส งออกจังหวัดจันทบุรีที่
แตกตางกันสงผลตอความรวมมือระหวางคูคาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากการสงออกแตละประเทศที่แตกตางกัน ทําใหความรวมมือ
ระหวางคูคาที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การสงออกผลไมไปในบางประเทศนั้นมีขอกําหนด
กฎหมายที่แตกตางกัน ดวยเหตุนี้ทําใหผูประกอบการที่ทําการสงออกไมมีขอมูลอยางเพียงพอในการ
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สงออกผลไมไปยังบางประเทศ ดังนั้นทางหนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของตองเขามาสงเสริมขอมูลให
ความรูแกผูประกอบการอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงขอกําหนดกฎหมายในการสงออกผลไม
ไดดียิ่งขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ (2557: 181) ศึกษาเรื่องโอกาสและ
อุปสรรคของอุตสาหกรรมการสงออกผลไมไทยในตลาดอินเดียและบังคลาเทศ พบวาความแตกตางใน
การขนสงจากไทยไปยังตลาดอินเดียและบังคลาเทศ ซึ่งในขณะนั้นก็พบเห็นถึงปัญหาตั้งแตตนน้ําที่ยั ง
ขาดขอมูลขาวสารที่เพียงพอ เป็นเหตุใหโซอุปทานการสงออกยังไมมีความเขมแข็ง ซึ่งใกลเคียงกับ
การศึกษาของ อุมา วรรณชัย (2555: 72-73) ศึกษาเรื่อง การสงออกผลไมสดของประเทศไทยไป
สาธารณรั ฐประชาชนจีน จากผลการศึกษาพบวาขอตกลงเขตการคาเสรีระหวางประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการสงออกผลไมสดไดแก ทุเรียน
ลําไย และมังคุด
2. ความสัมพันธ์ระหวางดานความรวมมือระหวางคูคากับความพึงพอใจของลูกคา
2.1 ดานการสื่อสารของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มีความสั มพันธ์
ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวาผูประกอบการที่มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับคูคาอยางเป็น
ประจํานั้น ทําใหผูประกอบรับทราบความตองการที่แทจริงของคู คา ทําใหสามารตอบสนองตอความ
ตองการของลู กคาไดอย างรวดเร็ ว และแมนยํา กอให เ กิดความพึงพอใจแกคูคา ซึ่ งสอดคล องกั บ
งานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีตอการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวโพดลูกผสมแบบมี
สัญญาผูกพันในอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ของเชษฐ์ สวยงาม (2550: 95) พบวาดานการสื่อสาร
ทํ า ให เ กษตรกรมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากในประเด็ น ความกระตื อ รื อ ร น ในการให บ ริ ก ารแก
เกษตรกร ซึ่งสิ่งเหลานี้ อาจสงผลใหเกษตรกรจัดการแปลงผลิตใหไดมาตรฐานมากขึ้น รวมถึงผลผลิต
ที่จะไดสูงขึ้น อีกทั้งยังใกลเคียงกับงานวิจัยของ ฉลองชัย ชุมชื่น (2555 : 98) ที่ไดศึกษาในเรื่อง
ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการสงเสริมการผลิตพืชอาหารสัตว์ภายใตโครงการวิจัยและทดสอบ
พันธุ์กระบือของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ดานการสื่อสารพบวาเกษตรกรไดรับความรูจาก
การเขารวมโครงการวิจัยและทดสอบพัน ธุ์กระบือของศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมากเนื่องจาก สามารถตอบสนองความตองการของเกษตรกรอยางไดผล ที่ทําให
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการไปหาพืชอาหารสัตว์จากแหลงอื่นมาเลี้ยงกระบือในชวงฤดูฝนทําให
เกษตรกรสามารถนําเวลาที่เหลือไปใชในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร หา
เลี้ยงครอบครัวไดมากขึ้น และมีรายไดจากการเลี้ยงกระบือเฉลี่ย 26,560 บาท/ครัวเรือน
2.2 ด า นความร ว มมื อ ของโรงคั ด แยกบรรจุ ผ ลไม เ พื่ อ การส ง ออกจั ง หวั ด จั น ทบุ รี ที่ มี
ความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุดาวรรณ ขัติยะเนตร (2552: 111)
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เรื่องการวิเคราะความเป็นไปไดทางเศรษฐกิจและสังคมของการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกผลไมคุณภาพ
ดีเพื่อการสงออก พบวา กลุมเครื อขายผูผลิตมังคุด และทุเรียนคุณภาพ อ.เขาคิชณกูฏ จ.จันทบุรี
พบวา ภาพรวมของระดับความพึงพอใจของเกษตรกร ภายหลังจากการเขารวมกลุมเครือขายทําให
ปริ มาณผลผลิ ตมังคุดและทุเรี ยนที่มีคุณภาพของกลุมเกษตรกรมีจํานวนเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการ
สงออกมังคุดเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 40 เป็นรอยละ 50 และปริมาณการสงออกทุเรียนเพิ่มขึ้นรอยละ
55 เป็นรอยละ 70 และมีราคาการสงออกสูงขึ้นจากเดิมรอยละ 10 อีกทั้งไปในทิศทางเดียวกันกับ
งานวิจัยของ อุรสา บัวตะมะ และคณะ (2549: 3) การศึกษากระบวนการทางการตลาดทุเรียนของ
เบญจภาคีสงออกผลไมจังหวั ดจันทบุรี จากงานวิจัยพบวา การรวมกันในรูปแบบพันธมิตร (Cluster)
เพื่อใหเกิดความรวมมือและชวยเหลือกันและกันของกลุมผูผลิตผลไม ผูสงออก และกลุมที่เกี่ยวของ
นําไปสู การพัฒนาศักยภาพทั้งดานการผลิตและการตลาดอยางครบวงจร
2.3 ดานเทคโนโลยีของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรีมีความสัมพันธ์
ตอความพึงพอใจของลูกคา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่สถานประกอบการนําเทคโนโลยีมาใชควบคูกับการทํางาน
สามารถชวยใหการประสานงานระหวางกับลูกคาและฝุายตางๆเป็นไปไดโดยสะดวก เชน การใชอีเมล
อินเตอร์เน็ต โมบายแอปพิเคชันในการสื่อสารและทําธุรกรรมทางการเงิน ทําใหชวยลดขั้นตอนการ
ทํางาน ระหวางผูประกอบการและลูกคา สงผลใหลูกคาเกิดความพึ่งพอใจเกษตรกรขนาดเล็กหรือ
เกษตรกรที่ดําเนินการมานานยังเขาไมถึงระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องมากจากสวนใหญเกษตรกร
ไมมีความรู ทั้งนี้การที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเขาถึงไดนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรเขาไปให
ความรูและประชาสัมพันธ์ใหทั่วถึง ทําใหสามารถลดเวลาและตนทุนลงได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Pickernell et al. (2004: 207) เกษตรกรในเวลส์มีกลุมสมาคมใชเครือขายออนไลน์ สมาชิคใน
กลุมนั้นจะไดรับการฝึกอบรมอยางเหมาะสม เครือขายนี้สามารถใชประโยชน์ไดจริง ดวยการเพิ่ม
ผลประโยชน์ ในเครื อขายของเกษตรกร สามารถสรางการเติบโตในดานการจัดการความรว มมือ
เนื่องจากเกษตรกรในประเทศไทยสวนใหญเป็นเกษตรกรรายยอย ผลผลิตคอนขางต่ํา สวนหนึ่งมาจาก
มีการนําเอาเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศมาใชในการจัดการและการตลาดดิจิทัลไมกวางขวาง
นัก และยังไมเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปสูเกษตรรายยอยรากหญาที่ครอบคลุม ใกลเคียงกั บ
งานวิจัยของ Baourakis et al. (2002: 589-590) ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอีคอมเมิร์ซในภาค
เกษตร พบวาอินเทอร์เน็ตสามารถใหประโยชน์อยางมากทั้งการคา B2C และ B2B เชน คาใชจายใน
การทําธุรกรรมที่ลดลง ทั้งนี้การใชอีคอมเมิร์ซเริ่มมีแนวโนมที่สูงขี้นในภาคการเกษตร แตในสวนภาค
การเกษตรขนาดเล็กยังมีอัตราการเติบโตที่ชา
2.4 ความสัมพันธ์ระหวางดานความไววางใจสงผลตอความพึงพอใจของลูกคา จากผลการ
วิเคราะห์จะเห็นไดวาดานความไววางใจของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มี
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ความสัมพันธ์ตอความพึงพอใจของลูก คา มีความสัมพันธ์กันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากการลงพื้นที่สํารวจแบบสอบถามและพูดคุยกับผูประกอบการ
ผูวิจัยมีความเห็นวาการดําเนินงานดวยความไววางใจที่เกิดขึ้นระหวางผูประกอบการและคูคานั้น สวน
ใหญมาจากการรวมงานกันมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งการที่ผูประกอบการผานการรับรองตามระบบ
การรับรองโรงงานผลิตสินคาเกษตร ยิ่งสรางความไววางใจใหแกลูกคามากยิ่งขึ้นรวมไปถึง ปัจจัยดาน
การส งมอบสิ นคาที่มีคุณภาพและตรงตอเวลาก็สงผลตอความไวว างใจของลู กคาเชนเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล องกับ งานวิจัย ของ ณัฐกานต์ สหวัช รินทร์ และคณะ (2556: 110-111) ศึกษาเรื่องแนว
ทางการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันภายใตโซอุปทานของธุรกิจสหกรณ์การเกษตรไทย พบวาการ
สื่อสารถึงคุณคาของผลิตภัณฑ์ในมิติดานสังคมและสิ่งแวดลอมสูผูบริโภคปลายน้ําเป็นเครื่องมือสําคัญ
ที่จ ะชว ยเสริ มความแข็งแกร งให กับแบรนด์ของเครือขายมากขึ้นเป็นการสรางเสริมความเชื่อมั่น
ไววางใจ อีกทั้งยังใกลเคียงกับงานวิจัยของ Lawson and Guthrie (2008: 21) ศึกษาเรื่องการสราง
มูลคาดวยความรวมมือการสืบสวนตลาดเกษตรกรในประเทศนิวซีแลนด์ พบวาการเติบโตของตลาด
เกษตรกรในประเทศนิวซีแลนด์ นั้นไดรับความไววางใจจากประชาชนในชุมชนทองถิ่นที่ออกมาใชจาย
มาก เนื่องจากการมีสวนรวมและความรวมมือระหวางผูคาในตลาดเหลานี้ในนิวซีแลนด์ สามารถระ
บุบไดวาระดับความรวมมือที่ดีนั้นสงผลตอประสิทธิภาพในแงของอัตรากําไรที่ตลาดไดรับเพิ่มมากขึ้น
3. ด านความร ว มมือ ระหว างคู คา และความพึ งพอใจของลู กค าที่ มี อิท ธิพ ลต อผลการ
ดําเนินงานดานการเงิน
จากการศึกษาพบวา ดานความรวมมือระหวางคูคาและความพึงพอใจของลูกคาที่มีอิทธิพล
ตอผลการดําเนินงานดานการเงิน จากการศึกษาพบวา ดานความรวมมือ ระหวางคูคาและความพึง
พอใจของลูกคาของโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรีที่มีผลตอการดําเนินงานดาน
การเงิน มีผลตอกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จํานวน 3
ตัวแปร ไดแก ดานการสื่อสาร ดานความรวมมือ และความพึงพอใจของลูกคา จากการศึกษาผูวิจัยมี
ความเห็นวา ความรวมมือระหวางคูคาที่ดีอยางสม่ําเสมอ อาทิเชน การประสานงานทางดานการซื้อ
สินคา การผลิต การจัดสงสินคา รวมไปถึงดานอื่นๆ นั้นยอมจะสงผลใหการดําเนินงานเป็นไปไดอยาง
ราบรื่น สิ่งเหลานี้ยอมสงผลตอความพึงพอใจของลูกคาที่มากขึ้นและยังสงผลไปถึงยอดขายอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ วรนรินร์ อิ้มทับ และคณะ (2558: 123) ศึกษาเรื่อง แบรนด์เนื้อโค :ปัจจัย
แหงความสําเร็จในมุมมองของหวงโซอุปทานที่ยั่งยืน ความรวมมือระหวางเกษตรกรและสหกรณ์
พบวาเกษตรกรจะมีความพึงพอใจมากหากไดรับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นระยะอยางสม่ําเสมอจาก
สหกรณ์ สมาชิกจะมีความพึงพอใจการดําเนินงานของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์มีการบริหารงานอยางมี
หลักการและเป็นระบบ โปรงใส การรับรูขอมูลขาวสารการดําเนินงานของ สหกรณ์อยางสม่ําเสมอ
การมีจํานวนสมาชิกและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีสวนทําใหสมาชิกเชื่อมั่นถึงความมั่นคงของสหกรณ์ เห็นได
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จากความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและอยูในระดับที่สูง และงานวิจัยของ ภัทรภูมิ
ไชยแกว (2553: 233) ทําการศึกษาเรื่องผลกระทบของการสื่อสารภายในหวงโซอุปทานที่มีตอกลยุท ธ์
การจัดซื้อและผลประกอบการดานการเงินของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร การที่
องค์กรสามารถมีวัตถุดิบไวเพื่อทําการผลิตและจัดสงสินคาใหกับลูกคาภายในเวลา ยอมทําใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจและสงผลใหเกิดความภัคดี กับองค์กรได
ซึ่งการรักษาลูกคาเกานั้นมีตนทุนที่ต่ํากวาการหาลูกคาใหม นอกจากนั้นการที่ลูกคาพึงพอใจ แลวเกิด
กระแสการพูดกันปากตอปากสงผลตอยอดขายก็เป็นได
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. จากการศึกษาพบวาดานการสื่อสารที่ดียอมสงผลตอผลการดํา เนินงานดานการเงินทั้งนี้ใน
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ส ง ออกผลไม ใ นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี มี ก ารแข ง ขั น กั น สู ง โดยส ว นใหญ ส ง ออกไปยั ง
ตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นควรมีการสื่อสารและสงเสริมความรูดานการรักษาคุณภาพ
ของผลไม การเก็บรักษาที่ถูกตอง รวมไปถึงการตรวจสอบคุณ ภาพที่ดี เพื่อลดการสูญเสียของผลไมที่
สงออกไปยังตางประเทศ
2. จากการศึกษาดานความรวมมือมีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน รัฐบาลควรมีสวน
เขามามีสวนรวมรวมไปถึงการใหความรวมมือกับผูประกอบการใหมากขึ้น โดยเฉพาะขอกฎหมาย ที่
เอื้อตอการติดตอการคาขายกับตา งประเทศ เพื่อใหผูประกอบการในประเทศมีโอกาสและชองทาง
ใหมๆที่จะสามารถสรางผลการดําเนินงานดานการเงินที่ดียิ่งขึ้น โดยไมตองผานพอคาคนกลางเพื่อทํา
การสงออกไปยังตางประเทศ
3. การรวมกลุมของผูสงออกที่มีอยูในปัจจุบันนั้น ยังมีสมาชิคคอนขางนอยเมื่อเปรีย บเทียบ
กับผูสงออกที่มีอยูในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่จะใหการสงออกสามารถแขงขันไดในตลาดอยางยั่งยืน การ
รวมกลุม การรวมกันแกไขปัญหา การแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล นั้นเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดความ
ไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขงตางประเทศไดในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป
1. การวิจั ย ในครั้ งนี้ ศึกษาการวิจัยเพียงโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการส งออก เป็นกลุ ม
ประชากรที่มีขนาดเล็กการศึกษาครั้งตอไปอาจทําการศึกษาเพิ่มเติมในกลุมอื่น เชน กลุมเกษตรกร
กลุมพอคาคนกลาง เป็นตน เพราะเป็นกลุมประชากรที่มีจํานวนประชากรมากและมีความหลากหลาย
ของขอมูล
2. การวิจัยครั้งตอไปอาจจะทําการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีความเป็นไปไดที่จะ
สงผลตอผลการดําเนินงานดานการเงิน เชน ดานราคาสินคา ดานความรวดเร็วในการสงมอบ หรือ
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ศึกษาตัวแปรอื่นที่มีผลตอความรวมมือระหวางคูคา เช น ดานการลดตนทุนการผลิต คุณภาพสินคาดี
ขึ้นของเสียลดลง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ย ฉบั บ นี้ สํ าเร็ จลุ ล ว งไดดว ยความดูแลเอาใจใส และความกรุณาเป็นอยางสู งของ
อาจารย์พงศ์ภัค บานชื่น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ ในการ
ใหคําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้ง การตรวจแกไขเนื้อหาใหถูกตองและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
นับตั้งแตการเริ่มตนดําเนินงานจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ์ ผูวิจัยขอขอบพระคุณความกรุณาที่ไดรับ
เป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และเจาหนาที่ทุก
ทานที่ใหความชวยเหลือ และใหความรูดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสาขาการบริหารและ
พัฒนาอุตสาหกรรม และขอบคุณผูประกอบการโรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรี
สําหรับการตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนใหความชวยเหลือดานตางๆ
จนทําใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
สุดทายนี้ผูวิจัยคาดวางานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แกผูสนใจ ในดานอิทธิพลของความ
รวมมือกันระหวางเกษตรกรกับโรงงานคัดแยกบรรจุผลไมที่มีผลตอผลการดําเนินงานดานการเงินของ
โรงคัดแยกบรรจุผลไมเพื่อการสงออกจังหวัดจันทบุรี ไมมากก็นอย พรอมกันนี้ หากเกิดขอผิดพลาด
ประการใดทางคณะผูวิจัยขอรับผิดชอบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย
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ปัญหาการทวงถามหนีต้ ามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นิติบุคคล
Problems in Debt Collection in Accordance with Debt Collection Act
2015 A Case Study of Cooperate Representative Loans Protection
อุทิศ จิตร์ทะวงค์1
1

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม

บทคัดย่อ
พระราชบั ญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ 2558 มุงคุมครองพฤติการณ์ความรูสึ กของลู กหนี้
ประเภทบุคคลธรรมดาตามกายภาพเป็นสาระสําคัญ เพราะบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลมีความรูสึกนึก
คิด ตามอารมณ์ความรูสึกและตามสิทธิทางกายภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมชาติของบุคคลทั่วไป
จากการบัญญัติขอกฎหมายดังกลาวไมมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์แทจริงของผูรางกฎหมายฉบับนี้
จึงเกิดประเด็นปัญหาในทางกฎหมาย กลาวคือ ผูแทนนิติบุคคลซึ่งกระทําการแทนนิติบุคคลตามขอบ
อํานาจและหนาที่ตามขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งที่ไดกําหนดไวไมไดรับการคุมครอง ซึ่งผูแทนนิติ
บุคคลยอมอาจถูกละเมิดเนื้อตัวรางกาย สิทธิเสรีภาพ ทรัพย์สิน ทําใหเสียชื่อเสียงตอนิติบุคคลโดยการ
ทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมได การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการทวงถามหนี้ใน
ปัจจุบัน ศึกษาแนวคิดการคุมครองผู แทนลู กหนี้นิติบุคคล งานวิจัยครั้งนี้เ ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) จากการคนควาและรวบรวมขอมูลวิเคราะห์
ดานเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวาลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้
พ.ศ. 2558 หมายความเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาเทานั้น แตไมไดรวมถึงลูกหนี้ที่เป็นประเภทผูแทน
นิติบุคคล เนื่องจากประเทศไทยรับอิทธิพลจากกฎหมายสหรัฐอเมริกา กลาวคือ การรางกฎหมายฉบับ
นี้ใชกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดชองวางของกฎหมาย เมื่อผูแทนนิติบุคคลเป็นผูเสียหายอาจ
ไมไดรับความคุมครอง ขอเสนอแนะกฎหมายฉบับนี้ควรมีการแกไข ความหมายของคําวา “ลูกหนี้”
ในมาตรา 3 ใหหมายความรวมถึงลูกหนี้ประเภทผูแทนนิติบุคคลดวย ใหมีความเหมาะสมตามสภาวะ
เศรษฐกิจ สังคมในปัจจุบันและเพื่อใหเกิดความเป็นธรรม ลดชองวางของกฎหมาย และเกิดความเป็น
ธรรมตอกระบวนการทางกฎหมายไดดียิ่ง
คาสาคัญ: ปัญหาการทวงถามหนี้ / การคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล
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ABSTRACT
The objectives of this qualitative study were to investigate: 1) current
problems in debt collection, concepts, and methods of corporate loans protection.
This study employed documentary research. The following were results of the
study:
According to Debt Collection Act 2015, debtor refers to a debtor who is an
ordinary person, not includes a juristic person. This is because Thailand gains the
influence of the U.S.A.’s law. There is an idea that an ordinary person and a juristic
person of the countries are people who deserve to be protected as the basic rightsequal rights of an individual. Therefore, the definition of ‘debtor’ should include the
debtor who is a juristic person so that it will appropriate with the current social and
economic conditions. This can construct fairness and decrease law loophole.
Besides, it should have legislation on the prohibition about debt collection, the
magnification of a cooperate representative debtor protection, the magnification of a
cooperate representative debtor protection for fairness in legal process.
Keywords: Debt collection problem , cooperate representative debtor protection
บทนา
ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2559 เขาสูรูปแบบการหยุดชะงัก ภาคธุรกิจหลายประเทศมี
ลักษณะผันผวน ตกต่ํา และมีการไหลออกของเงินทุนจํานวนมาก ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว มีความเชื่องชาลงสูระดับออนแอ สาเหตุหลักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการ
เติบ โตของประเทศจี น เริ่ มชะลอตัว พยายามมุ งพัฒ นาสิ นคาอุป โภคบริโ ภคเพื่อ จูงใจให ผู บริโ ภค
ภายในประเทศเพิ่มศักยภาพกําลังการซื้อมากขึ้น ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมฟื้นตัวหลังจาก
เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําอยางตอเนื่อง แมปัจจุบันรัฐบาลจะมีการปรับนโยบายดานการเงินอัดฉีดเขา
สูภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้นก็ตาม เปูาหมายหลั กของโลกจึงมุงสูประเทศกําลังพัฒนาเพื่อสรางแรงอุปสงค์
อุปทานและความแข็งแกรงของเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยการปรับการเติบโตของเศรษฐกิจจะเนน
ทิศทางกลไกไปสูเปูาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งไดแก การสรางความมั่งคงและความเชื่อมั่นของ
ระบบเศรษฐกิจทั่วโลก พัฒนาสินคาและบริการใหไหลเวียนอยางมีระบบ สรางความเชื่อมโยงระหวาง
ภาคการเงินกับกิจกรรมภาคเศรษฐกิจที่ตรงจุดในประเทศ ที่สําคัญมีการพัฒนาการลงทุนและสงเสริม
นิติบุคคลภาคเอกชนในทุกประเภท เชน ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ให
เขาใจถึงความตองการของผูบริโภค ทั้งตองเขาใจสถานะการเงิ นของธุรกิจ เพื่อนําไปพัฒนาเงินทุน
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หมุนเวียนในธุรกิจตนเอง แตจากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจโลกยังพบวาสาเหตุหลักของการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่ งยืน นั้น คือ ภาวะหนี้สินของภาคธุรกิจประเภทนิติบุคคลที่เพิ่มพูน อาจทําใหนิติ
บุคคลขาดสภาพคลองเกิดปัญหาในระดับโลก
เศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันยังคงปรับในระดับทรงตัว เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจในปีที่
ผานมา โดยรัฐบาลใชมาตรการกระตุนเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทุนของภาครัฐที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรมมากขึ้น เชน การสงเสริมใหประชาชนเพิ่มอัตราการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคในชวงปลาย และ
สามารถนําไปลดภาษีไดแตไมเกิน 15,000 บาท จึงทําใหแนวโนมขยายตัวจากความเชื่อมั่นและกําลัง
ซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ย แม จ ะเป็ น การกระตุ น ในระยะชั่ ว คราว แต ก็ ทํ า ให ร ะบบเศรษฐกิ จ และเงิ น
หมุนเวียนในภาคธุรกิจไดดี ดานการลงทุนนั้นรัฐบาลสงเสริมการลงทุนภาคเอกชนอยางตอเนื่องและมี
แนวโนมขยายตัวตามความเชื่อมั่นที่ดีดวยแรงสนับสนุนของการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อ
รองรับความตองการสินคาเพิ่มขึ้นจากการเปิดเศรษฐกิจอาเซียน แมผูประกอบการ นิติบุคคลบางราย
ยังรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและความชัดเจนของนโยบายรัฐบาล กลาวคือ ประเทศไทยยังมีปัจจัย
ความเสี่ยงภาคธุรกิจที่ยังไมนิ่งพอ จึงทําใหนักลงทุนตางประเทศไมกลาเขามาลงทุนมากนัก ทําให
ธุรกิจการสงออกมีแนวโนมลดลงจากปีกอนเพราะไมมีปัจจัยพิเศษและไมมีสัญญาณการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจที่ชัดเจน สวนธุรกิจการทองเที่ยวมีแนวโนมที่ดี เพราะประเทศไทยมีจุดขายการทองเที่ยว
และเป็นที่ยอมรับของชาวตางชาติ จึงมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น สวนดานธุรกิจอื่นยังคงทรงตัว สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของประเทศไทย โดยยึดกรอบการ
พัฒนาแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เนนการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มี
ระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืน รัฐบาลใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบาย
การคลัง ทั้งตองปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ปรับโครงสรางทั้งหวงโซ
ระบบธุรกิจ การบริการ การลงทุนตอยอดสรางมูลคาใหเติบโตยิ่งขึ้น และวางรากฐานระบบธุรกิจที่มี
อยูแลวใหมีมูลคายิ่งขึ้น นั้นคือการพัฒนาศักยภาพนิติบุคคลใหสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยเนน
การปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บให ทัน สมัยและส งเสริม การลงทุนภายใตมิติการพัฒ นาธุ รกิจอยางยั่งยื น
(บัณฑิต สีหะอําไพ, 2558 หนา 4)
การดําเนินธุรกิจของนิติบุคคลเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสําคัญตอประเทศไทย เพราะสามารถ
กระตุนระบบเศรษฐกิจใหเติมโตได แตตองปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการลดความซ้ําซอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ซึ่งนิติบุคคลภาคเอกชน มักขับเคลื่อนดวยนโยบายที่สําคัญหลาย
ดานดวยกันอันจะทําใหเกิดผลเป็นรูปธรรม ประกอบดวย การเตรียมความพรอมธุรกิจเขาสูประชาคม
อาเซีย นและใชประโยชน์ความเชื่อมโยงระหวางอาเซียนดวยกันในมิติเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
วัฒนธรรมของแตละประเทศ เป็นตน นอกจากนั้นการสงเสริมนิติบุคคลทุกประเภท ยังเป็นจุดเดนของ
ประเทศไทยเพราะสามารถพั ฒ นาเป็ น การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ให เ ติ บ โตในระดั บ รากหญ า ไปสู
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ระดับประเทศได แตบอยครั้งพบวานิติบุคคลในหลายธุรกิจขาดการบริหารจัดการองค์กร ขาดแรงงาน
ที่มีคุณภาพ มีคูแขงหนาใหมในตลาดตลอดเวลา โดยเฉพาะเงินทุนหมุนเวียนของนิติบุคคล ทําให
กิจการเริ่มตนดวยการจัดหาแหลงเงินทุนใหมในรูปแบบการกูยืมจากแหลงทุน เชน ธนาคารทั่วไป
และสถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร อาจนําทรัพย์สินของนิติบุคคลใชเป็นหลักประกันเพื่อใหไดเงิน
เสริมสภาพคลองของธุรกิจ
นิติบุคคลคือบุคคลที่กฎหมายสมมติ ไมมีชีวิตจิตใจและสภาพบุคคลตามธรรมชาติ เป็นเพียง
กฎหมายรับรองสภาพบุคคลใหมีสิทธิและหนาที่ นิติบุคคลจึงตองมีผูแทนกระทําการแทนเพื่อใหเกิด
การเคลื่อนไหวแหงสิทธิหนาที่ตาม ปพพ. มาตรา 65 66 67 การแสดงเจตนาความประสงค์ของนิติ
บุคคลยอมแสดงออกผานผูแทนของนิติบุคคลตาม ปพพ. มาตรา 70 เชน การทํา สินเชื่อของนิติบุคคล
ตองมีผูแทนนิติบุคคลกระทําการแทนภายในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล จึงทําใหนิติบุคคลมีสภาพ
เป็นลูกหนี้ได ถาธุรกิจมีสภาพทางการเงินสะดุดลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําใหผูแทนนิติบุคคลถูกทวง
ถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ได (สุษม ศุภนิตย์, 2557 หนา 147)
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีสาระสําคัญการทวงถามหนี้อยางวิญญูชนมอง
ลูกหนี้เป็นบุคคลผูเจริญ ไมใชอาชญากรรมทางสังคม และมีแนวคิดในการควบคุมธุรกิจทวงถามหนี้ทั้ง
ในระบบและนอกระบบให อยู ใ นกรอบของสั งคม เพื่ อไม ให ผู ทวงถามหนี้ก ระทํ าการทวงหนี้ ที่ไ ม
เหมาะสมตอลูกหนี้ไมวาจะเป็นการใชถอยคําที่ละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยางรุนแรง การคุกคามโดยขมขู
ใชกําลังประทุษราย หรือทําใหเสียชื่อเสียง อันเกิดความเดือนรอนรําคาญแกลูกหนี้ รวมถึงการให
ขอมูลเท็จและการสรางความรําคาญตอบุคคลอื่น เป็นตน ดังที่ไดบัญญัติมาตรา 3
“ลูกหนี้” หมายความว่า ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และให้หมายความรวมถึงผู้ค้าประกัน
ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาด้วย
พระราชบัญญัตินี้มุงคุมครองพฤติการณ์ความรูสึ กของลูกหนี้ประเภทบุคคลธรรมดาตาม
กายภาพเป็นสาระสําคัญ เพราะบุคคลธรรมดาและค้ํา ประกันเป็นบุคคลมีความรูสึกนึกคิด เสียใจ
โกรธ ระอาย รองไห ดีใจ เสียใจ ตามอารมณ์ความรูสึกและตามสิทธิทางกายภาพบนพื้นฐานของหลัก
ธรรมชาติของบุคคลทั่วไป จากการบัญญัติขอกฎหมายดังกลาวไมมีความชัดเจนถึงวัตถุประสงค์แทจริง
ของผูรางกฎหมายฉบับนี้ จึงเกิดประเด็นปัญหาในทางกฎหมายวา ผูแทนนิติบุคคลซึ่งกระทําการแทน
นิติบุ คคลตามขอบอํานาจและหน าที่ตามขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งที่ไดกําหนดไว เพราะความ
ประสงค์ของนิติบุคคลยอมแสดงออกผานผูแทนนิติบุคคลอันจะเกิดการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงสิทธิ
และหนาที่ของนิติบุคคลเสมอมา กลาวคื อ ผูแทนนิติบุคคลยอมอาจถูกละเมิดเนื้อตัวรางกาย สิทธิ
เสรีภาพ ทรัพย์สิน ทําใหเสียชื่อเสียงตอนิติบุคคลโดยการทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสมไดเชนกัน ประเด็น
ตอมาพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายพิเศษเพราะเป็นคดีผูบริโภคในศาล
ยุติธรรม กลาวคือ ถาผูแทนนิติบุคคลถูกผูทวงถามหนี้ละเมิดสิทธิเนื้อตัวรางกาย ใชหลักทั่วไปจะฟูอง
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ในคดีละเมิด ภาระการพิสูจน์ตกแกผูแทนนิติบุคคลเองที่ตองหาพยานหลักฐานวาไดถูกผูทวงถามหนี้
ละเมิด ตรงขามลูกหนี้ขยายความถึงผูแทนนิติบุคคลแลว ยอมเขาเงื่อนไขกฎหมายพิเศษเป็นความผิด
เด็ดขาดและเป็นบทขอยกเวนตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 94 ซึ่งภาระการพิสูจน์
ยอมตกแกผูทวงถามหนี้เป็นผูหาพยานหลักฐานเองวาตนไมไดละเมิดตัวผูแทนนิติบุคคล ดังนั้นการที่
บทบัญญัติดังกลาวไมชัดเจนทําใหผูแทนนิติบุคคลอาจเกิดความเสียหายและไมไดรับความเป็นธรรมได
ดวยเหตุผลที่ไดอธิบายถึงความสําคัญและความจําเป็นในวิธีการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติ
บุคคลในการกระบวนการทวงถามหนี้ จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาปัญหาการทวงถามหนี้ตาม
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กรณีศึกษาการคุมครองผูแทนนิติบุคคลใหมีความเหมาะสม
กับบริบ ทสังคมไทย โดยศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎี สภาพปัญหาการทวงถามหนี้ในปัจจุบัน ถึงการ
คุมครองผูแทนนิติบุคคลจากปัญหาการทวงถามหนี้
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการทวงถามหนี้ในปัจจุบันและวิธีการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติ
บุคคล
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยมุงศึกษาเฉพาะพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 แนวคิด หลักเกณฑ์การ
คุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล และการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมในบริบทของสังคมไทย อันจะนําไป
ปรับปรุงและแกไขกฎหมายการทวงถามหนี้ใหมีความเหมาะสมและมีความเป็นธรรมในสังคมไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)
จากการคนควาและรวบรวมขอมูลวิเคราะห์ดานเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อแสดงใหเห็น
ความนาเชื่อถือของขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. การคนควาขอมูลดานเอกสาร หนังสือ งานวิจัยไดจัดแบงหมวดหมูขอมูลเนื้อหา
เอกสารตามวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยพิจารณาดังนี้
หนั ง สื อ ด า นกฎหมาย ผู วิ จั ย คั ด เลื อ กหนั ง สื อ จากผู แ ต ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งได รั บ การยอมรั บ ใน
สาขาวิชาดังกลาว จํานวนการพิมพ์หลายครั้ง มีความทันสมัยเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน จนเป็นที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไปและมีการอางอิงจากนักวิชาการอยางตอเนื่อง
รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ผูวิจัยพิจารณาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใกลเคียงกัน ทั้งเป็นงานวิจัยจาก
สถาบันการศึกษาดานกฎหมายโดยตรง และงานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนงานวิจั ย อันทําใหมีความ
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นาเชื่อถือมากขึ้นการคนควาจากอินเทอร์เน็ตที่สามารถเขาถึงได ผูวิจัยพิจารณาความนาเชื่อถือจาก
สื่อออนไลน์ของรัฐบาล มหาวิทยาลัยชั้นนําดานกฎหมาย ซึ่งมีงานวิชาการดานกฎหมาย คําพิพากษา
และขอเท็จจริงอื่นสามารถตรวจสอบได
ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์ขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพดวยการตีความตามเนื้อหา โดยการจัด
หมวดหมูของขอมูลและจําแนกวิเคราะห์ตามประเด็นวัตถุประสงค์การวิจัย จากนั้นนํางานวิจัยให
ประธานและคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ประกอบความลุ มลึกของ
งานวิจัย
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทวงหนี้
พบวาระบบกฎหมายของประเทศไทย เป็นระบบกฎหมายแบบ Civil law ลักษณะของ
กฎหมายแบบลายลักษณ์อักษร มีประมวลกฎหมายเป็นแนวทางในการพิจารณาดําเนินคดี ระบบการ
พิจารณาดําเนินคดีโดยทั่วไปเป็นระบบกลาวหา กลาวคือ ศาลวางตัวเป็นกลาง ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาขอเท็จจริงและปัญหาขอกฎหมาย โดยใหคูความมีสิทธิและบทบาทในการดําเนินกระบวนการ
พิจารณาคดี ยึดหลักการ ผูใดกลาวอางขอเท็จจริง ผูนั้นมีภาระนําสืบถึงความมีอยูแหงขอเท็จจริงนั้น
คําพิพากษาของศาลไมถือเป็นบรรทัดฐาน เพราะคําพิพากษาเป็นเพียงการอธิบายหลักกฎหมายหรือ
ตัวอยางการใชกฎหมายเทานั้น
อดีตที่ผานมาปัญหาการติดตามทวงถามหนี้ในประเทศไทยมีการละเมิดสิทธิสวนบุคคลอยาง
รุนแรงและตอเนื่อง จากกรณีที่สื่อนําเสนอขาวเกี่ยวกับทวงหนี้โหดและใชวิธีการที่ไมเหมาะสมและ
เกิดกวาเหตุ ไมวาจะเป็นการประจานใหลูกหนี้อับอาย การทวงถามในเวลาที่ไมเหมาะสม โทรศัพท์
หรือสงขอความหรือโทรสารไปยังสถานที่ทํางานเพื่อประจานลูกหนี้ เป็นตน จนรัฐบาลหลายยุคสมัย
พยายามออกกฎหมายการทวงถามหนี้อยางเป็นธรรม เพื่อเป็นการปกปูองสิทธิลูกหนี้ เชน ใน พ.ศ.
2550 มีการเสนอรางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเป็นธรรม พ.ศ....โดยการระดม
ความเห็นจากตัวแทนภาคเอกชน มูลนิธิคุมครองผูบริโภคและตัวแทนหนวยงานของรัฐ เสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อพิจารณาออกเป็นกฎหมาย แตรางดังกลาวไมไดรับการพิจารณาเนื่องจากมี
การยุบสภานิติบัญญัติไปเสียกอน ตอมาใน พ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังกลับนํามาแกไขนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีและไดอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้อยางเป็นธรรม พ.ศ....
และสงใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สํานักงาน
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คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณา สงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผู แทนราษฎรพิจ ารณาแตต อมามี การยุบ สภานิ ติบัญ ญัติ เช นกั น
เนื่องจากเกิดรัฐประหาร
ความพยายามในการผลักดันใหมีพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้เป็นระยะเวลานานหลายปี
ในที่สุดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาควบคุมอํานาจ
การปกครองประเทศและเล็งเห็นประเด็นความจําเป็นเรงดวนในการออกพระราชบัญญัติการติดตาม
ทวงถามหนี้ จึงออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 46/2557 เรื่องความผิดเกี่ยวกับ
การติดตามทวงหนี้ มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดโทษทางอาญาแกผูทวงถามหนี้ดวยวิธีการขมขืนใจ
ใชกําลังประทุษราย หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภ าพ ชื่อเสี ยง หรือ
ทรัพย์สิน ตอมามี การประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ เมื่อวันที่ 3
มีนาคม 2558 และใชบังคับเมื่อพนกําหนด 180 วันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันวิภา
สุขสวัสดิ์, 2557) โดยมีนัยยะที่วาใหกลุมเจาหนี้ บริษัททวงหนี้ มีเวลาในการปรับตัวและทําการศึกษา
ถึงกฎหมายฉบับดังกลาวเพื่อใชในทางปฏิบัติได
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีแนวคิดที่วาลูกหนี้ไมไดเป็นอาชญากรรมทาง
สังคมจึงตองทวงหนี้แบบยืดหยุนตามวิถีปุถุชนทั่วไป แตกลับพบวาไมไดคุมครองลูกหนี้นิติบุคคล มุง
คุมครองลูกหนี้บุคคลธรรมดาเทานั้นเนื่ องจากโดยกายภาพบุคคลธรรมดามีโอกาสถูกละเมิด สวนบท
กําหนดโทษ แบงความรับผิดตามกฎหมายออกเป็น 2 กรณี คือ ความผิดทางปกครอง และความผิด
ทางอาญา
ประเด็นการคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลของประเทศไทยภายใตกฎหมายการทวงถามหนี้
ผูวิจัยพบวากฎหมายของประเทศไทยมีสวนคลายกั บกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Fair Debt Collection
Practices Act 1977) กลาวคือเพื่อควบคุมธุรกิจการทวงถามหนี้ใหอยูในกรอบของกฎ ขอบังคับตาม
กฎหมายที่บั ญญัติ ไว โดยสาระสํ าคัญของการคุม ครองนั้ น พบวา คําวา “ลู กหนี้ ” มีความหมาย
เหมือนกัน เป็นบุคคลธรรมดาเทานั้น ซึ่งหมายความเฉพาะบุคคลที่มีพันธะผูกพันมีหนี้สินที่ตองชําระ
แตไมรวมถึงลูกหนี้ ที่เป็น ผู แทนนิ ติบุคคล อันเป็นการให ความหมายอยางแคบ เพราะการตีความ
ลักษณะเชนนี้ เกิดชองวางของกฎหมายในการบังคับใช และการละเมิดสิทธิบุคคลเพราะไมไดคุมครอง
ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลแลว ผูทวงถามหนี้อาจใชวิธีการหลบเลี่ยงและไมตกอยูภายใตขอปฏิบัติการทวง
ถามหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 นี้ ผลสุดทายอาจเกิดความไมเป็นธรรมตอ
การดําเนินคดีของผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล ยกตัวอยางคดี Morgovsky v. Creditor’s Collection
Service (ปองพิทย์ สามัตถิยากร, 2550 หนา 144) ศาลไดวินิจฉัยวาถอยคําในบทนิยามคําวา “หนี้”
หมายถึง หนี้ของบุคคลธรรมดาที่พิสูจน์แลววามีอยูจริงหรือถูกกลาวหาวาเป็นหนี้ แตไมไดหมายความ
รวมถึงผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล
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การใหความหมายลักษณะเชนนี้ไมสอดคลองเจตนารมณ์และความตั้งใจของผูรางกฎหมาย
ทวงถามหนี้ กลาวคือ ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล สามารถเป็นผูบริโภคได ถานิติบุคคลนั้นขาดทุนจากผล
ประกอบการ อันตกเป็นผูเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจที่มีอํานาจการตอรองสูงกวาในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ดังนั้นลูกหนี้นิติบุคคลยอมตองไดรับการคุมครองโดยสิ้นเชิง สอดคลองกับคําวินิจฉัย
ของประธานศาลอุทธรณ์ที่ 74/2551 ที่วินิจฉัยวานิติบุคคลอาจตกเป็นผูบริโภคได ถาอยูในสถานะตก
เป็นผูเสียประโยชน์ทางธุรกิจกับเจาหนี้ อันทําใหเจาหนี้ตองดําเนินการเรียกใหชําระหนี้ที่คาง จึงทําให
สถานะของนิติบุคคลตกเป็ นลูกหนี้ตามกฎหมายได เชนเดียวกับวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ที่
101/2552 ที่วินิจฉัยทํานองเดียวกัน
ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาประเทศไทยควรนําแนวคิดการคุมครองลูกหนี้นิติบุคคลอันเกิดจากการ
ปฏิบัติการทวงถามหนี้ เพราะเป็นการชวยเหลือลูกหนี้ในสภาวะขาดสภาพคลอง และเป็นการคุมครอง
ทําใหสิทธิของบุคคลเทาเทียมกัน ลดชองวางกฎหมาย เพราะการหมายความเฉพาะลูกหนี้บุคคล
ธรรมดายอมไมเกิดประโยชน์แตอยางใด และควรแกไข ลูกหนี้เฉพาะบุคคลธรรมดา ใหขยายไปถึง
ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลดวย
อภิปรายผล
1. การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทวงหนี้
ปัญหาการทวงถามหนี้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผูวิจัยพบวา ผูทวงถามหนี้ยังขาดทักษะ ความรู
ความสามารถ การเจรจาตอรอง ไมอยูในกรอบของกฎหมาย ละเมิดสิทธิสว นบุคคล กล าวคือจะ
ดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อการทวงหนี้ใหประสบความสําเร็จจากการทวงหนี้ ทําใหใชวิธีการโดยไม
คํานึงถึงเหตุผลหรือปัญหาของลูกหนี้ที่ไมสามารถชําระหนี้ได เชน วิธีการขมขู บีบบังคับ ประจานให
ลูกหนี้อับอาย กดดันใหชําระหนี้โดยไมฟังเหตุผล รวมทั้งหลอกลวงโดยอางวาตัวเองเป็นเจาหนาที่ของ
รัฐ ทําเอกสารเลียนแบบหมายศาล มีขอความลักษณะที่คลายเอกสารการฟูองของศาล เพื่อใหลูกหนี้
เกิดความกลัว ในกรณีติดตอทางโทรศัพท์ผูทวงถามหนี้ใชคําพูดหยาบคาย ขมขู และดูถูกตัวลูกหนี้ มี
การติดตอบุคคลที่สามที่ไมเกี่ยวของ เชน เพื่อน นายจาง ญาติ พอแม เพื่อใหลูกหนี้ตองอับอาย จึง
เกิดการรองเรียนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ ชเนตตี พิ พัฒนางกูร (2552 หนา 24) อธิบายวาการ
ทวงหนี้ยังพบปัญหาอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักเพราะผูทวงหนี้จะไดรับคาตอบแทนสูง อันเป็นแรงจูงใจ
ใหมีการทวงหนี้นอกกรอบกฎหมาย
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเล็งเห็นประเด็นความจําเป็นเรงดวนในการประกาศ
คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 46/2557 เรื่ อ งความผิ ด เกี่ ย วกั บ การติ ด ตามทวงหนี้ มี
สาระสําคัญเป็นการกําหนดโทษทางอาญาแกผูทวงถามหนี้ดวยวิธีการขมขืนใจ ใชกําลังประทุษราย
หรือขูเข็ญวาจะใชกําลังทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน จึงมีการผลักดัน
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ใหมีพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชพระราชบัญญัติการทวง
ถามหนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 แตพระราชบัญญัตินี้ไมไดคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคล สาเหตุ
เพราะไดรับอิทธิพลจากกฎหมายทวงถามหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Fair Debt Collection
Practices Act 1977) ที่มุงคุมครองเฉพาะลูกหนี้บุคคลธรรมดาเทานั้น
2.การวิเคราะห์ปัญหาการคุ้มครองผู้แทนลูกหนี้นิติบุคคลจากการทวงถามหนี้ อันจะนาไป
ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายการทวงถามหนี้ให้มีความเหมาะสม
ผูวิจัย พบวา ผู แทนลู กหนี้นิติบุคคลมีการจัดการนิติบุคคลตามขอบวัตถุประสงค์และตาม
กฎหมายแพงและพาณิชย์ที่รับรองสภาพความเป็นนิติบุคคล สอดคลองกับทฤษฎีสมมติวาเป็นนิติ
บุคคล (Fiction Theory) ซึ่งมีฐานคิดวาสภาพนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ ไมมีตัวตนอยูอยางแทจริง
นิ ติ บุ ค คลจึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ก ฎหมายได คิด หรื อ ได กํ า หนดขึ้ น หาไดมี ตั ว ตนโดยแท จ ริ ง ไม Savigny นั ก
นิติศาสตร์ของเยอรมัน (อางใน ชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ, 2541 หนา 50) ไดเสนอแนวคิดนี้ มีฐานคิด
ที่วาสภาพนิติบุคคลเป็นบุคคลสมมติ ไมมีตัวตนอยูอยางแทจริง นิติบุคคลจึงเป็นสิ่งที่กฎหมายไดคิด
หรือไดกําหนดขึ้น หาไดมีตัวตนโดยแทจริงไม อาจกลาวไดวานิติบุคคลเกิดขึ้นเพราะผลของกฎหมาย
รับรอง อุปโลกน์ขึ้นมาเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่เสมือนเป็นบุคคลธรรมดา ไมไดมีตัวตนและไมไดมีความ
เป็นอยูที่แทจริง กลาวคือไมมีรางกาย จิตใจ ที่สามารถเดิน นอน ฯลฯ เฉกเชนบุคคลธรรมดาไม ถาไม
มีกฎหมายรับรอง ดั งนั้นสิทธิและหนาที่จึงมีเพียงเทาที่กฎหมายกําหนดเทานั้น แตเมื่อกฎหมายให
สภาพหรือถอนสภาพของนิติบุคคลก็อาจกระทําได (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2553 หนา 8) ขณะที่
Sir John Salmond นักกฎหมายชาวอังกฤษ (ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล, 2543 หนา 6) ออกมาสนับสนุน
และยอมรับทฤษฎีนี้ โดยอธิบายวา นิติบุคคลตาม Fiction Theory เกิดขึ้นเพราะผลการรับรองของ
กฎหมาย โดยแบงสถานภาพออกจากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไดรับการปฏิบัติเสมือนเป็นบุคคล
เพียงถือวาเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นเพื่อใหมีสิทธิและหนาที่เสมือนบุคคลธรรมดา
อาจกลาวไดวานิติบุคคลเกิดขึ้นเพราะผลของกฎหมายรับรอง อุปโลกน์ขึ้นมาเพื่อใหมีสิทธิ
และหนาที่เสมือนเป็นบุคคลธรรมดา ไมไดมีตัวตนและไมไดมีความเป็นอยูที่แทจริง กลาวคือไมมีชีวิต
จิตใจ สภาพร างกาย สิทธิและหน าที่จึงมีเพียงเทาที่กฎหมายกําหนดเทานั้น เชนเดียวกับทฤษฎี
องค์การ (Organization Theory) ซึ่งสํานักเหตุผลนิยม (Rational Systems) อธิบายความหมายของ
นิติบุคคล ในทิศทางเดียวกันวาโดยมีสมาชิกในองค์การมีเหตุผลในการตัดสินใจและรูสํานึกในสิ่งที่
ตนเองกระทํา มีการดําเนินการของคณะบุคคลเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น ผูแทนของนิ ติบุคคล ใน
องค์การสํานักเหตุผลนิยมจึงมีความสําคัญและเป็นหัวใจของสมาชิกในองค์การ ความสําคัญของสํานัก
นี้จะพยายามแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะเจาะจงตามวัตถุประสงค์ขององค์การเทานั้น ไม
สามารถกระทําการนอกขอบวัตถุประสงค์ได
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เมื่อพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มีฐานคิดมาจากกฎหมายสหรัฐอเมริกา ที่
อธิบายนิติบุคคลตามทฤษฎี Fiction Theory ไมมีสภาพชีวิตจิตใจ ถากฎหมายไมรับรอง จึงไม
สามารถตีความเสมือนบุคคลธรรมดาได กลาวคือบุคคลธรรมดาเทานั้นสามารถเป็นผูบริโภคได แมนิติ
บุคคลจะมีผูแทน บริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สินของนิ ติบุคคลตามกรอบวัตถุประสงค์แลว แตเมื่อเกิด
การทวงถามหนี้ที่ไมเหมาะสม บุคคลธรรมดาไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้อันเป็นกฎหมาย
เฉพาะ แตผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลกลับตองใชกฎหมายแพงและพาณิชย์วาดวยเรื่องละเมิด อันเป็น
กฎหมายทั่วไป ซึ่งไมตรงประเด็นตอเจตนารมณ์ของกฎหมายทวงหนี้และไมกอเกิดความเป็นธรรมใน
สังคม อีกทั้งเกิดความยุงยากในกระบวนการยุติธรรมและเกิดความไมเป็นธรรมในการพิจารณาคดี
กลาวคือ ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลตองมีภาระพิสูจน์ตาม ป.วิ.พ. มารตรา 94 ตามหลักทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การวิ เ คราะห์ ค วามหมาย “ลู ก หนี้ ” ในเรื่ อ งการทวงถามหนี้ จึ ง ไม ส อดคล อ งต อ
เจตนารมณ์ของกฎหมายอยางแทจริง กลาวคือ ถาผูทวงถามหนี้กระทําการติดตามทวงหนี้อันเขา
ลักษณะละเมิดหรือกระทําการที่เกินขอบเขตในเรื่องทวงถามหนี้แลว ผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลยอมเกิ ด
ความเสียเปรียบและไมไดรับการคุมครองจากพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายควรขยายความยืดหยุนและ
สอดคลองกับสังคมประทศไทย ดังนั้นผูวิจัยเห็นวากฎหมายฉบับนี้ควรมีการแกไข ความหมายของคํา
วา “ลูกหนี้” ใหหมายความรวมถึงผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลดวย เพื่อลดชองวางของกฎหมายมากที่สุด
2. ควรมีการบัญญัติประเด็นขอหามในการปฏิบัติการทวงถามหนี้ ขยายไปถึงผูแทนลูกหนี้นิติ
บุคคล กลาวคือ เมื่อมูลหนี้ของลูกหนี้ธรรมดากับมูลหนี้ของลูกหนี้นิติบุคคลมีลักษณะอยางเดียวกัน ผู
ทวงถามหนี้กระทําการละเมิดขอบัญญัติจากการติดตามหนี้อยางเดียวกัน แตลูกหนี้ธรรมดากลับไดรับ
ความคุมครองตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ ตรงขามกับผูลูกหนี้นิติบุคคลกลับตองเลือกวิธีการ
คุมครองตนเอง ตามมาตรา 420 เรื่องละเมิดตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ ดังนั้นพระราชบัญญัติ
ฉบั บ นี้ จึงไมควรเลื อกปฏิบั ติลูกหนี้ ในแตล ะประเภท อันจะทําให ผูแทนลู กหนี้นิติบุคคลเกิดความ
เสียเปรียบ จึงควรคุมครองผูแทนลูกหนี้นิติบุคคลจากกระบวนการทวงถามหนี้
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพการพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรสายสนับสนุนและหัวหนางานในมหาวิทยาลัยพะเยา
จํานวน 301 คน ไดมาโดยการสุมแบบโควตา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลอง อยูระหวาง .67-1.00 และคาเชื่อมั่นที่ .95 ไดคา
สัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค ที่ .96 เก็บรวบรวมขอมูล ดวยแบบสอบถามและไดกลับคืน
จํานวน 280 ชุด คิดเป็นรอยละ 93.02 วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ภาพรวมและรายดานมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีการ
พัฒนาจากลําดับสูงสุดไปต่ําสุดตามลําดับคือ ดานการพัฒนารายบุคคลมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ
ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนา และดานการพัฒนาอาชีพ
คาสาคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
Abstract
The objective of this research was to study the status of human resource
development for the support staff of University of Phayao. The sample size for the
research was 301 persons including support staff and supervisor by quota sampling.
Questionnaires were used as research tools and there was a return of 280 persons
93.02 percent with the overall reliability value at 0.95 Index of item objective
congruence at .67-1. and Cronbach’s alpha coefficient at .96. Data was analysed in
terms of frequency, percentage, mean and standard deviation.
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Results of the study revealed that the status of human resource
development for officers in University of Phayao, generally was moderate. While
considering each aspect, it was found that all aspects of development were at a
moderate level. The Individual development was the highest, followed by the
performance management and organization development. Finally, career
development was the lowest average.
Keywords : Human Resource Development ,Support staff development
บทนา
การพัฒ นาประเทศโดยอาศัยโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ มุงปรับโครงสร างเศรษฐกิจไปสู
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ถือเป็นบริบทใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย อดีต
ที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเป็นไปอยางตอเนื่องตั้งแต ยุคแรก คือ “ประเทศไทย 1.0” เนน
การเกษตรเป็นหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน การเลี้ยงสัตว์ เป็นตน ตอมายุคที่สอง “ประเทศ
ไทย 2.0” เนนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ
เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เป็นตน และยุคที่สาม ”ประเทศไทย 3.0” เนนอุตสาหกรรมหนัก
และการสงออก เชน การผลิตและขาย สงออกเหล็กกล า รถยนต์ กลั่ นน้ํามัน แยกก฿าซธรรมชาติ
ปูนซีเมนต์ เป็น ตน โดยการดําเนินงานผ านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติกวา 60 ปี ที่
ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2504-2564)
ซึ่งวัดระดับการพัฒนาประเทศดวยรายไดเป็นหลัก แตขณะนี้ประเทศไทยยังคงติดกับดักรายไดปาน
กลาง มีความเหลื่อมล้ําสูงทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษาและดานอื่นๆ มีปัญหาคอร์รัปชั่น และมีความ
ขัดแยงในสังคมรุนแรง โดยสภาปฏิรูปแหงชาติไดสรุปวาไทยมีปัญหาทั้งดานทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุน
ธรรมชาติ และทุนคุณธรรมจริยธรรม รัฐบาลปัจจุบันจึงไดกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่ อ แก ปั ญ หาดั ง กล า วและกํ า หนดเป็ น นโยบายหลั ก คื อ โมเดลประเทศไทย 4.0 โดย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มุงปรับเปลี่ยนโครงสรางการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อกาว
ขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง การปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะตองเปลี่ยนจาก
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสูความไดเปรียบทางการแขงขัน ขณะเดียวกันยังตองเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม มุงเนนการเพิ่มมูลคา (Value Added) ไปสูการ
สรางมูลคา (High Value) หรือการสรางผลิตภาพ (Productivity) ภายใต โมเดลประเทศไทย 4.0
นั้น จะตองเริ่มจากสรางความเขมแข็งจากภายใน คือ การยกระดับนวัตกรรม เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหแกผูประกอบการ ชุมชน และเครือขายในทุกภาคสวนของประเทศ
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เมื่อโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเขมแข็งแลว สิ่งที่ตองดําเนินการควบคูกัน
ไป คือ การเชื่อมโยงกับภายนอก ทั้งในรูปแบบภูมิภาค เชน กลุมประเทศอาเซียน และการเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจโลกตอไป เปูาหมายการขับเคลื่อน คือ การกาวไปสูการเป็น ‘ประเทศที่มีรายไดสูง’ ดวย
นวัตกรรมที่มีการนําเทคโนโลยีเข ามาประยุกต์ใชซึ่งเมื่อประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปไดแลว จะ
ทําใหภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพนจากกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพา
ตางชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําตางๆ เป็นการสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไดอยางแทจริง (MM Thailand, 2560) การมุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสู
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยรัฐบาลใหความสําคัญที่สุดคือคนไทย 4.0 (พงศ์พิพัฒน์
บัญชานนท์, 2560) เมื่อแนวโนมการพัฒนาประเทศเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเตรียมกําลังคนใหพรอมใน
การเป็ น กลไกสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย การผลิ ต คนจึ ง เป็ น หน า ที่ ห ลั ก ที่
สถาบันการศึกษาที่จะตองจัดการศึกษาใหสอดรับกับการพัฒนาประเทศ
เมื่อพิจารณาการพัฒนาการศึกษาไทยแบงเป็นยุค การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพื่อ
สรางนักปกครอง เป็นการศึกษาสําหรับชนชั้นสูงในสั งคม โดยมีการจัดการศึกษาอยางไมเป็นทางการ
ใหกับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเป็นนักปกครองในรุนตอไป การศึกษาในยุคนี้ไม
เป็นที่แพรหลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุมเทานั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอกความรู
จากผูสอน การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแหงการจัดการศึกษาที่เปิดกวางขึ้น เนื่องจากการจัดการศึกษา
ในยุค 1.0 นั้น ไมสามารถผลิตกําลังคนไดทันตอความตองการในการบริหารราชการบานเมือง ทําให
ชนชั้นปกครองตองแกปัญหาดวยการจัดใหมีการศึกษาสําหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพื่อผลิตกําลังคน
ปูอนเขาสูระบบราชการ ที่มีการขยายขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน แตยังเป็นการเรียนแบบ
บอกความรูจากผูสอนเชนเดิม การศึกษาไทย 3.0 เป็นยุคที่ประเทศไทยกาวเขาสูการเป็นประเทศ
กําลังพัฒนา ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมเบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การศึกษายุคนี้ เป็นการ
จัดการศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนปูอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตบัณฑิตจํานวนมากทุกสถาบัน
โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูนั้น เป็นแบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
สําหรับการศึกษาไทย 4.0 การศึกษายุคนี้ ควรเป็นการศึกษาเพื่อการสรางนวัตกรรม จึงตองมีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอนใหผูเรียนสามารถนําองค์ความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกนี้ มาบูรณา
การเชิงสรางสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมตางๆ มาตอบสนองความตองการของคนในสังคม (ไพฑูรย์
สินลารัตน์, 2559) ซึ่งการจัดการศึกษานั้นสถาบันการศึกษาทุกระดับตองปรับตัวใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหลงความรูชั้นสูง ทําหนาที่ผลิตบัณฑิต
แหล งผลิตบุ คลากรเพื่อพัฒ นาประเทศ วิจัย บริการสังคม จําเป็นตองรวมกันวิเคราะห์ปัญหาเชิง
โครงสรางและปัญหาอื่นๆอยางรอบดาน เพื่อนําไปสูแนวทางในการหาทางออกและปฏิรูปประเทศไทย
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มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น องค์ ก รที่ มี บ ทบาทหน า ที่ ห รื อ พั น ธกิ จ ตาม
พระราชบัญญัติของแตละสถาบันโดยภาพรวมแตละสถาบันจะมีพันธกิจคลายกันประกอบดวย การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษา มีพันธกิจมุงเนนการกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชาชน มหาวิทยาลัยพะเยา มุงกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทาง
การศึกษาใหกับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน
เชียงราย แมฮองสอน และภูมิภาคอื่นดวย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความตองการ
ของทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีงานทําทั้งกลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุมสาขาทางดานสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธ
กิจที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและดานการบริหาร
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติได
นั้นตองพิจารณาจากภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสู ความเป็นเลิศ ภารกิจหลักที่ถือเป็น Core
Functions ประการแรก คือ การสรางคน ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได โดยมีคุณภาพและตรงกับ
ความตองการของสังคม ซึ่งเป็นภาระหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองทํา ประการที่สองคือ การ
สรางความรู เพื่อใชความรูในการสรางคนใหเป็นคนดีคนเกง เพราะความรูจะเกิดประโยชน์สูงสุด
เมื่อมีการนําไปใชใหเกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลและสังคม และประการสุดทาย การสรางนวัตกรรม
โดยต อ ยอดจากงานวิ จั ย หรื อ องค์ ค วามรู ต า งๆ อาทิ กรณี ส หกิ จ ศึ ก ษา หรื อ Cooperative
Education (Coop) เป็นนวัตกรรมที่นํามาใชเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหพรอม
ทํางาน (Employability) ทันทีที่สําเร็จการศึกษา ถือเป็นการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญในการสรางคน ปัจจุบันเกณฑ์วัดความเป็นเลิศของมหาวิ ทยาลัยใหคาน้ําหนักสวนใหญในการ
สรางความรู ที่ตรงกับความตองการทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่นและ
ระดับชุมชน (วิจารณ์ พาณิชย์ , 2553) เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลั ยสอดรับกับการ
เปลี่ ย นแปลงและแนวนโยบายในการพั ฒ นาประเทศในปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
การศึกษาจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจ เพราะ “คน” หรือ “ทรัพยากรมนุษย์”
หรือ “ทรัพยากรบุคคล” เป็นสิ่งสําคัญในการ พัฒนาองค์กรทุกองค์กร ทั้งนี้เพราะทุกคนในองค์กร
เป็นสิ่งสําคัญในการผลักดันใหองค์กรเดินไปสูความสําเร็จตามวัตถุ ประสงค์ที่วางไว หากองค์กรใดไม
สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการก็จะสูญสลายไปในที่สุด
การพัฒนาองค์กรใหเป็น องค์กรแหงการเรียนรู และ องค์กรประสิทธิภาพ ในระดับแนวหนา
จําเป็นตองมีการพัฒนาในหลายดาน ไมวาจะเป็นดานอาคารสถานที่ แผนกลยุทธ์ กระบวนการทํางาน
การพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการ วิธีการทํางาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการตลาด ใน
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ระยะแรก ๆ ของการพัฒนา องค์กรเนนและใหความสําคัญดานฐานขอมูลและการจัดเก็บ มีความ
พยายามที่จะจัดการกับฐานขอมูลและองค์ความรูในรูปของเอกสารทางคอมพิวเตอร์ แตไมสามารถทํา
ใหองค์กรพัฒนาไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา มีบุคลากรทั้งสิ้น
1,835 คน (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2560) โดยมีบุคลากรสายวิชาการ ปฏิบัติงานจริง จํานวน
808 คน ลาศึกษาตอ จํานวน 188 คน รวมบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น จํานวน 996 และบุคลากร
สายสนับสนุน ปฏิบัติงานจริง จํานวน 820 ลาศึกษาตอ จํานวน 19 คน รวมบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งสิ้น จํานวน 839 คน (มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจาหนาที่, 2560) มหาวิทยาลัยประกอบไป
ดวยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งทั้งสองสวนตองทํางานสงเสริมซึ่งกันและกัน
ด ว ยภาระกิ จ ข า งต น มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจึ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นลําดับตน เนื่องจากพนักงานสายวิชาการเป็น
กําลังหลักในการดําเนินงานเพื่อใหมีศักยภาพสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย แต
ทั้งนี้บุคลากรสายสนับสนุน ก็มีสวนสําคัญเป็นอยางมากในการสนับสนุน เอื้อใหการทํางานของสาย
วิ ช าการและของหน ว ยงานบรรลุ ต ามภาระกิ จ เปู า หมายขององค์ ก ร และถึ ง แม ว า ในปั จ จุ บั น
มหาวิทยาลัย ไดมีการกําหนดกรอบมาตรฐานขอกําหนดหนาที่ของตําแหนงงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนไวอยางชัดเจนเพื่อคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน (มหาวิทยาลัยพะเยา กองการเจาหนาที่,
2558) แตหลังจากการบรรจุรับบุคลากรเขาสูตําแหนงงานยังมีความจําเป็นที่จะตองพัฒนาคุณภาพ
ของบุ คลากรเพื่อ การขับ เคลื่ อนองค์กรไปสู ความกา วหนาโดยเฉพาะการพัฒ นาทักษะและความ
ชํานาญในวิชาชีพ ใหสามารถปรับตัวใหเขากั บสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถสรางองค์
ความรูใหม และนํามาปรับใชในการพัฒนาองค์กรไดอยางเหมาะสม เพราะ “คน” หรือ “ทรัพยากร
บุคคล” เป็นสิ่งสําคัญในการ พัฒนาองค์กรทุกองค์กร
พนั กงานทุกคนในองค์กรเป็นสิ่ งสํ าคัญในการผลั กดันให องค์กรเดินไปสู ความสํ าเร็จตาม
วัต ถุป ระสงค์ที่ว างไว องค์กรเป็น ไดทั้งสิ่ งที่ไมมีและมีชีวิต พนักงานในองค์กรทําให องค์กรมีชีวิต
สามารถเรียนรู เกิดทักษะ สรางนวัตกรรม เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ สรางผล
กําไรใหกับองค์กร กลายเป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกรง สามารถยืนหยัดตานกระแสโลกาภิวัตน์ได
อยางมั่นคง ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปดวยการแขงขันที่นับวันจะเขมขนทุกที ๆ หากองค์กรใดไม
สามารถปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ ใหสามารถยืนหยัดอยูในยุทธจักรของการแขงขันได ก็จะสูญ
สลายไปในที่สุด การพัฒนาองค์กรใหเป็น องค์กรแหงการเรียนรู และ องค์ กรประสิทธิภาพ ในระดับ
แนวหน า จํ า เป็ น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาในหลายด า น ไม ว า จะเป็ น ด า นอาคารสถานที่ แผนกลยุ ท ธ์
กระบวนการทํ า งาน การพั ฒ นาบุ ค ลากรและการบริ ห ารจั ด การ วิ ธี ก ารทํ า งาน การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด ในระยะแรก ๆ ของการพัฒนา องค์กรเนนและใหความสําคัญดาน
ฐานขอมูลและการจัดเก็บ มีความพยายามที่จะจัดการกับฐานขอมูลและองค์ความรูในรูปของเอกสาร
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ทางคอมพิวเตอร์ แตไมสามารถทําใหองค์กรพัฒ นาไปสูความสํ าเร็จตามวัตถุประสงค์ได ปัจจุบัน
องค์ กรต าง ๆ เกิดความตระหนั กวา สิ่ งสํ าคัญ ที่สุ ด ไมใ ชระบบฐานขอมู ล แตเป็ นคน “คน” หรื อ
“ทรัพยากรบุคคล” ที่เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาองค์กรสูการแขงขัน คนในองค์กรที่มีคุณภาพ จะทํา
ใหองค์กรสามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว (องค์การ เรืองรัตนอัมพร,2555) เนื่องจากการพัฒนา
บุ ค ลากรสายวิ ช าการมี ก รอบการพั ฒ นาอย า งชั ด เจน ซึ่ ง การดํ า เนิ น การนี้ เ ป็ น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพัฒนาพนักงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไวในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยา ประจําปีงบประมาณ 2558-2561 โดยแบง เป็น 4 แนวทาง ไดแก แนวทางแนวทางที่ 1 การ
มอบหมายงาน แนวทางที่ 2 การพั ฒ นาบุ ค ลากร ประกอบด ว ย 1) กํ า หนดให บุ ค ลากรจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) และติดตามการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อการ
พัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง 2) สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ โดย
กําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนเป็น รายบุ คคล 3) สํารวจความตองการในการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกตําแหนง แลวดําเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตามความ
เหมาะสม แนวทางที่ 3 การบริหารทรัพยากร และแนวทางที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
การพัฒนาบุคลากรจะใหความสําคัญไปที่พนักงานสายวิชาการเป็นลําตน จากขอมูลโครงการพัฒนา
บุคลากรตางๆ ที่ปรากฎในแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561)
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนง
ทางวิชาชีพ โดยกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจน ยังมีไมมากนักเมื่อเทียบกับสายวิชาการ ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จ ะศึก ษาสภาพการพั ฒ นาบุค ลากรสายสนั บสนุ นในมหาวิ ทยาลั ย พะเยา เนื่ องจาก
การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่เหมาะสม จะทําใหทราบขอมูลการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในปัจจุบันขอมูลที่ไดรับจะสามารถนําไปใชเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ ดีและมีความ
สอดคลองในการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสวนสําคัญใน
ประสิ ท ธิ ผ ลหรื อ การดํ า เนิ น งานให เ ป็ น ไปตามเปู า หมายและภารกิ จ ของหน ว ยงานและของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และหวังเป็นอยางยิ่งวาผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์หรือแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาตอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึก ษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่ เกี่ ยวขอ ง การพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
แนวโนมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยอาศัยเครื่องมือ 4 ดาน ไดแก 1) มีการพัฒนารายบุคคล
(Individual Development : ID) 2) มีการพัฒนาอาชีพ (Career Development: CD) 3) มีการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน มีผลสัมฤทธิ์( Performance Management : PM) และ 4) การพัฒนา
องค์กร (Organization Development:OD) และ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรอบ
แนวคิดในการศึกษามีดังนี้
ตัวแปรที่ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีที่
เกีย
่ วข้อง

สภาพการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

1. การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์

1. การพัฒนารายบุคคล

2. แนวโน้มของการ

3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน

2. การพัฒนาอาชีพ/เส้นทาง
ความก้าวหน้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ไดทราบสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ผูบริหาร หนวยงาน หรือ ผูที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้ ประชากร ที่ใชในการวิจั ย ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนและหัว หนางานที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2560 ยกเวนวิทยาเขตเชียงรายและวิทยาการจัดการวิทยา
เขตกรุงเทพฯ จํานวน 937 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการสุมหลายขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก
ใชวิธีการคํานวณสูตรของ Krejcie and Morgan (ธานินทร์ ศิลปจารุ, 2551 หนา 51) ณ ระดับความ
เชื่อมั่น 95% คํานวณขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรแลวไดกลุมตัวอยางจํานวน 274 คน จากนั้นกําหนด
สัดสวนกลุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา ตามจํานวนบุคลากรของแตละหนวยงาน จํานวน 3 กลุม
ไดแก กลุมที่ 1 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานบริหาร/กอง กลุมที่ 2 ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานคณะ/
วิทยาลัย/โรงเรียน กลุมที่ 3 ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์/โครงการจัดตั้ง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ แบงเป็น 2
ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ ไดแก เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และ
ตําแหนงงาน และตอนที่ 2 สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา แบงเป็น 4
ดาน ดังนี้ ดานการพัฒนารายบุคคล ดานการพัฒนาอาชีพ ดานการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ
ดานการพัฒนาองค์กร
หาคุณภาพของแบบสอบถาม
ดานความตรงเชิงเนื้อหาโดยการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ที่มีประสบการณ์
ในการกํากับดูแลการบริหารบุคลากรตั้งแต 3 ปี ขึ้นไปหรือผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญดานระเบียบ
วิธีการวิจัย คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence; IOC) ขอ
คําถามมีคา IOC ระหวาง .67-1.00 หลังจากปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ ทดสอบ
ความเที่ยงของเครื่องมือ โดยทดสอบกับบุคลากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
จากวิ ท ยาเขตเชี ย งราย และวิ ท ยาลั ย การจั ด การ ได ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟุ า ของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.96
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เนื่องจากการ
เก็ บ ข อ มูล เป็ น การใชแ บบสอบถามแบบตอบด ว ยตนเอง อาจมี การกรอกข อ มูล ไมค รบถ ว นหรื อ
แบบสอบถามสูญหาย พิจารณาเพิ่มแบบสอบถาม รอยละ 10 โดยผูวิจัยแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น
จํานวน 301 ฉบับ ไดแบบสอบถามกลับคืนมาและคําตอบสมบูรณ์ครบถวนจํานวน 280 ฉบับ คิดเป็น
รอยละ 93.02
การวิ เ คราะห์ข้ อมู ล ใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์สํ า เร็ จรู ปทางสถิติ ใชส ถิติ เ ชิง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ตอนที่ 1 ข อมูล ทั่ว ไปของผู ต อบ ทํา การวิเคราะห์ โ ดยหา ค าความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) และตอนที่ 2 สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยพะเยา คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว
นําเสนอในรูปของตารางประกอบ ความเรียง
ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 280 ฉบับ คิดเป็นรอยละ 93.02 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด และมีแบบสอบถามที่ตอบแบบสอบถามไดครบถวนสมบูรณ์และนํามาวิเคราะห์
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ข อ มู ล จํ า นวน 280 ฉบั บ (ร อ ยละ 100 ของแบบสอบถามทั้ ง หมด) ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถามคือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง (168 คน, รอยละ 60.4) มีอายุระหวาง
30-40 ปี คิดเป็นรอยละ 60.0 มีอายุงาน อยูในชวง 5-10 ปี คิดเป็นรอยละ 48.2 ระดับการศึกษา
สวนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 48.9 รองลงมาเป็นมีการศึกษาระดับปริญญาโท
คิดเป็น ร อยละ 40.4 ซึ่งมีความใกล เคียงกัน และผูตอบแบบสอบถามสว นใหญเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน คิดเป็นรอยละ 35.4
ตาราง ค า เฉลี่ ย ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ใน
มหาวิทยาลัยพะเยา
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
ระดับ
(S.D.)
X
พะเยา
การพัฒนา
1. การพัฒนารายบุคคล
3.45
.68
ปานกลาง
2. การพัฒนาอาชีพ
3.12
.75
ปานกลาง
3. การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3.38
.75
ปานกลาง
4. การพัฒนาองค์กร
3.31
.67
ปานกลาง
เฉลี่ยรวม
3.32
.67
ปานกลาง
จากตาราง พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
ภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง ( X =3.32) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนา
รายบุคคล ( X =3.45) มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ( X =3.38) การ
พัฒนาองค์กร ( X =3.31) และ การพัฒนาอาชีพ ( X =3.12) ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของแตละ
ดานดังนี้
ดานการพัฒนารายบุคคล โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา หนวยงานที่สังกัดมีการศึกษา ทบทวน หรือวางแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมความพรอมดานพัฒนาความรูทักษะและปรับพฤติกรรมการ
ทํางานของบุคลากรแตละคน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงานมีแผนพัฒนารายบุคคลทําใหผล
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นทําใหมีคุณสมบัติความสามารถหรือศักยภาพในการทํางานใหสําเร็จ
เปูาหมายที่ตนเองคาดหวังไว และหนวยงานมีการสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมหรือ
ศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตามลําดับ สวนหนวยงานมีการประเมินศักยภาพบุคคลเพื่อ
เป็นขอมูลในการทําแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
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ดานการพัฒนาอาชีพบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายขอ พบวาหนวยงานที่สังกัดมีการถายทอดหรือชี้แจงหรือทําความเขาใจใหบุคลากร
รับทราบกรอบการพัฒนาอาชีพหรือเสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การพัฒนาอาชีพหรือเสนทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย
สนั บ สนุ น มาจากการวิเคราะห์ร ายบุคคลเพื่อให ทราบความสนใจ คานิยม ความรู ความสามารถ
กิจกรรม และบุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการมอบหมายงานใหปฏิบัติและวิธีการพัฒนาอาชีพ
เพื่อพัฒนาทักษะสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต ตามลํา ดับ สวนหนวยงานที่สังกัดมีการนําผลการ
วิเคราะห์รายบุคคลเพื่อพัฒนาอาชีพในอนาคต มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานการบริ หารผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ พบวา หนวยงานที่สังกัด มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และสอดคลองกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงานที่สังกัดมี
การติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อใหผูบังคับบัญชากํากับดูแลใหคําปรึกษาแกผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
และ หนวยงานที่สังกัดมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมใหผู ปฏิบัติงานทํางานไดดียิ่งขึ้น
ตามลําดับ สวนหนวยงานที่สังกัดมีการนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทน
ความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด
ดานการพัฒนาองค์กร โดยภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา การตัดสินใจของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากรแตละฝุายงานมีความรวดเร็วทันตอสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ หนวยงานมีการประเมินความพรอมขององค์กร เกี่ยวกับ
งบประมาณ ทรัพยากร รวมถึงความพรอมของคณะทํางานที่ดําเนินการพัฒนา ตลอดจนระยะเวลาที่
สามารถปฏิบั ติได และหน วยงานที่สั งกัดมีเปูาหมายและแผนการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนอยางชัดเจน ตามลําดับ สวนลักษณะโครงสรางองค์กรมีสายบังคับบัญชาที่สั้น ไมซับซอน
และเป็นองค์กรแบบสมัยใหม เอื้อใหการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานเป็นไปอยางราบรื่น มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาที่พบวา สภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยาใน
ภาพรวมมีการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการพัฒนารายบุคคลมี
คาเฉลี่ยสูงกวาดานอื่นๆ ที่ปรากฏผลเชนนี้อาจเป็นเพราะ มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายใหหนวยงาน
ที่สังกัดมีการศึกษา ทบทวน หรือวางแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเตรียมความพรอมดานพัฒนาความรูทักษะและปรับพฤติกรรมการทํางานของบุคลากร
แตละคน ตลอดจนหนวยงานมีแผนพัฒนารายบุคคลทําใหผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นหรือดีขึ้นทําใหมี
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คุณสมบั ติ ความสามารถหรื อศัก ยภาพในการทํ างานให สํ าเร็ จเปูาหมายที่ต นเองคาดหวัง ไว และ
หนวยงานมีการสงเสริม สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมหรือศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ Gilley and Eggland (1989 อางใน
ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี 2557,หนา 141-151) ที่กลาววา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการบูรณาการ
ของกิจกรรมการพัฒนาปัจเจกบุคคล กิจการพัฒนาอาชีพและกิจการพัฒนาองค์การ เพื่อใหพนักงาน
ในองค์การมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทํางานสูดสุดเพื่อตอบสนองเปูาหมายขององค์การเพื่อให
เกิดประสิทธิผ ลขององค์การ โดยกิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นประกอบไปดวย การพัฒนา
ปัจเจกบุคคล และการพัฒนาองค์การ และเป็นไปตามหลักการของ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2556,
หนา 4-5) ไดกลาวถึงหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วา เป็นหนาที่สําคัญของการบริหารจัดการ
องค์กร เป็นการลงทุนดานบุคลากร (Human capital) เป็นองค์ความรูที่พัฒนาคูขนานไปพรอมกันทั้ง
องค์กรและบุคลากรโดยผานกระบวนการศึกษาในรูปแบบตางๆ ไดแก การใหศึกษาเรียนรูงาน การ
ฝึกอบรมใหปฏิบัติงานได และการพัฒนาสายงานอาชีพโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงความสามารถใน
การทํ า งานของพนั ก งานทั้ ง ในฐานะปั จ เจกบุ ค คลและกลุ ม เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานขององค์ ก รมี
ประสิทธิผล ซึ่งการดําเนินการนี้เป็นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การบริห ารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรไวในแผนพัฒนาบุ คลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 2558-2561 โดย
แบง เป็น 4 แนวทาง ไดแกแนวทางที่ 1 การมอบหมายงาน แนวทางที่ 2 การพัฒ นาบุคลากร
ประกอบดวย 1) กําหนดใหบุคลากรจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)
และติดตามการดําเนินการตามแผนฯ เพื่อการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง 2) สงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการ โดยกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนเป็นรายบุคคล 3) สํารวจความ
ตองการในการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกตําแหนง แล วดําเนินการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ตามความเหมาะสม แนวทางที่ 3 การบริหารทรัพยากรบุคคล และ
แนวทางที่ 4 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ดั ง นี้ กองทรั พ ยากรบุ ค คล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(2560,ออนไลน์) ที่กลาวถึง แนวทางในการพัฒนาบุคลากรไววา ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มี
คุณคามากที่สุดของมหาวิทยาลัยเนื่องจากบุคลากรจะเป็นผูผลักดันใหภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สํ า เร็ จ ลุ ล ว งตามวั ตถุ ป ระสงค์ ดัง นั้น การส งเสริม ให บุ คลากรมี ความรู ความสามารถมี ส มรรถนะ
สอดคลองตามเปูาหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และ
มีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย จะทําใหมหาวิทยาลัยเจริญกาวหนา และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
สําหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีพ.ศ. 2556-2560) ไดมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือ ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ ประกอบ
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สําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจตางๆของมหาวิทยาลัยใหบรรลุ เปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพของ
บุ คลากรจึ งเป็ น ตัว บ งชี้ ความสํ า เร็ จในการดํา เนิน งานขององค์ กร ดั งนั้น การพัฒ นาบุค ลากรให มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนมีคุณลักษณะที่ ดีพึงประสงค์
จึงเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาองค์กรอยางยั่งยืน และมหาวิทยาลัยสุรนารี (อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี , 2556) มีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากนโยบายการพัฒนาบุคลากรวา
“การพัฒนางานและการพัฒนาคน” ควบคูกันไปการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานทั้งสาย
วิ ช าการและสายปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ และบริ ห ารทั่ ว ไปได รั บ การพั ฒ นาความสามารถทั ก ษะและ
คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ มีการประยุกต์ใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒ นางานอยางเหมาะสม อันจะ
นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โดยกําหนดใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒ นา
ทักษะความรูความสามารถอยางเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองอยาง
สม่ําเสมอตอเนื่องเป็นประจําทุกปี ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ สุวเพ็ญ ตุยคํา
(2555) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาการ พบวา
การดําเนินงานพัฒนาบุคลากรมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ
พีระชาติ อูปแกว (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สงผลตอการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ดานการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยสูงสุดที่สงผลตอการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยา และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา บันเทิง
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการ
มหาวิทยาลัยพะเยา พบวา ความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติ งานกับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานระหวาง 7-9 ปี มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรนันท์ จิระวัฒนภิญโญ (2558) พบวา การพัฒนารายบุคคลและการ
พัฒนาองค์การมีความสัมพันธ์กับ วงจรอาชีพและเสนทางการฝึกอบรมจากฐานความสามารถ ผล
การศึกษานี้แสดงใหวาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา ใหความสําคัญในการพัฒนา
ตนเองเพื่อใหผลการปฏิบัติงานสูงโดยบุคลากรเห็นวาการทําแผนพัฒนารายบุคคลจะทําใหบุคลากร
สายสนั บ สนุ น มีคุ ณสมบั ติ ความสามารถ หรือศัก ยภาพในการทํา งานให สํ าเร็จเปูาหมายเป็นอั น
เดียวกับเปูาหมายขององค์กรและเปูาหมายที่ตนเองคาดหวังไว หากหนวยงาน หรือมหาวิทยาลัยมีการ
สงเสริมหรือนโยบายเรื่องการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่เนนพัฒนาความสามารถรายบุคคลจะชวย
ทําใหการดําเนินงานมีทิศทางที่ดีเป็นไปตามเปูาหมายขององค์การ และควรมีการนําผลการวิเคราะห์
รายบุคคลมาจัดทําแผนการพัฒ นาอาชีพหรือเส นทางความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนอยางชัดเจนเพื่อนําไปสูแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงานและใน
มหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบวา ดานการพัฒนาอาชีพ มีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัย
พะเยา ควรติดตามกํากับใหหนวยงานภายในสังกัดนําผลการวิเคราะห์รายบุคคลไปพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในการปฏิบัติงานในอนาคตโดยเฉพาะการนําสื่อเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป
1. ควรศึกษาวิ จัยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย
พะเยาจําแนกกลุมปฏิบัติงาน ณ สานักงานบริหาร-กอง, ณ สานักงานคณะ,วิทยาลัย,โรงเรียน ณ ศูนย์
,โครงการจัดตั้ง
2. ควรศึกษาวิจัย ความตองการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลและแนวทางการพัฒนาสูตําแหนง
ทางวิชาชีพที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยา
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา
ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยาและคณาจารย์ ทุกทาน ที่ไดใหความรูที่
หลากหลายที่มีประโยชน์แกขาพเจา ดวยการใหความชวยเหลือแนะนําของ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.
ธิดาวัลย์ อุนกอง รองคณบดีฝุายวิชาการวิทยาลัยการศึกษา และ ผูชวยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต
สุทธิพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยตรวจแกไข ใหขอเสนอแนะ และติดตามความ กาวหน
าในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จ ตลอดจนผูบริหารและบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ที่เป็นตนสังกัดใน
การสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษานี้ลุลวงมาดวยดี
ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.น้ําฝน กันมา รองคณบดีฝุายวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุ รศักดิ์ เสาแกว กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์และอดีตรองคณบดีฝุายบริหารคณะเภสัชศาสตร์ นายอานนท์ณัฐฏ์
จี น เอี ย ด ผู อํ า นวยการกองการเจ า หน า ที่ ที่ ไ ด ก รุ ณ าให คํ า แนะนํ า ข อ คิ ด เห็ น ตรวจสอบ ให ก าร
อนุเคราะห์เป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ผูเขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
เอกสารอ้างอิง
กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา. (2559). หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ไดแก เพื่อศึกษาคุณลักษณะของ นวัตกรธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการทําธุรกิจพาณิชย์อิเ ล็กทรอนิกส์ใน
ปั จ จุ บั น โดยในการวิจั ย นี้ จ ะทํ าการเก็บข อมูล โดยการสั มภาษณ์เ ชิง ลึ กกั บเจาของธุ รกิ จพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะสําคัญของผูที่จะเป็นนวัตกรใน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบดวย 1) ความสามารถในการมองหาโอกาส 2) ความคิด
สรางสรรค์ และ 3) การมุงเนนดําเนินธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความ-ถนัดสําหรับปัญหาและอุปสรรค
ของการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ไดแก 1) ปัญหาผูบริหารองค์กรธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ขาดความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ 2) ปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง
คาสาคัญ : นวัตกร ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาและอุปสรรค
Abstract
This research had the purpose: to study the characteristics of e-commerce business
innovator and to study the problems and obstacles of e-commerce business today. This
research will be conducted by in-depth interviews with successful e-commerce business
owners.Research founded that. The key features of e-commerce business innovator include
the characteristics to 1) Looking for opportunities, 2) Creativity and 3) Concentration on the
expert of business. The problems and obstacles of e-commerce business today 1) Ecommerce businesses corporate executives lack of knowledge in human resource
management and 2) E-commerce business in Thailand is not widely known.
Keywords: Innovator, E-commerce Business, Problems and Obstacles
บทนา
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นโยบาย Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยมีเปูาหมายที่จะ
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยถูกขับเคลื่อนโดยการใชนวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนา
นโยบายเศรษฐกิจดังกลาวของรัฐบาลเกิดจากที่ผานมาในอดีตตั้งแตยุค Thailand 1.0 ประเทศไทย
เริ่มพัฒนาเศรษฐกิจจากการมุงเนนพัฒนาดานการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสงออกไป
ขายทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ อยางไรก็ตามการพัฒนาดังกลาวมีขอจํากัดในเรื่อง
มูลคาสินคาที่ต่ํา ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวนอย จึงเป็นที่มาของนโยบายเศรษฐกิจ Thailand 2.0 ที่เนน
การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ไดรับการสนับสนุนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานเป็นจํานวนมากเพื่อใหเกิดการจางงาน อุตสาหกรรมที่เติบโตในชวงนี้ ไดแก อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ และอุตสาหกรรมเครื่ องใชไฟฟูา เป็นตน ซึ่ งจะเห็ นไดวาความไดเปรียบทางการแขงขันของ
อุตสาหกรรมตามนโยบายเศรษฐกิจ Thailand 2.0 จะเนนที่คาแรงที่มีราคาถูกเป็นสําคัญ ทําให
ตอมาเมื่อมีประเทศอื่นที่มีคาแรง- ขั้ น ต่ํ า ที่ มี ร าคาถู ก กว า มาผลิ ต สิ น ค า แบบเดี ย วกั น ได ทํ า ให
ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ทําใหรัฐบาลจึงไดนํานโยบายเศรษฐกิจ Thailand
3.0 เขามาใช โดยนโยบายนี้มุงเนนการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมหนัก ที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน อุตสาหกรรมเหล็กกลา อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตพลังงาน เป็นตน
โดยมุงเนนการผลิตเพื่อการสงออกเป็นสําคัญ ซึ่งในระยะแรกของการใชนโยบายนี้ ทําใหประเทศไทย
มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง แตตอมาเมื่อมีประเทศอื่นๆที่พัฒนาศักยภาพในการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมหนักเพิ่มมากขึ้น ทําใหประเทศไทยไทยสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ราคา
สินคาที่สงออกมีราคาลดลงจากผลการแขงขัน สงผลใหอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตกต่ํา จึง
เป็นที่มาของนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุงเนนใหภาคธุรกิจในประเทศไทยพัฒนาศักยภาพตนเองโดย
การนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยในการผลิตและการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหสามารถสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาและบริการไดมากขึ้น (ปานระพี รพีพันธ์, 2560)
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ไดเป็น
อยางดี เพราะเป็นธุรกิจที่นําเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ ซึ่งจาก
การศึกษาของ Statista ซึ่งเป็น บริษัทวิจัยการตลาดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง พบวา ธุรกิจพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีมูลคาตลาดรวมมากกวา 2.9 พันลานดอลลาร์ ในปีพ.ศ. 2560 และมี
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยรอยละ 14.5 ตอปี โดย Statista ยังรายงานอีกวา ธุรกิจพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์จะมีบทบาทสําคัญในการชวยกระตุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
อนาคต ดังนั้นจึงเป็นเหตุจําเป็นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงควรใหความสําคัญกับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ใหมากขึ้น และควรให ค วามสําคัญในการศึกษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาการทําธุรกิจ
พาณิช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ให ประสบความสําเร็จ พรอมทั้งพัฒนานวัตกรหรือผูริเริ่มทําธุรกิจพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ใหมากขึ้น
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จากความสําคัญของการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความสําคัญในการพัฒนานวัตกร
ในการทําธุรกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคุณลักษณะที่สําคัญ
ของนวัตกรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ใช เป็ นแนวทางในการพัฒ นาบุค คลากรในการทํ า
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอไป นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ในปัจจุ บัน เพื่อให ขอมูลแกผูเกี่ยวของทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหา
แนวทางในการแกปัญหา เพื่อพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยใหเจริญเติบโตตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะของนวัตกรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขอบเขตการวิจัย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูใหขอมูลหลักในการวิจัย ไดแก ประธานผูบริหารคุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ บริษัท ชิ
ปปฺอบ จํากัด ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสบความสําเร็จ โดยธุรกิจมีมูลคามากถึง
สามรอยลานบาท
วิธีการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการสัมภาษณ์เชิงลึก คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานผูบริหาร
บริษัท ชิปปฺอบ จํากัด แลวจึงนําขอมูลจากบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อใหไดซึ่งผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีนักวิจัยไดใหความหมายของ “นวัตกร” ไว
ดังตอไปนี้“นวัตกร คือ ผูที่คิดสิ่งใหม ๆ แลวลงปฏิบัติ โดยตั้งใจทําใหสิ่งที่คิดประสบความ-สําเร็จ
ตอเนื่อง และยั่งยืน” (จีระ หงส์ลดารมภ์, 255 ) “นวัตกร คือ ผูที่สรางการเปลี่ยนแปลง ประดิษฐ์
คิดคน สรางสรรค์ และสนับสนุนใหเกิดเทคนิควิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ กระบวนการ หรือผลงานที่
เป็นนวัตกรรม สําหรับใชในการปฏิบัติงานของตนและองค์การ ซึ่งมีประโยชน์มีคุณคา และเหมาะสม
ตอการพัฒนาและแกปัญหาธุรกิจของตน” (วสันต์ สุทธาวาศ และ
พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2558) จากความหมายของนวัตกรดังกลาว แสดงใหเห็นวา “นวัตกร” หมายถึง
บุคคลผูริเริ่มนําสิ่งใหมที่มีคุณคามาใชในองค์กร เพื่อใหเกิดการพัฒนาและแกปัญหาในองค์กร โดยมี
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เปูาหมายเพื่อใหองค์กรเกิดความยั่งยืน ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นนวัตกรไดจึงตองมีคุณลักษณะบางอยางที่
แตกตาง คําถามคือ คุณลักษณะที่สําคัญตองมีคุณลักษณะอยางไรบาง ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ไดมีการศึกษาคุณลักษณะไวดังตอไปนี้ จากการศึกษาของ W.D. Bygrave (2536) พบวา
นวัตกรนั้นควรมีคุณลักษณะเดน 10 ประการ ดังตอไปนี้
•
ความฝัน หมายถึง ความหวังที่จะทําใหองค์กรประสบความสําเร็จ
•
ความสามารถในการตัดสินใจ หมายถึง เมื่อเจอสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป นวัตกรตอง
สามารถประมวลทางเลือกในการตัดสินใจ และตัดสินใจแกปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ตางๆนั้นไดอยางเหมาะสม
•
ความสามารถในการสั่งการ หมายถึง เมื่อตัดสินใจจะดําเนินการสิ่งใด ตองสามารถสั่งการให
บุคคลที่เกี่ยวของในองค์กรไปดําเนินการตอไดอยางบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว ซึ่งจะเห็นวา
ความสามารถในการสั่งการเกี่ยวของโดยตรงกับศาสตร์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่นวัตกรจะตองมีความรู
•
ความมุงมั่น หมายถึง นวัตกรตองไมยอทอตอปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน
•
ความทุมเท หมายถึง การใหความสําคัญกับการพัฒนาใหการดําเนินธุรกิจดีขึ้นอยางตอเนื่อง
แมจะบรรลุเปูาหมายที่วางไวแลว แตไมไดหยุดการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไป
•
ความเสียสละ หมายถึง เสียสละแรงกาย แรงใจ และเวลา เพื่อความสําเร็จขององค์กร ความ
เสียสละของนวัตกรนี้จะเป็นตัวอยางใหพนักงานในองค์กรเกิดความนับถือและเป็นแรงจูงใจ
ในการทํางาน
•
ความละเอียดรอบคอบ หมายถึง มีความชางสังเกตและใสในในรายละเอียดเล็กๆนอยๆใน
ปั จ จั ย ต า งๆที่ ส ามารถส ง ผลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ได นั่ น หมายความว า นวั ต กรต อ งมี
ความสามารถในการพิจ ารณาสภาพแวดล อมทางการตลาดของธุรกิจอยางละเอียด เพื่อ
แสวงหาโอกาสในการทําธุรกิจ
•
ความไมยอมแพในโชคชะตา หมายถึง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการที่นําพา
องค์กรผานปัญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นไปใหได
•
ความสามารถในการบริหารเงิน หมายถึง ความสามารถในการบริหารรายรับและรายจาย
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
•
ความสามารถในการกระจายความรับผิดชอบไปยังผูที่เกี่ยวของ หมายถึง นวัตกรไมสามารถ
นําพาองค์กรใหอยู รอดไดเพียงลํ าพัง ตองอาศัยความรวมมือจากพนักงานในองค์กรดว ย
ดังนั้นจึงตองมีความสามารถในการมอบหมายงานใหกับพนักงานแตละคนอยางเหมาะสม
สอดคลองกับความรูความสามารถของแตละบุคคล
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จากการศึกษาของวสันต์ สุทธาวาศและพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2558) พบวา “นวัตกร” ตองมี
คุณลักษณะสําคัญอยู 3 ดาน ประกอบดวย ดานความสามารถ ดานพฤติก รรม และดานทัศนคติ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
• ดานความสามารถ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของนวัตกรที่จะนําไปสูความเชี่ยวชาญใน
การปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ เพื่ อ ให บ รรลุ เ ปู า หมาย ได แ ก การเป็ น ผู ที่ แ สวงหาความรู
(Knowledge Seeking), การรวบรวมทรัพยากร (Source Collecting), การมองเห็นปัญหา
และโอกาส (Problem and Opportunities), ความคิดสรางสรรค์ (Creative Idea), การ
เปลี่ยนความคิดใหเป็นจริง (Possible Dream), การสรางเครือขาย (Networking), การ
ทํางานรวมกับผูอื่น (Team Working) ,และการสงมอบเชิงวิชาการไปยังลูกนอง (Academic
Delivery)
•
ดานพฤติกรรม หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกในระหวางปฏิบัติงานที่ผูมีสวนเกี่ยวของ
เชน พนักงานในองค์กร ลูกคา หรือหุนสวนธุรกิจ เป็นตน สามารถสังเกตเห็นได ซึ่งจะสงผล
ใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรูสึกอยากจะทํางานดวยหรือไม ไดแก ความกระหายในการคิดคนสิ่ง
ใหม ๆ, ความชางสังเกต, การมีตั้งขอสงสัยและหาคําตอบ, ความละเอียดรอบคอบ, การเปิด
ใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื่น , ความมุงมั่นและปฏิบัติงานตอเนื่อง, ความอดทนไม
ยอทอ และ การประพฤติตนเป็นตนแบบที่ดี
•
ดานทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกขางในของนวัตกร ที่มีตอสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของทั้ง
บุคคล สิ่งของ องค์กร หรือสถานการณ์ตางๆ โดย “ทัศนคติ” ของนวัตกรจะมีผลตอการ
แสดงออกดานพฤติกรรมของตัวนวัตกรตอไปนั่นเอง โดยถานวัตกรมีทัศนคติที่เหมาะสม การ
แสดงออกดานพฤติกรรมก็จะสงผลใหบุคคลที่เกี่ยวของอยากร วมงานดวย ซึ่งประกอบดวย
การมีจิตอาสาและรักษาประโยชน์สวนรวม (Volunteer), การมีความเชื่อมั่น (Confidence)
และการตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาและเยาวชน (Education Awareness)
จากการศึกษาของพัชรพร อยูยืน, อภิญญา ภูมิโอตาและศิระ ศรีโยธิน (2560) พบวา นวัตกร
ตองมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ไดแก
•
การเป็นผูมีความคิดที่แตกตาง หมายถึง การมองเห็นในสิ่งที่ผูอื่นหรือคูแขงขันมองไมเห็น
นําไปสูการพัฒนาสิ่งใหมใหเกิดขึ้นในองค์กร
•
การเป็นผูเปิดใจกวางในการรับฟังความคิดเห็น หมายถึง นวัตกรตองไมยึดถือความคิด ของ
ตนเองเป็นศูนย์กลาง พรอมที่จะเปิดรับความคิดเห็นที่แตกตาง หรือความคิดเห็นแยง
ความคิดของตน เพื่อนํามาวิเคราะห์เพื่อนํา ไปพัฒนาสิ่งที่ดีใหเกิดขึ้นกับองค์กร
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•

การเป็น ผู ที่สามารถเชื่อมโยงสิ่ งตางๆที่เกี่ยวของกันอยางเป็นระบบได หมายถึง นวัตกร
จะต อ งมี ค วามคิ ด ที่ เ ป็ น ตระกะ สามารถวิ เ คราะห์ เ หตุ แ ละผลของสถานการณ์ ต า งๆได
ความสามารถในจําแนกเหตุและผลไดนี้ทําให นวัตกรมองปัญหาที่เกิดขึ้นอยางเป็นระบบ
และสามารถแกไขปัญหาที่เกิด ขึ้นไดเป็นอยางดี

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของนวัตกร พบวาแมวาจะมีการศึกษา
คุณลักษณะของนวัตกรอยางละเอียดมากอนแลว แตเป็นการศึกษาเพื่อหาคุณลักษณะของนวัตกร
โดยทั่วไป และยังไมไดมีการศึกษาคุณลักษณะของนวัตกรในภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็น
ที่มาที่ผูวิจัยตองการทําการศึกษาในครั้งนี้
ผลการศึกษา
ผลจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์คุณสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ ประธานผูบริหาร บริษัท ชิ
ปปฺ อ บ จํ า กั ด สามารถจํ า แนกคุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรในธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด เ ป็ น 3
คุณลักษณะสําคัญ ไดแก ความสามารถในการมองหาโอกาส ความคิดสรางสรรค์ และการมุงเนน
ดําเนินธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความถนัด ดังนี้
1.) การมองหาโอกาส นวัตกรในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตองมีความสามารถ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอมทางการตลาด เพื่อหาโอกาสทางการตลาดใหกับธุรกิจ โดยเฉพาะสภาพตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีแนวโนมเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สะทอนให
เห็นถึงความตองการในการซื้อสินคาและบริการผานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มมากขึ้นของ
ผูบริโภค นวัตกรตองสามารถมองวาอะไรคือปัญหาที่ผูบริโภคตองการไดรับการตอบสนอง ซึ่งปัญหา
ของผูบริ โภคนี้ก็คือโอกาสของธุร กิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั่นเอง เมื่อนวัตกรมองเห็นโอกาสจาก
ปัญหาของผูบริโภคที่ตองการการตอบสนองแลว นวัตกรจําเป็นตองมีการเตรียมตัวเพื่อตอบสนอง
ความตองการเหล านั้น ไดอยางรวดเร็วดวยเชนกัน เพราะจะเป็นที่มาของความไดเปรียบทางการ
แขงขันเนื่องจากใครที่สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดกอน ยอมจะนํามาซึ่ง ความจงรักภักดี
ของผูบริโภค และกลายเป็นผูนําทางการตลาดตอไป
2.) ความคิดสรางสรรค์ เป็นคุณลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการเป็นนวัตกรในธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากในปัจจุบันผูบริโภคกลุมเปูาหมายหลักของธุรกิจคือคนรุนใหม ซึ่งเป็น
กลุมผูบริโภคที่ไมชอบความซ้ําซากจําเจ และตองการพบเจอสิ่งที่ใหมและทันสมัยอยูเสนอ ดังนั้นการ
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คิดสรางสรรค์สิ่งใหมๆและนํามาใชในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยูตลอดเวลา จะชวยใหสามารถ
ครองใจลูกคาในระยะยาวได
อนึ่งจะพบวาความคิดสรางสรรค์ของนวัตกรนี้จะนํามาซึ่ง “แรงบันดาลใจ” ทําใหเกิดการ
สราง “นวัตกรรม” ใหมๆมาใชในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจเกิดเป็น
ลูกคาประจํา และลูกคาจะสงขอมูลความพอใจนั้นไปยังผูที่ใกลชิดตอไป ทําใหองค์กรมีชื่อเสียงโดยไม
ตองใชการโฆษณา สงผลใหองค์กรสามารถใชชื่อเสียงดังกลาวในการขยายธุรกิจไปยังสินคาและบริการ
ประเภทอื่นๆตามมาไดในอนาคต
3.) การมุงเนนดําเนินธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความถนัด หมายความวา ในทุกองค์กรไม
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกอยางผานการใชพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดวยผลมา
จากขอ จํ า กัด ในเรื่ องทรั พยากร เช น เงิ นทุ น บุคคลากร หรือ เทคโนโลยี เป็น ตน ดั งนั้ น นวั ตกร
จําเป็นตองสิเคราะห์ตนเองให ออกวา องค์กรถนัดทําธุรกิจดานใดมากที่สุด และมุงเนนพัฒนาธุรกิจ
ด า นนั้ น ให ดี ที่ สุ ด เพราะจะเป็ น ที่ ม าของความได เ ปรี ย บทางการแข ง ขั น และการสร า งลู ก ค า ที่
จงรักภักดีตามมาในอนาคต อนึ่งการขยายธุรกิจโดยไมคํานึงถึงความไดเปรียบทางการแขงขัน จะ
นํามาซึ่งความสูญเปลาของทรัพยากรและเงินลงทุน ดังนั้น คนที่ เ ป็ น นวั ต กรในธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงควรตะหนักในเรื่องนี้ใหมาก
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้น จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์สามารถแยกไดเป็น 2 ประเด็น ไดแก ปัญหาผูบริหารองค์กร ธุร กิจ พาณิช ย์อิ เล็ กทรอนิก ส์
ขาดความรู ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารทรั พยากรมนุษย์ และปัญ หาธุรกิจธุรกิจพาณิ ช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ใ น
ประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.) ปั ญหาผู บ ริ ห ารองค์กรธุรกิจพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ ขาดความรูในเรื่องการบริห าร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ผู บ ริ ห ารองค์ ก รธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าจากพื้ น
ฐานความรูที่หลากหลาย และไมไดมีพื้นฐานความรู ในเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาโดยตรง
เมื่อตองมาบริหารบุคคลากรในองค์กรที่มาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทําใหไมรูวิธีการบริหารคน
สงผลให ไมสามารถทําใหทุกคนในองค์กรมีเปูาหมายรวมกันได ซึ่งสงผลเสียตอการเจริญเติบโตของ
องค์กรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะยาว
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2.) ปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักในวงกวาง ทําให
ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเทาที่ควร และสงผลใหหาบุคลากรที่มีคุณภาพเขามารวมทํางานได
นอย
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาในเรื่ อ งคุ ณ ลั ก ษณะของนวั ต กรในธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง 3
คุณลักษณะ ไดแก ความสามารถในการมองหาโอกาส ความคิดสรางสรรค์ และการมุงเนนดําเนิน
ธุรกิจไปยังสวนองค์กรมีความถนัดนั้น จะเห็นวาการพัฒนาเพื่อใหไดนวัตกรที่มีคุณสมบัติดังกลาวตอง
เริ่ มตนจากการ-ไดรับ ความร ว มมือจากสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลั กสู ตรที่ส ามารถพัฒ นา
บัณฑิตใหมีคุณสมบัติดังกลาว ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลตองใหการสนับสนุนโดยมีนโยบายในการปฏิรูป
การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาคนตามที่ตองการ ซึ่งเป็น เรื่องที่ตองดําเนินการในระยะยาว
สํ า หรั บ ในระยะสั้ น นั้ น ภาคธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค วรเข า ไปร ว มมื อ กั บ
สถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตรวมกัน ไดแก การที่ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจพาณิชย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ข า ไปร ว มบรรยายและถ า ยทอดความรู แ ละประสงการณ์ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย การรวมกันรางหลักสูตรโดยมีภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เขาไปมีสวนรวมดวย
หรือการเปิดโอกาสใหนิ สิตนักศึกษาที่สนใจในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสไดฝึกงานจริงใน
ระหวางเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ชวยในการสรางนวัตกรใหกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ
สั้นได
ผลการศึกษาในเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนั้น
ในประเด็ น ปั ญ หาเรื่ อ งความรู ใ นเรื่ อ งการบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษย์ ของผู บ ริ ห ารในธุร กิจ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ภาครัฐสามารถชวยในเรื่องการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดยผานมหาวิทยาลัยที่มีการ
เรียนการสอน ในดานนี้ได โดยภาคธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตองใหความสําคัญในเรื่องการพั ฒนา
ความรูดานนี้เชนเดียวกัน สําหรับปัญหาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักใน
วงกวาง ผูวิจัย เห็ น วาจะตองเริ่ มสรางการรับรูถึงความสําคัญของธุรกิจพาณิช ย์อิเล็ กทรอนิกส์ กับ
ภาครัฐกอน โดยองค์กรธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรมีการรวมตัวจั ดตั้งเป็นสมาคมเพื่อนําเสนอ
ความสําคัญของภาคธุรกิจนี้กับภาครัฐ ทําใหเกิดความเชื่อถือจากภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้
ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหความรูเกี่ยวกับการทําธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กับคนรุนใหม ทั้งใน
การจัดอบรมฟรี และการเขาไปแนะนําในสถาบันการศึกษา โดยในผลจากการวิ จั ยทั้ งหมด ทั้ง ใน
ดานของคุณลักษณะของนวัตกรของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และปัญหาและอุปสรรคของการทํา
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความสอดคลองกับวรรณกรรมที่ไดไปทําการทบทวนมาเรื่อง ความ
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เป็นนวัตกรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาครัฐ: การศึกษาทฤษฎีรากฐาน“นวัตกร” ตองมีคุณลักษณะ
สําคัญอยู 3 ดาน ประกอบดวย ดานความสามารถ ดานพฤติกรรม และดานทัศนคติอยางขอมูลที่มี
ในเบื้องตน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโนมเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และคาดวา
จะเป็นธุรกิจหลักที่ชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตตามนโยบาย Thailand 4.0 ปัจจัยสําคัญ
ที่ จ ะช ว ยให ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ จริ ญ เติ บ โตตามเปู า หมาย คื อ การสร า งนวั ต กรที่ มี
คุณลักษณะ 3 ประการ ไดแก ความสามารถในการมองหาโอกาส ความคิดสรางสรรค์ และการมุงเนน
ดําเนิ น ธุรกิจไปยังส วนที่องค์กรมีความถนัด เขามาชว ยพัฒ นาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
พัฒ นานวัตกรที่มีคุณสมบั ติดังกล าวตองอาศัยความรว มมือจากทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการรวมมือกันพัฒนา
สํ าหรั บ ปั ญ หาและอุป สรรคในการทํ าธุร กิจพาณิช ย์ อิเล็ กทรอนิกส์ ในปั จจุบัน นั้ น ปัญหา
เกี่ ย วกั บ การขาดความรู ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องผู บ ริ ห ารองค์ ก รธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้น ภาคธุรกิจจะตองตะหนักถึงความสําคัญ ของความรูในเรื่องการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กอน และภาครัฐควรเขาไป ชวยเหลือในการใหความรูในเรื่องดังกลาวผานมหาวิทยาลัยที่เปิด
หลักสูตร ทางดานนี้ สําหรับปัญหาธุรกิจธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังไมเป็นที่รูจักใน
วงกวางนั้น ควรใหความสําคัญในการประชาสัมพันธ์ไปยังภาครัฐและภาคประชาชนโดยเนนที่กลุมคน
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บทคัดย่อ
เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา จัดเป็นสื่อพื้นบานชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากพลังศรัทธาต อพุทธ
ศาสนาของผูคนในลุมน้ํ าอูตะเภา จังหวัดสงขลา เกิดเป็นที่มาของประเพณี(ชัก)ลากพระทางน้ําสู
แหลมโพธิ์ ซึ่งเรือจากชุมชนตาง ๆ ในลุมทะเลสาบสงขลาตอนลางจะลากเรือพระมุงหนาสู หาดแหลม
โพธิ์ เมื่อเกิดความเหน็ดเหนื่อยจึงไดรองเพลงเพื่อเรียกขวัญกําลังใจ กลายเป็นที่มาของเพลงเรือแหลม
โพธิ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบทบาทของเพลงเรือแหลมโพธิ์ในดานการสื่อสารตอ
การสะทอนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนรอบลุมทะเลสาบสงขลา โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาของบทเพลงแหลมโพธิ์ที่ถูกแตงไว ผลการวิจัยพบวาปัจจุบันเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังมีการละเลน
อยูบางประปราย เนื่องจากประเพณี(ชัก)ลากพระทางน้ํานั้นเปลี่ยนไปเป็นการลากพระทางบกตามการ
พัฒนาเสนทางคมนาคม การเลนเพลงเรือระหวางลากพระทางน้ําจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการละเลนสู
การแสดงในงานตาง ๆ สว นคุณคาของการละเลนเพลงเรือแหลมโพธิ์ นอกจากรองเลนเพื่อความ
สนุกสนาน เพลงเรือแหลมโพธิ์ยังทําหน าที่บันทึกเรื่องราวทางสังคมในแตละยุคสมัยไว ทั้งยังเป็น
ชองทางในการสื่อสารจากผูแตงและผูรองเลนไปยังชุมชนเป็นการสะทอนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
ในมิติตาง ๆ
คาสาคัญ: เพลงเรือแหลมโพธิ์ การสื่อสาร การสะทอนชีวิต สังคม วัฒนธรรม
Abstract
PhlengRuaLampho Songkhla province, Organized as a folk media. Phleng Rua
Lampho has long been accumulated from Buddhism notions of making merit after
the Buddhist Lent. The purpose of performing Phleng Rua Lampho was not only for
entertaining people but also for responding their religion belief. The research aimed
to study about the role of communication to reflect a way of life, society and
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culture By analyzing the contents of song The research found that nowadays,
PhlengRuaLampho was rarely found in the area because the Chak Pra festival has
changed since road became the major form of transportation. Thus, Chak Pra festival
was significantly affected by the changes of transportation from the national policy
and people also preferred to use road instead of canal. In that case, Phleng
RuaLampho has been challenging and its form of performing was also slightly
adjusted in order to sustain this local performing arts The value of performing Phleng
Rua Lampho was In addition to singing for fun and it was also responsible for social
stories. As a channel of communication from author and petitioner to community as
the reflect a way of life, society and culture in the various dimension.
Keywords: Pleng Rua Leampho, communication, reflect of life, society, culture
บทนา
สื่อพื้นบาน คือสื่อดั้งเดิมของชุมชนชาวไทย เป็นสื่อที่สามารถนํามาใชในการสื่อสารเพื่อเผยแพร
ขอมูลขาวสาร การใหความรูในดานตางๆ และยังชวยปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ ตลอดจน
การสืบทอดวัฒนธรรมใหแกกลุมชนรุนตอๆไป
สุรพล วิรุฬรักษ์ ( 2527 ) กลาววา สื่อพื้นบานมิไดหมายถึงการแสดงละครเทานั้น แตหมายถึง
รูปแบบของการสื่อสารระหวางบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับกลุมคน หรือกลุมคนกับกลุมคนที่ได
ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเป็นความเคยชิน
สมควร กวียะ ( 2529 ) กลาววา สื่อพื้นบานคือวัฒนธรรมที่ไดรับการสรางสรรค์และสั่งสมมาแต
อดีต กลายเป็นเครื่องมือที่รับสงและเก็บขาวสารที่เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ปรากฏใหเห็นเป็นรูป
ของ คํ า พู ด ข อ เขี ย น บทเพลง ดนตรีแ ละการละเล น พิ ธีก าร ความคิ ด ความเชื่ อ ค า นิ ย มหรื อ
แมกระทั่งวิถีชีวิต
กลาวโดยสรุปไดวา สื่อพื้นบานคือรูปแบบของการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่มีการสั่งสม พัฒนาใน
ตัวเองและผานการสืบทอดกันมาอยางเป็นระบบ และกอใหเกิดรูปแบบของการสื่อสารที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นในแตละชุมชนหรือสังคม เชน ประเพณี พิธีกรรม การแสดงและการละเลนตาง ๆ
กาญจนา แกวเทพ ( 2539 ) กลาวถึงหนาที่ของสื่อพื้นบานตามแนวคิดของสํานักหนาที่นิยมวา
สื่อพื้นบานเปรียบเสมือนเป็นสวนหนึ่งในสถาบันยอยสถาบันหนึ่งของสังคม ซึ่งนักวิชาการจากสํานักนี้
ไดเปรียบเทียบถึงหนาที่ของสื่อพื้น บานกับสื่อมวลชนวา สื่อพื้นบานทําหนาที่ไดมากมายหลากหลาย
กวา เชน
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1. ทําหนาที่ปลดปลอยแรงผลักดันทางเพศ
2. สรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆในสังคม
3. ทําการวิพากษ์วิจารณ์สังคมที่เป็นอยู
4. ชวยพัฒนาภูมิปัญญาของมนุษย์
5. ทําหนาที่ใหการศึกษาและสรางความสํานึกทางการเมือง
6. สื่อพื้นบานจะมีลักษณะสัมพันธ์กับชีวิตของผูคนในชุมชน
7. ทําหนาที่ใหความบันเทิง
เพลงเรื อแหลมโพธิ์ จั งหวัดสงขลา ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ สาขาสื่อพื้นบานและศิลปการแสดง เมื่อพ.ศ. 2556 เพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นเพลง
พื้นบานชนิดหนึ่ง เดิมเรียกวา เพลงยาว เพลงเรือ หรือเพลงเรือยาว ซึ่งเลนกันที่บานแหลมโพธิ์
อําเภอบางกล่ํา ใกลตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลาการชักพระทางน้ําเป็นตนกําเนิดของเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ที่มีมานานไมต่ํากวา 200 ปี ในการเลนนั้นจะมีโอกาสเฉพาะ คือ จะทํากันในวันออกพรรษา
ซึ่งชาวบานเรียกกันทั่วไปวา “ลากพระ” หรือ “ชักพระ” ทางน้ํา ซึ่งนอกจากชาวบานจะรองเลนกัน
ในเรือขณะเคลื่อนตัวไปตามลําน้ําแลว ยังมีการถือไมพายมาเดินรองกันบนบกในที่ชุมชนดวย (ที่ชุมนุม
เรือพระ) ประเพณีชักพระทางน้ํา มีอยูทั่วไปในชุมชนริมน้ํารอบลุมทะเลสาบสงขลา โดยในการชัก
พระนั้นจะมีการลองเรือพระไปตามคลองตาง ๆ โดยมีที่หมายในการลากเรือพระทุกลํามารวมกันที่
แหลมโพธิ์ ในการลากพระชาวบานจะใชเรือหางยาวผูกเขากับเรือพระแลวพายลากจนถึงแหลมโพธิ์
ระหวางการลากเรือพระจะมีเรือครัว เรือพก ของชาวบานตามขบวนเรือพระมาดวย ระหวางการลาก
เรือพระ ชาวบานเกิดความเหน็ดเหนื่อยจึงเกิดการรวมรองเพลงกันอยางสนุกสนานเพื่อลดความ
เหนื่อย สรางความครึกครื้น และสรางความสมัครสมานสามัคคี รวมแรงกายและใจในการลากเรือพระ
ไปใหถึงจุดหมาย ครูเปลื้อง สุขสวัสดิ์ ครูเพลงคนสําคัญของบานหัวนอนวัด ในวัย 72 ปีไดเลาทวน
ยอนความทรงจําวัยหนุมเรื่องงานลากพระรองเพลงเรือแหลมโพธิ์วา
“ ลากเรือพระไปยังหัว
หาดแหลมโพธิ์เลยแตงเพลงเรือเกี่ยวหยอกลอระหวางเรือลําชายกับเรื อลําหญิง วิธีที่ทําใหสนุกคือใช
เชือก 2 เสนลากคูกันไปเลยพายเคียงกันและหยอดลอกันไปตามทาง พอไดเพลงก็นัดหมายกันวาตอง
ขึ้นไปรองบนหลิ่ง(ฝั่ง) เอาไมพายไปดวยไปทําทาทางประกอบเพื่อความสนุกสนาน ไดยินเสียงเพลงก็
นึกสนุกสนานกัน โดยเนื้อเพลงที่รองกันจะไมมีความหมายรองเพื่อความสนุกสนานไมไดคิดอะไรกวา
100 คณะที่มาลากพระที่หัวหาดแหลมโพธิ์นี่ก็เป็นตนกําเนิดของเพลงแหเรือ ”
การลากเรือพระทางน้ํานั้นตองอาศัยแรงชักลากจากฝีพาย ดวยแรงศรัทธาและความเชื่อ ทํา
ใหคนพื้นบานภาคใตซึ่งกลาวกันวาเป็นผูที่มีอารมณ์ทางกาพย์ก ลอนสูงอยูแลวไดเกิดปฏิภาณเป็น
ถอยคํารอยเรียงดังๆ ออกมาคนหนึ่งแลวคนอื่นๆ ในกลุมก็มีอารมณ์รวมรับตามตอๆกัน เมื่อเห็นวา
การรองรับกันแบบนี้สนุกและทําใหเกิดพลังความฮึกเหิม เป็นสื่อรวม กําหนดใหลงฝีพายพรอมๆกัน
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สามารถบรรลุถึงจุดหมายของกิจกรรมชักพระรวมกันได ก็นิยมวาเป็นสิ่งดี เป็นวัตกรรมแหงสมัยที่ควร
จดจําไวปฏิบัติอีกในคราวตอๆไป กระทั่งพัฒนาเป็นเพลงเรือแหลมโพธิ์ในที่สุด (สนิท บุญฤทธิ์. 2551.
19-30) เพลงเรือแหลมโพธิ์ไมมีทํานอง รองเป็นภาษาพูดปกติที่มีจังหวะลื่นไหลลงตัว ไมมีการไหวครู
ทั้งกอนและหลังเลน ไมมีเครื่องดนตรีใดๆ ประกอบ เลนทั้งในเรือและบนบก มีลักษณะเป็น กลอนสี่
เป็นเพลงกลอนดนหรือกลอนปฏิภาณ รองรับวนเวียนตอกันไป แตละเพลง มี คํารับ ที่เรียกวา สรอย
กับมี คําสง ผูเลนเพลงประกอบดวย แมเพลงหนึ่ง คน กับ ลูกคู ไมจํากัดจํานวน การเลนเพลงเรือ
แหลมโพธิ์ไมมีพิธีกรรมหรือใชในพิธีกรรมใด นอกจากรองเพื่อความสนุกสนาน ตลกโบกฮา หยอกเยา
เหน็บแนม เสียดสี หรือแมกระทั่งรองเพื่อใหความรู ความเขาใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการสะทอน
ภาพชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมในชวงเวลานั้นๆ
เพลงเรือแหลมโพธิ์ถือเป็นศิลปะการแสดงทองถิ่นอยางหนึ่ง ซึ่งสะทอนความเชื่อทางศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น คานิยม บรรทัดฐานและบริบททางสังคมตางๆ ไดอยางเดนชัด ดังที่ สนิท
บุญฤทธิ์ (2536) ไดศึกษาและอธิบายไววาเพลงเรือแหลมโพธิ์นั้นมีคุณลักษณะโดยทั่วไปเหมือนการ
เลนเพลงเรือในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย แตเพลงเรือแหลมโพธิ์มีความแตกตางจากเพลงเรือที่อื่นๆ
ตรงที่เนื้อหา หรือเรื่องราวของเพลงเรือแหลมโพธิ์นั้น มักจะสอดแทรกเรื่องราวสถานการณ์ทางสังคม
ในยุคนั้นๆ เอาไวดวย ทําใหการเลนเพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นสวนหนึ่งของการแสดงออกทางสังคมของ
คนทองถิ่นที่มตี อสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของสังคมในยุคนั้น ซึ่งตรงกับที่ พิทยา บุษรารัตน์ ( 2553 :
212 ) ไดกลาววา การแสดงพื้นบานเป็นภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่นและชุมชน อัน
สืบเนื่องมาจากบทบาทหนาที่และความสัมพันธ์กับชีวิตชาวบาน ทั้งดานความเชื่อ คานิยม ประเพณี
นิสัยใจคอ การทํามาหากิน เศรษฐกิจ การเมือง ชีวิตความเป็นอยู ทัศนคติ อารมณ์ การใชเหตุผล
และความรูสึกนึกคิดตางๆ ของคนในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการรองเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาวาเนื้อเพลงของเพลงเรือแหลมโพธิ์มีการสะทอนความหมายในบริบททางสังคม
และวัฒนธรรมในดานตางๆอยางไรบาง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รู ป แบบและแหล ง ข อ มู ล ของการวิ จั ย การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี
แหลงขอมูลทั้งที่เป็นบุคคล ซึ่งประกอบดวยครูเพลง แมเพลง ลูกคูและผูสนใจ รวมไดจํานวน 35 คน
และแหลงขอมูลที่เป็นเพลงเรือแหลมโพธิ์ดั้งเดิมและที่แตงขึ้นใหม รวมได 20 เพลง
2. การวิเคราะห์ขอมูล กระทําดังนี้
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2.1. การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ( In depth interview ) ผูมีสวนเกี่ยวของเป็นรายบุ
คลทั้งแบบไมเป็นทางการ และแบบเป็นทางการ เชน ครูเพลง แมเพลง ลูกคู และผูสนใจ โดยจัด
ประชุมกลุม ( Focus group ) และการจัดระดมความคิดเห็น เพื่อบันทึกขอมูล
2.2. การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis ) ของบทเพลงเพลงเรือแหลมโพธิ์
โดยนําเพลงเรือแหลมโพธิ์ ทั้งที่มีการแต งไวแตดั้งเดิมและที่แตงขึ้นมาใหมเพื่อใชเลนประกอบการชัก
พระทางน้ําและใชเล น ในงานมหกรรมเพลงเรือแหลมโพธิ์ จํานวนประมาณ 20 เพลง มาทําการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยอาศัยการตีความจากเนื้อหาของบทเพลง
ผลการวิจัย
รูปแบบการร้องเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา
เพลงเรื อแหลมโพธิ์เป็ น เพลงพื้นบาน มีบทรองเป็นองค์ป ระกอบที่สํ าคัญ มีลั กษณะเป็ น
กลอนสี่ เป็นเพลงกลอนดนหรือกลอนปฏิภาณที่มีความยาวไมมากนัก รองรับวนเวียนตอกันไป แต ละ
เพลง มี คํารับ ที่เรียกวา สรอย กับมี คําสง ผูเลนเพลงประกอบดวย แมเพลงหนึ่ง คน กับ ลูกคู ไม
จํากัดจํานวน รองดวยภาษาถิ่นใต ซึ่งสะทอนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบาน ไมไดมุงเนน
เพียงแคความสนุกสนานเพียงดานเดียว แตเพลงเรือแหลมโพธิ์ยังสอดแทรกเนื้ อหาสาระที่สรางสรรค์
ให แง คิดเพื่ อชี้ช วนให เ กิดการพัฒ นาดานภาษา บางครั้ง ใชภ าษาถิ่น ใตผ สมกับภาษาราชการ วิ ธี
ถายทอดบทรองสูผูฟังนั้นจะถายทอดโดยวิธีมุขปาฐะ โดยมุงเนนประเด็นในเรื่องวิถีการดําเนินชีวิต
ของชาวบานในแงมุมตางๆ มาเป็นสวนประกอบที่สําคัญ
คุณค่าของเนื้อเพลงสะท้อนชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
เพลงเรือแหลมโพธิ์ถูกแตงขึ้นเพื่อทําหนาที่เสียดสีปัญหาทางสังคม บางเพลงอาจนํา
เรื่องราวและบริบททางสังคมตางๆที่เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นๆมาบอกกลาว และมีเนื้อหาหลากหลาย
ตามแตผูแตงหรือครูเพลงจะใหความสําคัญ เชน การพูดถึงประเพณีชักพระ ประวัติศาสตร์ทองถิ่น
ศาสนา ความเชื่ อ ค า นิ ย ม จริ ย ธรรม การเมื อ ง การปกครอง สั ง คม เศรษฐกิ จ การเกษตร
สิ่งแวดลอม สาธารณสุข ศิลปกรรม การศึกษา การทองเที่ยว สภาพทั่วไปของชุมชน สะทอนชีวิต
ความเป็นอยูและการบริโภค การรณรงค์และเตือนภัยสังคม นันทนาการ หรือแมแตเพื่อความบันเทิง
ตลกโบกฮา ทะลึ่งตึงตังสองแงสามงาม
บท
เพลงเพลงเรือแหลมโพธิ์ของแตละคณะ จะถูกแตงขึ้นโดยใชคําผสมเขาดวยกันระหวางภาษาถิ่นใตกับ
ภาษาไทยภาคกลาง นํามาหยอกลอเลนกันอยางสนุกสนาน ซึ่งผูเลนจะรองเลนดวยสําเนียงภาษาถิ่น
ใตตลอดเพลงทั้งเนื้อรองและคํารับ และในบางสถานการณ์ เชน ขณะมีการเดินรองเลนเพลงเรือแหลม
โพธิ์ไปตามชายหาดหรือพื้นที่บนบก ผูเลนบางคณะจะดื่มสุรากันจนมึนเมา ทําใหการรองเลนเกิดสีสัน
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มีการหยอกลอผูคน ณ จุดตางๆที่คณะเพลงเรือเดินผานไป เป็ นการสรางบรรยากาศความสนุกสนาน
และสะทอนวิถีชีวิตแบบสังคมชาวบานในทองถิ่นอยางแทจริง
จากการวิเคราะห์เนื้อหาเพลงเรือแหลมโพธิ์ พบวาผูแตงใชเนื้อหาของแตละบทเพลงที่แตงขึ้น
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผูฟังดวยวัตถุประสงค์ที่ตางกันออกไป โดยมีนัยยะทางสังคมและ
วัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ เป็นการสะทอนภาพชีวิตที่สัมพันธ์และเกี่ยวของกับสังคมและวัฒนธรรมใน
ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในชวงเวลาปัจจุบันขณะที่เพลงนั้นๆถูกแตงขึ้น
ผูวิจัยพบวา บทบาทดานการสื่อสารของเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา ตอการสะทอน
ชีวิ ตทางสั งคมและวั ฒ นธรรมนั้ น สามารถแยกแยะออกมาเป็ นประเด็น ตั ว อยา งในดา นตา งๆได
ดังตอไปนี้
การสะท้อนชีวิตในเรื่องแง่คิดและการเตือนสติให้กับสังคม
เพลงสอนเด็กวัยรุน
ยกขอตอกลาว
สาวอยากมีแฟน
นมเทาปลายแขน
มีแฟนแลวหนา
พอเริ่มเป็นสาว
ตั้งเคาขึ้นมา
เขียนคิ้วเขียนตา
เริ่มบาโหมชาย
ทําตัวไมดี
มีแตเสียหาย
มีเรื่องอับอาย
ขายหนาพาชี
ขางในไมสด
จะหมดศักดิ์ศรี
หมินคาวราคี
มีแตความทุกข์
เสียเนื้อเสียตัว
มัวแตสนุก
พอแมเป็นทุกข์
ลูกสาวมีแฟน
อยูใตหวางขา
ราคาเป็นแสน
แมใหมาหนึ่งแผน
ใหแฟนเขาฟรี
กลับตัวกลับใจ
หยิ่งในศักดิ์สรี
ผูหญิงดีดี
มีความอดทน
ผูชายมาจีบ
ไมรีบไมสน
ตัวตัวตั้งตน
สนแตเรื่องเรียน
เนื้อหาเพลงนี้สะทอนถึงการใหแงคิดและเตือนสติไปยังสาววัยรุนที่กําลังเขาสูวัยเจริญพันธ์ให
ประพฤติตัวอยูในกรอบอันดีงาม ไมทําตัวเสียหายลุมหลงผูชายและปลอยตัวจนเสี ยตัว เนื้อหายังเนน
ใหสาววัยรุนเห็นคุณคาของพรหมจารี หยิ่งในตนเองอยางมีศักดิ์ศรีไมเสียตัวใหใครงายๆ และหันมา
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สนใจในเรื่องการเรียนเพื่อไมใหพอแมตองเป็นทุกข์ในการที่ลูกสาวของตนเองไปคบหากับผูชายกอน
วัยอันควร
การสะท้อนชีวิตด้านเกษตร
เพลงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
หาเลี้ยงครอบครัว
ปลูกแตงปลูกถั่ว
ทํารั้วกินได
ปลูกขาวทํานา
ลดคาใชจาย
เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย
มูลไดใสผัก
ปลูกกินถูกใจ
อนามัยถูกหลัก
ทํางานไมหนัก
ปลูกผักขางบาน
พระราชดํารัส
ทรงตรัสพื้นฐาน
คนไมวางงาน
รูการทํากิน
เรียนจบกลับมา
พัฒนาทองถิ่น
ฟื้นฟูแผนดิน
ทํากินปลอดภัย
ผักปลอดสารพิษ
ไมติดอยูใน
กินแลวบายใจ
ปลอดภัยกันทั่ว
เนื้อหาเพลงนี้สะทอนถึงการใชชีวิตแบบวิถีเกษตร พึ่งพาตนเองมุงเนนความขยันหมั่นเพียรใน
การดํารงชีวิต ใชชีวิตแบบเรียบงาย และใหขอคิดในการใชทรัพยากรดานการเกษตรที่ลงทุนลงแรง
สรางขึ้นมาดวยน้ํามือของเกษตรกรเองเป็นหลักเพื่อการดํารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การสะท้อนชีวิตด้านความเป็นอยู่และการบริโภค
เพลงกลวยทองสม
กลวยนี้มันเปรี้ยว
เคี้ยวหรอยถึงใจ
หนวยเอียดหนวยใหญ ใครๆวาหรอย
สาวใดไดชิม
นั่งยิ้มตาปรอย
อมเปรี้ยวหนอยๆ
แตหรอยจังหู
เป็นกลวยโบราณ
กลาวขานเชิดชู
ลองลิ้มชิมดู
หนูเอาหนวยไหน
ไดชิมสักหนวย
คนสวยติดใจ
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แกงคั่วปลาไหล
ทั้งหอมทั้งหวาน
คูเตาแมทอม
ขายหนัดที่มี
โหมนี้หายเหม็ด
อนุรักษ์เอาไว

ใสกลวยทองสม
รสชาติหวานกลอม
ทองสมลุยเหม็ด
ตักมาทงเล็ก
ไมเหลือเล็ดเดียว
ใชหนอเปรียวๆ

ไปปลูกสักเดี๋ยว ไดเคี้ยวไดกิน เนื้อเพลงกลาวถึงกลวยพันธ์ทองถิ่นที่เรียกกันวากลวยทองสม
ซึ่งในอดีตนิยมปลูกกันในตํา บลคูเตาและตําบลแมทอม มีรสอมเปรี้ยวใชรับประทานสดและยังนิยม
นํามาประกอบอาหารที่โดดเดนของทองถิ่นคือการปรุงรวมกับแกงคั่วปลาไหล เป็นการสะทอนใหเห็น
ถึงการบริโ ภคของชุมชนจากอดีต ซึ่งนับวันจะสู ญหายและเปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลา สมควร
อนุรักษ์การปลูกกลวยพันธ์นี้ไวสืบไป เนื้อหาเพลงกลวยทองสมยังมีความโดดเดนดานคุณคาทางภาษา
มีการใชคําภาษาถิ่นใตผสมลงมาแทบตลอดของเนื้อเพลง เชน หรอย(อรอย) หนวย(ลูก) เอียด(เล็ก)
หนอย(นิดหนอย) จังหู(มาก) เหม็ด(หมด) หนัด(ตลาดนัด) ทง(กระทง)
ด้านการรณรงค์และเตือนภัยสังคม
เพลงอยาขับรถเร็ว
ใครขับรถเร็ว
เดียวแปรวถามหา
พลาดพลั้งขึ้นมา ชีวาวอดวาย
ชีวิตดับดิ้น
ทรัพย์สินสูญหาย
ดวงตกโชคราย
รางกายพิการ
อนาคตมืดมิด
ทําผิดมหาศาล
เป็นคนเพิ่มงาน
ใหทางบานเลี้ยงดู
ใจตัวเศราหมอง
ใครมองหดหู
กายไมนาดู
สวยหรูหายไป
เกิดเพราะประมาท พลั้งพลาดยิ่งใหญ
ขับเร็วเกินไป
ภัยจึงตามมา
ขอเตือนพวกพอง พี่นองสงขลา
ขับรถขับรา
อยาขับเร็วเกิน
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เนื้อหาของเพลงเป็นการเตือนสติผูขับรถชาวสงขลาไมใหขับเร็วและขับอยางประมาทเพราะ
อาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ( เปรว : ปุาชา ที่เผาศพ ) หรื อไดรับบาดเจ็บจนพิการ
และกลายเป็นภาระใหกับคนในครอบครัวตองดูแล
เพลงยาบา
ยาอียาบา
ทําลายชีวิต
ไอยาอัปรีย์
คนเสพตองตาย
ปล้ําของพันนี้
ชีวิตหมดสุข
ขอเตือนลูกบาว
พอแมอับอาย
อยาเป็นเด็กดื้อ
ตั้งใจศึกษา

เป็นยาเสพติด
ติดแลวตองตาย
ทุกที่มีขาย
คนขายติดคุก
เรามีแตทุกข์
ติดคุกจนตาย
อยาเขาไปใกล
ลูกชายติดยา
อานหนังสือดีหวา
ปริญญาฝากแม

เนื้อเพลงชี้ใหเห็นโทษของยาบา ยาเสพติดรายแรงที่ระบาดอยางแพรหลายทําลายทั้งชีวิตผู
เสพและผู ค า เป็ น การเตื อ นสติ ใ ห เ ยาวชนออกห า งและมุ ง กลั บ มาตั้ ง ใจศึ ก ษาเล า เรี ยน เพื่ อ นํ า
ความสําเร็จความภาคภูมิใจมาสูพอแม และในเพลงนี้ยังสะทอนคานิยมดานการศึกษาเพื่อใหไดมาซึ่ง
ใบปริญญาบัตร
ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพลงชมหาดแหลมโพธิ์
หัวแหลมปัจจุบัน ครบครันมากเหลือ
มีผูจุนเจือ
เหลือหลากมากมาย
ชื่อนําปวงชน
ทุกคนเปูาหมาย
ขุดถางปุาไม
เกลือกกายพื้นที่
ปุาดงหมดไป
ปลูกใหมมากมี
ปรับปรุงพื้นที่
มากมายหลายพัน
ทะเลสดใส
ไมไหรขวางกั้น
ดับหินเป็นชั้น
ปูองกันน้ําเซาะ
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ศาลาพักรอน
หาดทรายรอบเกาะ
สนสรอยนอยใหญ
พี่นองหญิงชาย
ชมวิวทิวทัศน์
พี่นองมาไป
มีพระบูชา
ประวัติดีเดน
รถเรือสะดวก
ถนนพัฒนา
ศาลาบอน้ํา
มีไวครบครัน
แหลมโพธิ์ชื่อดัง

นั่งนอนก็เหมาะ
เหมาะสมคมคาย
รมใบสบาย
พักผอนหยอนใจ
เป็นแหลมจัดใหม
สดใสรมเย็น
นาปูามองเห็น
เห็นประจักตา
พักพวกที่มา
ไฟฟูาครบครัน
ตรงกับความฝัน
สุขสันสบาย
กองไปทั้งหลาย

เนื้อหาเพลงนี้ถูกแตงขึ้นมาเพื่อชี้ใหเห็นถึงการปรับแตง เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์เดิมของ
หาดแหลมโพธิ์ ซึ่งในอดีตมีสภาพเป็นปุารกชัฏ ตอมาไดมีการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสราง
สิ่งปลูกสราง เชน ศาลาพักรอน การจัดทํา(ดับ)แนวหินปูองกันน้ําเซาะชายหาด การตัดตนไมป รับ
สภาพปุาและปลูกตนสนขึ้นมาทดแทน มีการพัฒนาเสนทางถนนตัดตรงเขาสูบริเวณแหลมโพธิ์ และ
จากการพัฒนาพื้นที่ใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประกอบกับความสวยงามทางธรรมชาติของตัวแหลม
โพธิ์ที่เป็นทุนเดิมอยูแลว ผูแตงเพลงนี้จึงใชเนื้อเพลงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวออกสูประชาชนทั่วไป
สะท้อนด้านความบันเทิง ตลกโบกฮา
เพลงขายครก
เศรษฐกิจไมดี
ปีนี้ขายครก
ตามดวงเปลื้องตก ขายครกถิ้มขาว
แถมสากคูใจ
ทั้งใหญทั้งยาว
สากผมเลมเฒา
ถิ้มขาวไดนาน
ถิ้มไปยนไป
เหงื่อไหลทางวาร
เราอยาขี้คราน
ไดสารเต็มครก
เปลื้องขายถูกถูก สองลูกพันหก
ซื้อสากแถมครก
พันหกพอดี
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ถาไมถูกใจ
ถิ้มดีไมดี
การถิ้มไมยาก
ถิ้มตรงรูครก
อยาแชหัวสาก
ขอเตือนนองพี่

ใหไปถิ้มฟรี
แลที่รูครก
ยกสากเหมอ(เสมอ)อก
สักหกเจ็ดที
แหลงมากไมดี
เดี๋ยวอีนมยาน

เนื้อหาเพลงนี้ ผูแตงมุงเนนสรางความบันเทิ งเป็นหลัก เจตนาใชคําใหมีความหมายสองแง
สามงาม ซึ่งผูฟังจําเป็นตองใชจินตนาการประกอบในการสื่อความหมาย ผูแตงนําเอาเรื่องเพศมาผูก
เรื่องเขากับกลวิธีในการใชครกตําขาว และจงใจเปรียบเปรยใหออกมาในแนวสัปดนเพื่อสรางรอยยิ้ม
ใหกับผูฟัง เชน เปรียบเปรยสากตําขาวกับอวัยวะเพศชาย และเปรียบเปรยตัวครกกับอวัยวะเพศหญิง
โดยมีคํากิริยาหลักในภาษาถิ่นใตคือคําวา “ถิ้ม” (ตํา แทง) เป็นตัวเชื่อมในการสรางจินตนาการตาม
เนื้อหาของเพลง
สรุปและอภิปรายผล
เพลงเรือแหลมโพธิ์ สะทอนใหเห็นถึงสภาพปัญหาและความเป็นไปของบริบททางสั งคมที่
เกิดขึ้นในทองถิ่น ชาวบานจึงใชเพลงเรือแหลมโพธิ์เป็นชองทางการสื่อสารในการถายทอดปัญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้น เพื่อใหผูรับผิดชอบไดรับทราบปัญหาภายในทองถิ่นหรือชุมชน อันเป็นแนวทางพื้นฐานใน
การทําความเขาใจตอสังคมนั้นๆ ซึ่งผูเกี่ยวของสามารถนําความเขาใจนี้ไปพั ฒนาและทําการแกไข
ปัญหาใหตรงจุดและมีประสิทธิภาพตอชุมชน เพลงเรือแหลมโพธิ์จึงเป็นสื่อที่ชาวบานใชเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารทางสังคมอันเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบานเองและเป็นตัวจักรสําคัญประการหนึ่งใน
การสรางดุลยภาพใหกับชุมชนพื้นบานภาคใตในอดีตและตอเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน
การเลนเพลงเรือแหลมโพธิ์ นอกจากรองเลนประกอบพิธีชักพระทางน้ําในวันออกพรรษาแลว
และเนนรองเพื่อความสนุกสนานเป็นหลักแลว ในปัจจุบันมีการปรับตัวโดยนําไปใชเลนในงานและ
โอกาสตางๆ มีการแตงเพลงขึ้นมาใหม ปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปตามสถานการณ์ของสัง คม มีเนื้อหาที่
สะทอนถึงชีวิตและบริบททางสังคม วัฒนธรรมในมิติตางๆตามที่ผูแตงตองการสื่อสารออกมา เพลงเรือ
แหลมโพธิ์ยังทําหนาที่เป็นสื่อพื้นบาน เป็นภูมิปัญญาทองถิ่นในการสื่อสารความหมายไปยังผูคนใน
ชุมชน ตลอดจน “ผูรับสาร” ทั่วๆไป ซึ่งตรงตามแนวคิดในเรื่องหนาที่ของสื่อพื้นบานตามแนวคิด
สํานักหนาที่นิยม และสอดคลองกับแนวคิดและผลการวิจัยซึ่งนักวิชาการไทยหลายทานไดสรุปและ
ศึกษาไวในปัจจุบั น ชาวบาน ศิลปิน และชุมชนบางชุมชนในลุมทะเลสาบสงขลาตอนล างยังให
ความสําคัญและยังมีการนําเพลงเรือแหลมโพธิ์มาประยุกต์ใชเพื่อการรณรงค์ในดานตางๆ และได
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กําหนดไวในหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อการดํารงอยูและสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการ
เลนเพลงเรือแหลมโพธิ์นี้ไวใหคงอยูคูชุมชนและทองถิ่นสืบไป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการ
รถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี และเพื่อศึกษาป๎จจัยส่วนบุคคลตลอดจน
ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทางที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ที่มาใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ Scheffe’s method
ผลการวิจั ย พบว่า 1. ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพเป็นโสด และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง กรุ ง เทพมหานคร-อุด รธานี บริ ษั ท นครชั ย แอร์ มี
วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการบริการ เพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนา และมีวิธีการซื้อตั๋วหรือจองตั๋ว โดยซื้อที่
เคาน์เตอร์บริการลูกค้าประจําสถานี ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงค่ําถึงดึก (19.00 – 23.59 น.) ใช้บริการ
3-4 เที่ยว/ปี และรอใช้บริการประมาณ 6-10 นาที 2. ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการในด้านพนักงานผู้ให้บริการบนรถมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านอัตรา
ค่ า บริ ก าร ด้ า นระยะเวลาการเดิ น ทาง ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ บ ริ ก าร และด้ า นความ
สะดวกสบายในการใช้บริการ ตามลําดับ 3. ป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่
แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมของผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4. ป๎จจัยเกี่ยวกับการ
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เดินทาง ได้แก่ บริษัทที่เลือกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ และระยะเวลาที่รอใช้บริการ ที่
แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมของผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ :การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ,ประสิทธิภาพ,การขนส่ง
Abstract
The purposes of this research were as follow; 1) Study the satisfactions of
passengers to the services of bus air conditioning between Bangkok to Udon Thaini
province and 2) Study personnel factors and travel factors which affecting the
services of bus air conditioning between Bangkok to Udon Thaini province Samples
were selected from 400 passengers of air-conditioned bus Bangkok - Udon Thani
province. The questionnaires were as tools for collecting data. The data statistics
analyzed were frequency, percentage, mean standard deviation-test F-test and
Scheffe’s method The research found that 1. The majority of samples were female
more than male, age between 26 – 35 years old, single and bachelor degree in
education level. Most of the samples were employee which average salary between
10,000-20,000 Bath and monthly expenses 5,001– 10,000 Bath. The majority
hometown of the samples was located in northeast district. The purpose of using
service were returning home town and bought or booked the ticket at customer
service counter in bus station. The most if samples used air – condition bus in the
evening (7 pm – 11.59 pm) with 3-4 time per year and were waiting for the bus
around 6-10 minutes. 2. Overview of the answers, the samples satisfactions for the
air-conditioned bus Bangkok - Udon Thani services were in medium level. When
considerate each part found that the passengers’ satisfactions were in medium level
for every part. The passengers were most satisfaction was services of service of bus
staff, followed respectively by; service fees, travel time durations, safety in the
services and the convenience to using the service. 3. Personal factors, the
differences of education and occupation effected the overall satisfactions for services
statistics significance level was 0.05 4. The differences of travel itinerary factors such
as serviced company, time durations, time of services and how long that the
passengers were waiting for the bus also effected the passengers’ satisfactions of the
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services in air-conditioned bus Bangkok - Udon Thani province which statistics
significance level was 0.05
Key words : The Service of Bus Air Conditioning
บทนา
รูปแบบการดําเนิน ชีวิตของประชาชน มักเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่เสมอ โดยเฉพาะมี
วัตถุประสงค์เพื่อการประกอบอาชีพ การท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภค การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น ซึ่ง
ในอดีตเมื่อผู้คนต้องการเดินทางไปยังสถานที่ใดนั้นจําเป็นต้องเดินด้วยเท้า ในเวลาต่อมาได้มีการ
พัฒนาโดยการนํายานพาหนะมาช่วยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และเมื่อการคมนาคมขนส่ง
ต่างๆ ได้เข้ามาบทบาทไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ส่งผลให้การ
คมนาคมมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตมากขึ้น เนื่องจากการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า
นับว่าเป็นป๎จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เศรษฐกิจ
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาชนต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่
ทํางาน สถานศึกษา การติดต่อธุรกิจการค้าต่างๆ หรือเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทาง
ไม่ว่าจะเป็ น ทางบก ทางน้ํ า หรื อทางอากาศล้ ว นขึ้นอยู่กับความต้ องการและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการเป็นหลัก ตามแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยังคงยึดหลักการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง โดย
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เพื่อเร่งปรับปรุงคุณภาพการให้บริการการเดินรถโดยสาร
สาธารณะ และสนับ สนุ นให้ประชาชนหั นมาเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาโครงข่ายทางถนน โดยบํารุงรักษาและยกระดับคุณภาพ เพื่อความปลอดภัยของ
โครงข่ายถนนที่มีอยู่ในป๎จจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2559, 146-150)
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เป็น
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ จึงจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความเชื่อมโยงกับการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยสนับสนุนและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
สํ าคัญในแต่ล ะจั งหวัด และเชื่ อมโยงระหว่ างจังหวัด อย่ างไรก็ ตามเนื่องจากมีนักท่ องเที่ย วทั้งใน
ประเทศและต่ า งประเทศมี ป ริ ม าณเพิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก ปี ระบบบริ ก ารรถโดยสารระหว่ า งจั ง หวั ด ที่
จําเป็นต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพในเรื่องความสะอาด การบริการ และความปลอดภัยของระบบ
ขนส่งสาธารณะที่จะอํานวยความสะดวกการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในเขตเมือง
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และระหว่างเมือง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556, 35) อาจ
กล่าวได้ว่า การขนส่งเป็นป๎จจัยส่งเสริมที่ช่วยให้ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสมบูรณ์ และสามารถ
รวมตัวกันมาเป็นชุมชน ประชาชนมีโอกาสท่องเที่ยวหรือเดินทางไปมาติดต่อกันได้อย่างกว้างขวาง
ช่วยขจัดป๎ญหาขัดแย้งและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดเป็นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน ขจัดสภาพที่โดดเดี่ยวให้หมดสิ้นไป ก่อให้เกิดลักษณะประจําชาติ วัฒนธรรมต่างๆ ก็สามาร
กระจายไปได้ทั่วถึง (ธนสรรค์ แขวงโสภา, 2553, หน้า 124)
จากการพัฒนาดังกล่าวทําให้ป๎จจุบันการคมนาคมขนส่งทางบกถือเป็นการคมนาคมขนส่งที่
สําคัญมาก เป็นช่องทางที่ใช้กันมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ํา ในปี พ.ศ. 2559 จํานวนทะเบียนรถตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 2.45 โดยสัดส่วนรถโดยสารแยก
ตามประเภทรถ และประเภทการจดทะเบียนในประเทศไทย พบว่า โรคโดยสารประจําทางมีสัดส่วน
มากที่สุด ร้อยละ 53.37 รองลงมา คือ รถโดยสารไม่ ประจําทาง ร้อยละ 38.85 และรถโดยสารส่วน
บุคคลร้อยละ 7.78 ตามลําดับ ดังตาราง 1 (กรมการขนส่งทางบก, 2559, 5)
ตาราง 1 เปรียบเทียบจํานวนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
จานวนรถ (คัน)
ประเภท
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559
รวมรถโดยสาร
152,857
157,015
-ประจําทาง
85,758
83,803
-ไม่ประจําทาง
55,130
60,992
-ส่วนบุคคล
11,969
12,220
รวมรถบรรทุก
1,030,746
1,055,717
-ไม่ประจําทาง
259,084
274,151
-ส่วนบุคคล
771,662
781,566
รถขนาดเล็ก
900
784
รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการ 1,184,503
1,213,516
ขนส่งทางบก

ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลง
+2.72
-2.28
+10.63
+2.10
+2.42
+5.82
+1.28
-12.89
+2.45

ที่มา: (กรมการขนส่งทางบก, 2559, 1)

เนื่องจากสภาพป๎ญหาทางการเงินและรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีราคาสูง ทําให้ประชาชนต้องเข้า
มาใช้บริการของรถโดยสารประจําทางมากขึ้น แต่สภาพโดยรวมของรถโดยสารประจําทางยังคงมี
ข้อบกพร่องซึ่งต้องปรับปรุงหลายด้าน ประกอบกับคู่แข่งขันที่มีศักยภาพในการให้บริการแตกต่างกับ
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รถโดยสารประจําทาง ได้แก่ เครื่องบินโดยสารภายในประเทศราคาต่ํา และรถไฟรุ่นใหม่ ที่เข้ามาใน
ตลาดอยู่ ณ ขณะนี้ ทําให้ประชาชนหรือผู้บริโ ภคมีทางเลือกประเภทในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ส่งผล
ให้ บ ริ ษั ท ขนส่ ง จั ดสิ่ ง จู งใจต่ างๆ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้า ใช้ บริ ก ารของตนเองมากที่สุ ด โดยคํ านึ ง ถึ ง
พฤติกรรมของผู้บริโภค และความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค เช่น การจัดรถบริการให้กับ
ผู้บริโภคหลากหลายระดับ ได้แก่ รถปรับอากาศชั้น 1 (ป.1), รถปรับอากาศชั้น 2 (ป.2) หรือรถปรับ
อากาศพิเศษ (VIP) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในการเดินทาง
จะมีบริการแจกเครื่องดื่ม ขนม และอื่นๆ ที่แตกต่างกันในแต่ละบริษัทเพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เข้าใช้
บริการบริษัทของตนเอง อย่างไรก็ตามการขนส่งผู้โดยสารก็ยังประสบป๎ญหากับการให้บริการถึงแม้จะ
มีการให้บริการที่ทันสมัยและรวดเร็วก็ตาม เนื่องจากในป๎จจุบันมีการให้บริการรถโดยสารเป็นจํานวน
มากทั้ งของภาครั ฐ และภาคเอกชน แต่ไม่ ได้ดํ าเนิน การตามนโยบายที่รั ฐ บาลวางไว้ สํ าหรั บการ
ให้บริการและการขนส่ง จึงทําให้เกิดป๎ญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่เข้ารับบริการ เช่น การเก็บ
ค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรม พนักงานที่ให้บริการไม่สุภาพ และการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากสภาพรถที่
ไม่พร้อมใช้งานหรือขาดการตรวจสอบประสิทธิภาพ เป็นต้น ในปี พ.ศ. 2559 อุบัติเหตุรถทัวร์โดยสาร
สาธารณะทุกประเภท เพิ่มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 129.81 โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้น 239 ครั้งหรือ
เฉลี่ยเดือนละ 19 ครั้ง (ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน, 2560, 3)
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยต้องการสะท้อนป๎ญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ซึ่งจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีเส้นทางในการคมนาคม
ขนส่งทั้งสินค้าและมวลชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการให้บริการรถโดยสารทั้งของภาครัฐและ
ภาค มีความแตกต่างในเรื่องของราคาและบริการ สิ่งแวดล้ อมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ดังนั้ น เพื่อส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนได้รับบริการที่ดีจากการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี การวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตรวจสอบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการอย่างไร และมีป๎จจัยใดบ้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริ การรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี เพื่อนําผลการวิจัยที่ได้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพบริการ สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และสนับสนุนให้ประชาชนหันมาเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานครอุดรธานีเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
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2. เพื่อศึกษาป๎ จ จัย ส่ วนบุคคลที่มีผ ลต่อความพึงพอใจของผู้ โ ดยสารในการใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
3. เพื่อศึกษาป๎ จจั ย เกี่ย วกับการเดินทางที่มีผ ลต่อความพึงพอใจของผู้ โดยสารในการใช้
บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้จํานวน 3 ข้อ ดังนี้
1. ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก
2. ป๎จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี แตกต่างกัน
3. ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทางที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่อง การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่างกรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
เป็ น การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ โ ดยสารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี และป๎จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ประกอบด้วย ป๎จจัยส่วนบุคคล และป๎จจัย
เกี่ยวกับการเดินทาง
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิง
2.2 กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ ในการวิจั ย ผู้ ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจํานวน
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มเปูาหมายที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรที่ทําการวิจัยครั้งนี้
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็น ดังนี้
3.1.1 ป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และภูมิลําเนา
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3.1.2 ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง ได้แก่ บริษัทที่เลือกใช้บริการ วัตถุประสงค์ที่ใช้ใน
การบริ การ วิ ธี การซื้ อ ตั๋ ว หรื อ จองตั๋ ว ช่ ว งเวลาที่ใ ช้ ใ นการบริ ก าร ความถี่ ใ นการใช้ บ ริ การ และ
ระยะเวลาที่รอใช้บริการ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการ
รถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ซึ่งสามารถแบ่งความพึงพอใจในด้านต่างๆ
5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอัตราค่าบริการ ด้านระยะเวลาการเดินทาง ด้านพนักงานผู้ให้บริการบนรถ
ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ช่วงเวลาทําการวิจัย เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพรมรส
4. ระดับการศึกษาชันสู
้ งสุด
5. อาชีพ
6. รายได้ ตอ่ เดือน
7. ค่าใช้ จ่ายต่อเดือน
8. ภูมิลําเนา

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)
ความพึงพอใจของผู้ท่ มี าใช้ บริการรถ
โดยสารปรั บอากาศระหว่ าง
กรุ งเทพมหานคร-อุดรธานี
1. ด้ านอัตราค่าบริ การ
2. ด้ านระยะเวลาการเดินทาง
3. ด้ านพนักงานผู้ให้ บริ การบนรถ
4. ด้ านความปลอดภัยในการใช้ บริ การ
5. ด้ านความสะดวกสบายในการใช้ บริ การ

ปั จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง
1. บริ ษัทที่เลือกใช้ บริ การ
2. วัตถุประสงค์ที่ใช้ ในการบริ การ
3. วิธีการซื ้อตัว๋ หรื อจองตัว๋
4. ช่วงเวลาที่ใช้ ในการบริ การ
5. ความถี่ในการใช้ บริ การ
6. ระยะเวลาที่รอใช้ บริ การ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิง
กลุ่มตัวอย่างประชากร
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดย
กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงคํานวณโดยใช้สูตรกําหนดระดับความเชื่อมั่น
95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, 185-186)
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านป๎จจัยส่ว นบุคคลของกลุ่มตัว อย่างมี 8 ข้อ เป็นคําถามให้
เลือกตอบคําถามเดียว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านป๎จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการมี 6 ข้อ เป็นคําถามให้
เลือกตอบคําถามเดียว
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี มี 15 ข้อ เป็นคําถามประมาณค่า (Rating scales) ซึ่งมี 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง ดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1.1. ศึกษาจาก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2. หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1. งานวิจัยครั้งนี้การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 425 ราย และเก็บรวบรวมได้
นับ ตั้งแต่เริ่ มดําเนิน การสํารวจ โดยเริ่มจากการแจกแบบสอบถามไปสอบถามให้แก่ลู กค้าที่มาใช้
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บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมาหานคร พร้อมทั้ง
รอรับคืน
2.2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับมา
2.3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง จะดําเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 การสํ ารวจป๎ จ จัยส่ ว นบุคคลของผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การ
แจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
1.2 การสํารวจป๎จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
1.3 การสํารวจความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของป๎จจั ยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม Independent
t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของป๎จจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการกับความพึง
พอใจในการใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง กรุ ง เทพมหานคร-อุ ด รธานี
ในเขต
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย Independent t-test และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่
1. ป๎จจัยส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง
26-35 ปี สถานภาพเป็นโสด และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทหรือลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่ อ
เดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง
จากผลการวิจัย ผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
บริษัทนครชัยแอร์ มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการบริการ เพื่อเดินทางกลับภูมิลําเนา และมีวิธีการซื้อตั๋ว
หรือจองตั๋ว โดยซื้อที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้าประจําสถานี ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงค่ําถึงดึก (19.00 –
23.59 น.) ใช้บริการ 3-4 เที่ยว/ปี และรอใช้บริการประมาณ 6-10 นาที
3. ความพึงพอใจของผู้ ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานครอุดรธานี
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสาร
ปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีในด้านพนักงานผู้ให้บริการบนรถมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านอัตราค่าบริการ ด้านระยะเวลาการเดินทาง ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ และด้าน
ความสะดวกสบายในการใช้บริการ ตามลําดั บ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจําแนกตามรายด้าน พบว่า
ด้านอัตราค่าบริการ ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การแจกแจงรายละเอียดราคาค่าโดยสารมีความ
ชัดเจน มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับ
ระยะทาง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และราคาค่าโดยสารมีความคุ้มค่ากับการบริการมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ ด้านระยะเวลาการเดินทาง ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ การ
ให้บ ริการแต่ละเที่ย ว มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาคือ สถานที่
จําหน่ายตั๋วใกล้กับแหล่งชุมชน เพียงพอต่อความต้องการ และสะดวกในการเดินทาง มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง และการออกรถเป็นไปตามเวลาที่กําหนด และถึงจุดหมายปลายทางตรงตามเวลา
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ ด้านพนักงานผู้ให้บริการบนรถ ข้อที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด คือ การเข้าใจและตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใ ช้บริการอย่างชัดเจน มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานมีความใส่ใจดูแล ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคําและน้ําเสียง
สุภาพ ต่อผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และพนักงานมีการช่วยเหลือ
และแก้ไขป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ ด้าน
ความปลอดภัยในการใช้บริการ ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น เข็ม
ขัดนิรภัย ทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง มีความพร้อมใช้งานและมีมาตรฐานสากล มี

666

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง รองลงมาคือ การใช้ รถโดยสารมีความปลอดภัยด้านทรัพย์สิน มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง และพนักงานมีมารยาทในการขับขี่ และคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้โดยสาร มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตามลําดับ
ด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ ข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ระบบการจอง/ชําระ
ค่าตั๋วโดยสารมีความเหมาะสมครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น จองตั๋วทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ชําระ
ผ่าน 7-11และอินเตอร์เน็ต ฯลฯ มีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวก
บนรถ เช่น เครื่องปรับอากาศ เบาะนั่ง ผ้าม่าน ห้องน้ํา ฯลฯ สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอต่อความ
ต้องการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และการบริการรับสิทธิพิเศษ และส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร มี
ความพึงพอใจในระดับน้อย ตามลําดับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.1 สมมติฐานที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีโดยรวมอยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง จึงปฏิเสธสมมติฐาน
4.2 สมมติฐานที่ 2 ป๎จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการ
รถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี แตกต่างกัน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ต่ อ เดื อ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ เดื อ น และ
ภูมิลําเนา ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี
ผู้วิจัยจะนําผลการวิเคราะห์มาอภิปรายผลการวิจัยไว้ตามลําดับดังนี้
1. จากการสํารวจป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทางของผู้โดยสารส่วนใหญ่ใช้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี พบว่า ส่วนใหญ่ผู้โดยสารใช้บริการในช่วงค่ําถึงดึก (19.00
– 23.59 น.) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงพร มาลา และฐิติวรรณ ศรีเจริญ (2558) ได้ศึกษา
พฤติกรรมผู้ใช้บริการ และการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหว่างบริษัทรถโดยสาร A และบริษัทรถโดยสาร B เส้นทางขอนแก่น – กรุงเทพฯ พบว่า ผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่เดินทางในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อลิสา วิภาสธวัช
(2558) ได้ศึกษาคุณภาพการบริการของรถตู้โดยสารสายกรุงเทพฯ -พัทยา เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของรถตู้โดยสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถตู้โดยสารช่วงเย็น (15.01-20.00
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น.) ดังนั้น การศึกษาป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง เป็นการรับรู้และเข้าถึงพฤติกรรมผู้ใช้บริการ รับรู้ถึง
ความจําเป็นของบุคคล หรือความคิดริเริ่มในการใช้บริการและมีความแสดงออกถึงความต้องการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ
ระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการใช้บริการในด้าน
พนักงานผู้ให้บริการบนรถมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านอัตราค่าบริการ ด้านระยะเวลาการเดินทาง
ด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้ บ ริ ก าร และด้ า นความสะดวกสบายในการใช้ บ ริ ก าร ตามลํ า ดั บ
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐานุตรา จันทรเกตุ (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อ
คุณภาพของการให้บริการรถยนต์โดยสารประจําทางของบริษัท ขนส่ง จํากัด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัด สระบุรี พบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการให้ บริการ บุคลากร และการ
อํานวยความสะดวกอยู่ ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มริษา ไกรงู (2552)
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับอากาศประจําเส้ นทาง
กรณีศึกษา: สายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) พบว่า ในภาพรวมประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของรถตู้โดยสารประจําทางอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายหมวดพบว่าหมวดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระยะเวลาในการเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากการ
ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีขาดการกระตุ้นการใช้บริการด้วย
การให้สิทธิพิเศษและส่วนลดค่าตั๋วโดยสาร และผู้ใช้บริการยังเห็นว่าราคาค่าโดยสารยังไม่คุ้มค่าต่อ
การบริการ ประกอบกับขาดความใส่ใจอย่างจริงจังในมารยาทการขับขี่และคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผู้โดยสาร ส่งผลความพึงพอใจในภาพรวมในการใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง
3. ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการรถ
โดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐานุตรา จันทรเกตุ (2554) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การ
ต่อคุณภาพของการให้บ ริ การรถยนต์โ ดยสารประจําทางของบริษัท ขนส่ ง จํากัด ณ สถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารจังหวัด สระบุรี พบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีความแตกต่างกันตามป๎จจัยด้าน ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ที่ระดับ นัย สําคัญทางสถิติ 0.05 และงานวิจัยของศรัญญา แก้ว ศรี (2554)
ศึกษาเรื่ อง ป๎ จ จั ย ที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจของผู้ ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้ นทางสุ ราษฎร์ กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ด้านป๎จจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา และอาชีพ มีผล
ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์ -กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์
ธานีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. และเป็น
นักเรียนหรือไม่ได้ประกอบอาชีพและกลุ่มพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปาน
กลาง จึงใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี เพราะมีอัตราค่าบริการ
ต่ํากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีความรวดเร็ว และมีความสะดวกสบายด้าน
สถานีเดินทางต่างๆ ที่อยู่ภายในตัวเมือง แตกต่างจากสนามบินที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองอุดรธานี
โดยกลุ่มรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าจึง
อาจไม่พึงพอใจต่อการใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางด้วยเครื่องบินที่มีความสะดวกรวดเร็ว
และมีส่วนลดราคาตั๋วเครื่องบิน หรือ Low Cost Airline อย่างไรก็ตามผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มริษา ไกรงู (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสาร
ปรับอากาศประจําเส้นทาง กรณีศึกษา: สายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) พบว่า
มีเพียงตัวแปรด้านเพศและรายได้ส่วนตัวเท่านั้นที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้ประจํา
ทาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
4. บริษัทที่เลื อกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ และระยะเวลาที่รอใช้บริการ ที่
แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมของผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารปรั บ อากาศระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร-อุดรธานีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของมริษา ไกรงู (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการใช้บริการรถตู้โดยสารปรับ
อากาศประจําเส้นทาง กรณีศึกษา: สายกรุงเทพฯ-เพชรบุรี (หมายเลขเส้นทางเดินรถ 73) พบว่า
ช่วงเวลาที่รอใช้บริการและระยะเวลาที่รอใช้บริการมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถตู้โดยสาร
ประจําทาง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในบริษัทที่เลือกใช้บริการโดยเฉพาะ
บริษัทนครชัยแอร์ เพราะเป็นผู้เน้นการลงทุนเส้นทางมุ่งเน้นภาคอีสาน ด้วยจํานวนประชากรที่มี
มากกว่าภาคอื่ นๆ และมีการเดินทางมาทํางานในเมืองหลวงเป็นจํานวนมาก จึงมีจํานวนรถที่ออก
ให้บริการมากกว่าบริษัทอื่นๆ ประกอบกับการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งโดยเน้นการบริการใหม่ๆ
เช่น จอทีวีส่ ว นตั ว รวมถึงการบริ การ ที่เน้นมารยาทของพนักงานในการบริการ มีการแยกที่นั่ ง
ผู้โดยสารผู้หญิงที่เดินทางมาคนเดียวออกมาเป็น เลดี้โซน อย่างชัดเจน และการนําระบบไอที พัฒนา
ระบบหลังบ้านมาใช้เพิ่มช่องทางในการขายตั๋วและชําระเงินในรูปแบบใหม่ๆ มาให้บริการ เช่นการโทร
จองและจ่ายเงินค่าตั๋วผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส จองตั๋วผ่านแอปพลิเคชั่นนครชัยแอร์ ส่งผลให้ผู้ใช้บริ การ
มีความพึงพอใจเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ
นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังความสําคัญต่อช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ โดยผู้โดยสารที่เดินทาง
ช่วงค่ําถึงดึกมีความพึงพอใจในการให้บริการมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็นช่วงที่มี
จํานวนรถที่ออกให้บริการมากที่สุด มีให้เลือกหลากหลายบริษัท และการเดินทางช่วงค่ําถึงดึกทําให้
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หลับสบาย เพราะอากาศเย็นสบาย และการเดินทางในช่วงกลางวันจะไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้
สําหรับด้านระยะเวลาที่รอใช้บริการนั้น ผู้โดยสารที่ที่รอใช้บริการประมาณ 1-5 นาที มีความพึงพอใจ
โดยรวมในการใช้บริการมากกว่าผู้ที่รอใช้บริการประมาณ 6-10 นาที ทั้งนี้เนื่องจาก เวลาเป็นป๎จจัย
หนึ่งที่สําคัญมาก ในมุมของการดําเนินธุรกิจบริการในป๎จจุบันเพราะว่า ไม่มีผู้ใช้บริการชอบการรอ
คอย ผู้ใช้บริการจึงคาดหวังให้ได้รับบริการที่ตรงต่อเวลาและรวดเร็ว อย่างไรก็ตามผลการวิจัยไม่
สอดคล้ องกับงานวิจั ย ของศรั ญญา แก้ว ศรี (2554) ศึกษาเรื่อง ป๎จจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศเส้นทางสุราษฎร์ -กรุงเทพฯ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ช่วงเวลา
ที่เลือกใช้บริการที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้ใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการศึกษา ผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี มี
ความพึงพอใจต่อด้านพนั กงานผู้ ให้ บ ริการบนรถมากที่สุ ด ดั งนั้น ผู้ ประกอบการรถโดยสารหรื อ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การให้ บ ริ ก ารของพนั ก งานบนรถ เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
บรรยากาศในการใช้บริการและทําให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจในที่สุด นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี มีความพึงพอใจต่อด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ
น้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการรถโดยสารจําเป็นต้องหาแนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ โดยเฉพาะ การรับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลดค่าโดยสาร
2. ตัวแปรป๎จจัยส่วนบุคคลและป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทางที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มา
ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศระหว่าง กรุงเทพมหานคร-อุดรธานี ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ
บริษัทที่เลือกใช้บริการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ และระยะเวลาที่รอใช้บริการ สามารถนําไปใช้ใน
การวางแผน หรือวางกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจรถโดยสารปรับอากาศให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และ
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้โดยสาร ทําให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและ
ต้องใช้บริการเป็นประจํา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจ เช่น ความต้องการหรือ
ความคาดหวังในการบริการ และป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นต้น
2. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บ ริการรถโดยสารปรับอากาสกับระบบการ
เดินทางอื่น เช่น รถไฟ และเครื่องบิน เป็นต้น
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คุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง
THE SERVICE QUALITY OF MRT PURPLE LINE IN
ฐิติกานต์ แน่นอุดร
สาขา วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail :mean_587@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาป๎จจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุ งเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาป๎จจัยที่มีผ ลต่อ
คุณภาพการบริการที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและ
จั ง หวั ด นนทบุ รี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุ งเทพมหานครและจั งหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test F-test และ Scheffe’s method ผลการวิจัยพบว่า1. ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 15-25 ปี สถานภาพเป็นโสด และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทหรือลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 –
20,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีภูมิลําเนา
อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล2. ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นในป๎จจัยที่ มีผลต่อ
คุณภาพการบริการ อยู่ในระดับเห็นด้ว ยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสะดวก
รวดเร็วในการให้ บริการ มีระดับความคิดเห็ นด้ว ยมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจในการ
ให้บริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ให้ บริการ
และด้านมารยาทของผู้ให้บริการ ที่มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ตามลําดับ3. ในภาพรวมในภาพรวม
ผู้ใช้บริการเห็นว่าคุณภาพบริการของรถไฟฟูามหานครอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก โดยด้านระยะเวลาการเดินทางมีคุณภาพบริการมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านอัตราค่าบริการ มีค่าเท่ากับ ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ด้านการจําหน่าย
บั ตรโดยสาร และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ ตามลํ าดับ4. ป๎จจัยส่ ว นบุคคล ได้แ ก่
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5. ป๎จจัย
ที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ความเต็มใจในการให้บริการ
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การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง มารยาทของผู้ให้บริการ และความรับ ผิดชอบต่องานที่
ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพการให้บริการ,รถไฟฟูามหานครสายสีม่วง
Abstract
The purpose of this study is to look at the of service quality and personal
fadors affecting the quality of service of MRT in Bangkok and Nonthaburi area,
redundant. The samples used in the study were 400 people who use the metro
service in Bangkok and Nonthaburi area. The questionnaire was used as a tool to
collect data. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean,
standard deviation, t-test, F-test, and Scheffe's method.
The research found that 1. The majorities of the users the majority of them
work as office works were female, age between 15-25 years old, single, and have a
bachelor’s degree. Most of the occupations were employees of the companies. The
average monthly income was between 10,000 - 20,000 baht and the average
monthly fee was between 5,001 - 10,000 baht, most of which were domiciled in
Bangkok and its vicinity. 2.Consisleng with space needed Overall, the level of
customer satisfaction is in the very agreeable level users have a level of opinion on
factors affecting the quality of the service at the very agreeable level. When
considering each aspect, it was found that the convenience and speed of service
receive the highest level of opinion, followed by the service of the employees, this it
fine, the responsibility for the service, and the etiquette of the service provider. The
level of the feedback overall is very high, respectively. 3. the very agreeable level,
the service quality of the MRT was very high. When considering each aspect, it was
found that all aspects had a high level of feedback. In terms of travel time, the
service quality was the highest, followed by the service rate equal to the safety of
using cannot have and use commas and end the last point with and the service,
ticketing and the convenience to use the service. 4.Personal factors include
occupational status and monthly income.The quality of service of the MRT in
Bangkok and Nonthaburi province were different. The difference was statistically
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significant at 0.05 level. 5.The factors affecting the quality of service are there are six
fadoss that affects the quality of the service the ease of service, the willingness to
serve, providing complete and accurate information, the courtesy of the service
provider and responsibility for the service. These fatoes affect the quality the service
of MRT and quality relation of MRTA in Bangkok and Nonthaburi area were
statistically significant at 0.05 level.
Key words : The Service Quality of MRT Purple Line
บทนา
กรุ งเทพมหานคร เป็ น เมื องหลวงและนครที่ มีป ระชากรมากที่ สุ ด ของประเทศไทย เป็ น
ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร
และความเจริญของประเทศ เป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก (วิกิพีเดีย, 2560) ดังนั้นป๎ญหาหลักของ
กรุ ง เทพมหานคร คื อ ป๎ ญ หาการจราจรที่ ติ ด ขั ด เนื่ อ งจากเป็ น ป๎ ญ หาที่ เ รื้ อ รั ง มานาน เพราะ
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นแหล่งจ้างงานสําคัญของประเทศ มีการ
วางแผนผังเมือที่ทําให้ทุกอย่างรวมอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นย่านธุรกิจ โรงเรียน สถานศึกษา และอื่นๆ
ทําให้มีผู้สัญจรที่ต้องใช้เส้นทางคมนาคมในการติดต่อทําธุรกิจ เดินทางไปทํางาน ไปสถานศึกษา และ
อื่นๆ อย่างคับคั่ง โดยกรุงเทพมหานครยังมีระบบถนนหรือทางด่วนที่ไม่เพียงพอต่อจํานวนรถที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงข่ายถนนที่ขาดประสิทธิภาพ และการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้การจราจรติดขัด ทําให้เกิดการสูญเสียจํานวนมาก อาทิเช่น เชื้อเพลิงรถที่ถูก เผา
ผลาญ เวลาการเดินทางที่สูญเสียไปแทนที่จะนําไปทํากิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์ และก่อให้เกิดมลภาวะ
ทางอากาศจากไอเสียรถยนต์ มลภาวะทางเสียง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของผู้ใช้รถใช้
ถนน
การแก้ไขป๎ญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นมีหลายประการ
และแนวทางการแก้ ไขป๎ ญหาที่รั ฐ บาลให้ ความสํ าคัญ คือ รถไฟฟูาเฉลิ ม พระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า รถไฟฟูาบีทีเอส (BTS Sky train) เป็นระบบขนส่งมวลชนแบบ
รางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินการโดย บริษัท ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด ภายใต้สัมปทานของกรุงเทพมหานคร
และสัญญาว่าด้วยความเข้าใจกับการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดยให้บริการ 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิท และสายสีลม เพื่อขนส่ง
ผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวได้จํานวนมาก มลพิษต่ํา มีความปลอดภัย และลดระยะเวลาในการเดินทาง ซึ่ง
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เป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เป็นอย่างดี
(บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด มหาชน, 2560)
เมื่อพิจารณาถึงจํานวนผู้โดยสารระบบขนส่ งสาธารณะในส่วนของรถไฟฟูาขนส่งมวลชนมี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยจํานวนผู้โดยสารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถไฟฟูาบีทีเอส)ได้เพิ่มขึ้น
จาก 148,641 คน/ เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ .2542 เป็น 622,451 คน/เที่ยว/วัน ในปี พ.ศ. 2558
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.68 ต่อปี ในส่วนของรถไฟฟูามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในปีงบประมาณ
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รถไ ้ าบี ทีเอส

รถไ ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

พ.ศ. 2548 มีจํานวนผู้โดยสารเฉลี่ย 154,360 คน/เที่ยว/วัน และเพิ่มขึ้นเป็น 256,957 คน/เที่ยว/วัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5.27 ต่อปี
จํานวนผู้โดยสารรถไฟฟูาขนส่งมวลชนเฉลี่ยต่อวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2558
ที่มา: การรถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (2559)
จากข้อมูลดังกล่าว การเดินทางโดยระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
การเดินทางโดยยานพาหนะส่วนบุคคลมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ดังนั้น การดําเนินการ
รถไฟฟูามหานครสายสีม่วง ส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง โดยเฉพาะประชาชนที่ใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการขึ้นราคาน้ํามัน และลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ซึ่งเป็นผลมาจากความรวดเร็วและตรงเวลาของรถไฟฟูา เพราะการเดินทางด้วยรถไฟฟูาเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด นําพาไปสู่จุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้น เป็นการแสดงถึง
รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน (Life Style) ในลักษณะของสังคมเมืองที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม
นวัตกรรมรูปแบบใหม่สําหรับการเดินทางนี้ ยังคงมีป๎ญหาด้านต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
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การให้บริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น ป๎ญหาอัตราค่าใช้บริการเมื่ อเปรียบเทียบกับ
รถโดยสารประจําทางหรือรถเมล์ ป๎ญหาสถานีที่ไม่สะดวกในการเชื่อมต่อรถเมล์ ป๎ญหาความหนาแน่น
ของผู้ใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน ป๎ญหาความปลอดภัยของสถานีให้บริการ และเส้นทางรถไฟฟูาที่ไม่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นต้น ส่งผลให้จํานวนผู้ใช้บริการไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้กําหนดเอาไว้ (การ
รถไฟฟูาขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 2559)
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการรถไฟฟูามหานครสาย สี
ม่วงในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และต้องการทราบถึงป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของผู้โดยสารที่ใช้ บริการรถไฟฟูามหานครสายสีม่วง เพื่อพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการให้ บริ การ และกําหนดแนวทางการให้บริการที่เหมาะสมสําหรับให้ระบบการบริการ
รถไฟฟูามหานครสายสีม่วงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ทําให้
ผู้ โ ดยสารเกิดความพึงพอใจ และข้อมูล ที่ ได้จากการวิจัยจะเป็ นแนวทางในการพัฒ นาระบบการ
ดําเนินการและการให้บริการรถไฟฟูามหานครที่กําลังจะขยายเส้นทางในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถไฟฟูามหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อ ศึก ษาป๎ จ จั ย ส่ ว นบุ คคลที่ มีผ ลต่อ ความพึ งพอใจของผู้ โ ดยสารที่มี ต่อ การใช้ บริ การ
รถไฟฟูา
3. เพื่อศึกษาป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทางที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารในการใช้บริการ
รถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้จํานวน 3 ข้อ ดังนี้
1. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ โ ดยสารที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก
2. ป๎จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟูามหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
3. ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทางที่แ ตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟูามหา
นครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยเรื่องคุณภาพการให้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุ รี เป็ น การศึกษาความพึงพอใจของผู้ โ ดยสารที่มีต่อ การให้ บริการรถไฟฟูามหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี และป๎จจัยที่ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการ
ให้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ป๎จจัยส่วนบุคคล
และป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1
ประชากร ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
2.2
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปโดยกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจัยไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนจึงกําหนด 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มเปูาหมายที่สามารถ
เป็นตัวแทนของประชากรที่ทําการวิจัยครั้งนี้
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) แบ่งเป็น ดังนี้
3.1.1 ป๎จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
อาชีพ รายได้ต่อเดือนค่าใช้จ่ายต่อเดือน และภูมิลําเนา
3.1.2 ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง ได้แก่วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการบริการ วิธีการซื้อตั๋ว
ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ ความถี่ในการใช้บริการ และระยะเวลาที่รอใช้บริการ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการ
รถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถแบ่งความพึงพอใจในด้าน
ต่างๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอัตราค่าบริการ ด้านระยะเวลาการเดินทาง ด้านการจําหน่ายบัตร
โดยสาร ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ช่วงเวลาทําการวิจัย เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง มกราคม พ.ศ. 2561
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
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1. ทําให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถไฟฟูามหานครใน
เขตกรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ดนนทบุ รี ใ นด้ า นต่า งๆ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นอั ต ราค่ า บริ ก า รด้ า น
ระยะเวลาการเดินทาง ด้านการจําหน่ายบัตรโดยสาร ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ และด้าน
ความสะดวกสบายในการใช้บริการ
2. ทําให้ทราบถึงป๎จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถไฟฟูา
มหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรีได้แก่ ป๎จจัยส่วนบุคคล และป๎จจัยเกี่ยวกับการ
เดินทาง
3. สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน และพัฒนาการ
ให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนองความต้องการที่
แท้จริงและจูงในให้ประชาชนมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
4. สามารถนําผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการดําเนินการการให้บริการของรถไฟฟูามหา
นครที่กําลังจะขยายเส้นทางในอนาคต
คาจากัดความ/นิยามต่างๆ
การศึกษาครั้งนี้ ได้นิยามศัพท์ที่ใช้เป็นตัวแปรในการวิจัย เพื่อกําหนดความหมายในการทํา
ความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้
1. ระบบขนส่งมวลชน หมายถึง ระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถขนถ่ายผู้โดยสารได้คราวละ
มากๆ ซึ่งผู้โดยสารจะขึ้นลงตามจุดที่กําหนดไว้
2. ระบบไฟฟูาขนส่งมวลชน หมายถึง ระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถขนส่งคนเป็นจํานวน
มากๆ โดยใช้รถไฟ มีพลังงานไฟฟูาในการขับเคลื่อน ซึ่งจะทําทางวิ่งเฉพาะไม่ปะปนกับการจราจร
อย่างอื่น ทําให้ประชาชนสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรง
เวลา และมีประสิทธิภาพ โดยการก่อสร้างวิ่งและสถานีรับส่ งผู้โดยสารอาจจะอยู่ใต้ดิน ระดับดิน หรือ
ยกระดับก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละเมือง
3. รถไฟฟูามหานครสายสีม่วง หมายถึง รถไฟฟูามหานครสายฉลองรัชธรรม เป็นระบบ
รถไฟฟูาขนส่ งมวลชนในกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล มีเส้ นทางการเดินรถรวมระยะทาง 23
กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 16 สถานี ช่วงเตาปูนถึงราษฏร์บูรณะ ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟูากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในลักษณะของการจ้างเดินรถจากการรถไฟฟูาขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย
4. ผู้ รั บ บริ ก าร หมายถึ ง ผู้ โ ดยสารที่ เ ดิ น ทางโดยการใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
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5. ป๎จจัยส่วนบุคคล หมายถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้โดยสารที่เดินทางโดยการใช้บริการ
รถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ที่มีลักษณะแตกต่างกัน ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่า ยต่อเดือน และ
ภูมิลําเนา
6. ป๎จจัยเกี่ยวกับการเดินทาง หมายถึงสิ่งกระตุ้นหรือสาเหตุที่ทําให้ผู้โดยสารเลือกใช้บริการ
รถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการ
บริการ วิธีการซื้อตั๋ว ช่วงเวลาที่ใช้ในการบริการ ความถี่ในการใช้บริการ และระยะเวลาที่รอใช้บริการ
7. ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ หมายถึงความรู้สึก ความคิดเห็น ตลอดจนปฏิกิริยา
ตอบสนองของผู้รับบริการ จากการใช้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี เป็นความรู้สึกที่แต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใช้บริการ ซึ่งคุณค่าหรือประโยชน์
ที่ได้รับนั้นเท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวังของคนๆ นั้น ในทางตรงกันข้ามถ้าผลจากการใช้
บริการนั้นต่ํากว่าค่าความคาดหวัง บุคคลนั้นย่อมจะเกิดความไม่พอใจ ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้
บริการ ประกอบด้วย 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอัตราค่าบริการ ด้านระยะเวลาการเดินทาง ด้านการ
จําหน่ ายบัตรโดยสาร ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ และด้านความสะดวกสบายในการใช้
บริการ
8. การบริการ หมายถึง การรับใช้ให้ความสะดวกต่างๆ ในการบริการ หรือกระบวนการ
กิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการหรือผู้ใช้บริการนั้นๆ
9. คุณภาพการบริการ หมายถึง ความสอดคล้องกับความต้องการระดับความสามารถของ
การให้บริการต่อการบําบัดความต้องการและระดับความพึงพอใจของประชาชนหลังจากได้รับบริการ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
9. เพศ
10.อายุ
11.สถานภาพรมรส
12.ระดับการศึกษาชั้นสู งสุ ด
13.อาชีพ
14.รายได้ต่อเดือน
15.ค่าใช้จ่ายต่อเดือน
16.ภูมิลาเนา

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อคุณภาพการบริการ
7. ความสะดวกรวดเร็ วในการ
ให้บริ การ
8. ความเต็มใจในการให้บริ การ
9. การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ครบถ้วน
และถูกต้อง
10.มารยาทของผูใ้ ห้บริ การ
11.ความรับผิดชอบต่องานที่
ให้บริ การ

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

คุณภาพการให้ บริการของรถไฟฟ้ ามหานคร
สายสี ม่วงในเขตกรุ งเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรี
6. ด้านอัตราค่าบริ การ
7. ด้านระยะเวลาการเดินทาง
8. ด้านการจาหน่ายบัตรโดยสาร
9. ด้านความปลอดภัยในการใช้บริ การ
10.ด้านความสะดวกสบายในการใช้
บริ การ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การกาหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี ทั้งชายและหญิง
กลุ่มตัวอย่างประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรี ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยไม่ทราบจํานวน
ประชากรที่แน่นอนจึงคํานวณโดยใช้สูตรกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95% (บุญชม ศรีสะอาด, 2556,
185-186) ดังนี้
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามด้านป๎จจัยส่ว นบุคคลของกลุ่มตัว อย่างมี 8 ข้อ เป็นคําถามให้
เลือกตอบคําถามเดียว
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการมี 5 ข้อ เป็นคําถามให้
เลือกตอบคําถามเดียว
ตอนที่ 3
แบบสอบถามด้ า นคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจั งหวัดนนทบุรี มี 15 ข้อ เป็นคําถามประมาณค่า (Rating scales) ซึ่งมี 5
ระดับ
ตอนที่ 4 ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ มุ่งศึกษา ป๎จจัย
ส่ว นบุคคล ป๎ จ จัย ที่มีผ ลต่อคุณภาพการบริการ และความคิดเห็ นโดยรวมของผู้ ที่มาใช้บริการต่อ
คุณ ภาพการใช้ บ ริ ก ารของรถไฟฟู ามหานครในเขตกรุง เทพมหานครและจั ง หวั ดนนทบุรี โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนํามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง ดังนี้
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1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1.1. ศึกษาจาก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2. หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขั้นตอนดังนี้
2.1. งานวิจัยครั้งนี้การเก็บรวบรวมแบบสอบถามจํานวน 425 ราย และเก็บรวบรวมได้
นับ ตั้งแต่เริ่ มดําเนิน การสํารวจ โดยเริ่มจากการแจกแบบสอบถามไปสอบถามให้แก่ลู กค้าที่มาใช้
บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
2.2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้กลับมา
2.3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400
ตัวอย่าง จะดําเนินการโดยการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1
การสํ า รวจป๎ จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
1.2 การสํารวจป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของผู้ที่มาใช้บริการรถไฟฟูามหานครใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
1.3 การสํารวจความคิดเห็นโดยรวมของผู้ที่มาใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการของ
รถไฟฟู า มหานครในเขตกรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด นนทบุ รี สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
2.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของป๎จจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูา
มหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่ม Independent t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
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2.2 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการกับคุณภาพการ
ให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย Independent t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่
1. ป๎จจัยส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง 1525 ปี สถานภาพเป็นโสด และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทหรือลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. ป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นในป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยที่มี
ผลต่อคุณภาพการบริการ ในด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจในการให้บริการ
มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ด้านการให้ข้อมูลข่ าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง มีระดับความคิดเห็น
ด้วยมาก ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ให้บริการ มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก และด้านมารยาทของ
ผู้ให้บริการ มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นจําแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านความสะดวกรวดเร็วในการ
ให้บริการ ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การให้บริการและการเดินรถของรถไฟฟูามีความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลาเสมอ มีระดับความคิดเห็นด้ว ยมากที่สุ ด รองลงมาคือ การจําหน่ายบัตร
โดยสารรถไฟฟูาสามารถออกบัตรหรือตอบสนองการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็น
ด้วยมากทีส่ ุด และเครื่องสอดหรือสแกนเข้า-ออกรถไฟฟูาทํางานได้อย่างรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็น
ด้วยมากที่สุด ตามลําดับ
ด้านความเต็มใจในการให้บริการ ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ พนักงานของรถไฟฟูา
ให้ บ ริ การท่านด้ว ยความกระตือ รื อร้น และเต็ม ใจในการให้ บริก าร มี ระดั บความคิ ดเห็ นด้ว ยมาก
รองลงมาคือ พนักงานสามารถแก้ป๎ญหาได้อย่างถูกต้องด้วยความซื่อสัตว์สุจริต มีระดับความคิดเห็น
ด้วยมาก และพนักงานมีความพร้อมตลอดเวลาในการให้บริการแกท่าน มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก
( X =4.14) ตามลําดับ
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ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้ วนและถูกต้อง ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ รถไฟฟูามี
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และรถไฟฟูามีช่องทางในการให้
ข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําการใช้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น call center หรือ website เป็น
ต้น มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ รถไฟฟูามีรูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของขบวนผ่านจอ LED/LCD แบบ Real Time มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ตามลําดับ
ด้านมารยาทของผู้ให้บริการ ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ พนักงานของรถไฟฟูา แต่งกาย
สุภาพและสะอาดเรียบร้อย มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ พนักงานของรถไฟฟูาสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่ งที่ท่านร้องขอได้ทันที มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก และพนักงานของรถไฟฟูา
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่และเป็นมิตร มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก ตามลําดับ
ด้านความรับผิดชอบต่องานที่ให้บริการ ประเด็นที่เห็นด้ วยมากที่สุด คือ รถไฟฟูามีระบบ
จัดการความปลอดภัยด้านการปูองกันการตกรางมีระดับความคิดเห็นด้วยมาก รองลงมาคือ รถไฟฟูา
ให้บริการความช่วยเหลือพิเศษสําหรับผู้โดยสารเป็นรายบุคคล เช่น ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น มี
ระดับความคิดเห็นด้วยมาก และรถไฟฟูามีช่องทางในการร้องเรีย นต่อการบริการหลากหลายช่องทาง
เช่น กล่องรับความคิดเห็น call center หรือ website เป็นต้น มีระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ตามลําดับ
3. คุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่าคุณภาพบริการของรถไฟฟูา มหานครอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการเห็นว่าคุณภาพบริการของรถไฟฟูามหานครในด้าน
ระยะเวลาการเดินทางมีคุณภาพบริการมากที่สุด และมีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
ด้านอัตราค่าบริการ มีค่าเท่ากับ ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก
ด้านการจําหน่ายบัตรโดยสาร มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก และด้านความสะดวกสบายในการใช้
บริการ มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นจําแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านอัตราค่าบริการ ประเด็นที่เห็น
ด้วยมากที่สุด คือ การแจกแจงรายละเอียดราคาค่าโดยสารมีความชัดเจน มีคุณภาพบริการอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ราคาค่าโดยสารมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง มีคุณภาพบริการอยู่
ในระดับ มาก และราคาค่าโดยสารมีความคุ้มค่ากับการบริการมีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
ด้านระยะเวลาการเดินทาง ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ การออกรถเป็นไปตามเวลาที่
กําหนด และถึงจุดหมายปลายทางในเวลาที่เหมาะสม มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
เส้นทางครอบคลุม และระยะเวลาการเดินทางแต่ละสถานีมีความเหมาะสมเส้นทางครอบคลุม และ
ระยะเวลาการเดิน ทางแต่ละสถานีมีความเหมาะสม มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก และระยะทาง
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ของสถานีเชื่อมต่อกับสถานีของรถไฟฟูาสายอื่นมีความเหมาะสม มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
ด้านการจําหน่ายบัตรโดยสาร ประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ห้องจําหน่ายบัตรโดยสาร/
เครื่องจําหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัติมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
พนักงาน ณ จุดจําหน่ายบัตร และจุดใช้บัตรโดยสาร มีความใส่ใจดูแลช่วยเหลือ ยิ้มแย้ม พูดจาด้วย
ถ้อยคําและน้ําเสียงสุภาพ ต่อผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก และการลด
ราคาของบัตรโดยสารแต่ละประเภทมีความเหมาะสม เช่น ลด 50% สําหรับผู้สูงอายุ เด็กอายุไม่เกิน
14 ปี และลด 10% สําหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 23 ปี มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก
ตามลําดับ
ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ประเด็นที่เห็นด้ว ยมากที่สุด คือ การบริการมีความ
ปลอดภัยด้านทรัพย์สินบนสถานีและขบวนรถไฟฟูา มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
การบริการมีระบบรักษาความปลอดภัยบนสถานีและขบวนรถไฟฟูา มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก
และการบริการมีความปลอดภัยด้านร่างกายบนสถานีและขบวนรถไฟฟูา มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับ
มาก ตามลําดับ
ด้านความสะดวกสบายในการใช้ บริก าร ประเด็น ที่เห็ นด้ ว ยมากที่ สุ ด คือ จํานวนสถานี
ให้บริการมีจํานวนเหมาะสม มีคุณภาพบริการอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สิ่งอํานวยความสะดวกมี
บริการบริเวณสถานีโดยสาร เช่น บันได้เลื่อน ห้องน้ํา ร้านมินิมาร์ท ตู้ ATM เป็นต้น มีคุณภาพ
บริการอยู่ในระดับมาก และสถานที่บริการที่จอดรถสําหรับผู้โดยสารมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ
บริการอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
4.1 สมมติฐานที่ 1 ระดับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก
จากผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการมีคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานคร
ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับมาก จึงยอมรับสมมติฐาน
4.2 สมมติฐานที่ 2 ป๎จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหา
นครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
จากผลการวิจั ย พบว่า เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา ค่า ใช้จ่ ายต่อเดือน และภู มิลํ าเนา ที่
แตกต่างกันมีคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพการให้ บริการของรถไฟฟูามหา
นครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.3 สมมติ ฐ านที่ 3 ป๎ จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
จากผลการวิจัย พบว่า ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ความเต็มใจในการให้บริการ
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้องมารยาทของผู้ให้บริการ และความรับผิดชอบต่องานที่
ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. จากการสํารวจป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการของผู้ใช้บริการรถไฟฟูามหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการเห็นว่าคุณภาพบริการของรถไฟฟูา
มหานครอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งมีคุณภาพบริการ
มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเต็มใจในการให้บริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและ
ถู ก ต้ อ ง ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และด้ า นมารยาทของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ตามลํ า ดั บ
เนื่ องจากเป็ นการบ่ งบอกถึงการดําเนินงานที่ส นับสนุนพฤติกรรมการทํางานของผู้ ใช้บริการ โดย
ผู้ใช้บริการสามารถเดินทางถึงจุดหมายโดยไม่ติดขัด ถูกต้อง และทันตามกําหนดที่ตนเองได้วางไว้
(Kotler, 2003) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของติมณฑน์ วิมูลชาติ (2553) ได้ทําการศึกษา เรื่อง ความ
พึงพอใจของกลุ่มคนทํางานในการใช้บริการรถไฟฟูาบีทีเอส กล่าวว่า ผู้ใช้บริการพึงพอใจในคุณภาพ
การบริ การของรถไฟฟูาบี ทีเอสอยู่ ในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรัตน์
สุวรรณกูล (2558) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของผู้โดยสารชาวไทย
กล่าวว่า ผู้ใช้บริการคาดหวังต่อความสะดวกในการใช้ บริการ โดยการรับรู้คุณภาพของการนําเสนอ
บริการด้านความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ปฏิกิริยาการให้บริการอย่างรวดเร็วจะทําให้เกิดความพึง
พอใจในการให้บริการได้ในที่สุด
2. จากการสํ า รวจข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมผู้ใช้บริการเห็นว่าคุณภาพบริการของรถไฟฟูา
มหานครอยู่ ในระดับมาก โดยเฉพาะในประเด็นระยะเวลาการเดินทางมีคุณภาพบริการมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ด้านอัตราค่าบริการ มีค่าเท่ากับ ด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ ด้านการจําหน่าย
บัตรโดยสาร และด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ ตามลํ าดับ เนื่องจากระยะเวลาในการ
เดินทางมีความสําคัญต่อการประหยัดเวลามากที่สุด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีจราจรหนาแน่น
รถไฟฟูามหานคร จึงเป็นทางเลือกของผู้ใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรัตน์ สุวรรณกูล
(2558) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อการเดิ นทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของผู้โดยสารชาวไทย เทียบกับ
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การเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ําและแนวโน้มพฤติกรรม ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กล่าว
ว่า ผู้ใช้บริการคาดหวังต่อระยะเวลาในการเดินทาง
3. สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลต่อคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการให้ บ ริ การของรถไฟฟูา มหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวั ดนนทบุรี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่ใช้
บริการคนเดียว พฤติกรรมบ่งบอกถึงความมีอิสระในกระบวนการคิด แตกต่างจากผู้ใช้บริการที่สมรส
หรือเคยมีครอบครัวซึ่งจําเป็นต้องคํานึงถึงบุคคลภายในครอบครัว จึงต้องการรถยนต์หรือรถครอบครัว
เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับตนเองและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นบุตรหลาน หรือผู้สูงอายุ
เป็นต้น
ด้า นกลุ่ ม ที่ป ระกอบอาชีพ เป็ นพนัก งานบริ ษัท ข้ าราชการ หรือ นัก เรี ย น นัก ศึก ษา เป็ น
ผู้ ใช้บ ริ การเป็ น ประจํ าทุกวัน อาจได้รั บอัตราค่ าโดยสารพิเศษ ทํา ให้ พึงพอใจต่อคุณภาพบริการ
มากกว่ า กลุ่ ม ที่ ป ระกอบอาชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว หรื อ ค้ า ขาย ประกอบกั บ การใช้ บ ริ ก ารรถไฟฟู า มี
กฎระเบียบที่ชัดเจน จะส่งต่อพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการขนสินค้าไปวางจําหน่ายยังที่ต่างๆ ดังนั้นพ่อค้า
แม่ค้าที่ต้องการขนสินค้าไปวางจําหน่ายจึงใช้บริการรถรับจ้างหรือรถโดยสารประจําทาง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพชร จิตต์แจ้ง (2553) ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจใช้บริการรถไฟฟูามหานครของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาชีพที่แตกต่างกันจะมีผลต่อระดับการตัดสินใจใช้บริการ
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของยุวดี วรสิทธิ์ และเอก
ชุณหชัชราชัย (2559) ป๎จจัยด้านคุณภาพบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟูาแอร์ พอร์ตเรล
ลิ้งก์ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติ
ของผู้ใช้บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
สํ าหรั บ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท สู งกว่าผู้ ที่มีร ายได้เฉลี่ ยมากกว่า 40,000 บาท
เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สูงย่อมคาดหวังหรือต้องการคุณภาพบริการที่ดีที่สุด และมักคํานึงถึงรสนิยมการ
ให้บริการในรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่งผลให้ความสําคัญที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
รถไฟฟูามหานครน้อยกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ํากว่า ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของยุวดี
วรสิทธิ์ และเอก
ชุณหชัชราชัย (2559) ป๎จจัยด้านคุณภาพบริการ และพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรล
ลิ้ งก์ที่มีผ ลต่อทัศนคติ ของผู้ ใช้บ ริ การในกรุงเทพมหานคร กล่ าวว่า รายได้ ที่แตกต่างกันมีผ ลต่ อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟูาแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ในกรุงเทพมหานครต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิ หาญสุรนันท์ (2548) ได้กล่าวถึงป๎จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟูาใต้ดิน กล่าวว่า รายได้ ไม่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟูาใต้ดิน
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4. ป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการ คือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ความเต็มใจ
ในการให้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง มารยาทของผู้ให้บริการ และความ
รับผิดชอบต่องานที่ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี นั่นคือ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ ความเต็มใจในการ
ให้บริการ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง มารยาทของผู้ให้บริการ และความรับผิดชอบ
ต่ อ งานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น จะทํ า ให้ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของรถไฟฟู า มหานครในเขต
กรุ งเทพมหานครและจั งหวัดนนทบุรีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกรัตน์ สุ วรรณกูล
(2558) ได้ศึกษาความคาดหวังต่อการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงของผู้โดยสารชาวไทย เทียบกับ
การเดินทางด้วยสายการบินต้นทุนต่ําและแนวโน้มพฤติกรรม ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กล่าว
ว่า ผู้ ใช้บ ริ การคาดหวังต่อคุณภาพการบริการในด้าน ระยะเวลาในการเดินทาง ความถี่ของการ
ให้บริการ ความปลอดภัย ความสบายในห้องโดยสาร และความสะดวกในการใช้บริการ โดยความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการจะเกิดจากประสบการณ์ที่ผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการ เมื่อความต้องการถูกตอบสนองด้วยคุณภาพการให้บริการที่ดีก็จะเกิดความ
พึงพอใจและกลับมาใช้บริการซ้ําในที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้
1. จากผลการศึกษา ผู้ใช้บริการรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
ให้ความสําคัญต่อคุณภาพบริการด้านระยะเวลาการเดินทางมากที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารรถไฟฟูามหา
นครควรให้ความสําคัญต่อการออกรถตามเวลาที่กําหนดและถึงจุดหมายปลายทางในเวลาที่เหมาะสม
อย่างสม่ําเสมอ สําหรับด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการให้ความสําคัญน้อยที่สุด
ดัง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดหาสิ่ งอํานวยความสะดวก เช่น สถานที่จอดรถ
ห้องน้ํา ร้านมินิมาร์ท เป็นต้น เพื่อให้คุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
2. ตัวแปรป๎จจัยส่วนบุคคลและป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการซึ่ งมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการให้บริการของรถไฟฟูามหานครในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย
ป๎จจัยส่วนบุคคล ในด้านสถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน และป๎จจัยที่มีผลต่อคุณภาพบริการใน
ด้านความสะดวกรวดเร็ ว ในการให้ บริก าร ความเต็มใจในการให้ บริ การ การให้ ข้อ มู ล ข่ าวสารที่
ครบถ้วนและถูกต้อง มารยาทของผู้ให้บริการ และความรับผิดชอบต่องานที่ให้บริการ สามารถ
นําไปใช้ในการวางแผน หรือวางกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจรถรถไฟฟูามหานครให้บรรลุเปูาหมายที่
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วางไว้ และสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจและต้องใช้บริการเป็นประจํา
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาและวิเคราะห์ตัวแปรอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ เช่น พฤติกรรม
ผู้ใช้บริการรถไฟฟูา ป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น
2. การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการรถไฟฟูามหานครกับรถไฟฟูา
สายอื่นๆ เช่น รถไฟฟูาบีทีเอส รถไฟฟูาเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นต้น เพื่อวางแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
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และการบรรลุเปูาหมาย และผลการวิจัยพบว่า 1) คนม้งให้ความสําคัญกับระบบอาวุโส และระบบ
เครือญาติ (สายตระกูลแซ่) และมี วิถีผลิต เกี่ยวโยงถึงความเชื่อในเรื่องของอํานาจเหนือธรรมชาติ
(วิญญาณบรรพบุรุ ษ) บนพื้นฐานของระบบความสัมพันธ์ และ 2) ระบบสังคมบนพื้นฐานการมี
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมร่วมกันของคนม้ง เป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ ส่งผล
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Abstract
This research was aimed to 1) study Hmong’s history and behavior from
Jadikho community and 2) analyze the human adaption behavior on the basis of
Hmong’s traditional history. This research is a community education participation
research (CEP) which members of the community participated in a research process.
Researchers collected data base on the principles of sociology. Collected data were
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1) primary data, using observation and interview. Sample, using purposive sampling,
were 9 elders and sages who agreed to give the information. 2) Secondary data
collected from related documents and other researches. Data was analyzed base on
social system and 4 fundamental duties which were adaptability, integration,
preservation, and
Accomplishment and The finding indicated that : 1) Hmong people place
importance on seniority and relative system. They believe in the supernatural (ghost
of their ancestor) on the basis of relative system and 2) Social system based on a
joint history and tradition of Hmong people determine the adaptation behavior of
the said people and affect the relationship in a production system, ethics system and
relation system holistically.
Keyword : Behavior, Human adaptation, History, Hmong traditional, Jadikho Village
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาคมโลกในสถานการณ์ป๎จจุบัน คือ ยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่ไร้
พรมแดน สามารถข้ามพรมแดนของรัฐชาติ ส่งผลต่อ“การเชื่อมโยง” ของวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม
โลก มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง หรือสู่สังคมอื่นๆ ได้ และเกิดเป็นปรากฏการณ์ของ
“หมู่บ้านโลก” ซึ่งทุกส่วนต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน ความเชื่อมโยงระหว่างกันเปรียบเสมือนอยู่ใน
บ้านเดียวกันที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติรวมกันอยู่ ความแตกต่างของวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ เริ่ม
ทยอยลดลง มีการยึดถือวัฒนธรรมร่วมเดียวกันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย ภาษาที่ ใช้ใน
การสื่อสาร เงินตรา สื่อเทคโนโลยี และอุดมการณ์ในมิติที่ทําให้เกิดความเหมือนกันแต่ไม่สามารถ
“หลอมละลาย” วิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างให้เหมือนกันได้ ผู้คนและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กลับเพิ่ม
พฤติกรรมการปรับ “ตัวตน” ให้ “แตกต่าง”
การปรับ “ตัวตน” ให้ “แตกต่าง” เพื่อให้เกิดการยอมรับของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง เป็น
ผลผลิตจากสังคมสามารถแบ่งได้ 3 ภาพ คือ ภาพแรกเกี่ยวกับตัวตน เป็นภาพตัวตนของตัวเราเองที่
เกิดขึ้นในสายตาของผู้อื่นเป็นภาพลักษณ์หรือความคิดแรกที่คนอื่นคิดเมื่อมีคนพูดถึงตัวเรา ซึ่งภาพ
เกี่ยวกับตัวตนอาจจะไม่ใช่ตั วตนจริงของตัวเรา โดยทั่วไปย่อมไม่มีใครต้องการให้ผู้อื่นระลึกถึงเราใน
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ภาพที่สองเป็นตัวตนในอุดมคติ เป็นภาพตัวตนที่เกิดขึ้นในความคิดของตัวเราเอง
หรือตัวตนที่เราต้องการจะเป็น ตัวตนในอุดมคติจึงเป็นกรอบในการกําหนดพฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย์ให้เป็นไปตามคาดหวัง และภาพสุดท้าย คือ ตัวตนที่มนุษย์แสดงออก ซึ่งควรสอดคล้องกับ
ตัวตนในอุดมคติ เพราะจะทําให้บุคคลมีความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อในแต่ละสังคมของกลุ่มชน
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ต่างๆ ก็จะมีชุดของความเชื่อที่เป็นพื้นฐานที่ผู้คนในแต่ละกลุ่มแต่ ละสังคมถือปฏิบัติ เพราะเชื่อกันว่ า
จะเกิดมงคลและความดีงามแก่ผู้ปฏิบัติ อันเนื่องมาจากบริบททางสถาบันครอบครัวมีการอบรมบ่ม
เพาะระเบียบสังคมจากคนรอบข้าง ผ่านการหล่อหลอมทางวัฒนธรรม อันหมายถึงค่านิยมและวิถี
ปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เป็นเรื่องของความคิด ความเชื่อที่กําหนดพฤติกรรม การกระทําของ
มนุษย์ เป็นป๎จจัยหล่อหลอมให้เกิดการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม (คณะกรรม การวิชามนุษย์กับ
สังคม, 2559 : 75 ; จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2551 : 60 ; เมตาตา (กฤตวิทย์) วิวัฒนานุกุล,
2559 : 179 และศิริพร ณ ถลาง, 2559 : 34, 181)
การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์
โดยเฉพาะชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ ต้องพยายามหากุศโลบายในการแสดงออกเพื่อ
สร้าง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของตนเอง ด้วยวิธีการทางคติชนวิทยามาเป็นพื้นฐานในการออก
กฎเกณฑ์ และ กฎจารีตเข้ามาควบคุมการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ ดิน น้ํา
ต้นไม้ และสัตว์ เป็นความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งมนุษย์
มิใช่เจ้า ไม่สามารถจับจอง แต่มนุษย์เป็นเพียงผู้ใช้ ต้องใช้ด้วยความเคารพ ตอบแทนบุญคุณด้วยความ
พอดี และเพียงพอต่อการยังชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีการผลิตของชุมชน บนพื้นฐานของการ
พึ่งตนเอง และสามารถผลิตป๎จจัยสี่ที่หาได้เองที่หาได้จากผืนปุา เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ฝ๎งตัวอยู่
ในวิถีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง กล่าวคือ การบริโภคด้วยความอ่อนน้อม รู้คุณค่า มีความเอื้อเฟือเผื่อแผ่
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิด หลั ก ของนั ก คิด สํ านั ก หน้ า ที่นิ ย ม เชื่อ ว่ าขนบธรรมเนี ยม หรื อ ลั ก ษณะทาง
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชนในสังคมล้วนมีความหมาย และหน้าที่ทั้งสิ้น ไม่ว่าใครจะมองเป็นเรื่อง
แปลกก็ตาม พิธีกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากความคิดและจิตนาการต่างๆ ล้วนต้องมีเหตุผลที่สร้างสรรค์
ทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คนในสังคมนั้นย่อมเข้าใจและรับรู้ว่า สิ่งที่ตนเองและสมาชิกในสังคมกระทํา
หรือประพฤติปฏิบัติมีความหมายและมีบทบาทหน้าที่ อย่างไรก็ดีพิธีกรรมักมีองค์ประกอบที่สําคัญ
คือ “ตํานาน” อาจกล่าวได้ว่า สมาชิกในสังคมใช้ เรื่องเล่าประเภทตํานานในการอธิบายเหตุผลและ
ที่มาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึง เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมในขณะที่พิธีกรรมเป็นส่วนที่เป็น
รูปธรรม ที่สามารถนํามาสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้กับกลุ่มตนเอง ซึ่งเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติและหรือ
เมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ อันเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เพื่อขอร้องให้อํานาจที่มองไม่เห็น เข้ามา
ช่วยเหลือในสิ่งที่ตนเองไม่มั่นใจ แล้วนํามาเป็นกลยุทธ์ของการเชื่อมประสานถึงพฤติกรรมการปรับตัว
ของมนุษย์ในสังคม ตามสถานการณ์ป๎จจุบันได้อย่างเป็นพลวัต (เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551 : 16 ;
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2546 : 119 ; พระธรรมปิฎกและคณะ, 2552 : 103 ; ภาณุเดช เกิดมะลิ,
2552 : 29 ; ยศ สันตสมบัติ, 2551 : 26-27 และ ศิริพร ณ ถลาง, 2557 : 364-365)
มนุษย์จะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เป็นพลวัต เพื่อให้สามารถดํารงชีวิต
ต่อไปอย่างมีความสุข จึงเป็นเรื่องสําคัญที่มนุษย์ทุกคนต้องฝึกฝนและเรียนรู้ “พฤติกรรมการปรับตัว”
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คือ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก
ซึ่งเมื่ อปรั บ เปลี่ ย นแล้ ว ความทุกข์ จะหายไป และถูกแทนด้ว ยความสุ ข และความพึง พอใจ โดย
เปูาหมายหลักของการปรับตัวเป็นไปใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) การปรับตัวเพื่อให้สามารถรับมือกับ
สถานการณ์ ท้าทายต่ างๆ ได้ดี ขึ้น โดยมุ่ง เน้ นการปรับใช้ความสามารถและศัก ยภาพที่ มีอยู่ ให้
สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น โดยให้เกิดความทุกข์น้อยที่สุด และ 2) การปรับตัวเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพใหม่ขึ้นมา ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยใน
การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวของมนุษย์ ต่อ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของบุคคลดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้นําทางที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถนํ า กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ า งๆ ของตนไปสู่ เ ปู า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ต้องมีความสมดุลในสิ่งจําเป็นต่างๆ โดยเฉพาะมีความสมดุลในเทคโนโลยี
เศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ จิ ต ใจ และสั ง คมวัฒ นธรรม ซึ่ งเป็ น ป๎จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จะทํ า ให้ เกิ ด
กระบวนการปรับตัวของมนุษย์ในสังคม (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2551 : 68)
จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความสัมพันธ์ของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะต้อง
ทําหน้าที่ประสานสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ระบบวัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดค่านิยมของสังคม และระบบ
สังคมเป็น ตัวกําหนดวิถีทางที่จะบรรลุเปูาหมายของค่านิยม มีการผลิตซ้ํา ปรับเปลี่ ยน หรือสร้าง
อุดมการณ์อํานาจขึ้นมาใหม่ในบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ต้องเผชิญกับประสบการณ์ทางสังคมอย่าง
จําเพาะเจาะจงในการปกปูองสิทธิ เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ามกลางสภาวะขัด แย้ง ดังนั้น
วัฒนธรรมเปรียบเสมือนรากเหง้าดั้งเดิมในวิถีดํารง และเป็นยุทธวิธีหลักสําหรับการพึ่งตนเองของ
ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขเกษม ขุนทอง, (2561) ได้ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการปูองกัน
พฤติกรรมการเสพย์สารเสพติดบนฐานจารีตม้ง แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า การประกอบพิธีกรรมในระดับครัวเรือน และในสายตระกูลแซ่ คือ
กลยุทธ์การควบคุมพฤติกรรมการปรับตัวของคนม้งให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจารีตม้ง ซึ่งปรากฏออกมา
ในรูปของความรัก ความผูกพัน และความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษร่วม
ผู้วิจัยมีความสนใจในประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมม้ง เนื่องจาก 1) เป็นชุนชนที่มีความเชื่อ
แบบดั้งเดิม และ 2) เป็นชุมชนที่มีความอ่อนไหวต่อการจัดของอํานาจรัฐที่เข้ามาในรูปของการพัฒนา
โดยมุ่งอธิบายพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ที่เกิดจากภาพอดีตตามหลักสังคมวิทยา โดยวิ ธีทาง
ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับระบบสังคม และการทําหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ คือ การปรับตัว การบูรณา
การ การรักษาแบบแผน และการบรรลุเปูาหมาย จะทําให้เข้าใจกลไกต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาถึงพฤติกรรมการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งนําไปสู่ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย และเชิงปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้สอดรับกับความเป็นพหุวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชน
บ้านเจดีย์โคะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิธีการดาเนินการวิจัย
พฤติกรรมการปรั บตัว ของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โ คะ
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอน
ของการดําเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ
เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP)
โดยให้สมาชิกของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา เก็บข้อมูล ตามหลักสังคมวิทยาด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ (The Historical Method) จากคําบอกเล่า ผู้วิจัยเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ
1. ข้อมูลปฐมภูมิ : จากการสังเกต และจากการสัมภาษณ์ กลุ่มเปูาหมายแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในระดับบุคคล (Individual Unit
of Analysis) ได้แก่ ผู้นําด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Leader) ผู้อาวุโส และปราชญ์ชุมชน จํานวน 9
คน มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีจารีตม้ง ผ่าน “ตํานาน” และ ขั้นการเก็บข้อมูลเชิงลึก
(สัมภาษณ์) ผู้วิจัยจะใช้ล่ามที่มีความรู้ด้านภาษาม้ง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ : จากเอกสารและงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทคนิคการศึกษาและ
การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากเอกสารอื่นๆ ตลอดรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายแบบ
เจาะจง เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง บ้านเจดีย์โคะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
3. การตรวจสอบความถูกต้องข้อมู ล ผู้วิจัยจะให้เทคนิคการคืน กลับไปยังกลุ่มเปูาหมาย
เพื่อยืนยันความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง และใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา ตรวจสอบผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหา จํานวน 3 คน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์
นายะ 2) ดร.อดิเรก ฟ๎่นเขียว และ 3) ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
4. สรุปประวัติศาสตร์ วิถีจารีตม้ง นําเสนอต่อผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญ (คติช นวิทยา) และ
ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้าน
เจดีย์โคะ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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1. วิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง โดยอธิบาย
ระบบสังคม และหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ คือ 1) การปรับตัว 2) การบรรลุเปูาหมาย 3) การบูรณา
การ และ 4) การรักษาแบบแผน
2. การตรวจสอบข้อมูล ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านเนื้อหา เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ (ขั้นตอนที่ 1)
3. สรุปผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง
สรุปผลการวิจัย
1. ประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ
นายเหย่อ เจ้อหยั่ว แซ่ม้า (ปูุทวด) ซึ่งขณะนั้นอายุได้ 8 ปี เล่าให้พ่อ (Key Informant) ฟ๎ง
ว่า บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเรานั้น เดิมมีถิ่นฐานมาจากประเทศจีนตอนใต้ และสาเหตุของการ
ย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งกับกลุ่มคนจีนในพื้นที่ และได้อพยพมาอยู่ที่บริเวณแคว้นบ่อ
แก้ว ประเทศลาว จํานวน 9 ตระกูลแซ่ คือ 1) แซ่ม้า 2) แซ่จาง 3) แซ่ย่าง 4) แซ่ท้าว 5) แซ่กือ 6) แซ่
ว่าง 7) แซ่หาง 8) แซ่หลี่ และ 9) แซ่ซ้ง
ประมาณปี พ.ศ. 2413 นายจงเหล่า แซ่ม้า ได้นํากลุ่มชาติพันธุ์ม้งข้ามเข้าทํามากินยังฝ๎่ง
ประเทศไทย บริเวณเทือกเขาภูแว จังหวัดน่าน อยู่ได้ระยะหนึ่ง นายจงเหล่าฯ จึงชวนกันย้ายพื้นที่ทํา
กินเข้ามาอยู่ที่ขุนสถาน ป๎จจุบัน คือ เขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดแพร่ และจังหวัด
น่าน พบว่าพื้นที่ทํากินขาดความสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงชวนกันย้ายเข้ามา
อยู่ที่ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขณะนั้นน่าจะเป็นฤดูแล้งแล้ว ทําให้ไม่มีน้ําเพียงพอที่จะปลูก
พืชปลูกข้าว จึงย้ายกลับมาอยู่ที่ขุนสถานอีกครั้งหนึ่ง อยู่ทําไร่อยู่ได้สักระยะหนึ่ง พบว่ าข้าวที่ปลูกไม่
สมบูรณ์ (เม็ดลีบ)
ประมาณ พ.ศ. 2465 กลุ่มของนายจงเหล่าฯ จึงย้ายกลับมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง
และในการกลับมาครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เป็นคนแก่ ผู้หญิงและเด็ก จะขึ้น
รถไฟจากจังหวัดแพร่ปลายทางที่จังหวัดพิษณุโลก อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของผู้ชายจะใช้วิธีการเดินปุา
เพื่อต้อนฝูงวัว /ฝู งควายของตนเอง จากนั้นก็จะแยกย้ายกันเข้ามาอยู่ที่บ้านเข็กน้อย บ้านเล่ าลื อ
อําเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ได้ประมาณ 20 กว่าปี
ประมาณ พ.ศ. 2480 กลุ่มม้งที่ย้ายถิ่นฐานมาจะเป็นออกไปหาพื้ นที่ทํากิน โดยแยกไปอยู่ที่
กิ่วสามล้อ ดอยมูเซอ บ้านอุ้มเปี๊ยม บ้านแม่กลองใหญ่ จังหวัดตาก และมีบางส่วนเข้ามาบ้านโละโคะ
และบ้านคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร (พื้นที่ดังกล่าวได้เกิดโรคระบาดขึ้นในหมู่บ้าน)
ประมาณปี พ.ศ. 2486 กลุ่มของปูุทวด ได้ย้ายขึ้นมาทํากินที่ บ้านแม่กลองใหญ่ ตําบลแม่
ละม้ง อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และได้รับตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในเวลาต่อมา จากนั้นไม่นาน จึง
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แต่งตั้งให้นายจงกั๋ว แซ่ม้า (ลูกชาย) เป็นผู้ใหญ่บ้านแทน อันเนื่องจากอายุมาก วิถีคนม้งขณะนั้นมี
การปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ได้แก่ ไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด ไร่ฝิ่น มีการเลี้ยงช้างด้วย 1 เชือก และมีความ
เชื่อแบบดั้งเดิมในวิญญาณบรรพบุรุษ
ประมาณปี พ.ศ. 2516 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทย กล่าวคือ พรรค
คอมมิวนิสต์ได้เข้ามาในพื้นที่แม่กลองใหญ่ อําเภออุ้มผาง ทําให้การทํามาหากิ นของคนม้งยากลําบาก
มากต้องหลบๆ ซ่อนๆ กลุ่มตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ได้เข้ามาชักชวนให้คนม้งเข้าเป็นแนวรวม
เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลไทย และก็มีคนม้งบางกลุ่มได้เข้าเป็นแนวร่วมในพรรคคอมมิวนิสต์ไปก่อนหน้านั้น
แล้วเพราะกลัวจะถูกฆ่าตาย
ในประเด็นนี้ ผู้นําตระกูลแซ่ (แซ่ม้า แซ่ย่าง แซ่ท้าว แซ่ซ้ง และ แซ่จาง) มีการประชุมลับๆ
เพื่อการแก้ป๎ญหาดังกล่าว สุดท้าย คือ ต้องอพยพหนีภัยคอมมิวนิสต์ เข้ามาที่ตัวอําเภออุ้มผาง และ
ทางรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนย้าย พร้อมกับจัดพื้นที่ทํากินให้ใหม่ ณ บ้านเจดีย์โคะ
ต่อมาไม่นานก็จะมีกลุ่มเครือญาติสายตระกูลแซ่ต่างๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น บ้านปุาคา
บ้านปุาแขม อําเภอพบพระ ได้เข้ามาร่วมอยู่ด้วย ทําให้จํานวนประชากรเพิ่มจํานวนขึ้นตามลําดับ
1.1 การจัดความสัมพันธ์ พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ม้งบ้านเจดีย์โคะ ป๎จจุบันมีอยู่ด้วยกัน
จํานวน 9 ตระกูลแซ่ ได้แก่ 1) แซ่ม้า 2) แซ่จาง 3) แซ่ย่าง 4) แซ่ท้าว 5) แซ่กือ 6) แซ่ว่าง 7) แซ่หาง
8) แซ่หลี่ และ 9) แซ่ซ้ง และมีรูปแบบการจัดระเบียบสังคมออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1.1 ระดับครัวเรือน จะใช้ระบบอาวุโสในบ้านเป็นหลัก เช่น บิดาและหรือมารดา
จะมีอํานาจในการตัดสินใจเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ พี่มีอํานาจการตัดสินใจเหนือน้องๆ และสิ่ง
สําคัญ คือ ผู้ชายจะมีอํานาจการตัดสินใจมากกว่าผู้หญิง
1.1.2 ระดับสายตระกูลแซ่ จะมีผู้อาวุโสประจําตระกูลเป็นตัวแทนในการตัดสินใจ
เรื่องราวต่างๆ ตลอดรวมถึงเป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของสายตระกูลของตนเอง
1.1.3 การจัดระเบียบสังคมระหว่างสายตระกูลแซ่ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) ผู้นําแบบเป็นทางการ จะได้รับการแต่งตั้งจากคนในชุมชนให้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง เช่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน และกํานัน ทําหน้าที่เกี่ ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณในเรื่องของการพัฒนา ตลอดรวมถึงการดูแลคนในชุมชนในเรื่องของ “กฎหมาย
บ้านเมือง”
2) ผู้นําอาวุโสและหรือผู้นําสายตระกูลแซ่ จะทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย กรณีเกิดข้อ
พิพาทภายระหว่างสายตระกูลแซ่ ดังนี้
2.1) กรณีสายตระกูลแซ่เดียวกันก็จะเชิญผู้อาวุโสในสายตระกูลแซ่มาพูดคุย
กัน
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2.2) กรณีต่างตระกูลแซ่ ก็จะใช้ผู้นําของสายตระกูลแซ่ (ผู้อาวุโส) มารับรู้
ป๎ญหา และแก้ป๎ญหาร่วมกัน (มากน้อยอยู่กับการให้เกียรติ และเป็นที่เคารพนับถือของทั้งสองฝุาย)
1.2 ความเชื่อ พบว่า คนม้งเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษ และวิญญาณเจ้าที่ (ผี) แบบ
ดั้งเดิม เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับวิญญาณ (ผี) และคนกับธรรมชาติ (ผลผลิต) เพื่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและสัตว์เลี้ยง ตลอดรวมถึงการปกปูองคุ้มครองดูแลคนในครอบครัว
และชุมชน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.2.1 ผีบรรพบุรุษประจําตระกูลแซ่ที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน จํานวน 5 ตน คือ
1) ผีสือกลั้ง (xwm kab) จะสิงสถิตอยู่บริเวณฝาบ้าน ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับประตู
ทางออก (หลัก) สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นกระดาษเงินหรือกระดาษทองสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดไม่เกิน 12 นิ้ว
จะมีขนไก่ติดอยู่บนกระดาษ (ขนไก่ตรงบริเวณคอ “ไก่ตัวผู้”) เป็นตัวแทนวิญญาณบรรพบุรุษที่ถูกเชิญ
มาประจําบ้าน ทําหน้าที่ช่วยปกป๎กรักษาสมาชิกในครัวเรือนให้มีความสุข อยู่ดี กินดี และช่วยดล
บันดาลให้ทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาในบ้าน และทําการเซ่นไหว้เป็นประจําทุกปี
2) ผีเสากลางบ้าน (ncij daab) เปรียบเสมือน “เสาเอกของบ้าน” คนม้งเชื่อว่า
เป็นตัวแทนของความมั่นคงของสมาชิกในครัวเรือน การประกอบพิธีกรรม จะบูชาด้วยกระดาษขาว
เจาะรู ซึ่งจะต้องเปลี่ยนทุกปี เปรียบเสมือนการให้เงินให้ทอง เป็นสัญลักษณ์ของการสืบสายตระกูล
แซ่ (กรณีที่ “รก” ของเด็กผู้ชายจะต้องนํามาฝ๎งไว้ที่เสากลางบ้าน) แสดงสถานภาพทางสังคม คือ
“ชายเป็นใหญ่”
3) ผีประตูหน้าบ้าน (khov rooj tas) จะสิงสถิตอยู่ที่บานประตูหลักของบ้าน
เท่านั้น เพื่อคอยคุ้มครองดูแลมิให้สิ่งไม่ดีจากภายนอก เข้ามาภายในบ้านได้ และช่วยปูองกันเงินทอง
ไหลออกจากบ้าน นอกจากนี้แล้วการประกอบพิธีกรรมใดๆ ต้องกราบไหว้ขออนุญาตผีประตูหน้า
บ้านก่อน จึงจะเริ่มพิธีกรรมอื่นๆ ภายในบ้านได้
4) ผีเตาไฟเล็ก (dab ghov cub) จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งเตาไฟ
เมื่อเดินเข้าทางประตูห น้าบ้ านจะอยู่ทางขวามือ เป็นสถานที่สําหรับประกอบอาหาร เลี้ยงคนใน
ครอบครัว หรือกล่าวอีกในหนึ่ง คือ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่
เจ็บ ไม่ปุวย เจ้าของบ้านจะต้องดูแลรักษา และทําความสะอาดอยู่เสมอ
5) ผีเตาไฟใหญ่ (dab ghov txug) จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นดินเป็นที่ตั้งของเตาไฟ
ขนาดใหญ่ สําหรับประกอบอาหารเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู และไก่ เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์
ในสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกันถ้าเจ้าของบ้านดูแลทําความสะอาดอยู่เสมอ ก็จะมีสัตว์เพียงพอต่อการเลี้ยง
ชีพ และใช้ประกอบพิธีกรรมมิให้ขาดแคลน
1.2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณเจ้าที่ (ผี) “ชะเช่ง” คนม้งจะสร้างศาลไว้ท้าย
หมู่บ้า น เป็น ศาลที่กํา เนิด ขึ้น พร้อ มๆ กับ การสร้างหมู่บ้า นครั้งแรก เพื่อปกปูองคุมครองจาก
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ภยันตรายต่างๆ และมีการเซ่นไหว้ทุกปี ในประเด็นนี้ “ชะเช่ง” เปรียบเสมือน “หลักเมือง” ของ
คนม้ง
1.3 ประเพณี
1.3.1 พิธีแต่งงาน คนม้งมีกฎเกณฑ์สําคัญ คือ ห้ามแต่งงานในตระกูลแซ่เดียวกัน
อย่างเด็ดขาด จะทําให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างลําบาก ถึงจะอยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือ
เสมือนเป็นพี่เป็นน้อง บนพื้นฐานผ่าน “ตํานาน” (ยิ่งยง เทาประเสริฐ, 2549 : 7-8) กล่าวว่า ชาวม้ง
เชื่อว่าครั้งหนึ่ง เกิดสิ่งไม่ดีงามขึ้นบนโลกมากมาย ทําให้ “เหย่อเซ้า” ซึ่งเป็นเทพเจ้าได้ดลบันดาลให้
น้ําท่วมโลก ขณะที่น้ํากําลังท่วมโลกอยู่นั้น ได้มีพี่น้องม้งคู่หนึ่ง ชื่อ เก้าหมิกับเจ่าหนู่ (Nhauj Mim,
Nraug Nus) ได้ไปหลบอยู่ภายในหม้อนึ่งข้าวไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถลอยอยู่เหนือน้ํา และเมื่อน้ําได้
ลดลง ทั้งคู่จึงรอดชีวิต จึงได้ออกจากหม้อนึ่งข้าว และได้ตามหาผู้ที่รอดชีวิตบริเวณใกล้เคียง แต่ไม่พบ
ผู้รอดชีวิต ดังนั้น ทั้งคู่จึงปรึกษากันว่า เมื่อเป็นพี่น้องกันจะไม่สามารถแต่ง งานกันได้ และทั้งสองได้
แต่งตัวด้วยชุดม้งที่สวยงาม แล้วให้น้องสาวออกตามหาผู้ที่รอดชีวิตเพื่อจะได้แต่งงานด้วย แต่เมื่อหา
จนทั่วแล้วไม่พบผู้ใด จึงได้กลับมา และให้พี่ชายออกตามหา ซึ่งก็ไม่พบผู้ใดเช่นกัน
เมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งคู่จึงพากันไปปรึกษา “เหย่อเซ้า” ที่ได้แนะนําให้ทั้งคู่นําหินที่ใช้บด
อาหารสัตว์ไปกลิ้งบนภูเขาลงมา 3 ครั้ง หากฝาทั้งสองของหินบดกลิ้งมาประกอบกันครบ 3 ครั้ง ก็
สามารถแต่งานกันได้ ดังนั้น ทั้งคู่จึงปฏิบัติตามที่ “เหย่อเซ้า” บอก ซึ่งผลปรากฏว่า ฝาทั้งสองด้านมา
ประกบกันครบ 3 ครั้ง ทั้งสองจึงได้แต่งงานกั น ต่อมาฝุายหญิงได้ตั้งครรภ์ และเมื่อคลอดลูกออกมา
กลับมีลักษณะเหมือนลูกฟ๎กเขียว ด้วยความโกรธของผู้เป็นพ่อ จึงใช้มีดผ่าลูกของตนเอง ปรากฏว่า
ภายในมีลักษณะเหมือนเครื่องในของมนุษย์ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งสองจึงสับเป็นชิ้นๆ โดยโยนส่วนหนึ่ง
ลงลําห้วยแล้วเสกให้เป็นชาวพื้นราบ อีกส่วนหนึ่งโยนขึ้นบนภูเขาแล้วเสกให้กลายเป็นชนเผ่าต่างๆ
สําหรับในส่วนของม้งได้สับย่อยเป็น 12 ชิ้น แล้วเสกให้เป็นแซ่ต่างๆ 12 แซ่ เพื่อให้
ลูกหลาน มีแซ่ที่ต่างกัน ทําให้สามารถแต่งงานกันได้ และกําเนิดลูกหลานที่สมบูรณ์เหมือนมนุษย์
ทั่วไป ซึ่ง 12 แซ่ ได้แก่ 1) แซ่ว่าง 2) แซ่จาง 3) แซ่ม้าหรือแซ่มัว 4) แซ่ย่าง 5) แซ่โซ้งหรือม้งเมาะ
6) แซ่ท่อหรือแซ่ท้าว 7) แซ่เล้าหรือม้งกือ 8) แซ่ค้างหรือแซ่จ๋าวหรือม้งปลัว 9) แซ่กือ 10) แซ่หาญ
11) แซ่ลีหรือม้งจาย และ 12) แซ่เฮ้อ
“ฉุด” หมายถึง เมื่อ “ชายและหญิง” ชอบพอกันและหรือฝุายหญิงไม่ชอบก็ตาม จะ
มีการลักพาให้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของฝุายชายก่อน อันเนื่องจากป๎จจัย คือ ระยะทางไกลและหรือจะ
เป็นการจองไว้ก็เป็นได้ วันแรกที่ผู้หญิงถูกฉุดไปนั้น รุ่งขึ้นวันใหม่จะมีเครือญาติฝุายชายเข้ามาแจ้งข่าว
ว่า “ขณะนี้ลูกสาวได้ไปอยู่กับผู้ช ายแล้ว” โดยใช้สัญลักษณ์ คือ เอาไส้ในของบุหรี่มาคลี่ใส่มือของพ่อ
ฝุายหญิง และจากนั้นอีก 2 วัน ฝุายชายจะพาฝุายหญิงกลับมาที่บ้านพร้อมกับผู้อาวุโสของสายตระกูล
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แซ่ เพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ย พร้อมกับเตรียมค่าปรับสินไหม จากนั้นจะดําเนินแต่งงานให้ถูกต้องตาม
ประเพณี
การแต่งงานตามประเพณี ฝุายชายจะส่งผู้ใหญ่สายตระกูลแซ่ของตนเอง มาสู่ขอกับ
พ่อแม่ของฝุายหญิง มีการเจรจาในเรื่องของการกําหนด วัน และค่าสินสอด ในประเด็นนี้เป็นเรื่องของ
ค่าสินสอด โดยปกติคนม้งจะเรียกสินสอดเป็นเงินลัง จํานวน 5 แท่ง (ป๎จจุบัน 1 ลัง = เงินบาท
ประมาณ 8,000 บาท) เป็นค่าน้ํานมให้กับพ่อแม่ของฝุายหญิง สําหรับพิธีกรรมจะต้องจัดงานให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 วัน 1 คืน มีการไหว้ผีบรรพบุรุษประจําตระกูล 5 ตน ที่บ้านฝุายหญิง
เมื่อเสร็จพิธีที่บ้านของฝุายหญิง จะต้องไปทําพิธีต่อที่บ้านฝุายชายต่อหน้าผีบรรพ
บุรุษประจําตระกูล มีการเรียกขวัญอีก 3 วัน เพื่อป๎ดเปุาสิ่งไม่ดี อันเนื่องจากระหว่างทางอาจจะมีผีไม่
ดีตามฝุายหญิงมาด้วย ในประเด็นนี้ฝุายหญิงเมื่อออกจากเรือนจะต้องไปถือผีบรรพบุรุษประจําตระกูล
ฝุายชาย (แซ่สามี) และถูกตัดออกจากสายบรรพบุรุษเดิม (แซ่บิดา) ทันที
กรณีเกิดการหย่าและหรือฝุายสามีได้เสียชีวิตลง ทําให้ฝุายหญิงต้องเป็นคนไร้แซ่ จึง
เกิดพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่ง คือ พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน (Welcoming Our Daughters Home) มาอยู่
ในสายตระกูลแซ่เดิม เป็นกระบวนการเรียกขวัญต่อหน้าผีบรรพบุรุษประจําตระกูล เมื่อเสร็จพิธีแล้ว
สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมต่า งๆ ที่สายตระกูลแซ่ของตนจัดขึ้น เช่น การทําผี “อัวเน้ง” พิธี “ตู่ ซู้”
และ กินข้าวใหม่ เป็นต้น
อาจกล่าวได้ว่า คนม้งให้ความสําคัญกับระบบผู้อาวุโส และหรือผู้นําตระกูลแซ่ และ
เป็นการแสดงออกถึง “ชายเป็นใหญ่ และเป็นช้างเท้าหน้า ” และเกี่ยวเนื่องด้วยลูกสาวจะต้องถูกแต่ง
ออกไปอยู่ที่บ้านของสามี ไปใช้แซ่ใหม่ของสามี ในประเด็นนี้ คนม้งจะต้องมีลูกชาย เพื่อไว้สืบสาย
ตระกูลแซ่ของตนเอง และดูแลตนเองเมื่อยามแก่ชราหรือเจ็บปุวย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนม้งต้อง
มีภรรยาหลายคน
1.3.2 พิธีเกิด เด็กม้งที่เกิดขึ้นใหม่ จะต้องทําพิธีเรียกขวัญ พร้อมกับตั้งชื่อให้ และจะ
กระทําต่อเมื่อเด็กเกิดได้แล้ว 3 วัน คนม้งมีความเชื่อว่า ถ้ายังไม่ถึง 3 วัน ก็ถือว่าเป็นลูกผีอยู่ และเมื่อ
ครบเวลาที่กําหนด หัวหน้าครอบครัวจะประกอบพิธีต่อหน้าผีบรรพบุรุษประจําตระกูล ให้มาปกปูอง
คุ้มครองเด็ก เป็นการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น พร้อมกับตั้งชื่อ และกรณีที่เด็กเกิด
มาแล้วตายก่อนอายุครบ 3 วัน ญาติต้องนําศพไปฝ๎ง ที่สุสานทันที โดยมิต้องทําพิธีกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
“รก” เด็กผู้ชายจะนําไปฝ๎งไว้ตรง “ผีเสากลางบ้าน” เป็นการบอกถึงสถานภาพของ
เด็กที่เกิดมาจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้สืบสายสกุลแซ่ทางฝุายบิดา (Patrilineal Descent) และ “รก”
ของเด็กผู้หญิงจะนําไปฝ๎งใต้ “เตียงนอน” ของพ่อ-แม่ ซึ่งไม่แตกต่างจากเด็กผู้ชาย คือ ต้องทําหน้าที่
“แม่บ้าน” และช่วยฝุายชายในการสืบสายสกุลแซ่
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1.3.3 พิธีตาย เมื่อมีการตายเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ผู้อาวุโสสายตระกูลแซ่ จะยิงปืนขึ้น
ฟูา 3 นัด เพื่อ “สื่อ” ให้คนในชุมชนได้รู้ว่า “มีคนตายเกิดขึ้น”
การประกอบพิธี ณ บ้ านของผู้ตาย ญาติจะทําการล้างหน้าและอาบน้ําให้กับผู้ตาย
พร้อมกับแต่งตัวให้ตามประเพณี คือ แต่งกายชุดยาวหรือชุดคนแก่ “เค้าลัวเล่า” (ครั้งหนึ่ง คือ ชุด
เจ้าสาว เมื่อใส่ชุดนี้แล้ว คือ การออกจากสายตระกูลแซ่ของตน และไปใช้แซ่ใหม่ของสามี) จากนั้นก็
นําศพไปวางไว้ที่แคร่ไม้หรือที่ คนม้งเรียกว่า “ม้าผี” วางศพไว้ตรงหน้าหิ้งผีสือกลั้ง หันศีรษะไปทางผี
เตาไฟใหญ่ พร้อมกับถักรองเท้าคู่ใหม่ซึ่งทําจากใยกันชง (Htaub maj) ให้อีก 1 คู่ สําหรับใช้เดินทาง
และมีการนําผ้าแดงมาปิดหน้าของผู้ตาย (ปิดบริเวณหน้าผากคลุมศีรษะของผู้ตาย)
มีการสวดศพเป็ น เรื่องเล่าต่างๆ ที่กล่าวถึงการชี้นําทางให้กับผู้ ตาย เพื่อที่จะได้
กลับไปหาบรรพบุรุษของตนเอง ผู้ตายเป็นใคร มาจากที่ไหน จะได้เดินทางกลับได้ถูกต้อง ต่อจากนั้นก็
จะมีหมอแคนมาทําพิธีต่อ คือ การร้องประกอบเสียงแคนในลักษณะของการบอกผู้ตายว่า ขณะนี้ได้
ตายแล้วนะ คุณไม่ใช่คน คุณต้องกลับไปหาบรรพบุรุษ
ณ สุสาน จะมีพิธีฆ่าวัวถ้าผู้ตายมีลูกชาย 1 คน ก็จะฆ่าวัว 1 ตัว ถ้ามีลูกชาย 2 คน ก็
ฆ่า 2 ตัว ในกรณีที่ลูกชายมีเมีย 2 คน ต้องฆ่าเพิ่มอีก 2 ตัว (ญาติของภรรยาเป็นผู้ฆ่า) เช่นกัน แต่ใน
กรณีที่ผู้ตายเป็นคนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ก็ จะฆ่าวัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว สําหรับผู้ตาย วัว คือ พาหนะ
สําหรับให้ผู้ตายไว้เดินทางกลับไปหาบรรพบุรุษ (ตามความเชื่อแบบดั้งเดิม)
ที่มาของการเปุาแคนและฆ่าวัวในงานศพ จาก “ตํานาน” กล่าวว่า “ครั้งนี้มีคนม้ง
“ตาย” เกิดขึ้น ที่บ้ านของตนเอง แต่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับคนตายอย่างไร ทําให้คนม้ง (ชาย) ต้อง
เดินทางไปถาม “เหย่อเซ้า” (YAWM SUAB) ว่าจะประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตายอย่างไร จึง
เดินทางออกไปพบเหย่อเซ้า แต่เส้นทางไกลมากจึงต้องหยุดพัก เพื่อประกอบอาหาร และขณะที่กําลัง
ประกอบอาหารอยู่นั้น ได้มีหนูมาขอกินอาหาร แต่คนม้งไม่ยอมแบ่งอาหารให้หนู แต่ก็ได้ฆ่าหนูตาย
เป็นจํานวนมาก ทําให้หนูโกรธมาก และได้รู้ถึงความต้องการของคนม้งว่า กําลังจะเดินทางไปของ
หนังสื อจากเหย่ อเซ้า เพื่อนํามาจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับคนตาย (ศพ) จึงได้เดินทางไปก่อนและได้กัด
หนังสือที่เหย่อเซ้า เตรียมไว้ให้คนม้ง
เมื่อคนม้งเดินทางไปถึงก็พบว่าหนังสือที่เหย่อเซ้า เตรียมไว้ให้นั้นได้ถูกหนูกันขาด
หมด คนม้งจึงได้ถามเหย่อเซ้าว่า จะทําอย่างไร ในเมื่อไม่มีหนังสือแล้ว เหย่อเซ้า บอกว่าให้คนม้งคิด
เองว่าจะจัดการกับคนตายอย่างไร ดังนั้น คนม้งทําแคนขึ้นมาเปุาเป็นเพลง เพื่อนําทางคนตายให้
เดินทางกลับไปหาวิญญาณบรรพบุรุษ และคนม้งได้คิดที่จะแก้แค้นหนู แต่ก็ทําไม่ได้ จึงคิดถึง “วัว”
เนื่องจากวัวเป็นเพื่อนกับหนู จึงเป็นที่มาของการฆ่าวัว เพื่อร่วมเดินทางไปสวรรค์กับคนตาย”
1.3.4 การทําผี “อัวเน้ง” (ua neeb) กรณีที่มีคนในบ้านไม่สบาย (ปุวย) เกิดขึ้น
หัวหน้าครอบครัวจะเชิญผู้ประกอบพิธี (หมอผี) มาทําพิธี ต่อหน้าผีสือกลั้ง เครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่ ธูป
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เทียน ข้าวตอก กระดาษเงิน กระดาษทอง หมู และหรือไก่ 1 ตัว มาเป็นตัวแทนในการสะเดาะ
เคราะห์ โดยวิธีเผากระดาษเงิน กระดาษทองชดใช้ หรือจะชดเชยด้วยหมูและหรือไก่ (ฆ่า) เพื่ อให้
เป็นสิ่งแทนคนที่เจ็บไข้ (แลกเปลี่ยน) เป็นเสร็จพิธี และการทําผี ด้วยเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อ
คุ้มครองคนในครอบครัวมิให้เจ็บ ปุวย หรือให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย (การ
ปูองกัน)
1.3.5 พิธีกิน ข้าวใหม่ “น้อ หมอเบ้ช ะ” การประกอบพิธีร ะดับ ครอบครัว บน
พื้นฐานของความเชื่อความกตัญํู คือ ต้องเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษประจําตระกูลกินก่อน เพื่อให้เกิด
ความเป็น สิร ิม งคล และเพื ่อ ให้เ กิด ความอุด มสมบูร ณ์ข องผลผลผลิต ที ่จ ะเกิด ขึ ้น เป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับความเชื่อ
ขั้น ตอนการทํา คนม้ง จะเกี่ย วข้า วในขณะที่ยัง ไม่สุก มาก แล้ว เอามาคั่ว ด้ว ยไฟ
อ่อนในกระทะใบบัวขนาดใหญ่ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยการสังเกตว่าน้ํานมในเม็ดข้าวเริ่มแข็งตัว
จากนั้นจึงนํามาตํา (สี) เพื่อให้เปลือกข้าวหลุดออก และวิถีการหุงแบบข้าวเช็ดน้ํา (รินน้ําข้าว) จะ
ได้น้ําข้าวไว้ดื่ม ซึ่งมีความหอมและอร่อยมาก
สําหรับเครื่องเซ่น ไหว้ ได้แก่ ข้าวสุก 1 ถ้ว ย (ข้าวใหม่) ไก่ต้ม 1 คู่ และเหล้า 1
ขวด ผู้นําในระดับครัวเรือนจะทําพิธีเลี้ยงผีประจําสายตระกูลแซ่ภายในบ้านก่อน จากนั้นจึงเชิญผี
บรรพบุรุษมาเป็นลําดับต่อไป เมื่อเสร็จพิธีแล้ว หัวหน้าครอบครัวและหรือผู้นําสายตระกูลแซ่ จะ
ไปเรีย กญาติผู้ใ หญ่ก่อน (ผู้ช ายจะกิน ก่อน) ญาติพี่น้อ ง และเพื่อ นบ้านมาร่ว มกินข้า วใหม่พ ร้อ ม
หน้าพร้อมตากัน
1.3.6 พิธี “ตู่ ซู้” (tus xub) เป็นพิธีกรรมในระดับสายตระกูลแซ่ การประกอบ
พิธีกรรมในข้างแรม 29 ค่ํา (แรม 14 ค่ํา) เดือน 9 ของทุกปี “ตู่ ซู้” คือ ยุทธวิธีการสร้างสํานึก
ความเป็น กลุ ่ม เครือ ญาติที่มีผ ีบ รรพบุรุษ ร่ว มกัน ของสายสกุล เดีย วกัน เพื่อ สร้า งสํ า นึก ร่ว มต่อ
อุดมการณ์ ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันฟ๎นฝุาอุปสรรค์ร่วมกัน
การประกอบพิธีกรรม แต่ล ะครัว เรือ นจะใช้ต้น “เต้า ” หรือ ต้น พรม จํา นวน 3
ต้น (มัดด้วยด้ายสีแดงกับสีขาว) นํามาป๎ดกวาดบ้านตนเองก่อน ในที่นี้หมายถึงป๎ดสิ่งไม่ดีไม่งามให้
ออกจากบ้านให้ห มด จากนั้นก็จะส่งให้กับเจ้าพิธี “จื่อซุ” เพื่อนําออกไปต่อสู้กับมาร “ปูุซุ” (มาร
ผู้หญิง) และ เจ้าพิธีจะได้รับต้นพรมจากครัวเรือนบ้านละ 3 ต้น นํามาร่วมกัน เพื่อป๎ดสิ่งไม่ดีให้
ออกไปจากชุมชน เจ้าพิธีมีอาวุธประจํากายเป็นดาบ 1 เล่ม และหน้าไม้ 1 อัน (ลักษณะคล้าย
ธนู) เปรียบเสมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ไล่ผีไม่ดี หรือสิ่งชั่วร้ายที่มาจากภายนอกชุมชน (ผีที่มา
จากอเวจี) ให้ออกจากชุมชน
1.3.7 งานประจําปี (ปีใหม่ม้ ง) เป็นระบบคุณค่า ที่ให้ความสําคัญกับการเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ประเพณีจะเริ่มขึ้นเมื่อ 1 ค่ํา เดือน 2 ซึ่ง
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จะตรงกับเดือนธันวาคม จะมีการเรียกขวัญตอนเย็นตอนกลางคืน แรม 15 ค่ํา เดือน 1 พอรุ่งเช้า
ขึ้น 1 ค่ํ า คนม้ง ทุก คนก็จ ะเปลี ่ย นเสื ้อ ผ้า ชุด ใหม่ที่ไ ด้เ ตรีย มไว้ เป็น การเริ่ม ชีว ิต ใหม่ใ นปี
พุทธศักราชใหม่ โดยมีความเชื่อว่าจะได้พบแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตตนเอง และครอบครัว
มีการเล่น คือ การโยนลูกช่วง เป็นการฝึกในเรื่องของความเป็นเจ้าของ กล่าวคือ
รู ้จ ัก ให้แ ละการรู ้จ ัก รับ จะปรากฏออกมาในเรื ่ อ งของความรัก และการแบ่ง ป๎น เป็น ระบบ
ความสัม พัน ธ์บ นพื้น ฐานที่ทุก คนจะต้อ งดูแ ล พร้อ มที่จ ะช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล ซึ่ง กัน และกัน การตี
ลูก ข่า ง ฝึก ในเรื่อ งของ การรู ้แ พ้ -รู้ช นะ และการให้อ ภัย เป็น รูป แบบของการอยู่ร่ว มกัน บน
พื้นฐานของกฎกติกาทางสังคม และการยิงหน้าไม้ สื่อถึ งวิถีแบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ใช้สําหรับ
การต่อสู้ การปูองกันตัว และสําหรับใช้ล่าสัตว์ เพื่อนํามาเป็นอาหาร และที่กล่าวมา คือ กลยุทธ์
สําหรับคนม้ง เพื่อสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสายตระกูลแซ่ให้เหนี่ยวแน่นและเป็นหนึ่ง
เดียว
ประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง เปรียบเสมือนเป็นวิถีชีวิตที่มีความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์อย่างเป็นองค์รวม
ระบบผลิต พบว่า คนม้งจะมีการเฉลิมฉลองผลผลิตที่เกิดขึ้นในรอบปี ซึ่งได้แก่ การปลูกข้าว
ไร่ ก่อนจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต คนม้งจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีสือกลั้ง (วิญญาณบรรพ
บุรุษ) กล่าวคือ จะเก็บเกี่ยวข้าวไร่ นํามาประกอบพิธีกินข้าวใหม่ที่บ้านของตน เพื่อให้วิญญาณบรรพ
บุรุษดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหาร ตลอดถึงสัตว์เลี้ยง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการกินข้าวใหม่
ร่วมกันในครอบครัว เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
ระบบคุณค่า คือ กระบวนการให้ความหมาย และความสําคัญของพฤติกรรมทางสังคม ผ่าน
การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อแบบดั้งเดิม ส่งผลต่อการจัดระเบียบของสายสัมพันธ์ทางสังคมที่
ยึดโยงระหว่างคนในสายตระกูลแซ่ ให้เป็นหนึ่งเดีย วของคําว่า “ฅนม้ง” โดยใช้ “ตู่ ซู้” ร้อยรัดสาย
ตระกูลแซ่ของตนเอง และการประกอบพิธี “เซี่ยเม่ง” การเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ จะแสดงออก
ในเรื่ องของความกตัญํู สุ ดท้ายในเรื่องของความมั่นคง ทางด้านจิตใจ และความปลอดภัยจาก
ภยันตรายแก่คนในชุมชน ซึ่งเกี่ยวของกับวิญญาณเจ้า ที่ หรือที่คนม้งเรียกว่า “ชะเช่ง” (หลักเมือง)
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเชื่อ (วิญญาณเจ้าที่)
และระบบความสัมพันธ์ คือ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนม้งเริ่มตั้งแต่ พิธีแต่งงาน พิธีเกิด
พิธีตาย ปีใหม่ม้ง และการทําผี “อัวเน้ง” กรณีเกิดการเจ็บปุวย เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน
และคนกับอํานาจเหนือธรรมชาติ (ผี ) ผ่ านกระบวนการทางพิธีกรรม/ความเชื่อ เชื่อมโยงทางจิต
วิญญาณให้คนม้งมีความผูกพัน มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้อง
เป็ นมิตรเป็ นเครื อญาติ และเป็ นเพื่อนบ้ าน ส่ งผลต่อการช่ ว ยเหลื อเกื้ อกู ล เอื้ อเฟื้ อเผื่ อแผ่ และการ
แบ่งสันป๎นส่วน ตลอดรวมถึงการดูแลทุกข์สุขซึ่งกันและกัน

704

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ในการนี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นการยากที่จะแยกระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์
ออกจากกันได้ เนื่องจากทั้งสามระบบมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน และเป็นการอธิบายถึง
ความมีตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มี “จารีต” บนพื้นฐานของความเชื่อแบบดั้งเดิม
สรุป ประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ จะวางอยู่บนพื้นฐานความเชื่อแบบ
ดั้งเดิมผ่า นเรื่องเล่าผ่า น “ตํานาน” พบว่า คนม้ง มีการจัดความสัมพันธ์ โดยระบบอาวุ โ ส (ชาย
เป็น ใหญ่) มีค วามเชื่อ ในเรื่อ งของวิญ ญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณเจ้า ที่ มีป ระเพณีอัน ดีง ามที่
เชื่อ มโยงเข้ากับ ระบบผลิต ระบบคุณ ค่า และระบบความสัมพัน ธ์ อย่า งเป็น องค์ร วมที่ส ามารถ
นํา มาถัก ทอ สายสัม พัน ธ์แ ห่ง ความรัก และความผูก พัน ของสายตระกูล แซ่ พร้อ มกับ สร้า งอัต
ลักษณ์แ ละเอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง มีก ารแสดงตัว ตนเพื่อ เปิดพื้นที่ทาง
สังคม และที่กล่าวมา คือ กลยุทธ์ทางสังคมที่ให้ความสําคัญกับ “สายตระกูลแซ่” อันมีขอบเขตที่
ครอบคลุม ต่อ ปรากฏการณ์ด้า นพฤติก รรม ที ่ค นม้ง ทุก คนจะต้อ งปฏิบ ัติต นอยู ่ใ นกรอบแห่ง
“จารีต ” และ “จารีต ” คือ “กฎหมายศัก ดิ ์ส ิท ธิ ์ ” และจะปรากฏออกมาในรูป ของการจัด
ความสัมพันธ์ ส่งผลต่อวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่ทําให้คมม้งทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม
2. วิเคราะห์พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์ บนฐานประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง โดยใช้
เทคนิคการอธิบาย “ระบบสังคม” และหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การปรับตัว พบว่า ประวัติศาสตร์วิถีจารีตม้ง (ภาพอดีต) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดระเบียบสังคม โดยระบบอาวุโสของสายตระกูลแซ่ บนพื้นฐานของความเชื่อในเรื่องชาติกําเนิด
(วิญญาณบรรพบุรุษ) ผ่านเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลต่อการจัดความสัมพันธ์ทางสังคม และมีวิถีอันดี
งามที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างเป็นองค์รวม
2.2 การบรรลุเปูาหมาย พบว่า พิธี “ตู่ ซู้” (tus xub) เป็นพิธีกรรมในระดับสายตระกูล
แซ่ มีการประกอบพิธีกรรมทุกปี และ “ตู่ ซู้” คือ ยุทธวิธีการสร้างสํานึกร่วมของความเป็นกลุ่มเครือ
ญาติที่มีผีบรรพบุรุษร่วมกันของสายสกุลเดียวกัน เพื่อสร้างสํานึกร่วมต่ออุดมการณ์ ที่ทุกคนจะต้อ ง
ช่วยกันฟ๎นฝุาอุปสรรค์ร่วมกัน และคนม้งได้นําพิธี “ตู่ ซู้” มาสร้างความสามัคคีในสายตระกูลแซ่ให้
เหนียวแน่น และลดความขัดแย้งภายในตระกูลแซ่ และระหว่างตระกูลแซ่ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่ง
เดียวของความเป็นพี่ เป็นน้อง เป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนบ้าน ที่คนม้งทุกคนจะต้อ งช่วยเหลือดูแลซึ่ง
กันและกัน
2.3 บูรณาการ พบว่า ชุมชนได้ร้อยเรียงเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผ่าน “ตํานาน” ที่ให้
ความสัมพันธ์กับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ มากําหนดเป็นวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนม้งได้อย่างเป็นองค์รวม
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2.4 การรักษาแบบแผน ชุม ชนได้นําเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ผ่าน “ตํานาน” เรื่อง
เก้าหมิกับเจ่าหนู่ (Nhauj Mim, Nraug Nus) สองพี่น้อง แต่งงานกัน เมื่อลูกที่เกิดออกมาจะไม่มีความ
เป็นมนุษย์ คือ ไม่มีใบหน้า ไม่มีแขน และไม่มีขา แต่เป็นรูปทรงกลมเหมือนลูกโปุงที่อ่อนปวกเปียก
กลิ้งไป กลิ้งมาเท่านั้น ขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมที่สําคัญ คือ ห้ามแต่งงานในตระกูลแซ่เดียวกัน
อย่างเด็ดขาด จะทําให้ชีวิตคู่ไม่มีความสุข อยู่อย่างลําบาก ถึงจะอยู่ต่างที่ ต่างถิ่นกันก็ตาม ให้ถือ
เสมือนเป็นพี่เป็นน้องร่วมสายเลือดพ่อแม่เดียวกัน
สรุป ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระบบสังคมและการทําหน้าที่พื้นฐาน ที่ให้ความสําคัญกับ
ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ที่เกิดจากสํ านึกร่วมทางประวัติศาสตร์ มาเป็นกลไกการ
กําหนดพฤติกรรมการปรั บ ตัว ของคนม้ง และเราเรียกสิ่ งนี้ว่า “หน้าที่ ” และเมื่อพิจารณาหน้าที่
พื้น ฐาน จะมีก ารอธิบ ายถึ งสายสั มพั นธ์ข องคนม้ ง ได้อ ย่า งเป็ นระบบ เพื่อกํ าหนดพฤติ กรรมอั น
เกี่ยวข้องกับระบบผลิต ระบบคุณค่า และระบบความสัมพันธ์ พร้อมกับการส่งทอดมรดกทางสังคม
และวัฒนธรรมให้กับคนม้งรุ่นอนาคตได้อย่างลงตัวบนพื้นที่ของบ้านเจดีย์โคะ จังหวัดตาก ซึ่งปรากฏ
ออกมาในรูปของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม
อภิปรายผล
1. ประวั ติ ศ าสตร์ วิ ถี จารี ต ม้ ง จะวางอยู่ บ นพื้น ฐานความเชื่อ แบบดั้ง เดิ ม มี ก ารจั ด
ความสัมพันธ์โดยระบบอาวุโส มีประเพณีอันดีงามที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบผลิต ระบบคุณค่า และ
ระบบความสัมพันธ์ อย่างเป็นองค์รวม ที่สามารถนํามาถักทอสายสัมพันธ์แห่งของความรัก และความ
ผูกพันของสายสัมพันธ์ ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง อันมีขอบเขตที่ครอบคลุมต่อปรากฏการณ์ด้าน
พฤติกรรมการปรั บ ตัว ของคนม้ง ให้ อยู่ในกรอบแห่ ง “วิถีจารีต ” และ “วิถีจารีต ” คือ กฎหมาย
ศักดิ์สิทธิ์ของคนม้ง ซึ่งจะปรากฏออกมาในรูปของการจัดความสัมพันธ์ บนพื้นฐานของผี บรรพบุรุษ
ร่วมกัน สอดคล้องกับ ศิริพร ณ ถลาง, (2559 : คํานํา) กล่าวว่า การสืบทอดวัฒนธรรม และสร้างอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ถือเป็นความคิดสากลของมวลมนุษย์ชาติ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยในแต่ละ
ประเทศต้องพยายามหาวิธีหรือกุศโลบายในเรื่องการแสดงออก เพื่อประกาศและสืบทอดอั ตลักษณ์
ของชาติพันธุ์ของตนเอง
2. คนม้งได้นําประวัติศาสตร์วิถีจารีต มากําหนดพฤติกรรมการปรับตัว ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับ ระบบสังคมและการทําหน้าที่พื้นฐาน 4 ประการ บนพื้นฐานของระบบผลิต ระบบคุณค่า และ
ระบบความสัมพันธ์ พร้อมกับการส่งทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับคนม้ง รุ่นอนาคตได้
อย่างลงตัว และปรากฏออกมาในรูปของอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับ ศิริพร ณ
ถลาง, (2557 : 366, 377-378) กล่าวว่า เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม จะ
เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่ทําให้ “มนุษย์” ต้องประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพื่อใช้
ในการสร้างขวัญ กําลังใจ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีดํารงอยู่ และประวัติศาสตร์วิถีชุมชน คือ
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กระบวนการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของตนได้มีที่ยืน สอดคล้องกับจุฑาพรรธ์ (จามจุรี)
ผดุงชีวิต, (2551 : 60) กล่าวถึงหน้าที่ของ ประวัติศาสตร์สามารถนํามาอธิบายว่า “เราคือใคร บรรพ
บุรุษของเราเป็นใคร” มีการอธิบายถึงสถานการณ์ และสถานภาพของคนกลุ่มต่างๆ ในสั งคมที่สูงต่ํา
ไม่เท่ากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทในฐานะที่เป็น “บทบัญญัติ” แนวทางในการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ของแต่ละกลุ่มชนที่แตกต่างกัน มนุษย์จําเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการรับรู้ จึงมีรูปแบบการ
รับรู้ และวัฒนธรรมเป็นตัวทําให้เกิดความหมาย โดยส่งผ่านทางประสบการณ์ ของมนุษย์ ขึ้นอยู่กับ
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากข้อค้นพบครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เห็นถึงความสําคัญในประเด็นความผูกพันทางสังคมที่มี
ลักษณะพื้นฐานดั้งเดิมทางสายเลือด (The Tie of Blood) สอดคล้องกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบ
คุณค่าทางวัฒนธรรมต่อการจัดความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง พื้นที่ชายแดน
จังหวัดตาก
2. และจากการจัดกิจกรรมของคนม้งในพื้นที่จังหวัดตาก จะพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มีประเพณี
ที่ดีงามและมีชุดความรู้แบบดั้งเดิม สอดคล้องกับการทําวิจัย เรื่อง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ผ่าน “ประเพณี” ตามปีปฏิทินแบบมีส่วนร่วม
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้กรุณาอย่างยิ่งอย่าง ในการตรวจสอบโครงสร้างด้าน
เนื้อหา ภาษา พร้อมกับให้คําแนะนํา ปรึกษา ตลอดจนการตรวจสอบปรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ดังนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณะบดีบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
2) ดร.อดิเรก ฟ๎่นเขียว ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝุายแผนและวิจัย คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก
3) ดร.สุ รศักดิ์ บุ ญเทียน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ขอขอบคุณ ครู เนติกานต์ (หมี่) แซ่ม้า ผู้ ช่ว ยนักวิจัยทําหน้าที่ “ล่า ม” เก็บข้อมูล และ
ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านจารีตม้ง บ้านเจดีย์โคะ ตําบลมหาวัน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) ฉบับ
นี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่คุณพระศรีรัตนตรัย บิดา มารดา ครู อาจารย์ และ ผู้มีพระคุณ
สุขเกษม ขุนทอง และ วชิระ พิมพ์ทอง
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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการผู้ ดู แ ลของผู้ สู ง อายุ ไ ทย ป๎ จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความต้ อ งการผู้ ดู แ ล และการได้ รั บ การดู แ ล โดยการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช้ ข้ อ มู ล จาก
“โครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย ” พ.ศ. 2559 โดย
วิทยาลัย ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย มีจํานวนผู้สู งอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ที่เป็น
ตัวอย่างทั้งหมด 6,609คน
ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 12 ต้องการผู้ดูแล และผลการวิเคราะห์หาป๎จจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความต้องการผู้ดูแลโดยใช้การถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพหุพบว่าป๎จจัยด้านเพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการผู้ ดูแลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่าผู้สูงอายุหญิงมีโอกาสที่จะต้องการ
ผู้ดูแลสูงกว่าผู้สูงอายุชาย และผู้สูงอายุที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไปมีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลสูงกว่าผู้ที่มีอายุ
60-64 ปี ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลต่ํา กว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสอื่นๆ
และผู้ที่ไม่มีการศึกษามีโอกาสที่จ ะต้องการผู้ดูแลสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่า อีกทั้งผู้สูงอายุที่ไม่
เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพมีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลสูงกว่าผู้ที่เตรียม และผลการวิจัยยังพบว่ามี
ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลแต่ไม่มีผู้ดูแลสูงถึงร้อยละ 82.4 ดังนั้นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้าน
สุขภาพ การเตรียมการด้านผู้ดูแลก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และการจัดระบบการดูแลโดยชุมชนจึงเป็น
แนวทางในการสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัยในมิติด้านผู้ดูแลของผู้สูงอายุไทยที่สําคัญ
คาสาคัญ:ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ความมั่นคงด้านการมีผู้ดูแล
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Abstract
This article is aimed at studying need for personal assistance, factors
correlated with a need, and a receiving assistance. The sample comprised 6,609
older persons (aged 60 and older) who answered questionnaires in the 2016 Survey
of Population Change and Well-being in the Context of Aging Society, which was
conducted by the College of Population Studies, Chulalongkorn University.
The results show that more than 20 percent of Thai older persons need for
personal assistance. Multiple logistic regression technique was utilized to analyze the
relationship between demographic and old age provision factors. The results show
that sex, age, marital status, education and health provision are related to need for
personal assistance at 0.05 level of significance. It was found that women are more
likely to report a need for assistance than men. Older persons aged 75 and olderare
more likely to report a need than persons aged 60-64. Older persons who were
single are more likely to report a need than others. Older persons who had no
education are more likelyto report a need than their counterparts. While, older
persons who did not prepare for health in old age are more likely to report a need
than who did. Among older persons who needed assistance, more than 82.4 percent
did not receive it. According to this study, the provision of health, care giver and
community care system are important for promoting personal assistance security in
Thai older persons.
Keywords: older persons, care giver, personal assistance security
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บทนา
จากการคาดประมาณจํานวนประชากรสูงอายุไทย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 –
2588 (ภายใต้สมมติฐานของภาวะเจริญพันธุ์ระดับกลาง) โดยองค์การสหประชาชาติ พบว่า จะมี
จํานวนเพิ่มขึ้นจาก 11.7 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2560 เป็น 18.7 ล้านคน และ 22.9 ล้านคน ในปี พ.ศ.
2573 และ ปี พ.ศ. 2588 ตามลําดับ อีกทั้ง สัดส่วนประชากรสูงอายุไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
16.9 เป็นร้อยละ 26.8 และ ร้อยละ 35.3 ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า เป็นประชากร
สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเฉพาะในผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะมีสัดส่วนที่
มากกว่าเพศชายอย่างมาก ในอีก 20 ปีข้างหน้า (United Nation, 2017)
ป๎ จ จุ บั น ประเทศไทยได้ เข้ า สู่ สั ง คมสู ง วั ย แล้ ว ซึ่ง ไม่ เพี ย งแต่ จ ะมีก ารเพิ่ ม ขึ้ นของสั ด ส่ ว น
ประชากรสูงอายุ แต่ยังมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีอายุยืนยาวขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา อีกทั้งยัง
พบว่าประชากรสูงอายุไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย ซึ่งการมีอายุที่ยืนยาวขึ้นย่อมส่งผล
ต่อความเสี่ยงสูงด้านป๎ญหาสุขภาพและทําให้ความต้องการบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
ต้องการด้านสุขภาพและการดูแลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุหญิงก็ส่งผลต่อ
ความท้าทายที่สําคัญเพราะผู้สูงอายุหญิงส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ํากว่าผู้สูงอายุ
ชาย ทําให้ผู้สูงอายุ หญิงมีความเสี่ยงต่อความยากจนสูงอีกทั้งยังมีป๎ญหาด้านสุขภาพจากโรคเรื้อรังที่
ต้องการการรักษาพยาบาลที่ต่อเนื่อง ดังนั้นในป๎จจุบันมีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งที่ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงจาก
ความเสื่อมสภาพของร่างกายและจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทําให้ เกิดความพิการ เช่น จากโรคหลอดเลือด
สมอง ทําให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หรือจากอุบัติเหตุต่างๆจากการสํารวจเป็นระยะๆ พบ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงโดยในจํานวนนี้เป็นผู้ที่ต้องพึ่งพิงบางส่วน หรือเป็นประเภท "ติดบ้าน"
ออกไปไหนไม่ได้และต้องพึ่งพิงทั้งหมด หรือเป็นประเภท "ติดเตียง" อีกทั้ง จํานวนผู้สูงอายุที่ติดบ้าน
ติดเตียงมีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งจากสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และจากสัดส่วนผู้สูงอายุ
"วัยปลาย" ที่มากขึ้น เพราะอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็นลําดับนั้นเอง (วิพรรณ ประจวบเหมาะ
และคณะ, 2556)
ป๎จจุบัน ป๎ญหาผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นป๎ญหาใหญ่ทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นป๎ญหาที่ยากสําหรับแต่ละครอบครัวจะแบกรับและแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง
เพราะป๎จจุบันครอบครัวไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แต่ละ
ครอบครัวมีลูกน้อยลง ผู้หญิงซึ่งเคยเป็นผู้ให้การดูแลสมาชิกของครอบครัวต้องไปทํางานประจํานอก
บ้านมากขึ้น พ่อแม่พึ่งพาลูกได้น้อยลง มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลําพัง เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้องค์กร
อนามัยโลกยังได้ให้ความสําคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยสูงอายุผ่านแนวคิด Active Ageing เพื่อ
เป็นเปูาหมายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในประเทศสมาชิกต่างๆโดยมีด้านความมั่นคงและ
ด้านสุขภาพเป็นส่วนประกอบหนึ่งของแนวคิดนี้ โดยจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุทั้งทางด้าน
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สุขภาพกายและใจ ตลอดจนด้านที่อยู่อาศัย กล่าวคือ ในด้านความมั่นคงจะหมายถึงลักษณะการอยู่
อาศัยของผู้สูงอายุว่าเป็นการอยู่คนเดียวตามลําพังหรือมีผู้อยู่อาศัยด้วย ส่วนด้านสุขภาพจะเน้นถึงการ
ที่ผู้สูงอายุ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั้น นอกจากจะต้องมีใครสักคนในครอบครัวเป็นผู้ดูแลในยามที่
ต้องการแล้ว ยังต้องการผู้ดูแลที่มีความรู้และทักษะด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเจ็บปุวยเป็น
เวลานานหรือมีภาวะทุพพลภาพ (WHO, 2002)
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ด้วยตนเอง จะต้องใช้
ชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิด Active Ageing มาใช้ในการศึกษาความ
ต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติของผู้สูงอายุไทย และป๎จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อความต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุ
ตลอดจนในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลนั้นได้รับการดูแลมากน้อยเพียงใด จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
ในการนําข้อมูลที่ได้มาใช้วางแผนเพื่อกําหนดนโยบายและวางมาตรการสําหรับการปูองกั นป๎ญหาการ
ขาดผู้ดูแลในวัยสูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิงที่จะเกิดขึ้นในสังคมสูงวัยของประเทศไทยในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุไทย
2. เพื่อค้นหาป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุไทย
3. เพื่อศึกษาการได้รับการดูแลของผู้สูงอายุไทยที่ต้องการผู้ดูแล
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช้ข้อมูลจาก “โครงการการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและความอยู่ ดี มี สุ ข ในบริ บ ทสั ง คมสู ง วั ย ” พ.ศ. 2559 โดยวิ ท ยาลั ย ประชากรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ 4 ขั้นตอน (Stratified four-stage
cluster sampling) และใช้ความน่าจะป็น (Probability sampling) ในการเลือกตัวอย่างทั้งนี้ได้ถ่วง
น้ําหนักให้ตัวอย่างมีการกระจายแบบประชากรแล้ว ดั งนั้น จึงมีจํานวนผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
และตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ที่เป็นตัวอย่างทั้งหมด 6,609 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตและข้อจากัดของการวิจัย
ข้อมูล ที่ ได้การวิจั ย ครั้ งนี้ จะถูกจํา กัดตามข้อคํา ถามที่มี อยู่ในการสํ า รวจ “โครงการการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย ” พ.ศ. 2559 ซึ่งจะเป็นข้อมูล
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Data) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความรู้สึก การรับรู้ และสภาพที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวเท่านั้น
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ นําเสนอการอธิบายโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และใช้
การถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพหุ (Multiple Binary Logistic Regression) เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยต่างๆ
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
ความต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุ หมายถึง ความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติในการทํากิจวัตร
ประจําวัน เช่น จัดยา ซักผ้า ทํางานบ้าน กินอาหาร อาบน้ํา ล้างหน้า แปรงฟ๎น เข้าส้วม ฯลฯ
การเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุด้านสุขภาพ เช่น การออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพ การกิน
อาหารครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ฯลฯ
การเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุด้านที่อยู่อาศัย เช่น มีการเตรียมหรือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้
เหมาะสมกับวัยสูงอายุ ฯลฯ
การเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุด้านจิตใจ เช่น มีการปฏิบัติธรรม ร้องเพลง เต้นรํา ฯลฯ
5. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยด้านประชากร
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. เขตที่อยู่อาศัย
5. ระดับการศึกษา
ปัจจัยด้านการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุ
6. การเตรียมตัวด้านสุขภาพ
7. การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย
8. การเตรียมตัวด้านจิตใจ

ความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติของ
ผู้สูงอายุ
- ไม่ต้องการ
- ต้องการ

การได้รับการดูแลของผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล
- ไม่มีผดู้ ูแล
- มีผู้ดูแล

ผลการวิจัย
1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีสัดส่วนที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 56.5 เทียบกับร้อยละ 43.5)
มีอายุเฉลี่ยประมาณ 68.74 ปี ส่วนใหญ่มีคู่สมรส (ร้อยละ 66.1) อาศัยอยู่ในเขตชนบทมากกว่าเขต
เมือง โดยอาศัยในชนบทคิดเป็นร้อยละ 59.3 มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า (ร้อยละ
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76.7) ส่วนใหญ่เตรียมการเพื่อวัยสูงอายุด้านสุขภาพ (ร้อยละ 60.4) และด้านจิตใจ (ร้อยละ 57.8)
และมีการเตรียมการด้านที่อยู่อาศัยเพียงร้อยละ 26.4ดังแสดงในตารางที่ 1
2. ความต้ องการผู้ดูแ ลของผู้สูงอายุไ ทยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการ
ผู้ดูแล
ผลจากการวิจั ย พบว่า มีผู้ สู งอายุสู งถึงร้อยละ 12.2 ที่ต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติในการทํา
กิจวัตรประจําวัน และเมื่อศึกษาป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการผู้ดูแล ซึ่งประกอบด้วยเพศ
กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส เขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษา การเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุด้า นสุขภาพ
การเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุด้านที่อยู่อาศัย และการเตรียมการเพื่อวัยสูงอายุด้านจิตใจ โดยควบคุม
ป๎จจัยอื่นๆ คงที่ ผลจากการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพหุ (ตารางที่ 2) ในระดับหลาย
ตัว แปร พบว่า ป๎ จ จั ย ที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการผู้ ดูแลปรนนิบัติข องผู้ สู งอายุไทย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกได้แก่ เพศหญิง อายุ 75-79 ปี อายุ 80 ปี
ขึ้นไป มีคู่สมรส และหม้าย/หย่า/แยก กล่าวคือ ผู้สูงอายุเพศหญิงมีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลมากกว่า
ผู้สูงอายุชาย และผู้ที่มีอายุ 75-79 ปีและ อายุ 80 ปีขึ้นไปมีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลมากกว่าผู้ที่มี
อายุ 60-64 ปี อีกทั้งผู้สูงอายุที่มีคู่สมรส และหม้าย/หย่า/แยก มีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลมากกว่า
ผู้สูงอายุที่เป็นโสด
สําหรับป๎จจัยที่มีอิทธิผลต่อความต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติของผู้สูงอายุไทย อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทางลบได้แก่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า มี
การศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาขึ้นไป และมีการเตรียมตัว เพื่อวัยสู งอายุด้านสุ ขภาพ กล่ าวคือ ผู้ ที่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ํากว่า และผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป จะมีโอกาสที่
จะต้องการผู้ดูแลน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษา ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีการเตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุด้าน
สุขภาพ มีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อวัยสูงอายุด้านสุขภาพ
ตารางที่ 1: ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 6,609)
ปัจจัยด้านประชากร
ร้อยละ
ปัจจัยด้านการเตรียมตัวเพื่อวัย
สูงอายุ
เพศ
การเตรียมตัวด้านสุขภาพ
ชาย
43.5
ไม่ได้เตรียม
หญิง
56.5
เตรียม
อายุ (ปี)
การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย
60-64
34.9
ไม่ได้เตรียม
65-69
25.7
เตรียม

ร้อยละ

39.6
60.4
73.6
26.4
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ปัจจัยด้านประชากร
70-74
75-79
80 ขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยก
เขตที่อยู่อาศัย
เมือง
ชนบท
ระดับการศึกษา
ไม่มีการศึกษา
ประถมศึกษาหรือต่ํากว่า
มัธยมศึกษาขึ้นไป

ร้อยละ
19.5
11.1
8.8

ปัจจัยด้านการเตรียมตัวเพื่อวัย
สูงอายุ
การเตรียมตัวด้านจิตใจ
ไม่ได้เตรียม
เตรียม

ร้อยละ

42.2
57.8

3.8
66.1
30.1
40.7
59.3
9.1
76.6
14.3

3. การได้รับการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุไทยที่ต้องการ
ในส่วนของผู้สูงอายุร้อยละ 12.2 ที่ต้องการผู้ดูแลปรนนิบัติ จะพบว่า มีผู้สูงอายุที่ต้องการ
ผู้ดูแลแต่ไม่มีผู้ดูแล สูงถึงร้อยละ 82.4 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลและได้รับการดูแล มีเพียง
ร้อยละ 17.6
ตารางที่ 2:อัตราส่วนโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุไทย จําแนกตามป๎จจัยต่างๆ (N = 6,609)
ปัจจัยด้านประชากร
Odds
ปัจจัยด้านการเตรียมตัวเพื่อวัย
Odds
Ratio
สูงอายุ
Ratio
1. เพศ
6. การเตรียมตัวด้านสุขภาพ
ชาย
1.000
ไม่ได้เตรียม
1.000
หญิง
1.249* เตรียม
0.709*
2. อายุ(ปี)
7. การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย
60-64
1.000
ไม่ได้เตรียม
1.000
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ปัจจัยด้านประชากร

Odds
Ratio
1.008
1.062
2.446*
2.737*

ปัจจัยด้านการเตรียมตัวเพื่อวัย
สูงอายุ
เตรียม
8. การเตรียมตัวด้านจิตใจ
ไม่ได้เตรียม
เตรียม

Odds
Ratio
1.095

65-69
70-74
75-79
1.000
80 ขึ้นไป
0.879
3. สถานภาพสมรส
โสด
1.000
สมรส
2.112*
หม้าย/หย่า/แยก
2.304*
4. เขตที่อยู่อาศัย
เมือง
1.000
ชนบท
1.089
5. ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียน
1.000
ประถมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า 0.617*
กว่า
0.503*
R2 = 0.065*
มัธยมศึกษาขึ้นไป
หมายเหตุ:
* หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
R2หมายถึ ง ค่ าที่ บ อกสั ด ส่ ว นหรื อร้ อยละซึ่ งสามารถอธิบ ายการแปรผั น ของความต้อ งการผู้ ดูแ ล
ปรนนิบัติ
1.000 หมายถึง กลุ่มอ้างอิง
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าผู้สูงอายุไทยที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ้นใน
ป๎จจุบันยังคงมีความต้องการผู้ดูแลเพื่อปรนนิ บัติในการดําเนินชีวิตประจําวันสูงถึงกว่าร้อยละ 12 ซึ่ง
แม้จ ะมีสั ดส่ วนไม่สูงมากนั กแต่ห ากคิดเป็นจํานวนของผู้สู งอายุทั้งหมดในป๎จจุบัน (ปี 2560) ที่มี
มากกว่า 11ล้านคนก็พบว่ามีผู้สูงอายุประมาณกว่า 1.3 ล้านคนที่มีความต้องการผู้ดูแล ในขณะที่
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล มีเพียงร้อยละ 17.6 ที่มีผู้ดูแล นั่นหมายถึง
กว่าร้อยละ 80 เป็น ผู้ที่ต้องการผู้ดูแลแต่ต้องดูแลตนเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็ นถึงผลกระทบที่ตามมา
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สําหรับประชากรกลุ่มนี้ที่อาจเป็นผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งหรือกลายเป็นภาระของรัฐและสังคมที่จะต้อง
จัดบริการให้กับคนกลุ่มนี้ เพราะในอดีตผู้สูงอายุไทยอาศัยอยู่ในครอบครัวขยาย และจากการมีภาวะ
เจริญพันธุ์สูงทําให้มีบุตรหลานจํานวนมาก การหาผู้ดูแลจึงไม่มีป๎ญหา ในขณะที่คู่สมรสไทยในป๎จจุบัน
มีบุตรน้อยลงอีกทั้งบุตรหลานก็มีการย้ายถิ่นเพื่อการทํางานและการศึกษา ส่งผลให้ผู้สูงอายุจํานวน
มากต้องอยู่ลําพัง ป๎ญหาการขาดการดูแลในวัยสูงอายุจึงเป็นป๎ญหาที่สําคัญในด้านความมั่นคงในการ
อยู่อาศัยในวัยสูงอายุในอนาคตของผู้สูงอายุไทย ซึ่งองค์การอนามัยโลกให้ความสําคัญเป็นมิติด้านหนึ่ง
ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (Active Ageing)ดังนั้นหากผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแลแต่ไม่ได้รับการ
ดูแลก็อาจส่ งผลให้คุณภาพชีวิตในด้านความมั่นคงของการอยู่อาศัยและด้านสุขภาพลดต่ําลง ซึ่ง
ผลการวิ จั ย ที่ พ บก็ ยั ง สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมาที่ ว่ า ประเทศไทยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น อันจะนําไปสู่ป๎ญหาการเป็นคนชายขอบได้โดยง่าย (ปราโมทย์ ประสาทกุล
ศุทธิดา ชวนวัน และกาญจนา เทียนลาย, 2555)
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าป๎จจัยที่ส่งผลต่อความต้องการผู้ดูแลของผู้สูงอายุไทยอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติคือ ป๎จจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและการเตรียมตัวด้าน
สุขภาพ โดยพบว่าผู้สูงอายุหญิงมีความต้องการการดูแลมากกว่าเพศชาย ผู้สูงอายุหญิงแม้จะมีอายุ
คาดเฉลี่ยที่สูงกว่าผู้สูงอายุชาย แต่กลับมีป๎ญหาด้านสุขภาพในช่วงปลายของชีวิตที่มากกว่าผู้สูงอายุ
ชาย จึงทําให้ผู้สูงอายุหญิงมีความต้องการผู้ ดูแลที่สูงกว่าผู้สูงอายุชายในขณะเดียวกันผลการศึกษายัง
พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นจนถึงอายุ 75 ปีขึ้นไปจะมีโอกาสที่จะต้องการผู้ดูแลสูงกว่าผู้สูงอายุวัย
ต้น ที่มีอายุ 60-64 ปีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้นหรือผู้สูงอายุวัยกลาง
(อายุ 70-79 ปี) และวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) จะมีป๎ญหาด้านสุขภาพและความต้องการผู้ดูแลที่สูง
กว่าผู้สูงอายุวัยต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการสํารวจประชากรสูงอายุพ .ศ. 2557 และนํามา
คํานวณอัตราความชุกของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานได้ด้วยตนเองพบว่า เพศหญิงมี
อัตราความชุกหรือจํานวนผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมากกว่าเพศชาย และผู้สูงอายุที่อายุมากขึ้นก็จะมีอัตรา
ความชุกหรือจํานวนผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มมากขึ้นด้วย ผู้สูงอายุเหล่านี้จึงมีความต้องการคนดูแลใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560) นอกจากนี้ ยังพบว่า
สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพัง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีทั้งอยู่ตามลําพังคนเดียว และอยู่ตาม
ลําพังกับคู่สมรส ดังนั้นการที่ประชากรสูงอายุไทยมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นตามการคาดการณ์
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2556) ก็ย่อมจะสนับสนุนให้เห็นว่า
ป๎ญหาของความต้องการการดูแลของประชากรสูงอายุไทยจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามกลุ่มประชากร
สูงอายุที่มีอายยืนยาวขึ้นนั่นเอง
สําหรับสถานภาพสมรสผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีสถานภาพสมรสโสดมีความต้องการผู้ดูแลต่ํา
ที่สุด รองลงมาคือผู้ที่สมรส และผู้ที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก มีโอกาสความต้องการผู้ดูแลที่สูง
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ที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อาจอธิบายได้ว่าผู้สูงอายุที่เป็นโสดจะมีการเตรียมการในด้านการอยู่อาศัยไว้
แล้ ว ว่าจะต้องอยู่ คนเดียวโดยไม่มีผู้ ดูแล ผู้ สู งอายุโ สดจึงมีความต้องการผู้ ดูแลต่ํากว่าผู้ สู งอายุ ใน
สถานภาพอื่นๆ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก เป็นอีกกลุ่มที่มีโอกาสจะต้องอยู่
คนเดียวเพราะคู่สมรสเสียชีวิตหรือแยกกันอยู่ ทําให้คนกลุ่มนี้จะต้องปรับตัวจากที่เคยมีคนอาศัยอยู่
ร่วมกันมาอยู่ลําพัง จึงทําให้การขาดผู้ดูแลกระทบกับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก
อีกทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานภาพหม้าย/หย่า/แยก ยังพบว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงมากกว่าผู้สูงอายุชาย
ซึ่งก็ยิ่งทําให้ป๎ญหาการขาดผู้ดูลส่งผลกระทบอย่างมากในผู้สูงอายุเพศหญิง
ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุที่มีระดั บการศึกษาสูงขึ้นจะมีโอกาสของความต้องการ
ผู้ดูแลต่ํา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานภาพทางการศึกษามีความสัมพันธ์กับรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มี
การดูแลสุขภาพ มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ดีกว่า อาจนําไปสู่การพึ่งพิงตนเองได้สูงกว่าผู้ที่ไม่มี
การศึกษา จึงทําให้ผู้สูงอายุก ลุ่มนี้มีความต้องการผู้ดูแลต่ํากว่าผู้ที่ไม่มีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องการ
การศึกษาของสุภจักษ์ แสงประจักษ์สกุล (2558) ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูงกว่าจะมีวุฒิวัย
(Active Ageing) โดยเฉลี่ ย สู ง กว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต่ํ า กว่ า นอกจากนี้ ป๎ จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการผู้ดูแลในวัยสูงอายุที่สําคัญอีกป๎จจัยหนึ่งคือการเตรียมตัวด้านสุขภาพ
เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรียมด้านสุขภาพที่อาจทําให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีความแข็งแรง สุขภาพดี สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น
จากการศึกษาครั้งนี้จึงพบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อความต้องการผู้ดูแลในวัยสูงอายุมีทั้งป๎จจัยเชิง
บวกและเชิงลบ ดังนั้นหากเราต้องการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุไทยสามารถพึ่งพิงตนเองได้นานที่สุด โดยมี
ความต้องการผู้ดูแลให้น้ อยที่สุด หรือหากผู้สูงอายุมีความต้องการผู้ดูแล ก็จะต้องได้รับการดูแลจาก
ผู้ดูแลที่มีความรู้ความสามารถ ในการปรนนิบัติดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ภาวะการสูงอายุที่มีคุณภาพ (Active Ageing) นโยบายหรือมาตรการเพื่อการสร้างความมั่นคงในด้าน
ผู้ดูแลจะต้องดําเนิ นการควบคู่กันไปทั้งมาตรการด้านการปูองกันและการช่วยเหลื อ โดยเน้นการ
ปูองกันหรือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีภาวะของการมีสุขภาพดี มีความรู้และมีการเตรียมการด้านสุขภาพที่
ดี ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เข้าสู่วัยที่ต้องการผู้ดูแลจะต้องมีการเตรียมการให้ความช่วยเหลือโดยจัดระบบ
สวัสดิการชุมชนด้านการดูแลผู้สูงอายุหรือมีระบบสนับสนุนผู้ดูแลที่เป็นสมาชิกครอบครัว ให้สามารถ
ดํารงชีวิตได้ตามปกติและสามารถให้การดูแลสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุในครอบครัวได้โดยไม่กระทบต่อ
การดํารงชีวิตโดยปกติของตนเอง
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในด้านการวิจัย
1.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงกลุ่มประชากรสูงอายุในป๎จจุบันที่ไม่มีผู้ดูแลว่าเกิดผลกระทบ
อย่างไรบ้าง และต้องการรูปแบบการดูแลแบบใด
2. ขณะที่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแลควรมีการศึกษาวิจัยว่า การได้รับการดูแลนั้นมีคุณภาพ
หรือไม่ ผู้ที่ให้การดูแลได้รับการอบรมให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
1.ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ เพื่อให้เป็น
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สามารถพึ่งตนเองได้นานที่สุดซึ่งเป็นนโยบายด้านการปูองกัน
2. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านผู้ดูแลในประชากรสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ
ที่เป็นผู้หญิงที่มีโอกาสจะมีชีวิตที่ยืนยาว มีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่จะนําไปสู่การเป็นผู้ปุวยติดบ้านติด
เตียงสูง และยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการอยู่โดยลําพังในวัยสูงอายุสูง
3. รั ฐ หรื อชุ ม ชนสนั บ สนุ น ครอบครั ว ให้ เ ป็ นผู้ ดู แ ลผู้ สู งอายุ ผ่ า นกลไกทางภาษี ห รือ การ
จัดระบบสนับสนุนสมาชิกครอบครัวที่เป็นผู้ดูแลในด้านการให้ความรู้และการบริการต่างๆ
4. สนั บ สนุ น การจั ด สร้ า งระบบการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน โดยอาสาสมั ค รชุ ม ชน เพื่ อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลําพังหรือถูกทอดทิ้ง
5. รัฐหรื อชุมชนส่งเสริมระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานได้คุณภาพ และเข้าถึงได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความต้องการด้านการดูแลที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาถึ ง 1) สภาพทั่ ว ไปของผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า
โทรศัพท์มือถือรายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการขาย
ของผู้ ป ระกอบการ 3) วิ เ คราะห์ ป๎ จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของผู้ ป ระกอบการร้ า นค้ า
โทรศัพท์มื อถือรายย่ อยที่มีผ ลต่อการตั ดสิ นใจขายสิ นค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ในอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 4) วิเคราะห์ป๎จจั ยที่มีผ ลต่อการขายสินค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ของผู้ ประกอบการ
ร้านค้ารายย่อยในอําเภอศรีราชา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือ
รายย่อยในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเก็บตัวอย่างและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ หาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยแบบจําลองโลจิตผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการที่ใช้ระบบออนไลน์รู้จัก
ระบบออนไลน์ด้วยตนเองมากที่สุด โดยใช้ Facebook เป็นช่องทางในการจําหน่ายโทรศัพท์มือถือ
เหตุ ผ ลการใช้ ร ะบบออนไลน์ คื อ ร้ า นค้ า ต้ อ งการเพิ่ ม ช่ อ งทางการขายให้ ม ากขึ้ น ส่ ว นเหตุ ผ ลที่
ผู้ประกอบการไม่ใช้ออนไลน์ คือ ไม่มั่นใจเรื่องการขนส่งสินค้ามากที่สุด ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยในเขตอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุ รี ได้อย่ างมีนั ยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ได้แก่ เพศ สถานที่ตั้งในอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี รายได้ ระยะเวลาการประกอบการ จํานวนผู้ใช้บริการต่อวัน ป๎จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ป๎จจัยด้านราคา ป๎จจัยด้านช่องทางการบริการ และป๎จจัยด้านโปรโมชั่น
คาสาคัญ: ช่องทางออนไลน์,การตัดสินใจ,ป๎จจัย
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Abstract
The factors affect the sale of goods through the online channel of mobile
phone entrepreneur’s retail in Amphoe Si Racha,Changwat Chon Buri. This study has
objectives; (1) General conditions of mobile phone entrepreneur’s retail in Amphoe
Si Racha,Changwat Chon Buri. (2) Personal characteristics and selling behavior of
entrepreneurs. (3) To analyze the marketing mix factors that affects the sale of goods
through the online channel of mobile phone entrepreneur’s retail in Amphoe Si
Racha,Changwat Chon Buri. The purposive sampling is 120 mobile phone
entrepreneur’s retails in Amphoe Si Racha,Changwat Chon Buri. Using the
questionnaire was a tool to collect data from the samples. Moreover, using statistical
analysis, find the frequency, percentage, average, and find the standard deviation to
test the hypothesis with the logical model.The entrepreneur use online system to
sale their products and services. They use Facebook to be an online channel to sale
mobile phone.There are many reasons to decide selling online channel. The one
reason is to increase selling channel by. In the meanwhile, The reason why
entrepreneurs do not use online is that they are not confident about shipping. The
factors affect the sale of goods through the online channel of mobile phone
entrepreneur’s retail in Amphoe Si Racha, Changwat Chon buri. There is statistical
significance level of 0.1 such as gender, store’s location in Amphoe Si Racha,
Changwat Chon buri, income, operation time, and amount of people customer
including factor of marketing mix that consist of factors of product, price, services
channel and promotion.
Keywords: words: online, channels, decisions
บทนา
ในป๎จจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ทําให้เกิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ ทําให้การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างมาก จากการ
แค่พบปะพูดคุย หรือทํากิจกรรมร่วมกันเพียงอย่างเดียว แต่กลับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยใน
การพัฒนาทางด้านสังคมให้เกิดขึ้นกล่าวคือ การที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับเพื่อนอีกจํานวน
มากผ่านผู้ให้บริการด้ านโซเชียลเน็ตเวิร์คเช่น Youtube FacebookLine เป็นต้น หรือเรียกกันว่า
สังคมเครือข่าย (Social Network) หรือสังคมออนไลน์นั่นเอง ซึ่งมีความกว้างใหญ่ไพศาล ไม่สิ้นสุด
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ซึ่งสังคมที่เกิดขึ้น ก็คือ การเชื่อมเครือข่ายหนึ่งของโลกที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันในรูปแบบเฉพาะเจาะจง
เช่น ด้านความคิด เงินทอง ด้านสังคม ด้านการค้า เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการสื่อสารในป๎จจุบันเป็นการ
เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอีกทั้งยังย่อโลกใบนี้ให้เล็กลง ทําให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างสะดวกและง่ายดาย และด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ช่วยเพิ่ม
บทบาทสํ า คั ญ ของการสื่ อ สารในโลกธุ ร กิ จ ช่ ว ยให้ ก ารประกอบธุ ร กิ จ มี ค วามคล่ อ งตั ว มากขึ้ น
ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2559 พบว่า
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตามลําดับ ซึ่งจากสถิติจะเห็นได้ว่ามีการใช้มือถือใน
ทุกๆภาคที่สูงที่สุด ซึ่งในป๎จจุบันโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพา
หรือเรียกว่า สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือในป๎จจุบั นนอกจากจากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์
แล้ว ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้นมา เช่น บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็ม
เอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง จีพีเอส การเล่นเกม การซื้อขายสินค้า และการค้นคว้าสิ่งต่างๆผ่านการ
ใช้งานทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และในป๎จจุบันการครอบครองโทรศัพท์มือถือของประชาชนมีจํานวน
ที่เพิ่มขึ้นทําให้เกิดธุรกิจร้านค้าโทรศัพท์ขึ้นในย่านต่างๆเป็นจํานวนมากทั่วประเทศ แต่ในป๎จจุบันการ
ขายมือถือหรื ออุปกรณ์มือถือไม่ได้มีแต่การขายเพียงเฉพาะหน้าร้านแต่ยังมีการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ด้วยหรือเรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559)
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าช่องทางการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ เพื่อความสะดวก
รวดเร็ ว สามารถติดต่อสื่อสารกับลู กค้าได้ตลอดเวลาและยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ คือ การเพิ่ม
โอกาสทางการตลาด ขยายโอกาสในการเข้าถึงตลาด เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายมากยิ่งขึ้น การ
เข้าถึงลูกค้าเปูาหมาย ฐานผู้ซื้อขยายมากขึ้น สามารถทําการค้าได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด การลด
ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ไม่ ต้ อ งมี ห น้ า ร้ า นและลู ก จ้ า งก็ ส ามารถทํ า ธุ ร กิ จ ผ่ า นออนไลน์ ไ ด้ ทํ า ให้ มี
ผู้ป ระกอบการทําธุรกิจ ออนไลน์ มากขึ้นจากความสํ าคัญของการสื่ อสารและธุรกิจการขายสิ นค้า
ออนไลน์รวมไปถึงการเข้ามาของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจึงมีโอกาสที่ ประชาชนในพื้นที่มีวิถี
ชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น
ซึ่งจากการที่กล่าวมานั้นผู้วิจั ยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับป๎จจัยที่ส่งผลต่อการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อย โดยเลือกกลุ่มเปูาหมายที่มีแหล่ง
ร้านค้าขายโทรศัพท์มือถือแหล่งใหญ่ๆซึ่งมีทั้งหมด 4 แหล่งได้แก่ ตึกคอม ศรีราชา โรบินสันศรีราชา
ฮาเบอร์ แหลมฉบังและเครือสหพัฒน์ แหลงฉบังเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งร้านโทรศัพท์มือถือ
จํานวนมากโดยสุ่มตัวอย่าง 120 ตัวอย่าง และอยากทราบถึงลักษณะและพฤติกรรมในการขายสินค้า
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ป๎จจัยส่วนประสมการตลาดของการขายสินค้าของผู้ ประกอบการ
รวมถึงผลกระทบต่อการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายย่อยใน
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เขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ว่ามีผลต่ อธุรกิจหรือไม่อย่างไร ผลจากการศึกษาที่ได้สามารถนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) สภาพทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี2)
ลักษณะส่ว นบุคคลและพฤติกรรมการขายของผู้ประกอบการ 3) วิเ คราะห์ป๎จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของผู้ป ระกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจขายสิ นค้าผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ในอําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 4) วิเคราะห์ ป๎จจัยที่มีผ ลต่อการขายสิ นค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในอําเภอศรีราชา
กรอบแนวคิด
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า ป๎จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการทําขาย
สินค้าของผู้ประกอบการร้านค้า และป๎จจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรที่มักถูกนํามาศึกษา
ดังตารางที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ป๎ จ จั ย ส่ ว น บุ ค คล ไ ด้ แ ก่ เ พ ศ
รูปแบบการจดทะเบียน เงินทุนใน
การศึ ก ษา สถานที่ ตั้ ง รายได้ ต่ อ
เดือน จํานวนพนักงาน
พฤติ ก รรมการขายสิ น ค้ า ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า
พฤติ ก รรมการขายสิ น ค้ า ของ
ผู้ประกอบการร้านค้า

ตัวแปรตาม

Logit Model

การตั ด สิ น ใจเลื อ กขายสิ น ค้ า ผ่ า น
ระบบออนไลน์ ข องผู้ ป ระกอบการ
ร้านค้ามือถือรายย่อยในเขตอําเภอศรี
ราชาจังหวัดชลบุรี
-เลือกขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
-ไ ม่ เ ลื อ ก ข า ย สิ น ค้ า ผ่ า น ร ะ บ บ
ออนไลน์

ป๎ จ จั ย ส่ ว นปะสมทางการตลาด
ได้ แ ก่ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา
ด้านช่องทางบริ การ ด้านส่ งเสริ ม
ทางการตลาด
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ตารางที่ 1จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัย (ปี)

ป๎จจัยส่วนบุคคล

พรรณรวี จตุพศ (2550)
พิษณุ อิ่มวิญญาณ (2554)
อัช ฌาพร กว้า งสวาสดิ์แ ละพัช รา
ภรณ์ ชัยพัฒนเมธี (2556)
จิริฒิพา เรืองกล (2558)
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559)
ภัทรา สิทธิโกมลวรรณ (2560)







พฤติกรรมการขาย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
สินค้าของร้านค้า การตลาด












ที่มา: จากการศึกษา (2560)

วิธีการศึกษา
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยด้วยการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต ซึ่งตั้งสมมติฐาน
ดังนี้
= ป๎จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการขายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย และป๎จจัยส่วน
ประสมการตลาดไม่มีผ ลการตัดสิ นใจเลื อกขายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตอําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
= ป๎จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการขายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อย และป๎จจัยส่วน
ประสมการตลาดมีผลการตัดสินใจเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรีโดยกําหนดแบบจําลองโลจิตดังต่อไปนี้

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

(

726

)
∑

∑

∑
∑
∑
∑

ตารางที่ 2 คําอธิบายตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปร
Y
P
gender
regj

Local

inck

var
timem

ความหมาย
การตั ด สิ น ใจเลื อ กขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ข อง
ผู้ประกอบการรายย่อยในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
Prob (Y=1) ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการรายย่อย
เพศ
ตัวแปรหุ้นอธิบาย รูปแบบการจดทะเบียน
เมื่อ j = 2,3

หมายเหตุ

1 = เลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
0= ไม่เลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
1 = ชาย ; 0 = หญิง
(Base group = กรณีเจ้าของคนเดียว)
regj2 = 1 กรณีห้างหุ้นส่วนจํากัด
regj3 = 1 กรณีบริษัทจํากัด
ตัวแปรหุ้นอธิบาย สถานที่ตั้งของร้านค้า
(Base group = โรบินสัน ศรีราชา)
เมื่อ l = 2,3,4
local2 = 1 กรณีร้านค้าตึกคอม
local 3 = 1 กรณีฮาร์มอลล์
local 4 = 1 กรณีเครือสหพัฒน์)
ตัวแปรหุ้นอธิบาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยประประมาณ (Base group = ไม่เกิน 5,000 บาท)
ของร้านค้า/เมื่อ k = 2,3,4
inck2 = 1 กรณี 5,001-10,000
inck3 = 1 กรณี 10,001-15,000
inck4 = 1 กรณี มากกว่า 15,000
มีความหลากหลายของสินค้า
0 = ไม่เลือก 1 = เลือก
ตัวแปรหุ้นอธิบาย ระยะเวลาการประกอบการ โดยร้านค้า (Base group = น้อยกว่า 1 ปี)
เมื่อ m = 2,3,4
timem2 = 1 กรณี 1-3 ปี
timem3 = 1 กรณี 4-6 ปี
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ตัวแปร

ความหมาย

cutomern

ลักษณะกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่
n = 2,3,4

Credit
Free
numo

บริการชําระด้วยบัตรเครดิต
ของแถมจากการขาย
จํานวนผู้ใช้บริการต่อวัน
O = 2,3

prod1

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเว็บไซด์ออนไลน์

หมายเหตุ
timem4 = 1 กรณี มากกว่า 6 ปี
(Base group = คนไทยอายุต่ํากว่า 20)
cutomern = 1 กรณี
คนไทยอายุระหว่าง 21-30ปี
cutomern2 = 1 กรณี
คนไทยอายุระหว่าง 31-40ปี
Cutomern3 = 1 กรณีคนไทยอายุระหว่าง
41-50ปี
0 = ไม่เลือก 1 = เลือก
0 = ไม่เลือก 1 = เลือก
(Base group = น้อยกว่า 20 คน)
num2 = 1 กรณี 21-40 คน
num3 = 1 40 คนขึ้นไป
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5

prod3

ระบบออนไลน์มีความปลอดภัยในการขายสินค้า

ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5

price1
price4

ค่าใช้จ่ายในการขายระบบออนไลน์ต่ํากว่าช่องทางอื่น
ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
โดยรวมค่าธรรมเนียมในการใช้บริการในการขายผ่าน ตามคะแนนความคิดเห็น 1-5
ระบบออนไลน์มีความเหมาะสม
ค่าความคาดเคลื่อน (Error Term)

U

ผลการศึกษา
จากผลการศึกษาแบบจําลองโลจิต พบว่า ค่า LR chi2(24) = 43.62และ Prob Chi2 =
0.0084อธิบายได้ว่าแบบจําลองนี้สามารถอธิบายป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายสินค้าออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.10 นั่นคือสามารถใช้แบบจําลองนี้ประมาณการหรือพยากรณ์ความน่าจะเป็นของผู้ตัดสินใจเลือก
ขายสิ นค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ ในเขตอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้พิจารณา Oveall
Percentage Correct เท่ากับ 80.18 อธิบายได้ว่าแบบจําลองนี้สามารถพยากรณ์การตัดสินใจขาย
หรือไม่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการ้านค้ารายย่อยดังกล่าวได้ถูกต้องคิดเป็นร้อย
ละ 80.18โดยป๎จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
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0.10 ได้แก่เพศ สถานที่ตั้ง รายได้ต่อเดือน การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ระยะเวลาการ
ประกอบการ ของแถมในการขายสิ นค้า จํานวนผู้ ใช้บริการต่อ วัน รวมทั้งป๎จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา สามารถแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์แบบจําลองโลจิต

0.716

Marginal
Effect
-

0.085*

-0.189

0.925
0.597

-0.136
0.732

0.033*
0.101
0.748

-0.288
0.206
0.057

0.043*
0.764
0.187

-0.312
-0.042
-0.312

0.387
0.623
2.23
-0.318
0.644
0.49
BASE group = น้อยกว่า 1 ปี
1.389
1.239
1.12
2.693
1.334
2.02
2.631
1.386
1.9
Base group=คนไทยอายุต่ํากว่า 20 ปี
-0.285
0.798
-0.36

0.026*
0.621

0.234
-0.048

0.262
0.044*
0.058*

0.183
0.297
0.324

0.721

-0.42

1.706

0.126

0.191

ตัวแปร

B

Sb

ค่าคงที่
เพศ
หญิง
รูปแบบการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด
บริษัทจํากัด
สถานที่ตั้ง
ตึกคอมศรีราชา
ฮาเบอร์ แหลงฉบัง
เครือสหพัฒน์ แหลงฉบัง
รายได้ต่อเดือน
20,000-40,000
30,001-60,000
มากว่า 60,000
การปรับตัวเพื่อเพื่อยอดขาย
เพิ่มความหลากหลายของสินค้า
บริการรูดบัตรเครดิต
ระยะเวลาการประกอบ
1-3 ปี
4-6 ปี
มากกว่า 6 ปี
ลักษณะกลุ่มลูกค้าโดยส่วนใหญ่
Cutomern1 = 1 กรณี
คนไทยอายุระหว่าง 21-30ปี
Cutomern2 = 1 กรณี
คนไทยอายุระหว่าง 31-40ปี

1.190
3..276
0.36
BASE group=ชาย
-1.296
0.751
-1.72
BASE group= เจ้าของคนเดียว
-0.088
0.929
-0.09
0.557
1.052
0.53
BASE group = โรบินสัน ศรีราชา
-1.786
0.837
-2.13
2.299
1.401
1.64
0.408
1.268
0.32
BASE group = น้อยกว่า20,000
-1.801
0.890
-2.02
-0.272
0.904
-0.3
-1.356
1.027
-1.32

1.116

Z-Stat

1.53

P-Value
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ตัวแปร

B

Sb

Z-Stat

P-Value

Cutomern3 = 1 กรณี
-1.836
1.945
-0.94
0.345
คนไทยอายุระหว่าง 41-50ปี
สิ่งอานวยความสะดวกภายในร้าน
ของแถมในการขายสินค้า
-1.883
0.687
-2.74
0.006*
จานวนผู้ใช้บริการต่อวัน
Base group = น้อยกว่า 20 คน
21-40 คน
-0.709
0.622
-1.14
0.255
40คนขึ้นไป
-4.289
2.120
-2.02
0.043*
ผลิตภัณฑ์
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเว็บไซด์ 0.420
0.385
1.09
0.276
ออนไลน์
ระบบออนไลน์มีความปลอดภัยใน
1.072
0.535
2
0.045*
การขายสินค้า
ด้านราคา
ค่าใช้จ่ายในการขายระบบออนไลน์ตา่ํ 0.020
0.457
0.04
0.965
กว่าช่องทางอื่น
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของเว็บไซด์ -1.348
0.604
-2.23
0.026*
ต่อการขายสินค้ามีความเหมาะสม
LR chi2)24 = 43.62 Prob > Chi2 = 0.0084 Oveall Percentage Correct เท่ากับ 80.18

Marginal
Effect
-0.399

-0.283
-0.111
-0.763
0.0643
0.164

0.003
-0.206

หมายเหตุ * หมายถึง มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
สรุปและอภิปราย ผลการศึกษา
ป๎จจัยที่เป็นพฤติกรรมการทําธุรกิจค้าขายของร้านค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สามารถอธิบายการตัดสินใจขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถื อ
รายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ได้แก่ ตัวแปรด้านเพศชาย โดยเพศ
หญิงมีการตัดสินใจในการเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์น้อยกว่าผู้ประกอบการร้านค้าที่เป็น
เพศชาย ร้ อ ยละ 19 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ อั ช ฌาพร กว้ า งสวาสดิ์ แ ละพั ช ราภรณ์
ชัยพัฒนเมธี (2556)ตัวแปรด้านสถานที่โรบินสัน ศรีราชาโดยสถานที่ตั้งตึกคอมมีการตัดสินใจในการ
เลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์น้อยกว่าโรบินสัน ร้อยละ 29 ตัวแปรด้านร้านค้าที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท โดยร้านค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 40,000 บาท การ
ตัดสินใจในการเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์น้อยกว่าร้านค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า
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20,000 บาท ร้อยละ 31 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของพรรณรวี จตุพศ (2550) ด้านการปรับตัว
เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยร้านค้าเลือกใช้การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย ร้อยละ 23
ส่งผลให้การตัดสินใจในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ตัวแปรด้านระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการร้านค้าน้อยกว่า 1 ปี โดยร้านค้าที่มีระยะเวลาเวลาในการดําเนินกิจการ 4-6 ปีและ
มากกว่า 6 ปี ตัดสินใจในการเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มากกว่าร้านที่มีระยะเวลาในการ
ดําเนินกิจการร้านค้าน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 30 และร้อยละ 32 ตามลําดับซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของภัทรา สิทธิโกมลวรรณ(2560)ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกภายในร้าน ร้านค้าเลือกใช้ของแถมใน
การขายสินค้าส่งผลให้การตัดสินใจขายสินผ่านช่องทางออนไลน์ลดลงป๎จจัยด้านจํานวนผู้ใช้บริการต่อ
วันผู้ใช้บริการจํานวนน้อยกว่า 20 คน โดยร้านค้าที่มีผู้ใช้บริการจํานวน 80 คนขึ้นไป การตัดสินใจใน
การเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์น้อยกว่าร้านค้าที่มีผู้ใช้บริการน้อยกว่า 20 คน ร้อยละ 76
ป๎จจัยที่เป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจในการเลือกขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อย
ในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ ระดับนัยสําคัญ 0.10 ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยระบบออนไลน์มี
ความปลอดภัยในการขายสินค้าส่งผลให้การตัดสินใจในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์และพัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี (2556) ด้านราคา
โดยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของเว็บไซด์ต่อการขายสินค้ามีความเหมาะสม ส่งผลให้การตัดสินใจใน
การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ลดลง ส่วนตัวแปรอื่นๆได้แก่ รูปแบบการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน
บริ ษัทจํากัด สถานที่ตั้ง ฮาเบอร์ แหลงฉบัง เครือสหพัฒ น์ แหลมฉบัง รายได้ต่อเดือน 40,00160,000 บาท และมากกว่า มากกว่า 60,000 บาท ระยะเวลาการประกอบการ 1-3 ปี ลักษณะกลุ่ม
ลูกค้า ลูกค้าคนไทยอายุระหว่าง 21-30 ปี ลูกค้าคนไทยอายุระหว่าง 31-40 ปี ลูกค้าคนไทยอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี สิ่งอํานวยความสะดวกภายในร้าน บริการเครื่องรูดบัตร จํานวนผู้ใช้บริการต่อวัน
21-40 คน ด้านผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของเว็บไซด์ออนไลน์ด้านราคา ค่าใช้จ่ายในการ
ขายระบบออนไลน์ต่ํากว่าช่องทางอื่น ไม่สามารถอธิบายการตัดสินใจในการขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้ประกอบการร้านค้าโทรศัพท์มือถือรายย่อยในอําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.10
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์ ความกรุณา และเอาใจใส่อย่างดีจาก
บุ คคลหลายท่า นด้ ว ยกั น ขอกราบขอบพระคุณ รศ. ศรีอ ร สมบู รณ์ ทรั พย์ อาจารย์ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุ ณาเอาใจใส่
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และดูแลด้านวิธีการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล รวมทั้งตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยแก้ไข ติดตามงานมาโดยตลอด และเจ้าหน้าที่โครงการ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทุกท่านที่คอยช่วยอํานวยความสะดวกด้านต่างๆ
ด้วยดี รวมถึงขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยให้คําแนะนํา ความร่วมมือและความคิดเห็นต่างๆ จนทําให้
การจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี
ข้อเสนอแนะ
ผู้ที่เกี่ย วข้องการขายสิ น ค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ควรให้ ความสํ าคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของความปลอดภัยและกฎหมายให้มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการทํางานของผู้ประกอบการในการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพราะเหตุผลหลักในการไม่ขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ มาจากการไม่มั่นใจด้านการขนส่งและควรมีการโปรโมทเว็บไซด์ให้เป็นที่รู้จักและ
รั กษามาตรฐานในด้านการบริ ก ารลู ก ค้าเพราะเป็ นเหตุ ผ ลหลั ก ที่ผู้ คนมาขายสิ น ค้า ผ่ า นช่ องทาง
ออนไลน์
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การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตาบลสันป่าม่วง
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
The election of people in San Pamoang Municipality,
Muang District, Phayao Province
พงษ์สนิท คุณนะลา(Pongsanit Koonnala)
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาระดับการใช้สิทธิเลือกตั้ง สภาพป๎ญหา สาเหตุ และ
อุป สรรค และ เสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขการบริห ารจั ด การเลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตําบลสันปุาม่วง อ.เมือง จ.พะเยา จํานวน 345 คน
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์
ผลการวิจัย พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยาในภาพรวม 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ป๎จจัยด้านการเมือง อยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมาคือ ป๎จจัยด้านสังคม จิตวิทยา
จริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ป๎จจัยด้านผู้นําท้องถิ่น/หรือผู้บริหารท้อง ที่
อยู่ในระดับน้อย
เทศบาลส่วนตําบลสันปุาม่วงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่ วถึงเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น เวทีประชาคมหมู่บ้าน และ ควรมีกิจกรรม
รณรงค์ปูองกันการซื้อสิทธิขายเสียงในชุมชน โดยการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่าย
สอดส่องดูแลการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง จัดให้มีตู้รับความคิดเห็นหรือแจ้ง เบาะแสการกระทําผิด
กฎหมายเลือกตั้ง
คาสาคัญ: การใช้สิทธิเลือกตั้ง, เทศบาลตําบลสันปุาม่วง
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Abstract
The objectives of this research were to study the people election, problems,
causes, and obstacles, and suggestions for resolving election management. It is the
quantitative research by using questionnaires from the population of 345 people.
The data were analyzed by using descriptive statistics and qualitative data from
interview.
The results of the research were found that election of people in San
Pamoang Municipality, Muang District, Phayao Province in general was moderate.
When analyzed on a case-by-case basis, it was found that the political factors has
moderate level, followed by the social, psychology and ethical Factors with a
moderate level. While the local leadership/local administrator has the lowest mean
at the low level.
San PaMoang Municipality must publicize thoroughly about the local
elections through the community activities such as village forum, should campaign to
prevent the purchase of rights in the community and Invite people into the network
to check for Illegal elections with organize the cabinet to receive opinions or clues to
illegal offenses.
Keywords: The Election, San Pamoang Municipality
บทนา
การเลือกตั้งของไทย มีมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงจากอํานาจของพระมหากษัตริย์แต่ผู้เดียวมา
เป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการตั้งตัวแทนของปวงชนไปทําหน้าที่ในการใช้
อํานาจ ทั้งทางด้านออกกฎหมาย และการบริหารประเทศการตั้งตัวแทนนี้เป็นการเลือกตั้งโดยตรง
และลับโดยประชาชน สําหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยของไทย ได้มีการพัฒนา
เรื่อยมาเป็นลําดับจากการเลือกตั้งเพื่อให้ได้ผู้บริหาร และผู้ปกครองระดับรัฐ ต่อมามีการพัฒนาใน
ระดับท้องถิ่น มีการกระจายอํานาจให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และบริหารชุมชนของตน ซึ่ง
เรียกว่า เทศบาล ต่อจากเทศบาลก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และในลําดับสุดท้ายคือ องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งรูปแบบการปกครองชุมชนเมือง หรือ
นครเหล่านี้เราเรียกว่า การปกครองส่วนท้องถิ่ น รูปแบบการปกครองนี้ต้องมีการเลือกตั้งบุคคลในแต่
ละชุมชนนั้นๆ ขึ้นมาบริหารโดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะขององค์กรนั้นๆ นอกจากนี้การ
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เลือกตั้งเป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอํานาจ
อธิปไตย หรืออํานาจสูงสุดของการปกครองประเทศเป็นสิ่ งกําหนดตัวบุคคลที่จะเข้ามาทําหน้าที่
ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นฝุายบริหารหรือฝุายนิติบัญญัติ ตามกรอบกติกาที่รัฐธรรมนูญของประเทศ
บัญญัติไว้ ประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง จึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งในลักษณะที่การเลือกตั้งเป็นกลไก
ให้ได้มาซึ่งตัวแทนของประชาชนที่ได้รับการยอมรับทั่วไป ขณะที่การปกครองแบบประชาธิปไตยก็
อาศัยการเลือกตั้งเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรม ต่อการเข้าสู่อํานาจของฝุาย
การเมืองในสถานะตัวแทนของประชาชน
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งบริหารอํานาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของ
พลเมือง ผู้เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อํานาจของตนโดยตรงหรือผ่าน ผู้แทนที่
ตนเลือกไปใช้อํานาจแทนก็ได้ ประชาธิปไตยยังเป็นอุดมคติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณา
กฎหมายและการปฏิบัติของรัฐ และกําหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความ
ยินยอมและเจตนาของตนคุณลักษณะพื้นฐานของประชาธิปไตยคือความสามารถของป๎จเจกบุคคลใน
การมีส่วนร่วมอย่างเสรี โดยการให้โอกาสแก่ชนชั้นที่ถูกปกครองได้มีส่วนร่วมในการกําหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง กระบวนการหนึ่งที่สร้างความชอบธรรมให้กับประชาธิปไตยคือ "กระบวนการเลือกตั้ง" ซึ่ ง
หมายถึงการเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่ในการบริหารประเทศ ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึง
แค่ระบบการเลือกตั้งแต่ต้องประกอบไปด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตย คือ 1) การเลือกตั้ง
ผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีการใช้อํานาจหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อโกงการเลือ กตั้ง ไม่
มีการซื้อเสียงขายเสียง และการที่กลุ่มอภิสิทธิชนใช้อํานาจอิทธิพลระบอบอุปถัมภ์ ให้คนต้องเลือก
เฉพาะพวกเขาบางคน 2) การบริห ารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีเหตุผลอธิบายได้ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่มีการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคพวก หาประโยชน์
ส่วนตัว และ 3) หลักการเสียงข้างมากควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อย หลักความ
เสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณค่าต่างๆของสังคมที่มีอยู่
จํากัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติ
พันธุ์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือด้วยสาเหตุอื่น
ประเทศไทยใช้การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เพราะเป็นระบอบการปกครอง
ที่ยอมรับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การใช้อํานาจปกครองประเทศอย่างทั่วถึง และมีกลไกที่มีประสิ ทธิภาพในการปูองกันการผูกขาด
อํานาจทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย คือ ประชาชนมี
อํานาจในการปกครองตนเอง แต่ในทางปฏิบัติประชาชนทุกคนไม่สามารถเข้าไปร่ วมปกครองประเทศ
ได้ทั้งหมด จึงต้องใช้วิธีเลือกตัวแทนเข้าไปดําเนินการแทน การเลือกตั้งยังทําให้คณะผู้บริหารหรือ
คณะรัฐมนตรีเข้ามาบริหารประเทศด้วยความชอบธรรมเพราะเป็นตัวแทนของประชาชนที่ประชาชน
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เลือกเข้ามาทําหน้าที่ในรัฐสภาการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งที่ส ะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วน
ร่วมในการปกครองประเทศของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด ดังนั้นการเลือกตั้งจึงดูเหมือนว่า
จะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยถึงอย่างไร การเลือกตั้งกับประชาธิปไตยก็ยังเป็นสิ่งที่
ต้องคู่กัน แต่ก็มิได้หมายความว่าประเทศทุกประเทศที่ มีการเลือกตั้งจะเป็นประเทศที่มีการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเสมอไป บางประเทศที่มีการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งเต็มไปด้วยความคดโกง
มี ก ารซื้ อ สิ ท ธิ์ ข ายเสี ย ง มี ก ารใช้ อิ ท ธิ พ ลในการกํ า จั ด คู่ แ ข่ ง ทางการเมื อ ง ในแง่ นี้ ก็ จั ด ว่ า เป็ น
ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ คือเป็นประชาธิปไตยแค่เพียงเปลือกนอก
การเลื อกตั้งจึ งมีความสํ าคัญ อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชนทุกคนเนื่องจากการ
เลือกตั้งเป็นกระบวนการที่ประชาชนคัดเลือกบุคคลเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อทําหน้าที่ใน
การปกปูองผลประโยชน์ ดูแลแก้ป๎ญหาของประชาขน รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณโดยประชาชน
สามารถเลื อกผู้ ที่ตนเห็ น ว่าทําประโยชน์แก่ส่ ว นรวมตามแนวทางที่ตนต้องการโดยพิจารณาจาก
นโยบายของผู้สมัครหรือพรรคของผู้สมัครดังนั้นการเลือกตั้งจึงมีความสําคัญต่อการบริหารประเทศ
แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ให้ความสนใจและเลือกที่จะไม่มาใช้สิทธิเ ลือกตั้ง ผู้วิจัย
จึงต้องการทราบว่า ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิด
จากป๎จจัย ใด โดยการที่ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งอาจจะมีป๎จจัยจากระบบอุปถัมภ์ในการเลือก
ผู้แทนของตนหรือไม่ก็อาจสืบเนื่องมาจากประชาชนไม่เห็นความสํา คัญของการเลือกตั้ง หรือยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่หรือรู้สึกเบื่อหน่าย
รวมถึงการเกิดการประท้วงชุมนุมจนบ้านเมืองที่ไม่สงบ ทําให้ประชาชนไม่ค่อยมั่นใจในการเลือกตั้งใน
แต่ละครั้ง
สํ า หรั บ การเลื อ กตั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น นั้น เป็ น ระบบการปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ เปิ ด โอกาสให้
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ สามารถเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องถิ่น ของตน
ได้โดยตรง กล่าวได้ว่า ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงนี้ มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2521 โดย กรุ งเทพมหานคร เป็น องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นรูปแบบแรกที่นําระบบ
ดังกล่าวมาใช้ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีอยู่
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง จึงไม่เป็นที่คุ้นเคยนักสําหรับคน
ไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีการประกาศใช้กฎหมายเทศบาลฉบับใหม่ ทําให้เทศบาลซึ่งเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่ในทุกจังหวัด ได้เริ่มทดลองใช้ระบบการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรง และมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจริงเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2544 และเรียกระบบ
การเลื อกตั้ งผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่น โดยตรงในเทศบาลว่า เทศบาลในรูปแบบนายกเทศมนตรีในขณะที่
เทศบาลในรูปแบบเดิมเรียกว่า เทศบาลในรูปแบบคณะเทศมนตรี ภายหลังต่อมา มีการแก้ไขกฎหมาย
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอีกหลายฉบับ หลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2546 - 2547 ทําให้ องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง หมดของไทยใช้ระบบ การเลือกตั้งบริหารท้องถิ่นโดยตรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา
ดังนั้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบของไทย
กําหนดให้ใช้วิธีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงแล้วทั้งสิ้น
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ถือเป็นกระบวนการสําคัญของระบอบประชาธิปไตยในประเทศ
ไทยขั้นตอนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้ไปใช้สิทธิในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเหมาะสม เข้าไปทํางานพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน ทําให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นมีความ
คล่องตัว เป็นอิสระ และปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งกรณีดังกล่าว การตัดสินใจเลือก
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและปฏิเสธการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต
ผู้วิจัยจึ งสนใจที่จะศึกษาถึงการใช้สิทธิเลื อกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่ว ง
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้ทราบถึงป๎จจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
รวมถึงศึกษาป๎ญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบล
สัน ปุ าม่ว ง อําเภอเมือง จั งหวัดพะเยา ทั้งนี้ผ ลการศึกษาสามารถใช้แนวทางในการพัฒ นา สร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเป็นข้อเสนอแนะ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหารการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับ
หลักการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่
โปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
2. เพื่อศึกษาสภาพป๎ญหา สาเหตุ และอุปสรรคในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นของเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินการศึกษา คือ
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1. ศึกษาและวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ .(Secondary data).จากเอกสารและ
รายงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาล
ตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2.0เอกสารวิชาการและงานประเมินที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาวิเคราะห์หาข้อสรุปในการใช้สิทธิ
เลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย กฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการ งานประเมิน บทความ และข้อเสนอทางวิชาการต่างๆ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา จากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตําบลสันปุาม่วง อ.เมือง จ.พะเยา จํานวนทั้งสิ้น 2, 511 คน
รวม 8 หมู่บ้าน กําหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตรของ Taro Yamane ซึ่งกําหนดค่าความเชื่อมั่นที่
95% ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 345 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ ต่ อ ปี โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และคํ า นวณหาค่ า ร้ อ ยละ
(percentage) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบล
สันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) และ วิเคราะห์ป๎ญหาอุปสรรคและข้อ เสนอแนะเกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีต่อ
การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และนําเสนอในรูปแบบการพรรณนา
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จํานวน 207คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมา
คือ เป็นเพศชาย จํานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีอายุ 46-60 ปี จํานวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.46 รองลงมาคือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 32.17 และต่ําที่สุด
คือ มีอายุ 18-22 ปี และมีอายุ 23-30 ปี จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 8.12ส่ วนใหญ่มีรายได้
ครอบครัว/ต่อเดือนต่ํากว่า 7,000 บาท จํานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 62.61 รองลงมาคือมีรายได้
ครอบครั ว /ต่อเดือน 7,000-10,000 บาท จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 21.16 และต่ําที่สุ ดคือ
มีร ายได้ ค รอบครั ว /ต่ อเดื อ น 30,000-50,000 บาท จํ า นวน 3 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 0.87 ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาจํานวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ
100.00 ทั้งนี้ระยะทางการไปใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง 0-50 กม.
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ และอันดับเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาในภาพรวม 4 ด้าน
n=346
ปัจจัยการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ระดับ
อันดับ
S.D.
x
ป๎จจัยส่วนบุคคล
2.45 1.12
น้อย
3
ป๎จจัยด้านสังคม จิตวิทยา จริยธรรม
3.00 1.16
ปานกลาง
2
ป๎จจัยด้านการเมือง
3.14 1.21
ปานกลาง
1
ป๎จจัยด้านผู้นําท้องถิ่น/หรือผู้บริหารท้องที่
2.35 1.23
น้อย
4
รวมเฉลี่ย
2.74 1.18 ปานกลาง
จากตาราง 1 พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอ
เมือง จั งหวัดพะเยา ในภาพรวม 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ระดับ 2.74 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ป๎จจัยด้านการเมือง อยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ระดับ 3.14
รองลงมาคือ ป๎จจัยด้านสังคม จิตวิทยา จริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ 3.00 และค่าเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือ ป๎จจัยด้านผู้นําท้องถิ่น/หรือผู้บริหารท้อง ที่อยู่ในระดับน้อย ที่ระดับ 2.35
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ และอันดับเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป๎จจัยส่วนบุคคล
n=346
ระดับ
อันดับ
S.D.
x
ค่าใช้จ่ายในการไปเลือกตั้ง
1.48 0.91
น้อยที่สุด
6
นโยบายของพรรคการเมือง
3.23 1.04
ปานกลาง
1
ผลตอบแทนการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.11 1.18
น้อย
5
ความรู้สึกต่อพรรคการเมือง
3.10 1.11
ปานกลาง
2
กิจธุระส่วนตัว
2.42 1.22
น้อย
3
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร
2.37 1.25
น้อย
4
รวมเฉลี่ย
2.45 1.12
น้อย
จากตาราง 2 พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ด้านป๎จจัยส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย ที่ระดับ 2.45 เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ย สูงสุดคือ นโยบายของพรรคการเมืองอยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ระดับ 3.23
ปัจจัยส่วนตัว
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รองลงมาคือ ความรู้สึกต่อพรรคการเมืองอยู่ในระดับ ปานกลางที่ระดับ 3.10 และค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ
ค่าใช้จ่ายในการไปเลือกตั้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด ที่ระดับ 1.48
ตาราง 3 แสดงค่ า เฉลี่ ย ค่ าความเบี่ ย งเบนมาตรฐานระดับ และอั น ดั บการใช้ สิ ท ธิเ ลื อ กตั้ ง ของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้านสังคม จิตวิทยา จริยธรรม
n=346
ปัจจัยด้านสังคม จิตวิทยา จริยธรรม
ระดับ
อันดับ
S.D.
x
การรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (สื่อ การโฆษณา
3.38 1.24
ปานกลาง
2
ประชาสัมพันธ์)
แรงกดดันจาก (ครอบครัว เพื่อน)
1.91 1.12
น้อย
5
มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางสังคม
3.21 1.18
ปานกลาง
3
กระบวนการประชาธิปไตยขับเคลื่อนต่อไปได้
3.41 1.10
ปานกลาง
1
เป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านการเลือกตั้ง
3.09 1.18
ปานกลาง
4
รวมเฉลี่ย
3.00 1.16 ปานกลาง
จากตาราง 3 พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ป๎จจัยด้านสังคม จิตวิทยา จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ
3.00 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ทําให้กระบวนการประชาธิปไตยขับเคลื่อนต่อไปได้
อยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ร ะดับ 3.41 รองลงมาคือ การรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (สื่อการโฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ) อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ที ่ร ะดับ 3.38 และค่ า เฉลี่ ย ต่ํ าที่ สุ ดคื อ แรงกดดั น จาก
(ครอบครัว เพื่อน) อยู่ในระดับน้อย ที่ระดับ 1.48
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ และอันดับเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ป๎จจัยด้านการเมือง
n=346
ปัจจัยด้านการเมือง
ระดับ
อันดับ
S.D.
x
ความถี่ในการเลือกตั้ง
3.62 1.10
มาก
1
การเกิดรัฐประหาร,ปฏิวัติ
2.67 1.32
ปานกลาง
2
รวมเฉลี่ย
3.14 1.21 ปานกลาง
จากตาราง 4 พบว่า การใช้สทิ ธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ป๎จจัยด้านการเมือง มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับ 3.14 เมื่อ
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พิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความถี่ในการเลือกตั้ง อยู่ในระดับมาก ที่ระดับ 3.62
รองลงมาคือ การเกิดรัฐประหาร, ปฏิวัติอยู่ในระดับปานกลาง 2.67
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ และอันดับเกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนในเทศบาลตํ า บลสั น ปุ า ม่ว ง อํา เภอเมื อง จั งหวัด พะเยา ป๎จ จั ยด้ านผู้ นํ าท้ องถิ่น /หรื อ
ผู้บริหารท้องที่
ปัจจัยด้านผู้นาท้องถิน่ /หรือผู้บริหารท้องที่
กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายอําเภอ
นายก/ส.เทศบาล
ครู/พระ
รวมเฉลี่ย

n=346
S.D.
x
2.63 1.28
2.57 1.26
1.86 1.14
2.35 1.23

ระดับ

อันดับ

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย

1
2
3

จากตาราง 5 พบว่า การใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ป๎จจัยด้านผู้นําท้องถิ่น/หรือผู้บริหารท้องที่ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับน้อย ที่
ระดับ 2.35 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/นายอําเภออยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่ระดับ 2.63 รองลงมาคือ นายก/ส.เทศบาลอยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ระดับ 2.57 และ
ค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือครู/พระอยู่ในระดับน้อย ที่ระดับ 1.86
ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ จํานวนและร้อยละของประชาชน จําแนกตามเหตุผลที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
เหตุผลที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
เห็นคนอื่นไปก็ไปด้วย
เป็นหน้าที่ของพลเมืองดี
เป็นการแสดงซึ่งสิทธิเสรีภาพของตนเอง
เป็นการส่งเสริมและสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ได้รับการชักชวนจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆ
ได้รับการชักชวนจากผู้เคารพนับถือ
ผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองขอร้อง
ได้รับการชักชวนจากทางราชการ
ต้องการได้คนที่ตนพอใจเข้าไปบริหารบ้านเกิด
รวม

จานวน

ร้อยละ

49
96
69

14.20
27.54
20.00

66
9
17
15
11
14

19.14
2.62
4.95
4.36
3.13
4.06
100.00

346

741

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดี ร้อยละ 27.54 รองลงมาคือ เป็นการแสดงซึ่ง
สิทธิเสรีภาพของตนเอง ร้อยละ 20.00 เป็นการส่งเสริมและสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ร้อยละ 19.14 เห็นคนอื่นไปก็ไปด้วย ร้อยละ 14.20 ได้รับการชักชวนจากผู้เคารพนับถือ ร้อยละ
4.95ผู้สมัครหรือกลุ่มการเมืองขอร้อง ร้อยละ 14.36 ต้องการได้คนที่ตนพอใจเข้าไปบริหารบ้านเกิด
ร้อยละ 4.06 ได้รับการชักชวนจากทางราชการ เท่ากัน ร้อยละ 3.16 และได้รับการชักชวนจากญาติพี่
น้องหรือเพื่อนๆ ร้อยละ 2.62
ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ จํานวนและร้อยละของประชาชน จําแนกตามการตัดสินใจว่าจะ
เลือกใคร
การตัดสินใจว่าจะเลือกใคร
จานวน
ร้อยละ
ในคูหาลงคะแนน
83
24.05
ในวันเลือกตั้ง
98
28.12
ก่อนวันเลือกตั้ง 2-3 วัน
94
27.25
ก่อนวันเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น
71
20.58
รวม
346
100.00
จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ตัดสินใจว่าจะเลือกใน
วันเลือกตั้ง ร้อยละ 28.12 รองลงมาคือ ก่อนวันเลือกตั้ง 2-3 วัน ร้อยละ 27.25 ในคูหาลงคะแนน
ร้อยละ 24.05 และก่อนวันเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น ร้อยละ 20.58
ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรค จากการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สมาชิ ก สภา
เทศบาล และนายกเทศมนตรีตาบลที่ผ่านมา
ในส่ วนผู้ ด าเนิน การเลื อกตั้ ง พบว่ า ระเบียบของคณะกรรมการการเลื อกตั้ งกํ าหนดไว้
ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการหาเสียง ผู้ช่วยหาเสียง ตลอดจนปูายหาเสียง ผู้สมัครยังไม่เข้าใจ
และทําผิดระเบียบ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงมาก สร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งในบางครั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นไม่ได้ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทําให้ติดขัดในการเตรียมการและการปฏิบัติงาน
อย่างเช่นการเตรียมงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ส่วนมากผู้ดําเนินการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการชุด
ต่างๆจะมีข้าราชการ ร่วมเป็นกรรมการ การดําเนินงานบางครั้งซ้ําซ้อนกับงานประจําหรืองานราชการ
ที่รับผิดชอบอยู่ ประกอบกับมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณและเวลาที่ต้องดําเนินอยู่ในกรอบ จึงทําให้
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การทํางานต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ขณะที่ ผู้สมัครมักทําผิดกฎหมาย แต่ไม่สามารถจับได้เพราะมี
ป๎ญหาด้านอิทธิพลท้องถิ่น และขาดงบประมาณที่จะนํามาดําเนินการเกี่ยวกับการสอดส่องดูแลและ
ควบคุมการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ในส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พบว่า ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากอายุมาก การเดินทางไปใช้
สิทธิไม่สะดวก ไม่มีการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะการประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิ ทธิเลือกตั้งมีแต่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ส่วนของสมาชิกไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทําให้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น และในการลงชื่อรับบัตรเลือกตั้งช้า รอเจ้าหน้าที่ลงรายการในบัญชีรายชื่อนาน บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจว่าจะลงหมายเลขบัตรที่ใช้เลือกตั้งตรงไหน ทําให้เกิดความล่าช้าในการลงคะแนน
เลือกตั้ง
สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยที่พบว่า การเลือกตั้งครั้งหน้าจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 3 คน จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 34.07 รองลงมาคือ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2 คน
จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 26.18 และต่ําที่สุดคือ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 6 คน จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.26 ดังนั้นเพศ อายุ ระยะทาง ไม่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนื่องจากเดินทางสะดวกและ
สถานที่เลือกตั้งไม่อยู่ห่างไกล ซึ่งไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยของปริวรรณ ธาราฤดี (2555)
ที่ว่าป๎จจัยส่วนตัวด้านระยะทางเป็นป๎ญหาและอุปสรรคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเพศ อายุ
สอดคล้องกับงานวิจัยของบุหลัน ราษฎร์คําพรรณ์ (2553) ที่ว่าป๎จจัยด้านบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ ความสนใจด้านข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง มีผลทําให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง
สําหรับป๎จจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชนในเทศบาล
ตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ป๎จจัยด้านการเมือง รองลงมาคือ ป๎จจัยด้านสังคม จิตวิทยา จริยธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลางและค่าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือป๎จจัยด้านผู้นําท้องถิ่น/หรือผู้บริหารท้องที่ ดังนั้นป๎จจัยด้าน
การเมืองมีผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชน อันได้แก่ความถี่ในการจัดการเลือกตั้ง , การเกิด
รัฐประหาร,ปฏิวัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของรักฎา บรรเทิงสุข (2540) ที่ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเพราะความต้องการสนับสนุนและส่งเสริมประชาธิปไตยโดยพิจารณาเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามความต้องการมากกว่าตัวบุคคล
การใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ระดับรายได้ไม่มีผลต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ในระดับ น้อย
ที่สุด ประชาชนส่วนมากให้ความสนใจและออกการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งโดยไม่มีป๎จจัยเรื่องเงิน
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เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ซึ่งไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับงานวิจัยของสานิตย์ ป๎้น
สังข์ (2539) ที่ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและรายได้สูง มี
แนวโน้มจะตัดสินใจเลือกผู้สมัครเร็วกว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีการศึกษาและรายได้ต่ํา
การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ตําบลสันปุาม่วงที่ผ่านมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง
โดยยึด พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 และยึดระเบียบอย่าง
เคร่งครัด และประชาชนมีความคิดเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งควรยึดกฎ กติกา ระเบียบกฎหมายในการ
หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง อย่ า งเคร่ ง ครั ด ส่ ว นคณะกรรมการดํ า เนิ น การเลื อ กตั้ ง จั ด การเลื อ กตั้ ง ได้ มี
ประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ดําเนินการเลือกตั้งมีการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง แต่ควรมี
อาสาสมัครช่วยเหลือการเลือกตั้ง มีการประชาสัมพันธ์และได้รับรู้ข่าวสารเรื่องการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ ออกไปใช้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งที่ผ่านม และการปราศรัยหาเสียงของสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบล
สั น ปุ าม่ว งเป็ น ป๎ จ จั ย ในการตัด สิ น ใจที่ จะเลื อ ก และเห็ นว่า การออกไปใช้สิ ทธิเลื อ กตั้งเพราะการ
เลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าการบริหารงาน เทศบาลไม่โปร่งใส ประชาชนสามารถถอด
ถอนสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลสันปุาม่วงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาย
ประพิศ สายทองกู่ (2548) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโดยตรง: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตจังหวัดตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรง และเปรียบเทียบทัศนคติของ
ประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรง ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่มี
สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรง ส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับดีโดยเห็นด้วยต่อการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โดยตรงในจังหวัดตราดที่มีเพศ อาชีพ และรายได้แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดตราดที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
การเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
กล่าวคือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 48 ปีขึ้นไป มีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกอบต. โดยตรงสูง
กว่าประชาชนที่มีอายุระหว่าง 18-27 ปีและอายุระหว่าง 28-37 ปีส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา
ในระดับประถมศึกษามีทัศนคติในเรื่องการเลือกตั้งนายกอบต.โดยตรงสูงกว่าประชาชนที่มีการศึกษา
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ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอนุปริญญาขึ้นไป และด้านการรับรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยตรงอยู่ใน
ระดับน้อยมาก
ทั้งนี้ยั งพบป๎ ญหาในการบริหารจัดการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ บริหารท้องถิ่นของ
เทศบาลตําบลสันปุาม่วงที่ผ่านมา คือ เนื่องจากระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้
ค่อนข้างจะเข้มงวดในเรื่องของการหาเสียง ผู้ช่วยหาเสียง ตลอดจนปูายหาเสียง ผู้สมัครยังไม่เข้าใจ
และทําผิดระเบียบ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงมาก สร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้
ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทําให้ติดขัดในการเตรียมการและการปฏิบัติงานอย่างเช่นการ
เตรียมงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ ผู้สมัครไม่รู้ ไม่เข้าใจ กฎหมาย ไม่ได้ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้หรือ
รับฟ๎งในกรณีที่กกต. จัดอบรมให้ความรู้ ทําให้อาจทําผิดกฎหมายได้หรือไม่ก็ตั้งใจทําผิดกฎหมาย เป็น
เหตุทําให้เกิดร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้เมื่อมีการเลือกตั้ง ไม่มีการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในกรณีที่
มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพราะการประชาสัมพันธ์ให้ ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งมีแต่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนของสมาชิกไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางทํา
ให้ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัณฑิต ไชยโย ( 2546
) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ป๎ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเลือกตั้งของคณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่” ผลการศึกษา
พบว่าประเด็นที่คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเห็นว่าเป็นป๎ญหามากที่สุดคือ อัตราค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการประจําหน่ วยเลือกตั้งไม่เหมาะสม สําหรับประเด็นป๎ญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ได้แก่ ความสมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ขั้นตอนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจํานวนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เสียงเลือกตั้งของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหนึ่งหน่วย ระยะทางจากหน่วยเลือกตั้งไปยังสถานที่นับ
คะแนน การติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และความสมัคร
ใจในการปฏิบัติหน้าที่หากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป ความคิดเห็นโดยภาพรวมเป็นไปในเชิงบวก
และในการศึกษาในครั้งนี้ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากฝุายต่างๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขป๎ญหาในการจัดการเลือกตั้ง สําหรับข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
แก้ไขป๎ญหาที่ได้จากบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง คือ การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้ง สร้างจิตสํานึกความเป็นประชาธิปไตยผ่านการ
เลือกตั้งซึ่งถือว่าการเลือกตั้งเป็นบันไดก้าวหนึ่งเพื่อการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยของ
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บ้านเมืองเรา โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะในระดับใดจะต้องเปิดพื้นที่ให้
ประชาชนมีโ อกาสได้แ สดงออกทางการเมือ งโดยมิ ไ ด้จํ า กั ด เฉพาะเรื่ อ งของการเลื อกตั้ ง เท่ า นั้ น
เพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงอย่างไรบ้าง เช่น การมีกิจกรรมในการเรียกร้อง
หรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เป็นต้น ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ควรให้ความสําคัญกับประชาชนเป็นสําคัญ เพราะจากที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมทางการเมือ งของ
ประชาชนค่อนข้างน้อย การบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
อํานาจอธิปไตย ทําให้ประชาชนต้องเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารท้องถิ่น ดังนั้น การเลือกตั้ งจึงต้องมี
ความบริสุทธิ์และยุติธรรม ไม่มีการละเมิดต่อกฎหมาย ไม่คดโกง ไม่มีการใช้อิทธิพลทางด้านการเงิน
การใช้อํานาจบีบบังคับโดยมิชอบ และตัวผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปต้องสามารถทําหน้าที่แทน
ประชาชนได้ดี มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติและความประพฤติดี กฎหมายจึงได้
กําหนดคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นที่จะต้องมีขึ้น เพื่อควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ดังนั้นผู้ที่
เข้ามาบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นจะต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เทศบาลตําบลสันปุาม่วง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ควรประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์
อย่างเข้มข้น และใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงให้เข้าในระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย ทํา
การอบรมก่อนในช่วงที่ได้สรรหา คณะกรรมการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาแล้ว
และแนะนําขั้นตอนต่างๆโดยละเอียด ควรยกเลิกระเบียบอะไรที่ออกมากันเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ต้อง
ยุ่งยากเพิ่มโดยไม่จําเป็นควรใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือผิดว่าไปตามผิด
2. เทศบาลส่ ว นตํ า บลสั น ปุ า ม่ ว งควรจั ด ให้ มี เ วที ป ราศรั ย ของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีสัญจรตามหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนโยบายของผู้สมัครฯอย่างทั่วถึง โดย
ทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน เช่น เวทีประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น
3. เทศบาลส่วนตําบลสันปุาม่วงควรมีกิจกรรมรณรงค์ปูองกันการซื้อสิทธิขายเสียงในชุมชน
โดยการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายสอดส่อง ดูแลการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง จัดให้
มีตู้รับความคิดเห็นหรือเบาะแสการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น
4. เทศบาลส่วนตําบลสันปุาม่วงควรจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการถอด
ถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง หรือกระทําผิดกฎหมาย โดยที่
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การตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดต้องฟ๎งจากการแถลงนโยบายของผู้สมัครว่ามี
นโยบายอย่างไร วิสัยทัศน์ ความโปร่งใส ภารกิจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตําบลต้องทํา ซึ่งเมื่อทํา
แล้วประชาชนผู้ใช้บริการต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ เช่น เบี้ยยัง
ชีพคนชรา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างประชากรคือ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลสันปุาม่วง
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จํานวน 345 คน ซึ่งบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อายุผู้ตอบแบบสอบถาม
อยู่ในช่วง 40 – 60 ปี มากที่สุด เวลาในการศึกษาน้อย ดังนั้นในการศึกษาครั้งหน้า ควรกระจายช่ วง
อายุของกลุ่มตัวอย่างให้เท่ากันใน 3 วัย คือ วัยรุ่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง วัยทํางาน และวันชรา เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มในสังคม รวมถึงขยายเวลาในการศึกษาค้นว้า เพื่อสํารวจข้อมูล
ให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และละเอียด แม่นยํา มากขึ้น พร้อมทั้งมีการศึ กษาในป๎จจัยอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เช่น การสังกัดกลุ่ม ชมรม หรือเป็นสมาชิกองค์กร
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1). ต้องการที่จะศึกษาถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย, 2). ต้องการวิเคราะห์ป๎จจัยที่มี
ผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวของชาวยุโรป และ 3). ต้องการวิเคราะห์ความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลทุติยภูมิประเภทของอนุกรม โดยข้อมูลที่นํามาหาความสัมพันธ์เป็นข้อมูลราย
ไตรมาส ในปี 2551 ถึง 2560 จะใช้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 จนถึง ไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เป็น
จํานวนทั้งสิ้น 40 ไตรมาส โดยเป็นการนําข้อมูลที่หามาได้นั้น มาหาความสัมพันธ์กันและเป็นการ
ประมาณค่าของสมการถดถอยเชิงช้อนน้อยที่สุด 3 ชั้น (3SLS)
จากการศึกษาพบว่า อุปสงค์ที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็น อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ชาวเยอรมนีและชาวฝรั่งเศส โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.10 นั้น มักขึ้นอยู่กับจํานวน
นักท่องเที่ยวประเทศที่ต้องการที่จะศึกษา ทั้ง 2 ประเทศ เมื่อไตรมาสก่อนหน้า , ราคาน้ํามันดิบเมื่อปี
ที่ก่อนหน้า, ราคาห้องพักเฉลี่ย , ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนีและประเทศฝรั่งเศส, ดัชนี
ราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส, ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยเมื่อไตรมาสก่อนหน้า รวมถึงฤดูกาลการท่องเที่ยว,วิกฤตการณ์น้ําท่วม, วิกฤตการณ์
ทางด้านการเงิน และวิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง เป็นต้น
คําสําคัญ: นักท่องเที่ยวชาวยุโรป
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Abstract
This study aimed to study the demand of European tourist who would like to
travel at Thailand. The data was secondary data as time series, and was used analysis
40 series data of the demand which is Germany tourist data and France tourist data
since 2008 – 2017. The coefficient for demand was calculatedly estimated by the
multiple regression analysis. The result were shown that the demand of European
tourist might separate to two group such as Germany tourists demand and France
tourists demand at the statistical significance level of 0.10. From the result the
demand depend on number of tourists in the previous year, oil price in the previous
year, average room rate, stock index of Germany and France, consumer price index
of Thailand compere to related countries, manufacturing production index of
Thailand in previous year, seasonal, flood crisis, finance crisis, and politic crisis
Keywords: Tourism’s Demand
บทนา
ในปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเนื่องด้วยจากสภาพเศรษฐกิจที่มี
การเติบโตขึ้นในแต่ละปี โดยส่วนหนึ่งของการเติบโตนั้นเองเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งที่คอยช่วย
ในการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ หนึ่ ง ในนั้ น ของอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารเติ บ โตขึ้ น ก็ คื อ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น ทํารายได้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างมาก จาก
สถิติของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยมีรายได้ที่
เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรายได้เฉลี่ยของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนั้น เป็น
รายได้ที่เกิดจาก นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายได้ที่
สูงถึงร้ อยละ 66.02 หรื อคิดเป็ น รายได้ 1.6867 ล้ านล้ านบาท และเป็นรายได้ของนักท่องเที่ยว
ประเทศไทย ที่มีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศติดเป็นร้อยละ 33.98 หรือคิดเป็นรายได้ 0.87 ล้าน
ล้านบาท
จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น จะเห็นได้ว่า รายได้เฉลี่ยนับตั้งแต่ปี 2551
จนถึง 2560 นั้น เป็นรายได้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นของนักท่องเที่ย วต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ประเทศไทย มีสัดส่วนของรายได้ที่สูงขึ้น โดยสัดส่วนของรายได้ของนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้า
มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยที่ เ ป็ น อัน ดั บ ที่ 1 นั้ นเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้
รองลงมาคือนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และอเมริกา ตามลําดับ โดยมีสัดส่วนรายได้เฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
ที่มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกจะมีสัดส่วนของ
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รายได้ที่เข้ามานั้นสูงถึงร้อยละ 44.38 ซึ่งรายได้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นเป็นอันดับที่ 1 จาก 7 อันดับ รองลงมา
คือนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมีสูงถึง 38.86 และ นักท่องเที่ยวชาวอเมริกา มีสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยที่
เกิดขึ้นร้ อยละ 6.90 ตามลําดับ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปนั้นมี
ค่าใช้จ่ ายเฉลี่ ย ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยนั้น มีค่า ใช้จ่ายเป็นอันดับที่ 7 ซึ่ง เป็นอันดับสุ ดท้าย โดย
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นค่าใช้จ่ายชองนักท่องเที่ยวชาวโอเซียเนียที่มี
การเดินทางและมาใช้จ่ายมากที่สุด โดยสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น นักท่องเที่ยวชาวยุโรปมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 11.98 ดังนั้ นรัฐบาลจึงได้มีการกําหนดแผนยุธศาสตร์การท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นในช่วงปี 2558 จนถึงปี 2560 โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เป็นการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว มีผลการพัฒนาที่ผ่านมา โดยอาจกล่าวได้
ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอยู่ในภาวะขาดสมดุล และ มีความเสี่ยงต่อการเติบโตอย่างไม่ยั่งยืน
ค่อนข้างสูง เนื่องจากการเติบโตเป็นไปในลักษณะก้าวกระโดด จนเกิดป๎ญหาการรองรับไม่เพียงพอ
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยนั้น ยังมีบทบาทที่สําคัญสําหรับการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็น
จุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น การจัดทํายุทธศาสตร์ในด้านนี้จึงมุ่งเน้น
การบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
อย่างสร้างสรรค์โดยในระยะเร่งด่วนนี้จะให้ความสําคัญในการเร่งพัฒนาเชิงพื้นที่ การพัฒนาสินค้า
และบริการรายสาขาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ การเร่งพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : เป็ น การบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยภาวะการแข่ ง ขั น ในตลาด
ท่องเที่ยวโลก การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคตที่จะยิ่งทวี
ความเข้มข้นมากขึ้น ทําให้ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อเป็นการกําหนดนโยบาย สําหรับการพัฒนาทางด้านป๎จจัยแวดล้อมต่างๆ โดยเป็นการบูร
ณาการทั้งรัฐบาล และ ภาคเอกชน นับเป็นสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
และมีการพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวในเปูาหมายของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 - 2564)เป็นเปูาหมายที่เน้นการ พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาในมิติที่
สําคัญต่างๆ โดยเปูาหมาย (Goal) ของการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์คือ “การพัฒนาและ
บูรณาการตามมิติราชการ (Function Base) มิติยุทธศาสตร์ (Agenda Base) และมิติพื้นที่ (Area
Base)” โดยสามารถแยกออกเป็นเปูาหมายย่อยที่สอดคล้องตามพันธกิจข้างต้น และเป็นรากฐานของ
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ของยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี้
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1. นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาแหล่งสินค้า บริการ และการอํานวยความสะดวกในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างมีความ
สมดุลและยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ของประเทศในภาพรวม
2. การจั ด สรรทรั พ ยากรเพื่ อการดํา เนิ นงานของทุก ภาคส่ ว นนั้น เป็ นไปอย่า งสมดุ ล และ
เพียงพอ การกระจาย การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงในระดับพื้นที่ทําให้ชุมชนมีความสามารถในการ
แข่งขันและได้รับโอกาสจากตลาดการท่องเที่ยว และกีฬาอย่างทั่วถึง
3. บุ คลากรและภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วนในตลาดการท่องเที่ยวและกีฬามีคุณภาพและ
สามารถแข่งขันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้รับป๎จจัยสนับสนุนและมาตรฐานต่างๆ ที่จําเป็น
ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ของประเทศประสบความสําเร็จในระดับสากล
4. อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าเป็ น อุ ตสาหกรรมที่ส ามารถสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ม ทาง
เศรษฐกิจได้ผ่านการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการบริหารและให้บริการ ตลอดจน
การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเป็นระบบ
5. การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูร
ณาการร่วมกันกับ ทุกระดับและทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและทุกฝุายสามารถมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาได้ อย่างแท้จริง จากสถานการณ์ในภาพรวมปี 2560 และ
การคาดการณ์ในปี 2561 นั้น ในภาพรวมของสถานการณ์ผู้ประกอบการได้มีการประเมินสถานการณ์
ดีกว่าปกติเล็กน้อย และมีการปรับตัวซึ่งค่อนข้างดีกว่าปีที่ผ่านมาอยู่เล็กน้อย แต่ยังคงมีเหตุการณ์ที่
มักจะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ การจัดระเบียบทัวร์ผิดกฎหมายในช่วง
ปลายปี 2559 เป็นต้น
ในปี 2560 ประกอบกั บ มี ป๎ จ จั ย สนั บ สนุ น สํ า คั ญ มาจากการมี ส ายการบิ น ราคาถู ก ช่ ว ย
สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้นบางจากปีก่อน (ร้อยละ 17) ส่งผลให้
ปี 2560 เป็ นปี ที่ภ าคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี แต่สํ าหรับในปี 2561 ผู้ ประกอบการคาดการณ์
สถานการณ์การท่องเที่ยวดีกว่าปกติเล็ กน้อย โดยเป็นการสะท้อนมุมมองผู้ประกอบการที่ประเมินว่า
ภาคการท่องเที่ยว ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นและมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยยังมีป๎จจัยสนับสนุนการ
ขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวมาจากการขยายตัวต่อเนื่องของสายการบินต้นทุนต่ํา รวมถึงเศรษฐกิจ
ที่ยังคงมีการคาดว่าจะฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ทั้งเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก แต่เมื่อมีการพิจารณาแยก
ตามประเภทธุรกิจพบว่า ผู้ประกอบการประเมินสถานการณ์ปี 2560 ดีกว่าปกติในทุกธุรกิจ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปรว่า มีป๎จจัยไหนบ้างที่มีผลต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป เพราะ นักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย มีอัตราส่วนร้อยละของนักท่องเที่ยวมาก แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น กลับมีอัตราส่วนร้อย
ละของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่น้อย และต้องการศึกษาที่จะศึกษาว่าป๎จจัยอะไรที่ส่งผลต่ อการมา
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ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ต้องการมาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะประเทศเยอรมนีกับ
ฝรั่งเศสโดยจากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเห็นได้ว่า รายได้ของนักท่องเที่ยวทั้ง 2
ประเทศนี้นั้นมีรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นอันดับที่ 3 และ 4 จากรายได้ของนักท่ องเที่ยวชาวยุโรปที่ได้เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยที่รัฐบาลมีความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการกําหนดแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนั้น โดยสามารถ
แบ่งตามความสําคัญและสภาพแวดล้อม ได้เป็น 12 ประเภทดังนี้
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่น โดยอาจมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมที่สามารถตอบสนอง
ความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ชัดเจนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
แบบใหม่ที่เกิดขึ้น แหล่งท่องเที่ยว ประเภทนี้สามารถเพิ่มเติมได้อีกมากมายตามความนิยมของคนใน
แต่ละยุคสมัย
3. แหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่ งท่องเที่ ยวที่มีความสําคัญและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึง สถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมี
เหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรม
ชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตาม
สภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่สําคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อัน
เป็นเอกลักษณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น
5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการพักผ่อนและ
เสริมสร้างสุขภาพ ให้ความสนุกสนาน รื่นรม บันเทิง และการศึกษาหาความรู้
6. แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ค่ า ทางศิ ล ปะและ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ บ รรพบุ รุ ษ ได้ ส ร้ า งสมและ ถ่ า ยทอดเป็ น มรดกสื บ ทอดกั น มา แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วประเภทนี้ ป ระกอบด้ ว ย งานประเพณี วิ ถี ชี วิ ต ความ เป็ น อยู่ ข องผู้ ค น การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่า เป็นต้น
7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ําพุร้อนธรรมชาติ ในการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานสําหรับแหล่ง
ท่อง เที่ยวน้ําพุร้อนธรรมชาติ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทน้ําพุร้อน ธรรมชาติอย่างชัดเจน
8. แหล่ ง ท่อ งเที่ ย วประเภทเป็น ที่ เ ปิด ใช้เ พื่ อ การท่อ งเที่ย ว เป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน
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9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ําตก เป็นสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีน้ําตกเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ
นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและ อาจเสริมกิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย
10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ํา แหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ํา หมายถึง สถานที่ที่
เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีถ้ําเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและอาจเสริ ม
กิจกรรมเพื่อการศึกษาหาความรู้เข้าไปด้วย
11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ
12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทแก่ง หมายถึง สถานที่
ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีแก่งเป็น ทรัพยากรธรรมชาติที่ดึงดูดใจให้นักท่อง เที่ยวมาเยือน และ
มีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลินและ นันทนาการในรูปแบบที่ใกล้ชิดกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปที่ เ ดิ น ทางเข้ า มา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวของชาวยุโรป
3. เพื่อวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของชาวยุโรปที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ของอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรป ได้มีการวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยได้มีการเขียน
ไว้ในกรอบแนวคิด สามารถสรุปได้ดังนี้
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ประเทศที่ต้องการจะศึกษา
ตัวแปรอิสระ
จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศที่ต้องการจะ
ศึกษาเมื่อไตรมาสที่ก่อนหน้า (คน)
ราคาห้องพักเฉลีย่ จริงที่ขายได้ (บาท)
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร)
ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสที่ก่อนหน้า
(WTI/USD)
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับ
ประเทศที่ต้องการจะศึกษา
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศที่ต้องการจะศึกษา
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย เมื่อไตร
มาสที่ก่อนหน้า
ฤดูกาลการท่องเที่ยว,วิกฤตการณ์น้ําท่วม,
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน และ
วิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองเป็นตัวแปรหุ่น

ฤดูกาลการท่องเที่ยว
วิกฤตการณ์น้ําท่วม
วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน
วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดงานวิจัย

Regression Analys
ตัวแปรตาม

อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
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วิธิดาเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบอนุกรมเวลา รวม 40 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี
2551 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 โดยทําการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนในรูปสมการ Double log
form โดยประมาณด้วยวิธีกําลังสองน้อยที่สุดแบบสามขั้น ซึ่งแบบจําลองนี้จะต้องผ่านการทดสอบข้ อ
สมมติ ต าม Classical linear regression model (CLRM) ได้ แ ก่ 1) การทดสอบ
Multicollinearlity, 2) การทดสอบ Normality, 3) การทดสอบ Heteroscedasticityและ 4) การ
ทดสอบ Autocorrelation จากนั้นจึงนําค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากแบบจําลองมาวิเคราะห์หรืออธิบาย
ผลค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยสามารถ
อภิปลายผลในรูปแบบของจําลองทางเศรษฐมิติได้ดังนี้
ประเทศเยอรมนี
ln(NG) =β0 + β1ln(NG(-1)) + β2ln(ARP) + β3ln(EXH) + β4ln(OW(-1)) + β5*ln(TG)
+ β6ln(DAX) + β7ln(MT(-1)) + β8FL + β9S + β10P + β11CR + ε
โดยที่
NG คือ จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี (คน)
NG(-1) คือ จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี เมื่อไตรมาสก่อนหน้า (คน)
ARP คือ ราคาห้องพักเฉลี่ย (บาท/ห้อง)
EXH คือ อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร)
OW(-1)คือ ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสก่อนหน้า (WTI/USD)
TG คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศเยอรมนี
DAX คือ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนี
MT(-1) คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อปีที่ก่อนหน้า
FL คือ วิกฤตการณ์น้ําท่วม
โดยที่ 0 คือ ไม่เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม
1 คือ เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม (เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่ว มใน กรกฎาคม 2554 ถึง
มิถุนายน 2555)
S
คือ ฤดูกาลการท่องเที่ยว

755

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

โดยที่ 0 คือ ไม่ใช่ฤดูกาลการท่องเที่ยว
1 คือ ฤดูกาลการท่องเที่ยว (ไตรมาสแรกของทุกปี เดือนมกราคม – มีนาคม)
P
คือ วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง
โดยที่ 0 คือ ไม่ใช่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง
1 คือ เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง คือ เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง
(เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองในปี 2556 - 2557)
CR
คือ วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน
โดยที่ 0 คือ เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน
1 คือ เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน (เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินในปี
2550 – 2551)
t
คือ ช่วงเวลา t
ε
คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
ประเทศฝรั่งเศส
ln(NF) = β0 + β1ln(NF(-1)) + β2ln(ARP) + β3ln(EXH) + β4ln(OW(-1)) + β5*ln(TF)
+ β6ln(CAC) +
β7ln(MT(-1)) + β8FL + β9S + β10P + β11CR + ε
โดยที่
NF
NF(-1)
ARP
EXH
OW(-1)
TF
CAC
MT(-1)
FL

คือ จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (คน)
คือ จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีที่ก่อนหน้า (คน)
คือ ราคาห้องพักเฉลี่ย (บาท/ห้อง)
คือ อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ยูโร)
คือ ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสก่อนหน้า (WTI/USD)
คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศฝรั่งเศส
คือ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศฝรั่งเศส
คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทย เมื่อไตรมาสก่อนหน้า
คือ วิกฤตการณ์น้ําท่วม
โดยที่ 0 คือ ไม่เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม
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S

P

การเมือง (เกิด
CR

1 คือ เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม (เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมใน กรกฎาคม 2554 ถึง
มิถุนายน2555)
คือ ฤดูกาลการท่องเที่ยว
โดยที่ 0 คือ ไม่ใช่ฤดูกาลการท่องเที่ยว
1 คือ ฤดูกาลการท่องเที่ยว (ไตรมาสแรกของทุกปี เดือนมกราคม – มีนาคม)
คือ วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง
โดยที่ 0 คือ ไม่ใช่เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง
1 คื อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท างด้ า นการเมื อ ง คื อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ์ ท างด้ า น
วิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองในปี 2556 - 2557)
คือ วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน
โดยที่ 0 คือ เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน
1 คือ เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน (เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินในปี

2550 – 2551)
t
คือ ช่วงเวลา t
ε
คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
สรุปผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่องของอุปสงค์ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ซึ่ง
สามารถเขียนในรูแบบสมการถดถอยที่สามารถประมาณได้ดังนี้
ประเทศเยอรมนี
ln( ̂G) = 17.5996 - 0.7835ln(NG(-1)) + 0.6566ln(ARP) + 0.1981ln(EXH) – 0.1410ln(OW(1))+ 6.84127ln(TG)
(-2.661)**(-11.635)**(5.480)**(0.738)NS(-2.285)**
(3.971)**
+ 0.2431ln((DAX)) - 0.9322ln(MT(-1)) - 0.1807FL + 0.7585S- 0.3987P 0.1905CR
(3.217)**(-2.866)**(-2.706)**(14.663)**(-7.308)** (6.957)**
R-squared = 0.87412,Adjusted R – squared = 0.8137 และDurbin – Watson stat =
1.6889
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หมายเหตุ
1) เลขในวงเล็บแทนค่า t – statistic
2) *หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
3) ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) NS หมายถึง ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
แบบจําลองนี้ได้คํานึงถึงข้อสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) และ
ผ่านการทดสอบตาม CLRM แล้วได้แก่ การทดสอบ Multicollinearlity, การทดสอบ Normality,
การทดสอบ Heteroscedasticityและ การทดสอบ Autocorrelation จากสมการสามารถอธิบายได้
ว่าป๎จจัยทีส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวประเทศเยอรมนีที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยนั้นได้แก่จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีเมื่อไตรมาสก่อนหน้า (คน), ราคาห้องพัก
เฉลี่ย (บาท/ห้อง) ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโร (บาท/ยูโร) ,ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสก่อนหน้า
(WTI/USD) ,ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศเยอรมนี , ตลาดหลักทรัพย์ประเทศ
เยอรมนี (dax), ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อไตรมาสก่อนหน้า , วิกฤตการณ์น้ําท่วม,
ฤดูกาลการท่องเที่ยว, วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง และ วิกฤตการณ์ทางด้านการเงิน เป็นตัวแปรหุ่น
ที่สามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่สามารถอธิบายอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวได้ และยังเป็นตัวแปรที่สําคัญทางสถิติที่ของการใช้จ่ายภายในประเทศ สําหรับการเดินทาง
มาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงยังคงเขียนไว้ในแบบจําลอง และจากค่า R-Squared ที่ 0.87412 ยัง
สามารถอธิบายได้ว่า มีตัวแปรอื่นไม่เกี่ยวข้องนั้น ที่สามารถอธิบายแบบจําลองนี้ได้ 0.125874 โดย
เป็นป๎จจัยอื่นที่ไม่สามารถนํามาพิจารณา
ประเทศฝรั่งเศส
̂) = 10.3264-0.5590ln(NF(-1)) + 0.5322ln(ARP) - 0.9024ln(EXH) - 0.4397ln(OW(-1)) +
ln(nf
10.5399ln(TF)
(2.576)** (-5.323)**
(2.934)**
(-1.861)*
( -4. 405) * *
(5.731)**+ 0.5517ln(CAC) + 0.7108ln(MT(-1)) + 0.2666FL + 0.6777S + 0.0798P +
0.2024CR
(2.685)**
(1.314)NS(2.432)** (7.703)** (0.950)NS (1.803)*
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R-squared = 0.87014,Adjusted R – squared = 0.8078 และ Durbin – Watson stat =
2.03702
หมายเหตุ
1) เลขในวงเล็บแทนค่า t – statistic
2) * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
3) ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) NS หมายถึง ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
แบบจําลองนี้ได้คํานึงถึงข้อสมมติตาม Classical linear regression model (CLRM) และ
ผ่านการทดสอบตาม CLRM แล้ว ได้แก่ การทดสอบ Multicollinearlity, การทดสอบ Normality,
การทดสอบ Heteroscedasticity และ การทดสอบ Autocorrelation จากสมการสามารถอธิบายได้
ว่าป๎จจัยทีส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยนั้นได้แก่จํานวนนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเมื่อไตรมาสก่อนหน้า (คน), ราคาห้องพัก
เฉลี่ย (บาท/ห้อง) ,อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโร (บาท/ยูโร) ,ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสก่อนหน้า
(WTI/USD) ,ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศฝรั่งเศส, ตลาดหุ้ฝรั่งเศส (dax),
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อไตรมาสก่อนหน้า , วิกฤตการณ์น้ําท่วม, ฤดูกาลการ
ท่องเที่ยว, วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง และ วิกฤตการณ์ทางด้านการเงินเป็นตัวแปรหุ่นที่สามารถ
อธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวยุปโรปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่สามารถอธิบายอุปสงค์การท่อ งเที่ยวได้
และยังเป็นตัวแปรที่สําคัญทางสถิติที่ของการใช้จ่ายภายในประเทศ สําหรับการเดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย จึงยังคงเขียนไว้ในแบบจําลอง และจากค่า R-Squared ที่ 0.87014 ยังสามารถ
อธิบายได้ว่า มีตัวแปรอื่นไม่เกี่ยวข้องนั้น ที่สามารถอธิบายแบบจําลองนี้ได้ 0.12996 โดยเป็นป๎จจัย
อื่นที่ไม่สามารถนํามาพิจารณา
สรุปและอภิปรายผล
จากแบบจําลองที่ประมาณค่าได้นั้น เราสามารถพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องได้ กับ เรื่ องของอุป สงค์ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโ รป โดยเฉพาะ
ประเทศเยอรมนีและฝรั่งเศส ได้ดังต่อไปนี้
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ประเทศเยอรมนี
จํ านวนนั ก ท่องเที่ย วประเทศเยอรมนี เมื่อ ไตรมาสก่อนหน้า สามารถอธิบ ายอุ ปสงค์การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมนี เมื่อไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงร้อยละ 78.35ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่
วางไว้ กล่าวคือ การที่นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีการท่องเที่ยว
ภายในประเทศค่อนข้างมาก ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศดี จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก แต่อาจเป็นเพราะป๎จจัยอื่นเช่นค่าเงินบาท อัตราเงินเฟูอ หรืออื่นๆ เป็น
ต้น ทําให้อุปสงค์การท่องเที่ยวนั้นลดลงซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ อิศรา เลิศศุภวงศ์ (2550)
ราคาห้ องพักเฉลี่ ย ที่ขายได้จริงสามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ถ้าราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.66
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ กล่าวคือ ถ้าเป็นไปตามกฎของอุปสงค์แล้วกล่าวไว้ว่า ถ้าราคาสูง
ความต้ อ งการของสิ น ค้ า จะลดลง ดั ง นั้ น ถ้ า ราคาสิ น ค้ า ลดลงความต้ อ งการของอุ ป สงค์ นั้ น จะ
ค่อนข้างมาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโร ไม่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
ยุ โ รป โดยเฉพาะนั กท่องเที่ย วประเทศเยอรมนี สํ าหรับอั ตราแลกเปลี่ ยนนั้น ไม่ส ามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศ
เยอรมนีได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โซติพล จ่างเจริญ (2551)
ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสก่อนหน้า นั้นสามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม
กล่าวคือ ถ้าราคาน้ํามันดิบเมื่อไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปลดลงร้อยละ 14.10ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือ ถ้าราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาส
ก่อนหน้าลดลงจากเดิม จะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เป็นผลจาก
การที่ค่าใช้จ่ายมีการลดลงจากเดิม
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศเยอรมนี สามารถอธิบายอุปสงค์ การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคของประทศไทยเทียบประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1 จะส่ งผลให้ จํ านวนนั กท่องเที่ยวชาวยุโ รปเพิ่มขึ้นร้อยละ 684.127 กล่ าวคือ ถ้าดัขนีราคา
ผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การบริโภคในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับเยอรมนีนั้นสูงขึ้น จะ
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สะท้อนการใช้จ่ายภายในประเทศที่ดี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีการเข้ามาใช้จ่ายภายในประเทศมากซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ โซติพล จ่างเจริญ (2551)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนีสามารถอธิบาย อุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวยุ โ รปอย่ า งมีนั ย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ นัย สํ าคั ญ 0.05 ในทิ ศ ทางเดีย วกั น
กล่าวคือ ถ้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปเพิ่มขึ้ นร้อยละ 24.31กล่าวคือ ถ้า ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนี จะสะท้อนเศรษฐกิจ
ภายในประเทศฝรั่ งเศส ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศดี จะเป็นการกระตุ้นให้ มีการจับจ่ายใช้ส อย
ภายในประเทศค่อนข้างมาก จะเป็นการกระตุ้นให้คนมาใช้จ่าย และเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่มีการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ได้ เพราะการที่เศรษฐกิจดี จะทําให้ ส ะท้อนรายได้ที่เกิดขึ้นจากรายได้และการใช้จ่า ย
ภายในประเทศมาก ทําให้รายได้ภายในประเทศค่อนข้างสูง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อไตรมาสก่อนหน้าสามารถอธิบายอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือถ้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยเมื่อไตรมาสก่อนหน้า
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1 จะส่ ง ผลให้ จํ า นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รปลดลงร้อ ยละ 93.22 ไม่ เ ป็น ไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ กล่าวคือ ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศไทยมีทิศทางมากขึ้น จะส่งผลให้การใช้จ่าย
ภายในประเทศมาก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทยของประเทศไทยจะสูง ซึ่งสามารถ
สะท้อนค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมาก ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการที่รัฐบาล
ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจได้
วิกฤตการณ์น้ําท่วมสามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ ถ้าวิกฤตการณ์
น้ําท่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงร้อยละ 18.07 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ โดยถ้าเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นจะส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเกิดการ
ชะงักขึ้น จะส่ งผลให้การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยก่อให้ เกิดเศรษฐกิจภายในประเทศ
เติบโตได้ช้า ก่อให้เกิดอุปสงค์นั้นลดลงเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม ซึ่งสอดคล้องกั บการศึกษาของ
อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
ฤดูกาลการท่องเที่ยวสามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ฤดูกาลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.85 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
วางไว้ คื อ ถ้ า ฤดู ก าลการท่ อ งเที่ ย วมากจะส่ ง ผลให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศค่อนข้างมาก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประเทศแถบ
ยุ โ รปสภาพช่ว งนั้ น เป็ น ฤดูห นาวมักจะทํ าให้ นักท่ องเที่ยวยุ โ รปได้มีก ารเดินทางมาเพื่อ ท่องเที่ย ว
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ภายในประเทศไทย ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง สามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้ามกล่าวคือ
ถ้าวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงร้อย
ละ 39.87 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ กล่าวคือ ถ้าเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวคิดว่าเป็นภัยและมีความไม่มั่นคงภายในประเทศ ก่อให้เกิดการไม่เชื่อมั่นต่อ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยลง ก่อให้เกิดอุปสงค์ที่ลดลงซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
วิก ฤตการณ์ท างด้ า นการเงิ น สามารถอธิ บ ายอุ ป สงค์ การท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ
ถ้าวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลงร้อยละ
19.05 ซึ่ ง เป็ น ไม่ เ ป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่ ว างไว้ โดยวิ ก ฤตการณ์ ท างด้ า นการเงิ น นั้ น จะทํ า ให้
นักท่องเที่ยวความกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกับค่าเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่าย
ภายในประเทศ ถ้าเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านค่าเงิน จะส่งผลให้อุปสงค์ลดลง แต่ในที่นี้วิกฤตการณ์ที่
เกิดขึ้น จะเป็ นวิ กฤตการณ์ที่เรี ยกว่า “วิกฤติเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์( Hamburger Crisis) หรือ
วิกฤตการณ์ซัพไพรม์ ” ซึ่งเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยจึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้มากนักซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
ประเทศฝรั่งเศส
จํ า นวนนั ก ท่อ งเที่ ย วประเทศฝรั่ งเศสเมื่อ ไตรมาสก่อ นหน้ า สามารถอธิ บายอุ ป สงค์ก าร
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ถ้าจํานวนนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส เมื่อไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ลดลงร้อยละ 55.90 กล่าวคือ การที่นักท่องเที่ยว
นั้น เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ย วในประเทศไทย โดยมีการท่องเที่ยวภายในประเทศค่อนข้างมาก ถ้า
เศรษฐกิจภายในประเทศดีจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก แต่
อาจเป็นเพราะป๎จจัยอื่นเช่นค่าเงินบาท อัตราเงินเฟูอ หรืออื่นๆ เป็นต้น ทําให้อุปสงค์การท่องเที่ยว
นั้นลดลงซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อิศรา เลิศศุภวงศ์ (2550)
ราคาห้องพักเฉลี่ย สามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ยุ โ รปอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ 0.05 ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กล่ า วคื อ ถ้ า จํ า นวน
นักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส เมื่อไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยว
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ชาวยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.22 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ กล่าวคือ ถ้าราคาห้องพัก เฉลี่ย
เพิ่มจะส่งผลให้อุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของคนฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาลดลง โดยไม่
เป็นไปตามกฎของอุปสงค์
อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น สกุ ล ยู โ รสามารถอธิ บ ายอุ ป สงค์ การท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ
ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลยูโรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรป ลดลงร้อย
ละ 90.24 ซึ่งได้ส อดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ในขั้นต้น กล่าวคือ ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นลดลง
นั ก ท่อ งเที่ ย วสามารถแลกเงิน มาใช้ ใ นได้ม ากทํ าให้ ป ริ มาณการนํ าเงิน มาใช้จ่ า ยค่ อนข้า งสู ง เมื่ อ
นักท่องเที่ยวสามารถแลกเงินได้มากขึ้น จะสามารถนําเงินมาใช้สอยภายในประเทศไทยได้มาก ทําให้
อุปสงค์การท่องเที่ยวที่เกิดขี้น จะมีการเพิ่มขึ้นด้วยมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โซติพล จ่าง
เจริญ (2551)
ราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตรมาสก่ อนหน้า สามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม
กล่าวคือ ถ้าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศเยอรมนีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรป ลดลงร้อยละ 43.97ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ กล่าวคือ ถ้าราคาน้ํามันดิบ เมื่อไตร
มาสก่อนหน้า ลดลงจากเดิม จะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น เป็นผล
จากการที่ค่าใช้จ่ายมีการลดลงจากเดิม
ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศฝรั่งเศส สามารถอธิ บายอุปสงค์การ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยเทียบกับประเทศฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,053.99 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ได้ ว างไว้ กล่ าวคื อ ถ้า ดั ข นี ร าคาผู้ บริ โ ภคนั้น เพิ่ ม ขึ้ น จะส่ งผลให้ การบริ โ ภคในประเทศไทยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับฝรั่งเศสนั้นสูงขึ้น จะสะท้อนการใช้จ่ายภายในประเทศที่ดี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีการ
เข้ามาใช้จ่ายภายในประเทศมากมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ โซติพล จ่างเจริญ (2551)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศฝรั่งเศสสามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวยุ โ รปอย่ า งมีนั ย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ นัย สํ าคั ญ 0.05 ในทิ ศ ทางเดีย วกั น
กล่าวคือ ถ้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.17 เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ กล่าวคือ ถ้าตลาดหุ้นฝรั่งเศสจะสะท้อน
เศรษฐกิจภายในประเทศฝรั่งเศส ถ้าเศรษฐกิจภายในประเทศดี จะเป็นการกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้
สอยภายในประเทศค่อนข้างมาก จะเป็นการกระตุ้นให้คนมาใช้จ่าย และเป็นอีกป๎จจัยหนึ่งที่มีการ
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กระตุ้นเศรษฐกิจได้ เพราะการที่เศรษฐกิจดี จะทําให้สะท้อนรายได้ที่เกิดขึ้นจากรายได้และการใช้จ่าย
ภายในประเทศมาก ทําให้รายได้ภายในประเทศค่อนข้างสูง
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์การท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส สําหรับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยนั้น ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสได้
วิกฤตการณ์น้ําท่วมสามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าวิกฤตการณ์น้ํา
ท่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ26.66 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่วางไว้ กล่าวคือ ถ้าเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมเกิดขึ้นจะส่งผลให้การใช้จ่ายในประเทศเกิด
การชะงักขึ้น จะส่งผลให้การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยก่อให้เกิดเศรษฐกิจภายในประเทศ
เติบโตได้ช้า ก่อให้เกิดอุปสงค์นั้นลดลง แต่ในประเทศฝรั่งเศสนั้น เมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมแล้วอาจ
ไม่ได้รับผลกระทบต่อการที่นักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย มาก จึงส่งผลให้
อุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ อุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น
ภายในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
ฤดูกาลการท่องเที่ยว สามารถอธิบายอุปสงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าฤดูกาลการ
ท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ67.77 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติ ฐ านที่ว างไว้ คือ ถ้ าฤดู กาลการท่ องเที่ ยวมากจะส่ ง ผลให้ นั กท่ องเที่ย วเดินทางเข้ ามา
ท่องเที่ยวภายในประเทศค่อนข้างมาก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว
ประเทศแถบยุโรปสภาพช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวมักจะทํา ให้นักท่องเที่ยวยุโรปได้มีการเดินทางมาเพื่อ
ท่องเที่ย วภายในประเทศไทย ก่อให้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
วิ ก ฤตการณ์ ท างด้ า นการเงิ น สามารถอธิ บ ายอุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของ
นักท่องเที่ยวชาวยุโรปอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ถ้าวิกฤตการณ์น้ําท่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ20.24
ไว้ โดยวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินนั้น จะทําให้นักท่องเที่ยวความกังวลเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกับ
ค่าเงินที่เกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในประเทศ ถ้าเกิดวิกฤตการณ์ทางด้านค่าเงิน จะ
ส่งผลให้อุปสงค์ลดลง แต่ในที่นี้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นวิกฤตการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤติเศรษฐกิจ
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) หรือวิกฤตการณ์ซัพไพรม์” ซึ่งเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
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สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับประเทศไทยจึงไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์นี้มากนักซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
วิกฤตการณ์ทางด้านการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวยุ โ รป โดยเฉพาะนั กท่องเที่ย วประเทศฝรั่งเศส สํ าหรับวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองนั้น ไม่
สามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ข องอุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวยุ โ รป โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศสได้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อัครพล อารีย์ปูอม (2559)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้จะเสร็จ สมบูรณ์ไม่ได้โดยขาดคน 3 คน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณ
แม่ที่คอยให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดเวลา ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2 ท่าน ที่คอยให้
คําปรึ กษาเป็ น อย่ างดี และขอขอบคุณรุ่นพี่ที่คอยให้ คําแนะนํา และขอขอบคุณ พี่ที่ทํางานที่คอย
ช่วยเหลือตลอดเวลา และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับการศึกษาที่
สามารถต่อยอดได้ ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเราจะพบว่าป๎จจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้มีแค่อย่างเดียว แต่ยัง
มีหลายตัวแปรที่ส่งผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เช่น 1. จํานวนนักท่องเที่ยวของประเทศที่ต้องการจะศึกษา, 2. ราคาห้องพักเฉลี่ย, 3.
อัตราแลกเปลี่ยน, 4. ราคาน้ํามันดิบ, 5. ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับ
ประเทศที่ต้องการจะศึกษา, 6. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 7. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย, 8. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค, 9. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวของประเทศที่
ต้องการจะศึกษา แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องช่วยในการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เพื่ อเป็ นการกระตุ้นให้ เศรษฐกิจนั้นได้มีการเติบโตขึ้น โดยรัฐ บาลต้องมีการรจัดทํา
แผนการพัฒนา, รณรงค์และการกระตุ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท่องเที่ยว ดังนั้นรัฐบาลควร
ปรับ ปรุ งให้แผนพัฒนาเป็น ไปตามยุทธศาสตร์ที่ไว้ใช้สําหรับการท่องเที่ยวและควรจัดทําให้มีการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อ
เป็นการกระจายรายได้ ก่อให้เกิดอุปสงค์ภายในประเทศที่สูงขึ้นด้วย
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บทคัดย่อ
คลังสินค้ามีความสําคัญต่อบริษัทเอกชนที่มีการผลิตสินค้าจํานวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ในการ
จัดเก็บสํารองสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบ งานวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบ
ทางด้านเทคนิค 2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน และ 3) ทดสอบความสามารถในการรับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยการศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิโดยเครื่องมือด้านการเงินที่ใช้ คือ
มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มี
การปรั บ ค่ าแล้ ว ดัช นี ความสามารถในการทํากํ าไร และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ ยนผลจาก
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคพบว่า มีการก่อสร้างคลังสินค้า พื้นที่รวมเท่ากับ 1,800 ตาราง
เมตร ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สํานักงานและสุขา 36 ตารางเมตร พื้นที่รับส่งสินค้าและพื้นที่สําหรับบรรจุหีบ
ห่อ 80 ตารางเมตร ทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์มีพื้นที่รวม 1,030 ตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บสินค้า
654 ตารางเมตร ซึ่งมีชั้นวางสินค้า 3 ชั้น จึงสามารถจัดเก็บสินค้าเทียบเท่าถึง 1,962 ตารางเมตรส่วน
ผลจากการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน โดยกําหนดอายุโครงการ 20 ปี อัตราคิดลดที่ร้อยละ
9.27 โครงการมีมูลค่าป๎จจุบันสุทธิ เท่ากับ 12,411,579 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
เท่ากับร้อยละ 17.69 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับค่าแล้วเท่ากับร้อยละ 12.30
และดั ช นี ค วามสามารถในการทํ า กํ า ไรเท่ า กับ 1.69 ผลการทดสอบค่ า ความแปรเปลี่ ยน พบว่ า
ผลตอบแทนลดลงได้เท่ากับร้อยละ 15.58 ส่วนด้านต้นทุนในการดําเนินงาน ต้นทุนการลงทุน และ
ต้นทุนรวมสามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 25.19, 68.97 และ 18.45 ตามลําดับ สรุปได้ว่า
โครงการนี้มีความเสี่ยงต่ํา
คาสาคัญ: ความเป็นไปได้สร้างคลังสินค้า การลงทุน
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Abstract
The feasibility study of investment on warehouse of ICK company limited
aimed to (1) study form with technical feasibility (2) perform the financial feasibility
and (3) test the ability to sustain change. The study used the primary data and
secondary data. Both types of data were used in descriptive and quantitative
analysis. The financial tools were net present value (NPV), internal rate of return (IRR),
modified internal rate of return (MIRR), profitability index (PI) and Switching Value
Test (SVT).To save cost the company decided to utilize its own idle land to construct
its own warehouse building to substitute warehouse renting from outsource. The
technical study on options of warehouse building indicated that it should be area
1,800 square meters by separate office area, receiving area and distributing area
which rest area 654 square meters for contain raw material. The financial result
under project life of 20 years and WACC as discounted rate of 9.27 percent, the
project was worth the investment since NPV was 12,411,579 Baht IRR was 17.69
percent MIRR was 12.30 percent and PI was 1.69. The SVT indicated that the revenue
could be down15.58 percent and operating cost, investment cost and total cost
could be up 25.19, 68.97 and 18.45 percent respectively hence the project could be
considered very low risk.
Keywords: Feasibility Study, Investment on Warehouse, Investment
บทนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิต การตลาด การจ้างงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการเกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่ อ งอีกหลายประเภทจึงมีแ นวโน้ม การขยายตั ว ที่ดี และช่ว ยให้ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น เพราะมีมูลค่าทางการตลาดสูง มีการจ้างงาน และสร้างธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ
อีกเป็นจํานวนมาก เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเชื่อมให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
(องอาจ นรากุลมงคล, 2553; สถาบันยานยนต์, 2560) บริษัท ไอซีเค จํากัด เป็นบริษัทที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในลําดับที่ 1 (First Tier) ปูอน
โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรงจากข้อมูลผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจในช่วง 6 ปีย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2560 พบว่ามียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2555 ที่มี
ยอดขาย 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1,663 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 โดยสาเหตุหลักเกิดจากในปี
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พ.ศ. 2558 ลูกค้าจากบริษัทญี่ปุนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีนโยบายในการลดต้นทุน โดยมีความ
ต้องการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทได้มีโอกาสขยาย
ตลาด ทําให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยในช่วง 3 ปีแรกบริษัทมียอดขายยังไม่มากจึงสามารถบริหาร
จัดการเก็บสินค้าภายในบริษัทได้ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2558 ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมาก ทําให้
บริษัทมีการขยายสายการผลิตเพิ่มภายในบริษัทจาก 2 ส่วน คือ กระบวนการฉีดพลาสติกและ
กระบวนการประกอบชิ้น ส่ ว น ส่ งผลให้ พื้นที่ ภ ายในบริษั ทสํ า หรับ การจัดเก็บสิ นค้า ลดลงและไม่
เพียงพอต่อการจัดเก็บสินค้า บริษัทจึงต้องแก้ป๎ญหาโดยการเช่าพื้นที่จากภายนอกเพิ่มเติมเพื่อจัดเก็บ
สินค้า โดยสาเหตุที่เช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าภายนอกเนื่องจากบริษัท ไอซีเค จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต
และประกอบชิ้นส่วนยานยนต์รายใหม่และไม่มีความมั่นใจในศักยภาพของตลาดในระยะยาวป๎จจุบัน
บริษัท ไอซีเค จํากัด เช่าคลังจัดเก็บสินค้าภายนอก มีพื้นที่จัดเก็บสินค้าทั้งหมด 1,850 ตารางเมตร ซึ่ง
มีระยะห่างจากบริษัท 17 กิโลเมตร โดยมีการจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
ชิ้นส่วนประกอบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ และสินค้าสําเร็จรูป ซึ่งมีกระบวนการในการบริหารสินค้าคงคลัง
สําหรับการจัดเก็บชิ้นส่วนประกอบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ เริ่มตั้ งแต่บริษัท ไอซีเค จํากัด จัดส่งเอกสาร
คําสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทต่างๆ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ไปยังผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนํามาผลิต
เป็นสินค้าตามปริมาณที่บริษัทต้องการ เมื่อถึงระยะเวลากําหนดการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ผู้ผลิตแต่ละรายทําการส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ไปยังคลังสินค้าภายนอกของบริษัท โดยคลัง
จัดเก็บสินค้าภายนอกจะดําเนินการจัดเก็บวัตถุดิบ และเตรียมการส่งมอบวัตถุดิบไปยังบริษัท ไอซีเค
จํากัด ตามเอกสารการเรียกวัตถุดิบของบริษัท สําหรับการจัดเก็บสินค้าสําเร็จรูปเพื่อการส่งออก เมื่อ
บริษัท ไอซีเค จํากัด ดําเนินการผลิตสินค้าเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะทําการส่งมอบสินค้าไปยังคลังสินค้า
ภายนอกของบริษัท เพื่อทําการบรรจุหีบห่อ (Packing) จัดเก็บสินค้า และส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า
เมื่อถึงระยะเวลากําหนดการส่งมอบ
จากการเช่าคลังจัดเก็บสินค้าภายนอกส่งผลให้บริษัท ไอซีเค จํากัด มีต้นทุ นค่าใช้จ่าย 3 ด้าน
คือ 1. การเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าภายนอก โดยคํานวณจากจํานวนของพาเลทที่วางในพื้นที่คลัง
จัดเก็บสินค้า ซึ่งมีค่าเช่าตารางเมตรละ 140 บาทต่อเดือน 2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งโดยคิดเฉลี่ยอยู่ที่
1,515 ต่อรอบ และ 3. ค่าแรงในการจัดเก็บสินค้า ประกอบด้วยค่าแรงในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งคํานวณ
จากค่า บริ การจั ด เก็ บ สิ น ค้ าและจั ด เตรี ย มสิ น ค้ า 30 บาทต่ อ พาเลท และค่ า บริก ารบรรจุหี บ ห่ อ
(Packing) สําหรับสินค้าสําเร็จรูปเพื่อการส่งออก 1 บาทต่อชิ้นทั้งนี้ในปี 2562 ค่าบริการการเช่าพื้นที่
คลังสินค้าจะมีการปรับราคาขึ้นร้อยละ 7 จาก 140 บาทต่อเดือน เป็น 150 บาทต่อเดือน จากข้อมูล
ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าบริษัท ไอซีเค จํากัด จะมีค่าต้นทุนในการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าภายนอก โดยบริษัทยังมีพื้นที่เหลือ 2,500 ตารางวาที่ยัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในบริเวณบริษัททางด้านหลังโรงงาน ดังนั้น บริษัท ไอซีเค จํากัด จึงต้องการ
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สร้างคลังจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตและทดแทนการเช่าคลังจัดเก็บ
สินค้าจากภายนอก อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีที่ตั้งอยู่ภายใน
บริเวณบริษัท
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบทางด้านเทคนิคของการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าภายในบริเวณพื้นที่
ของ บริษัท ไอซีเค จํากัด
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของ
บริษัท ไอซีเค จํากัด
3. ทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลงของโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บ
สินค้าของ บริษัท ไอซีเค จํากัด
วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนและข้อมูลด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในการเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าจากภายนอก และ
การลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จํากัด โดยข้อมูลที่ทําการเก็บรวบรวมนี้มาจาก
แหล่งข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บข้อมูลโดยตรงจากการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) และสอบถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จาก
บุคลากรฝุายต่างๆของบริษัท ไอซีเค จํากัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ฝุายจัดซื้อ โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกจากผู้จัดการ เพื่อให้ทราบข้อมูล
ทางด้านต้นทุนในการเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าจากภายนอกของบริษัท
1.2 ฝุายบัญชีและการเงิน โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกจากผู้จัดการและหัวหน้า
งาน เพื่ อให้ ทราบข้อมู ล ทางด้ านต้นทุ นในด้า นต่างๆ จากการเช่า คลั งจัด เก็บสิ น ค้าจากภายนอก
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บสินค้า สัดส่วนเงินทุนและต้นทุนเงินทุนของบริษัท
1.3 ฝุ ายขาย โดยการสั มภาษณ์ข้อมูล แบบเจาะลึ กจากผู้ จัดการ เพื่อให้ ทราบข้อมูล
ทางด้านยอดขายและพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าจากทางลูกค้า
1.4 ฝุายวางแผนการผลิต โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกจากผู้จัดการและหัวหน้ า
งาน เพื่อให้ทราบยอดการผลิตของบริษัท
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1.5 ฝุายโลจิสติกส์ โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกระบวนการการบริหารสินค้าคงคลัง
ของบริษัท และการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกจากผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อให้ทราบข้อมูลของ
ด้านปริมาณสินค้าและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทมีการจัดเก็บที่คลังสินค้าภายนอก
1.6 ฝุายเทคนิค โดยการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบเจาะลึกจากผู้จัดการและหัวหน้างาน เพื่อ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและโครงสร้างทางกายภาพของคลังจัดเก็บสินค้า รวมถึงรูปแบบของ
อาคารที่เหมาะสม
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากงาน
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือ เอกสารทางวิชาการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
จากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้ทําการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไว้
แล้ว เพื่อให้ทราบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลจากภายในบริษัท ไอซีเค
จํากัด
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 วิธี คือ การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อ 1 นํ าเสนอด้วยการเขียนบรรยาย โดยมีรูปภาพมาประกอบการอธิบายเชิงพรรณนา เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเทคนิคซึ่งทําการวิเคราะห์ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่และรูปแบบทาง
กายภาพของอาคาร และสิ่งจําเป็นอื่นๆ สําหรับการลงทุนสร้างคลังสินค้าเพื่อทดแทนการเช่าจาก
ภายนอกให้สอดคล้องกับปริมาณสินค้าที่ต้องการจัดเก็บ
2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
เครื่ อ งมื อ ทางด้ า นการเงิ น ในการประเมิ น ต้ น ทุ น ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ต้ น ทุ น เริ่ ม ต้ น และต้ น ทุ น ในการ
ดําเนินงานแล้วหามูลค่าป๎จจุบัน พร้อมทั้งการเปรี ยบเทียบต้นทุนในการเช่าคลังจัดเก็บสินค้าจาก
ภายนอก เพื่อทําการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 และข้อ 3 โดยใช้ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
2.1 ต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) จะ
ทําให้ทราบถึงต้นทุน เงินทุนเฉลี่ ยของโครงการ เพื่อนําไปกําหนดต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่ว งน้ําหนักที่
เหมาะสมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของโครงการ (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ , 2545; Koh,Ang, Brigham,
and Ehrhardt., 2016)
2.2 มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือ มูลค่าป๎จจุบันของกระแส
ผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดของโครการ ซึ่งคํานวณได้ด้วยการทําส่วนลดกระแสผลตอบแทน
สุทธิตลอดอายุโครงการให้เป็นมูลค่าป๎จจุบันหรือคํานวณมูลค่าป๎จจุบันสุทธิจากความแตกต่างระหว่าง
มูล ค่า ป๎ จ จุ บั น ของกระแสผลตอบแทนรวมและมู ล ค่าป๎ จจุบัน ของกระแสต้นทุน รวม โดยกํ าหนด
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ระยะเวลาโครงการเริ่มต้นไว้ที่ 0 ซึ่งเป็นการกําหนดเงินลงทุนไว้ต้นปี เพื่อปูองกันการขาดสภาพคล่อง
ของโครงการ(Koh, Ang, Brigham, and Ehrhardt., 2016)
2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีเป็นร้อยละของโครงการ หรืออัตราผลตอบแทนในกระบวนการคิดลดที่ทําให้
มูลค่าป๎จจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเป็นอัตรา
ผลตอบแทนที่โครงการได้รับจากการลงทุน(Koh, Ang, Brigham, and Ehrhardt., 2016)
2.4 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับค่าแล้ ว (Modify Internal Rate
of Return: MIRR) คือ มีข้อสมมติว่าเงินลงทุนที่ได้ลงทุนเมื่อเริ่มโครงการหรือระหว่างดําเนินโครงการ
จะนํ า มารวมเป็ น เงิ น ทุ น ในครั้ ง แรก โดยคิ ด ต้ น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาสเท่ า กั บ ต้ น ทุ น ของเงิ น ทุ น ส่ ว น
ผลตอบแทนสุทธิจากการดําเนินงานที่ได้รับมาระหว่างดําเนินโครงการนั้นจะนําไปลงทุนต่อจนถึงปี
สุดท้ายของโครงการ โดยได้รับอัตราผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนของเงินทุนเช่นเดียวกัน จากนั้นจะนํา
มูลค่าของเงินที่ได้ในปีสุดท้ายมารวมกันเป็นมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของโครงการและคํานวณหาอัตราคิด
ลดที่ทําให้มูลค่าป๎จจุบันมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งอัตราคิดลดดังกล่าวคือ อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการที่มีการปรับค่าแล้ว (Lin, 1976)
2.5 ดัชนีความสามารถในการทํากําไร (Profitability Index: PI) คือ อัตราส่วนระหว่าง
มูลค่าป๎จจุบันของผลตอบแทนที่ได้รับต่อมูลค่าป๎จจุบันของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดอายุโครงการ (Koh,
Ang, Brigham, and Ehrhardt., 2016)
2.6 การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) โดยสามารถนําแนวคิดนี้
มาวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินโครงการ ซึ่งในที่สุดทําให้
ต้นทุนหรือผลประโยชน์ของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การวิเคราะห์จะใช้ การเปลี่ยนข้อสมมติ
ของตัวแปรที่สนใจไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์ โดยกําหนดให้ป๎จจัยอื่นคงที่แล้วพิจารณาว่าตัวแปรที่
สนใจจะสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด แล้ววิเคราะห์ผลตามข้อสมมติใหม่
เพื่อตรวจสอบว่ายั งสามารถยอมรับหรืออนุมัติโ ครงการได้ในระดับต่ํา ที่สุ ดคือ มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ
เท่ากับศูนย์ โดยชี้วัดจากเกณฑ์การวัดค่าโครงการเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
2.6.1 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทนว่าสามารถลดลงได้มากที่สุด
ร้อยละเท่าไร ที่จะทําให้โครงการยังคงคุ้มค่าในการลงทุน
2.6.2 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนในการดําเนินงานว่าสามารถเพิ่มขึ้น
ได้มากที่สุดร้อยละเท่าไร ที่จะทําให้โครงการยังคงคุ้มค่าในการลงทุน
2.6.3 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนการลงทุนว่าสามารถเพิ่มขึ้นมากที่สุด
ร้อยละเท่าไร ที่จะทําให้โครงการยังคงคุ้มค่าในการลงทุน
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2.6.4 การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อย
ละเท่าไร ที่จะทําให้โครงการยังคงคุ้มค่าในการลงทุน
ผลการวิจัย
1. รูปแบบทางด้านเทคนิคของโครงการลงทุน
จากการประมาณการของบริ ษั ท ที่ มี ป ริ ม าณการผลิ ต สิ น ค้ า เติ บ โตในอั ต ราร้ อ ยละ 0.7
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) อยู่ที่ 4-5 ปีเท่านั้น
นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นของบริษัทจะมีการเลิกผลิตไปเมื่อถึงเวลา และจะมีผลิตภัณฑ์รุ่น
ใหม่เข้ามาแทน ซึ่งบริษัท ไอซีเค จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์รายใหม่ และไม่
มีความมั่นใจในศักยภาพของตลาดในระยะยาว การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกการสร้างโครงการขนาดไม่
ใหญ่มากจนเกินความจําเป็นและมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่ที่เช่าคลังสินค้าภายนอก ดังนั้นจึง
เลือกขนาดของโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสิ นค้าที่มีขนาดเท่ากับ 1,800 ตารางเมตร เพื่อให้
สามารถทดแทนการเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าจากภายนอกได้
สําหรับการก่อสร้างคลังสินค้า จะก่อสร้างอยู่บนที่ดินขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 90 เมตร
พื้นที่รวมเท่ากับ 1,800 ตารางเมตร โดยสูงจากพื้น 10 เมตรจนถึงหลังคาและอาคารของคลังสินค้า
มีขนาด 1 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สํานักงาน 30 ตารางเมตร สุขา 6 ตารางเมตร พื้นที่รับส่งสินค้าและ
พื้นที่สําหรับบรรจุหีบห่อ 80 ตารางเมตร ทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้ามี
พื้นที่รวม 1,030 ตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บสินค้า 654 ตารางเมตร ซึ่งมีชั้นวางสินค้า 3 ชั้น จึง
สามารถวางซ้อนชิ้นงานได้ 3 ชั้นทําให้ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าเทียบเท่าถึง 1,962
ตารางเมตร หรือจัดเก็บพาเลทได้ทั้งหมด 1,635 พาเลท
ภายในคลังจัดเก็บสิน ค้าใหม่จะมีการแบ่งพื้นที่โดยแบ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าทั้งหมด 40
แถว ประกอบด้วยพื้ นที่จัดเก็บ สําหรับ 8 พาเลทต่อชั้น จํานวน 5 แถว สามารถจัดเก็บพาเลทได้
จํานวนทั้งหมด 40 พาเลท โดยมีขนาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า 48 ตารางเมตร พื้นที่จัดเก็บสําหรับ 15 พา
เลทต่อชั้น จํานวน 30 แถว สามารถจัดเก็บพาเลทได้จํานวนทั้งหมด 450 พาเลท โดยมีขนาดพื้นที่
จัดเก็บสินค้า 540 ตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บสําหรับ 11 พาเลทต่อชั้น จํานวน 5 แถว สามารถ
จัดเก็บพาเลทได้จํานวนทั้งหมด 55 พาเลท โดยมีขนาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า 66 ตารางเมตร ดังนั้น
ขนาดพื้นที่จัดเก็บสินค้ารวมเท่ากับ 654 ตารางเมตรต่อชั้น นอกจากนั้นยังมีพื้นที่สํานักงานด้านกว้าง
5 เมตรและด้านยาว 6 เมตร โดยมีขนาดพื้นที่สํานักงานรวม 30 ตารางเมตร พื้นที่สุขาด้านกว้าง 2
เมตรและด้านยาว 3 เมตร โดยมีขนาดพื้นที่สุขารวม 6 ตารางเมตร พื้นที่รับส่งสินค้าและพื้นที่สําหรับ
บรรจุหีบห่อด้านกว้าง 8 เมตรและด้านยาว 10 เมตร โดยมีขนาดพื้นที่รับส่งสินค้าและพื้นที่สําหรับ
บรรจุหีบห่อรวม 80 ตารางเมตร
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เส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ มีทั้งหมด 25 เส้นทาง ซึ่งมี 2 เส้นทางหลักกว้าง 2 เมตร ยาว 90
เมตรและกว้าง 3 เมตร ยาว 72 เมตร ซึ่งมีเส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ระหว่างแถวจัดเก็บสินค้ากว้าง 2
เมตร ยาว 8 เมตร จํานวน 2 แถว กว้าง 2 เมตร ยาว 15 เมตร จํานวน 16 แถว และกว้าง 2 เมตร
ยาว 11 เมตร จํานวน 3 แถว นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์อีก 2 เส้นทาง ขนานกับพื้นที่
รับส่งสินค้าและพื้นที่สําหรับบรรจุหีบห่อกว้าง 2 เมตร ยาว 10 เมตรและขนานกับพื้นที่สํานักงาน
กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร ดังนั้น พื้นที่ทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์ในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าและ
พื้นที่ที่เหลือมีพื้นที่รวมเท่ากับ 1,030 ตารางเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่2 ขนาดของพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าใหม่
2. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินสํา หรับการลงทุนครั้งนี้มีข้อสมมติทั้งหมด 8 ข้อ
ได้แก่ 1) กําหนดให้มีอายุโครงการ 20 ปี ตามอายุของโครงสร้างอาคาร โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้าง
ตกแต่ง และติดตั้งอุปกรณ์ 6 เดือน 2) เงินลงทุนของโครงการมาจากเงินทุนส่วนของเจ้าของร้อยละ
57.41 และกู้ยืมจากสถาบันการเงินร้อยละ 42.59 โดยคํานวณมาจากโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ไอซี
เค จํากัด 3) อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม เป็นอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมี
ระยะเวลา (Minimum Loan Rate: MLR) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 โดยใช้อัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคาร มิซูโฮ จํ ากัด มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558 บวกกับค่าความเสี่ยงร้อยละ 2
(MLR+2) เป็นอัตราร้อยละ 8.754) ผลตอบแทนและต้นทุนตลอดอายุโครงการให้เป็นจํานวนคงที่
(Real Cash Flow) โดยต้นทุนและผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลงตามอัตราเงินเฟูอ การประมาณการ
กระแสเงินสดในส่วนของต้นทุนจะรวมไว้ในตอนต้ นปี ส่วนผลตอบแทนและต้นทุนในการดําเนินงาน
จะรวมไว้ในตอนปลายปี เพื่อปูองกันความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของโครงการ5) การคํานวณ
ค่าเสื่อมราคาของโครงการในส่วนของอาคารและอุปกรณ์เป็นแบบเส้นตรงตามกฎหมายสรรพากร
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(พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145))6) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากั บอัตราร้อยละ 20 ที่ประกาศใช้ในปี
พ.ศ. 2560 (พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 603))7) ไม่นําค่าที่ดินมาคิดเป็นต้นทุนของโครงการ เนื่องจาก
เป็นที่ดินเดิมของโรงงานอยู่แล้ว และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ก่อให้เกิดผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ใดๆ จึงไม่คิดค่าเสี ย โอกาสของที่ดิน8) อาคารคลังจัดเก็บสิ นค้าใช้ได้ตลอดอายุ
โครงการและมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ในปีที่ครบอายุโครงการ เนื่องจากอาคารคลังจัดเก็บสินค้าอยู่ภายใน
บริเวณพื้นที่โรงงานด้านหลัง ดังนั้น จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าได้ทางเดียว คือ เข้าทางข้างหน้าโรงงาน
และไม่สามารถขายต่อได้เนื่องจากไม่มีทางเข้าโดยอายุโครงการมีระยะเวลา 20 ปีซึ่งต้นทุนในส่วนของ
เจ้าของ (Ke) มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 10.96 อัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (Rf) เท่ากับร้อยละ 3.0
โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย (Rm) เท่ากับร้อยละ
11.21 โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ (Set Index) ของเดือนธันวาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 15 ปี
ค่าเบต้าของหลักทรัพย์ (β) อ้างอิงค่าเฉลี่ยเบต้า 3 ปีของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟูา จํากัด
(มหาชน) เท่ากับ 0.97 ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 ดังนั้นจึงคํานวณต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักได้
เท่ากับ อัตราร้อยละ 9.27
จากการประมาณการงบกระแสเงินสดโดยใช้ผลตอบแทนและต้นทุนของโครงการ สามารถ
ประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ และใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม เพื่อปรับลด
กระแสเงินสดในแต่ละปีให้เป็นมูลค่าป๎จจุบัน ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
ตัวชี้วัด ค่าจากการประมาณการ หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ
NPV
12,411,579
NPV > 0
IRR
17.69%
IRR ≥ WACC

การตัดสินใจ
ลงทุน
ลงทุน

MIRR

12.30%

MIRR ≥ WACC

ลงทุน

PI

1.69

PI ≥ 1

ลงทุน

3. การทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการศึกษาโครงการเป็นการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคตโครงการจึงจําเป็นต้อง
พิจารณาว่าตัวแปรที่จ ะส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุนสามารถเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่พึง
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ประสงค์มากน้อยเพียงใดที่จะยังสามารถยอมรับโครงการได้ โดยได้ทําการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน
(Switching Value Test: SVT) ทั้ง 4 กรณี ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2ผลการทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลง
ผ
ล
สูตรการคานวณ
คานวณ
ผลตอบแทนลดลงได้มากที่สุดเท่าใด (SVTB)
NPV/PVB × 100 15.58%
ต้นทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่าใด (SVTOC) NPV/PVOC × 100 25.19%
ต้นทุนการลงทุนสามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่าใด (SVTIC)
NPV/PVIC × 100 68.97%
ต้นทุนรวมสามารถเพิ่มได้มากที่สุดเท่าใด (SVTC)
NPV/PVC × 100 18.45%
การทดสอบความเปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนพบว่าผลตอบแทนสามารถลงลงได้มากที่สุด
ร้อยละ 15.58 โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนใน
การดําเนินงานพบว่าต้นทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อยละ 25.19 โดยที่โครงการ
ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน การทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนการลงทุนพบว่าต้นทุนในการ
ลงทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด ร้อยละ 68.97 โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน และการ
ทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุนรวมพบว่าต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด ร้อยละ 18.45
โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน
การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน

สรุปและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์รูปแบบทางด้านเทคนิคของโครงการ
เมื่อพิจารณาขนาดของโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้า พบว่า ความเหมาะสมของการ
ก่อสร้างมีขนาดเท่ากับ 1,800 ตารางเมตร เพื่อให้สามารถทดแทนการเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้าจาก
ภายนอกได้ โดยคํานึงจากการประมาณการยอดการผลิตสินค้าของบริษัทที่เ ติบโตในอัตราร้อยละ 0.7
เนื่องจากบริษัท ไอซีเค จํากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนยานยนต์รายใหม่และยังไม่มีความ
มั่นใจในศักยภาพของตลาดในระยะยาว การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกการสร้างโครงการขนาดไม่ใหญ่
มากจนเกินความจําเป็นในโครงการแรก โดยมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดพื้นที่ที่เช่าคลังสินค้าภายนอก
เดิม ซึ่งหากในอนาคตบริษัทมียอดปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นก็สามารถสร้างคลังจัดเก็บสินค้าภายใน
บริ ษั ทเป็ น โครงการที่ 2 ได้อี ก เนื่ องจากบริษั ทยัง มีพื้น ที่ว่า งเหลื อ 1,875 ตารางวาที่ยัง ไม่ไ ด้ใ ช้
ประโยชน์หากมีการดําเนินการก่อสร้างคลังจัดเก็บสินค้าภายในบริษัทโครงการแรกไปแล้ว โดยคลัง
จัดเก็บ สิ น ค้าของโครงการครั้ งนี้ จ ะออกแบบสํ าหรับเก็บรักษาสินค้าแบบทั่ว ไปที่ไม่มีการควบคุม
อุณหภูมิและไฟฟูาสถิต โดยติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่บริเวณที่จัดเก็บสิน ค้าประเภทบรรจุภัณฑ์และ
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ติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับพื้นที่ส่วนสํานักงาน ลักษณะโครงสร้างของอาคารเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็กชั้นเดียวมีหลังคาและฝาผนังทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งระบบไฟฟูา ระบบน้ําและระบบความ
ปลอดภัย อีกทั้งอายุโครงการ 20 ปี ระยะเวลาก่อสร้าง 6 เดือน โดยจะก่อสร้างอยู่บนที่ดินขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว 90 เมตร พื้นที่รวมเท่ากับ 1,800 ตารางเมตร โดยสูงจากพื้น 10 เมตรจนถึง
หลังคาและอาคารของคลังสินค้ามีขนาด 1 ชั้น ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่สํานักงาน 30 ตารางเมตร สุขา 6
ตารางเมตร พื้นที่รับส่งสินค้าและพื้นที่สําหรับบรรจุหีบห่อ 80 ตารางเมตร ทางเดินของรถโฟล์คลิฟท์
ในการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้ามีพื้นที่รวม 1,030 ตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บสินค้า 654 ตาราง
เมตร ซึ่งมีชั้นวางสินค้า 3 ชั้น จึงสามารถวางซ้อนชิ้นงานได้ 3 ชั้นทําให้ได้รับประโยชน์จากพื้นที่ใน
การจัดเก็บสินค้าเทียบเท่าถึง 1,962 ตารางเมตร หรือจัดเก็บพาเลทได้ทั้งหมด 1,635 พาเลท
2. ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิน
2.1 ผลการศึกษามูลค่าป๎จจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่าเท่ากับ 12,411,579 บาท
หมายความว่าโครงการนี้สามารถสร้างกระแสรายได้จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อคิดหักลด
เป็นมูลค่าป๎จจุบันแล้ว ได้เท่ากับ 12,411,579 บาท แสดงให้เห็นว่าเมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการ
นี้โดยดูจากผลตอบแทนของโครงการ โดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 9.27 นั้นให้ประโยชน์และมีกําไร
เพราะมูลค่าป๎จจุบันสุทธิที่ได้มีค่ามากกว่าศูนย์ ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการลงทุนสร้างคลั งจัดเก็บสินค้า
ของบริษัท ไอซีเค จํากัด คุ้มค่าแก่การลงทุน
2.2 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.69
ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากแนวคิดของ
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการจะมีความสอดคล้องกับอัตราผลกําไรของโครงการ อีกทั้งยังไม่มี
การกําหนดอัตราส่วนลดไว้ก่อน หากแต่เป็นส่วนอัตราส่วนลดที่ทําให้โครงการมีความคุ้มทุน นั่นคือ
จะเป็นระดับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่โครงการสามารถจ่ายให้กับแหล่งเงินทุนที่นํามาใช้ ทําให้ค่าที่ได้เป็น
ค่าที่ปราศจากอคติ ดัง นั้น เมื่อนําค่าอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่ได้จากการคํานวณมา
พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการตัดสินใจที่กําหนดไว้ว่าจะรับหรืออนุมัติโครงการก็ต่อเมื่ออัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการมากกว่าหรือเท่ากับอัตราคิดลด พบว่าโครงการสามารถสร้างอัตรา
ผลตอบแทนตลอดอายุโครงการได้เท่ากับร้อยละ 17.69 ซึ่งมากกว่าอัตราคิดลดที่มีค่าเท่ากับ 9.27
ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จํากัด คุ้มค่าแก่การลงทุน
2.3 ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว (Modified
Internal Rate of Return: MIRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 12.30 หมายความว่าต้นทุนในการลงทุน
โครงการทั้ ง หมด มี ต้ น ทุ น ค่ า เสี ย โอกาสเท่ า กั บ ต้ น ทุ น เงิ น ทุ น และผลตอบแทนที่ ไ ด้ รั บ จากการ
ดําเนินงานจะถูกนําไปลงทุนต่อโดยได้รับอัตราผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนเงินทุนเช่นกัน และอัตราคิด
ลดที่ทําให้มูลค่าโครงการ ณ ปีสุดท้ายมีค่าเท่ากับเงินลุงทุนในครั้งแรก ก็คือ อัตราผลตอบแทนภายใน
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ของโครงการที่มีการปรับค่าแล้ว โดยมีอัตราร้อยละ 12.30 ซึ่งมากกว่าอัตราคิดลดที่มีค่าเท่ากับ 9.27
ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จํากัด คุ้มค่าแก่การลงทุน
2.4 ผลการศึกษาดัชนีความสามารถในการทํากําไร (PI) มีค่าเท่ากับ 1.69 เท่า คือ
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าป๎จจุบันของเงินสดรับกับมูลค่าป๎จจุบันของเงินสดจ่ายในโครงการลงทุนนั้นๆ
ซึ่งมูลค่าในป๎จจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีค่ามากกว่ามูลค่าป๎จจุบันของเงินลงทุน 1.69 เท่าซึ่งมากกว่ า
1 ดังนั้น สรุปได้ว่าโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จํากัด คุ้มค่าแก่การลงทุน
ดังนั้นสรุปได้ว่าโครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท ไอซีเค จํากัด คุ้มค่าแก่การ
ลงทุน เมื่อเปรียบเทียบค่าของตัวชี้วัดจากการประมาณการกับค่าหลักเกณฑ์การตัดสินใจ
3. ผลการวิเคราะห์การทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลง
3.1 การทดสอบความเปลี่ยนแปลงด้านผลตอบแทนเป็นการทดสอบว่าผลตอบแทน
สามารถลดลงมากที่สุดได้เท่ากับร้อยละเท่าใดที่จะทําให้มูลค่าป๎จจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับ
ศูนย์ โดยกําหนดให้ป๎จจัยอื่นๆ คงที่ ซึ่งผลจากการคํานวณได้เท่ากับร้อยละ 15.58 หมายความว่า
ผลตอบแทนสามารถลดลงได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 15.58 โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน ซึ่งป๎จจัยที่จะกระทบกับผลตอบแทนของโครงการมี 3 ป๎จจัย ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่คลังจัดเก็บ
สินค้าภายนอก ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และค่าแรงในการจัดเก็บสินค้า โดยคํานวณจากจํานวนของพา
เลทที่วางในพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้า ซึ่งจากข้อมูล ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมามีอัตราการเช่าพื้นที่ที่เพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนจะลดลงมากกว่าร้อยละ 15.58 จึงมีความเป็นไปได้น้อยมาก
สรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงด้านผลตอบแทนค่อนข้างต่ํา
3.2 การทดสอบความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนในการดําเนินงาน จะเป็นการทดสอบว่า
ต้นทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นมากที่สุดได้เท่ากับร้อยละเท่าใดที่จะทําให้มูลค่าป๎จจุบันสุทธิ
ของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ โดยกําหนดให้ป๎จ จัยอื่นๆ คงที่ ซึ่งผลจากการคํานวณได้เท่ากับร้อยละ
25.19 หมายความว่าต้นทุนในการดําเนินงานสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 25.19 โดยที่
โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน หรือหมายความว่าต้นทุนในการดําเนินงานของโครงการจะเพิ่ม
จาก 113.5 ล้ านบาท เป็ น 142 ล้านบาท มีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการ
ดําเนิ นงานไม่มีการปรั บเพิ่มสูงขึ้น สรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเสี่ ยงด้านต้นทุนในการดําเนินงาน
ค่อนข้างต่ํา
3.3 การทดสอบความเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนในการลงทุน จะเป็นการทดสอบว่าต้นทุน
ในการลงทุน สามารถเพิ่มขึ้น มากที่ สุ ดได้เท่ากับร้อยละเท่าใดที่จะทําให้ ค่ามูลค่าป๎จจุบันสุ ทธิของ
โครงการมีค่าเท่ากับ ศูน ย์ โดยกําหนดให้ป๎จจัยอื่นๆ คงที่ ซึ่งผลจากการคํานวณได้เท่ากับร้อยละ
68.97 หมายความว่าต้นทุนในการลงทุนสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ 68.97 โดยที่
โครงการยังมีความคุ้มค่าในการลงทุน หรือหมายความว่าต้นทุนในการลงทุนของโครงการจะเพิ่มจาก
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17 ล้านบาท เป็น 29 ล้านบาท มีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายจากการลงทุนไม่มีการ
ปรับเพิ่มสูงขึ้น สรุปได้ว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงด้านต้นทุนการลงทุนต่ํา
3.4 การทดสอบความเปลี่ ยนแปลงด้ านต้ นทุน รวม จะเป็นการทดสอบว่า ต้นทุนรวม
สามารถเพิ่มขึ้นมากที่สุดได้เท่ากับร้อยละเท่าใดที่จะทําให้ ค่ามูล ค่าป๎จจุบันสุทธิของโครงการมีค่า
เท่ากับศูนย์ โดยกําหนดให้ป๎จจัยอื่นๆ คงที่ ซึ่งผลจากการคํานวณได้เท่ากับร้อยละ 18.45 หมายความ
ว่าต้นทุนรวมสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด เท่ากับร้อยละ 18.45 โดยที่โครงการยังมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน
ดั ง นั้ น จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง 3 ด้ า น พบว่ า โอกาสที่ ผ ลตอบแทนและต้ น ทุ น จะ
เปลี่ยนแปลงไปกว่าที่โครงการจะรับได้นั้นมีโอกาสน้อย ดังนั้น โครงการนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่คุ้มค่าใน
ระดับต่ํา
ข้อเสนอแนะ
1. เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาทางด้านการเงิน พบว่ามูลค่าป๎จจุบันสุทธิของผลตอบแทน
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับค่าแล้วและ
ดัชนีความสามารถในการทํากําไร ผ่านหลักเกณฑ์ตามดัชนีชี้วัดทุกตัว แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่า
ในการลงทุนและบริษัทควรจะพิจ ารณาการลงทุนโดยเร็ว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเช่าคลั ง
จัดเก็บสินค้าภายนอก รวมถึงสามารถนําเงินที่ได้จากการประหยัดค่าใช้จ่ายไปลงทุนอย่างอื่น เพื่อให้
บริษัทได้ผลประโยชน์หรือกําไรที่เพิ่มขึ้น
2. เมื่อพิจารณาถึงค่าความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลง พบว่าบริษัทสามารถรับ
ความเปลี่ยนแปลงได้ในอัตราที่สูงพอสมควร แสดงว่าโครงการมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ํา ดังนั้นบริษัท
ควรจะพิจารณาในการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้า
3. เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาทางด้านเทคนิค พบว่าโครงการไม่จําเป็นต้องสร้างคลัง
จัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ แม้ว่าบริษัทจะมีพื้นที่ว่างเหลือ 2,500 ตารางวาหรือ 10,000 ตารางเมตรก็
ตาม เนื่องจากบริษัทมียอดประมาณการการผลิตสินค้าที่ค่อยๆเติบโตขึ้น ดังนั้น ในโครงการแรกที่มี
การก่อสร้าง 1,800 ตารางเมตรก็เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนแล้ว แต่ถ้าหากในอนาคตบริษัทมียอด
การผลิตสินค้าที่เติบโตมากกว่าที่ประมาณการไว้และส่งผลให้บริษัทมีพื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอใน
คลังสินค้าของโครงการแรก บริษัทอาจจะพิจารณาการเช่าคลังจัดเก็บสินค้าภายนอกใหม่ในระยะแรก
จนกว่าจะมีปริมาณการผลิตสินค้าที่มากพอที่จะสามารถสร้างคลังจัดเก็บสินค้าของโครงการที่ 2 ได้
ดังนั้นเมื่อพิจารณาการทดสอบความแปรเปลี่ยนด้านผลตอบแทน พบว่าผลตอบแทนสามารถลดลงได้
มากที่สุดร้ อยละ 15.58 หมายความว่าถ้าบริษัทไปเช่าคลั งจัดเก็บสินค้าภายนอกจนถึงประมาณ
1,300 พาเลทต่อเดือนแล้ว บริษัทควรพิจารณาลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้าโครงการที่ 2 เนื่องจาก
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จํานวนพาเลทขั้นต่ําที่ทําให้โครงการลงทุนสร้างคลังจัดเก็บสินค้ามีความคุ้มค่าอยู่ที่ประมาณ 1,300
พาเลทต่อเดือน
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทการดําเนินงาน สภาพ
ป๎ญหาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการ
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษานี้ เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนสนทนากลุ่ม โดยมี
การกําหนดโครงสร้างแบบสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า คือ 1) กลุ่มประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับอําเภอ 2) กลุ่มสมาชิกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับอําเภอ 3) เจ้าหน้าที่พัฒนากรอําเภอ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ตามประเด็นที่ค้นหา
วิเคราะห์เนื้อหา และสังเคราะห์เนื้อหา ตามประเด็นที่ศึกษา และนําเสนอเชิงพรรณนา ผลการวิจัย
พบว่า
1.
บริบทการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เกิดจากนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2555 การดําเนินนโยบายกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกดําเนินงานภายใต้การดําเนินงานของรัฐบาลนางสาว
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และช่วงที่ 2 มีการดําเนินงานโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ป๎จจุบัน
กองทุนมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานโดยสํา นักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน กองทุนฯ มีวัตถุประสงค์สําคัญ เพื่อให้สตรีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อนํามาพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ สร้างศักยภาพให้สตรีมีบทบาท ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ
และสังคม

*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สภาพป๎ญหาการจัดการกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี มีป๎ญหาอยู่ด้วยกันทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการ
วางแผน พบว่าโครงการไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน การจัดการองค์การที่ไม่ได้ว างบุคลากรให้
สอดคล้องเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประธานกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ ขาดการมีส่วน
ร่วมในทุกด้านของ ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน การติดตามประเมินผลโครงการ และการร่วม
รับผลประโยชน์ร่วมกัน การควบคุมตรวจสอบที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุนฯ ที่มุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดหนี้สิน และสร้างความเข้มแข็งแก่สตรี การบริหารงานกลุ่มที่
ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆภายใน ป๎ญหาด้านการสื่อสาร คือ ป๎ญหาการสื่อสาร
ของสมาชิกภายในกลุ่ม ที่ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสม่ําเสมอ และป๎ญหาการสื่อสารของสมาชิกใน
กลุ่มกับประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการดําเนินงาน และระดับเจ้าหน้าที่ เกิดจากสาเหตุหลักๆ
คือการขาดงบประมาณในการดําเนิน งานประชาสัมพันธ์โครงการ ขาดศูนย์กลางที่จะดําเนินการให้
ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ขาดความชัดเจน และความต่อเนื่อง
ของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้เผยแพร่ในระดับกว้าง รวมถึงขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ เมื่อเกิดป๎ญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนฯ
2.
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ควรมีรูปแบบการจัดการด้านต่างๆ คือ
ด้านการวางแผน นโยบายจากภาครัฐควรมีการกําหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนฯ ให้มี
ความชัดเจนและใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ลดขั้นตอนการพิจารณาโครงการ และให้คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับตําบลเป็นผู้พิจารณาโครงการ
ด้านการจัดองค์การ สมาชิก ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับต่างๆ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการควรมีบทบาท หน้าที่การดําเนินงานในแต่ละส่วนให้มีความชัดเจน โดยแบ่งหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้เหมาะสมกับความรู้และความสมารถแต่ละบุคคล ยุบรวมองค์กรสตรีให้เหลือองค์กร
เดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ลดความซ้ําซ้อนกิจกรรมและงบประมาณ
ด้านการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายสมาชิก ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับต่างๆ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ได้แก่
การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์
ด้านการควบคุมตรวจสอบ ควรมีวิธีการตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน
ฯ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างรายได้ การลดหนี้สิน การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริม
ศักยภาพและบทบาทของสตรี
ด้านการบริหาร การดําเนินโครงการ กิจกรรมของคณะกรรมการระดับต่างๆ ควรมีเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการบริหารจัดการในด้านต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ดําเนินงาน
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ด้านการสื่อสาร สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในระดับสมาชิกภายในกลุ่ม ที่ต้องมี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่กัน และการสื่อสารของสมาชิกในกลุ่ม กับประธาน
คณะกรรมการ คณะกรรมการดําเนินงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีศูนย์ข้อมูลที่จะดําเนินการให้
ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ให้เกิดความชัดเจนและต่อเนื่อง การเผยแพร่ข้อมูลในระดับกว้างผ่าน
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกเมื่อเกิดป๎ญหาหรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับกองทุน
คาสาคัญ: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, รูปแบบการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Abstract
This research aims to study 1) to study the operational context. 2) To study
the appropriate model for project management supported by the Women's Role
Development Fund, Chiang Mai. This research is a qualitative research. Key
Informants are defined as 3 groups: 1) Members of the district women's fund
development committee, 2) Members of the district women's fund development
fund, 3) Data analysis uses topic analysis, topic analysis, content analysis, and
synthesis.
1. The context of the Thai Women Empowerment Fund.
The Thai Women Empowerment Fund is implementation of the policy of the
Thai Women Empowerment Fund is divided into two phases. The Women's
Development Fund provide women with the opportunity to access their careers,
generate income, empowerment and women’s role. The problem of Thai Women
Empowerment Fund. There are problems in all aspects are planning,
implementation, monitoring, evaluation and communication.
2. Appropriate format for project management supported by the Thai Women
Empowerment Fund.
Thai Women Empowerment Fund should be planning Government policies
should include rules and regulations of the fund. Organization of members should
responsibilities. Participation are including co-thinking, co-operative planning and
benefit sharing. Project management should have manage in materials, facilities and
operations. Participatory communication process be clear and continuous. Providing
feedback to members when problems or questions.
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Keywords: The Thai Women Empowerment Fund, Project Management
บทนา
ตามตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปีพ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ได้ให้
สิทธิ และความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษ และสตรี สอดคล้องกับนโยบายสําคัญของกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่มียุทธศาสตร์ส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน และมุ่งพัฒนา
ความเข้มแข็ง การเกาะเกี่ยวกันทางสังคม การสร้างเครือข่ายอันเป็นหนทางในการสร้างทุนทางสังคม
และลดความยากจน เช่น การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การพัฒนาสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม ภาวะ
ผู้นําชุมชน จิตอาสาสมัคร และระบบเครือข่ายของชุมชน การระดมกําลังพัฒนาผู้คนทั้งชาย และหญิ ง
ให้บรรลุเปูาหมาย ที่เรียกว่า การสร้างพลังประชาชน (Empowering people) คือการส่งเสริม
บทบาทให้ผู้หญิงมีความสําคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้การพัฒนาชุมชนเกิดการขับเคลื่อน บทบาท
ผู้หญิงที่ถูกกําหนดให้ดูแลสมาชิกในครอบครัว และจัดการบ้านเรือน ทําให้ผู้หญิงมีความรู้สึกผูกพันกับ
ที่อยู่อาศัยและชุมชนมากกว่าผู้ชาย รู้จุดด้อยกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยเฉพาะใน
ชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสร้างเสริมอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
แม้ว่าจะมีหน่วยงานรัฐหลายส่วนที่จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม และทํากิจกรรมของ
ผู้ห ญิง ตั้งแต่ห น่ว ยงานรั ฐส่ ว นท้องถิ่นอย่างองค์การบริห ารส่ วนตําบล (อบต.) เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงกรมพัฒนาชุมชน ที่มีหน้าที่จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพ และ
ส่งเสริมอาชีพให้ผู้หญิงได้แก่ อย่างไรก็ตามป๎ญหาสําคัญคือ หลายหน่วยงานดูแลในเรื่องเดียวกัน แต่
ต่างคนต่างทําเฉพาะส่วน รับผิดชอบแต่ในพื้นที่ตนเองเท่านั้น ทําให้การทํางานไม่เป็นเอกภาพ ไม่
ทั่วถึง และไม่เท่าเทียมกัน หลายโครงการที่จัดทําเพื่อ พัฒนาสตรีที่เสนอผ่านหน่วยงานภาครัฐในด้าน
พัฒนาคุณภาพชีวิต การให้ความรู้ การอบรม การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับการสนับสนุนในระดับ
น้อย ขณะที่โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคอย่างอื่นเช่น ถนน สะพาน สิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ได้รับ
การอนุมัติค่อนข้างมาก สาเหตุเพราะเป็นโครงการที่เห็นผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน แตกต่างจาก
โครงการพัฒนาด้านตัวคน ซึ่งเห็นผลค่อนข้างช้า การวัดและประเมินผลยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จาก
สภาพดังกล่าว ช่วงที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงได้ดําเนินนโยบาย
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อการเป็นแหล่ งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับคนที่ไม่มีรายได้ และมีรายได้
น้อย การให้โอกาส ให้ความเคารพด้านสิทธิสร้างความเท่าเทียมในตัวมนุษย์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน
และโครงการพัฒนาชุมชนอื่นๆ อีกด้วย
การดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการที่อนุมัติจํานวน 1,288
โครงการ แบ่งเป็นประเภทเงินอุดหนุน จํานวน 121 โครงการ และประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1,167

784

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

โครงการ งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 111,847,570 บาท (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2555) นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จึงเป็นอีก
ยุทธวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างพลังอํานาจ และความเข้มแข็งแก่สตรีในชุมชน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
แก้ไขป๎ญหาความยากจนในระดับฐานราก โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การตัดสินใจ วิเคราะห์ จัดการ
ป๎ญหาด้วยตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงเป็นที่มาของการศึกษาเรื่อง “รูปแบบที่เหมาะสม
ต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ” อันจะ
นําไปสู่ประสิทธิภาพการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเป็น
การสร้างความเข้มแข็งของสตรีต่อไปในอนาคต
จากการศึกษาในเรื่องดังกล่าว ผู้ วิจัยได้ ใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
จัดการของ ฟลิปโป (Edwin B. Flippo, 1996. P. 163) การจัดการตามแนวคิดของโรบิน และ เซน
โซ (Robin and De Cenzo, อ้างใน สมคิด, 2538) และแนวคิดการบริหารของ ฟาวโย (Henri
Fayol, 1949) มาประยุกต์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทการดําเนินงาน สภาพป๎ญหาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 2 พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่คือ อําเภอสารภี ซึ่ง
เป็ น อําเภอที่ ได้รั บ การอนุ มัติโ ครงการมากที่สุ ด และอําเภอแม่ว าง เป็น อําเภอที่ได้ รับการอนุมั ติ
โครงการน้อยที่สุด สาเหตุที่เลือกสองพื้นที่ดังกล่าว คือ ต้ องการทราบว่าการจัดการในแต่ละด้าน มี
ป๎ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างไร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (key
informants) ในการสนทนากลุ่ม โดยนักวิจัยได้ประสานขอความร่วมมือไปยังพัฒนาการอําเภอใน
พื้นที่เปูาหมาย เพื่อขอรายชื่อตัวแทน 2 ประเภท คือ
1) ตัวแทนประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอ จํานวน 12 คน
2) ตัวแทนสมาชิกผู้ที่เคยได้รับเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จํานวน 12 คน
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ซึ่งสามารถให้ ข้อมูลเชิงลึ กเกี่ยวกับการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีในอําเภอตนเองได้
2. เจ้าหน้าที่พัฒนากรอําเภอ ที่รับผิดชอบโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
แบ่งประเด็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
ความเป็นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี เพื่อ ทราบถึ งกระบวนการก่อ เกิด นโยบาย วัต ถุประสงค์ โครงสร้า งการดําเนิน งาน
รู ป แบบการดํ า เนิ น งานของกองทุ น ฯ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานสํ า คั ญ สํ า หรั บ การศึ ก ษารู ป แบบที่
เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จนได้กรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา ทั้งสิ้น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านการควบคุมตรวจสอบ ด้านการบริหารบุคคล และด้านการสื่อสาร
การศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคการจัดการโครงการ
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยได้กําหนดโครงสร้าง
และคําถามที่จะใช้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว ได้แก่ ประเด็นการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งสิ้น 6 ด้าน
จากนั้น ก็ได้แยกเวทีสนทนากลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวแทนประธานคณะกรรมการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนฯ ตัวแทนสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนากร
ในแต่ละอําเภอ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย
3. รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการ
เมื่อได้ข้อมูล ป๎ญหาและอุป สรรคแล้ว ผู้ ศึกษาได้นําข้อมูล มาทําการวิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นข้อมูล
รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัด
เชียงใหม่ ในรูปแบบบทความและเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกใน
การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ ข้อมูล ตามหลั กการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยการ
1) นําเนื้อหาและข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เนื้อหา และสร้าง
ข้อสรุปเนื้อหา
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2) วิเคราะห์เนื้อหา แปลความหมายจากแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด แล้วสรุปเนื้อหาโดย
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
3) หลังจากการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปข้อมูลแล้ว นําเสนอข้อมูลเป็นข้อสรุปเชิงพรรณนา
4) เมื่อได้ข้อสรุปเชิงพรรณนาแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบขึ้นมา เป็นรูปแบบเชิงข้อความ
(Semantic Model) อธิบายถึงปรากฏการณ์ที่ศึกษาด้วยรูปภาพเพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบปรากฏการณ์นั้น และใช้ข้อความในการอธิบายให้
เกิดความกระจ่างมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์หัวข้อการวิจัย รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย
1. บริบทกองทุนพัฒนาสตรี
1.1 ความเป็นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีเปูาหมายเพื่อให้สตรีได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ เสริมศักยภาพการตัดสินใจ และสร้างการเป็นผู้นําชุมชน มีลักษณะการ
ดําเนินงานเชิงนโยบายจากส่วนกลาง แต่อํานาจการตัดสินใจการจัดการกองทุ นฯ ได้กระจายไปสู่
ระดับชุมชนและท้องถิ่น
จากการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาการความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี
พ.ศ. 2557 ได้ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานกองทุ น ฯ เช่ น การชะลอกการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ
ดําเนิ น การตรวจสอบ ต่อมาคสช.ได้ออกระเบียบดําเนินการโครงการกองทุ นฯขึ้นมาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับการบริหารงานของรัฐบาลภายใต้การดําเนินงานตามโครงการประชารัฐ ซึ่งรายละเอียด
ตาม รูปภาพ 1 สรุปความเป็นมาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากอดีตถึงป๎จจุบัน
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แหล่งที่มาข้อมูล : สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน, 2559

1.2 ปัญหาและอุปสรรคการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
งบประมาณดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 111,847,570 บาท มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 1,288
โครงการ แบ่งเป็นประเภทเงินอุดหนุน จํานวน 121 โครงการ (ร้อยละ 9) และประเภทเงินทุน
หมุนเวียน จํานวน 1,167 โครงการ (ร้อยละ 91) โดยอําเภอที่ได้รับการอนุมัติโครงการในรูปแบบ
เงินทุนหมุนเวียนมากที่สุด คือ อําเภอสารภี 133 โครงการ (ร้อยละ 10) ส่วนอําเภอที่ได้รับการอนุมัติ
น้อยที่สุดคือ อําเภอแม่วาง 15 โครงการ (ร้อยละ 1)
จากการสนทนากลุ่ มเพื่อระดมความคิดเห็ นการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามกรอบแนวคิดการจัดการ 6 ด้าน ตามตาราง 1
ป๎ญหาและอุปสรรคการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา ดังนี้
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ตาราง 1 สภาพป๎ญหาการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
ประเด็น
สมาชิก
ประธานคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่พัฒนากร
ด้ า น ก า ร - ไม่ได้มีการวางแผนที่จะ - ค ว า ม ไ ม่ ชั ด เ จ น ใ น - การวางแผนส่วนใหญ่
วางแผน
ทํ า โครงการแต่ ต้ อ งส่ ง
กฎระเบียบ
จะวางแผนมาจาก
โครงการ หรือต้องขอรับ - ความไม่ชัดเจนในการ
ระดั บ บน(กรมการ
การสนับสนุนจากกองทุน
พัฒนาชุมชน) สั่งการ
กํ า ห น ด โ ค ร ง ก า ร
ฯ ส่ ง ผลให้ โ ครงการที่
ลงมา
แต่ ข าด
บทบาทและหน้ า ที่ ทํ า
ได้รับการสนับสนุน ไม่ได้
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ให้ ก ารทํ า งานไม่ เ ป็ น
มีการวางแผนมาก่อน
กระบวนการ ขั้นตอน
ระบบและเป็ น หนึ่ ง
จึงเกิดความไม่พร้อมของ
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ที่
เดียวกัน
สมาชิกที่ไม่ทราบถึงที่มา - ขาดความรู้และเทคนิค
ชัดเจน แนวทางการ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ วิ ธี
นํ า แ ผ น ไ ป ป ฏิ บั ติ
การวางแผนการเขียน
ดําเนิ นงาน แนวทางการ
ให้แก่เจ้าหน้าที่
โครงการ
ปฏิบัติกองทุนฯ เนื่องจาก - ความไม่ ยื ด หยุ่ น ของ - คํ า สั่ ง ที่ ม า จ า ก
โครงการดั ง กล่ า วเป็ น
ส่วนกลาง ซึ่งถือเป็น
คณะกรรมการ
นโ ย บ า ย เ ร่ ง ด่ ว น ข อ ง
นโยบายเร่งด่วนของ
พิจารณาโครงการ เช่น
รั ฐ บาล ที่ ต้ อ งเร่ ง การ
รั ฐ บ า ล กํ า ห น ด ใ ห้
การต้ อ งใช้ เ อกสาร
ดําเนินงาน โดยให้เงินทุน
สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า
แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น
ลงไปสู่ ป ระชาชนให้ เ ร็ ว
ชุ ม ช น จั ง ห วั ด เ ร่ ง
ประกอบการพิจารณา
ที่สุด
ดํ า เ นิ น ก า ร อ นุ มั ติ
จํานวนมากเกินไป ต้อง
และ เมื่อสมาชิกไม่มีความ
งบประมาณกองทุ น
ค ร บ ถ้ ว น ไ ม่ มี
พร้ อ มที่ จ ะตั้ ง รั บ กั บ การ
พั ฒ นาบทบาทสตรี
ข้อผิดพลาด มิเช่นนั้นก็
เข้ามาของกองทุน ก็ย่อม
ให้ แก่ โ ครงการต่างๆ
ไม่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม รู้
ในขณะที่ยังไม่มีความ
หรื อ ต้ อ งถู ก ตี ก ลั บ ไป
ความสามารถที่ จ ะเขี ย น
ชั ด เ จ น ใ น เ รื่ อ ง
แก้ ไ ขใหม่ ซึ่ ง เป็น การ
โครงการเพื่ อ เสนอขอ
ระ เ บี ย บ ข้ อบั ง คั บ
เสี ย เว ลา แล ะส ร้ า ง
เงิน กู้จ ากกองทุน ฯ อย่าง
ก อ ง ทุ น ก า ร
ภ า ร ะ แ ก่ ป ร ะ ธ า น
ถู ก ต้ อ ง อี ก ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่
คณะกรรมการต้ อ ง
ภาครัฐก็ยังไม่ได้รับข้อมูล
ทั่ ว ถึ ง ทํ า ใ ห้
ชี้ แ จงแก่ ส มาชิ ก ของ
จากส่วนกลาง ที่จะต้องมี
เจ้าหน้าที่ต้องทํางาน
ตนเอง
แนวทางปฏิ บั ติ โ ครงการ
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ประเด็น

ด้ า น ก ารจั ด
องค์การ

สมาชิก
ต่อไปอย่างไร

- การไม่ได้วางบุคลากร
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง
เหมาะสมกั บ ความรู้
และความสามารถ
- ไม่ มี ก ารจั ด ประชุ ม
ระหว่ า งสมาชิ ก และ
ประธานโครงการ

ประธานคณะกรรมการ

- ขาดการประสาน
ความร่วมมือระหว่าง
ส ม า ชิ ก ผู้ เ ส น อ
โครงการ และ
คณะ กรร มกา รใ น
ระดั บ ต่ า งๆ มี ค วาม
ห่ า งเหิ น ส่ ง ผลต่ อ
ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ความร่ ว มมื อ ในการ
ทํ า งานกองทุ น ฯ มี
น้อย
- ไ ม่ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทํางานชัดเจน โดยให้
เ ป็ น ห น้ า ที่ ค ว า ม

เจ้าหน้าที่พัฒนากร
ด้วยความเร่งรีบ ขาด
ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม
พร้อม
- คณะกรรมการทั้งใน
ระดับจังหวัด อําเภอ
ตํ า บล ไม่ มี แ ผนการ
ดํ า เ นิ น ง า น ก า ร
กําหนดเปูาหมายและ
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ
กองทุ น ฯ ส่ ง ผลต่ อ
ป๎ ญ ห า ก า ร ว า ง
แ ผ น ก า ร ทํ า ง า น
ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
คณะกรรมการทุ ก
ระดับ
- ขาดการประชุม และ
การประสานงาน
ภายในองค์กร
- ไม่มีคณะกรรมการใน
ร ะ ดั บ อํ า เ ภ อ ค อ ย
ประสานการทํ า งาน
กั บ ตั ว แ ท น ร ะ ดั บ
ตําบล
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ประเด็น

สมาชิก

ด้ า น ก า ร มี
สมาชิกขาดการมีส่วน
ส่วนร่วม
ร่วมในทุกระดับตั้งแต่
- การมี ส่ ว นร่ ว มกั น
วางแผนร่วมกันเพื่อเขียน
โ ค ร ง ก า ร ทํ า ใ ห้
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร
ดําเนินงานและเปูาหมาย
ไ ป ค น ล ะ ทิ ศ ท า ง ไ ม่
เชื่อมโยงกัน
- ขาดการมี ส่ ว นร่ ว ม
ดํ า เนิ น การ เมื่ อ สมาชิ ก
ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น กู้ ม าแล้ ว
แต่ล ะคนก็ต่ างคนต่างทํ า
ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรึ ก ษาหารื อ
กั น ว่ า จะมี วิ ธี ก ารทํ า งาน
เป็นกลุ่มอย่างไร
- ขาดการมี ส่ ว นร่ ว ม
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โ ค ร ง ก า ร ซึ่ ง

ประธานคณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ช อ บ แ ต่ ล ะ
โครงการไป
- โครงสร้ า งไม่ ชั ด เจน
ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน เช่น การ
แ บ่ ง ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบไม่ตรงตาม
ความสามารถและ
ความถนัด
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- สมาชิ ก และประธาน
คณะกรรมการ
โครงการ มีการพบปะ
กันน้อย สาเหตุเพราะ
เวลาว่างไม่ตรงกัน ติด
ง า น ป ร ะ จํ า ติ ด
ภาระหน้าที่การทํางาน
ของตนเอง ทํ า ให้ ไ ม่
สามารถมาประชุมหรือ
มาประชุ มไม่ ครบตาม
จํานวนเปูาหมาย

- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร มี
ภ า ร กิ จ กิ จ ก ร ร ม
สั ง คม การประกอบ
อาชี พ ทํ า ให้ ข าดการ
ร่ ว มประชุ ม การทํ า
กิจกรรมร่วมกัน การ
ติดตามผลการดําเนิน
โครงการ
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
การทํางานกับภาครัฐ
ในกิจกรรมต่างๆของ
กองทุนฯ
- ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ขาดความรู้ ทั ก ษะ
ทํ า ใ ห้ ไ ม่ ก ล้ า
แ ส ด ง อ อ ก รั บ ฟ๎ ง
อย่างเดียว
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ด้านการ
ควบคุม
ตรวจสอบ

สมาชิก
คณะกรรมการจะ
ตรวจสอบแต่ เฉพาะการ
ส่ ง คื น เ งิ น กู้ พ ร้ อ ม
ดอกเบี้ยเพียงเท่านั้น แต่
ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร ติ ด ต า ม
ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ดํ า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร ว่ า มี ป๎ ญ ห า
อุปสรรค มีผลกระทบเช่น
ไร เมื่อเกิดป๎ญหาสมาชิก
ก็ ไ ม่ ท ราบว่ า จะต้ อ งไป
ปรึ ก ษ าใค รเพื่ อ แก้ ไ ข
ป๎ญหา
- ขาดการมีส่วนร่วมรับ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น
สาเหตุเพราะกองทุนไม่ได้
ส ร้ า ง ใ ห้ ส ม า ชิ ก เ กิ ด
ค ว า ม รู้ สึ ก ผู ก พั น แ ล ะ
ต้ อ ง ก า ร ที่ จ ะ พั ฒ น า
กองทุ น ฯให้ เ กิ ด คว าม
ยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกจึงมี
เปู า หมายเพื่ อ กู้ เ งิ น มา
ดําเนินงานตามโครงการที่
เสนอขอเพียงเท่านั้น
- วิ ธี ก ารตรวจสอบไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกองทุนฯ เช่น แสดง
ถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ชีวิต การมีรายได้เพิ่มขึ้น
มากน้ อ ยเพี ย งใด การ

ประธานคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่พัฒนากร

- กระบวนการตรวจสอบ
ไม่มีความชัดเจน เช่ น
ขั้นตอนการตรวจสอบ
วิ ธี ดํ า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบ ระบบการ
ตรวจสอบ

- ขาดคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- เงิ น กู้ทั้ ง หมดสมาชิ ก
ต้ อ ง โ อ น เ ข้ า บั ญ ชี
ให้ กั บ จั ง หวั ด ทั้ ง เงิ น
ต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ
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สมาชิก
พัฒ นาอาชีพเป็ นอย่างไร
ภายหลั ง จากการกู้ เ งิ น
วิ ธี ก ารตรวจสอบเป็ น
เพียงแค่ต้องการทราบว่า
ส่ ง เงิ น กู้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ย
ครบและตรงตามสั ญ ญา
หรือไม่เท่านั้น

ประธานคณะกรรมการ
- มีการสุ่ มตรวจสอบแต่
บางโครงการ แต่ ไ ม่ มี
การติดตามตรวจสอบ
ในทุ ก โครงการ ส่ ง ผล
ให้ การประเมินไม่ตรง
ตามสถานการณ์จริง

ด้ า น ก า ร - กองทุ น ฯไม่ มี เ งิ น ทุ น
บริหาร
หมุนเวียนเพื่อดําเนินงาน
กิจกรรมภายกลุ่ม
- ขา ดค ว า ม รู้ ใ นก า ร
บริ ห ารเงิ น กู้ โดยเฉพาะ
เรื่องระบบการจัดทําบัญชี

- การพิ จ ารณาอนุ มั ติ
โครงการจาก
คณะกรรมการระดั บ
อํ า เ ภ อ แ ล ะ ร ะ ดั บ
จังหวัดล่าช้า ไม่ทันต่อ
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
โดยเฉพาะโครงการ
ด้านเกษตรกรรม
- ผู้ เ สนอโครงการไม่ มี
ความรู้เรื่องระบบการ
บริหารงานกลุ่ม
- มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้
เสนอโครงการบ่ อ ย
เพราะโครงการมีความ
ยุ่งยากการดําเนินงาน
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แต่ ไ ม่ แ สดงเอกสาร
หลั ก ฐานการชํ า ระ
เ งิ น แ ล้ ว แ ก่
คณะกรรมการระดับ
อํ า เ ภ อ ทํ า ใ ห้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ไ ม่
สามารถตรวจสอบได้
มี ป๎ ญ หาตรวจสอบ
ภายหลั ง และทํ า ให้
คณะกรรมการอําเภอ
ไม่ ส ามารถรายงาน
ผ ล ใ ห้ กั บ ท า ง
คณะกรรมการระดับ
จังหวัดได้
- ขาดงบประมาณใน
การบริห ารโครงการ
เช่ น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เอกสารที่ ต้ อ งใช้ ใ น
การดําเนินงาน
- ความไม่พร้อมในด้าน
ต่ า งๆ เช่ น สถานที่
ดํา เนิ นงานกองทุ น ฯ
บุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ข้อ มู ล ผู้ ม าติด ต่ อ ยั ง
ข า ด ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุน
ฯ
- ขาดผู้นําที่เป็นคนรุ่น
ใหม่
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สมาชิก

ด้ า น ก า ร - ป๎ญหาการสื่อสารของ
สื่อสาร
สมาชิกภายในกลุ่ม ที่ขาด
การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
อย่ า งสม่ํ า เสมอ ซึ่ ง จะ
เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สมาชิ ก ได้ รั บ
เงินกู้มาแล้วแต่ละคนก็จะ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ข อ ง
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร
ของสมาชิ ก จะเกิ ด ขึ้ น ก็
ต่อเมื่อสมาชิกเกิดป๎ญหา
อุปสรรคที่จะแก้ไขเท่านั้น
แ ต่ ข้ อ มู ล ที่ จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์แก่สมาชิกด้าน
อื่ น ๆแทบจะไม่ ไ ด้ มี ก าร
แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ซึ่ ง กั น
และกันเลย
- ป๎ญหาการสื่อสารของ

ประธานคณะกรรมการ
- การบริ ห ารกองทุ น ฯ
เป็นงานจิตอาสา ไม่มี
ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ผู้
เสนอโครงการ
- ไ ม่ มี ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนั บ สนุ น ดํ า เนิ น งาน
จากจั ง หวั ด เช่ น ค่ า
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์ ค่ า
สําเนาเอกสารที่ต้องใช้
เป็นต้น
- ไม่มีสถานที่ดําเนินงาน
กองทุนที่ชัดเจน
- ไม่ มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สื่ อ สารสมั ย ใหม่ เ พื่ อ
ก า ร ติ ด ต่ อ ข้ อ มู ล
ข่ า วสาร หรื อ สร้ า ง
ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
- ขาดการประชาสัมพันธ์
ข่ า วสาร หรื อ ข้ อ มู ล
ที่ ม าจ าก ส่ ว นก ลา ง
ล่าช้า
- ขาดการสื่อสารอย่า งมี
ส่วนร่วม เช่น บทบาท
ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ไ ม่ ใ ห้
ความสนใจต่อกิจกรรม
กองทุนฯ
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- พื้ น ที่ ห่ า ง ไ ก ล ก า ร
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร
ยากลําบาก
- ขาดการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างทั่วถึง
- ขาดการทําฐานข้อมูล
สมาชิกกองทุนฯ โดย
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ในทุกหมู่บ้าน/ตําบล
อย่างเป็นระบบ
- ขาดความคล่องตัวใน
การประสานข้ อ มู ล
ก า ร ทํ า ง า น อ ย่ า ง
บูรณาการทั้งในระดับ
จั ง หวั ด เจ้ า หน้ า ที่
อํ า เ ภ อ ตํ า บ ล
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ประเด็น

สมาชิก
ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ่ ม กั บ
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินงาน
และระดับเจ้าหน้าที่ เกิด
จากสาเหตุสําคัญคือ การ
ขาดงบประมาณในการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์
โครงการ ขาดศูนย์ข้อมูล
ที่จะดําเนินการให้ความรู้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กองทุ น ฯ
ทํ า ให้ ส มาชิ ก ขาดความ
ชัดเจนและความต่อเนื่อง
ของข้อมูลข่าวสารที่ไม่ได้
เผยแพร่ ใ นระดั บ กว้ า ง
รวมถึ ง ขาดการให้ ข้ อ มู ล
ย้ อ นกลั บ แก่ ส มาชิ ก เมื่ อ
เกิดป๎ ญหา หรือข้อสงสั ย
เกี่ยวกับกองทุน

ประธานคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่พัฒนากร
ผู้เข้าร่วมโครงการ

กล่ า วโดยสรุ ป บริ บ ทกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรี เกิ ด จากแนวนโยบายของรั ฐ บาลสมั ย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงภารเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและ
โครงสร้างการบริหารงานในสมัยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) สภาพป๎ญหาการ
จัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีอยู่ด้วยกัน 6 ด้าน ซึ่งในแต่ละด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
ได้กล่าวถึงสภาพป๎ญหาในมุมมองที่แตกต่างกันจากการปฏิบัติ การก่อให้เกิดสภาพป๎ญหาของกองทุน
ฯ เกิดจากป๎จจัยทั้งภายในกลุ่มเช่นสมาชิกและผู้เสนอโครงการที่จะต้องดําเนินการและประคับประ
ครองการทําโครงการเพื่อให้ตรงตามเปูาหมายคือสร้างอาชีพ การมีวินัยในการใช้จ่ายและคืนเงินกู้ตาม
สัญญา และภายนอกกลุ่มคือการดําเนินการบริหารจากคณะกรรมการระดับต่างๆ ได้แก่ระดับอําเภอ
และจังหวัด รวมถึงนโยบายที่มาจากส่วนกลางที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ป๎จจัยต่างๆเหล่านี้เมื่อ
นํามาวิเคราะห์ก็จะได้ข้อค้นพบที่เป็นทั้งจุดแข็งในการจะนํามาพัฒนาและส่งเสริม หรือเป็นจุดอ่อนที่
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เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขเพื่อก่อให้เกิด
การสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อไป
2. รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่
จากข้อมูลป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการกองทุนฯ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์
เพื่อสร้างเป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามรูปภาพ 2 รูปแบบที่
เหมาะสมต่อการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
รูปภาพ 2 รูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

จากรูปภาพที่ 2 สามารถอธิบายรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดังนี้
1. การวางแผน
กฎ ระเบีย บ ข้อบั งคับของกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีควรมีชัดเจน และมีการใช้ให้เป็น
บรรทัดฐานเดีย วกัน โดยปรั บ ยุ ทธศาสตร์การดําเนินงานนโยบายด้านต่างๆ ได้แก่ การพิจารณา
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โครงการ ควรมาจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล (คกส.ต) ซึ่งจะทราบรายละเอียดข้อเสนอ
โครงการ มากกว่าคณะกรรมการพิจารณาที่แต่งตั้งมาจากจังหวัด การเงื่อนไขของกองทุนฯ ต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ การวางแผนควร
มาจากการระดมความคิดเห็นในระดับล่างแล้วสะท้อนไปสู่ระดับบน (Bottom-Up) เพื่อให้ผู้บริหาร
ระดับสูงนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อการวางแผนให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เช่นรายละเอียด
กระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ชัดเจน แนวทางการนําแผนงานไป
ปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการระดับต่างๆ ผู้เสนอโครงการ และสมาชิกโครงการ เป็นต้น
2. การจัดองค์การ
สร้างกฎ ระเบียบ ของกลุ่มให้มีความชัดเจนเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี นอกจากนั้ น ควรมีการประสานความมื อการทํางานร่ว มกันระหว่า งสมาชิก ผู้ เสนอ
โครงการ และคณะกรรมการในระดับต่างๆ ในการจัดโครงสร้าง โดยระบุถึงบทบาท หน้าที่ในการ
ดําเนินงานแต่ละส่วนให้มีความชัดเจน เช่น การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ตรงกับความรู้และ
ความสามารถในแต่ละบุคคล รวมถึงการควบรวมกิจการสตรีในชุมชนให้เหลือเพียงองค์กรเดียว เพื่อ
ลดความซ้ําซ้อนกิจกรรม โดยประสานงานสตรีเข้าไว้ด้วยกันและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การทํางานให้บรรลุเปูาหมาย สอดคล้องกับงบประมาณจากภาครัฐ เป็นต้น
3. การบริหาร
การบริ ห ารการดํา เนิ น งานควรแก้ไ ขระเบียบของกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีให้ มีความ
ยืดหยุ่น โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสําเร็จมาเป็นแบบอย่างใน
ดําเนินการ นอกจากนั้นควรสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนมีบทบาทในการเป็นพี่เลี้ยง ทําหน้าที่ในการสนับสนุนด้านวิชาการ บุคลากร
เป็นศูนย์กลางในการบริการข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ การประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือในการ
เขียนโครงการ อบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องบทบาท หน้าที่การบริหารงานกองทุน สนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารโครงการระหว่างกองทุนต่างๆ การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก
กองทุน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานกองทุนสม่ําเสมอว่าโครงการมีอุปสรรคและป๎ญหาในการ
ดําเนินโครงการอย่างอย่างไรและเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขให้คําชี้แนะอย่างไร เป็นต้น นอกจากนั้นควร
ดําเนินการแก้ไขระเบียบการจัดการเงินกองทุน โดยให้กลุ่มสามารถนําดอกเบี้ยจากเงินกู้สมาชิกมา
เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนภายในกลุ่มเช่น ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่จําเป็นในการดําเนินงาน
4. การควบคุมตรวจสอบ
การตรวจสอบควรยึดตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทบาทสตรีเป็นหลักในการ
ตรวจสอบ เช่ น ตรวจสอบดูว่ าการกู้เ งินของสมาชิก เป็น ไปเพื่อเพิ่มรายได้ ส่ ง เสริ มอาชีพ พัฒ นา
คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของสตรีหรือไม่ มากกว่าการตรวจสอบว่าผู้กู้ส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย

797

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตรงตามสัญญาหรือไม่ นอกจากนั้นควรมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งภายใน ได้แก่ คณะกรรมการ
ระดั บ ตํ า บล และภายนอก ได้ แ ก่ ค ณะกรรมการระดั บ อํ า เภอ และคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด
ดําเนินการตรวจสอบติดตามผลอย่างสม่ําเสมอ โดยกระบวนการตรวจสอบต้องมีความชัดเจนในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจสอบ วิธีดําเนินการตรวจสอบ และระบบการตรวจสอบ
5. ด้านการมีส่วนร่วม
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้โดยการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ เป็นการประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ น ร่ว มวิเคราะห์ ข้อมูล ระหว่างกัน ได้แก่ คณะกรรมการระดับต่างๆ ผู้เสนอโครงการ
สมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มีส่วนร่วมกําหนดทิศทางกองทุนฯ และ
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก เป็นการเสริมสร้างการมี
น้ําใจ ความสามัคคี เห็นประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนั้นควรมีการสร้างขวัญและให้กําลังใจให้แก่
โครงการที่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานโดยให้รางวัล หรือคําชมเชย และควรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้นําชุมชนต้องมีส่วนร่วมในดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมโครงการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีให้มากกว่านี้
6. การสื่อสาร
สร้างกระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในระดับสมาชิกภายในกลุ่ม ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่กัน และการสื่อสารของสมาชิกในกลุ่ม กับประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการดําเนินงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ โดยมีศูนย์ข้อมูลที่จะดําเนินการให้ความรู้ ข้อมูล
เกี่ย วกับ กองทุน ฯ ให้ เกิ ดความชัดเจนและต่อเนื่อ ง การเผยแพร่ ข้อมู ล ในระดับกว้า งผ่ า นการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกเมื่อเกิดป๎ญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ
กองทุน การสื่อสารควรเน้นเปูาหมายประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ขาดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
การเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ นําท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยเพิ่มบทบาทให้เป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอีกทาง
หนึ่ง
กล่าวโดยสรุป รูปแบบการจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีจังหวัดเชียงใหม่ จําเป็นต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ การได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนเสริมสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอันจะนําไปสู่การจัดการตนเอง ชุมชน และสังคม
กลุ่มสตรีต้องเป็นผู้มีโอกาสได้รับการเรียนรู้ การทดลองปฏิบัติ การแก้ป๎ญหาต่างๆ ด้วยตนเองและโดย
หมู่คณะ ซึ่งการมีโอกาสได้ทําในสิ่ งเหล่านี้ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาจึงจะทําให้
การจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีความเข้มแข็ง
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สรุปและอภิปรายผล
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิยพร ท่าจีน (2558) ที่กล่าวว่า สถานการณ์ของกองทุนฯ
มีเงื่อนไขให้มีการรวมกลุ่มโดยใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความต้องการ
และสมั ค รใจร่ ว มสร้ า งกลุ่ ม การบริ ห ารใช้ ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบไม่ เ ป็ น ทางการเป็ น ฐานสํ า คั ญ ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บ ผลการศึ กษาของผู้ วิจัยพบว่า สมาชิกที่ กู้ยืมเงินส่ ว นใหญ่จะมีความสั ม พันธ์ใกล้ ชิ ด
รูปแบบใดแบบหนึ่งเช่น การเป็นเครือญาติพี่น้อง คนละแวกบ้าน หรือในชุมชนเดียวกัน โครงสร้าง
ความสัมพันธ์จึงไม่มีความซับซ้อน ไม่เป็นทางการ มีการจัดผลประโยชน์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มอย่าง
เท่าเทียม ดังนั้ น แนวทางการบริห ารจัดการกองทุนฯในทางปฏิบัติจึงแตกต่างไปจากการบริห าร
จัดการกองทุนฯตามหลักทฤษฎี
ในด้านการจัดการของสมาชิกกองทุนฯ ผลการศึกษาของ ปูริดา บัวหลวง (2558) กล่าวว่า
การจัดการกองทุนฯของสมาชิกภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือการจัดการองค์การ ส่ วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุดคือ ด้านการวางแผน ส่ว นประสิทธิผลการ
ดําเนินงานกองทุน ผลการศึกษาของ ฉัตรนภา วงศ์ไชยา (2557) พบว่า การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ การพัฒนาสังคม การพึ่งพาตนเองของสมาชิก การพัฒนาเศรษฐกิจ
อาชี พ การสร้ างรายได้ ของสมาชิ กกองทุน อยู่ ใ นระดั บมาก ความโปร่ง ใสในการบริห ารจัด การ
คุณภาพของคณะกรรมการ คุณภาพของสมาชิก อยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างจากผลของผู้ศึกษา
พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ทุ ก ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ มาก ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยสุ ด คื อ ด้ า นการสื่ อ สาร ป๎ ญ หาด้ า น
กระบวนการดําเนินงานคือ สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานกองทุน
และป๎ญหาด้านการพัฒนาและการเรียนรู้
อุปสรรคการดําเนินงานกองทุนฯ พบว่า มีอุปสรรคด้านการงบประมาณและการเงิน กล่าวคือ
ผู้เสนอโครงการไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการกองทุน ส่ว นสมาชิกโครงการคือ การอนุมัติ
โครงการล่าช้า สอดคล้องกับ ชญาภา ศิริวรรณ์ (2558) ศึกษาป๎ญหาในการดําเนินงานกองทุนฯ พบว่า
คืออุปสรรคสําคัญของกองทุนฯ คือด้านการเงิน
แนวทางพัฒนากองทุนคือ ด้านการบริหาร ภาครัฐควรเปิดโอกาสให้กลุ่มสามารถจัดสรรผล
กําไรกองทุน เพื่อเป็ น งบบริ ห ารจั ดการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานให้ มี ค วามสะดวกและรวดเร็ ว
กําหนดให้มีตัวแทนสมาชิกทุกหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน สอดคล้องกับนงนภัส ไพรศรี
(2558) ที่เสนอแนะให้ปรับปรุงป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการนํานโยบายกองทุนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ ดีขึ้น ประกอบด้วยป๎จจัยด้านนโยบาย โดยปรับปรุงศัก ยภาพของคณะกรรมการ
กองทุน การกํากับติดตามตรวจสอบการใช้เงินกองทุนเพื่อปูองกันการนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึง
การให้คณะกรรมการระดับจั งหวัดตรวจสอบอย่างจริงจัง มีระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
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กองทุนที่รัดกุม ป๎จจัยด้านการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือกรมการพัฒนาชุมชนต้องมีค วามเข้มงวดใน
การเบิกจ่ายเงินกองทุน ให้ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
กฎเกณฑ์ ข้อปฏิบั ติของกองทุน ให้ แก่ส มาชิก เสริมสร้างภาวะผู้ นําให้ มีศักยภาพสู งขึ้นและขยาย
บทบาทสตรีให้ไปสู่การเป็นผู้นําชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะระดับพื้นที่
1.1 ควรจัดสรรเงินกองทุนฯให้เกิดความเท่าเทียมและเสมอภาคในทุกพื้นที่
1.2 ควรอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กองทุน เช่นการจัดทําบัญชี การเขียนโครงการเสนอขอรับทุน การมีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการ
ผลิตให้สูงขึ้น
1.3 ควรการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารและควบคุมตรวจสอบโครงการโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ผสมผสานจากภาคส่วนต่างๆได้แก่ สมาชิกในโครงการ ผู้เสนอโครงการ
1.4 คณะกรรมการระดับต่างๆ พัฒนากร และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ เป็น
ต้น
1.5 ควรประเมินผลโครงการเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
1.6 ควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในทุกระดับ ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ตําบล เพื่อการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2.1 ควรลดขั้นตอนการดําเนินงานลง เช่น กระบวนการทํางาน การพิจารณาโครงการล่าช้า
ควรใช้เทคโนโลยี สมัย ใหม่เพื่อจัดเก็บข้อมูล ของผู้เข้าร่ว มโครงการแทนแทนข้อมูล หลักฐานที่เป็น
เอกสาร
2.3 ควรเสริมสร้างขวัญและกําลังใจการทํางานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น การประกวด การ
ให้รางวัล แก่โครงการหรือกองทุนที่มีประสิทธิภาพ
2.4 ควรส่งเสริมและพัฒนากองทุนให้มีการบริหารงานที่คล่องตัวโดยถ่ายโอนหน้าที่ใ ห้ชุมชน
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับกองทุนหมู่บ้าน
ควรส่งเสริมกองทุนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงพัฒนาให้เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, จุลสาร ฉบับที่ 2ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559, มปท.,มปป.
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การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลซอฟต์แวร์ด้วยราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์
Enhancing data processing capability of software by using Raspberry
Pi Cluster
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บทคัดย่อ
การประมวลผลของซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พายมีข้อจํากัดในด้านทรัพยากร
ฮาร์ดแวร์ เนื่ องจากถูกออกแบบให้ ทํางานเพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ อุปกรณ์นําเข้าและ
ส่งออก ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบให้ มีความสามารถประมวลผลข้อมูล เพื่อแก้ป๎ญหาดังกล่ าวและเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานของซอฟต์แ วร์ งานวิจั ยนี้มีเปูาหมายเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ การโดยการเชื่อมต่ อ
คอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พายให้อยู่ในรูปแบบระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กันอย่าง
แพร่หลายในคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ผลของงานวิจัยได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ราสเบอร์รี่
พายที่ทําการเชื่อมต่อจํานวน 4 โหนด รองรับการประมวลผลแบบขนาน งานวิจัยนี้ได้วัดประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลภาพในการหาเส้ นขอบของภาพ ด้ว ยการประมวลผลแบบขนานโดยใช้วิธีการ
Message passing interface ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่เร็วขึ้น 309.2 เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับการประมวลผลแบบ 1 โหนด สําหรับผลของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ทํางานของคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ สามารถนําไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลใหญ่หรือซับซ้อนต่อไป
คาสาคัญ: คอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์การประมวลผลแบบขนาน
Abstract
software processing in raspberry pi computer is limit hardware resources
because it is design for sensor connectioninput and output device that not design for
data processing. This study increased the efficiency of software processing by
connecting raspberry pi computer as cluster computer system which are widely used
in server computer. The result of the research was to develop a raspberry pi cluster
computer which connects four nodes and support parallel processing. This
studymeasured the efficiency of image processing for image edge detection with
parallel processing using the Message passing interface technique. The result found
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309.2percent the performance improves more than one node process. This study
showed the performance of the raspberry pi cluster computer can be used to
processbig data and complex data in the further.
Keywords:raspberry pi computer, cluster, Parallel processing
บทนา
ในป๎จจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างมากในด้านการประมวลผล สามารถประมวลผล
ข้อมูลได้รวดเร็วและขนาดใหญ่ขึ้นในเวลาที่สั้นลงซึ่งเรียกคอมพิวเตอร์ที่เน้นการประมวลผลเหล่านี้
เรี ย กว่า ซุป เปอร์ คอมพิว เตอร์ คอมพิว เตอร์ประเภทนี้ถูกใช้ในการทํางานเฉพาะด้านที่เน้นการ
คํานวณ การพยากรณ์ และการทํางานกับข้อมูลขนาดใหญ่ โดยอาศัยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
ขนาน ทั้งนี้คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีราคาที่สูงมาก บุคคลทั่วไปไม่สามารถจัดหามาใช้งานได้ง่ายนักรวมถึง
ไม่ส ามารถหามาใช้ในการเรีย นการสอนได้ ทั้งนี้คอมพิวเตอร์แบบบุคคลจนถึงคอมพิวเตอร์ที่เป็น
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นั้น มีการใช้งานพลังงานไฟฟูาที่มาก จึงมีการคิดค้นคอมพิวเตอร์แบบฝ๎งตัว ซึ่งมี
ขนาดเล็กเท่ากับบัตรเครดิตและมีการใช้พลังงานที่ต่ํา เรียกว่า ราสเบอร์รี่พาย (Raspberry Pi)ซึ่งเป็น
แผงวงจรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 2006 โดย Eben Upton ร่วมกับ Rob Mullins Jack Lang และ
Alan Mycrofใน University of Cambridge’s เขาทั้งสี่เล็งเห็นว่าหลักสูตรไอทีเบื้องต้นทุกวันนี้เน้น
การใช้งานซอฟท์แวร์สํานักงาน เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel มากเกินไป เปูาหมาย
เพื่อใช้สร้างเป็นคอมพิวเตอร์ราคาถูกสําหรับให้เด็กๆ เริ่มใช้ และในขณะเดียวกันก็สามารถจะเป็น
อุปกรณ์การเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ด้วย Raspberry Pi เริ่ม
วางขายในราคาประมาณหนึ่งพันบาท เท่านั้นซึ่งคอมพิวเตอร์ดังกล่าวที่เน้นการใช้งานการต่อประสาน
กั บ อุ ป กรณ์ ภ ายนอกอื่ น เช่ น จอภาพ มั ล ติ มี เ ดี ย เซนเซอร์ เหมาะกั บ การนํ า ไปใช้ ใ นการสร้ า ง
นวัตกรรมอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) แต่คอมพิวเตอร์เหล่านี้มีการประมวลผลข้อมูล
ได้ช้า ไม่เหมาะในการนํามาทํางานด้วยซอฟต์แวร์ที่มีการคํานวณหรือประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก
ได้ โดยในงานวิจัยได้ทําการหาขอบภาพโดยวิธีโซเบล (Sobel Edge Detection)เป็นการหาขอบภาพ
โดยใช้เทมเพลตขนาด 3x3 สองเทมเพลต โดยเทมเพลตแรกจะใช้หาค่าความแตกต่างในแนวนอนและ
ค่าความแตกต่างในแนวตั้งซึ่งสามารถสร้างเทมเพลสโซเบลที่มีขนาดใหญ่กว่า 3x3 เพื่อที่จะให้มีการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น
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ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงเล็ง เห็นว่าหากเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์แบบฝ๎งตัวนี้ให้
รองรับการประมวลผลข้อมูลที่ดีขึ้นโดยใช้เทคนิคการประมวลผลแบบขนาน เช่นเดียวกับซุปเปอร์
คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ มี ก ารทํ า งาน ผู้ พั ฒ นานวั ต กรรมจะสามารถนํ า เทคนิ ค นี้ ไ ปประยุ ก ต์ เ พิ่ ม เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ทํางานบนอุปกรณ์เหล่านี้ได้ โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะใช้การประมวลผล
ข้อมูลทดลองไฟล์รูปภาพ โดยใช้การคํานวณทางคณิตศาสตร์ในการหาขอบภาพ (Edge Detection)
มาเป็นชุดทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพเวลาในการประมวลผลของระบบบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราส
เบอร์รี่พายที่ใช้เทคนิคการประมวลผลแบบขนานแบบคลัสเตอร์เทียบกับการประมวลผลแบบเดี่ยวบน
คอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พาย
การพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน (Parallel Programming)
การพัฒนาโปรแกรมแบบขนาน (รศ.ดร.ธีรณี อจลากุลและราชวิชช์ สโรชวิกลิต , 2551) เป็น
เทคนิคในการเขียนโปรแกรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โปรแกรมทํางานได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทําให้โปรแกรม
สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ โดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีการแบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยๆหลายๆ
งาน แล้วส่งงานย่อยไปทํางานยังเครื่องประมวลผลหลายๆ เครื่องหรือหลายโปรเซสพร้อมกัน แล้ วจะ
ทําการรวบรวมผลที่ได้จากเครื่องประมวลผลต่างๆ เข้าด้วยกันหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
การสื่อสารระหว่างโปรเซส (interprocess communication) มีสองรูปแบบ คือ โมเดลแบบ
ผ่านค่าข้อมูล (message passing model) และ แบบการแบ่งป๎นหน่วยความจํา (shared-memory
model)
การสื่อสารระหว่างแบบโมเดลผ่านค่าข้อมูล (message-passing model) การสื่อสารกันระ
หว่าโปรเซสกระทําโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ข้อความสามารถถูกแลกเปลี่ยนระหว่าง
โปรเซส ทั้งแบบทางตรง หรือแบบทางอ้อม ผ่านกล่องข้อความร่วม (common mailbox) ก่อนทํา
การสื่อสารระหว่างกัน จะต้องทําการเปิดการเชื่อมต่อระหว่างโปรเซสก่อน ต้องทราบถึงชื่อของตัว
สื่อสาร (communicator) เพื่อให้โปรเซสอื่นๆ
การสื่อสารระหว่างโปรเซสในรูปแบบการแบ่งป๎นหน่วยความจํา (shared-memory model)
โปรเซสจะใช้วิธีการแบ่งป๎นหน่วยความจําที่สร้างขึ้นด้วยการเรียกระบบในสร้างและกําหนดสิทธิ์ใน
ขอบเขตพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยความจํ า ที่ โ ปรเซสนั้ น เป็ น เจ้ า ของ การเรี ย กซ้ํ า (Recall) โดยปกติ
ระบบปฏิบัติการจะปูองกันแต่ละโปรเซสจากการเข้าถึงหน่วยความจําของโปรเซสอื่น การแบ่งป๎น
หน่วยความจําจึงจําเป็นสําหรับโปรเซสสองโปรเซสหรือมากกว่า ให้ยอมรับที่จะยกเลิกข้อจํากั ดนั้น
โปรเซสต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันโดยการอ่านและเขียนข้อมูลลงในพื้นที่ที่แบ่งป๎น
หรื อ ใช้ ง านร่ ว มกั น รู ป แบบของข้ อ มู ล ถู ก กํ า หนดโดยโปรเซสซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของ
ระบบปฏิบัติการ โปรเซสจึงต้องทําหน้าที่ดูแลและมั่นใจว่าไม่ทําการเขียนข้อมูลลงในพื้นที่ ที่ใช้งาน
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ร่วมกันการส่งค่าแบบผ่านข้อความ (message-passing model) มีประโยชน์มากในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลขนาดเล็ก เนื่องจากไม่เกิดการชนกันของข้อมูล และยังนําวิธีการนี้ไปใช้งานได้ง่าย กว่าวิธีการ
แบ่งป๎นหน่วยความจํา ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ วิธีการแบ่งป๎นข้อมูลทําให้ใช้ความเร็ว
สู ง สุ ด และสะดวกสุ ด ในการสื่ อ สารข้ อ มู ล โดยขึ้ น อยู่ กั บ ความเร็ ว ในการส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ของ
หน่วยความจํา ในแต่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง อย่างไรก็ตามอาจเกิดป๎ญหาขึ้น ในพื้นที่ที่ถูกปกปูอง
และการเข้าจังหวะ (protection and synchronization) ระหว่างหน่วยความจําที่แบ่งป๎นใช้งาน
ร่วมกันระหว่างโปรเซส
ระบบคลัสเตอร์ (Cluster Computing)
ระบบคลัสเตอร์ (Cluster Computing) หรือคลัสเตอริ่ง (นายฆอซาลี หีมสุหรี และคณะ,
2553) เป็นการเชื่อมต่อระบบการทํางานของกลุ่ มคอมพิว เตอร์เข้าด้วยกันภายใต้ระบบเครือข่าย
ความเร็วสูง มีความสามารถในการกระจายงานที่ทําไปยังเครื่อง ภายในระบบเพื่อให้การประมวลผลมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาจเทียบเท่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์หรือสูงกว่าสําหรับการประมวลผลงานที่มี
ความซับซ้อนโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การจําลองโครงสร้างของโมเลกุลทางเคมี การ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น โครงสร้างของระบบคลัส
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบคลัสเตอร์จะถูกเรียกว่า โหนด (Node) มีโหนดที่ทําหน้าที่
ควบคุมการทํางานของโหนดอื่น ๆ ในระบบอีกชั้น เรียกว่า Front-end Node ส่วนโหนดอื่นจะทํา
หน้าที่ประมวลผลเป็นหลัก เรียกว่า Compute Node แต่ละโหนดจะสร้างระบบที่เสมือนเป็นเครื่อง
เดียว โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การใช้งานระบบ Network Information System (NIS) เพื่อให้ผู้ใช้
(User) สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกโหนด ทําให้ผู้ใช้สามารถล็อกอิน (Login) เพื่อใช้งานในโหนดใด ๆ
ภายใต้ระบบคลัสเตอร์เดียวกัน นอกจากนั้ นภายในระบบคลัสเตอร์อาจจะมีการใช้งานซอฟต์แวร์ต่าง
ๆ เพื่อการติดตั้งใช้งาน การจัดลําดับงานที่ทําในระบบ การดูแลบริหารระบบ และซอฟต์แวร์เพื่อการ
ประมวลผลแบบขนาน
การพัฒนาโปรแกรมแบบส่งผ่านข้อความ (Message Passing Interface)
การพัฒนาโปรแกรมแบบส่งผ่านข้อความ (รศ.ดร.ธีรณี อจลากุลและราชวิชช์ สโรชวิกลิต ,
2551) เป็นการสื่อสารและส่งผ่านข้อความระหว่างหน่วยประมวลผล เพื่อให้เกิดการทํางานร่วมกัน
ระหว่ า งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ผ่ า นเครื อ ข่ า ยชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง ในป๎ จ จุ บั น มี ไ ลบารี่ ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน เช่น MPIP4 และ mpiJAVAซึ่งการพัฒนาโปรแกรมด้วยรูปแบบนี้เหมาะกับการพัฒนาใน
ระบบที่เป็นแบบกระจาย (Distributed Memory) ซึ่งจะไม่สามารถประกาศตัวแปรกลาง (Global
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Variable) เพื่อใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยประมวลผลได้ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วย
ประมวลผลจึงต้องกระทําผ่านการส่งข้อความเท่านั้น
โปรแกรมแบบส่ ง ผ่ า นข้ อ ความใช้ ห ลายโพรเซสทํ า งานร่ ว มกั น แต่ ล ะโพรเซสสามารถ
ประมวลผลโปรแกรมที่แตกต่างกันได้ จึงเหมาะกับสถาป๎ตกรรมที่ชุดคําสั่งต่างกันบนข้อมูลหลายชุด
พร้อมกันได้ นอกจากนี้ยังเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือกลุ่มคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจําแบบ
กระจาย ตัวแปรต่างๆ ที่ผู้พัฒนาโปรแกรมประกาศจึงไม่จําเป็นต้องอยู่ในหน่วยความจําเดียวกันทาง
กายภาพ โพรเซสที่ร่วมกันในการประมวลผลจะไม่สามารถมองเห็นตัวแปรที่ประกาศสําหรับโพรเซส
ใดโพรเซสหนึ่งได้ ซึ่งผู้พัฒนาต้องมีการแทรกการส่งและรับข้อความที่เหมาะสมลงในชุดคําสั่ง ซึ่งการ
รับส่งต้องมีการทํางานของโพรเซสต่างๆ ให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกัน
การหาขอบภาพ
ขอบภาพ หรือ ขอบเขตภาพ ( Burger W & Burge MJ, 2009) คือเส้นที่แบ่งระหว่างวัตถุ
กับพื้นหลัง หรือ แยกวัตถุสองวัตถุออกจากกัน ทําให้เห็นลักษณะ รูปร่าง และรายละเอียดที่ชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น จากพื้ น หลั ง การหาขอบภาพจะเป็ น การประมวลผลจากพิ ก เซลข้ า งเคี ย งโดยวั ด จากการ
เปลี่ยนแปลงความเข้มแสงที่เกิดขึ้น กล่าวคือขอบภาพจะเห็นได้ชัดถ้าค่าการเปลี่ยนแปลงของความ
เข้มแสง หรือ Intensity มีค่ามาก ในทางตรงกันข้ามหากค่าการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแสง หรือ
Intensity มีค่าน้อย ขอบภาพก็จะเห็นได้ไม่ชัดเจน ดังอย่างภาพที่ 1 แสดงภาพตั้งต้น (ซ้าย) และภาพ
ที่ผ่านกระบวนการหาขอบภาพ (ขวา)

ภาพ1 แสดงภาพตั้งต้น (ซ้าย) และภาพที่ผ่านกระบวนการหาขอบภาพ (ขวา)
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การหาขอบภาพ เราจะใช้หลักการหาความชันของความเข้มสี หรือ intensity เนื่องจากที่
ขอบรูปจะเป็นบริเวณมีความแตกต่างของสีมาก ซึ่งหากเราหาความชันของค่า intensity ก็จะได้ความ
ชันมาก แต่หากรูปนั้นไม่มีขอบค่า intensity บริเวณนั้นจะใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน ทําให้ไม่มีความชัน
โดยเราสามารถหาความชันได้โดยการใช้ derivative

ในการหาขอบภาพในแนวนอนอย่างง่าย มี

วิธีการคือหาผลต่างระหว่างจุดหนึ่งกับจุดที่อยู่ข้างล่าง (หรือข้างบน) ของจุดนั้น
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการประมวลผลแบบขนานได้พบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัย
การทําการตรวจจับใบหน้า (face Detection) ด้วยเทคนิคการใช้เครือข่ายประสาทเทียมและการ
ประมวลผลแบบ OpenMP (Hadjidoukas et al., 2009) ซึ่งเป็นการประมวลผลแบบขนาน มีผลการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพที่ร้อยละ 19 ระบบที่นําเสนอมีความสามารถในการประมวลผลแบบเรียลไทม์
38 ภาพต่อวินาที โดยใช้หน่วยประมวลผลแบบ Quad Core และร่วมกับไลบรารีOpenMP
งานวิจัยเรื่องการประมวลผลภาพแบบขนานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบฝ๎งตัว Raspberry
Pi 2 โมเดล B ด้วย openMPและ MPI (Govindaraj, 2016) โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อแบบ
กลุ่มคลัสเตอร์ แบบ SMP ASMP และ Hybrid MP ซึ่งข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ดังภาพที่
2ที่มีการทํางาแบ่งเป็นส่วน Master และ Slave จํานวน 3 โหนด โดยแต่ละโหนดหลักทําการส่ง
ข้อมูลให้โหนดย่อนประมวลผลผ่านระบบเครือข่าย Internet protocol (IP) สําหรับผลการทํางาน
พบว่าสามารถให้ประสิทธิภาพดีขึ้น 4 และ 10 เท่าตามลําดับเมื่อเทียบกับการประมวลผลแบบลําดับ
(sequential programming)

ภาพ2 แสดงโครงสร้างการแบ่งข้อมูลของแต่ละโหนดประมวลผล
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งานวิจัยเรื่องการสร้างซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานในการเรียนการ
สอน (Turton, 2014) โดยใช้คอมพิวเตอร์ Raspberry Pi ทําการเชื่อมต่อแบบคลัสเตอร์ ซึ่งผู้วิจัยได้
ทดลองการทํางานโดยการค้นหาจํานวนเฉพาะ ซึ่งมีการประมวลผลตั้งแต่ 1 แกน จนถึง 8 แกน ให้
เวลาในการประมวลที่ 8 แกนทํางาน เร็วขึ้นประมาณ 9 เท่า เมื่อเทียบกับ 1 แกนการทํางาน สําหรับ
งานวิจัยนี้ใช้เวลาการสร้างและตั้งค่า 2 อาทิตย์ ด้วยงบประมาณ 500 ดอลลาร์
ตาราง1ผลการทํางานของการค้นหาจํานวนเฉพาะขนาด 10,000,000 ตัวเลข
จานวนหน่วยประมวลผล
1
2
4
8

เวลาการประมวลผล (วินาที)
174
69.25
34.63
18.71

จากงานวิจัยที่กล่าวนี้ งานวิจัยนี้ได้นําจุดเด่นและแนวความคิดของนักวิจัยมาผนวกรวมเป็น
งานวิจัยในครั้งนี้พร้อมทั้งได้ปรับปรุงการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พายรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมา
ในป๎จ จุบัน พร้อมทั้งทําการทดลองระบบราสเบอร์รี่พายคลั สเตอร์กับการประมวลผลภาพเพื่อวัด
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พายทํางานในรูปแบบเครือข่ายระบบคลัส
เตอร์
2. ศึกษาและเปรียบเทียบการประมวลผลแบบขนานด้วยเทคนิค MPI ระหว่างคอมพิวเตอร์
ราสเบอร์ รี่ พ ายในรู ป แบบเครื อ ข่ า ยคลั ส เตอร์ จํ า นวน 4 โหนดกั บ การประมวลผล
คอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พาย 1 โหนด
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้จะทําการเปรียบเทียบการประมวลผลภาพเพื่อหาเส้นขอบแบบโซเบล โดยการ
เปรียบเทียบการทํางานของราสเบอร์รี่พายจํานวน 1 โหนด เทียบกับการทํางานของราสเบอร์รี่พายที่
มีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบคลัสเตอร์จํานวน 4 โหนด โดยใช้ข้อมูลภาพชุดเดียว และวิธีการคํานวณ
ชุ ด คํ า สั่ ง ซอฟต์ แ วร์ เ ดี ย วกั น แล้ ว ทํ า การวั ด เวลาการประมวลผล เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผล
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ประสิทธิภาพที่ได้จากทั้ง 2 ระบบ ดังภาพที่ 3 แนวคิดการดําเนินวิจัย จะสร้างระบบประมวลผลแบบ
ขนานจากบอร์ด Raspberry Pi จํานวน 4 ตัว ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian Linux และตั้งค่าให้
มีการเชื่อมต่อกันผ่าน ให้สามารถประมวลผลแบบขนานได้ ซึ่งจะมีการทดลองโดยชุดข้อมูลเดียวกัน
กับ 2 ระบบประมวล
อัลกอลิทึมโซเบล ประมวลผลภาพโดย
ข้อมูล
รูปภาพ

ราสเบอร์รี่พาย 1 โหนด
อัลกอลิทึมโซเบล ประมวลผลภาพโดย

เวลาการ
ประมวล
ผล

วิเคราะห์
และสรุป

ราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์แบบ 4 โหนด

ภาพ 3 แนวคิดการดําเนินงานวิจัย
การออกแบบ
การออกแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนั้นมีการออกแบบให้มีการเชื่อมต่อกันดัง
ภาพที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์จิ๋ว Raspberry Pi ต่อเข้ากับ Router Network ผ่าน TCP/IP
Protocol องค์ประกอบการทํางานด้วยกัน 3 ส่วน ดังภาพที่ คือ ส่วนชุดประมวลผลแบบขนานด้วย
คอมพิวเตอร์ Raspberry Pi จํานวน 4 บอร์ด อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ Router จํานวน 1 ตัว และ
ชุด ระบายความร้ อ นด้ ว ยอากาศโดยใช้ พั ด ลม ซึ่ง ตั ว บอร์ ด ประมวลผลกํ า หนดให้ มี ห มายเลข IP
ประจําตัวของบอร์ดประมวลผลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อซึ่งกําหนดให้ส่วนอุปกรณ์ประมวลผล
มีหมายเลข IP ตั้งแต่ 192.168.1.11- 192.168.1.14 และอุปกรณ์จัดการเครือข่าย Router คือ
192.168.1.1 ส่วนผู้ใช้งานจะมีหมายเลข IP ตั้งแต่ 192.168.1.2 – 192.168.1.10
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Master Zone

Slave Zone

Data

192.168.12

TCP/IP

Rasberry
Pi 3 #2
192.168.11

TCP/IP

Rasberry Pi
3 #1

192.168.13

TCP/IP

Switch
192.168.1.1

Rasberry
Pi 3 #3

SSH

192.168.14

TCP/IP

Rasberry
Pi 3 #4

User / Python
Software

ภาพ 4 แนวคิดการดําเนินงานวิจัย
ในการทํ า งานของชุ ด คํ า สั่ ง ซอฟต์ แ วร์ จ ะใช้ ห ลั ก การทํ างานแบบ Message passing
interface (MPI) ซึ่งใช้ 4 โหนดการทํางาน มีการใช้หน่วยความจําแยกในแต่ละบอร์ดการทํางาน ดัง
ภาพที่ 5โดยมีการแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนแล้วแบ่งให้โหนดประมวลผลให้ 1 แกนในแต่ละโหนดใน
การพัฒนาการทํางานของซอฟต์แวร์แบ่งส่วนของชุดคําสั่งเป็น 2 ส่วน คือ Master และ Slave ซึ่ง
Master จะเป็นตัวแบ่งงานให้กับ Slave ประมวลผลและทําการรวมข้อมูลหลังจากการประมวลเสร็จ
เพื่อสร้างภาพผลลัพธ์ ดังภาพที่ 7 กระบวนการทํางานชุดคําสั่งซอฟต์แวร์ของโหนดMaster และ
โหนดSlave

ภาพ 5 ออกแบบการทํางานโครงสร้างของการประมวลผลแบบขนานด้วย MPI
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ภาพ 6 กระบวนการทํางานชุดคําสั่งซอฟต์แวร์ของโหนดMaster (ซ้าย) และโหนดSlave (ขวา)
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในกระบวนการดําเนินงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวัดเวลาในการประมวลผลข้อมูล
(Execution Time) ของข้อมูลที่ประมวลผลระบบขนานเทียบกับระบบการประมวลผลแบบเดี่ยว
สถิติ ที่ใ ช้ในการวิจั ย ประกอบด้ว ยการหาค่า เฉลี่ ยเวลาและการเปรีย บเทียบค่า อัตราเวลาในการ
ประมวลผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยเวลา (Arithmetic Mean time) สัญลักษณ์ที่ใช้คือ ̅
สูตร

̅ =

∑

เมื่อ
แทน

̅

แทน

ค่าเฉลี่ยเวลาในการประมวลผล

∑

แทน

ผลรวมเวลาในการประมวลผลกลุ่ม

จํานวนครั้ง

การเปรียบเทียบค่าอัตราเวลาในการประมวลผล (Execution Time Rate) สัญลักษณ์ที่ใช้คือ
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สูตร

=
เมื่อ

แทน

อัตราการเพิ่มของเวลาการตอบสนอง (Execution Time

Rate)
แทน

เวลาการประมวลผล

แบบลําดับ
แทน

เวลาการประมวลผลแบบ

ขนาน
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาฮาร์ดแวร์การประมวลผลแบบขนาน ดังภาพที่ 7 มีการติดตั้ง Raspberry Pi
จํานวน 4 ตัว ในลักษณะชั้นซ้อนกัน ติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมขนาด 120 มิลลิเมตร ซึ่ง
สามารถระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลได้ประมาณ 5 ถึง 7 องศาเซลเซียส สําหรับตัวบอร์ด
คอมพิวเตอร์ Raspberry Pi ได้ทําการเชื่อมต่อกันผ่านระบบเครือข่า ยโดยมีตัวจัดการเครือข่ายยี่ห้อ
Dlink Router ติดตั้งไว้ด้านบนสุดของอุปกรณ์ เชื่อมต่อผ่านสาย Ethernet เข้ากับคอมพิวเตอร์
Raspberry Pi ในภาคจ่ายไฟสําหรับคอมพิวเตอร์ Rapberry Pi ใช้สายแบบ Micro-USB โดยการ
ทํางานของซอฟต์แวร์ และผลลั พธ์ของภาพที่ได้จากการประมวลผลเป็ นไฟล์ ขนาดสี่ เหลี่ยมจัตุรัส
มาตรฐาน 256x256 512x512 และ 768x768 พิกเซล โดยเป็นไฟล์รูปภาพชนิด PGM (Portable
Gray Map) ซึ่งเป็นภาพสีเทา เป็นข้อมูลนําเข้าสําหรับการประมวลผลดังภาพที่ 8 (ซ้าย) เมื่อผ่าน
กระบวนการประมวลผลของงานวิจัยผลลั พธ์ที่ได้จะมีการแสดงผลขอบภาพในรู ปแบบไฟล์ PGM
เช่นเดิมดังภาพที่ 8(ขวา) โดยมีขนาดภาพเท่าเดิมกับต้นฉบับไฟล์
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ภาพ 7 โครงสร้างฮาร์ดแวร์ราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์

ภาพ 8แสดงภาพตั้งต้น (ซ้าย) และภาพที่ผ่านกระบวนการหาขอบภาพ (ขวา)
ผู้ วิจั ย วัดประสิ ทธิ ภ าพการประมวลผลจากเวลาที่ ใช้โ ดยมีก ารทดลองด้ว ยขนาดรู ปภาพ
256x256 พิกเซล 512x512พิกเซล และ 768x768 พิกเซล ซึ่งจะทําการประมวลผลแต่ละภาพด้วย
โหนดประมวลผลตั้งแต่ 1 โหนด จนถึง 4 โหนด โดยหาค่าเฉลี่ยจากการทํางาน 5 ครั้ง ดังตารางที่ 2
เวลาการประมวลผลเฉลี่ยของราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์ในหน่วยวินาที ซึ่งจะเห็นว่าการประมวลผลที่
ขนาดภาพใหญ่ที่สุดทํางานที่เวลา 0.38 วินาที ในขณะการประมวลผลแบบโหนดเดียวจะใช้เวลาถึง
1.20 วินาที ซึ่งให้อัตราเวลาในการประมวลผล (ETR) 309.2 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อดูแนวโน้มการ
ทํางานในภาพที่ 9 แนวโน้มการประมวลผลของราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์ จะมีแนวโน้มลดลง
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ตาราง2เวลาการประมวลผลเฉลี่ยของราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์ (วินาที)
ขนาดรูปภาพ
1 โหนด
2 โหนด
3 โหนด
256 x 256 พิกเซล
0.165091
0.121769
0.090089
512 x 512พิกเซล
0.522827
0.290610
0.218186
768 x 768 พิกเซล
1.202624
0.658636
0.482963
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4 โหนด
0.074507
0.173683
0.388944

เวลาการประมวลผล (วินาที)

เปรียบเทียบการประมวลผลภาพด้วยราสเบอร ์รี่
พายคลัสเตอร ์
1.5
1
256x256px
0.5

512x512px
768x768px

0
1 Node

2 Node

3 Node

4 Node

จานวนโหนดการทางาน

ภาพ 9 แสดงแนวโน้มการประมวลผลของราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาราสเบอร์รี่พายคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ให้สามารถประมวลผลแบบขนานซึ่ง
มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้การทํางานของซอฟต์แวร์เร็วขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่พายจํานวน 4
โหนด เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายEthernet ซึ่งได้ทดลองการทํางานด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยการ
หาเส้นขอบภาพด้วยวิธีการโซเบลเพื่อวัดประสิทธิภาพการทํางานของระบบด้วยเวลาการประมวลผล
วิธีการทดลองจะทําการเขียนซอฟต์แวร์ให้รองรับกระบวนการประมวลผลเทคนิคการประมวลผล
Message passing interface ซึ่งทําการประมวลผลเทียบกับการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ราสเบอร์รี่
พายจํานวน 1 โหนด ซึ่งผลลัพธ์แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการทํางานของคลัสเตอร์ในงานวิจัยให้
ประสิทธิภาพที่ดีกว่า 309.2 เปอร์เซ็นต์ ที่การประมวลผลข้อมูลภาพขนาด 768x768พิกเซล และมี
แนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มจํานวนโหนดของระบบคลัสเตอร์
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ข้อเสนอแนะ
ป๎จจัยที่มีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพของการประมวลผลคือการแบ่งข้อมูลและการส่งต่อ
ข้อมูลสําหรับการประมวลผลซึ่งหากมีการจัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมในการแบ่งข้อมูลจะสามารถช่วย
เวลาในการประมวลผลสั้นลง ซึ่งขนาดข้อมูลแต่ละขนาดจะเหมาะสมกับอัลกอลิทึมในการประมวลผล
ที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการใช้การประมวลผลแบบขนานควรจะใช้กับข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่แบ่งงานเป็นชิ้นใหญ่แล้วส่งให้โหนดทําการประมวลผลหรือวิเคราะห์เพื่อแบ่งงานภายในกันอีก
รอบ หรือใช้วิธีการผสมผสานกันระหว่างการทํางานแบบ OpenMP และ MPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การประมวลผลได้สูงสุดในแต่ละรอบของการทํางาน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยการให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากฝุายงานวิจัยและพัฒนา
และขอขอบคุณทุนสนั บสนุนการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยครั้งนี้จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษทางผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ
สําหรับข้อบกพร่องต่างๆ ผู้ วิจัยยินดีที่จะรับฟ๎งคําแนะนําจากทุกท่านที่ได้มาศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
งานวิจัยต่อไป
เอกสารอ้างอิง
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล และราชวิชช์ สโรชวิกลิต. (2551). เทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานและ
แบบกระจาย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ท้อป.
นายฆอซาลี หีมสุหรี และคณะ.(2553).Cluster Computing System. สืบค้น 1 เมษายน 2561,
จาก http://eschool.ipst.ac.th/article-technology/item/375-cluster-computingsystem
Burger W, Burge MJ. (2009). Principles of Digital Image Processing. London: SpringerVerlag London
P. E. Hadjidoukas, V. V. Dimakopoulos, M. Delakis, and C. Garcia. (2009). A highperformance face detection system using OpenMP. Concurr. Comput. :Pract.
Exper.21,15(October2009),1819-1837.DOI=http://dx.doi.org/10.1002/cpe.v21:15
Vishnu Govindaraj. (2016). Parallel Programming in Raspberry Pi Cluster. Retrieved
fromhttps://courses.cit.cornell.edu/ece6930/ECE6930_Spring16_Final_MEng_R
eports/RPi_Cluster/RPi_Cluster.pdf.

816

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจยั ครั้งที่ 4

P. Turton and T. F. Turton.(2014). "PiBrain — A cost-effective supercomputer for
educational use," 5th Brunei International Conference on Engineering and
Technology (BICET 2014), Bandar Seri Begawan, 2014, pp. 1-4.

817

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

องค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Factors of Leadership in 21st Century for High School Student Leader
นพดล บุญภา(Noppadol Boonpa)* สาเนา หมื่นแจ่ม(Samnao Muenjaem)
เกตุมณี มากมี(Ketmanee Markmee) สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์(Suthep Pongsriwat)
สาขาวิชา ผู้นาทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Educational Leadership and Human Resource Development ,
Doctor of Philosophy Degree, Chiang Mai Rajabhat
*
Corresponding author. E-mail: krunoppadol@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา การดาเนินงานแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเป็นการกาหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดาเนินการโดยวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 2 เป็นการพัฒนา
ทฤษฎีฐานราก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีโครงสร้าง และการ
สนทนากลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูล ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ ายกิจการนักเรียน ครู และผู้นา
นักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจองค์ประกอบเชิงยืนยัน
ซึ่งการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้ ให้ ข้อมูลทั้งหมด 489 คน คือ ผู้นานักเรียนระดับมัธ ยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลาพูน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ดด้ผู้นา
นักเรียน จานวน 222 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ผลจาก
การศึกษาพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี 7
ด้านคือ 1) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 2) ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย 3) ด้าน
ทักษะในการสื่อสาร 4)ด้านการสร้างแรงจูงใจ 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 6) ด้านความกล้า และ
7) ด้านการมองการณ์ดกล ตามลาดับ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา ผู้นานักเรียน
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Abstract
This research is primarily aimed at studying the leadership component of the
21st century for secondary school students. The process is divided into 3 steps: Step
1 is the conceptual framework for research. Performed by analyzing relevant
documents and research. Step 2: Develop foundational theories. Data were collected
using in-depth interviews. Structured observation And group discussion Contributors
include: Deputy Director of Student Affairs Department, Teacher and Student Leader
Analyze data by content analysis. Verification of confirmatory elements. Data were
collected by questionnaire. There are 5 levels of information. All 489 information
providers are leaders in secondary education. The simplest way to do this is to use a
simple random method. A total of 222 student leaders analyzed the data by
analyzing the Confirming Factor (CFA)
The results of the study found that. Leadership in the 21st century for high
school students has 7 aspects: 1) good teamwork, 2) work achievement, 3)
communication skills. 4) Motivation 5) Moral and ethical 6) Courage and 7) Foresight
Keywords: Leadership, Student Leader
บทนา
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีวิตของ
สมาชิกในสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งในศตวรรษที่ 21 โลกจะเดินหน้าเข้าสู่ยุคโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเต็ม
รูปแบบโดยเดินทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับ
ผลิตผลทุกประเภทโลกในศตวรรษที่ 21 จะเป็นสังคมธุรกิจที่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าดปมีบทบาท
อย่างมากกับการดารงชีวิตของสมาชิกในสังคมซึ่งเป็นสังคมที่แตกต่างจากปัจจุบัน นั่นคือ สังคมพหุ
วัฒนธรรม (วิจารณ์ พานิช, 2555) และเป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันกาลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์
สังคมเริ่มที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เริ่มเป็นดปในทางธุรกิจหรือมี
ความเป็นทุนนิยมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศกาลังเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการดารงชีวิต
ของคนในสั งคม ดังนั้น ต้องเรี ยนรู้และปรับความคิดในการเตรียมพร้อมปรับตัวปรับทั ศนคติ และ
พัฒนาการดาเนินชีวิตเพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นดด้อย่างเหมาะสม (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
และ อธิป จิตตฤกษ์, 2556 ; วิจารณ์ พานิช, 2555 ; สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553)
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่ง หากดด้รับการพัฒนาและดด้รับโอกาสให้ใช้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ย่อมเป็นกาลั งส าคัญในการ สื บทอดความเป็นชาติ ศาสนา ภูมิ
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ปัญญา วัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถพัฒนาประเทศชาติ ให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานา
อารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นอนาคตของสั งคมทุกระดับและ เป็นความหวังของแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดด้กาหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาภายใต้
นโยบายคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปดตยใน
จุดเน้นด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียนสภา
นักเรียนซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าชั้นกรรมการ นักเรียน ประธานชมรม ที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นองค์กรหนึ่งที่
เป็ น กลดกส าคั ญในการพัฒ นาคุณลั กษณะของนัก เรียนให้ มี ความเป็ นผู้ น า มีคุ ณธรรม จริย ธรรม
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบดป (สานัก
พัฒนากิจกรรมนักเรียน, 2551)
ทักษะภาวะผู้ น าจึ ง เป็ น คุณลั กษณะที่ จาเป็น เพื่อ นาดปสู่ การปฏิ บัติง านที่มีป ระสิ ทธิ ภ าพ
ประเทศดทยดด้ ก าหนดให้ ภ าวะผู้ น าเป็ น ทั ก ษะในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และดด้ ก าหนดดว้ ใ น
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึ กษาในทศวรรษที่
สอง (2552-2561) ต่างมุ่งให้สมาชิกในสังคมเรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นา สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศให้
ความสาคัญกับทักษะภาวะผู้นาเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันสังคมดทยกาลังเผชิญภาวะวิกฤติ เยาวชน
ดทยขาดภาวะผู้นาและดม่มีแรงจูงใจหรือความต้องการที่จะเป็นผู้นา เยาวชนส่วนใหญ่ ขาดมุมมอง
และความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้นาโดยขาดทักษะในการเป็นผู้นา และดม่กล้าที่จะ
ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม รวมถึงขาดการมีส่วนร่วมในสังคม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , 2557)
ปั ญหาดั งกล่ าวเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ดกิ จกรรมพัฒ นาคุณลั กษณะที่พึง ประสงค์แ ก่นั กเรียนภายใน
สถานศึกษา นั่นคือขาดแคลนผู้นานักเรียน หรือมีผู้นานักเรียนที่ขาดภาวะผู้นา ดม่สามารถชักจูงใจให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรมสาหรับนักเรียนดม่ดด้ผลดีเท่าที่ควร ขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่สถานศึกษาตั้งดว้ในการพัฒนาผู้นา
นักเรียนให้เป็นผู้นานักเรียนที่สมบูรณ์ด้วยการเป็นผู้นาที่ดีในสังคมดด้
จากความส าคั ญ ของกระแสการปรั บ เปลี่ ย นทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 21 และ
ความส าคัญของภาวะผู้ น า ผู้ วิจั ย จึงเล็ งเห็ น ความส าคัญ ของปัญ หาดัง กล่ า วและมีแ นวคิด ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะของผู้นานักเรียนในศตวรรษที่ 21 ตามสภาพบริบทของสังคมดทย
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้นานักเรียนและส่งเสริมภาวะผู้นาแก่ผู้นานักเรียนดด้อย่างเหมาะสม
เป็นดปดด้ สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคมดทยและวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็น
ประโยชน์และสถานศึกษาสามารถนาดปปฏิบัติภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และเป็นผู้นาที่ดีต่อดป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนแรก การศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาและการพัฒนาผู้นา โดยวิเคราะห์ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา
ภาวะผู้นา แนวคิดการพัฒนาภาวะผู้นานักเรียน เยาวชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยฐานขอบข่าย
การสืบค้นอยู่ในลักษณะของรูปเล่มและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนามาวิเคราะห์กาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาเชิงลึกถึงปรากฏการณ์ ในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
ดาเนินการดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยเลือกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 แห่ง โดยมีเกณฑ์ในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ เป็นโรงเรียนที่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมภาวะผู้นานักเรียนอย่างต่อเนื่อง มี
การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนอย่างเป็นรูปแบบ เช่น คณะสภานักเรียน เป็นต้น และดด้รับการยกย่อง
ในการพัฒนาผู้นานักเรียนตั้งแต่ระดับภาคขึ้นดป ดด้แก่ โรงเรียนจักรคาคณาทร โรงเรียนส่วนบุญโญป
ถัมภ์ โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้วิจัยดด้จาแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 2 กลุ่ม
ดด้แก่
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นผู้อานวยการโรงเรียนหรือรอง
ผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรี ยน และครูผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียน ใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือกดังนี้ 1) เป็นผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียนที่
ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษานั้น อย่างน้อย 5 ปีขึ้นดป 2) ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน/ครูที่
ปรึกษากิจกรรม ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น อย่างน้อย 5 ปีขึ้นดป 3) ผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
รองผู้อานวยการโรงเรียน และครูเต็มใจในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ดด้ผู้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก จานวน 9 คน
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม คือ นักเรียน ปีการศึกษา 2559 และ
2560 ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการเลือก ดังนี้ 1) ผู้ให้ข้อมูลหลักปฏิบัติหน้าที่ในการ
เป็นผู้นานักเรียน เช่น คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าชั้นเรียน ประธานคณะสี หรือหัวหน้า/ประธาน
ชุมนุม 2) ผู้ให้ข้อมูลหลักเต็มใจในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย ดด้ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสนทนากลุ่ม จานวน
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4 โรงเรียน ดด้แก่ โรงเรียนจักรคาคณาทร จานวน 12 คน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จานวน 20 คน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จานวน 18 คน และโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยมีจานวน 3 ชุด ดด้แก่
1. แนวการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้อานวยการโรงเรียน
หรือรองผู้อานวยการโรงเรียน และครู โดยมีประเด็นคาถามครอบคลุมกระบวนการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้นานักเรียนที่ดี
2. แนวการสังเกตแบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้ในการสังเกตผู้ให้ข้อมูลหลักดด้แก่ 1) ผู้อานวยการ
โรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียน 2) ครู ในประเด็นเกี่ยวกับสภาพและบริบทของ สถานศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหาร เทคนิคและวิธีการบริหารของผู้บริหารที่มีต่อผู้นานักเรียน บรรยากาศและ
พฤติกรรม ในการทางานของผู้นานักเรียนกับผู้อานวยการโรงเรียนหรือรองผู้อานวยการโรงเรียน ครู
ทีมผู้นานักเรียน และนักเรียนคนอื่นๆ
3. แนวการสนทนากลุ่ม เพื่อใช้ในการสนทนาผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้นานักเรียน โดยมีคาถาม
ครอบคลุม กระบวนการในการปฏิบัติหน้าที่ การส่ งเสริมและการพัฒนาศักยภาพ บุคลิ กลักษณะ
พฤติกรรม และสภาพการตามบริบทของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จนประสบความสาเร็จ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ดด้จากสัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบมีโครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม
การถอดเทปบันทึกการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มแบบคาต่อคา มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) กาหนดหมวดหมู่ตามประเด็นคาถามหลักในการวิจัย เพื่อนาดปสู่องค์ประกอบของภาวะ
ผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการตรวจสอบองค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยนาองค์ประกอบภาวะผู้นาใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ดด้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 2 มาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม ถามดปยังผู้นานักเรียน แล้วนามาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป โดยมีการดาเนินงานดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากร (Population) ดด้แก่ ผู้นานักเรียนปีการศึกษา 2560 จานวน
489 คน ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัง หวัดลาพูน จานวน 15
โรงเรียน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) และกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) ดด้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 222 คน
2. ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นานักเรียน ดด้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 300 คน
3. เครื่ องมือที่ใ ช้ใ นการศึกษาวิจัย ดด้แก่ แบบสอบถาม จานวน 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ส่วน
ตอนที่ 2 เป็ น แบบประเมิน องค์ป ระกอบภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ ผู้ น านั กเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา มีข้อคาถามจานวน 43 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรา ประเมินค่า (Rating Scale) 5
ระดับ ซึ่งจะประเมินองค์ประกอบภาวะผู้นาในแต่ละด้าน และผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มี
จานวนการตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมารวมทั้งสิ้น 222 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์
ข้อมูลที่ดด้จากแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อยืนยันองค์ประกอบ
(Confirmatory Factor Analysis)
ผลการวิจัย
ผู้วิจั ยลงพื้น ที่เก็บ รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาที่ประสบความสาเร็จในการพัฒ นาผู้ นา
นักเรียนอย่างมีคุณภาพสามารถสรุปเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 7 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 4 ตัวคือ 1) มีความขยันและ
อดทน 2) มีจิตอาสาและเสียสละ 3) มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 4) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรักษา
สัจจะ
2. ด้านการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 2 ตัวคือ 1) สามารถสร้างแรงจูงใจ
ในการทางานให้ผู้อื่นดด้ 2) มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเองดด้ตลอดเวลา
3. ด้านการมองการณ์ดกล ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 2 ตัวคือ 1) ชอบท้าทายที่จะทาสิ่ง
ใหม่ๆ ที่พิจารณาแล้วมองเห็นหนทางที่จะเป็นดปดด้ 2) ชอบนาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ตนเองต่อผู้อื่น
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4. ด้านความกล้า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 3 ตัวคือ 1) กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2) กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 3) กล้าที่จะนาผู้อื่น
5. ด้านทักษะในการสื่อสาร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 3 ตัวคือ 1) มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 2) มีความสามารถส่งข้อมูลข่าวสารจานวน
มากดปถึงบุคคลที่ต้องการดด้อย่างรวดเร็ว 3) มีความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสาร
เป็นอย่างดี
6. ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 5 ตัวคือ 1) มีความ
สามัคคีและเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน 2) ยอมรับฟังความคิดเห็นและคาวิจารณ์จากคนอื่นดด้ 3) มี
ความเป็นประชาธิปดตย 4) การสร้างเครือข่ายผู้นาทั้งภายในและภายนอก 5) สร้างอุดมการณ์ร่วมใน
การทางาน
7. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตดด้ 4 ตัวคือ 1)
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองดด้ 2) มีความสามารถในการเข้าหาผู้อื่นที่ดี 3) มีความเข้าใจและ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลดด้ 4) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ
หลังจากดด้องค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
แล้วผู้วิจัยนามาสร้างเป็นแบบสอบถาม ถามดปยังผู้นานักเรียนในสังกัดโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลาพูนนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาดด้จากค่าสถิติ KaiserMeyer-Olkin ที่ใช้เพื่อทดสอบขนาดตัวอย่าง มีค่าเท่ากับ .948 มีค่าสูงกว่าระดับ .500 ถือว่าตัวอย่าง
มีขนาดเพียงพอสาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ ค่าดค-สแควร์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 223.861 และดม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.063 df=193) นอกจากนี้ ยังมีค่าอื่นๆ ที่ยืนยันว่า
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ค่าดัชนีรากกาลังสองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.027 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)
เท่ากับ 0.92 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.89 และค่าดัชนีรากของ
กาลังสองเฉลี่ยของเศษ (RMR) เท่ากับ 0.030 ดังนี้
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จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ ผู้ น านั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา ดด้องค์ประกอบจานวน 7 ประการ 23 ตัวแปร ผู้วิจัยสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเรียง
ตามลาดับความสาคัญของค่าน้าหนักองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบที่ดด้
จากการวิเคราะห์เชิงยืนยันดังนี้
ลาดับที่
1

องค์ประกอบ

จานวนตัว
แปร
4

น้าหนัก

R2

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
0.82
0.67
ทีมงาน
2
ด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
5
0.80
0.65
3
ด้านทักษะในการสื่อสาร
3
0.77
0.60
4
ด้านการสร้างแรงจูงใจ
2
0.72
0.52
5
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4
0.70
0.50
6
ด้านความกล้า
3
0.66
0.44
7
ด้านการมองการณ์ดกล
2
0.64
0.42
จากตารางพบว่ า องค์ ป ระกอบภาวะผู้ น าในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ ผู้ น านั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นา
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 23 ตัวแปร
โดยองค์ประกอบด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานเป็นองค์ประกอบที่มีน้าหนักองค์ประกอบ
มากที่สุดคือ 0.82 มีความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.67 รองลงมาเป็นองค์ประกอบด้านการ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายมีน้าหนักองค์ประกอบ 0.80 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.65
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องค์ป ระกอบด้ านทักษะในการสื่ อสารมีน้าหนักองค์ประกอบ 0.77 มีค่าความแปรปรวนร่ว มกั บ
องค์ประกอบ 0.60 องค์ป ระกอบด้านการสร้างแรงจูงใจมีน้าหนักองค์ประกอบ 0.72 มีค่าความ
แปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.52 องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีน้าหนักองค์ประกอบ
0.70 มี ค่ า ความแปรปรวนร่ ว มกั บ องค์ ป ระกอบ 0.50 องค์ ป ระกอบด้ า นความกล้ า มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบ 0.66 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับองค์ประกอบ 0.44 และองค์ประกอบที่มีน้าหนักน้อย
ที่สุดคือ องค์ประกอบด้านการมองการณ์ดกลมีน้าหนักองค์ประกอบ 0.64 มีค่าความแปรปรวนร่วมกับ
องค์ประกอบ 0.42
หากพิจ ารณาในรายละเอีย ดของแต่ล ะองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการสร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานตัวแปรที่มีน้าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มีความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลดด้ (X20) ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพ (X21) สามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองดด้ (X11) มีความสามารถในการเข้าหาผู้อื่นที่ดี (X15) มีน้าหนักเท่ากับ 1.085 1.062 1.000
และ 0.807 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ตัวแปรที่มีน้าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มี
ความเป็นประชาธิปดตย(X38) ยอมรับฟังความคิดเห็นและคาวิจารณ์จากคนอื่นดด้ (X39) การสร้าง
เครือข่ายผู้ นาทั้งภายในและภายนอก(X40) มีความสามัคคีและเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน (X19)
สร้างอุดมการณ์ร่วมในการทางาน(X42) มีน้าหนักเท่ากับ 1.193 1.059 1.057 1.000 และ 0.973
ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านทักษะในการสื่อสาร ตัวแปรที่มีน้าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ มีความ
ชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเป็นอย่างดี (X33) มีความสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร
จานวนมากดปถึงบุคคลที่ต้องการดด้อย่างรวดเร็ว(X30) มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ (X29)มีน้าหนักเท่ากับ1.021 1.017 และ 1.000 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านการสร้างแรงจูงใจ ตัวแปรที่มีน้าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ สามารถ
สร้างแรงจูงใจในการทางานให้ผู้อื่นดด้( X34) มีแรงจูงใจที่จะขับเคลื่อนตัวเองดด้ตลอดเวลา(X36) มี
น้าหนักเท่ากับ 1.000 และ 0.927 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตัวแปรที่มีน้าหนักเรี ยงจากมากดปน้อย คือ มีจิต
อาสาและเสียสละ(X3) มีวินัย ซื่อสัตย์ และรักษาสัจจะ (X5) มีความขยันและอดทน(X6) มีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา(X2) มีน้าหนักเท่ากับ1.176 1.015 1.000 และ 0.940 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้านความกล้า ตัวแปรที่มีน้าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ กล้ าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม (X24) กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล(X25) กล้าที่จะนาผู้อื่น(X28) มีน้าหนักเท่ากับ 1.000
0.961 และ 0.927 ตามลาดับ
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องค์ประกอบด้านการมองการณ์ดกล ตัวแปรที่มีน้าหนักเรียงจากมากดปน้อย คือ ชอบท้าทาย
ที่จะทาสิ่งใหม่ๆ ที่พิจารณาแล้วมองเห็นหนทางที่จะเป็นดปดด้(X1) ชอบนาเสนอและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของตนเองต่อผู้อื่น(X7) มีน้าหนักเท่ากับ 1.277 และ 1.000 ตามลาดับ
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษาดด้ องค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้ นานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่สาคัญ มี 7 องค์ประกอบ ดด้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 2) การทางาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 3) ทักษะในการสื่อสาร 4)การสร้างแรงจูงใจ 5) คุณธรรมและจริยธรรม 6) ความ
กล้า และ 7) การมองการณ์ดกล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านเช่น Yukl
(2001) , Judge & Piccolo (2004) , Kouzes & Posner (2012), NASA (2014) , Austin et
al.(2016) , ธีระ รุญเจริญ (2550) , วิจารณ์ พานิช(2555) , จีระ หงส์ลดารมณ์ (2558) สรุปดด้ว่า
ลักษณะภาวะผู้นาที่กาลังเป็นอยู่หรือจะเป็นผู้นาในอนาคตจะต้องมีคุณสมบัติของผู้นาแห่งความสาเร็จ
ดด้แก่ ความสามารถในการสื่อสารดด้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจดด้โดยใช้สามัญสานึก สามารถ
ตัดสิ น ใจเรื่ องเกี่ ย วกับ บุ คลากรดด้อย่างชัดเจน มีความกล้ า มีอ ารมณ์ขบขัน ตระหนักและเข้าใจ
ภาพรวมและเป้าประสงค์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ คมกริช นันทะโรจพงศ์ (2555) ดด้ศึกษา เรื่อง
องค์ ป ระกอบของคุ ณ ลั กษณะการมี ภ าวะผู้ น าของนั ก ศึ ก ษาบริ ห ารธุ ร กิจ ในยุ ค ประเทศดทย 4.0
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม การประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง การมีมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว การคิดและการแก้ปัญหา ความกล้าเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณธรรมจริยธรรม และการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง และกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกาภิวัตน์ส่งผลทาให้คนในสังคมต้อง
พัฒ นาตนเองให้ มี ภ าวะผู้ น าที่ห ลากหลาย และเน้ นการเปลี่ ยนภาวะผู้ น าที่ ส าคั ญ ซึ่ง ดด้ แก่ การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง มีวิสัยทัศน์ก้าวดกล ความสามารถ
เรียนรู้ ทักษะการสอนงานการเจรจาต่อรองกับผู้อื่น สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คุณธรรมจริยธรรม
ทักษะการแก้ปัญหา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นและอดทน (Weidman , 2002) และ
Spitzmuller & Ilies (2010) ดด้ศึกษากระบวนความจริงของผู้นาที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของผู้นา
และผู้ตาม พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นาประกอบด้วย การตระหนักตน (self-awareness) ดด้แก่
การรับรู้ในคุณลักษณะ (characteristics) ค่านิยม (values) แรงจูงใจ (motivation) ความรู้สึก
(feelings) และการรู้คิดของตน (cognition) เป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ สุเวศ กลับศรี (2558) ดด้
ศึกษา การพัฒนากิจกรรมลูกเสือเพื่อสร้างภาวะผู้นาของเยาวชนดทย พบว่า เยาวชนดทยควรดด้รับการ
เสริมสร้างภาวะผู้นา ดังนี้ การรู้คิดในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ การตัดสินใจในการแก้ปัญหา การ
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สร้างความคิดรวบยอด การทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความสุภาพอ่อนน้อม
ความอดทน การจูงใจ และสัปปุริสธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยดปใช้
1. องค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ดด้จาก
การวิจัยครั้งนี้เป็นผลการวิจัยที่สรุปองค์ประกอบจากองค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ใน
บริ บ ทของโรงเรี ย นในจั งหวัดล าพูน ดัง นั้นการนาผลการวิจัยดปใช้ต้องคานึงถึ งสภาพบริบทของ
โรงเรียนแต่ละที่ด้วย
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อดป
1. องค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นานักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ค้นพบนี้
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ ทั้งนี้หากต้องการองค์ประกอบที่มีความ
ซับซ้อนและละเอียดมากยิ่งขึ้น อาจต้องศึกษาปัจจัยอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะการมีภาวะ
ผู้นาเพิ่มเติม เช่น ปัจจัยด้านภูมิหลังและครอบครัว ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถ และปัจจัยเชิง
จิตวิทยา เพื่อให้การศึกษาองค์ประกอบมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาที่พบว่าองค์ประกอบองค์ประกอบภาวะผู้นาในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้นา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่สาคัญและมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมากคือองค์ประกอบด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ผู้วิจัยเห็นควรนาผลการวิจัยดปใช้ในการวางแผนและเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณลักษณะที่สาคัญดังกล่าวนี้ต่อดป
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “ภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนในวรรณกรรม
อาเซียน” วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียน ที่ปรากฏในรวม
เรื่องสั้นวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ที่นาเสนอเรื่องสั้นของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้กรอบการวิเคราะห์การสร้างภาพตัวแทนของฌาคส์ แดร์ริดา แนวคิดการวิเคราะห์วาท
กรรมของมิ เ ชล ฟู โ กต์ แนวคิ ด สั ญ ญะวิ ท ยาของโรล็ อ งด์ บาร์ ต ส์ และแนวคิ ด วั ฒ นธรรมศึ ก ษา
ของสจ๊วต ฮอลล์ เพื่อตีความตัวบทวรรณกรรม ผลการวิจัยพบว่าวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร มีการ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมประชาคมอาเซียนโดยแต่ละชาติจะเน้นความเป็นชาติตนผ่านวิถีชีวิต และ
ตอกย้าความเป็นอื่นด้วยคติความเชื่อเดิมที่แฝงฝังสืบต่อมาจากเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น มีการนาเสนอ
ภาพแทนสังคมระบบทุนนิยมที่แทรกซึม ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลิตซ้าวาทกรรม
กระแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอานาจในระบบการปกครอง และนาเสนอความเหลื่อมล้าทาง
สังคมที่แตกต่างในเชิงพื้น ที่เมืองกับพื้นที่ชนบท และการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ ในสังคมพหุ
วัฒนธรรมของอาเซียน เป็นเพียงมายาคติ ที่สร้างจากวาทกรรมความเป็นหนึ่งอัตลักษณ์ของประชาคม
อาเซียน
คาสาคัญ: การประกอบสร้าง อัตลักษณ์ร่วมอาเซียน วรรณกรรมอาเซียน
Abstract
This article was a part of research entitled “Representation of ASEAN
Community in ASEAN Literary”. Objective was to analyze the collective identity
construction in selected ASEAN short stories which presented the short stories of
ASEAN member countries. It was a qualitative research. The frame of analysis used
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representative construction of Jacques Derrida, discourse of Michel Foucault,
semiology of Roland Barthes, and cultural studied of Stuart Hall for interpretation of
text. The finding found that the selected ASEAN literature had process of collective
identity construction focused on nationhood of each country via lifestyles and
emphasized the otherness through the old beliefs embedded from generation to
generation. There were the representations of society under the capitalism in ASEAN
sociocultural. The reproduction of discourse ‘politics was a power’ and the
presentation of the difference between urban and rural area that was unequal
including the respect of human right in multicultural society of ASEAN. These were
mythology made from the discourse of ‘one identity’ of ASEAN community.
Keywords: construction, collective identity of ASEAN, ASEAN literature

บทนา
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร เป็นชุดวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นอาเซียน ที่สมาคมนักเขียน
แห่งประเทศดทย คัดสรรเรื่องสั้นจากประเทศสมาชิกอาเซียน (พิเชฐ แสงทอง, 2555) รวมทั้งหมด
18 เรื่อง ดด้แก่ เรื่องสั้นเวียดนาม นายพลหลังเกษียณ เรื่องสั้นลาว ซิ่นไหมผืนเก่าๆ และประเพณีและ
ชีวิต เรื่องสั้นพม่า ปู่ของจมา เพลงรักใบไม้ใต้แสงจันทร์ และวันที่แสงสว่างกลับมาอีกครั้ง เรื่องสั้น
กัมพูชา ฉันคือใคร และเราคือผู้ชนะ เรื่องสั้นดทย คนขายโรตีจากศรีลังกา และอะไรในอากาศ เรื่อง
สั้นมาเลเซีย ชาระ และโต๊ะกลมกับน้ามันหอม เรื่องสั้นสิงคโปร์ นักข่าว และประตู เรื่องสั้นอินโดนีเซีย
ม้าบินของมาเรียปินโต และนางฟ้าเร่ร่อน เรื่องสั้นบรูดน อภัยโทษ และเรื่องสั้นฟิลิปปินส์ เรือนรังของ
คาร่า วรรณกรรมชุดนี้เป็นวรรณกรรมร่วมสมัย ที่นักเขียนประเทศสมาชิกอาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์
(Identity) วาทกรรม (Discourse) การประกอบสร้างความหมาย (Construction of meanings) ตัว
บทและนาเสนอภาพตัวแทนเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน (Representation of ASEAN) ดว้อย่าง
น่าสนใจ
การวิเคราะห์วรรณกรรมอาเซียนคัดสรรครั้งนี้ ทาให้ผู้อ่านเข้าใจ และรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียน
ผ่านวรรณกรรม อันเป็นแนวทางหนึ่งสาหรับการซึมซับด้านลึกและมิติแตกต่างจากงานวิชาการ
ประเภทอื่นๆ (พิเชฐ แสงทอง, 2555,หน้า (3)) พหุลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ล้วนแตกต่ าง
กัน ทั้งด้านการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ถึงแม้ว่า บางประเทศจะมีความคล้ ายคลึ งเชิง
วัฒนธรรม แต่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติปรากฏ (พิเชฐ แสงทอง, 2555, หน้า 235)
นับเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งหากจะวิเคราะห์ตัวบทในประเด็นกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์
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ของประชาคมอาเซีย น เพื่ อสรุ ป ว่า กระบวนการประกอบสร้า งอั ตลั กษณ์อ าเซี ยนว่า มีค วามเป็ น
เอกภาพหรือต่างกันในมิติใดบ้าง
บทความนี้ มุ่งน าเสนอการประกอบสร้างอัตลั กษณ์ข องประชาคมอาเซียนว่าปรากฏอั ต
ลักษณ์ของแต่ละประเทศอย่างดร และปรากฏอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียนลักษณะใด อัตลักษณ์ ร่วมนี้ใช้
ในความหมายการประกอบสร้ า งตั ว ตนของตนเอง (ความเป็ น รั ฐ -ชาติ ) และการสหสั ม พั น ธ์
(Intersubjectivity) อย่ า งดร กล่ า วคื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องตั ว ตนที่ มี ลั ก ษณะประกอบสร้ า งจากผู้ เ ป็ น
เจ้าของอัตลักษณ์นั้นและจากนิยามของผู้อื่นหรือสังคม (ศิริพร ภักดีผาสุก, 2561, หน้า ข)
การ
นาเสนอภาพแทน (Representation) อัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียนผ่านเรื่องเล่า (Narratives) ใน
วรรณกรรม ร่วมสมัยของอาเซียน (Contemporary Literature of ASEAN) จะเห็นว่า มีความ
สหสัมพันธ์กับบริบทการเมือง สังคม วัฒนธรรม ที่ผลิตซ้า (Reproduction) หรือตอกย้าความเป็น
ตั ว ตนของแต่ ล ะรั ฐ -ชาติ รวมทั้ ง การเชื่ อ มโยงกั บ สหบท (Intertextuality) ของเรื่ อ งเล่ า เชิ ง
ประวัติศาสตร์หรือวาทกรรมกระแสหลักที่ถูกผลิตซ้า และใช้ร่วมกันในสังคมอาเซียน
การพิจารณาตัวบทวรรณกรรม ลักษณะการวิเคราะห์ภาพตัวแทน (Representation) ใน
วรรณกรรม โดยพิจารณาความหมายของกระบวนการประกอบสร้างความหมายผ่านภาษาหรือสัญญะ
(Sign) เน้นนาเสนอภาพของสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในความคิด (ฮอลล์ Hall, 2003, อ้างอิงในศิริพร
ภักดีผาสุก, 2561, หน้า 100) ทั้งที่การนาเสนอภาพตัวแทนจะมีขั้นตอนในการสร้างภาพตัวแทนจาก
ความคิด (Mental Representation) เชื่อมโยงสรรพสิ่ง (Things) กับภาพความคิด (Concepts)
จากนั้นจึงนาเสนอภาพตัวแทนผ่านภาษาในลักษณะตัดสิน ประเมินค่า และการเลือกแง่มุมนาเสนอ
ภาพตัวแทนนั้น จึงกล่าวดด้ว่าภาพตัวแทนคือกระบวนการที่มีส่วนทาให้เกิดอัตลักษณ์ขึ้น (ศิริพร ภักดี
ผาสุก, 2561,101-104) การค้นหากระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนที่
ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร จึงมีความน่าสนใจ ในแง่ของการเข้าใจความเป็นตัวตนของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และความเข้าใจความเป็นอื่น (The other) ที่ผสมผสานกันในพหุวัฒนธรรม
อาเซียนผ่านความเชื่อ ความศรัทธา รวมทั้งการผลิตซ้าอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐ (Political
ideology) ที่ครอบงาสังคม (Hegemony) อย่างปฏิเสธดม่ดด้ในยุคสังคมระบบทุนนิยม รวมทั้งการโต้
กลับของ ตัวละคร การย้อนแย้งของเรื่องเล่า จึงเป็นภาพตัวแทนประชาคมอาเซียนที่เราควรพิจารณา
และตระหนักถึงคาขวัญของอาเซียนที่กล่าวถึงประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SocioCultural Community: (ASCC)) ที่เน้นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ และหนึ่ง
ประชาคม (One Vision, One Identity, One Community) แต่ความจริงแท้ อาจกล่าวดด้ว่าวาท
กรรมเหล่านี้เป็นเพียงมายาคติ (Mythology) ของภาพแทนความฝัน ของประชาคมอาเซียน ที่ใช้
ต่อรองกับกลุ่มประเทศตะวันตกหรือดม่ ดังนั้น บทความนี้จึงนาเสนอให้เห็นการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ ในเชิงการวิเคราะห์วรรณกรรม
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และสังคมวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสาคัญของการ
หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และดด้เรียนรู้ ความเป็นพวกเราในฐานะประชาคมอาเซียนด้วยกันผ่าน
มุมมองวรรณกรรมอาเซียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซียนที่ปรากฏในรวมเรื่องสั้นวรรณกรรม
อาเซียนคัดสรร
กรอบแนวคิดการวิจัย
แผนภูมิ: แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง ภาพตัวแทนของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรม
อาเซียน

Input

Process

Output

ตัวบท (Text)
วรรณกรรมอาเซียน
ชุดเรื่ องสั้นคัดสรร

วิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซี ยน
ที่ปรากฏในรวมเรื่ องสั้นอาเซี ยน ตามแนวคิด
ต่อไปนี้
1. การสร้างภาพตัวแทน (Representation)
2. การสิ เคราะห์วาทกรรม (Discourse)
3. สัญญะวิทยา (Semiology)
4. วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study)

พบ กระบวนการประกอบสร้าง
อัตลักษณ์ของอาเซียน
ในวรรณกรรมอาเซียน ชุดเรื่ อง
สั้นคัดสรร

Outcome
Impact
ได้องค์ความรู้ เพื่อเป็ นแนวทางศึกษาประเด็นสังคม-วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ผลลัพท์ที่พบ เป็ นแนวทางการ
วิเคราะห์วรรณกรรมร่ วมสมัย
แนวใหม่

แนวคิดที่นามาใช้วิเคราะห์ตัวบท
แนวคิดที่นามาใช้เป็นกรอบคิดวิเคราะห์ตัวบทวรรณกรรม มี 4 แนวคิด ดด้แก่
2.1 แนวคิ ด การสร้ า งภาพตั ว แทน (Representation) ของฌากส์ แดร์ ริ ด า (Jacgues
Derrida) ใช้อธิบายกระบวนการการประกอบสร้าง (Construction) อัตลักษณ์อาเซียนที่มีมิติมุมมอง
จากตนเองมองตนเอง (ประเทศที่นาเสนอ) และมิติจากผู้อื่นมองอาเซียน ตัวบทวรรณกรรมที่คัดสรร
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แล้วจะเป็นตัวแทนของสังคมนั้น ๆ ผ่านวรรณกรรม โดยเน้นการอธิบายลักษณะคู่ตรงข้ามว่าตัวบทดด้
นาเสนอวัฒนธรรม ความเชื่อ ของสังคมนั้นๆ อย่างดร
2.2 แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) ของมิเชล ฟูโกต์ (Michel
Foucault) ใช้อธิบายความหมายของตัวบท ว่าผู้เขียนต้องการนาเสนอความรู้ ความจริง อานาจของ
สังคมนั้นๆ ผ่านวาทกรรมชุดใด แนวคิดใคร และสถาบันใด ดังที่ ฟูโกต์ กล่าวว่า “...‘ความรู้’ ที่ดด้รับ
การถ่ายทอดคือ ‘ความรู้’ ที่ดด้ถูกสังคมกล่อมเกลาแล้ว ‘ความรู้’ จึงเป็น ‘ความจริงที่ถูกสร้างโดย
สังคม’…” (อมรา พงศาพิชญ์, 2547, หน้า 65)
2.3 แนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) ของโรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ใช้
อธิ บ ายความหมายของสั ญ ญะ (Signified) และสั ญ ญะ (Sign) ที่ ผู้ ป ระพั น ธ์ สื่ อ ให้ เ ห็ น ในตั ว บท
วรรณกรรมอาเซียน
2.4 แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) ของสจ๊วต ฮอล (Stuart Hall) ตามที่ตรี
ศิลป์ บุญขจร (2555, หน้า 169-172) สรุปดว้ในประเด็นการอธิบายสังคมผ่านมุมมองวัฒนธรรม ใช้
อธิบายมุมมองวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน
ข้อตกลงเบื้องต้น
การเรียงลาดับรายชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนในผลการวิเคราะห์ จะเรียงลาดับตามประเด็น
การวิเคราะห์ และเรียงลาดับตามที่วรรณกรรมชุดนี้กาหนด ดม่ดด้เรียงลาดับก่อน - หลัง จากการ
เข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนหรือตามประวัติศาสตร์ทางการเมืองแต่อย่างใด
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ลักษณะการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เพื่อนาเสนอ
ภาพตัวแทนสังคมประชาคมอาเซียน ที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนที่ศึกษา มี
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มประชากร จากวรรณกรรมอาเซียน ที่แปลเป็นภาษาดทย มี
จาหน่าย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 - 2558 จากสานักพิมพ์และสมาคมที่จัดทาหนังสือเกี่ยวกับวรรณกรรม
อาเซียน ดด้แก่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศดทย สานักพิมพ์ที่แปลวรรณกรรมอาเซียน ทั้งนวนิยาย
และเรื่องสั้น เพื่อนามาเป็นตัวบทวิเคราะห์ รวมรวมดด้ เรื่องสั้น 18 เรื่อง และนวนิยาย 3 เรื่อง รวม
21 เรื่อง
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
บทความนี้ ผู้วิจัยนาเสนอเฉพาะข้อมูลจากวรรณกรรมชุดอาเซียนคัดสรร ประเภทเรื่องสั้น
จานวน 18 เรื่อง แปลและรวบรวมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศดทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอผลการวิเคราะห์
วิเคราะห์ ข้อมูล จากตัว บทวรรณกรรม ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์แต่ละประเด็น ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยตีความและอธิบายความเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ (Description Analysis)
ผลการวิจัย
การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร พบ
การประกอบสร้าง อัตลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเด็นหลัก คือ 1) แต่ละประเทศยก
ย่องความเป็นรัฐ-ชาติตนผ่านวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ผ่านเสียงของสังคมที่หลากหลาย เป็นความเชื่อ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนแฝงฝังอยู่ในจิตใต้สานึกของสังคม และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาผ่านแนวคิด “รัฐชาติ” และแสดงพฤติกรรมเหยียดหรือตอกย้าความเป็นอื่นของกลุ่ มชาติพันธุ์อื่น
ในลักษณะ
ความด้อยกว่าผ่านสัญญะ สีผิว ความยากจน การศึกษา 2) ประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุน
นิยม
ช่วงการเปลี่ยนแปลงประเทศในยุควาทกรรมการพัฒนา ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้อง
ปรับเปลี่ยนตามกระแสสังคมตะวันตก 3) ผลิตซ้าวาทกรรมการเมืองเป็นเรื่ องของอานาจ ที่ผู้มีอานาจ
มีบทบาทต่อสังคม แม้จะมีเสียงต่อรองจาก
ผู้ดร้อานาจก็เสมือนเสียงที่ดม่มีเสียง 4) ตัวบท
วรรณกรรมนาเสนอพื้นที่เมืองกับความทันสมัย ที่คนในสังคมต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอด 5)
ประกอบสร้างให้เห็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในประเทศสมาชิกอาเซียน ส่วนด้าน
การเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ตามที่แต่ละประเทศคาดหวัง พบว่าเป็นเพียงมายาคติที่ประชาคม
อาเซียนสร้างขึ้นจาก ชุดวาทกรรมหนึ่งอัตลักษณ์อาเซียน
กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ที่พบในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร มีค วาม
น่าสนใจยิ่ง ดังสรุปเป็นตาราง และการอธิบาย ดังต่อดปนี้
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ตารางแสดง : ผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ร่วมอาเซียน ที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร
ผลการวิเคราะห์
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร อัตลักษณ์ร่วม :
การ
ผลิตซ้า :
ที่ปรากฏอัตลักษณ์ร่วม การยกย่องความ ประกอบ
การเมือง
เป็นรัฐ-ชาติตน
สร้าง :
เป็นเรื่อง
ตอกย้าความเป็น ภาพแทน
ของอานาจ
ชาติพันธุ์อื่น
สังคม ระบบ ผู้ใต้การ
ผ่านสัญญะความ ทุนนิยม
ปกครองดร้
ด้อยกว่า ใน
ภายใต้วาท อานาจ
ประเด็นสีผิว ความ กรรม การ ต่อรอง
ยากจน
พัฒนา
การศึกษา ศาสนา
ความเชื่อ

พื้นที่
เมือง :
กับ
นิยาม
ความ
ทันสมัย

สังคมพหุ
วัฒนธรรม :
ความ
หลากหลาย
ในสังคม
ประชาคม
อาเซียน
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ปู่ของจมา
(เรื่องสั้นพม่า)
คนขายโรตีจากศรีลังกา
(เรื่องสั้นดทย)
โต๊ะกลมกับน้ามันหอม
(เรื่องสั้นมาเลเซีย)
ม้าบินของมาเรียปินโต
(เรื่องสั้นอินโดนีเซีย)
นายพลหลังเกษียณ (เรื่อง
สั้นเวียดนาม)
เพลงรักใบดม้ใต้แสงจันทร์
(เรื่องสั้นพม่า)
ฉันคือใคร
(เรื่องสั้นกัมพูชา)
เราคือผู้ชนะ
(เรื่องสั้นกัมพูชา)
อภัยโทษ
(เรื่องสั้นบรูดน)
ประตู
(เรื่องสั้นสิงคโปร์)
ประเพณีชีวิต
(เรื่องสั้นลาว)

/
/
/
/
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/
/
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/
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จากตารางข้ า งต้ น ที่ แ สดงอั ต ลั ก ษณ์ ร่ ว มของประเทศประชาคมอาเซี ย น ดั ง ปรากฏใน
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร จะดด้อธิบายแต่ละประเด็นตามกระบวนการวิเคราะห์ ต่อดปนี้
1. อัตลักษณ์อาเซียน : การยกย่องความเป็นชาติตน ตอกย้าความเป็นอื่นของชาติพันธุ์
อื่น
วรรณกรรมอาเซีย นคัดสรร ประกอบสร้างความเป็นเรา ความเป็นเขาหรือความเป็นอื่น
ปรากฏในเรื่องสั้น 4 เรื่อง คือ เรื่องสั้นพม่า ในปู่ของจมา เรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา เรื่อง
สั้นมาเลเซีย ในโต๊ะกลมกับน้ามันหอม เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต พบกระบวนการ

/
/
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ประกอบสร้างความเป็นอื่น (The other) ของชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยตอกย้าความเป็นอื่น
ผ่านวิถีปฏิบัติของสังคม ดังจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ใน ปู่ของจมา ประกอบสร้างสังคมพม่าที่ยกย่องความเป็นรัฐชาติตน แต่ตอกย้าความเป็นอื่น
ให้ กับ ชาติพัน ธุ์อื่น ที่ม าจากเชื้อสายอินเดียและนับถือ ศาสนาอิส ลาม เรื่ องเล่ านาเสนอการถูกให้
กลายเป็นอื่นทั้งๆ ที่ตัวละครเอกเกิดและเติบโตอยู่ในพม่าและแม้จะเป็นผู้เคยทาคุณประโยชน์ต่อชาติ
พม่า แต่ด้วยความเป็นชาติพันธุ์อื่น กลับกลายเป็นคนอื่นในพื้นที่อยู่อาศัย ผู้เขียนนาเสนอสังคมพม่าที่
ถือปฏิบัติกับชาติพันธุ์อื่นถึงแม้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นจะเสียสละชีวิตเพื่อร่วมต่อสู้กู้ชาติพม่า เพื่อให้ดด้รับ
ก็ตาม การประกอบสร้างความเป็นเราความเป็นอื่นนี้ ผู้เขียนถ่ายทอดสังคมทุกชนชั้นในพม่าที่ตัดสิน
ความเป็นมนุษย์ของ“อูบะกู”่ หรือปู่ของจมา ซึ่งเคยเป็นทหารผ่านศึกสงคราม เป็นกองกาลังร่วมต่อสู้
กู้ชาติให้กับพม่ารบกับญี่ปุ่น ช่วงสงครามและหลังสงคราม อูบะกู่ดด้รับยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษสงคราม
จมาหลานชายของอูบะกู่ภาคภูมิใจในความเก่งของปู่ เขานาความเก่งของปู่ดปเล่าให้เพื่อนฟัง จมาต้อง
ออกจากโรงเรียนเนื่องจากครอบครัวต้องการใช้แรงงาน เพื่อนของจมาสงสัยว่า จริงๆ แล้วปู่ของจมา
เป็นวีรบุรุษหรือดม่ พวกเขาจึงดปสอบถามประวัติของปู่ของจมา จึงรู้ว่าชาวบ้านต่างชื่นชม ปู่ของจมา
ในฐานะวีรบุรุษสงคราม เพื่อนของจมาอยากเห็นวีรบุรุษตัวจริง แต่เมื่อพวกเขาดปพบจมากลับต้อง
เศร้าใจเพราะ จมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปู่ว่า ปู่ดม่ดด้รับสิทธิความเป็นพลเมืองจากรัฐ เพราะตก
สารวจประชากร ดม่มีบัตรประชาชนและดม่ถือว่าเป็นพลเมืองของพม่า ปู่ต้องติดต่อหน่วยงานอาเภอ
ออกใบรับรองให้ แต่เมื่อเดินทางดปโรงพยาบาล ในเมืองหลวง ตารวจมีใบสั่งห้ามปู่ออกนอกพื้นที่ และ
ยังเรียกเก็บเงินจากปู่เท่ากับน้าหนักทองคา 50 สตางค์ ตารวจ ตั้งข้อหาปู่ของจมาว่าเป็นกลุ่มคนพลัด
ถิ่นหลบหนีเข้าเมืองและดม่ใช่สัญชาติพม่า แม้ว่าปู่ของจมาจะยืนยันตัวตนว่าดม่ใช่ ชาวมุสลิมที่อพยพ
มามาใหม่ แต่เกิดและอาศัยอยู่ในพม่าสืบจากบรรพบุรุษก็ตาม ตารวจหรือตัวแทนภาครัฐโต้กลับว่าดม่
มีมุสลิมในพม่า และกล่าวหาว่าปู่ของจมาคิดขึ้นมาเอง และสรุปว่าปู่ของจมาต้องอยู่ในประเทศพม่า
อย่างสงบถ้าดม่อยากเดือดร้อน เพื่อนของจมาจึงตั้งคาถามว่าประเทศพม่าที่ดูเหมือนดม่แบ่งแยกทาง
ศาสนา เหตุใดรัฐใช้อานาจข่มขู่และครอบงาประชาชนที่ดม่มีทางสู้ จึงเป็นการนาเสนอความเป็นเรา
ความเป็นอื่นที่สะท้อนสังคมพม่าและกลุ่มประเทศอาเซียน ที่พบประเด็นปัญหาสังคมเหล่านี้อยู่เสมอ
ดังข้อความของทีนุตและกานเต็งเพื่อนของจมาครุ่นคิดในใจว่า
...ประเทศพม่าที่ดูเหมือนจะดม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้อชาตินั้น แต่ความจริงแล้วมัน
ดม่ดด้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดเลยสักนิด...คนมีอานาจมักคิดว่าศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูและ
ศาสนาคริสต์ดม่มีความซื่อสัตย์ต่อประเทศพม่า...น่าเศร้าใจที่คนกล้าสู้รบกับทหารญี่ปุ่น เก่ง
ในการยิงปืนที่สุด มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยญี่ปุ่นปกครองประเทศพม่า...กลับถูกตารวจพม่ากด
ขี่และแบ่งแยกเชื้อชาติเพียงเพราะหน้าตาคล้ายชาวอินเดียและนับถือศาสนาอิสลาม...ปู่ของจ
มาดด้ปกป้องประเทศชาติมาด้วยชีวิตแต่วันนี้กลับดม่มีใครรู้ว่าเขาคือใคร...
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(ปู่ของจมา, 2555, หน้า 58)
การประกอบสร้างอัตลักษณ์โดยยกย่องความเป็นรัฐ -ชาติตน และตอกย้าความเป็นอื่นของ
กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ในปู่ของจมา สื่อนัยสังคมพม่าที่ยังคงกดทับ ข่มขี่ ชาติพันธุ์อื่น ที่อาศัยอยู่ในพม่า
เพราะกลุ่มชนเหล่านั้นมีความแตกต่างกับคนพื้นถิ่น จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่า แม้ปู่ของจมาจะมี
บรรพบุรุษอาศัยอยู่ในประเทศพม่า ดังที่ จมาเล่าให้เพื่อนเขาฟังว่า “ปู่ของฉันก็อธิบายให้เขาฟังว่า
พวกเราเป็นมุสลิมจากพม่า ดม่ใช่มุสลิมที่เพิ่งเข้ามา คนที่เพิ่งเข้ามาจะพูดภาษาพม่าดด้ยังดง ถึงพูดดด้ก็
คงดม่ชัดขนาดนี้ ” (หน้า 57) จะเห็นว่าผู้เขียนนาเสนอถึงภาครัฐ ดด้แสดงอานาจด้านกฎหมาย ใน
ความ เป็นเรา ความเป็นอื่น ผ่านวาทกรรมกระแสหลักเรื่องสัญชาติ ดังที่ผู้เขียนให้ตัวละครทีนุตซึ่ง
เป็นเด็ก ตั้งคาถามว่าปู่ของจมาแท้จริงแล้วเป็นวีรชนคนกล้าของพม่าจริงหรือดม่ เพราะรัฐดม่ดด้นามา
พิจารณาในความเป็นมนุษย์ สัญญะที่สื่อคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพม่าที่อยู่ในบทบาทผู้ตาม ต้อง
ยอมรับวาทกรรมของผู้มีอานาจในชนชั้นปกครอง เพื่อให้คนในชาติยอมรั บความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน
ตามสิทธิของในประเทศ แต่ย้อนแย้งในเชิงมนุษยธรรมที่คนกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ที่มีบทบาทในการร่วม
ต่อสู้กู้ชาติให้กับประเทศพม่ากลายเป็นคนพลัดถิ่น ทีนุตจึงเป็นภาพแทนชาวบ้านทั่วดปที่ดม่รู้ข้อมูล
เกี่ยวกับปู่ของจมาว่าจริงๆ แล้วปู่ของจมามีคุณูปการต่อประเทศพม่าอย่างดร จึงตั้งคาถามกับสังคมว่า
ความจริงแล้วประเทศพม่ามีแนวปฏิบัติอย่างดรต่อการแบ่งแยกการนับถือศาสนาและเชื้อชาติ การ
ปฏิบัติตามกระแสหลักของความเป็นรัฐชาติ ดังปรากฏ การประกอบสร้างผ่านผู้นารัฐ กับความจริงแท้
ที่ประชาชนรับทราบ มีความแตกต่างกันมากมาย ภายใต้วาทกรรม ความเป็นอื่น
เรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา ประกอบสร้างตัวละครศรีนาคร เป็นชาวศรีลังกา ที่
สังคมดทยเรียกกันว่า ชาวทมิฬ เข้ามาอาศัยในประเทศดทยเพื่อขายโรตี เรื่องเล่าประกอบสร้างให้เห็น
ว่าสังคมดทยดด้ส่งต่อความเชื่อเกี่ยวกับคนทมิฬว่า “คนศรีลังกามาจับเด็กไปฆ่าเพื่อนาศพไปถมเป็น
สะพานไปเกาะสิงคโปร์” เรื่องเล่าเหล่านี้ถูกปลูกฝังให้ลูกชายครูใหญ่เกลียดชังคนทมิฬ จนเกิดเรื่อง
ร้ายเมื่อลูกชายครูใหญ่กับเพื่อนในวัยแปดขวบ จับลูกชายของศรีนาคร มัดมือ มัดเท้า และมัดคอดว้กับ
ต้นดม้หลังป่าช้า แล้วลืมปล่อยจนทาให้ลูกชายศรีนาครเสียชีวิต เมื่อตารวจมาตรวจสอบหลักฐาน ศรี
นาครกับลูกดม่มีสัญชาติดทย คนกระทาผิดจึงดม่ต้องรับโทษ หากศรีนาครดม่ยอมความ ศรี นาครต้อง
โดนเนรเทศกลับประเทศ เรื่องเล่านาเสนอให้ศรีนาครร้องขอความเห็นใจว่า“อภัยให้ผมด้วย”“อภัยให้
ลูกผมด้วยเถิด” (หน้า 105) ซ้าดปมาหลายรอบ สื่อถึงการต่อรองกับอานาจรัฐเพื่อขอความชอบธรรม
ให้มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในประเทศดทย ครูใหญ่สานึกผิดต่อการกระทาของลูกชาย ครูใหญ่ ตั้งคาถามกับ
ตัวเองว่า การที่ภรรยาปลูกฝังเรื่องเล่าอันเป็นมายาคติให้กับลูกชายตั้งแต่วัยเยาว์ว่า “ให้ระวังคนศรี
ลังกาจะมาจั บ เด็ก ” เรื่ องเล่ าถูกแฝงฝั งเป็นความเชื่อ ความเกลียดชัง ส่ งต่อมายังลู กชายจนเกิด
เหตุร้ายขึ้นกับลูกชายศรีนาครคนศรีลังกา แต่เรื่องเล่าดด้ตอกย้ามโนทัศน์ของสังคมดทยว่า ศรีนาครผิด
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ที่เป็นชาติพันธุ์อื่นในสังคมดทย ถึงแม้ ศรีนาครจะมีครอบครัวอาศัยอยู่ในเมืองดทย ทางานสุจริต แต่
ในทางกฎหมายศรีนาครเป็นคนต่างด้าว ศรีนาครกล่าว เสมอว่า “เป็นกรรมของเขา” สื่อนัยว่าดม่มี
อานาจต่อรองทางกฎหมาย ศรีนาครถูกจับข้อหาหลบหนีเข้าเมืองต้องส่งตัวกลับประเทศศรีลังกา
คงเหลือลูกและภรรยาของเขาอยู่ในเมืองดทย ครูใหญ่รู้สึกผิดที่ดม่สามารถช่วยเหลือศรีนาครดด้ เกิด
ความย้อนแย้งในใจว่าสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายเหตุใดดปด้วยกันดม่ดด้ ครูใหญ่ยอมจานนต่อกฎหมาย
และข้อปฏิบัติเรื่องความเป็นพลเมืองของประเทศ เรื่องเล่านาเสนอสังคมดทยและศรีลังกาในฐานะ
เมืองพุทธศาสนา โดยใช้สัญญะความเชื่อเรื่อง “กรรม” มาอธิบาย ดังที่ศรีนาครกล่าวว่า “ชีวิตเป็น
เรื่องของเวรกรรม” นับเป็นการยอมว่าการกระทาที่เกิดขึ้นนั้นเป็น “กรรม” เรื่องเล่าสื่อให้เห็นทัศนะ
ของสังคมดทยว่า ความเป็นอื่นในเรื่องเล่าคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่สังคมสรุปว่ามีลักษณะ ด้อยกว่าหรือ
อยู่ในสถานะที่ดม่มีอานาจต่อรอง โดยเฉพาะการต่อรองกับรัฐหรือชนชั้นปกครอง จึงเป็นการนาเสนอ
อัตลักษณ์ความเป็นรัฐชาติและการแบ่งแยกความเป็นอื่นของชาติพันธุ์อื่นในสังคมอาเซียน
เรื่องสั้นมาเลเซีย ในโต๊ะกลมกับน้ามันหอม นาเสนอความเป็นอื่น ตัวละครเจ๊ะมูนะฮ์ มารดา
ของดาโอ๊ะ ดม่พอใจที่ดาโอ๊ะนาโต๊ะกลมมาจากกองขยะมาใช้ในบ้านเช่า เจ๊ะมูนะฮ์นับถือศาสนา
อิสลาม จึงเชื่อว่าโต๊ะกลมอาจเคยนาดปใช้เกี่ยวกับหมู จะทาให้เกิดโชคร้ายขึ้นดด้ เจ๊ะมูนะฮ์จึง บ่นกับ
ดาโอ๊ะว่า การเลือกเช่าบ้านที่มีแต่กลุ่มคนนับถือชนศาสนาอื่น และการนาโต๊ะกลมมาจากกองขยะ จะ
เป็นเหตุให้เกิดเรื่องดม่ดีดด้ แต่ดาโอ๊ะมองมุมกลับว่า ในยุคที่ข้าวของแพง มีอะดรที่พอสามารถประหยัด
ดด้ควรจะประหยัด การที่เขาเลือกเช่าบ้านในราคาถูกและนาโต๊ะกลมจากกองขยะมาใช้เป็นโต๊ะ
รับแขก เพราะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเงินเดือนเขาดม่มากนัก เรื่องเล่านาเสนอทัศนะของ
เจ๊ะมูนะฮ์ผ่านความเชื่อ ความเป็นเราความเป็นอื่น และดม่เห็นความสาคัญของชุมชนบ้านเช่าที่มี
หลากหลายชาติพันธ์ เจ๊ะมูนะฮ์ดม่ยอมรับความเป็นชนชาติอื่นและกล่าวหาดาโอ๊ะว่า “นอกศาสนา”
แสดงออกถึงบทบาทความเป็นแม่หรือผู้นาในครอบครัว ต้องการให้ลูกชายเห็นความสาคัญของกลุ่ม
สมาชิ กเดีย วกั น โดยใช้ สั ญ ญะศาสนาอิส ลามและการดม่ กิน หมู เป็ นการประกอบสร้า งความเชื่ อ
ผู้เขียนประกอบสร้างให้เจ๊ะมูนะฮ์ ตัดสินชาติพันธุ์อื่นว่าดม่ใช่พวกตน ซึ่ง ตอกย้าความเป็นรัฐชาติของ
มาเลเซียที่นับถือศาสนาอิสลาม และความเป็นอื่นของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยในประเทศมาเลเซีย
เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต ถูกนาเสนอให้เห็นความเป็นเราความเป็นอื่น
ในชาติพันธุ์อื่น ที่อาศัยในประเทศอินโดนีเซีย โดยนาเสนอระบบการปกครอง และผู้นาท้องถิ่นที่เป็น
กลุ่ มชนพื้น เมือง ที่มีอัตลั กษณะตัว ตนในการปกครองท้องถิ่น เมื่อถูกกาหนดและจัดระเบียบโดย
อานาจของชั้นปกครองส่วนกลาง เรื่องเล่านาเสนอว่ากลุ่มผู้นาท้องถิ่นในติมอร์ตะวันออก หากลุกขึ้น
โต้แย้งกับอานาจรัฐก็จะโดนสาบสูญ ฆ่าตัวตายหรือเป็นบ้า สื่อนัยการถูกครอบงา ให้เป็นเราตามกรอบ
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เกณฑ์ ภ ายใต้ ว าทกรรมการพั ฒ นาประเทศให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น และกระจายการปกครองแบบ
ระบบเดียวสู่ท้องถิ่น เนื้อเรื่องประกอบสร้างตัวละครโยเซฟ เป็นทหารผ่านศึกสงครามมามากมาย แต่
เมื่อต้องเข้าดปจัดการพื้นที่ในชนบทตามคาสั่งภาครัฐ เขาถูกจับจากกลุ่มชาวบ้าน โจเซฟหนีออกมา
และพลัดหลงจากกองกาลัง โจเซฟหวาดกลัวกับสงครามและเกิดความคิดสับสนดปถึงเรื่องเล่าใน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับมาเรียปินโตหญิงสาวที่มีพาหนะม้าดม้ หญิงสาวผู้นาเผ่าของชนพื้นเมือง ที่ลุกขึ้นมา
ต่อสู้กับอานาจรัฐแทนผู้นาเผ่าที่ สูญหายดป ความกลัวในเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ทหาร
หาญหลอกหลอนให้โจโซฟสติฟั่นเฟือน เขาถูกส่งตัวดปรักษาอาการและส่งกลับดปพักรักษาตัวที่บ้าน
เกิด และส่งดปสังกัดหน่วยงานอื่น ตอนท้ายโยเซฟดด้รับคาสั่งให้ดปฆ่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายที่เป็นหญิง
เขาสะกดรอยตามและรอจั ง หวะ การฆ่ า หั ว หน้ า ผู้ ก่ อ การร้ า ยเป็ น แรมเดื อ น ตามค าสั่ ง
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ดั งข้ อ ความ“โยเซฟปฏิบั ติ ห น้ า ที่ เสร็ จแล้ ว เขาเปิ ดโทรศัพ ท์ มือ ถื อ รายงานต่ อ
ผู้บังคับบัญชา” (หน้า 184) การนาเสนอปฎิบัติการนี้ สื่อนัยทางการเมืองว่าหากใครโต้แย้งหรือเป็น
ปรปักษ์กับฝ่ายอานาจชนชั้นปกครอง ก็จะถูกกระทาให้เป็นอื่นทันที ดังฝ่ายกบฏถูกกาหนดให้เป็น
กลุ่มก่อการร้าย ทางการเมือง สุดท้ายเรื่องสั้นหักมุมโยเซฟผู้เป็นนักฆ่าก็ถูกฆ่าตายด้วยเช่นกัน โดย
ดม่อธิบายว่าใครเป็นผู้ฆ่า ดังข้อความ “ทันใดนั้น ลมกระโชกแรงผ่านช่องหน้าต่าง เหล่าเข็มแหลมยะ
เยือกทิ่มผ่านทะลุกระดูก ร่างของโยเซฟสั่นผวา ขณะเคลื่อนถอยจากขอบหน้าต่าง เขาเห็นมาเรียปิน
โตข้ามฟากมาด้วยม้าบิน...เขารู้สึกว่าตัวเองเหินบิน อยู่ท่ามกลางมวลเมฆ ลอยละล่อง มองลงมายัง
โลกซึ่งกาลังหมุนวนอยู่เบื้องล่าง” (หน้า 184-185) จะเห็นว่าเรื่องเล่านาเสนอให้เห็นความเป็นรัฐ-ชาติ
และความเป็นอื่นของชาติพันธุ์อื่น ที่ปฏิเสธดม่ดด้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้ผลิตซ้าเสมอในแต่ละสังคม
2. การประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยม : ยุควาทกรรมการพัฒนา
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรรชุด พบการประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยม ในความ
เปลี่ยนแปลง ยุควาทกรรมการพัฒนา อยู่ 3 เรื่อง ดด้แก่ เรื่องสั้นเวียดนาม ในนายพลหลังเกษียณ
เรื่องสั้นพม่า ในเพลงรักใบไม้ใต้แสงจันทร์ เรื่องสั้นกัมพูชา ในฉันคือใคร ดังนาเสนอกระบวนการ
ประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยมในความเปลี่ยนแปลงยุควาทกรรมการพัฒนา ดังนี้
ในนายพลหลังเกษียณ เรื่องสั้นเวียดนาม นาเสนอสังคมเวียดนามช่วงกาลังพัฒนาประเทศ
ตัวละครในเรื่อง มีฐานะอยู่ในระดับกลางถึงร่ารวยของสังคมเวียดนาม ตัวละครรุ่ นที่หนึ่งคือนายพลที่
เกษียณอายุราชการแล้ว เมื่อต้องกลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่บ้านกับลูกชายกับลูกสะใภ้ก็รู้สึกอึดอัด
ดม่สบายใจ เหมือนกับต้องอยู่ภายใต้การปกครองของลูกๆ จึงตัดสินใจกลับดปช่วยเหลือกองทัพอีกครั้ง
แต่สุดท้ายนายพลก็เสียชีวิตในสนามรบ ส่วนต่วนลูกชายเป็นวิศกรทางานอยู่สถาบันฟิสิกส์ นับเป็น
อาชีพแนวหน้าของประเทศ ตุลลูกสะใภ้ เป็นหมอโรงพยาบาลหญิง และมีลูก ๆ ของต่วนและตุลกาลัง
อยู่ในวัยเรียน
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เรื่องเล่านาเสนอสังคมเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตุลต้อง
บริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างภายในบ้าน อาชีพหมอในโรงพยาบาลดม่เพียงพอต่อรายจ่ายใน
ครอบครั ว ตุล จึ งต้องมีอาชีพเสริ มด้ว ยการเลี้ ยงหมูข าย รวมทั้ งจัดทาบัญชี ครัว เรือนเพื่อป้องกั น
ค่าใช้จ่ายเกิน หลังจากที่นายพลเหงียนตวนบิดาของต่วนเสียชีวิต ในแนวหน้าแล้ว ต่วน ตุลและอาดด้
เดินทางดปงานศพของบิดาที่เกาบัง และรัฐบาลสร้างฮวงซุ้ยของนายพลเหงียนดว้ที่สุสานวีรบุรุษ ขา
กลับบ้านต่วน ตุล ขับรถกลับแบบดม่เร่งรีบ จึงดด้มองทัศนียภาพสองข้างทาง ต่วน ตุล ตื่นเต้นกับ
ทัศนียภาพ ดังบทสนทนาระหว่างต่วน กับลุงโบง ว่า “บ้านเมืองเราสวยงามราวกับภาพเขียน” แต่ลุง
ของต่วนกลับตอบว่า “เพิง่ จะเข้าใจตอนนี้แหละว่าทาไมเราถึงต้องรักบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง แต่
ว่าลุงไม่ชอบหมู่บ้านของเราเลยแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้เมืองหลวงก็เถอะ”“ก็เพราะลุงอยู่จนชินน่ะสิ คน
ที่นี่ก็ชอบที่โน่น คนที่โน่นก็ชอบที่นี่ จะอย่างไรก็เถอะ ไม่ว่าตรงไหน ส่วนไหน ก็เป็นบ้านเมืองนอน
เราทั้งนั้น ปิตุภูมิของเราจงเจริญ..” (หน้า 25) แสดงถึงภาพแทนของสังคมเวียดนามที่ผู้คนต่างตกอยู่
ภายใต้ระบบทุนนิยม การทางานในหน้าที่ทั่วดปเหมือนเครื่องจักร แทบดม่ดด้หยุดพัก เพื่อแข่งขันกับ
เวลาและรายดด้จนลืมหันกลับมามองสิ่งรอบตัว และเมื่อใช้ชีวิตที่ดม่ต้องเร่งรีบแข่งกับเวลา (Slow lift)
จึงทาให้ต่วนกับตุลดด้เห็นความงดงามของสิ่งรอบกาย ผู้เขียนปิดท้ายเพื่อตั้งคาถามชวนคิดให้กับผู้อ่าน
ว่าสังคมส่วนใหญ่ มักจะดม่เห็นความสาคัญของสิ่งใกล้ตัว แต่กลับให้ความสาคัญกับสิ่งดกลตัว จึง
เหมือนเป็นการจุดประเด็นให้สังคมหันกลับมาทบทวนบทบาทตน เพื่อให้การทางานยุควาทกรรมการ
พัฒนาเป็นดปอย่างเหมาะสม และสมดุลกับชีวิต
ในเพลงรักใบไม้ใต้แสงจันทร์ เรื่องสั้นพม่า นาเสนอภาพสังคมพม่าในเขตชานเมือง มีการ
พัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ทันกับประเทศเพื่อนบ้านกาลังดปถึง เรื่องเล่า
ประกอบสร้างให้เห็นการพัฒนาชนบท เชิงกายภาพ มีการขุดลอกแม่น้าสายหลัก การสร้างสะพาน
เชื่อมระหว่างแม่น้าใหญ่ การตัดถนนเพื่อเชื่อมโยงดปยังสนามบินนานาชาติ หมายถึงการจ้างงานใน
ตาแหน่งกรรมกรหรือคนงานที่คนในพื้นที่จะดด้รับจากการพัฒนาเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิง
วัตถุจึงสัมพันธ์กับการต้องขยับตัวของคนในพื้นที่ เรื่องเล่าถ่ายทอดวิถีชีวิตของคุณยายวัย 70 ปี กับท
เวหยี่หลานสาวที่อยู่ในวัยรุ่น ให้รับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
ตามปกติทุกคืนทเวหยี่จะต้องนัดพบชายหนุ่มคู่รักใต้ต้นดทรท่ามกลางแสงจั นทร์ เมื่อรัฐดด้ขยายเมือง
ดปในเขตชานเมือง เพื่อให้มีดฟฟ้าใช้และอานวยความสะดวกในระบบขนส่ง นักเขียนดด้แสดงสัญญะคู่
ตรงข้ามระหว่างแสงจันทร์กับดฟฟ้า เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างทางด้านกายภาพ การอาศัยแสง
สว่างจากแสงจันทร์เป็นแสงจากธรรมชาติ สื่อนัยสังคมที่อยู่แบบเดิ มที่ยังดม่ดด้ปรับเปลี่ยนตามกระแส
สังคมโลก และเมื่อประเทศต้องพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมให้เท่าทันนานาประเทศ การพัฒนาชนบท
เช่น การตัดถนน พัฒ นาโครงสร้ างระบบดฟฟ้า นับ เป็นโครงสร้า งหลั กในการพั ฒ นาท้อ งถิ่นทาง
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กายภาพ ดฟฟ้าจึงเปรียบเสมือนกระแสเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การลงทุน การก่อสร้าง และ
การดาเนินธุรกิจที่ต้องมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา เนื้อเรื่องใช้สัญญะคู่ตรงข้ามคือแสงจันทร์กับดฟฟ้า
เปรียบเทียบให้เห็นการพัฒนาชนบท จากเดิมที่ต้องอาศัยแสงจันทร์ แสงเทียน แสงตะเกียงในเวลา
กลางคืน เมื่อประเทศเริ่มพัฒนาแล้ว เวลากลางคืนก็ ดม่ต้องอาศัยแสงจันทร์ส่องสว่าง สามารถใช้
ประโยชน์จากดฟฟ้าดด้ตลอดเวลา การนาเสนอการพัฒนาตามระบบทุนนิยม ดังข้อความที่ว่า “ถ้าหาก
แอลดิสั น (ยี่ ห้ อหลอดไฟ) และเฮนรี่ ฟอร์ด (ยี่ห้ อเครื่องจักร) เข้ามา แล้ ว จะอยู่กันอย่างไร หาก
หมู่บ้านเล็กๆ กลายเป็นเมือง ยายกับ ทเวหยี่จะตอบโต้กับเมืองนี้อย่างไร” (หน้า 66) แสดงให้เห็นว่า
ประเทศพม่าหลังจากเปิดประเทศแล้วก็ต้องเดินตามระบบทุนนิยมตามกระแสหลักของวาทกรรมการ
พัฒนา เหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
ในฉันคือใคร เรื่องสั้นกัมพูชา นาเสนอภาพสังคมคนชนบทในกัมพูชา ที่เข้าดปมีชีวิตอยู่ใน
ระบบทุนนิยมและมีชีวิตอยู่ภายใต้ยุควาทกรรมการพัฒนา เรื่องเล่านาเสนอชีวิตของจัน หญิงสาวที่
กาพร้าบิดา มารดา อาศัยอยู่กับน้าบุญธรรม จัน ตั้งคาถามว่า“ฉันคือใคร” เรื่องเล่าประกอบสร้างให้
จันมีชีวิตรันทด บิดา มารดาของจันเสียชีวิตตั้งแต่เธอเล็กๆ ในสมัยของ พอล พต (เขมรแดง) จันอาศัย
อยู่กับน้าบุญธรรมที่ดูแลเธอจนเติบใหญ่ น้าบุญธรรมมีฐานะยากจนและมีลูกหลายคน จันจึงตัดสินใจ
หยุดเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ออกมารับจ้างดานาและเกี่ยวข้าวตามฤดูกาลเพื่อหารายดด้จุนเจือ
ครอบครัว ภีมเพื่อนบ้านดด้เล่าถึงการทางานก่อสร้างในเมืองใหญ่ จันสนใจดปทางานด้วย น้าบุญธรรม
เป็นห่วงจัน แต่จันยืนยันว่าต้องการหารายดด้ช่วยครอบครัว จันดด้ทางานเป็นกรรมกรรับจ้างในกรุง
พนมเปญ เมื่อดด้เงินก้อนแรกเธอดีใจมาก แบ่งเงินส่งให้น้าบุญธรรมด้วย จันพบรักกับเฮือน คนงาน
ก่อสร้างและทั้งสองแต่งงานกั นตามประเพณี ทั้งสองตั้งใจทางานและมีลูกชายหนึ่งคน จันภูมิใจที่ดด้
สร้างครอบครัวที่ดี น้าบุญธรรมป่วยจันจึงลางานเพื่อดปดูแล ขณะที่จันกลับดปดูแลน้า เฮือนดด้ดปเที่ยว
หญิงขายบริ การจนติดโรคเอดส์ จั นต้องออกจากงานดูแลสามีแ ละดูแลลู กด้ว ยความยากล าบาก
สุดท้ายเฮือนเสียชีวิต จันมีชีวิตที่รันทดมากมีแต่เพื่อนๆ คนงานก่อสร้างที่ช่วยเหลือเธอในบางโอกาส
จันดม่กล้ากลับบ้านดปหาน้าบุญธรรม และใช้ชีวิตเร่ร่อนโทษชะตาชีวิตและเฝ้าถามตนเองตลอดเวลา
ว่า “ฉันเป็นใคร”
กระบวนการประกอบสร้างภาพแทนสังคมระบบทุนนิยม ที่ปรากฏในวรรณกรรมกัมพูชา
ดังตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าผู้เขียนมีกระบวนการประกอบสร้างชีวิตตัวละครจันที่มีชีวิตกาพร้าพ่อ แม่
ผลมาจากเหตุการณ์สงครามสมัย พอล พต (เขมรแดง) เธอจึงมีชีวิตที่ยากลาบาก การมีตัวตนอยู่ใน
สังคมใช้แรงงาน เป็นสังคมระดับล่าง ขาดการศึกษา ความคิดของจั นจึงถูกผลิตซ้าอุดมการณ์สังคม
ชนบทกลุ่มหนึ่ง ที่ว่า “หากมีคู่ ได้แต่งงาน และมีครอบครัวที่ดี จะทาให้ชีวิตดีมีความสุข” จันออกจาก
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ชนบทมาทางานก่อสร้างในพนมเปญ เป็นกรรมกรขนอิฐดด้เงินใช้และส่งดปให้น้าบุญธรรม จึงน่าจะ
เป็นเรื่องที่ดีและการมีครอบครัวน่าจะทาให้ชีวิตมีความสุข
ตัวบทประกอบสร้างภาพสังคมคนชนบท ที่ต้องเลื่อนดหลตามระบบทุนนิยม อาชีพที่รองรับ
ของคนชนบท นอกฤดูเก็บเกี่ยวดม่พอเพียงต่อการยึดเป็นอาชีพและรายดด้ประจา การขายแรงงานเป็น
กรรมกรในเมืองใหญ่ ตามระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นในประเทศกาลังพัฒนา สามารถพบเห็นดด้เสมอว่า
คนใช้แรงงานต้องออกจากบ้านดปทางานเป็นรายวันตามสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นการรองรับการ
พัฒนาตามระบบทุนนิยม ที่ต้องขับเคลื่อนตามโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้มีการพัฒนาเชิง
วัตถุที่เห็นชัดและเชิงประจักษ์ การพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยมนี้ จึงแผ่กระจายดปในประเทศ
กาลังพัฒนา ผู้เขียนประกอบสร้างตัวละครจันให้จบแค่ชั้น ป.2 เพื่อออกจากโรงเรียนดปขายแรงงาน
รวมทั้งต้องทดแทนบุญคุณ ผู้อุปการคุณ นับเป็นสังคมที่เราพบเจอดด้ทั้งในดทยและประเทศเพื่อน
บ้านในแถบเอเชียตะวันออก ที่ลูกหลานต้องกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ เรื่องเล่ายังนาเสนอให้เ ห็นวิถี
ชีวิ ต ของจั น หลั ง จากที่ เ ธอแต่ งงานกั บ เฮือ น เมื่ อ เฮื อ นติ ด โรคเอดส์ จัน ต้ องรั บ ภาระเลี้ ย งดู ส ามี
จนกระทั่งสามีเสียชีวิต หนาซ้ายังมีลูกต้องรับผิดชอบอีก ชีวิตจันน่าอนาถเพราะดม่มีงาน ดม่มีเงิน และ
ดม่ปรากฏระบบช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานรัฐ มีเพียงเพื่อนที่เคยรู้จัก คอยจุนเจือให้เธอบ้าง
เป็นบางครั้งคราว สภาวะของจัน ดังข้อความปิดเรื่อง ในฉันคือใคร ที่จันกล่าวว่า
...ฉันดม่อาจกลับดปหาน้าบุญธรรมที่บ้านเกิดดด้ เพราะเขาก็ยากจนมากเช่นกัน ฉันต้องต่อสู้
เพื่อลูกเพียง
คนเดียวของฉัน จากวันหนึ่งดปอีกวันหนึ่ง สุขภาพของฉันยิ่งทรุดโทรมลงเรื่อย ๆ... ฉันต้องตก
ในสภาพ
ป่วยหนัก ชีวิตสิ้นหวัง ดม่รู้ว่าจะดปหาเงินที่ดหน...บอกหน่อยดด้ดหมว่าฉันเป็นใคร มาจากดหน
แล้วต้องดปที่ดหนอีก?
(ฉันคือใคร, 2555, หน้า 82)
ในฉันคือใคร จึงเป็นภาพแทนชีวิตของคนใช้แรงงาน ดร้อานาจต่อรองกับหน่วยงาน องค์ กร
ภาครัฐ ดร้เป้าหมาย ที่จะกาหนดทิศทางของชีวิตและสังคม เรื่องเล่าประกอบสร้างให้ผู้หญิงต้องมารับ
ผลจากการกระทา สื่อนัยความอ่อนแอของประชาชนที่ถูกกระทาเสมือนคนดม่มีทางสู้ ผลจากการ
กระทานั้นพวกเขาดม่ดด้ก่อขึ้น อย่างเหตุการณ์เขมรแดงที่บิดา มารดา ของจันต้องเสียชี วิต จนทาให้
จันเป็นเด็กกาพร้ ามาตั้งแต่เด็ก แม้จะมีผู้มีเมตตานาจันดปเลี้ยงดูเป็นลู กบุญธรรมแต่ก็อยู่ในฐานะ
ยากจน จันจึงเป็นภาพแทนของคนจนในสังคมกัมพูชาที่ถูกภาครัฐทอดทิ้ง ขาดสวัสดิการทางสังคมที่
รั ฐ ควรจะเยี ย วยาจากเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคปฏิวัติกัมพูช า ในปี ค.ศ.1975-1979 ชีวิต
ประชาชนชาวกัมพูชายากลาบากในทุกท้องที่ ประชาชนกว่าล้านคนหรือหนึ่งในทุกเจ็ดคนดด้เสียชีวิต

844

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

อันเป็นผลโดยตรงจากนโยบายและการกระทาของระบอบกัมพูชาประชาธิปดตย การเสียชีวิตของ
ประชาชนมาจากการให้ประชาชนทางานหนักเกินดป ทอดทิ้ง หรือคนป่วยดด้รับการรักษา ดม่ ถูกต้อง
(เดวิด แซนด์เลอร์, 2557, หน้า 324) รัฐจึงควรสนับสนุนการพัฒนาพลเมืองชั้นล่างให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี การประกอบสร้างจันต้องออกจากโรงเรียนแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดปใช้แรงงานในเมืองใหญ่ ชีวิต
ที่จันคาดฝันดว้ว่าน่าจะโชคดีเพราะมีงานทา มีสามีที่ดีและมีลูก น่าจะเป็นการสร้างครอบครัวที่ดี แต่
เรื่องราวกับตาลปัตร เมื่อเฮือนติดเอดส์ต้องเป็นภาระให้จันต้องดูแล กระบวนการประกอบสร้างให้
เห็ น วิถีของคนระดับ ล่ าง ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ ชี วิตท่ ามกลางกระแสสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงภายใต้ว าท
กรรมการพัฒนา จันจึงเป็นตัวแทนของคนชนบท ที่เข้ามาขายแรงงานในเมืองใหญ่ พื้นที่เมืองที่กาลัง
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามระบบทุนนิยม จันต้องหาทางออกในชีวิตและเฝ้าถามตัวเองว่า ฉันคือ
ใคร เปรียบนัยคนชนบทที่ต้องขายแรงงานเพื่อให้ดด้เงินตามค่าครองชีพที่ระบบทุนนิยมกาหนด เพื่อ
ประคองชีวิตให้อยู่รอดต่อดปดด้ภายใต้ระบบทุนนิยม
3. การผลิตซ้าวาทกรรมกระแสหลัก : การเมืองเป็นเรื่องของอานาจ
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ดด้นาเสนอประเด็นการผลิตซ้ากระแสหลัก การเมืองเป็นเรื่องของ
อานาจ ใช้อธิบาย ในความหมายรัฐหรือผู้นามีอานาจในการปกครอง แม้มีระบอบการปกครอง ที่
ประชาชนสามารถรับรู้ทางการเมือง แต่อานาจตัดสินใจเด็ดขาดก็อยู่ในอานาจของผู้นา วรรณกรรมชุด
นี้ปรากฏการผลิตซ้าวาทกรรมแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอานาจ 3 เรื่อง ดด้แก่ เรื่องสั้นกัมพูชา ใน
เราคือผู้ ช นะ เรื่ องสั้ น อิน โดนี เซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต และเรื่องสั้ นบรูดน ในอภัยโทษ การ
ประกอบสร้างและผลิตซ้าวาทกรรมกระแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอานาจ ดังต่อดปนี้
ในเราคือผู้ชนะ เรื่องสั้นกัมพูชา ประกอบสร้างตัวละครยายเป็นผู้เล่าเรื่อง ดด้บรรยายถึงวัน
ประกาศชัยชนะจากเขมรแดง วันที่ 7 มกราคม 2521 เรื่องเล่าสะท้อนวิถีชีวิตของยายที่ต้องสูญเสีย
ลูกสาว ลูกเขย จากเหตุการณ์ทางการเมือง ช่วงที่พอล พต ต่อสู้ทางการเมือง ทาให้หลานทั้งสองของ
ยายต้องกาพร้าพ่อ แม่ เมื่อยายเห็นว่าหลานชายทั้งสองโตขึ้น ควรจะดด้เรียนหนังสือ แต่โรงเรียนที่
เคยมีก็ถูกกลุ่มของพอล พต เผาทาลายจดหมดสิ้น ยายจึงนาหลานชายดปฝากท่าน พระครูที่วัดเพื่อ
บวชเรียน นิสัยของหลานชายทั้งสองแตกต่างกัน คนพี่สุภาพส่วนคนน้องเกเร เมื่อบวชเรียนแล้ว คนโต
ดด้รับฉายาว่ามุนินท์ คนน้องดด้รับฉายาว่ามุนี สามเณรมุนินท์สนใจที่จะศึกษาเรื่องยารักษาโรคและ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มุนี มีความอาฆาตจากกองกาลังของพอล พต จึงคิดสนใจแต่อาวุธและระเบิด
จนวันหนึ่งสามเณรมุนีดด้เล่นระเบิดจนตาบอด สามเณรมุนินท์ ทุกข์ใจมาก และคิดว่า “กาพร้าไม่มีแม่
ไม่มีพ่อ ยังเหลือแต่พี่น้องสองคน ตอนนี้โชคร้ายพิการตาบอด ทั้งสองข้างเสียอีก ” (หน้า 94) ต่อมา
ยายดด้เสียชีวิตลง ผู้เขียนดด้ประกอบสร้างให้สามเณรมุนินท์เกิดความทุกข์ เสียใจ และเศร้าใจเป็น
อย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เจ้าอาวาสเตือนสติสามเณรมุนินท์ว่า “เราเป็นนักบวชต้องเข้าใจว่า
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มนุษย์-สัตว์ ทุกรูปล้วนตั้งอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทั้งนั้น คือกฎธรรมชาติทั้งสาม เกิด แก่ เจ็บตาย เป็น
กาหนด”และบอกว่าเหตุการณ์ ที่สามเณรมุนีประสบนับเป็นกรรมของสามเณรมุนี แต่พระมุนินท์มี
ความย้อนแย้งท่านพระครูว่า “แล้วโยมพ่อ โยมแม่ ถูกพวกพอล พต ฆ่าโดยเครื่องประหาร และ
บังคับให้อดข้าวเมื่อครั้งช่วงปี ค.ศ.1975 พร้อม ๆ กันกับประชาชนคนดีนั บล้านคนนั่นเป็นกรรมของ
พวกเขาเหมือนกันหรืออย่างไร” (หน้า 94-95) ผู้เขียนดด้ทิ้งท้ายคาถามปลายเปิดให้กับสังคม โดยชวน
คิดว่าคนเรากล่าวว่าทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์กัน มีศาสนาเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ และให้ความสาคัญ
ด้วยกันทุกชีวิต เหตุใดการเมืองจึงเกี่ยวโยงกับอานาจ และอานาจต้องทาลายล้างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เรื่องสั้นอินโดนีเซีย ในม้าบินของมาเรียปินโต นาเสนอการประกอบสร้างการเมืองเป็นเรื่อง
อานาจ ตามกระแสหลักของการปกครองแบบเผด็จการประชาธิปดตย ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีของ
คนพื้นถิ่น เนื้อเรื่องประกอบสร้างหญิงสาวมาเรียปิ นโต กลายเป็น “ผู้นาเผ่า” แทนผู้นาเผ่าที่สูญหาย
และตายจากการต่อสู้กับอานาจชนชั้นปกครองมาเรียปินโต จึงเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนการต่อสู้กับ
อานาจชนชั้นปกครอง (ธนพร หมูคา, 2560, หน้า 204) ผู้เขียนนาเสนอการผลิตซ้าวาทกรรมกระแส
หลักการเมืองเป็น เรื่องของอานาจ ให้เห็นถึ งการครอบงาในเชิงพื้นที่ การลุกคืบทางการปกครอง
เพื่ อ ให้ สั ง คมเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งทางการเมื อ งและใช้ ว าทกรรมกระแสหลั ก “ความเป็ น พรรคพวก
เดียวกัน” แต่เมื่อกลุ่มคนในท้องถิ่นลุกขึ้นต่อสู้ ต่อต้าน กับอานาจที่ดม่ชอบธรรมของชนชั้นปกครอง
กลับถูกตั้งข้อหาว่าเป็น “กบฏทางการเมือง” การประกอบสร้างความเหลื่อมล้าทางสังคมที่ปรากฏ ใน
ม้าบินของมาเรียปินโต จึงเป็นการตั้งคาถามชวนคิดกับสังคมที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ความ
เชื่อของคนท้องถิ่น ความศรัทธาต่อเรื่องเล่าสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทั้ง การเคารพสิทธิความเป็น
มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิง เด็ก ที่เป็นสัญญะความอ่อนแอ (ธนพร หมูคา, 2560, หน้า 204) ประเด็น
เหล่านี้ ชนชั้นปกครองควรให้ความสาคัญและตระหนัก เหตุการณ์การใช้อานาจรัฐกวาดล้างกลุ่มกบฏ
ทางการเมือง การ สั่งประหาร ในม้าบินของมาเรียปินโต ที่กาหนดพื้นที่เป็นติมอร์ตะวันออก เป็น
การผลิตซ้าความรุ นแรงในเรื่องการเมือง เป็นเรื่องของอานาจ ในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แม้ว่าทุกประเทศจะปฏิเสธความรุนแรงก็ตาม
เรื่อง อภัยโทษ ประกอบสร้างให้ตัวละครเอกชาวญี่ปุ่นเดินทางมาบรูดน เพื่อขออภัยโทษ
บุคคลผู้หนึ่งที่บิดาของเขาดด้ทาร้ายดว้อย่างโหดเหี้ยมในช่วงสงคราม เนื้อเรื่องสร้างให้ญี่ปุ่นมีบทบาท
เป็นผู้ร้ายในสงครามโลกครั้งที่สอง การประกอบสร้างให้ฮอรี ลูกชายของอดีตทหารชาวญี่ปุ่นเป็นคนมี
การศึกษา เรีย นจบมหาวิทยาลัย โตเกียว เดินทางมาพบครอบครัวหนึ่งในบรูดนที่บิดาเขาดด้ส ร้าง
บาดแผลในสมัยสงครามดว้ ชายผู้นั้นต้องพิการหูดับและดม่มีทางเลือกในชีวิต มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายทั้ง
เป็น เขาจึงมาตามหาหมู่บ้านอาเยรที่บิดาเล่าให้ฟัง เพื่อขออภัยโทษกับสิ่งที่บิดาเขากระทาในอดีต
วาทกรรมกระแสหลักการเมืองเป็นเรื่องของอานาจ ที่นาเสนอต่อดปนี้ จะเห็นว่าฮอรีดด้ผลิต
วาทกรรมกระแสหลักในเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของอานาจ โดยฮอรีต้องการบอกให้คนในบรูดนรับรู้ว่า
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บิดาของเขา อดีตทหารญี่ปุ่นที่ทาในอดีต ดด้ทาตามบทบาทหน้าที่ทหาร การเมืองนั้นเป็นเรื่องของ
รัฐบาลเป็นการนาของผู้นาที่ต้องการให้ญี่ปุ่นต้องต่อสู้กับชาติตะวันตก และนาเสนอว่าญี่ ปุ่นซึ่งเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของเอเชี ย มี แ นวคิ ด ว่ า ความรู้ ต่ า งๆ แบบตะวั น ตกนั้น ตะวั น ออกสามารถ สร้ า งดด้ ด ม่
จาเป็นต้องเชื่อความรู้หรือยอมรับในความเป็นตะวันตกเสมอดป ดังบทสนทนาของอาลีกับฮารี ต่อดปนี้
“…เราอ่านประวัติศาสตร์เหมือนกัน ต่างกันแค่การวิเคราะห์...” อาลีพูด
“...ผมเห็นด้วยกับข้อคิดของคุณ มีสิ่งเดียวที่ควรเพิ่มในหนังสือประวัติศาสตร์ นั่นคือเราอยู่ใน
ประเทศตะวันออก ควรจัดตั้งองค์กรที่เข้มแข็งในทุกๆ ด้าน เราต้องเทียบเท่าประเทศตะวันตก เพราะ
ความเป็นมหาอานาจดม่ดด้อยู่ตรงนั้นตลอดดป เห็นด้วยดหม ?
“...ครับ”
“...ถ้าอย่างนั้นผมมาที่นี่เพื่อมาขออภัยโทษสาหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยดม่ดด้เจตนา”
ฮอรีพูด
(อภัยโทษ, 2555, หน้า 210)
การประกอบสร้างเนื้อเรื่อง ในอภัยโทษ เน้นการสื่อความหมายจากตัวละคร อธิบายและ
ถ่ายทอดเรื่องราวของบิดาอดีตทหารชาวญี่ปุ่นที่ต้องการขออภัยโทษ ที่เคยมารุกรานคนมลายูในบรูดน
ช่วงสงคราม กล่าวว่าการกระทาของเขาไม่ได้เจตนา สื่อนัยว่าเป็นการทาตามหน้าที่ผู้บังคับบัญชา
อดีตทหารญี่ปุ่นในวัยชรารู้สึกผิดกับการกระทาดังกล่าว ฮารี ลูกชายจึงเดินทางมาบรูดน เพื่อมา
ขออภัยโทษจากกลุ่มคนที่พ่อเคยรุกรานในช่วงสงคราม เมื่ อมาถึงบรูดนฮอรีเกรงกลัวอันตรายจะเกิด
กับตน แต่เมื่อฮอรีมาพบซาลิมคนที่พ่อของเขาเคยทาร้ายในอดีตนั้น แต่ซาลิมกลับดม่รับรู้อะดร เขาดม่
สามารถดด้ยินเสียง เพราะถูกตบโกกหูอย่างแรงหลายครั้งในช่วงนั้น เรื่องเล่าอธิบายว่าซาลิมดม่รับรู้
เรื่องราวอะดรใหม่ และดม่รับรู้ที่จะสื่อสารเหตุการณ์เดิมกับผู้ใดอีก แต่ดม่มีใครรับรู้ว่าเขาคิดอะดร ฮอรี
เมื่อเห็นสภาพของซาลิม เขาดม่รู้จะเอ่ย ขอโทษแทนบิดาของเขาอย่างดร สื่อนัยว่าผู้บาดเจ็บจากภัย
สงครามนั้นบาดแผลบาดลึกยากเกินที่จะเยียวยา หรืออีกนัยหนึ่งคนกลุ่มนั้นดม่อยากจะจดจาความ
เลวร้ายให้หลงเหลืออยู่อีกต่อดป การขออภัยโทษที่ฮอรีเตรียมมากล่าวแทนพ่อ ยังอยู่ในใจของฮอรี
ต่อดป เพราะซาลิมดม่อาจรับรู้เหตุ การณ์อะดรดด้อีก กล่าวดด้ว่าบาดแผลจากสงครามหยั่งรากฝังลึกดป
ในใจของคน ที่ถูกกระทายากที่จะลบเลือน ขณะเดียวกันคนรุ่นหลังก็ดม่อาจรับรู้หรือสัมผัสรสชาติ
ของบาดแผลนั้นดด้ คนที่เคยรับรู้บาดแผลก็อยากให้ความรู้สึกนั้นตายดปกับช่วงเวลา กับความพิการ
หรื อ ความชรา จึ ง กล่ า วดด้ ว่ า วาทกรรมกระแสหลั ก ทางการเมื อ งที่ ถู ก ผลิ ต ซ้ าในสั ง คม เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง นั่นคือ การเมืองเป็นเรื่องของอานาจ ดังที่บิดาของฮอรีกล่าวย้า
ถึงการขออภัยโทษกับ กลุ่มคนมลายูในบรูดน วาทกรรมนี้จะถูกผลิ ตซ้าในบทบาททางการเมืองอีก
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หรือดม่ หากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนดม่เคยตั้งคาถามกับผู้นาทางการเมืองว่า แล้ว การเมืองเรื่อง
ของประชาชนล่ะ นักการเมืองหรือผู้นาทางการเมืองดด้ตระหนักเพียงพอแล้วหรือยัง
4. ความเป็นพื้นที่เมืองกับนิยามความทันสมัย
วรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ประกอบสร้างพื้นที่เมืองกับนิยามความทันสมัย พื้นที่เมืองตาม
ความหมายนี้ คือเมืองกับการพัฒนา (City and Development) หมายถึงเมืองที่เป็นตัวแทนความ
เจริญก้าวหน้าด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคนิค วิทยาการ และศิลปวัฒนธรรม (ดชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร, 2549, หน้า 212-213) วรรณกรรมมีฉากการประกอบสร้างพื้นที่เมือ งกับความทันสมัย
ปรากฏในเรื่องสั้นสิงคโปร์ ในประตู บทความนี้จะนาเสนอให้เห็นการประกอบสร้างความเป็นเมืองใน
ความหมายที่เป็นเมืองที่พัฒนาความเจริญทางกายภาพ
ในประตู น าเสนอการยั่ ว ล้ อ วิถี ชีวิ ตของคนเมื องที่มี วิถี ชีวิ ตดม่ต่ างจากหุ่ นยนต์ เรื่อ งเล่ า
ประกอบสร้างคนวัยทางานที่ต้องตื่นแต่เช้า ออกเดินทางดปทางาน ขึ้นรถประจาทางหลายต่อและต้อง
ออกเดินทางตรงเวลา เพราะอาจพลาดการทางานดป การนาคาว่า ประตูมาเป็นชื่อเรื่อง นัยที่ซ่อนอยู่
ในตั วบทคือการจะทาอะดรก็จะเข้าออก ต้องผ่ านประตู ทั้งการเข้า -ออกประตูบ้าน ประตูห้องน้า
ประตูรถ ประตูสานักงาน กิจวัตรในหนึ่งวันของคนทางานยุคทุนนิยมต้องทางานตามกรอบเวลา ดม่
ต่ า งจากโปรแกรมการท างานของหุ่ น ยนต์ ที่ ต้ อ งท างานภายใต้ ร ะบบทุ น นิ ย ม ที่ มี ก ารก าหนด
ตารางเวลา การบริ หารจัดการ การกาหนดกรอบ การประเมินผล ตามผลลัพธ์ที่องค์กรคาดหวังดว้
การเดินทางผ่านประตูต่างๆ ของตัวละคร ในประตู ถ่ายทอดให้เห็นตัวละครเริ่มต้นตั้งแต่ออกจากบ้าน
ดปทางาน ขึ้นรถ ลงรถ และสิ้นสุดที่ทางานเพื่อให้ทันเวลาทาการตามของสานักงาน กาหนดดว้ดม่เกิน
8.30 น.ของทุกวัน วิถีเมืองที่นาเสนอผ่านบทบาทของตัวละครในวัยทางานอาศัยการเดินทางโดยสาร
รถดฟฟ้า รถดฟใต้ดิน และรถบัสบริษัทรับ -ส่ง ของบริษัทใหญ่ๆ และมีตารางเวลากาหนดชัดเจนดัง
ข้อความต่อดปนี้
...ประตูเปิด
ฉันออกจากเขตรั้วบ้านเหมือนเช่นเคย ฉันเงยหน้ามองดปยังข้างบน ภรรยา
ฉัน โบกดม้โ บกมือ เหมือนเคย ฉันกุลีกุจอเดินดปยังสถานีรถขนส่ง หยิบบัตรค่าโดยสาร
รถเมล์จากกระเป๋าเงินและยืนรอ ริมถนนตือโล๊ะกูราว ก้มมองเวลาที่นาฬิกาข้อมือเหมือนเช่น
เคย เวลา 7.30 น. รถเมล์หมายเลข 15 ก็มาถึง ฉันยกมือโบกให้คนขับเห็นเหมือนเช่นเคย
เขายกมือโบกรับและกดปุ่มสวิตซ์ประตู
...ประตูเปิด
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ฉั น นั่ ง ลงที่ เ ก้ า อี้ ตั ว เดิ ม ...รถเมล์ วิ่ ง ตามเส้ น ทางเดิ ม ...เลี้ ย วที่ หั ว โค้ ง เดิ ม
จนกระทั่งถึงสถานีรถ ขนส่งยูนอสใกล้สถานีรถดฟฟ้า MRT เหมือนดังเคย ฉันกดกริ่งและ
กวักมือดปยังคนขับ เขายกมือรับรู้ และกดปุ่มสวิตซ์...
(ประตู, 2555, หน้า 172)
5. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมอาเซียนในสังคมพหุวัฒนธรรม ดังคาขวัญ
“หนึ่งอัตลักษณ์ของประชาคมอาเซียน” (One Identity) ปรากฏในเรื่องสั้นลาว ในประเพณีชีวิต
เรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา เรื่องสั้นมาเลเซีย ในโต๊ะกลมกับน้ามันหอม และเรื่องสั้น
สิงคโปร์ ในประตู ดังนาเสนอต่อดปนี้
ในประเพณีและชีวิต พบการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนชายขอบของลาวที่มีวิถีชีวิตที่
เรียบง่าย นับถือบรรพบุรุษ มีประเพณียึดเหนี่ยวจิตใจ สืบทอดคาสอน จารี ตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ของคนในท้องถิ่น ตัวบทนาเสนอ ให้เห็นกระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ประเพณีชีวิต คือมีกฎข้อห้าม
เป็นแนวปฏิบัติให้กับคนในชุมชนถ้าใครดม่ถือปฏิบัติ ถือว่าดม่เคารพบรรพบุรุษและอาจนาโชคร้าย
มาสู่ ครอบครั ว เนื้ อ เรื่ องน าเสนอประเพณีก ารแต่ง งานที่ ห ากสามีเ สี ย ชีวิ ต ลู ก ชายคนถัด ดปหรื อ
น้องชายของสามีจะต้องสืบทอดครอบครัว โดยต้องแต่งงานกับพี่สะใภ้ของตน การนาเสนอจารีต
ประเพณีสืบทอดการแต่งงานนี้ จึงชี้ให้เห็นว่าประเพณีนี้ยังคงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในท้องถิ่นลาว
ผู้ เ ขี ย นดด้ โ ต้ ก ลั บ ประเพณี ค รั้ ง นี้ โ ดยประกอบสร้ า งให้ สี เ ฮอพี่ ส ะใภ้ ซึ่ ง เป็ น สาวชาวบ้ า นดม่ ด ด้ รั บ
การศึกษาสูงแสดงความดม่เห็นด้วยกับประเพณีนี้ รวมทั้งลีจูน้องชายของลีซอสามีของสีเฮอที่ดด้รับ
ทุนการศึกษาในระดับมัธยม และยังต้องการศึกษาเล่าเรียนในระดับสูง ในเมืองหลวงเวียงจันทร์อีก
ด้วย ลีจูมีคนรักที่ศึกษาดูใจกันอยู่แล้ว เขาจึงลาบากใจมากที่ต้องฝืนประเพณีชีวิตของชนเผ่านี้ เมื่อตัว
ละครพ่อป่วยลงและสั่งให้เลี้ยงผีหรือหาหมอผีมาปัดเป่า และทาพิธีสะเดาะเคราะห์ตามประเพณีความ
เชื่อเรื่ องผี ของชนเผ่ า ทาอย่ างดรก็ดม่ห าย ลี จูกับสี เฮอจึงนาพ่อดปรักษาที่โ รงพยาบาลโดยแพทย์
สมัยใหม่ เมื่อตัวละครผู้เป็นพ่อหายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม จึงยอมรับในการเปลี่ยนแปลง
นั้ น และเข้าใจลู กชายคนเล็ กลี จู และลู กสะใภ้สี เฮอ โดยดม่บังคับ ทั้งสองให้ แต่งงานกันแล้ ว เรื่อ ง
ประเพณีชีวิตจึงเป็นกระบวนการประกอบสร้างให้เห็นความเชื่อของสังคมชนบทที่นับถือผีและการสืบ
ทอดประเพณีที่ทาตามกันมาเพื่อรักษาจารีตนั้น แต่การประกอบสร้างให้ลูกชายคนเล็กลีจูต้องดด้รับ
การศึกษา ในเมืองใหญ่ และลูกสะใภ้สีเฮอแม้เป็นหญิงสาวชาวบ้านดม่มีการศึกษาแต่อย่างดร ดด้
ต่อรองกับ ประเพณีชี วิตของชนเผ่ า เพื่ อให้ ตนเองดด้มีอิส ระจากการครอบงาในชีวิต จึ งสื่ อนัยว่ า
กระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์คนในชนบทเรื่อง ประเพณีชีวิต ดด้ใช้หลักการเหตุผลเพื่อต่อรอง
กับความเชื่อดั้งเดิม ที่วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนดปตามพลวัตของสังคม การเมือง การเลื่อนดหลของสังคมนั้น
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จึงต้องยอมรั บในการปรับ เปลี่ ยนอัตลักษณ์ อย่างมีนัยส าคัญและสัมพันธ์กับสิทธิความเป็นมนุษย์
นั่นเอง
อัตลั กษณ์อ าเซีย นที่ น าเสนอให้ เห็ นอัต ลั กษณ์ดทยตามวลี ที่ ว่า คนไทยใจดี มีเ ตตา ชอบ
ช่วยเหลือคนอื่น ปรากฏในเรื่องสั้นดทย ในคนขายโรตีจากศรีลังกา เรื่องสั้นนาเสนอลักษณะนิสั ย
ดังกล่ าวของคนดทย ผ่ านตัว ละครครูใหญ่กับภรรยาที่คอยช่ว ยเหลื อคนศรีลั งกาคือศรีนาครและ
ครอบครั ว ของเขาที่อาศัย อยู่ที่ร กร้างท้ายวัดในหมู่บ้าน การช่ว ยเหลื อของครูใหญ่และภรรยานั้น
สืบเนื่องจากลูกชายของครูใหญ่กับเพื่อนๆ รุมทาร้ายลูกชายของศรีนาครจนเสียชีวิ ต สาเหตุจากการ
ปลูกฝังเรื่องเล่าของแม่ตั้งแต่เด็กๆ ในเรื่อง “คนศรีลังกาจะมาจับเด็กๆ ไปกิน ” เมื่อเกิดเหตุการณ์ลูก
ชายของศรี น าครเสี ย ชีวิตลง ครอบครัว ของครูใหญ่จึ งดด้อุปถัม ภ์ครอบครัว ของคนศรี ลั งกา และ
พยายามช่วยเหลือเพื่อชดเชยสิ่งที่ลูกชายครูใหญ่ดด้กระทาลงดป เรื่อ งเล่าดด้บรรยายถึงครูใหญ่และ
ภรรยามีความทุกข์หนัก จากการกระทาของลูกชาย โดยดด้ช่วยเหลือครอบครัวของศรีนาครอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งวิ่งเต้นเรื่องสิทธิสัญชาติดทยให้ ครูใหญ่และภรรยาจึงเป็นเสมือน ภาพแทนอัตลักษณ์
ของคนดทยที่จะมักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และคอยช่วยเหลือผู้ อื่นเมื่อมีโอกาส แต่ขณะเดียวกันลูกชาย
ครูใหญ่ที่ทาผิดฐานฆ่าคนตายแต่ดม่ดด้ถูกทางการจับ เพราะลูกชายของศรีนาครดม่มีประวัติบุคคลใน
ทะเบียนราษฎร์ การอาศัยอยู่เมืองดทยของศรีนาคร แม้นานหลายปี แต่ในทางกฎหมายถือว่าเป็น
บุคคลหลบหนีเข้าเมือง ผู้เขียนเล่าเรื่องปะทะกันระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม ที่บีบเค้นจิตใจผู้อ่านกับ
คาถามที่ว่าเราต้องคานึงถึงสิ่งใดระหว่างกฎหมายกับสิทธิความเป็นมนุษย์
ในโต๊ะกลมกับน้ามันหอม มีการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตัวละครเจ๊ะมูนะฮ์แม่ของดา
โอ๊ะชาวมิสลิม ที่เคร่งครัดในศาสนา ดม่พอใจลูกชายที่นาโต๊ะเก่าๆ มาจากกองขยะ เพื่อนามาใช้ใน
บ้านเช่าราคาถูก อัตลั กษณ์ของชาวมุส ลิ มและตัว ละครสั ญชาติมาเลย์ จีน และอินเดีย ที่ผู้ เขียน
ประกอบสร้างขึ้นในความหลากหลายของผู้คนและชาติพันธุ์ ที่อยู่ในชุมชนบ้านเช่า ในวันหนึ่งเมื่อดา
โอ๊ะลูกชายต้องดปทางานแล้วเจ๊ะมูนะฮ์เป็นลม กลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา เหล่านั้นต่างมา
ช่วยเจ๊ะมูนะฮ์ทั้งนาส่งคลินิก หายาดมมาให้ และบีบนวดให้บรรเทาจากอาการ เรื่องเล่าสื่อนัยว่า โต๊ะ
กลม ที่ดาโอ๊ะนามาใช้ในบ้านนั้น เมื่อมาอยู่ในบ้านเช่าเจ๊ะมูนะฮ์ก็สามารถใช้รับแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยือน
แบบมิตรภาพดด้ โต๊ะกลม จึงสื่อถึงความกลมเกลียวของกลุ่ม โดยมิตรภาพนี้จะดม่มีการแบ่งเชื้อชาติ
ในการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่เป็นสังคม พหุวัฒนธรรม
ในประตู เป็นการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนสิงคโปร์ที่ต้องแข่งขันกับตนเอง และคนใน
สังคมในการทางานเพื่อให้อยู่รอดในสังคมตามระบบทุนนิยม ตัวละครดด้เล่าถึงการเดินทางดปทางาน
ในแต่ละวัน ที่ต้องเร่งรี บและแข่งขันกับเวลาในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ตื่นนอน ออกจากบ้าน รอรถ
ประจาทาง ขึ้นรถดฟฟ้า รถดฟฟ้าใต้ดิน และรถบัสของบริษัทเพื่อให้ทันทางานในแต่ละวัน และการ
ทางานก็เสมือนคนเรานั้นเป็นเพียงเครื่องจักรกลชิ้นหนึ่ง ที่ต้องทางานให้ทันเวลา ในแต่ละวัน จึง
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เป็ นอัตลั กษณ์ให้ เห็ นวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์ที่ต้องแข่งขันกับสังคมและเวลาตลอดเวลา และหาก
พิจารณาด้านเศรษฐกิจการเมืองของสิงคโปร์จะเห็นว่าประเทศสิงค์โปร์นั้นมีการพัฒนาประเทศจากที่
เป็นเพียงเกาะเล็กๆ จนเป็นเมืองท่านานาชาติที่สาคัญระดับสากล (อภิเชษฐ กาญจนดิฐ,2557, หน้า
68) และมีการเติบโตเศรษฐกิจในระดับต้นของอาเซียน
หากกล่ าวถึ งอัต ลั กษณ์ ในสั ง คมพหุ วัฒ นธรรมของอาเซี ยน จะเห็ นว่าแต่ล ะประเทศใน
ประเทศสมาชิ กอาเซี ย น มีอั ตลั ก ษณ์ เฉพาะแต่ล ะชาติ เพื่ อแสดงให้ เ ห็ น เอกลั ก ษณ์ที่ ชัด เจนของ
ประเทศนั้นๆ เพราะความเป็นอัตลักษณ์นั้น เป็นเรื่อง ที่แต่ละประเทศดด้ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์
ความเชื่อ ค่านิยม และถือปฏิบัติสืบทอดกันมา จึงทาให้แต่ละชาติ มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน โดดเด่นของ
แต่ละประเทศ ส่วนอัตลักษณ์ร่วมในเชิงพหุวัฒนธรรมที่อาเซียนต้องการให้เป็นหนึ่ง อัตลักษณ์อาเซียน
(One Identity) นับว่าเป็นภาพที่ดม่ชัดเจน เพราะแต่ละชาติจะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน แม้ว่า
บางประเทศจะมีความคล้ายคลึงกันเชิงวัฒนธรรมอย่างเช่น ดทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่ผู้คนมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ก็ดม่ถึงกับเหมือนกันเสียทีเดียว กล่าวดด้ว่าอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนจึงเป็น
เพียงมายาคติที่เขียนขึ้น ภายใต้ในคาขวัญของกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเท่านั้น
สรุปผล
สรุปดด้ว่าการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียนคัด
สรร ในบทความครั้งนี้ พบว่าวรรณกรรมแต่ละเรื่องที่คัดสรร มีกระบวนการประกอบสร้างความเป็น
รั ฐ -ชาติ ข องตนดด้ ค่ อ นข้ า งสู ง กล่ า วคื อ เรื่ อ งสั้ น ที่ น าเสนอจะมุ่ ง น าเสนอระบบสั ง คม การเมื อ ง
เศรษฐกิจ ที่แต่ละชาติกาลังเผชิญหรือรัฐกาลังพัฒนาตามนโยบายรัฐ แต่ตอกย้าความเป็นอื่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์อื่น โดยนาเสนอให้เห็นชัดเจนว่าคนสัญชาติอื่นมีความเป็นอื่น (The Other) ดังปรากฏใน
คนขายโรตีจากศรีลังกา การมองคนศรีลังกาแตกต่างจากคนดทยในเรื่องเล่านี้ ตอกย้าความเป็นอื่นทั้ง
ภาษาพูด บุคลิกท่าทาง สีผิว ความเป็นอื่นที่อยู่ในฐานะบุคคลดร้สัญชาติ ดม่มีสิทธิขั้นพื้นฐาน จึงตอก
ย้าความเป็นอื่นชัดเจนมาก อีกเรื่องที่มีความชัดเจนในการประกอบสร้างความเป็นอื่น ในปู่ของจมา มี
กระบวนการผลิตซ้าความเป็นอื่นของกลุ่ม ชาติพันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ในพม่า แม้ว่าปู่ของจมาจะเป็นทหาร
ที่รบกับต่างชาติที่มารุกรานพม่าในช่วงสงคราม แต่ทางการพม่าหรือคนในสังคมพม่ากลับดม่ดด้ยกย่อง
หรือให้สิทธิกับปู่ของจมา เพราะเขามีสัญชาติมาจากอินเดียและเป็นชาวมุสลิม เรื่องสั้นที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นดด้ว่าผู้เขียนดด้นาเสนอกระบวนการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนที่เน้นความ
เป็ น ชาติต น ตอกย้ าความเป็ น อื่ น ของชาติ พั นธุ์ อื่ น แม้จ ะอาศัย อยู่ใ นประเทศนั้ น นานแล้ ว ก็ต าม
ดังนั้นอัตลักษณ์ร่วมของประชาชนอาเซียนที่ปรากฏในวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร พบว่าปรากฏดม่
ชัดเจนในลักษณะร่วมกัน จึงสรุปว่าอัตลักษณ์อาเซียนมีลักษณะปัจเจกเฉพาะแต่ละประเทศมากกว่า
เรื่องเล่าอาเซียนที่ปรากฏในชุดวรรณกรรมอาเซียนคัดสรร ยังพบ การนาเสนอเรื่องเล่าผ่านสหบท
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ประวัติศาสตร์ ผลิตซ้าเรื่องสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเหตุการณ์ความดม่สงบ ทาง
การเมืองภายในประเทศแต่ละประเทศ ตอกย้าปัญหาสังคมที่รัฐควรนาปัญหาดังกล่าวดปเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และผลิตซ้าอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐที่มักครอบงา
สังคม ส่วนการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวนั้น นับว่าเป็นเพียงมาคติ ที่กลุ่มประชาคมอาเซียนดด้สร้างคา
ขวัญวางแนวทางดว้ ความเป็นหนึ่งเดียวจึงน่าจะเป็นดปดด้ยากเนื่องจากบริบทสังคม วัฒนธรรมที่มี
รากเหง้าต่างกัน แต่หากมองชาติพันธุ์ที่มีรากร่วมกัน เช่น กลุ่มดทดา ดทขาว ดทแดง ดทลื้อ ที่มีกลุ่มชน
กระจายเกือบทุกประเทศในอาเซียน น่าจะจุดประกายให้เกิดอัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรม ที่น่าสนใจ
ของอาเซียนดด้ ปัจจุบันการเข้าใจวัฒนธรรมในพื้นที่อื่นเพื่อธารงอัตลักษณ์ของกันและกันแต่ละชน
ชาติจึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง “...พื้นที่ทางวัฒนธรรมนับเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อกระบวนการธารง
รักษาอัตลักษณ์...การสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมดปถึงการเปิดพื้นที่ สร้ างจิตสานึก
และการสร้างมโนทัศน์ของการลดอคติทางวัฒนธรรม” (สุธี จันทร์ศรี, 2561, หน้า 240)
อภิปรายผล
จากการศึกษาการประกอบสร้างอัตลักษณ์ร่วมของประชาคมอาเซียนในวรรณกรรมอาเซียน
คัดสรร พบว่า มีมุมมองที่น่าสนใจหลายประการ หากมองประเด็นการประกอบสร้าง จะพบว่าเรื่องสั้น
แต่ล ะเรื่องในวรรณกรรมชุดนี้ มีกระบวนการประกอบสร้างเรื่องเล่าแบ่งเป็นแนวสั งคม ผู้ เขียน
นาเสนอภาพแทนสังคมชนบทที่กาลังพัฒนา ภายใต้ วาทกรรมการพัฒนา มีการประกอบสร้างความ
เป็นอื่นของชนชาติอื่นในสังคมอยู่อาศัย ที่ผู้เขียนตั้งคาถามกับประเทศอาเซียนเชิงเย้ยหยันว่ า คนชาติ
พันธุ์อื่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของชาติอื่นสืบต่อมาจากบรรพบุรุษนานกว่า 300 ปีแล้วนั้น ยังถูกกีดกันว่า
เป็นคนอื่น ดังตัวละครอูบะกู่ ในปู่ของจมา ที่อาศัยอยู่ในพม่าสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ปู่ของจมายัง
มี คุณูประการต่อชาติโดยถูกเกณฑ์ดปเป็นทหารต่อสู้กับชาติอื่นเพื่อให้พม่าชนะ แต่กับดม่มีพื้นที่ยืนใน
สังคม เพราะถูกสรุป ว่าเป็ น คนอื่นดม่ใช่เชื้อชาติพม่า นักเขียนจึงสื่อนัยถึงการรวมกลุ่ มประชาคม
อาเซีย นภายใต้ ว าทกรรมความเป็ นหนึ่ งเดี ย ว ความจริง แล้ ว การผลิ ตวาทกรรมชุ ด นี้ ขึ้น มา เพื่ อ
ประกอบสร้ า งภาพแทนของประชาคมอาเซี ย นแบบผิ ว เผิ น หรื อเพื่ อ การประชาสั ม พั นธ์ เ ท่ า นั้ น
วรรณกรรมนาเสนอภาพแทนสังคมอาเซียนในระบบทุนนิยม ที่ดหลบ่าเข้ามาในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้แบบดม่ดด้เชื้อเชิญ และวิกฤตสังคมสมัยใหม่ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางการแข่งขัน ของผู้คน
ในสังคม ดังปรากฏในเรื่องประตู เรื่องสั้นสิงคโปร์ที่แสดงการยั่วล้อพฤติกรรมของคนวัยทางาน ที่ดม่
ต่างจากหุ่นยนต์ ทางานตามระบบกลดกของระบบทุนนิยม ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้มีประเด็นสอดคล้อง
กับ ตรีศิลป์ บุญขจร (2556, หน้า 2) กล่าวดว้ในบทบรรณาธิการหนังสืออาเซียนจากมิติวรรณกรรม
อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์ ดว้ว่า “...วรรณกรรมอาเซียนแทบทุกประเทศ มีลักษณะเป็นวรรณกรรม เพื่อ
สร้างสานึกรักชาติ และต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศตนเองให้พ้นจากการครอบครองของ เจ้าอาณา
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นิคม และเกิดแนวคิดสัจจะสังคมนิยม (Social Realism)...มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาสังคม
ความดม่ เท่ า เที ย มและความยากดร้ บางประเทศมี ส งคราม และการต่ อ สู้ แ ละความขั ด แย้ ง
ภายในประเทศต่อเนื่อง” ในประเด็น ภาพแทนความเป็นสตรี จะเห็นว่า เรื่องฉันคือใคร ประกอบ
สร้างให้ตัวละครหญิงต้องเป็นผู้รับภาระอันหนักอึ้ง รวมทั้งมารดาของจันต้องถูกเกณฑ์ออกรบร่วมกับ
ผู้ ช่ ว ย จั น มี ชี วิ ต ที่ ย ากล าบากและต้ อ งดู แ ลสามี ที่ ติ ด เอดส์ จึ ง เป็ น การผลิ ต ซ้ าแนวคิ ด สตรี ต าม
อุดมการณ์รัฐ สอดคล้องกับ อารียา หุตินทะ (2556, หน้า 82) ที่อธิบายแนวคิดกุลสตรีของกัมพูชาที่
ศึกษาดว้ในเรื่องแนวคิดกุลสตรีในนวนิยายของนักเขียนสตรีเขมรว่า “...หัวข้อที่เกี่ยวกับสตรีแท้จริงคือ
การประกอบสร้างภาพต้นแบบของมารดา ในอุดมคติและสตรีในฐานะประชากรตัวอย่างเพื่อกระตุ้น
ให้สตรีทั่วประเทศปฏิบัติตามนโยบายรัฐอย่างเข้มแข็ง ” ในประเพณีชีวิต เรื่องสั้นของลาว นาเสนอ
การผลิตซ้าความเชื่อเรื่องผีและศาสนาในวิถีชีวิต จึงเป็นการนาเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ให้
ความสาคัญกับความเชื่อในสิ่งลี้ลับสืบมาถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับ ปฐม หงส์สุวรรณ (2554, หน้า
285) ที่อธิบายความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมพุทธกับผีในกลุ่มชนชาติลาวว่ า อัตลักษณ์ทางศาสนาของ
สังคมลาวนั้นมีความซับซ้อนที่ผสมผสานกันอยู่ทั้งคติความเชื่อดั้งเดิม และคติความเชื่อที่เข้ามาใหม่
ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิสั มพันธ์กับสังคมภายนอก แต่ก็ยังมีกลิ่นอายของคติความเชื่อดั้งเดิมที่ยัง
หลงเหลืออยู่
ผู้วิจัย มีข้อสังเกตว่าเรื่องเล่ าเหล่านี้ ดด้นาเสนอให้เห็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่คนในประชาคม
อาเซียนต้องตระหนัก ในความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเดียว จึงจะทาให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนเข้าใจความเป็นอาเซียน บนความหลากหลายของชาติพันธุ์ ต้องยอมรับกันและกันในมุมมอง
ของความมีตัวตนบนพื้นที่อื่นอย่างมีนัยสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
1. หากจะศึกษาวรรณกรรมอาเซียนในชุดอื่นๆ ควรพิจารณากรอบคิดทางสังคมศาสตร์มา
ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยงเรื่องเล่าในเชิงประวัติศาสตร์ และให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมตะวันออก
ในการประกอบสร้างความเป็ นอาเซียน ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มีความเชื่อมโยงเชิง
มนุษยธรรม
2. การนาผลการวิจัยดปใช้ประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาประเด็นอัตลักษณ์ร่วม
(Collective Identity) และอัตลักษณ์ระดับปัจเจก (Individual Identity) ดปพิจารณาในเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระดับต่างๆ ในเชิงสังคม วัฒนธรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง
ความสาคัญของประเทศ “เพื่อนบ้านอาเซียน”
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บทคัดย่อ (Abstract)
การศึกษาสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวที่จะช่วยเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหา
การตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ให้แก่วัยรุ่นหญิง เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เพื่อ
ค้นหาการเปลี่ยนแปลงของบทบาทครอบครัว ที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น และ
ศึกษาปัจจัยเกี่ยวข้องที่ชักจูงให้วัยรุ่นหญิงเกิดการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ โดยทาการเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร ตารา หนังสือ รายงานการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วนาเสนอผลการศึกษาเชิงวิเคราะห์และ
ทาการสังเคราะห์ข้อมูลที่ดด้มา ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มีผลต่อ
ทัศนคติด้านการมีเพศสัมพัน ธ์ของวัยรุ่น สั มพันธภาพในครอบครัว ที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความ
ใกล้ชิดกับวัยรุ่น ความดม่เข้าใจสภาวะความเป็นวัยรุ่นของบุตรหลาน ทาให้วัยรุ่นปิดกั้นครอบครัวแต่
เลือกเสพสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น (UNFPA, 2556) สังคมออนดลน์กลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุ และเป็นปัจจัยที่
นาดปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นดด้ง่ายขึ้น แม้เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันต้องการความมีอิสระ แต่
ขณะเดียวกันเด็กและวัยรุ่นยังขาดการตระหนักรู้ในการป้องกันตัวเอง มีความรู้น้อยเรื่องเพศสัมพันธ์
ที่ปลอดภัย รวมทั้งยังขาดคาชี้แนะที่เหมาะสมจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วน ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ประเด็น
สาคัญอันดับแรกคือสัมพั นธภาพเชิงบวกของสถาบันครอบครัวที่จะเป็นภูมิคุ้มกันอีกทางหนึ่งให้กับ
บุตรหลานวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ดด้รู้เท่าทันปัญหานี้ สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัวยั งสร้ างการตระหนักรู้ ให้ วัยรุ่นทั้งหญิงและชายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาว ะ
อนามัยทางเพศที่ถูกต้อง และช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงภัยของวัยรุ่นให้ดีขึ้นดด้
คาสาคัญ (Keywords) : สถาบันครอบครัว การตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ วัยรุ่น
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Abstract
A Study on Relationship of Family Institute for Raising Awareness
about Undesirable Pregnancy to Female Adolescents is a documentary research
aimed to search for changes of family role influencing female adolescents’ unwanted
pregnancy. It also studies associated factors persuading female adolescents to have
unwanted pregnancy by collecting data from documents, textbooks, books and
internet searching report and then presenting analytic research findings as well as
synthesizing the data. The results find that parents’ lifestyles have effects on
adolescents’ attitude toward sexual relationship. Relationship in the family without
intimacy between parents and teenagers and understanding teenage condition
increases adolescents’ technology media consumption (UNFPA, 2013). Cyber society
turns into the enticement and the factor more easily leading to sexual relationship
among teenagers. Even though teenagers nowadays need freedom, they still lack of
awareness in self-protection, knowledge on safe sex, and proper suggestions from
parents, teachers as well as all sectors which involve. Thus, in the prevention of
adolescents’ unwanted pregnancy, the first and most important factor is positive
relationship of family institute which works as immunity raising awareness in the
problem for teenagers, especially female, who are growing up to be adults. Also,
positive relationship in the family raises both male and female adolescents’
awareness in correct sexual hygiene.
Keywords : Family Institute, Unwanted Pregnancy, Adolescents
บทนา (Introduction)
สังคมดทยมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตและวัฒนธรรมดปจากยุคก่ อน การแข่งขันที่
มุ่งเน้นความเติบโตทางเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยม ทาให้บทบาทครอบครัว ค่านิยม และวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงดป การก้าวสู่ ยุคโลกาภิวัตน์หรือกระแสทุน ส่งผลให้โครงสร้างของสั งคมทุกระดับมี
ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันมากกว่าเกื้อกูล พ่อแม่จาต้องแยกย้ายและช่ วยกันทางาน และทิ้ง
บุตรหลานให้เติบโตอยู่กับผู้สูงอายุหรือญาติพี่น้อง เมื่อสถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันสาคัญขาดความ
อบอุ่นใกล้ชิด ประกอบกับมีการเปิดรับค่านิยมจากวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในชีวิตประจาวัน เช่น
การแต่งกายที่ล่อแหลมมากขึ้น การยอมรับการทักทายแบบโอบกอด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่าง

856

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ของค่านิยมใหม่ ที่ทาให้ค่านิยมการรักนวลสงวนตัวแบบวัฒนธรรมดทยลดลง และเมื่อการดารงชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันดาเนินดปพร้อมกับเทคโนโลยีทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ เกิดเป็น
สังคมออนดลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ดลน์ ที่ทาให้การสื่อ สารมีความง่าย สะดวกต่อการนัดพบ พูดคุยระหว่าง
วัยรุ่นด้วยกัน สังคมออนดลน์จึงกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุและเป็นปัจจัยเสริมที่นาดปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่นดด้ง่าย อีกทั้งอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่สาคัญคือ สื่อทางเพศต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงง่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่วัยรุ่นหาซื้อมาดื่มดด้สะดวก ล้วนเป็นเหตุผลักดันให้เกิดปัญหาต่อวัยรุ่นทั้งหญิง
และชาย นอกจากสัมพันธภาพของครอบครัว และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมจากภายนอกแล้ว ช่วงวัยนี้
ยังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งวัยรุ่นต้องปรับตัวกับสภาพร่างกายที่
เปลี่ยนดป มีอารมณ์อ่อนดหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง สับสนในบทบาทของ
ตนเองระหว่างการเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นช่วงวัยที่เพื่อนมีอิทธิพลสูงต่อความคิด และวัยนี้ยังให้ความ
สนใจในเรื่องเพศเป็นอย่ างมาก เนื่องจากเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางเพศที่ส มบูรณ์จากอิทธิพลการ
ทางานของสมองส่วนดฮโปทาลามัส (hypothalamus) ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) และต่อม
เพศ (gonad) ทาให้ผู้หญิงมีลักษณะของความเป็นเพศหญิง และผู้ชายมีลักษณะของความเป็นเพศ
ชาย ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงทางเพศทาให้วัยรุ่นเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยต่อมเพศจะมีหน้าที่
ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen) และเทสโทสเตอโรน (testosterone) ซึ่งฮอร์โมนทั้งสองนี้ทาให้
ร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มสาวและมีอิทธิพลเป็นแรงขับทางเพศ (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข, 2558) จะเห็นดด้ว่า นอกจากการเปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยที่เกิดกับตัววัยรุ่นเอง
แล้ว ปัญหาของวัยรุ่นยังมีสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาสมทบ เพราะเมื่อสภาพสังคม
ชนบทกลายเป็นสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรูปแบบ
การใช้ ชี วิ ตของพ่ อ แม่ ผู้ ป กครอง และมี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บการมี เ พศสั ม พั น ธ์ ข องวั ย รุ่ น ด้ ว ย
สัมพันธภาพในครอบครัวที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ขาดความใกล้ชิดกับวัยรุ่น ความดม่เข้าใจสภาวะความ
เป็นวัยรุ่นของบุตรหลาน เป็นปัจจัยทาให้วัยรุ่นเลือกเสพสื่อเทคโนโลยีมากขึ้น (UNFPA, 2556) จุด
เปลี่ยนสาคัญของเส้นทางชีวิ ตวัยรุ่นในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิง จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับ
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี การท้องดม่พร้อม และการทาแท้ง (ศิรินันท์
กิตติสุสถิต และคณะ, 2554) รายงานการสารวจวัยรุ่นอายุระหว่าง 15–19 ปี เมื่อปี 2557 ของ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในปี 2556 มีวัยรุ่นที่คลอด
บุตรมากกว่า 2 ล้านคน ซึ่งมีภาวะท้องดม่พึงประสงค์ ดม่มีการคุมกาเนิดและมีทาแท้ง คิดเป็นร้อยละ
86.3 (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) ข้อมูลดังกล่าวทา
ให้ทราบว่า หญิงวัยรุ่นที่อายุต่ากว่า 20 ปี ในสังคมดทยเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ดม่พึงประสงค์ แม้เด็ก
และวั ย รุ่ น ในปั จ จุ บั น ต้ องการความมีอิ ส ระมากขึ้ น และเด่น ชัดในการตัดสิ น ใจที่ จะคิด เอง เลื อ ก
เป้าหมายชีวิตด้วยตนเอง มีสังคมที่เปิดกว้างให้เรียนรู้ความเป็นผู้ใหญ่เร็วขึ้น แต่ขณะเดียวกันเด็กและ
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วัยรุ่นก็ยังขาดความรู้ในการป้องกันภัยที่จะมาสู่ตนเอง นั่นเพราะมีวุฒิภาวะน้อย ง่ายต่อการโน้มน้าว
จิตใจ ขาดวุฒิทางอารมณ์ ขาดประสบการณ์ ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว ทาให้ขาดความยั้งคิดใน
เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ประจวบ หลักแหลม และคณะ,2556)
หลายคนกลายเป็นพ่อแม่วัยรุ่นทั้งๆ ที่ยังดม่พร้อม ทาให้เสียการเรียน เสียอนาคต สุดท้ายคิดแก้ดข
ดม่ดด้จึงลงเอยที่การทาแท้ง และอาจนาบุตรดปฝากพ่อแม่เลี้ยง หรือทอดทิ้งเด็กจนเป็นภาระเพิ่มขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเด็กรอบด้านดม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเป้าหมายด้านการศึกษา (สุภาวดี เครือโชติกุล และ สกาวเดือน ดพบูลย์ , 2557) การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นยังส่งผลกระทบต่อสภาพอารมณ์และสังคมด้วย เนื่องจากสังคมดทยดม่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิ ง ดังนั้น หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วจึงมักเกิดความรู้สึกมีปมด้อย กลัว
ถูก ฝ่ า ยชายทอดทิ้ ง โดยเฉพาะเมื่อ เกิด การตั้ง ครรภ์ขึ้ น ก็จ ะยิ่ง รู้สึ ก กดดั น อับ อาย และรู้ สึ กต้ อ ง
รับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นนั้น (วิทิตา,2551) ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล รวมทั้งภาวะ
ซึมเศร้า ย่อมนาดปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาในทางที่ดม่เหมาะสม รวมถึงการฆ่าตัวตาย ซึ่งการเผชิญ
ภาวะดังกล่าวถือดด้ว่าเป็นภาวะวิกฤตของชีวิต ผลกระทบที่เกิดกับวัยรุ่นจึงส่งผลกระทบต่อสังคม
ตามมา เช่น การตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์( undesirable pregnancy หรือ unwanted pregnancy)
การแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted diseases) ความเสี่ยงภัย
ของแม่วัยรุ่นและเด็กแรกคลอด เด็กถูกทอดทิ้งที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นปัญหาและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนดทยและการพัฒนาประเทศ ทั้งในขณะปัจจุ บันและ
ในอนาคต
การสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในครอบครัว จึงเป็นสิ่ งจาเป็นสาหรับวัยรุ่นในยุค
ปัจจุบัน เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการดูแล ตลอดจนเป็นผู้ให้คาแนะนาที่ดี
โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษาแก่บุตรหลาน การที่ครอบครัวมีเวลา ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยกัน มีการทากิจกรรม
ต่างๆร่ ว มกัน สิ่ งเหล่ านี้ บ่ งชี้ถึ งสั มพั นธภาพในครอบครัว ที่มี ผ ลต่อ การป้ องกัน การตั้ งครรภ์ดม่พึ ง
ประสงค์ของวัยรุ่นหญิง เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความดว้วางใจ มีทุกข์ภัยก็
สามารถให้คาปรึกษาดด้ทุกอย่าง พ่อแม่ดม่ควรปล่อยบุตรอยู่ตามลาพังเมื่อเกิดปัญหา ต้องทันต่อความ
ทัน สมัย ของสื่ อปั จจุ บั น เพื่อป้ องกันการเสพสื่ อที่ดม่เหมาะสมของบุตร สัมพันธภาพในครอบครัว
สามารถสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของความเป็นเพศหญิง –ชายให้บุตรหลานวัยรุ่น ตลอดจนช่ว ย
เสริมสร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดกับตัวของวัยรุ่นเองและต่อสังคม เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ทางเพศของวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิง
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วัตถุประสงค์
อธิบายสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว ที่มีผลต่อการป้องกันการตั้งครรภ์ดม่พึง
ประสงค์ของวัยรุ่นหญิง (ช่วงอายุ 10 - 19 ปี) ตลอดจนมีข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ดม่
พึงประสงค์ในวัยรุ่น
ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาสาเหตุ ความสาคัญ ตลอดจนปัจจัยเกี่ยวข้องที่มีอิทธิพลชักจูงให้วัยรุ่นหญิง
เกิดการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ ภายใต้บริบทของสังคมดทย
วิธีดาเนินการศึกษา
เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ขอบเขตตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ บทบาทหรือสัมพันธภาพด้านต่างๆของสถาบันครอบครัวที่มีผลต่อสภาวะความเป็น
วัยรุ่น โดยตีความและอธิบายผลตามคานิยาม ตามเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อธิบายผลกระทบของการ
ตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ ผลด้านสัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว และเสนอแนะแนวทางส่งเสริมให้
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาสรุปใจความสาคัญ ถอดความหมาย และ
แยกแยะข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันให้อยู่ในเรื่องเดียวกันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา
คาจากัดความ/นิยาม
สถาบันครอบครัว (Family Institute) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มาอยู่ร่วมกัน มี
ความสั มพัน ธ์ มีความผู กพัน และเกี่ยวโยงกัน มีห น้าที่ความรับผิ ดชอบต่อกัน และมีกฎเกณฑ์ให้
สมาชิกยึดเป็นแนวปฏิบัติ
วัยรุ่นหญิง (Female Adolescents or Teenage Adolescents) หมายถึง วัยที่มีอายุ
อยู่ในระหว่าง 10 – 19 ปี (WHO, 2559) มีเพศกาเนิดที่ระบุในสูติบัตรว่าเป็นเพศหญิง เป็นวัยที่มี
พัฒนาการและการเจริญเติบโตอยู่ระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Adolescents Pregnancy or Teenage Pregnancy) หมายถึง
การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10 - 19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งสามารถแบ่งวัยรุ่น
ออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ Younger Adolescents คือ ช่วงอายุ 10 - 14 ปี, และ Adolescents คือ
ช่วงอายุ 15 - 19 ปี, การอธิบายความหมายในทางชีววิทยาและสรีระวิทยา หากวัยรุ่นหญิงในกลุ่ม
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อายุดังกล่าวมีประจาเดือนและมีเพศสัมพันธ์กับเพศชาย ย่อมสามารถตั้งครรภ์และคลอดบุตรดด้
(World Health Organization, 2004: 5)
การตั้งครรภ์ไ ม่พึงประสงค์ (Unwanted Pregnancy) หมายถึง การมีบุตรหรือการ
ปฏิสนธิของตัวอ่อนมนุษย์ เป็นการตั้งครรภ์ที่ดม่ดด้ตั้งใจหรือดม่ด ด้มีการวางแผนดว้ล่วงหน้า (CDC,
2558) ที่เกิดจากการขาดความรู้ในการวางแผนครอบครัวดม่มีความรู้เรื่องการคุมกาเนิดที่ถูกต้อง หรือ
ดม่ดด้ใช้วิธีการคุมกาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ซึ่งการตั้งครรภ์ที่ดม่ดด้มีการเตรียมพร้อม อาจจะทา
ให้เด็กที่คลอดออกมามีลักษณะผิดปกติหรือมีสุขภาพร่างกายที่ดม่สมบูรณ์ดด้
การทบทวนวรรณกรรม
เพื่อให้ดด้คาตอบตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงทาการทบทวนวรรณกรรม ดังหัวข้อต่อดปนี้
1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในสังคมดทย
2) ผลกระทบของการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์
3) สัมพันธภาพของสถาบันครอบครัว ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นหญิง
การทบทวนวรรณกรรมแต่ละหัวข้อ มีเนื้อหาดังนี้
1) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในสังคมไทย
งานวิจัยของสานักป้องกันและแก้ดขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ ปี 2554 พบว่า สาเหตุปัญหาของการตั้งครรภ์ดม่พร้อมในวัยรุ่น เกิดจากปัจจัยแวดล้อม
3 ประเด็นหลัก คือ 1) ปัจจัยด้านครอบครัว ดด้แก่ สภาพครอบครัวแตกแยก ปัญหาเศรษฐกิจ
ครอบครั ว การอบรมเลี้ ย งดูที่ดม่เหมาะสม การถูกล่ วงละเมิดจากบุคคลในครอบครัว 2) ด้าน
พฤติกรรมของเด็กเอง ดด้แก่ ขาดความรู้เรื่องการคุมกาเนิด ความอยากรู้อยากลอง ขาดความรู้สึกของ
การมีคุณค่าในคนเอง เพราะความประมาท แพ้ยาคุมกาเนิด ค่านิยมทางเพศที่ผิด 3) ปัจจัยแวดล้อม
ทางสังคม ดด้แก่ ความเสื่อมโทรมทางสภาพแวดล้อมในชุมชน อิทธิพลจากเพื่อนที่มีค่านิยมผิดและ
อิทธิพลสื่อที่มีค่านิยมดม่เหมาะสม (สานักป้องกันและแก้ดขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ, 2554)
ศรีเพ็ญ ตันติเวสส (2556) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวั ยอัน
ควร อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้ของวัยรุ่น ความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดทางเพศ
การดม่ดด้เรียนหนังสือ แต่งงานหรืออยู่ด้วยกันเมื่ออายุยังน้อย รายดด้ต่า การเที่ยวเตร่กลางค่ากลางคืน
ดื่มสุราหรือเสพสิ่งเสพติด (ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และคณะ, 2556)
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การศึกษาของมาลีวัล เลิศสาครศิริ (2557) พบว่า ความรู้เรื่องการคุมกาเนิดทัศนคติ
ต่อการตั้งครรภ์ ลักษณะครอบครัว สังคม สิ่งแวดล้อม ค่านิยม วัฒนธรรมและสื่อต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น
ปวีณ ภัท ร นิ ธิตั น ติ วัฒ น์ และขวั ญใจ เพทายประกายเพชร (2558) พบว่ า การ
ตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์และการทาแท้งเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม คนส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์เพราะขาด
ความรู้ในการคุมกาเนิด ประกอบกับเรื่องเพศในปัจจุบันเป็นเรื่องที่ปกติ สามารถพบเห็นและเรียนรู้
จากสื่อต่างๆและเพื่อนฝูง การหาซื้อถุงยางอนามัยและยาคุมกาเนิดหาดด้ง่ายทั่วดป เมื่อเกิดปัญหาท้อง
ดม่พึงประสงค์และการทาแท้งพวกเขาจะปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครองและเพื่อนที่สนิท
2) ผลกระทบของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
หลายประเทศให้ความสนใจ ประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน เนื่องจาก
เป็นพฤติกรรมที่ยังดม่ควรเกิดขึ้น เพราะวัยรุ่นยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน หากเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบตามมากับตัววัยรุ่นเองและส่งผลกระทบต่อสังคมด้วย เช่น เช่น การตั้งครรภ์ระหว่าง
เรียน การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเชื้อเอชดอวี ซึ่งทาให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ ผลการเรียน
ตกต่า และเป็นภาระของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือดูแล นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความลาบากใน
การพัฒนาประเทศในอนาคต (ปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์ และ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, 2558)
งานวิจัยของ วิทิตา สุขทั่วญาติ. (2551) ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ทาให้มีการตั้งครรภ์ดม่
พึงประสงค์ วัยรุ่นหญิงใช้วิธีการยับยั้งการตั้งครรภ์โดยวิธีการใช้ยาขับประจาเดือน มีการทาแท้งโดย
ดม่ถูกต้อง ดม่ระวังภาวะแทรกซ้อนจากโรคเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ สุดท้ายต้องออกจากโรงเรียน
กลางคัน เสียเวลา สูญเสียอนาคตของตนเองและดม่ตอบสนองความคาดหวังของครอบครัวและสังคม
ดด้
การตั้งครรภ์โดยดม่ดด้แต่งงานนั้น เป็นสิ่งที่ทาให้การใช้ชีวิตในแบบของวัยรุ่นดด้สิ้นสุดลง
ในลักษณะของการถูกตัดขาดจากเพื่อน และดม่สามารถเข้าดปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นของวัยรุ่น
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของที่พบว่า การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของหญิงวัยรุ่นนั้น ส่งผลให้พวก
เธอดม่สามารถใช้ชีวิตในแบบของวัยรุ่นดด้อีกต่อดป ทาให้พวกเธอต้องมีภาระรับผิดชอบมากขึ้น (East,
Chien, & Barber, 2012)
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3) สัมพันธภาพของสถาบันครอบครัวที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
งานวิจัยของ วิทิตา สุขทั่วญาติ (2551) พบว่า สัมพันธภาพระหว่างครอบครัวเป็นสิ่ง
ที่ช่ว ยหล่ อหลอมพฤติกรรม การเลี้ยงดูของครอบครัว ที่ปล่ อยปละละเลย และครอบครัว ที่บิดามี
พฤติกรรมทางเพศและการใช้อานาจ หล่ อหลอมพฤติกรรมและส่ งเสริมค่านิยมในการใช้เงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ การรับวัฒนธรรมการบริโภควัตถุนิยม ทาให้กรณีศึกษามีนิสัยการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย ขาดผู้ให้คาปรึกษาในช่วงเวลาเกิดปัญหา การใช้อานาจความรุนแรงของสมาชิกในครอบครัว
การขาดความรักและความอบอุ่น ทาให้ เกิดการแสวงหาความรักจากบุคคลอื่นและนาดปสู่ การมี
เพศสัมพันธ์
กิ่งดาว แสงจิ น ดา (2559) ให้ ครอบครัว เข้า มามีส่ ว นสนั บสนุนในการดูแลหญิ ง
ตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยดม่ตั้งใจ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมารดาที่ดีในระยะต่อดป
การศึกษาของ รีนา ต๊ะดี การกลายมาเป็นแม่ของวัยรุ่นมิดด้ส่งผลกระทบในเชิงลบ
เพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกด้วย เมื่อวัยรุ่นหญิงสามารถรับมือกับการเปลี่ยนผ่าน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นดด้ และปรับตัวเข้ากับบทบาทใหม่ดด้ในที่สุด โดยแรงสนับสนุนจากครอบครัว
และคนรอบข้าง มีส่วนสาคัญที่ช่วยผลักดันให้วัยรุ่นหญิงสามารถใช้ชีวิตใหม่ในฐานะผู้ใหญ่และแม่ดด้
อย่างเหมาะสม
 สัมพันธภาพของ
ครอบครัววัยรุ่น
- ความผูกพัน,ใกล้ชิด
- ความดว้วางใจ
- บทบาท,หน้าที่
- ทัศนคติครอบครัว
- การมีสังคมเพื่อน
- ฯลฯ
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
- รายดด้
- สภาวะการมีงานทา
- เศรษฐกิจชุมชน
- ฯลฯ

 แนวทาง,มาตรการ
การป้องการปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึง
ประสงค์
- ความปลอดภัยทางเพศ (Safe Sex)
- การตระหนักรู้ด้านเพศสัมพันธ์

Awareness)

(Sex
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สรุปและอภิปรายผล(Conclution)
ผลการศึกษาเกี่ยวกับสัมพันธภาพของครอบครัวมีความสาคัญในการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ของวัยรุ่นหญิง จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยของผู้ที่เคยดด้ทาการวิจัยมาก่อน
พบว่า ครอบครัวที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษายอมรับดด้กับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของบุตรหลาน
ซึ่งแสดงถึงการยอมรับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดาเนินชีวิตของครอบครัวดทย
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สานักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ปี 2554 ที่พบว่าการห้ามวัยรุ่นอายุต่ากว่า 20 ปีดม่ให้มีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่
เป็นดปดด้ยาก สาเหตุเพราะการรับรู้ของเด็กเองที่เห็น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดา
ดม่ใช่ความผิด เพียงแต่ผู้ใหญ่ดม่ชอบ การลักลอบมีเพศสัมพันธ์ยังเป็ นความท้าทาย ดังนั้น เด็กวัยรุ่น
หญิงทุกคนดม่ว่าจะเป็น “เด็กเที่ยว” หรือ “เด็กเรียน” ต่างเป็น กลุ่มเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ดม่พร้อม
เหมือนกัน (สานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,2554)
การสื่อสารดร้พรมแดน ข่าวสารและข้อมูลยั่วยุในสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นสาเหตุให้วัยรุ่นทั้งชาย
และหญิงมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ส่งผลให้วัยรุ่นหญิงในสังคมดทยเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แม่
วัยรุ่นมีเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสาคัญอันดับต้น โดยพบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมากกว่าด้านอื่นๆ ส่วนปัจจัยด้านการสร้างสัมพันธภาพใน
ครอบครั ว มี ค วามส าคั ญ มากเช่ น กั น เช่ น การเปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ กในครอบครั ว พู ด คุ ย กัน อย่ า ง
ตรงดปตรงมา ก่อให้เกิดความดว้เนื้อเชื่อใจและกล้าที่จะเปิดเผยปัญหากับคนในครอบครัวทุกเรื่อง
รวมทั้งเรื่องความรักของวัยรุ่นที่วัยรุ่นมักอยากให้มีคนรับฟังและเข้าใจ ส่วนบทบาทของสัมพันธภาพ
ในครอบครัวด้านการอบรมสั่งสอน พบปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ คือ การสอนให้วัยรุ่นหญิงกล้า
ปฏิเสธการมีเพศสั มพัน ธ์ที่ดม่เหมาะสม เป็นการชี้แนะทางออกให้ แก่วัยรุ่นหญิ ง สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ มนชนก พัฒน์คล้าย และคณะ (2559) ที่เสนอแนะว่าหลักสูตรการศึกษาและชุมชน
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกาเนิด และการตระหนักถึง
การเป็นกุลสตรีตามแนววิถีของสังคมดทยที่รักนวลสงวนตัว โดยดึงบุคคลภายในครอบครัวและคน
ใกล้ชิดของวัยรุ่นหญิงเข้าร่วมการอบรมหรือทากิจกรรมร่วมด้วย
การที่วัยรุ่นตระหนักถึงโทษของการดม่เชื่อฟังพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เป็นการป้อง
ปรามมิให้วัยรุ่นหญิงพลั้งพลาดในทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องเพศ แต่สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวยังช่วย
เสริมให้เกิดการใช้ทักษะ ดหวพริบ ปฏิภาณ ในการเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ดม่พร้อม ช่วย
ลดความเสี่ยงให้วัยรุ่นหญิงด้านโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์อีกด้วย นอกจากนี้แม้ว่าการตั้งครรภ์และ
การเป็นแม่วัยรุ่นจะดม่เป็นที่ยอมรับ และส่งผลกระทบด้านลบอย่างชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเงิน
ด้านสังคมและด้านจิตใจ แต่เมื่อเวลาผ่านดป แม่วัยรุ่นเริ่มเรียนรู้ที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ

863

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

มีการปรั บ ตั ว เพื่ อรั บ บทบาทใหม่ ในฐานะแม่ ดด้อ ย่างเข้มแข็ งขึ้น นั่นเพราะดด้ก ารหนุ นเสริ มจาก
ครอบครัว ในการบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบทางด้านลบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ และการเลี้ยง
บุตรในวัยรุ่น ทาให้แม่วัยรุ่นบางส่วนสามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญในชีวิตดด้ ทั้งเรื่องการ
ค้นหาอัตลักษณ์ เป้าหมายในชีวิต และการเปลี่ยนบทบาทจากวัยรุ่น นักเรียน ลูก มาเป็นวัยผู้ใหญ่ วัย
ทางาน และแม่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ผลจากการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพเชิงบวกในครอบครัวยังคงมีบทบาทในการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้น :
• ส่งเสริมครอบครัวให้สามารถแยกแยะดด้ว่าบุตรหลานของตนเป็นกลุ่มเสี่ยงด้าน
พฤติกรรมทางเพศหรือดม่ เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ดขดด้ทันท่วงที
• รณรงค์ให้มีการปรับทัศนคติทางลบของครอบครัวต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และ
ชี้แนะแนวทางแก้ดขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
• ควรชี้แนะให้ครอบครัวมีศิลปะในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เพื่อให้ตระหนักรู้
คุณค่าของความเป็นเพศชาย – หญิง และสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศของ
บุตรชายและบุตรสาว
2) ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัว ส่ว นใหญ่สอนการป้องกันภัยจากเพศสั มพันธ์และให้
คาแนะนาเรื่องทางเพศแก่บุตรหลานน้อย ดังนั้น :
• ควรสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ครอบครัว ถึงความจาเป็นในการสอนเพศศึกษาแก่
บุตรหลาน ดม่ควรโยนภาระหน้าที่ในการป้องกันภัยให้แก่บุตรหลานที่ดม่อาจป้อ งกันภัยรอบด้านที่จะ
มาสู่ตนเอง หรือปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนแต่เพียงลาพัง
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาแก่ครอบครัว โดย
นาโปรแกรมการสอนเพศศึกษาที่หน่วยงานอื่นมีอยู่แล้วนามาใช้
• ควรสอดแทรกกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
แก่วัยรุ่น
3) ผลการศึกษาพบว่า ครอบครัวรับรู้และเล็งเห็นประโยชน์ของโครงการที่หน่วยงานต่างๆ
ดาเนินการอยู่ หรือเคยดาเนินการในพื้นที่ศึกษา ดังนั้น :
• ควรสนับสนุนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
เป็ นประโยชน์ แ ก่วัยรุ่ น ให้ คงอยู่และส่งเสริมให้ดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาวัยรุ่นอย่ าง
ต่อเนื่อง
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• ควรพิจารณาความเป็นดปดด้ของโครงการใหม่ และแนวทางของครอบครัวที่ศึกษา
และมีข้อเสนอแนะมา
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
1) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในครอบครัว เพราะพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ที่
มีบทบาทสาคัญในการดูแล ตลอดจนเป็นผู้ให้คาแนะนาที่ดีโดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน การที่ครอบครัวมีเวลา ดูแลเอาใจใส่กัน ห่วงใยกัน มีการทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน ก็จะเกิดความดว้วางใจ มีทุกข์ภัยก็สามารถให้คาปรึกษาดด้ทุกอย่าง พ่อแม่ดม่ควรปล่อยบุตรอยู่
ตามล าพั ง เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หา ต้ อ งทั น ต่ อ ความทั น สมั ย ของสื่ อ ปั จ จุ บั น เพื่ อ ป้ อ งกั น การเสพสื่ อ ที่ ด ม่
เหมาะสมของบุตร
2) ควรทาวิจัยเพิ่มกับกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจง เช่น วัยรุ่นชาย, วัยรุ่นที่ดม่ดด้อาศัยอยู่กับ
ครอบครัว, ครอบครัวที่มีบุตรหลานก่อนเข้าสู่วัยรุ่น ฯลฯ
3) มี ก ารศึ ก ษาที่ แ น่ ชั ด และเฉพาะเจาะจงว่ า หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ วั ย รุ่ น ที่ ด ม่ ด ด้ แ ต่ ง งาน มอง
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองดว้ว่าอย่างดร ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสาคัญมากทั้งนี้เพราะการเป็น
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ดม่ดด้แ ต่งงานตามค่านิยมของสังคมนั้น เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ลาบาก ซับซ้อน
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะสุขภาพร่างกายและจิตใจ และยังส่ งผลโดยตรงต่อสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม ในการดารงชีวิตของแม่วัยรุ่นและทารก
4) ควรทาวิจัยในประเด็นอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ความตระหนักต่อการตั้ง ครรภ์ดม่พร้อมทั้งของ
วัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน วิธีการสอนเพศศึกษาที่เหมาะกับบริบทชุมชน และผลกระทบจากการ
ตั้งครรภ์ดม่พร้อมที่มีต่อครอบครัว ตลอดจนสถาบันอื่นๆในสังคม
5) ควรทาวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐ และพัฒนาโครงการตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่จะ
เสริ มสร้ า ง สั มพัน ธภาพของสถาบัน ครอบครั ว ให้ มากขึ้น เพื่อ ช่ว ยปรับ ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ดม่พึงประสงค์ให้สัมฤทธิ์ผลและ
ลดระดับความรุนแรงลง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ‘สูตรสาเร็จและคุณค่าในนวนิยายรักยอดนิยม
ของดทย’ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวด้านโครงเรื่องจานวน 7 เรื่อง
เพื่อสรุปสูตรสาเร็จในการเขียน นวนิยายแนวดังกล่าว โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนวนิยายที่มีการ
ผลิตซ้าตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นดปทั้งในรูปแบบของละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และละครเวที การวิเคราะห์
สูตรสาเร็จของโครงเรื่องใช้แนวคิดของพาเมลา เรจิส ผลการศึกษาพบว่า โครงเรื่องของนวนิยายรัก
แนวครอบครัวเหล่านี้เป็นดปตามสูตรสาเร็จ คือ สภาพสังคมกาหนด การพบปะ อุปสรรค แรงดึงดูด
การเปิดตัวคบหา ความสัมพันธ์ถึงทางตัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และการให้คามั่นสัญญา การ
เรียงลาดับเหตุการณ์มีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง ทาให้นวนิยายเหล่านี้ดึงดูดความสนใจของ
ผู้อ่านดด้เป็นอย่างดี
คาสาคัญ: สูตรสาเร็จ โครงเรื่อง นวนิยายรักแนวครอบครัว
Abstract
This research was a part of dissertation entitled ‘formulas and values in Thai
popular love novels’. The objective was to study 7 stories of popular love novel
about family on plot for summarizing formula of writing this kind of novel. Samples
were selected from the frequency of reproduction since 6 times or more in a form of
TV play, movie, and stage play. The analysis of plot used formula of Pamela Regis.
The finding found that plots of love novel about family were in the way of formula
consisted of society defined, meeting, barrier, attraction, declaration, ritual death,
recognition, and betrothal but the arrangement of events was different from each
story. This difference of arrangement attracted the reader’s interest successfully.
Keywords: Formula, Plot, Love Stories about family
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บทนา
มุมมองของนักวิจารณ์ที่มีต่อนวนิยายรักแบ่งดด้เป็น 2 แนวทาง แนวทางแรกมองว่า นวนิยาย
รักของดทยมีเนื้อหาวนเวียนซ้ากับแบบเดิม และดม่มีพัฒนาการของเรื่อง ดังที่เจือ สตะเวทิน (อ้างใน
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2538, น. 119) ดด้ให้ฉายานามของนวนิยายรักว่า ‘น้าเน่า’ หมายถึง เรื่องแต่งที่มี
เนื้อหาคาดเดาดด้ง่าย และดม่มีความแปลกใหม่ แต่ในแนวทางที่สอง นักวิจารณ์อีกกลุ่มหนึ่งกลับมอง
ว่า แม้นวนิยายรักจะมีลักษณะร่วมที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ การนาเสนอเรื่องราวความรักของตัว
ละครเอกชายและหญิงที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ดปจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายและดด้ครองรักกันอย่าง
เป็นสุข ดังคากล่าวที่ว่า boy-meets-girl-who-live-happily-ever-after (Wherry, 2015, p.54)
แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว การวางโครงเรื่องความรักมีรายละเอียดที่มากกว่านั้น และรายละเอียด
ดังกล่าวนี้สามารถสรุปออกมาให้เห็นเป็นสูตรสาเร็จ โดยสูตรนี้สามารถนาดปวิเคราะห์นวนิยายรักแนว
ต่างๆ ดด้เพื่อให้เห็นว่ามีความซับซ้อนของการบิดเนื้อเรื่องและเหตุการณ์ให้ออกมาแตกต่างกัน ทั้งที่มี
แนวเรื่องใกล้เคียงกัน สูตรสาเร็จที่กล่าวมานี้คิดขึ้นโดยพาเมลา เรจิส (Pamela Regis) ซึ่งเขียนดว้ใน
ตาราชื่อ A Natural History of the Romance Novel ประกอบด้วยคุณลักษณะ 8 ประการ ดด้แก่
สภาพสังคมกาหนด (Society Defined), การพบปะ (The Meeting), อุปสรรค (The Barrier), แรง
ดึงดูด (The Attraction), การเปิดตัวคบหา (The Declaration), ความสัมพันธ์ถึงทางตัน (The
Ritual Death), การยอมรับซึ่งกันและกัน (The Recognition), การให้คามั่นสัญญา (The
Betrothal) (อ้างใน Wherry, 2015, p. 62 แปลโดย ทัตพิชา สกุลสืบ)
องค์ประกอบทางโครงสร้างทั้ง 8 ประการจะเกิดขึ้นอยู่เสมอดม่ว่าในนวนิยายรักประเภทใดก็
ตาม ซึ่งในเวลาต่อมา มารีอัน เวย์รี (Maryan Wherry) ดด้ทดลองนาแนวคิดดังกล่าวนี้มาวิเคราะห์นว
นิยายร่วมสมัยเรื่อง Bet Me ของ Jennifer Crusie (2004) ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ าเป็น
จริงและสามารถนามาใช้กับเรื่องเล่าร่วมสมัยดด้ด้วย เนื่องจากสูตรสาเร็จของพาเมลา เรจิส มีที่มาจาก
การศึกษาเรื่องรักแนวตานานวีรบุรุษ ความน่าสนใจของการวิเคราะห์ด้วยสูตรสาเร็จของโครงเรื่องตาม
แนวคิดนี้แตกต่างจากการวิเคราะห์สูตรสาเร็จของนวนิยายในแนวทางอื่นๆ ดั งที่เคยมีมาแล้วในอดีต
เช่น ดวยากรณ์ของนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์ (Vladimir Propp) ที่เห็นว่าโครงสร้างของนิทานมี 4
ข้อ ประกอบด้วย พฤติกรรมอันคงที่ จานวนของพฤติกรรมที่มีอยู่อย่างจากัด การเรียงลาดับของ
พฤติกรรมที่เหมือนเดิมทุกครั้ง และนิทานมหัศจรรย์ทุกเรื่องล้ว นมีโครงสร้างเดียวกัน (อริชัย อรรค
อุดม, 2556) ทฤษฎีการศึกษาการเดินทางของวีรบุรุษของโจเซฟ แคมพ์เบลล์ (Joseph Campbell)
ที่มี 4 ขั้น ตอน ดด้แก่ การออกผจญภัยเพื่อติดตามความสุ ขล้ นพ้นหรือสิ่งที่ขาดหายดปจากสั งคม
(departure) การดด้รับการครอบครูอันเป็นการต้อนรับหรือเปิดเข้าสู่ภาวะที่มีระดับสูงขึ้น (initiation)
การกลับมาสู่สังคม (return) และการนาสิ่งล้าค่าที่เขาค้นพบจากการผจญภัยมามอบให้กับสังคม (the
keys) (Campbell, 1973 อ้างใน บารนี บุญทรง, 2552) และทฤษฎีการเดินทางนักเขียนของคริสโต
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เฟอร์ โวกเลอร์ (Christopher Vogler) ที่นาแนวคิดของแคมพ์เบลล์ มาปรับใช้กับการเขียนบท
ภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์โดยปรับการเดินทางของวีรบุรุษ 17 ขั้นตอนลงเหลือ 12 ขั้นตอน
กล่าวคือ โลกปกติ (ordinary world) เสียงเรียกสู่การผจญภัย (call to adventure) การปฏิเสธเสียง
เรียก (refusal of the call) การพบกับผู้ให้คาปรึกษา (meeting with the mentor) การข้ามธรณี
ประตูแรก (crossing the first threshold) การทดสอบพันธมิตร ศัตรู (tests, allies, and
enemies) การเข้าถึงถ้าที่อยู่ลึกที่สุด (approach the inmost cave) การทดสอบอย่างสาหัส
สากรรจ์ (ordeal) รางวัล (reward) การเดินทางกลับ (the road back) และการเกิดใหม่ (the
resurrection) (บารนี บุญทรง, 2554) ทฤษฎีเหล่านี้มองลักษณะร่วมของโครงสร้างของเรื่องเล่าต่างๆ
เช่น นิทาน ตานาน ภาพยนตร์ และบทละครโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามลาดับขั้น ซึ่งจะแตกต่าง
จากมุมมองของพาเมลา เรจิสที่เ ห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ทั้ง 8 ประการสามารถปรับเปลี่ยนดด้ตาม
ความต้องการของผู้เขียน
ในการศึกษานี้ดด้แปลองค์ประกอบและความหมายเป็นภาษาดทย โดยอิงทั้งคาอธิบายของ
สิขรินทร์ สนิทชน และมารีอัน เวย์รีดว้เป็นกรอบสาหรับการวิเคราะห์ ซึ่งจะนามาทดลองใช้กับนว
นิยายรักยอดนิ ยมของดทยในแนวครอบครัวเพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้จะมีโครงสร้างที่เป็นสูตรสาเร็จ
เหมือนกัน แต่การเรียงลาดับการเกิดเหตุการณ์ที่แตกต่างกันดปทาให้เนื้อเรื่องดึงดูดความน่าสนใจของ
ผู้อ่านดด้จนจบเรื่อง รวมถึงสร้างความรู้สึกร่วมให้อยากอ่านนวนิยายในแนวดังกล่าวมากขึ้นดปด้วยจน
นาดปสู่การเป็นนวนิยายยอดนิยมที่ครองใจผู้อ่านมาดด้อย่างยาวนาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์สูตรสาเร็จของโครงเรื่องในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวจากความถี่ในการผลิตซ้า
ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นดปจากจานวนครั้ง
มากที่สุด 12 ครั้งนับตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มมีการนามาผลิตซ้าจนถึงปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดของกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 7 เรื่องแสดงในตารางดังต่อดปนี้
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ลาดับ

ชื่อเรื่อง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บ้านทรายทอง
น้าเซาะทราย
น้าผึ้งขม-ระฆังวงเดือน
เมียหลวง
สวรรค์เบี่ยง
ละอองดาว
อีสา

ความถี่ในการผลิต
ซ้า
12
7
7
7
6
6
6

ละคร
โทรทัศน์
6
5
6
6
5
4
6

ภาพยนตร์ ละครเวที
2
2
1
1
1
2
-

4
-

สูตรสาเร็จของโครงเรื่องในนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัววิเคราะห์ด้วยทฤษฎีสูตรสาเร็จ
ของพาเมลา เรจิส ประกอบด้วย 8 ลักษณะ ดังนี้ (สิขรินทร์ สนิทชน, 2557, น. 29-30 และ Wherry,
2015, pp. 62-64)
1. สภาพสังคมกาหนด หมายถึง สังคมที่เป็นฉากของท้องเรื่อง ส่วนมากปรากฏในตอนต้น
ของนวนิยายที่ทาให้ผู้อ่านเห็นภาพโดยรวม อาจมีภาวะบกพร่องที่บีบบังคับหรือกดดันตัวละครเอก
หญิงและชาย
2. การพบปะ หมายถึง องค์ประกอบในช่วงต้นของนวนิยายที่ตัวละครเอกหญิงและชายดด้
พบกัน
3. อุปสรรค หมายถึง สิ่ งขัดขวางที่ทาให้ ตัว ละครหญิงและชายนั้นดม่อาจครองรักกัน ดด้
อุปสรรคเป็นองค์ประกอบที่พบดด้ตลอดทั้งเรื่อง
4. แรงดึงดูด หมายถึง ความพึงพอใจในกันและกันทั้งทางเพศ มิตรภาพ จุดหมาย ความ
คาดหวังทางสังคม
5. การเปิดตัวคบหา หมายถึง การเปิดเผยความรู้ สึก การดด้บอกความนัย ส่วนมากปรากฏ
ช่วงท้ายของเรื่อง
6. ความสัมพันธ์ถึงทางตัน หมายถึง การฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนจะเป็นดปดม่สาเร็จเพราะหา
ทางออกดม่ดด้
7. การยอมรับซึ่งกันและกัน หมายถึง การตระหนักรู้ถึงจิตใจของตนเอง การยอมรับข้อเสีย
ของกันและกัน
8. การให้คามั่นสัญญา หมายถึง การดด้ครองรักและอยู่ร่วมกันของตัวละครเอกหญิงและ
ชาย
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ลักษณะพิเศษของสูตรสาเร็จดังกล่าวนี้ระบุว่าการเกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์ดม่จาเป็นต้อง
เรียงลาดับในลักษณะเดียวกัน และดม่จาเป็นต้องมีครบทุกลักษณะในแต่ละโครงเรื่อง ทาให้การผูก
เรื่องเป็นดปดด้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อนาดปใช้เข้าคู่กับการพิจารณากลวิธีการดาเนินเรื่องที่
ประกอบด้วย จุดเริ่มเรื่อง จุดเริ่มต้นของปัญหา ปัญหาถึงขีดสุด การคลี่คลายปม และการจบเรื่องจะ
ทาให้เห็นรายละเอียดของความสัมพันธ์ดด้มากยิ่งขึ้น
ผลการวิจัย
สู ต รส าเร็ จ ของโครงเรื่ อ งในนวนิ ย ายรั ก ยอดนิ ย มแนวครอบครั ว จ านวน 7 เรื่ อ ง มี ก าร
เรียงลาดับเหตุการณ์ ดังต่อดปนี้
บ้านทรายทอง
พจมาน พินิตนันทน์ เดินทางมาบ้านทรายทองตามคาสั่งของพ่อเพื่อเป็นแหล่งพักพิงเมื่อมา
เรียนต่อ โดยที่แม่ของเธอดด้ส่งจดหมายแนะนาตัวมาล่วงหน้า แต่ดม่มีใครสนใจ มีเพียงหญิงใหญ่ที่เห็น
เหตุการณ์ตอนพจมานเป็นลม เลยให้พจมานเข้ามาพักผ่อนรอพบแม่ของตนเองคือ หม่อมพรรณราย
แต่เมื่อหม่อมพรรณรายมาถึงพร้อมกับหญิงเล็กก็หาทางขับดล่พจมาน แต่เมื่อมีจดหมายเป็นเครื่อง
รับรองสิทธิ์ ทั้งสองก็ทาอะดรดม่ดด้ นอกจากให้พจมานอยู่ในสถานะเดียวกับคนรับใช้ และดด้รับหน้าที่
ดูแลคุณชายน้อยเป็นพิเศษ ชายกลางกลับมาจากต่างประเทศ เห็นความดม่ชอบธรรมหลายอย่างจึง
เปลี่ยนแปลงสถานะความเป็นอยู่ของพจมานเสียใหม่ ต่อมาคุณชายกลางดปดูงานต่างประเทศ หญิง
เล็กจึงพาพจมานเข้าสังคมโดยหวังให้พจมานใจแตก แต่พจมานรักษาตัวรอดมาดด้ หญิงเล็กเปิดโอกาส
ให้นกุลเพื่อนของพจมานมาหาดด้โดยเสรี ท่านต้อม คู่หมั้นของหญิงเล็กดม่พอใจพฤติกรรมของเธอที่ชัก
นาพจมานดปเสียคน จึงตักเตือนและมีปากเสียงกันลามดปถึงเรื่องสิทธิ์ในการครอบครองบ้านทราย
ทอง หญิงเล็กคาดคั้นเอาความจริงจากท่านปู่ที่กาลังป่วยหนัก ความจริงจึงเผยออกมาว่าเจ้าของที่
แท้จริงคือ สุรพล ซึ่งเสียชีวิตแล้ว สมบัติจึงต้องตกเป็นของพจมาน พจมานโดนตามตัวให้กลับบ้าน
เพราะน้ องสาวของเธอหนีดปกับ ผู้ชายอื่น และบ้านติดจานอง ทาให้ ครอบครัวเกิดปัญหา แม่ของ
พจมานเลยขอร้องให้พจมานแต่งงานกับผู้ชายคนอื่น ชายกลางตามมาหาพจมานที่บ้านยืนยันรับสิทธิ์
ครอบครองบ้านทรายทอง พจมานกลับมาบ้านทรายทอง ท่านต้อมมาขอถอนหมั้นหญิงเล็ก และให้
ชายกลางเป็นผู้ใหญ่สู่ขอพจมาน ขณะที่ชายกลางดม่อาจปฏิเสธดด้ หญิงใหญ่จึงนาสร้อยที่ชายกลางซื้อ
ให้พจมานมามอบให้เธอ และให้พจมานเลือกคนที่รั ก พจมานกาลังลงดปพบท่านต้อม แต่นกุลมาหา
เสียก่อน พจมานจึงดปหานกุล เป็นการปฏิเสธท่านต้อมโดยปริยาย จากนั้นพจมานรู้สึกตัวจึงดปพบ
ชายกลาง แสดงว่าเธอเลือกเขา เรื่องจึงจบลงอย่างมีความสุข
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จากเนื้อเรื่องของนวนิยายเรื่อง บ้านทรายทอง ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นดด้ว่าเป็ นเรื่องเล่าที่
เน้นเหตุการณ์มากกว่าตัวละคร ดังนั้น บทบาทของตัวละครจะเป็นดปตามเหตุการณ์ที่มากระทบและ
ความสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นของตัวละครเอกทั้งสอง ยกตัวอย่างเช่น ชายกลางและพจมาน ดม่ดด้แสดง
ความรู้สึกต่อกันอย่างชัดเจน แม้ในตอนท้ายเรื่องที่เป็นฉากลงเอย ก็ต้องอาศั ยความช่วยเหลือจาก
บุคคลอื่น เพื่อให้เหตุการณ์ลุล่วงดป และจบลงด้วยดี นวนิยายเรื่อง บ้านทรายทอง จึงวิเคราะห์ตาม
สูตรสาเร็จดด้ดังนี้
ความสัมพันธ์ของชายกลางและพจมาน
สภาพสังคม
พจมานต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านทรายทองตามคาสั่งของพ่อแต่กลับดด้รับการปฏิบัติ
กาหนด
แบบคนรับใช้ ทาให้มีความแตกต่างจากสถานะของชายกลางที่เป็นผู้นาของ
ครอบครัวที่ดด้รับการยอมรับนับถือ
การพบปะ
พจมานค้นพบความลับที่ตึกขวางจึงวิ่งหนีมาปะทะเข้ากับชายกลางแล้วเป็นลมดป
แรงดึงดูด
ชายกลางดด้รู้วัตถุประสงค์การเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของพจมาน จึงยกระดับที่อยู่
อาศัยและให้เกียรติพจมานตามสมควร ด้วยความยุติธรรมของชายกลางทาให้
พจมานรู้สึกประทับใจเช่นกัน
อุปสรรค
พจมานมีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเอง ดม่ยอมลงให้ใคร จึงมีการปะทะคารม
กับคนในบ้านเสมอ ชายกลางก็ดม่อาจแสดงความเอาใจใส่เธอดด้มาก เพราะถือเป็น
เด็กในปกครอง
ความสัมพันธ์ถึง ชายกลางดปต่างประเทศ และพจมานเกิดเรื่องวิวาทกับหญิงเล็กเกี่ยวกับมรดกบ้าน
ทางตัน
ทรายทอง เมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาว่า บ้านทรายทองเป็นของพจมาน พจมาน
ปฏิเสธการรับกรรมสิทธิ์ และเดินทางกลับบ้านเพราะมีจดหมายเรียกตัวจากแม่
อุปสรรค
น้องสาวของพจมานหนีออกจากบ้าน และบ้านกาลังติดจานอง แม่ขอให้พจมาน
แต่งงานกับเศรษฐีเพื่อแก้ปัญหา
การพบปะ
ชายกลางตามพจมานมาที่บ้านเพื่อให้กลับดปรับมรดก พจมานกลับดปบ้านทราย
ทอง
อุปสรรค
ท่านต้อมขอหมั้นพจมานโดยให้ชายกลางเป็นผู้ใหญ่สู่ขอให้ ดังนั้น ชายกลางจึงดม่
อาจจะปฏิเสธ หรือยอมรับว่าตนเองก็มีใจให้พจมานเช่นกัน
การยอมรับซึ่งกัน พจมานยอมรับความรู้สึกของตนเองแล้วเป็นฝ่ายเลือกชายกลาง ด้วยการเดินดปพบ
และกัน
เขาในห้องเรื่องจึงจบลงอย่างมีความสุข
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นวนิย ายเรื่ องบ้านทรายทอง ประพันธ์โดย ก.สุรางคนางค์ ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2493
ดังนั้น ธรรมเนียมการแต่งที่อาศัยการเผยความรู้สึกของตัวละครอย่างตรงดปตรงมาอาจแตกต่างดป
จากเรื่องอื่นๆ ที่คัดเลือกมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ อย่างดรก็ดี กลับมีเสน่ห์ที่สามารถนาเหตุการณ์และตัว
ละครอื่นๆ มาเป็นอุปสรรคและสีสันให้แก่เรื่อง และทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกเด่นขึ้น
เช่น เหตุการณ์ก่อนจบเรื่องที่พจมานตัดสินใจเลือกชายกลาง แทนท่านต้อม เพราะหญิงใหญ่เป็นผู้ให้
ข้อสรุปพร้อมกับสร้อยของชายกลางที่ซื้อมาฝากพจมานว่ามีคนที่รักรอฟังคาตอบของเธออยู่ทั้งสองคน
และกลายเป็นการบอกเล่าที่ช่วยให้พจมานตัดสินใจดด้ อย่างดรก็ดี เรื่องนี้ยังคงดาเนินตามสูตรสาเร็จที่
ดด้วางดว้ แต่ขาดหายดป 1 เหตุการณ์ คือ การให้คามั่นสัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะสูตรสาเร็จของ
โครงเรื่องที่ผู้เขียนวางดว้ให้เป็นปมปัญหาสาหรับภาคต่ อของนวนิยายเรื่องนี้ จึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจดด้
และถึงแม้เรื่องราวจะจบลงโดยดม่มีการให้คามั่นสัญญาแต่ก็ดด้แสดงให้เห็นแล้วว่าฝีมือการแต่งของ
ผู้ประพันธ์ทาให้เรื่องจบอย่างน่าประทับใจและประหลาดใจดด้โดยที่ตัวละครดม่จาเป็นต้องสารภาพรัก
ต่อหน้ากัน
น้าเซาะทราย
เรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ของครอบครัวภีมและวรรณนรีที่เกิดความร้าวฉานเพราะ
การกลับมาของ พุดกรอง เพื่อนรักที่เรียนหนังสือมาด้วยกันกับวรรณนรีมาก่อน แต่ด้วยขณะนั้นเธอ
อยู่ในตาแหน่งภรรยาของนายพร้อม เจ้านายของภีม จึงดม่สามารถทรยศความดว้วางใจของสามีดด้
ภายหลังเมื่อนายพร้อมเสียชีวิตลง พุดกรองกลายเป็นหม้ายเป็นที่จับตามองในสังคม แต่พุดกรองกลับ
หวั่นดหวและเกิดความอาลัยอาวรณ์ในความรักครั้งเก่าที่เคยมีต่อภีม ดังนั้น ในท้ายที่สุด ทั้งสองคนจึง
ลักลอบเป็นชู้กัน วรรณนรีเสียใจมาก และเริ่มแก้แค้นภีมด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ชายคนอื่นมาใกล้ชิด
พุดกรองตั้งครรภ์กับภีม ภีมต้องย้ายบ้านมาอยู่หลังเดียวกับเธอเพื่อดูแล แต่แล้วความระหองระแหงก็
เกิด ขึ้น เหมื อนอย่ างที่เ ขาเคยรู้ สึ ก แบบนั้นกั บวรรณนรี พุด กรองคลอดลู กและทนดม่ดด้ กับท่ าที ที่
เปลี่ยนดปของภีม จึงตัดสินใจดปจากความสัมพันธ์อันทับซ้อนนี้พร้อมกับลูก ภีมกลับดปบ้านของตัวเอง
ขอโอกาสจากวรรณนรีและลูกๆ แต่วรรณนรีเข้มแข็งกว่าที่คิด แม้เธอจะดม่สามารถหย่าดด้เพราะเกรง
คาครหาจากสังคม แต่เธอก็ดม่ให้โอกาสภีมอีก แม้จะกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัว แต่ความรู้สึกก็
เปลี่ยนแปลงดปเป็นเพียงคนแปลกหน้าต่อกันเท่านั้น
จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเอกมี 2 คู่ด้วยกันคือ ภีมกับวรรณนรี และภีม
กับพุดกรอง ซึ่งเมื่อนามาวิเคราะห์ด้วยสูตรสาเร็จของพาเมลา เรจิสพบดังนี้
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ความสัมพันธ์ของภีมและวรรณนรี
การพบปะ พุดกรองแนะนาให้ภีมรู้จัก
กับวรรณนรี
การยอมรับ ทั้งสองคนเข้ากันดด้ดี
ซึ่งกันและกัน
การให้คามั่น ภีมสัญญาว่าจะรักวรรณนรีคน
สัญญา
เดียว
การเปิดตัว แต่งงาน สร้างตัวและมีลูก
คบหา
ด้วยกัน
อุปสรรค
พุดกรองกลับเข้ามาใน
ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ พุดกรองมีลูกกับภีม
ถึงทางตัน
สภาพสังคม ทั้งสองอยู่ร่วมบ้านกันอย่างคน
กาหนด
แปลกหน้า ดม่ดด้หย่าเพราะ
เกรงคาครหา

ความสัมพันธ์ของภีมและพุดกรอง
การพบปะ พุดกรองเต้นรากับภีมในงานเลี้ยง
แรงดึงดูด

เกิดความหวั่นดหวทุกครั้งที่ใกล้ชิด
กัน
สภาพสังคม พุดกรองดม่กล้าเผยความในใจต่อ
กาหนด
ภีม
อุปสรรค
ภีมมีพันธะ, พุดกรองเป็นคนดังที่
ถูกจับตามอง
การยอมรับ ทั้งสองเผยความรู้สึกและมี
ซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน
การให้คามั่น พุดกรองขอให้ภีมรักเธออย่างดม่
สัญญา
เสื่อมคลาย
การเปิดตัว ภีมย้ายมาอยู่บ้านพุดกรองและ
คบหา
ดูแลขณะเธอตั้งครรภ์
ความสัมพันธ์ ภีมแสดงความหึงหวงวรรณนรีที่มี
ถึงทางตัน
ชายอื่นมาติดพัน และออกอาการ
เบื่อหน่ายพุดกรองทาให้มีปาก
เสียงกันบ่อยครั้ง พุดกรองจึง
ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์

จากตารางจะเห็ น ดด้ ว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องภี ม กั บ วรรณนรี มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น เพราะดม่ มี
องค์ประกอบของเหตุการณ์อันหนึ่งคือ แรงดึงดูด ทาให้ชีวิตรักและครอบครัวต้องล่มสลายเพราะ
ความเบื่อหน่ายวรรณนรีของภีม ทาให้ เขาตัดสินใจ ทาตามความรู้สึ กของตัว เอง คือ การนอกใจ
วรรณนรี และเรื่องราวมีความยุ่งยากมากขึ้นเมื่อพุดกรองเข้ามาเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเขา อย่างดรก็
ดี ความสัมพันธ์ที่จบลงระหว่างภีมกับพุดกรองก็เป็นเครื่องยืนยันให้เห็นว่า ภีมเป็นคนโลเล และดร้
ความรับผิดชอบ ทั้งต่อครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ ดังนั้น ในท้ายที่สุดที่ภีมดม่เหลือใครและดม่ดด้
รับการยอมรับจากวรรณนรีและลูก โครงเรื่องนี้ทาให้เห็นลักษณะสาคัญบางประการของสูตรสาเร็จที่
คิดขึ้นโดยพาเมลา เรจิส คือ โครงเรื่องดม่จาเป็นต้องมีจานวนเหตุการณ์ครบทั้ง 8 ประการก็ทาให้
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เรื่องราวดาเนิน ดปดด้อย่างน่าสนใจ เช่น กรณีของภีมและวรรณนรี และแม้จะมีองค์ประกอบของ
เหตุการณ์ครบถ้วน เช่น กรณีของภีมและพุดกรอง แต่ก็ดม่ดด้หมายความว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างมี
ความสุขเสมอดป เป็นเพราะความสามารถของนักเขียนที่บิดเรื่องราวด้วยการสลับองค์ประกอบต่างๆ
ให้ดม่เป็นดปตามที่คาดคิด และนาจุดแข็งของโครงเรื่องรอง (ภีมกับพุดกรอง) ที่มีเหตุการณ์ครบถ้วนมา
เสริมรายละเอียดของโครงเรื่องหลัก (ภีมกับวรรณนรี) ที่ขาดบางองค์ประกอบดป คือ แรงดึงดูด และ
นาดปสู่การมีปัญหาครอบครัวดด้อย่างสมเหตุสมผล
เมียหลวง
ความเหมาะสมกับทั้งฐานะ การศึกษา การงานทาให้ ดร. อนิรุทธิ์ และ ดร.วิกันดา ตกลงใจ
ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน แม้ในระยะแรกความรักจะหอมหวานเพราะอนิรุทธิ์เอาใจใส่และให้สัญญาว่าจะรัก
และดูแลเธออย่างดี แต่เมื่อวิกันดามีลูกคนแรก อนิรุทธิ์กลับเริ่มสนใจพี่เลี้ยงเด็กที่วิกันดาพามาอยู่ที่
บ้าน และมีผู้หญิงคนอื่นนอกบ้านด้วย เพียงแต่ดม่ดด้ยกย่องออกหน้าออกตาจนเป็นการหยามหน้า
ภรรยา วันหนึ่ง อนิรุทธิ์ดด้รู้จักอรอินทร์ น้องสาวของเพื่อน หญิงสาวที่มีความมั่นใจและกล้าดด้กล้าเสีย
เธอแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการเข้ามาแทนที่วิกันดา และท่าทางอนิรุทธิ์ก็มีใจให้แก่อรอินทร์ด้วย
วิกันดาอดทนจนถึงที่สุด จนกระทั่งเธอดด้เข้าดปทางานกับคุณหญิง ภรรยานายกรัฐมนตรี ที่ดด้ให้
ข้อคิดหลายประการแก่เธอ
วิกันดาจึงเลิกเจ็บปวดและตัดสินใจดด้ว่าจะปล่อยให้อนิรุทธิ์เป็ น
อิสระ อรอินทร์ออดอ้อนให้อนิรุทธิ์ดปส่งเธอที่ญี่ปุ่นเพราะดด้ทุนดปเรียนต่อ วิกันดาก็ดด้ดปทัวร์กับคณะ
เดินทางของคุณหญิงเช่นกัน แต่เธอดม่บอกอนิรุทธิ์ให้ทราบ จนกระทั่งดปเจอกันที่โรงแรมที่ญี่ปุ่น อร
อินทร์ควงอนิรุทธิ์อย่างเปิดเผยแม้จะถูกครหาจากคณะทัวร์ที่รู้จักวิ กันดา ระหว่างที่วิกันดาทางาน
ให้กับคุณหญิงดด้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งชื่อ นุดี เป็นเด็กน่ารัก วิกันดาจึงให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษ และ
อยากส่งเสริมให้ดด้ดี แม้ว่า อนิรุทธิ์จะมีท่าทีสนใจ แต่วิกันดาดด้ขอร้องและห้ามปรามดว้ให้เขาเห็นแก่
อนาคตคของเด็ก เมื่ออรอินทร์ทราบว่าอนิรุทธิ์ติดพันอยู่กับนุดี ก็ตามอาละวาดตลอดเวลา จนอนิรุทธิ์
หน่ายแหนง อรอินทร์ผิดหวังกับท่าทีของอนิรุทธิ์ที่ดม่เป็นดปตามคาด อนิรุทธิ์เปรียบเทียบการวางตัว
ของวิกันดากับอรอินทร์แล้ว เริ่มรู้ว่าใครดีที่สุดสาหรับตนเอง วันหนึ่ง นุดีหนีการแต่งงานดปอยู่กับ
เพื่อนชายคนหนึ่งทั้งที่ดม่ดด้รัก และยังทาให้ครูชาวญี่ปุ่นที่หลงรักเธอผิดหวังด้วย แต่ที่ผิดหวังมากที่สุด
คือ วิกันดาดด้รู้ว่าอนิรุทธิ์มาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วย สุดท้ายอนิรุทธิ์ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเองดด้
และนุดีเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเอง วิกันดาตามหานุดี แต่นุดีฆ่าตัวตายเสียแล้ว เรื่องวุ่นวายจบลงพร้อมกับ
อรอินทร์ที่ตัดสินใจคบคนใหม่ ทาให้หมดปัญหาที่ คาราคาซัง อนิรุทธิ์กลับมางอนง้อวิกันดาใหม่ และ
เธอตัดสินใจจะให้โอกาสเขาอีกครั้ง
จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเอกมี 2 คู่ด้วยกันคือ อนิรุทธิ์และวิกันดา
และอนิรุทธิ์กับอรอินทร์ ซึ่งเมื่อนาวิเคราะห์ด้วยสูตรสาเร็จของพาเมลา เรจิสแล้วพบว่าเป็นดังนี้
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ความสัมพันธ์ของอนิรุทธิ์และวิกันดา
การเปิดตัว แต่งงานด้วยความรักและเหมาะสม
คบหา
การให้คามั่น อนิรุทธิ์บอกว่าจะรักและดูแลวิกันดา
สัญญา

ความสัมพันธ์ของอนิรุทธิ์และอรอินทร์
การพบปะ อรอินทร์ดด้รู้จักอนิรุทธิ์
ผ่านพี่ชาย
แรงดึงดูด
ความสวยและกล้าของอร
อินทร์ดึงดูดใจ
อนิรุทธิ์
แรงดึงดูด
ทั้งสองมีลูกด้วยกัน
สภาพสังคม ทั้งสองคบกันอย่างหลบ
กาหนด
ซ่อนเพราะเป็น
ความสัมพันธ์ที่ดม่ถูก
ทานองคลองธรรม
อุปสรรค
อนิรุทธิ์ชอบหาเศษหาเลยกับหญิงอื่น อุปสรรค
วิกันดาดม่ยอมหย่า แม้ว่า
อรอินทร์จะตามราวี
สภาพสังคม วิกันดาต้องกล้ากลืนความช้าใจดว้
การยอมรับ อนิรุทธิ์และอรอินทร์
กาหนด
ซึ่งกันและกัน เปิดเผยความในใจและมี
ความสัมพันธ์ลึกซึ้ง
ความสัมพันธ์ ทั้งสองหย่าขาดจากกัน
การเปิดตัว อรอินทร์ขอให้อนิรุทธิ์ดปส่ง
ถึงทางตัน
คบหากัน
เธอเรียนต่อที่ญี่ปุ่น และ
บังเอิญพบกับกลุ่มเดินทาง
ของวิกันดา
การยอมรับ วิกันดาเห็นใจอนิรุทธิ์เรื่องนุดี และ
ความสัมพันธ์ อนิรุทธิ์ดม่ยอมแต่งงานใหม่
ซึ่งกันและกัน ตระหนักว่าเขาเหมาะสมกับเธอกว่าคน ถึงทางตัน
อีก หลังจากหย่าร้างวิกัน
อื่น
ดา ทาให้อรอินทร์ผิดหวัง
ในตัวของเขา
การพบปะ อนิรุทธิ์ดด้กลับมาอยู่บ้านเดียวกับวิกัน
ดาอีกครั้ง และพยายามจะเอาชนะใจ
เธอให้ดด้
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จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของคู่อนิรุทธิ์กับวิกันดาเป็นดปตามองค์ประกอบของสูตร
สาเร็จและมีการปรากฏซ้าขององค์ประกอบด้านการพบปะ เมื่อตัวละครต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์
อีกครั้งหลังจากร้างลากันดป และสิ่งที่ทาให้ความสัมพันธ์ของอนิรุทธิ์และอรอินทร์ดม่ยั่งยื นเพราะอนิ
รุทธิ์ดม่ดด้ให้คาสัญญาแก่อรอินทร์อย่างที่เธอหวัง สุดท้ายเมื่อหมดความดว้เนื้อเชื่อใจ อรอินทร์จึงเป็น
ฝ่ายยุติความสัมพันธ์ลง
เรื่องนี้มีการใช้อุปสรรคเข้ามาช่วยให้ความสัมพันธ์ของตัวละครเอกอย่างวิกันดาและอนิรุทธิ์ดี
ขึ้น ทั้งกรณีของ อรอินทร์ที่ตามหึงหวงอนิรุทธิ์จนเกิดข้อเปรียบเทียบกับความสุขุมของวิกันดา และ
การที่อนิรุทธิ์ปฏิเสธนุดีเพราะวิกันดาขอดว้ ช่วยทาให้ตัวละครเอกทั้งสองดด้กลับมามองเห็นความดี
ของแต่ละฝ่ายอีกครั้งจนนาดปสู่การเริ่มต้นใหม่ในที่สุด
น้าผึ้งขม-ระฆังวงเดือน
กังสดาล ลูกสาวของโรส คนรักเก่าของปุริม โรสขายกังสดาลให้ปุริมเพื่อจะนาเงินดปใช้หนี้
โดยมีความเชื่อว่า กังสดาลที่หน้าตาสวยคล้ายตนเองจะมัดใจปุริมดด้และส่งผลให้ปุริมยอมให้อภัยใน
ความผิดของตนเองด้วย เมื่อกังสดาลเข้าดปอยู่ในบ้านของปุริมดด้พบกับแม่บ้านชื่อจวงจันทร์ และลูก
ชายของเธอชื่อเจน ทั้งสองมีวัยดล่เลี่ยกันจึงคุยถูกคอกันดี แตกต่างจากเวลาที่กังสดาลเจอปุริมและจวง
จันทร์เพราะทั้งสองมีท่าทีที่ดม่เป็นมิตร ปุริมหึงหวงกังสดาลที่สนิทสนมกับหลานชายตัวเองจึงขืนใจ
เธอ แต่หลังจากวันนั้นเขากลับมีท่าทีที่ กังสดาลทราบความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของจวงจันทร์ กับปุริม
เธอจึงยืนยันให้เขารับผิดชอบจวงจันทร์ และตัดสินใจออกจากบ้านดปอาศัยอยู่กับญาติของตัวเอง ปุริม
ตามง้อกังสดาลแต่เธอยังดม่ใจอ่อน และยังมีกรกิตมาติดพัน ทาให้ปุริมหึงหวงและประชดโดยการสนิท
สนมกับแสงดาว หญิงสาวที่กังสดาลให้ความเคารพ ปุริมหลอกล่อกังสดาลมาที่ โรงแรมเพื่อปรับความ
เข้าใจ กังสดาลยอมเป็นภรรยาลับของปุริมเพราะคิดว่าเขากาลังจะแต่งงานกับแสงดาว แต่ที่จริงแล้ว
กังสดาลถูกหลอกให้ เตรี ยมจั ดงานแต่งงานของตัวเอง เมื่อความจริงเปิดเผย จวงจันทร์เสี ยใจจน
เสียชีวิต ปุริมจึงดด้แต่งงานและใช้ชีวิตคู่กับกังสดาลอย่างมีความสุข
จากเรื่ อ งความสั มพัน ธ์ข องตั ว ละครหลั กทั้ งฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ต่างมีบุค คลอื่ นเข้ ามา
แทรกแซงอยู่บ่อยครั้ง แต่ยังดม่ถึงขั้นที่ทาให้เกิดพฤติกรรมนอกใจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางกาย
ระหว่างปุริมกับจวงจันทร์ที่ปุริมทาลงดปเพราะความเวทนาในชะตากรรมของเธอ ดังนั้น ในเรื่อ งนี้จึงมี
บุคคลที่สามทาหน้าที่เป็นอุปสรรคมากกว่าจะเป็นโครงเรื่องรองดังเช่น เรื่องน้าเซาะทราย ที่อธิบายมา
ก่อนข้างต้น แต่เรื่องนี้มีลักษณะของการวนซ้าของเหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอกทั้งชาย
และหญิงก่อนที่เรื่องจะจบลงด้วยดี ดังแสดงผลการวิเคราะห์ดด้ดังนี้
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ความสัมพันธ์ของปุริมและกังสดาล
การพบปะ
ปุริมทาเย็นชากับกังสดาล เพราะยังโกรธแค้นแม่ของเธอ จึงต้องการทาร้าย
จิตใจทั้งแม่
และลูก
สภาพสังคมกาหนด ปุริมดม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงว่ารักและเอ็นดูกังสดาล เพราะกลัวเสียการ
ปกครอง
แรงดึงดูด
กังสดาลมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็น ทาให้เจน หลานชายของปุริมหลงใหล และทา
ให้ปุริม
หึงหวงมาก
อุปสรรค
จวงจันทร์แสดงความเป็นเจ้าของปุริม เจนก็แสดงความสนใจกังสดาล ทาให้
ทั้งสองผิดใจกัน
ความสัมพันธ์ถึงทาง ปุริมขืนใจกังสดาลเพราะความหึงหวงหลานชายตนเองและโทษว่าเธอเป็น
ตัน
ต้นเหตุ
จวงจันทร์เปิดเผยความสัมพันธ์ของเธอกับปุริมและขอให้กังสดาลออกดปจาก
บ้านเพื่อที่เธอจะดด้ครองรักกับปุริมอย่างมีความสุข กังสดาลจึงดปอาศัยอยู่
กับญาติ
การพบปะ
ปุริมตามดปง้อกังสดาล ทาความรู้จักกับญาติของเธอและมีท่าทีที่อ่อนลงเป็น
คนใหม่ที่เปลี่ยน ดปในทางที่ดีขึ้นแต่กังสดาลยังทาตัวเหินห่างเพราะต้องการ
ให้ปุริมเลือกจวงจันทร์
อุปสรรค
กังสดาลมีชายหนุ่มมาติดพัน เช่นเดียวกับปุริมที่เริ่มมีท่าทีสนิทสนมกับแสง
ดาว คนที่กังสดาลเคารพนับถือ หญิงสาวเจ็บปวดที่เห็นปุริมสนใจแสงดาว
แต่เธอดม่กล้าเผยความในใจเพราะแสงดาวดีต่อเธอ
การยอมรับซึ่งกันและ ปุริมหลอกพากังสดาลมาดว้ที่โรงแรมเพื่อตกลงกันให้ดด้ กังสดาลยอมรับว่ารัก
กัน
ปุริม แต่ยังเข้าใจผิดว่าเขารักแสงดาวด้วยเช่นกัน
การให้คามั่นสัญญา กังสดาลยอมรับความจริงกับปุริมและตกลงใจจะยอมอยู่กินกับเขาอย่างลับๆ
เพื่อดม่ให้ทาร้ายจิตใจแสงดาว และช่วยแสงดาวเตรียมงานแต่งงานที่กาลังจะ
เกิดขึ้น
การเปิดตัวคบหากัน ในวันงาน ความจริงกลับกลายเป็นว่า กังสดาลโดนหลอกให้กลายเป็นเจ้าสาว
เสียเอง ทั้งสองจึงดด้แต่งงานกันอย่างมีความสุข

880

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

สูตรสาเร็จของนวนิยายเรื่องนี้มีคุณลักษณะครบ 8 ประการตามที่พาเมลา เรจิสดด้กาหนดดว้
อย่างดรก็ดี มีการวนซ้าของเหตุการณ์ในเรื่องที่ทาให้นวนิยายมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น การพบปะใน
ครั้งแรกและครั้งที่สองของตัวละครเอกฝ่ายชายและหญิงให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ในครั้ งหลังนั้นทั้ง
สองมีความผูกพันทางกายและใจแล้ว ท่าทีและการสื่อสารจึงเปลี่ยนดป และทาให้อุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ครั้งหลังมีความเข้มข้นขึ้น รวมดปถึงการผูกเรื่องให้ตัวละครเอกรู้ดม่เท่ากับผู้อ่าน (กังสดาลโดนหลอก
ให้เตรียมงานแต่งของตัวเอง) ทาให้ผู้อ่านต้องเอาใจช่วยจนจบเรื่อง
สวรรค์เบี่ยง
คิด วรวัตต์ขับรถประสานงานกับมอเตอร์ดซด์ที่ลีลาซ้อนท้ายมากับคนรักทาให้คนรักของเธอ
เสียชีวิต และคิดก็เสียภรรยาดปเช่นกัน คิดรับผิดชอบความสูญเสียของลีลาด้วยการขอแต่งงาน ลีลา ที่
เคยมีความหลังช้าใจกับคาวี ลูกชายของคิด วรวัตต์ จึงตกลงแต่งงานด้วยเพื่อยกฐานะครอบครัวให้ดี
ขึ้น ครอบครัวของลีลา ประกอบด้วยแม่ ลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์เข้าดปอาศัยอยู่ที่บ้านของคิด แม้คาวี
จะแสดงท่าทีรังเกียจ แต่ทุกคนก็ยอมลงให้เพราะดม่ต้องการมีเรื่อง แต่นาริน น้องสาวของลีลาดม่เป็น
เช่นนั้นจึงดม่ลงรอยกับคาวีอยู่ตลอดเวลา คาวี สนใจนารินเพราะความสวย และท่าทางดม่ยอมใครก็
ดึงดูดใจคาวีมาก เขาแอบมองนารินและอิจฉาที่เธอดด้รับความเอาใจใส่จากคนอื่นซึ่งแตกต่างจาก
ตัวเองที่ดม่มีใคร และดม่ลงรอยกับพ่อ ยิ่งลีลาพยายามเอาใจเขาเท่าดหร่ ยิ่งทาให้เขาอยากประชด วัน
หนึ่ง คาวีทะเลาะกับพ่อของตัวเองเพราะลีลาเป็นสาเหตุเขาจึงพาตัวนารินออกดปจากบ้านเพื่อแก้แค้น
แต่นั่นกลับกลายเป็นจุดที่ทาให้คาวีเริ่มสนใจนารินอย่างจริงจัง ต่อมาเมื่อมีคนอื่นๆ มาติดพันนาริน
คาวีก็ยิ่งต้องเก็บอาการหึงหวงดว้ในใจ คาวีทะเลาะกับพ่อ จนพ่อเสียชีวิตดปโดยดม่ดด้ปรับความเข้าใจ
กัน ท่าทีของคาวีเซื่องซึมลง แต่ก็ยังดม่เป็นมิตรกับคนอื่นมากนัก วันหนึ่ง นารินกลับมาจากที่ทางาน
โดยดม่รู้ว่าคาวีอยู่ในบ้านด้วย เมื่อเธอออกมาอาบน้าจึงพลาดพลั้งเสียทีตกเป็นของคาวีโดยดม่เต็มใจ
คาวีดีใจที่ดด้ครอบครองนาริน แต่เขาคาดผิดเพราะในวันต่อมานารินก็ย้ายออกจากบ้านดปโดยที่เขาดม่
มีโอกาสดด้เปิดเผยความรู้สึก คาวียอมเปลี่ยนท่าทีตนเองเพื่อให้ครอบครัวของนารินยอมรับ เขาตาม
หานารินจนพบ เธอกาลังตั้งท้อง คาวีพยายามง้อให้เธอกลับดปอยู่บ้านด้วย นารินยอมกลับดปอยู่บ้าน
แต่ก็ยังทาตัวห่างเหินกับคาวี จนคาวีประชดด้วยการสนิทสนมกับลีลา นารินน้ อยใจหอบลูกกลับดป
บ้านเช่า ทั้งที่ฝนตก สุดท้ายลูกเป็นดข้ตัวร้อน และคาวีตามมาพาดปส่งโรงพยาบาลดด้ทัน นารินจึงละ
ทิฐิ ปรับความเข้าใจกับคาวี เพื่อให้ลูกที่เกิดมาดด้รับความรักและความอบอุ่นที่สมบูรณ์
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สภาพสังคมกาหนด
การพบปะ
แรงดึงดูด

อุปสรรค

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน
อุปสรรค

ความสัมพันธ์ของคาวีและนาริน
ความแตกต่างทางฐานะและสังคมทาให้คาวีและนารินต่างมีทัศนะที่เป็นลบ
ต่อกัน
นารินตามลีลา พี่สาวที่แต่งงานกับคิด พ่อของคาวี เข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเขา
คาวีติดใจความสวย น่ามอง และมีเสน่ห์ของนาริน เช่นเดียวกับนารินที่สงสัย
ในพฤติกรรมก้าวร้าว เย็นชาของคาวี แต่เมื่อทั้งสองเจอกันก็มักจะปะทะ
คารมกันเสมอเพราะดม่มีใครยอมลงให้กัน
ลีลาหึงหวงนารินที่คาวีคอยตามตอแยด้วย ส่วนคาวีก็ยังมีผู้หญิงคนอื่นมาก
หน้าหลายตา ดม่ต่างอะดรกับนารินที่มีคนมาชอบพอมากมาย ทาให้ทั้งสอง
คนดม่ดด้เปิดเผยความในใจต่อกัน
คาวีล่วงเกินนารินทาให้เธอรู้สึกอับอายจนต้องหนีออกจากบ้าน

คาวีตามหานารินจนพบ นารินท้อง เขาพยายามมาเฝ้าดูแลเธอจนกระทั่งวัน
คลอดและขอให้เธอกลับดปอยู่บ้าน นารินยอมดปด้วยเพราะแม่และน้องชาย
ขอร้องแต่ยังดม่ญาติดีกับคาวี
คาวีเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ดม่เจ้าอารมณ์และเอาใจใส่นาริน แต่เธอยัง
วางท่าเฉยชา จนเขาน้อยใจดปปรับทุกข์กับลีลา และทาให้ดูสนิมสนมกันมาก
ขึ้นจนนารินน้อยใจเก็บของออกจากบ้านอีกครั้งเพราะคิดว่าคาวีสนใจแต่ลูก
ดม่สนใจตนเอง
การยอมรับซึ่งกันและ นารินหอบลูกออกจากบ้านอีกทาให้ลูกป่วย คาวีขับรถตามมาช่วยดด้ทัน ทา
กัน
ให้นารินยอมรับว่าทิฐิของตนเองกาลังสร้างความลาบากให้ลูก
การให้คามั่นสัญญา คาวีเปิดเผยความรู้สึกของตนเอง และสัญญาว่าจะดูแลนาริน
การเปิดตัวคบหากัน คาวีและนารินดด้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข พร้อมดูแลลูกที่เกิดมา
จากสูตรสาเร็จที่วิเคราะห์ข้างต้น นวนิยายเรื่อง สวรรค์เบี่ยง มีองค์ประกอบ 8 เหตุการณ์
เกิดขึ้นครบถ้วน และมีการนาอุปสรรคจากบุคคลต่างๆ มาสร้างปัญหาเพื่อยืดระยะเวลาการลงเอยกัน
ของตัวละครเอกเป็นระยะ จนกระทั่งอุปสรรคจากบุคคลอื่นเหล่านั้นคลี่คลายลงจนหมด ตัวละครเอก
จึงดด้ตกลงเปิดตัวคบหากัน
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ละอองดาว
พินัยกรรมของ ดร.ดกร เบ็ญจรงค์ ระบุให้ลูกชายของเขาคือ กรกฎ ต้องแต่งงานกับ ละออง
ดาว ลูกบุญธรรม จึงจะดด้มรดกทั้งหมด กรกฎหัวเสียมากเพราะเขามีคนรักอยู่แล้ว คือ ผดาชดม และ
สัญญาจะแต่งงานกันหลังงานศพพ่อ กรกฎร้อนใจรีบโทรศัพท์ดปหาละอองดาวเพื่อยกเลิกข้อตกลงใน
พินัยกรรมโดยที่ดม่ทันดด้เห็นหน้าของเธอ และต้องแปลกใจที่ละอองดาวยินยอมอย่างง่ายดาย แต่ทั้ง
สองก็ยังคงต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันดปจนกว่าจะครบ 3 ปี ระหว่างนั้น กรกฎดด้พบกับละอองดาวโดย
บังเอิญ ชายหนุ่มประทับใจความงามและกิริยาท่าทางของละอองดาว นึกเสียใจที่ตัวเองดด้ดูถูกเธอ
ด้วยการโทรดปปฏิเสธการแต่งงาน ดังนั้น ท่าทีของละอองดาวเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาจึงเป็นดปอย่างแข็งขืน
กรกฎควงอยู่กับแฟนสาวซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง ความสวยงามและมีเสน่ห์ทาให้ผดาชดมค่อนข้าง
หลงตัวเองและดม่มีเวลาให้กรกฎเหมือนเมื่ออยู่ต่างประเทศด้วยกัน ความเบื่อหน่ายเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตรัก
ของเขากับผดาชดม ในขณะที่กรกฎเห็นความดีของละอองดาวมากขึ้นเรื่อยๆ แต่เธอก็มีคนอื่นมาชอบ
พอมากมาย ยิ่งทาให้เขารู้สึกเสียดายและหึงหวง ผดาชดมเห็นกรกฎเปลี่ยนดป ก็โทษว่าเป็นเพราะ
ละอองดาว เธอจึงมาอาละวาด จนละอองดาวย้ายออกจากบ้านดปอาศัยอยู่ที่ วังนพดลของเสด็จฯ ใน
การออกงานสั งคมวันหนึ่ ง เสด็จฯ ให้ ล ะอองดาวดปแทน โดยให้เธอแปลงโฉมเสี ยใหม่เป็นผู้แทน
พระองค์ในงานวันนั้น ละอองดาวจึงกลายเป็นที่สนใจของคนในสังคม รวมถึงกรกฎที่รู้ใจตนเองเมื่อ
สายดป ดังนั้น เขาจึงดด้แต่ดื่มเหล้าเพื่อดับความร้าวราวใจ จนละอองดาวต้องเข้ามาจัดระเบียบชีวิต
ของเขาเสียใหม่ กรกฎพาละอองดาวและเพื่อนๆดปตีกอล์ฟและดด้พบผดาชดมกับพ่อเลี้ยงพูนสวัสดิ์ ทา
ให้กรกฎระแคะระคายพฤติกรรม ต่อมามีมือปืนมาดักยิงละอองดาว กรกฎช่วยดว้ทันแต่หญิงสาวถูกยิง
อาการสาหัส กรกฎรู้ว่าเป็นฝีมือของผดาชดม จึงตามดปที่บ้านและพบเธออยู่กับพ่อเลี้ยงพูนสวัส ดิ์
ความสัมพันธ์จึงสะบั้นลง เมื่อครบกาหนด 3 ปี กรกฎและละอองดาวดด้เป็นอิสระ ซึ่งเป็นเวลาดล่เลี่ย
กับที่ละอองดาวอายุครบ 25 ปี และมีสิทธิ์อ่านพินัยกรรมของ ดร.ดกร ที่ฝากดว้ในธนาคาร เนื้อความ
ระบุว่า ละอองดาวเป็ น เจ้ าหญิง บุตรสาวของจ้าวจักราชัย โอรสของเสด็จพระองค์ห ญิงฯ ที่ห าย
สาบสูญดป กรกฎชื่นชมละอองดาวและรู้ถึงความดม่เหมาะสมของตนเอง จึงเขียนยกสมบัติเป็นสา
ธารณกุศลเพื่อออกบวช แต่ก่อนจะเข้าดปในวัด ละอองดาวมาขวางดว้ และปรับความเข้าใจกันดด้ เรื่อง
จึงจบลงอย่างมีความสุข
จากเรื่องจะเห็นดด้ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครเอกคือ กรกฎและละอองดาว เป็นโครงเรื่อง
หลัก ที่มีโครงเรื่องรองคือความสัมพันธ์ของกรกฎและผดาชดมเป็นตัวแปร ดังนั้น การวิเคราะห์สูตร
สาเร็จจะเป็น 2 ส่วนดังนี้
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ความสัมพันธ์ของกรกฎและละอองดาว
สภาพสังคม พินัยกรรมระบุให้กรกฎและละออง
กาหนด
ดาวต้องแต่งงานกัน เพื่อมรดกที่จะ
ดด้รับเมื่อครบเวลา
อุปสรรค
กรกฎมีคนรักอยู่แล้วจึงปฏิเสธละออง
ดาวด้วยการโทรดปขอยกเลิกอย่างดม่
ดว้หน้า
การพบปะ
กรกฎดด้พบละอองดาวในวันหนึ่ง
และตกตะลึงในความงามและท่าทาง
อันดีผิดดปจากที่คิดดว้ในแง่ร้าย
แรงดึงดูด
ละอองดาวมีความเป็นแม่ศรีเรือน
และมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทาให้
กรกฎรู้สึกสนใจและละอายที่คิด
อยากให้คนอื่นมาทาให้เธอดขว้เขวจน
เสียสัญญา

ความสัมพันธ์ของกรกฎและผดาชไม
การเปิดตัวคบ กรกฎดปรับผดาชดมที่
หา
สนามบิน
สภาพสังคม
กาหนด
การให้คามั่น
สัญญา
อุปสรรค

ผดาชดมเป็นคนดัง กรกฎจึง
ดม่ชอบดปดหนมาดหนด้วย
เพราะขาดความเป็นส่วนตัว
กรกฎสัญญาจะแต่งงาน
กับผดาชดม

พินัยกรรมระบุให้กรกฎต้อง
แต่งงานกับละอองดาวหรือ
รอเวลาจนกว่าจะครบ 3 ปี
ผดาชดมดม่พอใจ และให้
เวลากับชื่อเสียงมากกว่า
กรกฎจนความสัมพันธ์เริ่ม
หน่ายแหนง
อุปสรรค
ละอองดาวรักษาระยะห่างกับกรกฎ ความสัมพันธ์ ผดาชดมมีผู้ชายคนอื่น และ
และดม่รับความช่วยเหลือใด นอกจาก ถึงทางตัน
ยังปองร้ายละอองดาวด้วย
รอเวลาที่จะดปจากบ้านเมื่อครบ
การสั่งคนมายิงทิ้ง
กาหนด แต่ผดาชดมมาอาละวาดจน
เธอต้องออกดปหางานทา และเมื่อทน
ดม่ดหวละอองดาวก็ย้ายดปอยู่กับเสด็จ
ฯถาวร
การยอมรับ กรกฎยอมรับว่าตัวเองชอบละออง
ซึ่งกันและกัน ดาวในวันที่สายเกินดป เพราะเธอเริ่ม
เป็นที่รู้จักในฐานะผู้แทนของเสด็จฯ
ส่วนละอองดาวนั้นแสดงออกถึงความ
ห่วงใยเมื่อกรกฎล้มป่วย แต่ทิฐิทาให้
ดม่เอ่ยปากออกมา จนกระทั่งวันที่
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ละอองดาวถูกยิงที่ทาให้กรกฎ
แสดงออกอย่างชัดเจนว่ารักและเป็น
ห่วงหญิงสาว
ความสัมพันธ์ ละอองดาวดด้เป็นเจ้าหญิง ส่วนกรกฎ
ถึงทางตัน
รู้สึกผิดที่ทาดม่ดีต่อเธอมาตั้งแต่ต้น
ละอองดาวแม้จะให้อภัยต่อความผิด
ของเขา แต่ก็ดม่เคยเผยความรู้สึก อีก
ทั้งในยามนี้ก็มีฐานะที่แตกต่างกัน
มากเกินดป จึงหวังจะปลีกวิเวกดป
รักษาใจตัวเอง
การเปิดตัว ละอองดาวมาขัดขวางการออกบวช
คบหากัน
ของกรกฎ และสารภาพความในใจ
กับเขา ทั้งสองจึงปรับความเข้าใจกัน
ดด้
การให้คามั่น กรกฎกล่าวว่าชีวิตของเขาอยู่ในกามือ
สัญญา
ของละอองดาวแล้ว หญิงสาวจึงเผย
ความในว่าเสด็จฯ รับสั่งให้ละออง
ดาวดปตามหลานเขยกลับมาให้สาเร็จ
จากเรื่องจะเห็นดด้ว่า ความสัมพันธ์ของกรกฎกับผดาชดมมีองค์ประกอบของสูตรสาเร็จน้อย
กว่าเพราะเป็นโครงเรื่องเสริมที่เข้ามาทาให้สถานการณ์ของโครงเรื่องหลักเข้มข้นขึ้น เป็นการสร้างปม
ปัญหาให้แก่ความสัมพันธ์ของกรกฎและละอองดาว เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์หลักของกรกฎกับ
ละอองดาวพบว่า มีเหตุการณ์ 8 ประการครบถ้วน แต่มีอุปสรรคเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อยืดระยะเวลา
ความสมหวังของตัว ละครเอกออกดปดด้อย่างน่าติดตาม โดยเฉพาะการคลี่คลายปมประวัติความ
เป็นมาของละอองดาวที่ทาให้ผู้อ่านรู้สึกสมหวังในตอนท้าย
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อีสา
สา เป็นลูกทาสในวังของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี เมื่ออายุครบสิบหกดด้ถวายตัวเป็นเมียคนหนึ่ง
แต่ดม่ดด้รับการยกย่องให้เป็นหม่อม แม้เมื่อคลอดลูกชายคนแรกและเป็นคนเดียวของท่านชายออกมา
ก็ยังดม่ดด้รับการยอมรับ หม่อมพริ้มซึ่งเป็นหม่อมใหญ่ดด้นาลูกของเธอดป และปิดบังฐานะแม่ของสาดว้
สาตั้งท้องลูกคนที่สองหลังท่านชายสิ้นพระชนม์ เธอดด้รู้จักกับสมศักดิ์ ที่มาขอร้องให้สาเป็นแม่สื่อดป
ถึงคุณหญิงโสภาพรรณวดี สาชอบสมศักดิ์แต่ยอมทาตามความต้องการ จึงชักชวนคุณหญิง ลูกสาว
หม่อมพริ้มหนีดปจากวัง สายกลูกสาวที่คลอดออกมาภายหลังให้เป็นลูกของคุณหญิงโสภา แล้วตัวเอง
ออกดปหางานทาเป็นนางราละคร สาโด่งดังขึ้น ในเวลาเดียวกับที่คุณหญิงโสภาเริ่มป่วย นายสมศักดิ์
จึงย่องเข้าหาสา เมื่อคุณหญิงจับดด้เธอก็กระโดดน้าตาย สาหนีความผิดในใจโดยการแต่งงานกับวิทย์
นักดนตรี สมศักดิ์เสียใจดื่มเหล้าเมาจนตกน้าตาย สาอยู่กินกับวิทย์อย่างดม่มีความสุขนัก เมื่อสาดด้
พบกับ เซกิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เธอขอแยกทางกับวิทย์ เพื่อมาอยู่กับเขา แต่เมื่อสงครามสิ้นสุด เซกิ
กลับญี่ปุ่นดปพร้อมกับมอบเงินจานวนมากดว้ให้สา โสภิตพิดล ลูกสาวที่เ ธอยกให้คุณหญิงโตขึ้น สา ส่ง
เรียนในโรงเรียนประจาที่ดีที่สุด แล้วนาเงินที่ดด้จากเซกิมาเปิดดนต์คลับ ระหว่างนี้เธอดด้ ประธาน
ลูกน้องเป็นสามีลับ สาดด้พบกับลูกชายคนโต คือ คุณชายรวีช่วงโชติ เพราะเขาชอบมาฟังเพลงในคลับ
แต่หม่อมพริ้มตามมาห้ามดม่ให้สาแพร่งพรายความลับ และดด้เจอกับโสภิตพิดลจึงสนใจขอดปเลี้ยง
ประธานปลุกปล้าโสภิตพิดล สาเข้าดปช่วยจึงยิงประธานตาย สาต้องขึ้นศาล โสภิตพิดลเป็นพยานใน
ศาลจนสาพ้นผิด หม่อมพริ้มพาโสภิตพิดลกลับเข้าวังและเล่าให้ฟังว่าสาคือคนที่ชักนาให้แม่ของเธอ
ต้องหนีตามผู้ชายดป โสภิตพิดลจึงเกลียดสามาก คุณชายรวีก็ห่างเหินดปตามคาสั่งของหม่อมพริ้มทาให้
สาเศร้าใจจนเกือบฆ่าตัวตาย แต่นึกถึงพระรัตนตรัยขึ้นมาดด้ก่อน จึงตัดสินใจออกบวช

สภาพสังคมกาหนด
การพบปะ
แรงดึงดูด
การยอมรับซึ่งกัน
และกัน
อุปสรรค

ความสัมพันธ์ของสากับหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี
สา เป็นลูกทาสในวังของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี
สา มีความงามเป็นที่ต้องตาต้องใจหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี จึงดด้ถวายตัวแก่
ท่านเมื่ออายุครบ 16 ปี
หม่อมเจ้าโชติช่วงระวีติดใจความงามของสามาก เรียกให้เธอถวายงานทุกคืน
จนเป็นที่อิจฉาของหม่อมคนอื่นๆ
สาเป็นคนโปรดของหม่อมเจ้าโชติช่วงระวี เธอจึงยอมทนอยู่ในสภาพที่ด้อย
กว่าภรรยาคนอื่น คือ ดม่ดด้รับการแต่งตั้งเป็นหม่อม ถูกปิดบังสถานะความ
เป็นแม่จากการให้กาเนิดบุตรชายคนแรก
หม่อมเจ้าโชติช่วงระวีสิ้นพระชนม์
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ความสัมพันธ์ถึงทาง สถานการณ์ในวังระส่าระสาย เมื่อหม่อมเจ้าโชติช่วงระวีสิ้นพระชนม์ลง สา
ตัน
ล่อลวงคุณหญิงโสภาพรรณวดีหนีจากวังดปอยู่กินกับสมศักดิ์

ความสัมพันธ์ของสากับสมศักดิ์
สภาพสังคมกาหนด สา กลายเป็นแม่ม่ายอยู่ในวัง หลังจากหม่อมเจ้าโชติช่วงระวีสิ้นพระชนม์
ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวและดร้หนทาง
การพบปะ
สาดด้พบกับสมศักดิ์ ผู้มาเช่าพื้นที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัง
แรงดึงดูด
สาชอบพอสมศักดิ์ และสมศักดิ์มีท่าทีสนใจเธอเช่นกัน
การยอมรับซึ่งกัน
สมศักดิ์ขอร้องให้สาเป็นแม่สื่อระหว่างเขากับคุณหญิงโสภาพรรณวดี สาเห็น
และกัน
แก่ความรักจึงยอมเป็นแม่สื่อให้สมศักดิ์
อุปสรรค
สมศักดิ์ และสาดด้ชักชวนให้คุณหญิงโสภาพรรณวดีหนีออกจากวังดปอยู่กิน
ด้วยกัน
แรงดึงดูด
เมื่อออกจากวังมาแล้ว สาดด้งานทาเป็นนางละคร ทาให้สมศักดิ์หันมา
หลงใหลในตัวสา
แต่สาพยายามหักห้ามใจดว้เพราะเห็นแก่คุณหญิงโสภาพรรณวดี
การยอมรับซึ่งกัน
สมศักดิ์ฉวยโอกาสล่วงเกินสาดด้ในวันหนึ่ง สาเสียใจ แต่โทษตัวเองที่ใจอ่อนดป
และกัน
กับสมศักดิ์
ความสัมพันธ์ถึงทาง คุณหญิงโสภาพรรณวดีทราบเรื่อง เสียใจมากจนดปกระโดดน้าฆ่าตัวตาย สา
ตัน
รู้สึกผิดจนตีตัวออกห่างจากสมศักดิ์ สมศักดิ์เสียใจ ดื่มเหล้าเมาจนตกน้าตาย

สภาพสังคมกาหนด
การพบปะ
แรงดึงดูด
การยอมรับซึ่งกัน
และกัน
อุปสรรค

ความสัมพันธ์ของสากับวิทย์
สา หนีการตามตอแยของสมศักดิ์ ด้วยการออกดปทางานที่ดนต์คลับ
สาดด้พบกับวิทย์ ที่เป็นนักดนตรีประจาดนต์คลับ
สาประทับใจวิทย์ เช่นเดียวกับที่วิทย์ชื่นชอบความงดงามของสา
สาตกลงแต่งงานกับวิทย์ เพื่อหนีการตอแยของสมศักดิ์ให้เด็ดขาด
วิทย์ดม่มีงานทาเป็นหลักแหล่ง หาเลี้ยงตัวเองดม่รอด และยังต้องอาศัยบ้าน
ของพี่สาวอยู่
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ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน

สภาพสังคมกาหนด
การพบปะ
แรงดึงดูด
การยอมรับซึ่งกัน
และกัน
อุปสรรค
ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน

สภาพสังคมกาหนด
การพบปะ
แรงดึงดูด
การยอมรับซึ่งกัน
และกัน
อุปสรรค

ความสัมพันธ์ถึงทาง
ตัน

ทาให้สาเริ่มหมดการยอมรับนับถือ
สาดด้พบกับชายชาวญี่ปุ่นชื่อ เซกิ และเริ่มมีความสัมพันธ์กับเขา จึงทาให้ชีวิต
ครอบครัวของเธอกับสมศักดิ์ ระหองระแหง สุดท้ายเมื่อสงครามโลกครั้งที่
สองสิ้นสุด สาดด้เงินจากเซกิจานวนหนึ่ง เธอจึงแยกทางกับวิทย์ กลับดปตั้งตัว
ที่บ้านเกิด
ความสัมพันธ์ของสากับเซกิ
สงครามโลกครั้งที่สอง ทาให้ประชาชนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากการทิ้งระเบิด
และมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศดทย
สาดด้พบกับเซกิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัย
สาประทับใจเซกิ เพราะมีฐานะดี และมาเที่ยวหาสาที่ดนต์คลับเป็นประจา
สาปรนนิบัติเอาใจเซกิอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับเซกิพึงพอใจในตัวสา
สงครามใกล้สิ้นสุด และเซกิต้องเดินทางกลับประเทศ
เซกิมอบเงินทุนดว้ให้สาตั้งตัว และกลับประเทศญี่ปุ่นดป ทาให้ความสัมพันธ์
จบลง
ความสัมพันธ์ของสากับประธาน
สานาเงินที่ดด้จากเซกิ มาตั้งดนต์คลับของตนเอง และเปลี่ยนชื่อเป็น อุษา
กิจการของสารุ่งเรืองดี ทาให้มีคนสนใจอยากจะร่วมลงทุน
ประธาน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนบริหารดนต์คลับของสา
สารู้ว่าประธานหวังเงินทองมากกว่าจะรักและชอบพอเธอจริงจังอย่างที่
แสดงออก
สากับประธานมีความสัมพันธ์ทางกายต่อกันโดยดม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
ประธานพอใจโสภิตพิดล แต่สาคอยกีดกัน เพราะโสภิตพิดลคือลูกสาวของเธอ
ที่ติดท้องมาสมัยหนีออกจากวัง หลังคลอด สายกให้โสภิตพิดลให้เป็นลูกของ
คุณหญิงโสภาพรรณวดี โสภิตพิดลจึงดม่ทราบว่าสาเป็นแม่ที่แท้จริงของตนเอง
ประธานลวนลามโสภิตพิดล สาเข้ามาเห็นเหตุการณ์ จึงใช้ปืนยิงประธานจน
เสียชีวิต
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889

จากเรื่องจะพบว่า ความรักของสาผูกพันกับผู้ชายหลายคนซึ่งแต่ละคนเป็นดปอย่างผิวเผิน
และมักเริ่มต้น ลงเอยอย่างเดียวกัน คือ สภาพสังคมกาหนด การพบปะ แรงดึงดูด การยอมรับซึ่ง
กันและกัน อุปสรรค และความสัมพันธ์ถึงทางตัน มีเพียงบางรายเท่านั้นที่จะมีการเปิดตัวคบหากัน
และดม่ปรากฏการให้คามั่นสัญญากับผู้ชายคนใดเลย ดังนั้น ในตอนท้ายของเรื่อง สาจึงดม่เหลือใคร
นอกจากลูก ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เธอยังแก้ดม่ตกจนกระทั่งคิดฆ่าตัวตาย
ความแตกต่างของนวนิยายเรื่องนี้เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ ที่ คัดเลือกมา คือ การให้น้าหนักกับ
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงเพียงอย่างเดียว และมีตัวละครเอกฝ่ายชายจานวนมาก ที่เข้ามาสร้างปมปัญหา
และอุปสรรคในช่วงระยะสั้นๆ เพื่อให้ชีวิตของตัวละครเอกฝ่ายหญิงดด้ดาเนินดป และมีพัฒนาการมาก
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างดรก็ดี โครงเรื่องดังกล่าวยังอยู่ใ นสูตรสาเร็จของเรื่องมากชู้หลายผัวเพื่อแสดงให้เห็น
พัฒนาการของตัวละคร โดยจะเห็นดด้ว่า เรื่องอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ก็ดด้รับความนิยมเช่นกัน เช่น
ดวงตาสวรรค์, ทองเนื้อเก้า, คนเริงเมือง เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สูตรสาเร็จของนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัวตาม
แนวคิดของพาเมลา เรจิส จานวน 7 เรื่อง ซึ่งบทสรุปของผลการศึกษาแสดงเป็นตารางให้เห็นข้อมูล
เปรี ย บเที ย บล าดับ การเกิ ดเหตุ การณ์ กับ ความสั มพั นธ์ ของตั ว ละครในนวนิ ย ายรัก ยอดนิ ยมแนว
ครอบครัว ดังนี้
ลา
ดับ

1

ชื่อเรื่องนวนิยายรักยอดนิยมแนวครอบครัว
บ้าน
น้าเซาะทราย
น้าผึ้ง
เมียหลวง สวรร
ทราย
ขม
ค์
ทอง
ระฆังวง
เบี่ยง
เดือน
ชาย ภีม-วรรณ ภีม-พุด ปุริมอนิ อนิ คาวี
กลาง
นรี
กรอง กังสดาล รุทธิ์ รุทธิ์ นาริน
พจมาน
วิกัน อร
ดา อินท
ร์
สภาพ การพบปะ การ
การ
การ การ สภา
สังคม
พบปะ พบปะ เปิดตั พบป พ

ละอองดาว

อีสา

กรกฎ กรกฎ สา
ละออง ผดา และ
ดาว ชดม ผู้ชาย
ทั้ง 5
สภาพ การ สภาพ
สังคม เปิดตั สังคม
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กาหนด

ว
คบหา

2

การ
การ
พบปะ ยอมรับซึ่ง
กันและ
กัน

แรง
ดึงดูด

3

แรง
ดึงดูด

การให้
คามั่น
สัญญา

สภาพ
สังคม
กาหนด

4

อุปสรร
ค

การ
เปิดตัว
คบหา

อุปสรรค

5

ความสั
มพันธ์
ถึงทาง
ตัน

อุปสรรค

การ
ยอมรับ
ซึ่งกัน
และกัน

6

อุปสรร ความสัมพั
ค
นธ์ถึงทาง
ตัน

การ
พบปะ

ะ

890

สังคม กาหนด วคบ กาหน
กาหน
หา
ด
ด
กัน
สภาพ การให้ แรง การ อุปสรร สภา การ
สังคม คามั่น ดึงดูด พบป
ค
พ พบปะ
กาหนด สัญญ
ะ
สังคม
า
กาห
นด
แรง
แรง อุปสร แรง การ การ แรง
ดึงดูด ดึงดูด รค ดึงดูด พบปะ ให้ ดึงดูด
คามั่น
สัญญ
า
อุปสรรค อุปสร สภา อุปสร แรง อุปสร การ
รค
พ
รค ดึงดูด รค ยอมรั
สังคม
บซึ่ง
กาห
กัน
นด
และ
กัน
ความสัม สภาพ อุปสร ความ อุปสรร ความ อุปสรร
พันธ์ถึง สังคม รค สัมพั
ค
สัมพั
ค
ทางตัน กาหน
นธ์ถึง
นธ์ถึง
ด
ทาง
ทาง
ตัน
ตัน
การ ความ การ อุปสร การ
ความ
พบปะ สัมพัน ยอมรั รค ยอมรับ
สัมพัน
ธถึง บซึ่ง
ซึ่งกัน
ธ์ถึง
ทาง กัน
และกัน
ทางตัน
ตัน และ
กัน
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7

การ
พบปะ

8

อุปสรร
ค

9

การ
ยอมรับ
ซึ่งกัน
และกัน

10

สภาพ
สังคม
กาหนด

อุปสรรค อุปสรรค

การ
ยอมรั
บซึ่ง
กัน
และ
กัน
ความสัม การ
การ
พันธ์ถึง ยอมรับ พบปะ
ทางตัน ซึ่งกัน
และกัน
การให้
คามั่น
สัญญา

การ การ ความ
เปิดตั ยอมรั สัมพัน
วคบ บซึ่ง
ธ์
หา กัน ถึงทาง
กัน และ ตัน
กัน
ความ การ การ
สัมพั ให้ เปิดตัว
นธ์ถึง คามั่น คบหา
ทาง สัญญ กัน
ตัน
า
การ การให้
เปิดตั คามั่น
วคบ สัญญา
หากัน

การ
เปิดตัว
คบหา
กัน

จากตารางสรุปผลการวิเคราะห์เหตุการณ์และลาดับการเกิดเหตุการณ์จะพบว่า นวนิยายรัก
ยอดนิยมแนวครอบครัวมีองค์ประกอบตรงตามที่สูตรสาเร็จกาหนด และมีลักษณะดม่เรียงลาดับดังที่ดด้
ระบุดว้ ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ นวนิยายแต่ละเรื่องมีแนวทางการผูกเรื่องและการเล่าเรื่องเป็นของ
ตนเองตามแต่ที่นักเขียนต้องการจะให้เป็นดป ยิ่งลาดับการเกิดเหตุ การณ์แตกต่างกันมากเท่าดร ยิ่งทา
ให้เรื่องคาดเดาดม่ดด้มากขึ้นเท่านั้น และกลายเป็นเครื่องยืนยันว่าเหตุใด นวนิยายรักแนวครอบครัว
อย่างเดียวกัน จึงมีรายละเอียดแตกต่างกันดป และยังคงดึงความสนใจที่จะอ่านซ้าหรืออ่านเพิ่มในเรื่อง
แนวเดียวกันดด้อย่างดม่รู้จบ อย่างดรก็ดี จะพบว่า แนวเรื่องเดียวกันดด้แก่ น้าเซาะทราย และเมีย
หลวง เพราะเป็นเรื่องราวหลังแต่งงานของครอบครัวที่มีปัญหามือที่สาม แต่จุดจบของเรื่องแตกต่าง
กัน กล่าวคือ น้าเซาะทราย ดม่อาจคงความรู้สึกความเป็นครอบครัวดว้ดด้อีกต่อดป ในขณะนี้เมียหลวง
ยังคงมีโอกาสที่จะดด้เริ่มต้นกันใหม่ ส่วนแนวเรื่องที่คล้ายคลึงกันอีกประเภทหนึ่ง คือ บ้านทรายทอง
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น้าผึ้งขม-ระฆังวงเดือน สวรรค์เบี่ยง และละอองดาว เพราะเป็นเรื่องราวความรักในครอบครัวใหญ่
ที่ประกอบด้วยคนจานวนมากเข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ และเป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นก่อน
การแต่งงาน ส่วนเรื่อง อีสา นั้นเป็นแนวเรื่องที่ดม่ตรงกับเรื่องอื่นที่นามาวิเคราะห์ร่วมกันในครั้งนี้
เพราะเป็นแนวมากชู้หลายผัว แสดงพัฒนาการของตัวละครเอกฝ่ายหญิงเป็นหลัก ซึ่งนวนิยายใน
ลักษณะเดียวกันกับ อีสา มีอยู่หลายเรื่อง เรื่องที่มีชื่อเสียงและนามาผลิตซ้าหลายครั้ งเช่นกัน (แต่ยัง
ดม่ถึง 6 ครั้ง) ดด้แก่ ดวงตาสวรรค์ (5 ครั้ง) , ทองเนื้อเก้า (3 ครั้ง) , คนเริงเมือง (5 ครั้ง) เป็นต้น
เมื่อแบ่งแนวเรื่องออกเป็น 2 ประเภทดังกล่าวข้างต้น คือ ชีวิตก่อนแต่งงาน และชีวิตหลัง
แต่งงาน จะเห็นดด้ว่าชีวิตก่อนแต่งงานมีการนาเสนอเหตุแห่งการพบปะกันของตัวละครเอกชายและ
หญิงหลากหลายกว่า ดด้แก่ การเข้ามาขออาศัย (บ้านทรายทอง) การเอาตัวใช้หนี้ (น้าผึ้งขม-ระฆังวง
เดือน) การรวมครอบครัว (สวรรค์เบี่ยง) และการเป็นลูกบุญธรรม (ละอองดาว) แต่สิ่งที่เหมือนกัน
ทั้งหมดคือ ตัวละครเอกฝ่ายหญิงมีฐานะที่ต่ากว่าตัวละครเอกฝ่ายชาย แต่มีความดีงามครบถ้วน ดม่
ด่างพร้อย ส่วนตัวละครเอกฝ่ายชาย นอกจากตัวละคร ‘ชายกลาง’ จากเรื่อง บ้านทรายทอง แล้ว ทุก
ตัวละครล้วนมีปัญหาทางพฤติกรรมดม่พึงประสงค์ เช่น อารมณ์รุนแรง เจ้าชู้ ขี้เหล้า เป็นต้น
ข้อสังเกตที่พบเพิ่มเติมในการวิเคราะห์โครงเรื่องด้วยสูตรสาเร็จของพาเมล่า เรจิส คือ การ
ปรากฏซ้าขององค์ประกอบต่างๆ ดม่เฉพาะเจาะจงอยู่เพียงแค่ อุปสรรค และแรงดึงดูด ลักษณะการ
วางโครงเรื่องของดทย ยังกาหนดให้เหตุการณ์อื่นๆ ปรากฏซ้าดด้อยู่บ่อยครั้งเพื่อสร้างปมปัญหาให้กับ
ตัวละคร เช่น สภาพสังคมกาหนด และการพบปะ ที่ พาเมลา เรจิส มองว่ามักปรากฏตอนต้นเรื่อง
แต่ในนวนิยายของดทยที่นามาศึกษาพบว่า สภาพสังคม และการพบปะ เกิดขึ้นในตอนท้ายของเรื่องดด้
โดยเฉพาะในนวนิยายครอบครัวแนวชีวิตหลังแต่งงานที่คู่สมรสแยกกันอยู่ เป็นต้น
สูตรสาเร็จดังกล่าวนี้ถือเป็นกลวิธีการดาเนินเรื่องที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์
วรรณกรรมให้น่าสนใจ และ ยังสอดคล้องกับทัศนะของจอห์น. จี. คาเวลตี (John G. Cawelty) ที่
เห็ น ว่ า ภาพรวมของสู ต รในการศึ ก ษาวรรณกรรมยอดนิ ย มเป็ น ดปในทางเดี ย วกั บ ผลผลิ ต ทาง
วัฒนธรรมทุกแขนงที่อาศัยองค์ประกอบสาคัญ 2 ชนิด คือ ธรรมเนียมนิยม (convention) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (invention) กล่าวเฉพาะในทางวรรณกรรม ธรรมเนียมนิยมในการแต่ง หมายถึง
โครงเรื่อง ตัวละครเข้าแบบ แนวคิด ฯลฯ ส่วนความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง สิ่งแปลกใหม่ที่คิดค้นขึ้น
โดยผู้แต่ง เช่น ตัวละคร แนวคิด หรือรูปแบบภาษา แต่ในงานวิจัยนี้เห็นว่าสูตรสาเร็จของพาเมลา เร
จิส เป็นความคิดสร้างสรรค์ด้านกลวิธีดาเนินความขัดแย้งที่สามารถประยุกต์เข้ากับธรรมเนียมนิยม
เดิมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจดด้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะปมปัญหาย่อยให้แก่ความสัมพันธ์ของตัวละคร
และทฤษฎีนี้ยังเหมาะสาหรับผู้สนใจสร้างสรรค์งานเขียนเพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ
ให้แก่เรื่องดด้อย่างมีประสิทธิภาพ

892

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาโครงเรื่องนวนิยายแนวครอบครัวประเภทอื่นๆ ที่มีแนวเรื่องเน้นความรักความ
อบอุ่นในครอบครัวเพื่อวิเคราะห์สูตรสาเร็จหรือแก่นเรื่องที่นวนิยายเหล่านั้นต้องการนาเสนอ
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บทคัดย่อ
หลังการประลองกาลังและข่มขู่กันว่าจะใช้สงครามร้อนทางทหารชี้ชะตาระหว่างกัน แต่
สุดท้ายต่างฝ่ายต่างยอมถอยล่นดม่ปะทะกันด้วยสงครามร้อนทางทหาร สถานการณ์โลกในช่วงต่อดป
ในภายภาคหน้าจึงดม่ดด้มีมหาอานาจขั้วเดียวอย่างอเมริกาที่จะสามารถชี้ชะตาทิศทางของสังคมโลก
อีกต่อดป แต่สังคมโลกในยุคปัจจุบันดด้ถูกจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มมหาอานาจสามก๊กอย่างชัดเจน ซึ่ง
ประกอบดปด้วย ก๊กโจโฉ BRICS ตลาด 5,500 ล้านคน ก๊กซุนกวน EU ตลาด 600 ล้านคน และก๊กเล่า
ปี่ USA ตลาด 320 ล้านคน ในยุคสมัยโลกขั้วเดียวสังคมโลกถูกบริหารจีดการโดยกลุ่มทุนบรรษัทข้าม
ชาติ ยา อาหาร การเงิน ดอที ให้การสนับสนุนพรรคเดโมแครต โดยเน้นทาสงครามทางเศรษฐกิจเช่น
ในสมัย ปธน.คลินตั้น ก่อให้เกิดสงครามทางเศรษฐกิจผ่านการสร้าง โรควัวบ้า GMO ต้มยากุ้ง Y2K
พอกองทุนควอนตั้มสามารถโจมตีค่าเงินจนอาเซียนล้มแพ้สงครามทางเศรษฐกิจ แล้วกองทุนควอนตั้ม
จึงเริ่มโจมตีค่าเงินจีนเพื่อให้ลดค่าเงินหยวนลง ซึ่งการลดค่าเงินหยวนจะทาให้สินค้าจีนมีราคาถูกลง
กว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ยังอยู่ใสภาวะวิกฤตจากโรคต้มยากุ้งดคซิส แต่จีนกลับเลือกอุ้มอาเซียน
ยอมขาดทุนดม่ยอมลดค่าหยวน ซึ่งจีนมีการบริหารค่าเงินผ่านเงินหยวนในคนจีนใช้ หยวนนอก
ต่างชาติแลกเข้ามาลงทุนในจีน และหยวนฮ่องกง ที่อังกฤษดด้ส่งมอบคืนให้แก่แก่จีน จีนเลือกตึงค่า
หยวนนอก และหยวนใน แต่กลับปล่อยลอยตัวค่าเงินหยวนฮ่องกง จนส่งผลทาให้กองทุนควอนตั้มเจ้ง
สงครามเศรษฐกิจ ที่กระทาผ่ านทางพรรคเดโมแครตพ่ ายแพ้ ปธน.คลิ นตั้นถูก อิ มพีทเม้นท์ จน
คะแนนสนับสนุนตกต่า จนแพ้การเลือกตั้ง พรรคลีพับลีกันมี ปธน. บุช ที่มีบรรษัทข้ามชาติ พลังงาน
อาวุธ หนุนหลัง จึงเน้นทาสงครามร้อนสงครามทางทหาร เช่น เกิดเหตุการณ์ 911 เกิดสงครามอิรัก
สงครามอาฟกานิสถาน สงครามก่อการร้าย บรรษัทข้ามชาติพลังงานและอาวุธดด้ประโยชน์ แต่
สงครามร้อนส่งผลทางการเมืองจนอเมริกาติดกับดักในสงครามร้อน สถานการณ์เปลี่ยนคะแนนนิยม
เทกลับมาที่พรรคเดโมแครต ปธน.โอบามา ดด้รับการเลือกตั้งขึ้นมาทาสงครามทางเศรษฐกิจ ผ่านการ
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สร้างโรคดข้หวัด 2009 GMO แฮมเบอร์เกอร์ดคซิส face line เจาะข้อมูลส่วนบุคคล บรรษัท ยา
อาหาร การเงิน ดอที ดด้ประโยชน์จากสงครามทางเศรษฐกิจดังกล่าว
จะเห็นดด้ว่าอเมริกาสร้างระบบโครงสร้างทางอานาจในการดูดซับทรัพยากรจากประเทศรอบ
นอกระบบเข้าสู่ประเทศศูนย์กลางระบบผ่านทางค่าเงินดอลลาร์ ที่ดม่มีทองคาหรือสินทรัพย์รองรับ
หรือค้าประกัน การสร้างความดม่มั่นคงให้เกิดกับประเทศเป้าหมาย ที่เป็นประเทศรอบนอกระบบให้
เกิดความดม่มั่นคง ผสานการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราดอกเบี้ย การโจมตีค่าเงิน จะส่งผลให้
ทรัพยากรจากประเทศรอบนอกระบบดหลเข้าสู่อเมริกาที่เป็นประเทศศูนย์กลางระบบ ส่งผลทางความ
น่าเชื่อถือ โดยที่อเมริกามีทองคาหรือสินทรัพย์หนึ่งดอลลาร์ จึงสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาดด้
เจ็ดสิบเท่าของมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่จริง ที่สาคัญสุดก็คือ สังคมโลกต้องแลกดอลลาร์เพื่อใช้ซื้อน้ามัน
จากประเทศขายน้ามันที่เป็นพันธมิตรอเมริกาในตะวันออกกลาง ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์
ขึ้นลงตามกลดกตลาด เมื่อรัสเซีย จีน อิหร่านจับมือกันในเรื่องพลังงานน้ามันและแก๊สธรรมชาติ และ
แทรกแซงทางทหารในประเทศซีเรีย ส่งผลทาให้ประเทศต่างๆ ในสังคมโลกดม่จาเป็นต้องใช้ดอลลาร์
ซื้อน้ามันสามารถเลือกใช้ทองหยวนหรือสกุลท้องถิ่นซื้อจากจีน อิหร่าน รัสเซียดด้ ประกอบกับจีนเข้าสู่
ระบบตะกร้าเงินของโลก จึงมีสิทธิพิมพ์เงินเหมือนอเมริกา จีนมีห้าล้านล้านดอลลาร์ สามารถพิมพ์ดด้
เจ็ดสิบเท่า. จีนรวยขึ้นจึงส่งคนออกท่องเที่ยวเพื่อขยายการใช้เงินหยวนในกลุ่มพันธมิตร เพื่อป้องกัน
สงครามการเงินโจมตีค่าเงินเหมือนปี 39 ต้มยากุ้ง
สถานการณ์เข้าสู่สงครามสามก๊กทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ที่สาคัญคือกลุ่มทุนโลกาภิวัฒน์
ทั้งสามก๊กต่างมีเงินทุน หลักการบริหาร. และเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกัน แต่การจะพัฒนาพลังการผลิต
สินค้าและบริการให้มีคุณภาพดีราคาถูก ต้องพึ่งพาการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติก สิ่งนี้เป็นผลดีกับ
ดทยเพราะภูมิยุทธศาสตร์ประเทศดทยอยู่ตรงกลางสังคมโลก เป็นศูนย์กลางทางบก ท่อ ราง ถนน ทง
น้าคลองกะ ทางอากาศ มีความหลากหายทางพันธุกรรมสูงสุดรองรับสินค้าระดับบน bio nano
technology ทางอวกาศ สามารถปล่อยดาวเทียมวงโคจรต่าบริเวณเส้นศูนย์สูตร ออกดปทางอันดา
มัน อ่าวดทยข้างละ 200 ดมล์ทะเล ถ้าปล่อยดาวเทียมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 5 G จะใช้ควบคุมดีมาน
ซับพลายสินค้าของสังคมโลกดม่ให้ผลิตล้นเกินความต้องการของสังคมโลก ทาให้ต้นทุนต่าลง ลดการ
ใช้ทรัพยากรของสังคมโลกในภาพรวม แก้ดขปัญหา over supply ของสังคมโลก เช่นต้มยากุ้ง
แฮมเบอร์เกอร์ดคซิส ดทยจะเป็นฐานผลิตสินค้าระดับกลาง บน และตลาดกระจายสินค้าระดับล่างให้
จีน ดังนั้นดทยจะใช้ดาวเทียมควบคุมตลาดกระจายสินค้าระดับล่างกลางบนให้กับสังคมโลกดม่ให้ผลิต
สินค้าล้นเกิน เนื่องจากจีนมีความต้องการขยายการใช้เงินหยวนในสังคมโลกเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ
สมาชิก BRICS เราจึงเห็น คนจีน อินเดีย รัสเซีย เข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่ม BRICS และกลุ่มพันธมิตรใน
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศดทยมากยิ่งขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลทาให้อุตสาหกรรมการบินรองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศดทยกาลังมาแรง เมื่อพิจารณาร่วมกับยอดการสั่งเครื่องบิ นแอร์
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บัส โบอิ้ง และค่ายอื่นๆ จึงมองดด้ว่า ความต้องการบินเดินทางเพื่อเท่องเที่ยว ของประเทศในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกที่มีอัตราการขยายตัวของการท่องเที่ยวสูงมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งประเทศดทยมีภูมิ
ยุทธศาสตร์ และภูมิอากาศเหมาะสมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และปัจจัยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการการบินรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุดก็คือบุคลากร จากปัจจัยต่างๆ
ชี้ชั ด ดด้ว่ า การท่ อ งเที่ ย วในดทยจะมี ก ารขยายตั ว เป็น อย่ างมาก อุ ต สาหกรรมการบิน รองรั บ การ
ท่องเทีย่ วจึงมีแนวโน้มขยายตัวดปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความ
จาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรมการบิน เพื่อใช้รองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
ก าลั ง ขยายตั ว มาสู่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ซึ่ ง ประตู ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะใช้ ใ นการต้ อ นรั บ
นั กท่องเที่ย วก็คือท่ าอากาศยานภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อตอนบน จะเห็ นดด้ว่าในปัจจุบั นทางผู้
บริหารงานธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการบินของดทยและต่างประเทศ ต่างก็ดด้ให้ความสนใจกับการ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งของความสาเร็จ
ห รื อ ค ว า ม ล้ ม เ ห ล ว ข อ ง อ ง ค์ ก ร ซึ่ ง บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก ร ด้ า น ก า ร บิ น
ที่จะถือดด้ว่ามีคุณภาพดด้นั้น นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการ
ท างานแล้ ว ควรจะต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แ ละเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ งานด้ ว ย โดยบุ ค ลิ ก ภาพ
คุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น จะมีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทางาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้ง
ในองค์กรและภายนอกองค์กร และที่สาคัญยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย บทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันกับการปรับตัวในการทางาน
ของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่อการ
ปรั บ ตั ว ในการท างาน ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในอุ ต สาหกรรมการบิ น ณ ท่ า อากาศยานภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ซึ่ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคือ บุ ค ลากรที่ ปฏิ บั ติ ง าน ณ ท่ าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่
ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถามวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ โดยใช้ ส ถิ ติ
Independent sample t-test , (One-way ANOVA) F-test และ Multiple regression analysis
พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ดด้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้
เฉลี่ย ต่อเดือน มีผลต่อการปรับ ตัว ในการทางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนแตกต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และยั งพบว่ า
บุ ค ลิ ก ภาพมี ผ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ในการท างานของบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ณ ท่ า อากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1 บุคลิกภาพ 2 การปรับตัวในการทางาน 3 ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
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Abstract
Nowadays, businesses or industries pay close attention to personnel in the
organization. It is another key to success or failure of the organization. The personnel
in the organization to hold that quality. In addition to having the skills, experience
and knowledge to work. Should have a good personality and appropriate with the
job. Personality of a person's personality. Will affect the performance. Interaction
with others in the organization and outside the organization. And also important to
the good image for the organization as well. The purpose of this article is to study
the different demographic characteristics and adaptation in the work of the
Northeastern Airport Personnel. 2. To study the personality influencing work
adaptation. of the aviation industry workers at the Northeastern Airport. The sample
is 400 employees at the Northeastern Airport. Using random sampling The instrument
used in the research was The questionnaire was analyzed by means of independent
sample t-test, One-way ANOVA, F-test and Multiple regression analysis. The
demographic characteristics were gender, age, educational level, occupation and
monthly income. Effect of adaptation on the performance of personnel working at
different Northeastern Airports. Statistically significant at the 0.05 level. In addition,
personality was affected by the adaptability of personnel working at the
Northeastern Airport. Statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: 1 The Personality 2 Adaptability to work 3 Northeastern Airport
บทนา
ปัจจุบันธุรกิจหรืออุตสาหกรรมดด้ให้ความสนใจกับบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
เป็ น หั ว ใจส าคัญอีกประการหนึ่ งของความส าเร็จหรือความล้ มเหลวขององค์กร ตามแนวคิดส่ ว น
ประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ Service Mix ของ Philip Kotler เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งจะดด้ส่วนประสมการตลาด Marketing Mix 7Ps หรือ 7Ps ในการกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 2.ด้านราคา (Price) 3.ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Place) 4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 5.ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 6.ด้านกระบวนการ (Process) 7.ด้านบุคลากร
(People) ซึ่งในเรื่องของบุคลากรภายในองค์กรนั้นถือดด้ว่ามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อส่วนประสม
การตลาด Marketing Mix 7Ps เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรซึ่ง
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บุ ค ลากรที่ จ ะถื อ ดด้ ว่ า มีคุ ณ ภาพดด้ นั้น นอกจากจ าเป็น จะต้อ งมี ทัก ษะประสบการณ์แ ละความรู้
ความสามารถในการทางานแล้ว ควรจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมสอดคล้องกับงานด้วย โดย
บุคลิกภาพคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน และปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่นทัง้ ในองค์กรและภายนอกองค์กร และที่สาคัญยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย การที่
มีบุ คลิ กภาพที่ดีนั้ น สามารถน ามาใช้ดด้กับผู้ ที่ทางานด้านการให้ บริการ ทุกคนที่จะต้องคอยตอบ
คาถาม ประสานงาน ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการทั้งหลาย นั่นหมายความว่า
การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมมีเสน่ห์ดึงดูดใจ เป็นเสมือนโซ่คล้องใจลูกค้าให้เกิดความประทับใจ ความ
มั่นใจในตัวผู้ให้บริการคนนั้น ในอดีตที่ผ่านมามีงานวิจัยจานวนมาก อาทิ (Robbins & Coulter,
2009) ที่พยายามอธิบายถึงบุคลิกภาพที่ดีของพนักงานในองค์กรโดยเฉพาะคุณลักษณะของบุคคล
เช่ น บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ดหว บุ ค ลิ กภาพแบบแสดงออก บุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ด รั บ ประสบการณ์
บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง และบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก ซึ่งการมีบุคลิกภาพที่ดีนั้นมีความสาคัญ
เป็นอย่างยิ่ง สามารถก่อให้ เกิดความสาเร็จในการทางานในทุก ๆ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ฉะนั้ น
อุตสาหกรรมทางด้านการบิน ก็เป็นงานธุรกิจด้านบริการที่พนักงานควรจะมีบุคลิกภาพที่ดีในการ
ให้ บ ริ การแก่ลู กค้า เมื่อลู กค้าดด้รั บการบริการที่ดีจากพนักงานก็จะเกิดความประทับใจ ส่งผลให้
บุคลากรเกิดการปรับตัวในการปฏิบัติงานและยังทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จึงนับดด้ว่าการ
สร้างบุคลิกภาพที่ดีช่วยให้องค์กรประสบความสาเร็จในการทาธุรกิจเป็นอย่างสูง (ตุลา มหาพสุธานนท์
, 2547)
ดังนั้นบทความงานวิจัยเรื่อง บุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางาน ของผู้ปฏิบัติงาน
ในอุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ทาให้บุคลากรในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน นาผลของการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้
ดปใช้พัฒนาตนเอง 2. องค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินนาผลที่ดด้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ดป
ใช้ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร และ 3. นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจสามารถนาผลที่ดด้จาก
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ดปใช้ต่อยอดการวิจัย
ด้วยเหตุนี้แนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อใช้รองรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ศึกษาวิจัย เรื่องบุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางาน ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน
ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จะใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัว
แปร เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ บุคลิกภาพ ที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่า
อากาศยานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน เพื่อ ให้ ผ ลการศึ ก ษาเป็ นข้ อ มู ล ช่ ว ยในการพั ฒ นา
บุคลิกภาพของพนักงานสายการบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดด้ในอนาคต และลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารและผู้ใช้บริการ เป็นต้น

899

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ในแง่ของทฤษฎี มีทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี ที่มักจะถูกนามาใช้อธิบายถึงปัจจัยที่มีต่อการปรับตัว
ในการทางานของบุ คลากรในองค์กรต่าง ๆ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับลั กษณะประชากรศาสตร์ ทฤษฎี
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีการปรับตัวในการทางานรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรศาสตร์
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคล ซึ่งดด้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึง
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติ กรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมา
จากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง ปณิศา ลัญชานนท์ (2548)
กล่าวถึง การศึกษา อาชีพ และรายดด้นั้น มักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีการศึกษาสูง
มักจะมีอาชีพการงานที่ดี มีรายดด้สู ง ส่วนบุ คคลที่มีการศึกษาต่า โอกาสที่จะมีอาชีพการงานใน
ระดับสูงนั้น ย่อมเป็นดปดด้ยาก จึงทาให้มีรายดด้ต่า นอกจากนี้ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) ดด้กล่าว
ว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จะประกอบดปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจานวนมาก บุคคลแต่
ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกดป ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนั้น
มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งดด้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร โดย
ลักษณะพฤติกรรมในการทางานของบุคคล จะเป็นดังนี้
1. อายุกับการทางาน (Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของบุคคล
จะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างดรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การทางานสูง และสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงดด้ นอกจากนี้จะเห็นดด้ว่า
คนที่อายุมากจะดม่ลาออกจากงานหรือย้ายงานแต่จะทางานที่เดิม ทั้งนี้เพราะโอกาสในการเปลี่ยนงาน
มีน้ อย ประกอบกับ ช่ว งเวลาในการทางานนานจะมีผ ลทาให้ ดด้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจน
สวัส ดิการต่างๆ ก็จ ะดด้เพิ่มขึ้น ด้วย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหน้าที่การงานอย่าง
สม่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุน้อย
2. เพศกับการทางาน (Gender and Job Performance) จากการศึกษาโดยทั่วดป เรื่อง
ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ดขปัญหาในการทางาน แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ
ในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงดม่มีความแตกต่างกัน แต่อย่างดรก็ตามในการศึกษาของ
นักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก
ความคิดก้าวดกล และมีความคาดหวังในความสาเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะดม่มีความแตกต่างในเรื่อง
ผลงาน และในเรื่องความพึงพอใจในงาน
3. สถานภาพการสมรสกับการทางาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า
พนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่เป็นโสด นอกจากนี้ยังมี
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ความพึงพอใจในงานสูงกว่าผู้ที่เป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของงาน และมีความ
สม่าเสมอในการทางานด้วย
4. ความอาวุโสในการทางานกับการทางาน (Tenure and Job Performance) ผู้อาวุโสใน
การทางานจะมีผลงานสูงกว่าบรรดาพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าคนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน
ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบ
Robbins & Coulter (2009) กล่าวถึง “The big model of personality” ซึ่งแบ่ง
บุคลิกภาพออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. บุคลิกภาพแบบหวั่นดหว หมายถึง ระดับที่บุคคลตอบสนองต่อความเครียด จะมีการ
ตอบสนองในลักษณะการตื่นตัว กังวล เกรงใจ หรือในทางที่ตื่นเต้นตกใจง่าย ดังนั้นจึงมีโอกาสเกิด
ความเครียดในที่ทางานดด้มากกว่าผู้อื่น
2. บุคลิกภาพแบบแสดงออก หมายถึง ระดับที่บุคคลสามารถอดทน อดกลั้นต่อสิ่งเร้าจาก
บุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยที่บุคคลที่มีลักษณะแบบแสดงออกสูงจะมีลักษณะชอบร่วมงานกัน
กับผู้อื่น และชอบทากิจกรรมต่าง ๆ
3.
บุ ค ลิ กภาพแบบเปิด รับประสบการณ์ หมายถึ ง ระดับที่ บุคคลสามารถเปิดรั บ
ประสบการณ์ใหม่หรือวิธีการใหม่ ๆ ในการทาสิ่งต่าง ๆ บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์
สูงมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจที่หลากหลายและชอบเรื่องเทคโนโลยีพอ ๆ กับความคิดเชิงกลยุทธ์
4. บุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง หมายถึง ระดับที่บุคคลมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับคน
อื่นในลักษณะที่มีความอดทน เป็นที่พอใจและยอมรับของผู้อื่น
5. บุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก หมายถึง ระดับที่บุคลใช้ความพยายามมุ่งดปสู่เป้าหมาย บุคคล
ที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพแบบมี จิ ต ส านึ ก สู ง เป็ น บุ ค คลที่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะท างานเพื่ อ มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายอย่ า ง
ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และลักษณะที่เชื่อถือดด้
ตั ว แบบบุ ค ลิ ก ภาพทั้ ง 5 แบบนี้ ใ ช้ เ ป็ น กรอบในการมองบุ ค คลดด้ เ ป็ น อย่ า งดี ซึ่ ง จาก
ผลการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญกับการปฏิบัติงาน ของบุคคล เช่นบุคลิกภาพแบบ
รอบคอบ ระมัดระวัง (conscientiousness) สามารถทานายผลการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกร
สถาปนิก ทนายความ ตารวจ ผู้บริหาร พนักงานขาย และบุคลิกภาพยังเป็นตัวทานายผลการเรียนรู้
ของบุคคลดด้เป็นอย่างดี การเรียนรู้ที่รวดเร็วและเข้าใจดด้ก่อนคนอื่น แสดงถึงการที่มีบุคลิกภาพที่
รอบคอบ มีความคิดเป็นระบบ ส่งผลให้บุคคลนั้น มีพัฒนาการที่รวดเร็วกว่าคนรอบข้างจนสามารถ
สรุปดด้ว่าพัฒนาการของบุคคลต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้บุคลิกภาพเป็นแบบอย่าง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน
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Dawis and Lofquist (1984) กล่าวว่า การปรับตัวในการทางาน หมายถึง ความสามารถที่
จะเผชิญหรือแก้ดขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทางานดด้ อย่างประสบความสาเร็จ ประกอบด้วย 3
ด้าน ดด้แก่ (1) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทา (2) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและกฎระเบียบข้อบังคับ และ (3) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
1. การปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทา หมายถึง ความสามารถที่จะเผชิญหรือแก้ดขปัญหาต่าง ๆ
อันเนื่องมาจากการทางาน การยอมรับตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเกี่ยวกับงานที่ทาและ
มีความพึงพอใจในงานที่ทา เพื่อสามารถทางานให้ประสบความสาเร็จดด้ตามเป้าหมายของงาน
2. การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางานและกฎระเบียบข้อบังคับ หมายถึง
ความสามารถที่จะยอมรับและปฏิบัติตนภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของที่ทางานดด้ ยอมรับใน
ระเบียบข้อกาหนดการปฏิบัติงานและสามารถทางานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ในที่ทางานดด้
3. การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และทางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาดด้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับ
ของเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ดังนั้น การปรับตัวในการทางานเป็นการปรับตัวอีกด้านหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
ของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะการทางานเป็นกิจกรรมหลักซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์
สามารถดารงชีวิตอยู่ดด้ในสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จิตรวี มุสิกสุต (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงานที่มี
อิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่า ปัจจัย
คุณลักษณะงานมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ β = 0.17 , p >
0.05และยังพบอีกว่า บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ β
= 0.65 , p > 0.001
กล้าหาญ ณ น่าน (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจ
ที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของผู้เข้าสู่ตลาดบัณฑิตใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยด้านการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งปัจจัยทั้งหมดสามารถทานายการ
ปรับตัวในการทางานดด้ร้อยละ 39
อรุณรัก ครองเชื้อ (2559) ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพของตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
และความขัดแย้งในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
สาทร สีลมและบางรัก พบว่า บุคลิกภาพของตนเอง ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตสาทร สีลม และบางรัก ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ด้านค่านิยมของบุคคลที่
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แตกต่างกัน ดม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร สีลม และ
บางรัก ส่วนความขัดแย้งระหว่างบุคคล ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต สาทร สีลม และบางรัก และความขัดแย้งในองค์กร ด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ ดม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
สาทร สีลม และบางรัก ส่วนความขัดแย้งในองค์กรด้านกระบวนการทางาน ด้านการจัดสรรทรัพยากร
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต สาทร สีลม และบางรัก อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
วรางคณา ซับซ้อน (2559) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของคุณลักษณะบุคลิกภาพ บรรยากาศองค์กร
และความพึงพอใจในงานที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของครูต่างชาติ พบว่า บุคลิกภาพแบบแสดง
ตั ว และบุ ค ลิ ก ภาพแบบปรั บ รั บ สถานการณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรั บ ตั ว ในการท างาน โดยมี ค่ า
สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ท่ า กั บ 0.215 และ 0.304 ตามล าดั บ สามารถพยากรณ์ ด ด้ ถึ ง ร้ อ ยละ 30.30 ระดั บ
นัยสาคัญที่ 0.05
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันกับการปรับตัวในการทางานของ
บุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
2. เพื่อศึกษาบุคลิกภาพที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วิธีการดาเนินวิจัย
บทความวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง บุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางาน ของผู้ปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมการบิน ณ ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot study) ด้วยวิธีการสารวจ (Survey
research method) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ท างานที่ ท่ า อากาศยานภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อตอนบน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัว อย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400
ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) คือ บุคลากรที่ทางานที่
ท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดด้แก่ ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานนานาชาติ
อุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยาน
สกลนครและท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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เครื่ อ งมื อ ที่ ผู้ วิ จั ย ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยเป็นคาถามชนิดปลายปิด และคาถามปลายเปิดดด้ทาการแบ่งโครงสร้างของ
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ดด้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) อาชีพ และ (5) รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะ
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีคาถามจานวน 5 ข้อ เป็นมาตราแบบนาม
บัญญัติ (Nominal scale) และมาตราแบบจัดลาดับ (Ordinal scale)
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพประกอบด้ ว ย 5 ด้ า น ดด้ แ ก่ (1) ด้ า น
บุ ค ลิ ก ภาพแบบหวั่ น ดหว (2) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบแสดงออก (3 ) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพแบบเปิ ด รั บ
ประสบการณ์ (4) ด้านบุคลิกภาพแบบการเห็นพ้อง และ(5) ด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก รวม
จานวน 20 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ ลิ
เคิร์ท (Liket’s Scale)
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดด้แก่ (1)
ด้านการปรับตัวให้เข้ากับงานที่ทา (2) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางานและ
กฎระเบียบข้อบังคับและ (3) ด้านการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชารวมจานวน
10 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ตามรูปแบบของ ลิเคิร์ท
(Liket’s Scale)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยดด้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยดด้นาแบบสอบถามที่ดด้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดปให้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content
validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) เพื่อนาแบบสอบถามดปปรับปรุงแก้ดขก่อน
น าแบบสอบถามดปใช้ ในการเก็บ ข้ อมู ล จริง โดยแต่ ล ะคาถามจะต้ อ งมี ค่า IOC ดม่ต่ ากว่า 0.5
(Rovinelli&Hambleton, 1997)
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยดด้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาทาการปรับปรุงแก้ดข
ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนาแบบสอบถามดปทาการทดสอบ (Try-out) จานวน 30 ชุด
เพื่ อ หาค่ าสั มประสิ ทธิ์ Cronbach’s alpha ด้ว ยการใช้เ กณฑ์ สั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่า (Alpha
coefficient) คือ ค่าแอลฟ่า (α) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 (Nunnally, 1978) ถือดด้ว่าแบบสอบถาม
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ฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือซึ่งจากเครื่องมือการ วิจัยนี้ดด้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ค่าความเชื่ อมั่น α =
0.896 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถยอมรับดด้ จึงนาเอาแบบสอบถามนี้ดปใช้ในการวิจัยต่อดป
วิธีการรวบรวมข้อมูล
หลังจากที่ผู้วิจัยดด้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยผู้วิจัยดด้ดาเนินการรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
1. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่สมบูรณ์จากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ทางานที่ท่าอากาศ
ยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามคือ การแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง และทีมงาน จานวน 400 ตัวอย่าง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถาม
3. กาหนดรหัสและลงบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
4. นาข้อมูลดปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ดด้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) ระดับการศึกษา
(4) อาชีพ และ (5) รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดด้ แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว ในการท างาน ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา ดด้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอนุมาน ดด้แก่
สมมติฐานที่ 1 ทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวในการ
ทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การทดสอบบุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่า
อากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Independent sample t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) F-test และการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ (Multiple
Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 217 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาเป็นเพศชายจานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ตามลาดับ ซึ่งมีอายุ
20-29 ปี จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.0 มีอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้น จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 และมี
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พบว่า บุคลิกภาพโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.16 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาอันดับความสาคัญ
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ พบว่า ด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก มีความสาคัญเป็นอันดับแรก มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.28 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง
รองลงมาอัน ดับ ที่ 2 คือ ด้านบุ คลิ กภาพแบบการเห็ นพ้อง มีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.20 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.33 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก อันดับที่ 3 คือด้านบุคลิกภาพแบบเปิดรับ
ประสบการณ์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.31 คืออยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก อันดับที่ 4 คือ ด้านบุคลิกภาพแบบแสดงออก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) เท่ากับ 0.36คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และอันดับที่ 5 คือ ด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นดหว มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.48 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามลาดับ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวในการทางาน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การปรับตัวในการทางานโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.28 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาอันดับ
ความสาคัญของการปรับ ตัวในการทางาน พบว่า ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและกฎระเบียบข้อบังคับมีความสาคัญเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.45 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ด้านการปรับตัวให้
เข้ากับงานที่ทามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.65 คืออยู่ในระดับเห็น
ด้ว ยมาก และอันดับที่ 3 คือด้านการปรับตัวให้ เข้ากับเพื่อนร่ว มงานและผู้ บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.36 คืออยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
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การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบว่า เพศ (t = 3.616 , Sig. = 0.038) อายุ (F = 35.297 , Sig. = 0.000) ระดับการศึกษา (F = 44.450 , Sig. =
0.000) อาชีพ (F = 11.399 , Sig. = 0.000) และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน (F = 36.457 , Sig. = 0.000)
มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า บุคลิกภาพด้านบุคลิกภาพแบบหวั่นดหว (Beta = 0.101 ,
Sig. = 0.038) และด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตสานึก (Beta = 0.290 , Sig. = 0.000) มีผลต่อการ
ปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านบุคลิกภาพแบบแสดงออก (Beta = 0.087, Sig. = 0.069) ด้าน
บุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ (Beta = -0.027, Sig. = 0.582) และด้านบุคลิกภาพแบบการ
เห็นพ้อง (Beta = 0.050 , Sig. = 0.299) ดม่มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศ
ยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ดด้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นดปตาม
สมมติฐานที่ตั้งดว้ เนื่องจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้เฉลี่ยนั้น จะมีความสัมพันธ์
กันอย่ างยิ่ง บุคคลที่มีอายุ ดม่มากและมีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานที่ดี มีรายดด้สูง เพราะ
ต้องการความมั่งคงในชีวิต จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายที่ตั้งดว้
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงปรับตัวในการทางานเพื่อความก้าวหน้าในอนาคตของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ ปณิ ศ า ลั ญ ชานนท์ (2548) กล่ า วว่ า การศึ ก ษา อาชี พ และรายดด้ นั้ น มั ก จะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง บุคคลที่มีการศึกษาสูงมักจะมีอาชีพการงานที่ดี มี รายดด้สูง ส่วนบุคคลที่มี
การศึกษาต่า โอกาสที่จ ะมีอาชีพการงานในระดับ สู งนั้ น ย่ อมเป็นดปดด้ ยาก จึง ทาให้ มีร ายดด้ต่ า
นอกจากนี้ยังสอคล้องกับงานวิจัยของ วชิรวัชร งามละม่อม (2558) กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่าง
ๆ จะประกอบดปด้ว ยบุ คลากรในระดับต่ าง ๆ เป็นจานวนมาก บุ ค คลแต่ล ะคนจะมีพฤติ กรรมที่
แตกต่างกันออกดป ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ซึ่งดด้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์กร
จากผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพมีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศ
ยานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง เป็ น ดปตาม
สมมติฐานที่ตั้งดว้ เนื่องจากการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถบ่งบอกนัยของการทางานบางอย่างนั่นก็คือ
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การเตรียมความพร้อมที่มีต่อการทางาน เป็นผู้พร้อมที่จะรับผิดชอบงานในทุกรูปแบบ พร้อมที่จ ะ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคนานาประการ รวมถึงมีความพร้อมต่อการสร้างปฏิสัมพันธ์และการพูดคุย
กับผู้อื่นด้วยเช่นกัน บุคลิกภาพที่ดีจึงเป็นเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกที่สาคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและ
กระจกส่ องภาพพจน์ ของตนเองที่มีต่อสายตาผู้ อื่น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ จิตรวี มุ สิ กสุ ต
(2556) กล่าวว่า บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ Beta =
0.65 , Sig. > 0.001 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้าหาญ ณ น่าน (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพล
ของคุณลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจที่มีต่อการปรับตัวในการทางานของผู้ เข้าสู่ตลาดบัณฑิต
ใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านการปรับตัวในการทางานอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งปั จ จัย ทั้งหมดสามารถทานายการปรับตัว ในการทางานดด้ร้อยละ 39 นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ อรุ ณรั ก ครองเชื้อ (2559) กล่ าวว่า บุคลิกภาพของตนเอง ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตสาทร สีลม และบางรัก อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ดด้เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาผลงานวิจัยที่ดด้ดปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของบุคลากร ที่ มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1.1 บุ ค ลากรที่ ท างานที่ ท่ า อากาศยานภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบนควร
ปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างรอยยิ้ม การสร้างความร่าเริง การให้เกียรติ
เพื่อนร่วมงานและผู้อื่น เป็นต้น
1.2 สถานที่ทางานควรปรับปรุงให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
1.3 บุ ค ลากรที่ ทางานที่ ท่า อากาศยานภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ควรให้ ค วาม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อดป
2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อดป ควร
มีการขยายกลุ่มตัวอย่างกว้างขึ้น เก็บกลุ่มตัวอย่างในทุกท่าอากาศยานในประเทศดทย เพื่อนาข้อมูล
มาเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตต่อดป
2.2 ควรมีการศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่า
อากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรือท่าอากาศยานในภาคอื่น ๆ
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2.3 ผู้บริหารท่าอากาศยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถนาข้อมูลที่
ดด้จากการศึกษาครั้งนี้ดปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
ต่อดป
2.4 เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าและข้อมูลอ้างอิงสาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาบุคลิกภาพที่
มีผลต่อการปรับตัวในการทางานของบุคลากรท่าอากาศยานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ของพนักงานต้อนรับ ภาคพื้นของสายการบินนกแอร์จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จานวน 5 คนที่เป็นผู้บริหารสาย
การบินนกแอร์ ระดับผู้จัดการขึ้นดป ซึ่งดด้มาแบบเจาะจง และและใช้แบบสอบถามซึ่งเก็บจากกลุ่ม
ตัวอย่างโดยดม่ใช้ความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 400 คน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ(Qualitative Analysis) เน้นการใช้อัตวิสัย (subjectivity) และวิเคราะห์ สรุปอุปนัย
(Analytic Induction) ส่ ว นข้อมูล เชิงปริมาณวิเคราะห์ ด้ว ยสถิติเชิงพรรณนา ดด้แก่ การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่าผู้โดยสารคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้นใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดในเรื่ องการแก้ดขสถานการณ์ให้ กลั บ สู่ ส ภาวะปกติ
(Recovery) ผู้โดยสารมีการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้นในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน ประเด็นสาคัญในการศึกษา พบว่า ทั้งผู้โดยสารและผู้บริหารต่างมีความเห็นตรงกัน
ว่าคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้ นนั้น ควรมุ่งตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสาร
อย่างมากทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพื้น
(Professionalism and Skill) โดยพนักงานต้องสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจนซึ่งต้อง
เกิดจากการใส่ใจในบริการของตัวพนักงานเอง การมีหลักการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหา
ของพนักงานส่วนใหญ่ อีกทั้งยังต้องดด้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ ตลอดจนผู้บริหารทุกระดับ
ตามความซับซ้อนของปัญหา ระบบโครงสร้างและนโยบาย
คาสาคัญ: ความคาดหวัง การรับรู้ คุณภาพการให้บริการ พนักงานต้อนรับภาคพื้น นกแอร์
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Abstract
The study aims to study expectation and perceived service quality of
provided by Nok Air’s ground staff at Chiang Mai International Airport. It uses mixed
method with two groups of populations, the first group of informants are passengers
using airlines services do collect questionnaires is from 400 samples accidentally.
Data were analyzed by descriptive statistics. Hypothesis testing uses the significance
of Pearson’s correlation. The secondary data group of informants are 5 executives
selected purposively by using structured interview. Data are analyzed by
classification, systematic and inductive analysis.
The results reveal that expectation of service quality passenger view is found
at high level, as an overall and each item. When considering, together with the
opinion of both passengers and executives management. They have the same
opinion that that quality of service should meet the expectations of passengers in
terms of professionalism and skill, ability to provide right and clear information,
service accessibility and flexibility. It includes fast service, several channels of
communications and good communication that is caused by staffs empathy. Good
and proper thinking is there problem. Follow the complexity, it is found that the
perception of the samples is very high as an overall and each item. The result of the
hypothesis testing shows that the expectation and perceived quality of service are
significantly correlated at .01 level.
Keywords: Expectation, Perception, Service Quality, Ground Staffs, Nok Air
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บทนา
ในปัจจุบันธุรกิจการบินของดทย เป็นธุรกิจที่มีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะ
ธุรกิจสายการบินราคาประหยัดหรือสายการบินต้นทุนต่าในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นอย่างมาก เห็นดด้จากการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดจากสายการบินเต็ม
รูปแบบ ประกอบกับมีการเปิดน่านฟ้าเสรีในปี ค.ศ. 2015 และประเทศดทยเป็นประเทศที่มีปัจจัย
ดึงดูดการลงทุนจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น และมีภูมิประเทศที่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งของประเทศ (hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงส่งผลให้สายการบินในอาเซียน
ต้องการเข้ามาช่วงชิงและแข่งขันในประเทศดทยเพิ่มขึ้น (วิกิพิเดีย, สายการบินต้นทุนต่า, 2560)
จากการที่มีการเปิดน่านฟ้าเสรี และการเปิด AEC ในปี ค.ศ. 2015 ทาให้ธุรกิจสายการ
บินต้นทุนต่าของดทยซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในธุรกิจนี้ สายการบินต้นทุนต่าในประเทศดทย เช่น สายการบินนกแอร์ สายการบินดทย
แอร์เอเชีย สายการบินดทยดลอ้อนแอร์ มีนโยบายที่นามาใช้ในการแข่ง ขันหลากหลายและแตกต่างกัน
เช่น ดทยแอร์เอเชียเน้นการแข่งขันโดยใช้นโยบายด้านราคาเพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้า โดยใช้หลักการที่ว่า
ใครจองก่อนจะดด้ราคาถูก ถ้าจองช้าดด้ราคาแพง เช่นเดียวกันกับสายการบินนกแอร์ที่ใช้หลักการจอง
ก่อนดด้ราคาถูก ถ้าจองช้าจะดด้ราคาแพง แต่สายการบิ นนกแอร์นั้นดม่เน้นนโยบายราคาถูกเพื่อจูงใจ
ลูกค้า เพราะกลุ่มลูกค้าของสายการบินนกแอร์เป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง และเคยใช้บริการของสาย
การบินดทยมาก่อน ดังนั้น สายการบินนกแอร์จึงเน้นนโยบายในด้านการใช้ระบบการดาเนินงานที่
ทันสมัยและสะดวกสบาย (สุปรีย์ ศรีสาราญ และสินธวัฒน์ สินธนบดี, 2560)
นกแอร์ เป็น สายการบิ นราคาประหยัดหรือสายการบินต้นทุนต่าของประเทศดทยที่มี
การศึกษาการตลาดและความเป็ นดปดด้ทางธุรกิจ ในการลงทุนแบบสายการบินราคาประหยัดใน
ประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว พบว่ า
สายการบินราคาประหยัดมีแนวโน้มในการแข่งขันอย่างมากในตลาดการบิน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรง
กับการบินดทยและเป็นทางเลือกใหม่ของลูกค้า การบินดทยในฐานะสายการบินแห่งชาติจาเป็นที่
จะต้องให้ความสาคัญที่จะเข้าร่วมในตลาดใหม่ เพื่อนาเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้โดยสารและ
เป็นการสร้างการยอมรับจากต่างชาติในด้านการบริหารสายการบินอย่างมืออาชีพ โดยทางด้านสาย
การบินดทย พบว่า โอกาสทางธุรกิจและการตลาดเป็นดปดด้สูงในส่วนของตลาดอุปสงค์และอุปทาน
สามารถทากาดรดด้ นอกจากนั้น การบินดทยยังมีข้อดด้เปรียบในเรื่อง know-how มาตรฐานความ
ปลอดภัย การสนับสนุนการปฏิบัติการที่จะทาให้การจัดตั้งสายการบินราคาประหยัดขึ้น และเพื่อ
บรรลุถึงความสาเร็จ สายการบินราคาประหยัดต้องมีลักษณะเฉพาะทางและแตกต่างจากสายการบิน
เต็มรูปแบบ คือ เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก แต่มีความคล่องตัว มีการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน บุคลากร
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แต่ละคนต้องรับผิดชอบในหลาย ด้านพร้อมกัน (multi task) ใช้ระบบ computerize ให้มากที่สุด ใช้
เครื่องบินแบบเดียว เพื่อลดต้นทุนในการบารุงรักษา ตราสินค้า (brand) ต้องโดดเด่นและแตกต่าง
ทั้งในด้านการตลาดและรูปแบบการบริการ เป็นองค์กรที่สร้างผลกาดรดด้ด้วยตนเอง มีลักษณะจาเพาะ
แตกต่างจากสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (full service) (บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด
(มหาชน), 2560)
จากการศึกษาดังกล่าว คณะรัฐมนตรีและบอร์ดบริหารของการบินดทย จึงมีมติให้จัดตั้ง
สายการบินนกแอร์ โดย บริษัท สกายเอเชีย จากัด เป็นผุ้ดาเนินงาน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2546 ในรูปแบบ
ของบริษัทที่เป็นเอกเทศ เพื่อนาเสนอทางเลือกใหม่ของการเดินทาง โดยมีบริษัทการบินดทย จากัด
(มหาชน) สนับสนุนด้านการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สายการบินนกแอร์ดด้สร้าง
ความแตกต่างหลายด้านของวัฒนธรรมองค์กร คือ แสดงออกถึงความเป็นมิตร ความสนุกสนานเป็น
กันเอง เพื่อให้สายการบินนกแอร์เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทาง และให้ทุกคนดด้มีโอกาสในการ
เดินทางทางอากาศดด้มากขึ้น สายการบินนกแอร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่อ “บริษัท สกายเอชียร์ จากัด (Sky Asia Co., Ltd.)” และเปลี่ยนชื่อเป็น
“บริษัทสายการบินนกแอร์จากัด (Nok Airlines Co., Ltd.)” ต่อมาภายหลังจากเข้าตลาดหลักทรัพย์
จึงดด้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทสายการบินนกแอร์จากัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบริการที่ดี
เยี่ยม สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้โดยสารทุกคน และมีบริษัทการบินดทยจากัด (มหาชน) เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ (บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน), 2560)
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล ศูนย์กลางการค้า
การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง northern land port เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย north food
valley เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติสู่สากล education hub แ ละเป็นเมืองน่าอยู่ eco-town
eco-village ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และโลจิสติกส์ มีสนามบิน
นานาชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวดด้ประมาณ 6 ล้านคน
ต่อปี และรองรับการขนส่งสินค้า จานวน 20,000 ต่อปี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดเชียงใหม่, 2560) โดยสายการบินนกแอร์มีพนักงานบริการภาคพื้น
ทั้งสิ้น 50 คน มีหน้าที่อานวยความสะดวกให้ผู้โดยสารก่อนการขึ้นเครื่อง ดด้แก่ การจาหน่ ายบัตร
โดยสาร เช็คอิน และอานวยความสะดวกในการนาผู้สารขึ้นเครื่องอย่างครบถ้วนและปลอดภัย จึงเป็น
ฝ่ายที่มีความสาคัญและถือเป็นจุดสัมผัสของการสร้างประสบการณ์การใช้บริการของผู้โดยสารอันเกิด
จากบุคลากรเป็นจุดแรก (บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน), 2560)
จากที่มาดังกล่าว จะเห็นดด้ว่าสายการบินนกแอร์นั้น มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านบริการ
โดยสร้างตราสินค้าให้โดดเด่นและแตกต่าง ทั้งในด้านการตลาดและรูปแบบการบริการ สมดังคาขวัญ
ของชาวนกแอร์ที่ว่า “มุ่งมั่นเพื่อการให้บริการที่ดีเยี่ยม และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารที่
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เป็นลูกค้าของเรา” ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดทาการศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสาร
ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้น สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริ การของ
ผู้รับบริการนั้น เป็นข้อมูลสาคัญยิ่งในการพัฒนาธุรกิจบริการให้มีความเป็นเลิศ ผลจากการศึกษาใน
ครั้ งนี้ จ ะสามารถน าดปเป็ น แนวทางเพื่อนาเสนอให้ ผู้ บริห ารนาดปปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของ
พนักงานต้นรับภาคพื้นให้เป็นดปตามความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์
ต่อดป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดคุณภาพการให้บริการ
ในแง่แนวคิดทางวิชาการ แนวคิดพื้นฐาน (Basic Concept) ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ
ประกอบดปด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction)
คุณภาพการให้บริการ (service quality) และคุณค่าของลูกค้า (customer value) (Cronin, and
Taylor, 1992; Oliver, 1993; Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1988) ตามแนวคิดพื้นฐาน
ดังกล่าว ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ เป็นพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ดด้รับ
หรือเกิดขึ้น (Oliver, 1993)
แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการให้บริการ เป็นแนวคิดที่ดด้รับการเสนอดว้โดยโครนินและเท
เลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ในทัศนะของนักวิชาการทั้งสองท่าน ความพึงพอใจหรือดม่พึง
พอใจ เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบประสบการณ์ของผู้รับบริการดด้รับบริการ กับความคาดหวังที่
ผู้รับบริการนั้นมีในช่วงเวลาที่มารับบริการ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้สามารถวัดคุณภาพการให้บริการดด้
ส่วนคุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด คอร์ดับเปิ้ลสกี้ รัสท์ และซาร์ฮอริก (Cordupleski,
Rust, and Zahorik, 1993) ดด้ให้คาจากัดความดว้ว่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของ
บริการ กระบวนการบริการ และองค์กรที่ให้บริการ ที่สามารถตอบสนองหรือทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในความคาดหวังของบุคคล แนวคิดพื้นฐานที่มองคุณภาพการให้บริการผ่านกรอบการมองด้านความ
พึงพอใจต่อการให้ บ ริ การนี้ ดด้รั บ การสนับสนุนจากนักวิช าการอีกท่านหนึ่ งคือบิทเนอร์ (Bitner,
1992) ซึ่งอธิบายจากผลงานวิจัยที่ดด้เคยทาการศึกษาดว้ว่า คุณภาพการให้บริการสามารถวัดโดยผ่าน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการดด้
กรอนรูส (Gronroos, 1984) ดด้เสนอแนวคิดดว้ว่า คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality)
และคุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นภาพแห่งมิติของคุณภาพที่ส่งผลกระทบดปถึงทั้ง
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการให้บริการจะมีมากน้อยเพียงใด
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ขึ้นอยู่ กับระดับ ของ คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพเชิงหน้าที่นั่นเอง ทั้งนี้ กรอนรูส ดด้กล่ าวถึง
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการบริการว่าสามารถสร้างให้เกิดขึ้นดด้ตามหลัก 6 ประการ กล่าวคือ
1. การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของผู้ให้บริการ (professionalism and skill) เป็นการ
พิจารณาว่า ผู้รับบริการสามารถรับรู้ดด้จากการเข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่มีความรู้และทักษะใน
งานบริการ ซึ่งสามารถดาเนินการแก้ดขปัญหาต่างๆ ดด้อย่างมีระบบและแบบแผน
2. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ให้บริการ (attitude and behavior) ผู้รับบริการจะเกิด
ความรู้สึกดด้จากการที่ผู้ให้บริการสนใจที่จะดาเนินการแก้ดขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นมิตร
และดาเนินการแก้ดขปัญหาอย่างเร่งด่วน
3. การเข้าพบดด้อย่ างง่ายและมีความยืดหยุ่นในการให้ บริการ (accessibility and
flexibility) ผู้รับบริการจะพิจารณาจากสถานที่ตั้งดว้ให้บริการ และเวลาที่ดด้รับบริการจากผู้ให้บริการ
รวมถึงระบบการบริการที่จัดเตรียมดว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
4. ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (reliability and trustworthiness) ผู้รับบริการจะทา
การพิจารณาหลังจากที่ดดรับบริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ
ตามที่ดด้รับการตกลงกัน
5. การแก้ดขสถานการณ์ให้กับสู่ภาวะปกติ (recovery) พิจารณาจากการเกิดเหตุการณ์ที่
ดม่ดด้คาดการณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ และผู้ให้บริการสามารถแก้ดขสถานการ
นั้นๆ ดด้ทันท่วงทีด้วยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งทาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
6. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ผู้รับบริการจะเชื่องถือใน
ชื่อเสียงของผู้ให้บริการจากการที่ผู้ให้บริการดาเนินกิจการด้วยดีมาตลอด
พาราสุรามาน, ดซเธมอล และแบร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1990) ดด้
ทาการศึกษาคุณภาพและการจัดการคุณภาพการบริการมาตั้งแต่ปี 1983 ในขณะที่พาราสุรามานเริ่ม
ทาการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นยังดม่พบว่า มีการศึกษาเรื่องคุณภาพการบริการมากนัก พบแต่
งานวิจัยที่เกี่ย วข้องกับ คุณภาพของสินค้า จากนั้น พาราสุรามานและคณะจึงเริ่มทาการวิจัย โดย
ร่วมกันทาการวิจัยเชิงสารวจเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยใช้เวลาทาการศึกษานานถึง 7 ปี (19831990) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ เริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้รับบริการและผู้ให้บริการของ
บริษัทชั้นนาหลายแห่ง และนาผลที่ดด้มาใช้ในการพัฒนารูปแบบคุณภาพการบริการ ต่อมาเป็นวิจัย
เชิงประจักษ์โดยมุ่งศึกษาที่ผู้รับบริการโดยเฉพาะ โดยดด้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวัดคุณภาพบริการที่
เรียกว่า SERVQUAL (Service Quality) และปรับปรุงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคุณภาพการบริการตาม
การรับรู้และความคาดหวังของผู้รับบริการ ผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่ผู้ใช้บริการประเมินคุณภาพการ
บริการเรียกว่า “คุณภาพของการบริการที่ผู้ใช้บริการรับรู้” (Perceived Service Quality) ซึ่งเกิดขึ้น
หลังจากที่ผู้ใช้บริการดด้รับบริการแล้ว 9 กาหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการดว้ 5 ด้าน ที่
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เรียกว่า RATER และเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย 22 รายการ ซึ่งกระจาย
มาจากคุณภาพการบริการทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
ความน่าเชื่อถือ (R : Reliability) หมายถึงผู้ให้บริการต้องแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
ให้บริการตามที่สัญญาดว้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ ดม่มีความผิดพลาด มีเครื่องมือในการ
วัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1) ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการดด้ตรงตามที่สัญญาดว้
2) การเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และการนาข้อมูลมาใช้ในการให้บริการ
3) การทางานดม่ผิดพลาด
4) การบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5) การมีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ
การสร้างความมั่นใจ (A : Assurance) หมายถึงผู้ให้บริการต้องสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ รั บ บริ ก ารเมื่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารมาติ ด ต่ อ สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม และมี ค วามรู้ ใ นงานบริ ก ารเป็ น อย่ า งดี มี
เครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย
1) ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการ
2) การสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยในการใช้บริการ
3) ความมีมารยาทและความสุภาพของเจ้าหน้าที่
4) พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (T : Tangibles) หมายถึง สิ่งอานวยความสะดวกอุปกรณ์ต่าง ๆดู
สวยงาม ทันสมัย บุคลากรมีบุคลิกภาพแบบมืออาชีพ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย
1) ความทันสมัยของอุปกรณ์
2) สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ
3) การแต่งกายของเจ้าหน้าที่
4) เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการบริการ
การดูแลเอาใจใส่ (E : Empathy) หมายถึงการให้ความสนใจและเข้าใจในความต้องการของ
ผู้รับบริการอย่างเอาใจใส่และถือผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสาคัญ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพ
การให้บริการ ประกอบด้วย
1) การให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ใช้บริการแต่ละคนของเจ้าหน้าที่
2) เวลาในการเปิดให้บริการขององค์กร
3) โอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์กร
4) ความสนใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่
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5) ความสามารถในการเข้าใจในความต้องการเฉพาะของผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน
การตอบสนอง (R : Responsiveness) หมายถึงความตั้งใจที่แสดงถึงความพร้อม ยินดี
ให้บริการเสมอและรวดเร็วเมื่อผู้รับบริการเข้ามาติดต่อ มีเครื่องมือในการวัดคุณภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย
1) มีระบบการให้บริการที่รวดเร็ว
2) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้คาแนะนาปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
3) ความรวดเร็วในการทางานของเจ้าหน้าที่
4) ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทันทีที่ต้องการ
พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Ziethaml and Berry, 1985) การ
ให้ บ ริ การที่มีคุณภาพ หมายถึง การให้ บริการที่ส อดคล้ อ งกับความคาดหวัง ของผู้ รับบริการหรื อ
ผู้บริโภคอย่างสม่าเสมอ ดัง นั้น ความพึงพอใจต่อการบริการ จึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทาให้
เป็ น ดปตามความคาดหวั งหรื อ การดม่เ ป็น ดปตามความคาดหวั ง (confirm or disconfirm
expectation) ของผู้บริโภคนั่นเอง
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กรอบแนวคิดของการศึกษา
ผู้ศึกษาดด้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา
ดังนี้
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดเรื่องการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ
ผู้โดยสารต่อพนักงานต้อนรับภาคพื้นของบริษัทสายการบินนกแอร์จากัด (มหาชน)
ผู้โดยสารทีใ่ ช้ บริการสายการบินนกแอร์
(แหล่ งข้ อมูลหลัก: เก็บรวมรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม)

การรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริการ

ความคาดหวังต่ อคุณภาพการบริการ

- ความเป็ นมืออาชีพและทักษะของพนักงาน
บริ การภาคพื้น
- พฤติกรรมของพนักงานบริ การภาคพื้น
- การเข้าถึงการบริ การที่ง่ายและยืดหยุน่
- ความไว้วางใจและความเชื่อถือได้
- การแก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ
- ชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือ

-

ด้านรู ปลักษณ์ที่จบั ต้องได้
ด้านความน่าเชื่อถือ
ด้านการตอบสนอง
ด้านการสร้างความมัน่ ใจ
ด้านการเอาใจใส่

ผู้บริหารสายการบินนกแอร์
(แหล่งข้อมูลรอง: เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์)

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นสาย
การบินนกแอร์จากัด (มหาชน)ณ ท่าอากาศยานนาชาติเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับภาคพื้นของสายการบินนกแอร์
จากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนาชาติเชียงใหม่
สมมติฐานการศึกษา
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้คุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อ
พนักงานภาคพื้นของบริษัทสารการบินนกแอร์ มีความสัมพันธ์กัน
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วิธีดาเนินการ
เพื่ อ ให้ ด ด้ ข้ อ มู ล จากทั้ ง มุ ม มองของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษา
ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method) เพื่อศึกษาจากทัศนะของผู้โดยสารซึ่ง
เป็นผู้ใช้บริการ และผู้บริหารผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ระดับผู้จัดการขึ้นดป ซึ่งผู้ศึกษาเลือกเป็น
ตัวแทนของฝ่ายผู้ให้บริการ ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนก
แอร์ และผู้บริหารสายการบินนกแอร์
ผู้โดยสาร
ประชากรผู้โดยสาร ดด้แก่ ผู้โดยสารขาออกที่ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จากสถิติ
ผู้โดยสารในปี พ.ศ. 2560 ที่ใช้บริการของสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รวมจานวน 517,692 คน ดด้กลุ่มตัวอย่างแบบดม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยการเลือ กแบบบังเอิญ
(accidental sampling) เพื่อความสะดวกในการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารให้ครบจานวนที่
เหมาะสมตามที่คานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ดด้ 400 ตัวอย่าง
ผู้บริหาร
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้บริหารเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้บริหารระดับ
ผู้จัดการของสายการบินนกแอร์ จานวน 5 ท่าน โดยใช้เกณฑ์ กล่าวคือผู้บริหารระดับผู้จัดการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ที่มีประสบการณ์การทางาน 10 ปี ขึ้นดป เต็มใจและมีความสะดวกในการ
ให้สัมภาษณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ ศึ ก ษาใช้ แ บบสอบถามส าหรั บ ผู้ โ ดยสาร และการสั ม ภาษณ์ ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห าร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
แบบสอบถามสาหรับผู้โดยสาร
เป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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2. สร้างแบบสอบถามโดยใช้แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการด้วยเครื่องมือประเมินคุณภาพ
การบริการแบบ SERVQUAL ใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับ
ตั้งแต่ค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนนมากที่สุด คือ 5
3. นาแบบสอบถามที่ดด้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบเนื้อหา และ
เสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ดข
4. ทาการปรั บปรุงแก้ดขและนาเสนอผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบเนื้อหาอีกครั้งหนึ่ง
โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of item – objective
congruence : IOC) ดด้ค่า IOC เท่ากับ 0.65 ซึ่งมีค่าเกินกว่า 0.5 ถือว่ามีคุณภาพดี
5. นาดปทดลองใช้กับกลุ่มผู้โดยสาร 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alph – Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) ดด้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.97 ซึ่งเกินกว่า 0.70 ถือว่ามีคุณภาพ นาดปใช้เก็บข้อมูลดด้ จริง
ต่อดป
แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหาร
รูปแบบของการสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหาร ใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยผู้ศึกษา
เป็ น ผู้ สั มภาษณ์ด้ว ยตนเอง การเตรียมตัว ก่อนสั มภาษณ์ ผู้ ศึกษาดด้ส่ งคาถามดปให้ ผู้ บริห ารก่อ น
ล่วงหน้า แล้วทาการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ซึ่งดด้ข้อมูลดังนี้
คาถามที่ 1: ท่านคิดว่าสิ่งใดที่ผู้โดยสารคาดหวังจากพนักงานในการให้บริการสูงสุด ใน 6
เรื่องดังต่อดปนี้ (1) ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน (2) พฤติกรรมของพนักงาน (3)
การเข้าถึงบริการที่ง่ายและยืดหยุ่น (4) ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (5) การแก้ดขสถานการณ์
(6) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และใน 6 เรื่องดังกล่าวมา พนักงานควรปรับปรุงในเรื่องใด
คาถามที่ 2: ท่านคิดว่าพนักงานสามารถปฏิบัติดด้ตามที่คาดหวังหรือดม่อย่างดร
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาดด้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายผลของการศึกษา ดังนี้
ผู้ศึกษาดด้วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายผลของการศึกษาดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative analysis) จากแบบสอบถามใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive statistic) นามาแจกแจงความถี่ (frequency) และนาเสนอเป็นร้อยละ
(percentage) การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยการหาค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน (pearson product moment correlation: r)
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สาหรับค่าเฉลี่ยนาเสนอในรูปแบบตาราง โดยมีเกณฑ์การอธิบายผลค่าเฉลี่ย ดังนี้
สูตร

=

ค่าสูงสุด−ค่าต่าสุด

=

5− 1

=

0.8

เกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80

จานวนชั้น

5

หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้มากที่สุด
หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้มาก
หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้ปานกลาง
หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้น้อย
หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้น้อยที่สุด

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ผู้ศึกษาดด้ตรวจสอบข้อมูล
เพื่อให้ มั่น ใจว่าข้อมูล ที่ดด้เก็บ รวบรวมมานั้นมีความถูกต้อง ก่อนทาการวิเคราะห์ ด้ว ยเทคนิคการ
จาแนกและจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (analytic induction) นาเสนอโดยเรียบ
เรียงเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1 ความคาดหวังของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
บริการภาคพื้น
ทัศนะของผู้โดยสาร แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อ
คุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินนกแอร์ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของ
พนักงานบริการภาคพื้น สายการบินนกแอร์ในทัศนะของผู้โดยสาร
ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
1.การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพื้น
(Professionalism and Skill)
1.1 พนักงานสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน

3.94 0.75 มาก

1.2 พนักงานสามารถตอบคาถามดด้อย่างตรงประเด็น

3.93 0.74 มาก

รวม

x

S.D.

ระดับ

3.93 0.73 มาก

2.พฤติกรรมของพนักงาน(Attitude and Behavior)
2.1 พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใสสุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ

4.02 0.74 มาก

2.2 พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน

3.94 0.72 มาก

รวม

3.98 0.71 มาก

3.การเข้าถึงการให้บริการที่ง่าย และยืดหยุ่น (Accessibility and
Flexibility)
3.1 พนักงานสามารถให้บริการดด้อย่างรวดเร็ว

3.90 0.75 มาก

3.2 มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางเช่น Call Center, Website

3.86 0.77 มาก

รวม
4.ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (Reliability and
Trustworthiness)
4.1 พนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.2 พนักงานมีความน่าเชื่อถือและมีความรู้ความสามารถ ทักษะใน
งานที่ให้บริการอยู่
รวม

3.88 0.73 มาก

3.93 0.71 มาก
3.92 0.70 มาก
3.92 0.68 มาก

5.การแก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ (Recovery)
5.1 พนักงานมีความพร้อมในการแก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น

4.01 0.81 มาก

5.2 พนักงานสามารถแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และ
เหมาะสม
รวม

3.99 0.80 มาก
4.00 0.79 มาก
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6.ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (Reputation and Credibility)
6.1 พนักงานมีการแต่งกายที่เป็นแบบฟอร์มเหมือนกัน

3.98 0.73 มาก

6.2 พนักงานให้บริการแบบมืออาชีพ

3.95 0.74 มาก

รวม
รวมทั้งหมด

3.97 0.71 มาก
3.95 0.64 มาก

ตารางที่ 1 แสดงความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้นในทัศนะ
ของผู้โดยสาร พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณาภาพรวม
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกันโดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้ การ
แก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ (recovery) ค่าเฉลี่ย 4.00 พฤติกรรมของพนักงาน (attitude
and behavior) ค่าเฉลี่ย 3.98 ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ (reputation and credibility) ค่าเฉลี่ย
3.97 การเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพื้น (professionalism and skill)
ค่าเฉลี่ย 3.93 ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (reliability and trustworthiness) ค่าเฉลี่ย 3.92
และการเข้าถึงการให้บริการที่ง่ายและยืดหยุ่น (accessibility and flexibility) ค่าเฉลี่ย 3.88
ตามลาดับ
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้ อรวมทุกด้าน พบว่า เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดถึงต่อสุ ด ดัง นี้
พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.02 มีความพร้อมในการแก้ดข
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ค่ า เฉลี่ ย 4.01สามารถแก้ ด ขปั ญ หาดด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ค่ า เฉลี่ ย 3.99 พนั ก ง านมี
เอกลักษณ์ของสายการบินเมื่อดด้พบเห็นในทันที ค่าเฉลี่ย 3.98 พนักงานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ของสายการบิน ค่าเฉลี่ย 3.95 พนักงานสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.94
พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ย 3.94 พนักงานสามารถตอบคาถามดด้อย่างตรง
ประเด็น ค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานมี
ความน่าเชื่อถือและมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่ ค่าเฉลี่ย 3.92พนักงานสามารถให้บริการดด้อย่าง
รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.90และ มีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามลาดับ
ทัศนะของผู้บริหาร แสดงดังนี้
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มูล ในกลุ่ มผู้ บ ริ ห ารในการศึก ษาครั้ งนี้ ดด้ แ ก่ผู้ บ ริ ห ารสายการบิ น นกแอร์ ระดั บ
ผู้จัดการขึ้นดป จานวน 5 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในสายงานเป็นเวลามากว่า 10 ปี โดยทุกท่านมี
ประสบการณ์ในการทางาน 14 ปี เป็นเพศชาย 2 ท่าน เพศหญิง 3 ท่าน ทุกท่านมีความเต็มใจและ
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สะดวกในการให้ข้อมูล โดยผู้ศึกษาเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาดด้
ส่งคาถามดปให้ผู้บริหารก่อนล่วงหน้า แล้วทาการนัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ ซึ่งดด้ข้อมูลดังนี้
คาถามที่ 1: ท่านคิดว่าสิ่ง ใดที่ผู้โดยสารคาดหวังจากพนักงานในการให้บริการสูงสุด ใน 6
เรื่องดังต่อดปนี้ (1) ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน (2) พฤติกรรมของพนักงาน (3)
การเข้าถึงบริการที่ง่ายและยืดหยุ่น (4) ความดว้วางใจและความเชื่อถือดด้ (5) การแก้ดขสถานะการณ์
(6) ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ และใน 6 เรื่องดังกล่าวมา พนักงานควรปรับปรุงในเรื่องใด
ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า: ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน เพราะ ความ
เป็น มืออาชีพและการมีทักษะน่าจะครอบคลุ มหมดทุกด้าน สามารถใช้ความรู้และทักษะประเมิน
เหตุการณ์และแก้ดขปัญหาต่างๆดด้อย่างมีเหตุผลและตรรกะ ข้อควรปรับปรุง ถ้ามีตามข้อ 1 ครบ ก็
น่าจะดม่ต้องเพิ่มอะดร นอกจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น กฎระเบียบข้อบังคับต่าง
ๆ
ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า: ความเป็นมืออาชีพและการมีทักษะของพนักงาน เพราะ มืออาชีพ
ครอบคลุมในหน้าที่การงาน การให้บริการของทุกๆคนรู้ว่า ความรับผิดชอบของตนเองสทาอะดรให้ดี
ที่สุดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทักษะของพนักงานที่จาเป็นในงานนั้นจะทาให้การบริการลูกค้าดด้ดัต
รงกับ ความพึ งพอใจของลู กค้ า ซึ่ งมี ห ลากหลายทัก ษะที่จ าเป็ นของพนั ก งานทุ กต าแหน่ง ข้ อควร
ปรับปรุง คือ เรื่อง การแก้ดขสถานการณ์ จะประกอบด้วยหลักคิดให้เป็นพื้นฐานก่อนหลายประการ
เช่น การ “ขวนขวายหาข้อมูล” ของปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน “คิดเชิงวิเคราะห์” “คิดเชิงหลักการ” และ
นาข้อมูลมาประกอบ คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และหารแนวทางแก้ดขที่เหมาะสมที่สุด
ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า: การเข้าถึงการบริการที่ง่ายและยืดหยุ่น พนักงานต้องมีความ
เข้าใจในงานที่ตนปฏิบัติและดด้รับมอบหมาย คือ งานบริการ หัวหน้างานต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจ
ต้องปฏิบัติอย่างดร สิ่งใดที่ยืดหยุ่น ดด้มาน้อยแค่ดหน มีวิธีการเจรจาหรือดูแลผู้โดยสารอย่างดีพอดม่
เข้มงวดมากเกินดป ข้อควรปรับปรุง คือ เรื่องความเป็นมืออาชีพแก้ดขสถานการณ์ต่างๆ ดด้ทันทีและ
ทักษะในการทางานให้มีความชานาญมากขึ้น
ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า: สิ่งที่ผู้โดยสารต้องการคือการบริการที่ดีพนั กงานที่เป็นมิตรและ
สุภาพที่ดูแลเกี่ยวกับพวกเขา แน่นอนว่าพนักงานต้องดด้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีและรู้ว่ากาลังทา
อะดรอยู่
ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า: ผู้โดยสารคาดหวังการดด้รับการบริการที่ดี และบริการอย่างเป็น
มืออาชีพสามารถแก้ดขปัญหาดด้ทันท่วงทีและด้วยความเต็ม ใจ และสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ พนักงาน
ต้องมีความแม่นยาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และควรให้บริการผู้โดยสารด้วยใจ
สรุปความจากข้อคาถามแรกได้ว่า ทั้งห้าท่านมีความเห็นตรงกันในเรื่อง การเป็นมืออาชีพ
และการมีทักษะของพนักงานบริการภาคพื้น เช่น การแก้ดขสถานการณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อหา
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แนวทางแก้ดขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดด้วยการแก้ดขปัญหาดด้ทันท่วงทีและด้วยความเต็มใจ ความเป็น
มิตรและสุภาพ ส่วนบางท่านยังให้ความสาคัญกับเรื่องการบริการที่เข้าถึงง่ายและความยืดหยุ่น และ
สิ่งที่พนักงานควรปรับปรุง คือความแม่นยาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และควรให้บริการผู้โดยสารด้วย
ใจ
คาถามที่ 2: ท่านคิดว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวังหรือดม่
ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า: พนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวัง ถ้ามีการอบรมและ
ฝึกฝน
ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า: พนักงานสามารถปฏิบัติดด้ตามที่คาดหวังระดับปานกลาง เพราะ
ต้องดูว่าปัญหาเกิดจากตัวพนักงานเองหรือดม่ หรือว่าเกิดขึ้นจากระบบองค์กร ก็ต้องแก้ดขตามลาดับ
ดป และบางเรื่องอาจเป็นปัญหาที่ดม่ซับซ้อน บางเรื่องปัญหาซับซ้อน ระบบโครงสร้างหรือนโยบาย ซึ่ง
บางเรื่ อ งพนั ก งานอาจปฏิ บั ติ ตามขอบเขตที่ มีแ ละประกอบกับ ที่บ อกว่า การแก้ ดขปัญ หาต้อ งใช้
หลักการคิดประกอบอย่างมากซึ่งเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่
ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า: พนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวัง ถ้าหากดด้รับการ
อบรมและแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานอย่างสม่าเสมอ
ท่า นที่ 4 ให้ค วามเห็ น ว่า : พนั กงานควรดด้รับความชัดเจนจากการจัดการและสามารถ
ตัดสินใจดด้สาหรับผู้โดยสารและหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาควรดด้รับการสนับสนุนจากฝ่าย
จัดการส่วนในเรื่องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือต้องดด้รับการจัดการโดยผู้บริหาร พนักงานดม่สามารถ
ทาดด้ด้วยตัวเอง
ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า: พนักงานสามารถปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวังในระดับปานกลาง
เนื่องจาก ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อออกขั้นตอนการปฏิบัติงาน พนักงานดม่ดด้รับ
ข้อมูลนั้นๆ ทาให้ดม่สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือที่กาหนดดว้ดด้ จึงควรมีการทบทวนและการฝึกอบรม
อย่างสม่าเสมอ
สรุ ปความจากข้อค าถามที่สองได้ว่า ทั้งห้ าท่านมีความเห็ นตรงกันว่าพนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานดด้ตามที่คาดหวัง ถ้ามีการอบรมและฝึกฝน และมีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้โครงสร้าง
หรือนโยบายระบบองค์กรก็ควรเอื้อต่อการปฏิบัติงานด้วย และหากเกิดปัญหาที่เกิดขอบเขตพนักงาน
ควรดด้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการ ส่วนเรื่องที่มีความอ่อนดหวต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ
สายการบินต้องดด้รับการจัดการโดยผู้บริหาร
เมื่อพิจ ารณาร่วมกับความเห็นของทั้งผู้โดยสารและผู้บริหารต่างมีความเห็นตรงกันว่า
คุณภาพการบริการควรมุ่งตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสารในทุกด้าน โดยผู้โดยสารนั้นให้
ความสาคัญเป็นอย่างยิ่งกับความสุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส ความพร้อมในการ
แก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น และความสามารถในการแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ สามารถให้

926

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งก็เป็นดปตามที่ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงาน
ภาคพื้นในปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นมืออาชีพและมีทักษะต่าง ๆ ในการให้บริการที่ดี
ซึ่งสามารถฝึกฝนดด้ และควรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจะช่วยให้ การปฏิบัติงานสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริหารยังมีความเห็นว่านอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้ว สายการบินควรให้
ความสาคัญกับการเข้าถึงการให้บริการที่ง่ายและยืดหยุ่น บริการรวดเร็ว มีช่องทางการติดต่อหลาย
ช่องทาง
อย่างดรก็ดี ในทัศนะของผู้บริหารนั้น การใส่ใจในบริการ ความเป็นมิตร และจิตบริการของตัว
พนักงาน การมีหลักการคิดที่ถูกต้อง เหมาะสม ยังคงเป็นปัญหาของพนักงานส่วนใหญ่ อีกทั้งยังต้อง
ดด้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ ตามความซับซ้อนของปัญหา ระบบโครงสร้างและนโยบาย
ด้วย ส่วนประเด็นที่อ่อนดหวต่อชื่อเสียงของสายการบิน อาจต้องดด้รับการจัดการและการช่วยเหลือ
โดยผู้บริหาร เพื่อเป็นขวัญกาลังใจของพนักงานเองและรักษาชื่อเสียงของสายการบินดว้ดด้ด้วยดี
วัตถุประสงค์ที่ 2 การรับรู้ของผู้โดยสารต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานบริการ
ภาคพื้น
แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการ
ของพนักงานบริการภาคพื้น สายการบินนกแอร์ ในทัศนะของผู้โดยสาร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการรับรู้ในคุณภาพการบริการของพนักงาน
บริการภาคพื้น สายการบินนกแอร์ในทัศนะของผู้โดยสาร
การรับรู้ในคุณภาพการบริการ
1.ด้านรูปลักษณ์ที่จับต้องดด้
1.1 บุคลิกภาพของพนักงานแต่งกายเหมาะสม มีเอกลักษณ์

4.31 0.68 มากที่สุด

1.2 มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย

3.91 0.78

มาก

1.3 มีป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ชัดเจนเช่น ป้ายเตือนต่างๆ
ป้ายคาแนะนา
รวม

4.02 0.72

มาก

4.08 0.60

มาก

2.1 พนักงานให้คาแนะนาและบริการแบบมืออาชีพ

3.95 0.69

มาก

2.2 พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นยา

3.88 0.72

มาก

x

S.D.

ระดับ

2.ด้านความความน่าเชื่อถือ
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2.3 พนักงานให้บริการดด้อย่างตรงความต้องการเหนือความคาดหมาย

4.00 0.72

มาก

รวม

3.94 0.66

มาก

3.ด้านการตอบสนอง
3.1 พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ

4.34 0.65 มากที่สุด

3.2 พนักงานให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันต่อเวลา

3.91 0.74

มาก

3.3 พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร

4.02 0.67

มาก

4.09 0.56

มาก

4.1 พนักงานมีความรู้ทักษะในงานที่ให้บริการเป็นอย่างดี

3.99 0.68

มาก

4.2 พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3.99 0.67

มาก

4.3 พนักงานให้บริการที่ถูกต้อง แม่นยา

3.87 0.69

มาก

3.95 0.62

มาก

5.1 พนักงานทาให้ท่านรู้สึกว่าดด้รับบริการเป็นพิเศษ

3.75 0.80

มาก

5.2 พนักงานเข้าใจความต้องการของผู้โดยสาร

3.90 0.68

มาก

5.3 พนักงานให้บริการผู้โดยสารอย่างเอาใจใส่ และเสมอภาค

3.97 0.65

มาก

3.87 0.66

มาก
มาก

รวม
4.ด้านการสร้างความมั่นใจ

รวม
5.ด้านการเอาใจใส่

รวม
รวมทั้งหมด

3.99 0.56

จากตารางที่ 2 การรับรู้ในคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้นในทัศนะของ
ผู้โดยสาร พบว่า โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณาภาพรวมรายด้าน
พบว่า อยู่ ในระดับ มากทุกด้ าน เช่น กันโดยเรียงล าดั บจากค่า เฉลี่ ยสู ง สุ ดถึงต่อ สุ ด ดังนี้ ด้านการ
ตอบสนอง ค่าเฉลี่ย 4.09 ด้านรูปลักษณ์ที่จับต้องดด้ ค่าเฉลี่ย 4.08 .ด้านการสร้างความมั่นใจ ค่าเฉลี่ย
3.95 ด้านความความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 3.9 และด้านการเอาใจใส่ ค่าเฉลี่ย 3.87 ตามลาดับ
เมื่อพิจ ารณาเป็ น รายข้ อรวมทุกด้าน พบว่า เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดถึงต่อสุ ด ดัง นี้
ประเด็นที่มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดสองประเด็น คือ พนักงานมีความพร้อมและเต็มใจ
ให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34และ บุคลิกภาพของพนักงาน แต่งกายเหมาะสม มีเอกลักษณ์ ค่าเฉลี่ ย 4.31
นอกนั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ดด้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ย
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4.02พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 4.02พนักงานให้บริการมีเอกลักษณ์
ของสายการบิ น นกแอร์ ค่ าเฉลี่ ย 4.00 พนั กงานมีค วามรู้ ในงานที่ใ ห้ บ ริก ารอยู่ เป็ นอย่า งดี และ
พนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.99เท่ากัน ลาดับต่อมา ดด้แก่ พนักงานให้บริกา
ลูกค้าอย่ างเอาใจใส่และเสมอภาค ค่าเฉลี่ย 3.97พนักงานให้ คาแนะนาและบริการแบบมืออาชีพ
ค่าเฉลี่ย 3.95 ใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย ค่ าเฉลี่ย 3.91 พนักงานให้บริการ
อย่างรวดเร็วทันต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 3.91 พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.90 พนักงาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นยา ค่าเฉลี่ย 3.88 พนักงานให้บริการที่ถูกต้อง แม่นยา ค่าเฉลี่ย 3.87
และพนักงานมีความแม่นยาจาลูกค้าที่เดินทางประจาดด้ ค่าเฉลี่ย 3.75 ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้คุณภาพการบริการของ
ผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพื้นของบริษัทสารการบินนกแอร์ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการกับการรับรู้
คุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพื้นของบริษัทสารการบินนกแอร์
ตัวแปร
ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ

การรับรู้คุณภาพบริการ
.710**

ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ
Sig. = .000 ≤ α = .01

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพบริการกับ
การรับรู้คุณภาพบริการของผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพื้นของบริษัทสารการบินนกแอร์ มีค่า .710
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 เป็นดปตามสมมติฐานที่ตั้งดว้
อภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของพนักงาน
บริการภาคพื้น พบว่า โดยภาพรวมผู้โดยสารมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียด
พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้นเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุด
ถึงต่อสุด ดังนี้ พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพอ่อนน้อม เต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.02 มีความพร้อม
ในการแก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น ค่าเฉลี่ย 4.01สามารถแก้ดขปัญหาดด้อย่างรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.99พนักงาน
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มีเอกลักษณ์ของสายการบินเมื่อดด้พบเห็นในทันที ค่าเฉลี่ย 3.98 พนักงานแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ
ของสายการบิน ค่าเฉลี่ย 3.95พนักงานสามารถให้ข้อมูลดด้อย่างถูกต้องและชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.94
พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ค่าเฉลี่ย 3.94 พนักงานสามารถตอบคาถามดด้อย่างตรง
ประเด็น ค่าเฉลี่ย 3.93พนักงานมีการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่ าเฉลี่ย 3.93พนักงานมี
ความน่าเชื่อถือและมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่ ค่าเฉลี่ย 3.92 พนักงานสามารถให้บริการดด้อย่าง
รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.90 และมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ย 3.86 ตามลาดับ สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของ ณั ฐ กาณต์ ชิ น วงศ์ อ มร (2558) เรื่ อ งกลยุ ท ธ์ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารสาย
การบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่า
ความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบิน ด้านคุณภาพการให้บริการก่อนการบิน
ในภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมาก ในรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
จานวน 2 ด้าน โดยสูงสุดในด้านสายการบินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีความน่าเชื่อถือ รองลงมา สายการ
บินที่ใช้เป็นสายการบินที่มีชื่อเสียงในการบริการ และมีความคิดเห็นในระดับมาก จานวน 3 ด้านเรียง
อันดับตามค่าเฉลี่ย ดด้แก่ สายการบินที่ใช้พ นักงานภาคพื้นดินมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
สายการบินที่ใช้พนักงานภาคพื้นดินมีการตอบสนองในการให้บริการอย่างรวดเร็วและสายการบินที่ใช้
พนักงานภาคพื้นดินมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ตามลาดับ
ส่วนผลการศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้ น พบว่า โดย
ภาพรวมผู้โดยสารมีการรับรู้อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า การรับรู้ต่อคุณภาพการ
บริการของพนักงานบริการภาคพื้นเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงต่อสุด ดังนี้ พนักงานมีความพร้อม
และเต็มใจให้บริการ ค่าเฉลี่ย 4.34และ บุคลิกภาพของพนักงาน แต่ งกายเหมาะสม มีเอกลักษณ์
ค่าเฉลี่ย 4.31นอกนั้นมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก ดด้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ชัดเจน
ค่าเฉลี่ย 4.02พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลือ ค่าเฉลี่ย 4.02พนักงานให้บริการมี
เอกลักษณ์ของสายการบินนกแอร์ ค่าเฉลี่ย 4.00พนักงานมีความรู้ในงานที่ให้บริการอยู่เป็นอย่างดี
และพนักงานให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ย 3.99เท่ากัน ลาดับต่อมา ดด้แก่ พนักงานให้
บริกาลูกค้าอย่างเอาใจใส่และเสมอภาค ค่าเฉลี่ย 3.97พนักงานให้คาแนะนาและบริการแบบมืออาชีพ
ค่าเฉลี่ย 3.95ใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์การให้บริการที่ทันสมัย ค่าเฉลี่ย 3.91พนักงานให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันต่อเวลา ค่าเฉลี่ย 3.91พนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า ค่าเฉลี่ย 3.90พนักงาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็วและแม่นยา ค่าเฉลี่ย 3.88พนักงานให้บริการที่ถูกต้อง แม่นยา ค่าเฉลี่ย
3.87และพนักงานมีความแม่นยาจาลูกค้าที่เดินทางประจาดด้ ค่าเฉลี่ย 3.75 ตามลาดับสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ และคณะ (2018) ซึ่งศึกษาเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการของ
ผู้ โ ดยสารภายในประเทศที่ มี ต่ อ เคาน์ เ ตอร์ เ ช็ ค อิ น สายการบิ น นกแอร์ ป ระจ าสถานี ภู เ ก็ ต พบว่ า
ผู้โดยสารมีการรับรู้คุณภาพการบริการของเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินนกแอร์ประจาสถานีภูเก็ตใน
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ระดับ มากแยกเป็นรายด้านพบว่าด้านความเอาใจใส่ มีระดับการรับรู้มากที่สุดรองลงมาดด้แก่ด้าน
รูปลักษณ์ทางกายภาพด้านความน่าเชื่อถือด้านการประกันความมั่นใจและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้บริการตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่า ความคาดหวังต่อคุ ณภาพบริ การกับ การรับ รู้คุณภาพ
บริการของผู้โดยสารที่มีต่อพนักงานภาคพื้นของบริษัทสารการบินนกแอร์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01 เป็นดปตามแนวคิดของ Parasuraman, Berry &Zeithaml (1994) ที่กล่าวว่า
ความคาดหวังของลูกค้ามักจะมีการรับรู้ของลูกค้าปะปนมาด้วย จึงเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารคาดหวังเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ดขสถานการณ์ให้กลับสู่
สภาวะปกติ โดยพนักงานต้องมีความพร้อมในการแก้ดขปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถแก้ดขปัญหาดด้
อย่ างรวดเร็ ว และยั งพบว่า ผู้ โดยสารมีการรับรู้อย่างมากต่อคุณภาพการให้ บริการของพนักงาน
ภาคพื้นในด้านการตอบสนอง โดยพนักงานต้องมีความพร้อมและเต็มใจให้บริการให้บริการอย่าง
รวดเร็ว ทันต่อเวลา ตลอดจนการรับรู้ถึงปัญหาและสนใจให้ความช่วยเหลือผู้ โดยสาร ดังนั้น สายการ
บินจึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้นในด้านนี้ ด้วย
กระบวนการต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนงาน การปฏิบัติการ ตลอดจนการประเมินผล
อย่างสม่าเสมอ อย่างดรก็ดี สายการบินก็ดม่ควรละเลยคุณภาพการบริการของพนักงานบริการภาคพื้น
ในด้านอื่น ๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสารดด้
2. การพัฒนาคุณภาพการบริการของพนักงานภาคพื้น ทุกภาคส่วน ทุกระดับ ควรร่วมแรง
ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางของการพัฒนาบุคคลทั่วดป ดด้แก่ การสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนการสร้างความมั่นใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ขจัดอุปสรรคในการทางานเลือกคนให้เหมาะสมกับงานติดตามและพัฒนาบรรยากาศในการทางาน
โดยผู้นาต้องมีความสามารถและมีรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมเพื่อจูงใจพนักงานและการมุ่งเน้น
ถึงผลตอบแทนที่ดม่ดด้อยู่แค่ในรูปของเงินเท่านั้น เช่น โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ และการยกย่องชมเชยพนักงานเพราะคุณภาพงานบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเป็นหัวใจ
สาคัญนั่นเอง
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่าอื่น ๆ ที่ดาเนินธุรกิจใน
รูปแบบเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ถึงสาเหตุการเลือกใช้บริการในแต่ละสายการ
บิน ซึ่งสามารถนาข้อมูลที่ดด้มาใช้ปรับปรุง พัฒนา การดาเนินการของสายการบินแห่งนี้ดด้ดีเพิ่มขึ้นดด้
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2. ควรมีการนาตัวแปรอิสระด้านอื่น ๆ มาทาการวิจัยด้วย เช่น ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่ าย ด้า นบุ ค ลากร ด้านการส่ งเสริ มการขาย เพื่อจะดด้มีปั จจัย ที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบและ
ตอบสนองผู้มาลูกค้าดด้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
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ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ณ ท่าอากาศยานนครพนม
Expectation toward Service Quality of Thai AirAsia
at Nakhon Phanom Airport
พูนสุข ชูอารมณ์* เนตร์ศิริ เรืองอริยภักดิ์
สาขาวิชาการจัดการการบิน คณะธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
129 หมู่ 6 ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 E-mail:poonsuk2527@hotmail.com

*

บทคัดย่อ
การการศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่ ว นบุคคลของผู้ โดยสารต่อการรับรู้
คุณภาพการให้บริการ เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย
ณ ท่าอากาศยานนครพนม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
ข้อมูล สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ อาศัยความสะดวก จานวน 400 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ดด้แก่ ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมาน ดด้แก่ t-test F-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน
ผลการศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการและระดับการรับรู้คุณภาพการใช้บริการ
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคาดหวั ง และการรั บ รู้ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้โดยสารที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่ างมี
นัยสาคัญ .05 ส่ว นผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ .05 และผู้โดยสารที่เพศ อาชีพ และรายดด้ต่อเดือนต่างกัน มีการับรู้ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ที่รั บ .05 ผู้ โ ดยสารที่มีร ะดับ การศึกษาต่างกั นมีการรับรู้ต่ างกัน ที่ระดั บ .05 และยั งพบว่ าความ
คาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ: ความคาดหวัง, การรับรู้, ความพึงพอใจ, คุณภาพการให้บริการของสายการบิน
Abstract
This research aims to study level of expectation and perceived quality of
service, personal factors of passengers toward perceived quality of service and
relationship between expectation and perceived quality of service of Thai AirAsia at
Nakhon Phanom Airport. It is quantitative research by survey. Questionnaire is used
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as a data collection tool. The samples of 400 are accidentally selected by
convenience sampling. Data were analyzed by using descriptive statistics such as
percentage, and inferential statistics such as t-test, F-test, and Pearson product
moment correlation coefficient.
The results demonstrate the level of expectation toward service quality and
level of perceived service quality as an overall at the high level. The passengers who
have different sex have different expectation at statistically significant level of
.05Moreover, different education levels and careers of the passengers have different
expectation at statistically significant level of .05. Different education levels have
different perceived service quality at statistically significant level of .05. Also, the
expectation and perceived service quality is correlated positively at statistically
significant level of .05.
Keywords: expectations, perception, satisfaction, quality of service of airlines
บทนา
ในปัจจุบันการคมนาคมทางอากาศในประเทศดทย กาลังมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดม่ว่าจะ
เป็นเพื่อ การติดต่อสื่อสาร การทางธุรกิจ หรือการท่องเที่ยว ทาให้ธุรกิจสายการบินจะต้องมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจและเลือกใช้บริการ จึงทาให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นเพื่อ
ต้องการเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งปัจจุบันประเทศดทยมีสายการบินที่ให้บริการบินเส้นทางใน
ประเทศหลายสายการบิน เช่น การบินดทย สายการบินนกแอร์ สายการบินดลออน์แอร์ สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ สายการบินโอเรียนท์ดทย สายการบินดทยแอร์เอเชีย สายการบินดทยสมายด์ เป็น
ต้น ซึ่งนับว่ามีการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่าที่จะต้องพัฒนา
ปรับปรุง คุณภาพการให้บริการมีการนาเสนอภาพลักษณ์ของสายการบินที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการรับรู้
ต่อคุณภาพการให้บริการ ที่เกิดความประทับใจและเกิดความพึงพอใจ ในการเลือกใช้บริการและในปี
2560 สายการบินดทยแอร์เอเชีย ดด้ทาการบินเส้นทาง นครพนม ดป-กลับ กรุงเทพมหานคร จานวน 2
เที่ยวบิน โดยพบว่าผู้โ ดยสารที่เลือกมาใช้บริการบริเวณของท่าอากาศยานนครพนม เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากราคาถูก ระยะเวลาในการเดินทางเร็วขึ้น ตามสถิติผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน
นครพนม เส้นทางนครพนม ดป กลับ กรุงเทพมหานคร ปี 2016 ดังภาพที่ 1และภาพที่ 2
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https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/content2439.html
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ภาพที่ 2 รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศประจาปี 2016 ท่าอากาศยานนครพนม 2017
(ที่มา : เว็บดซต์ท่าอากาศยานนครพนม (2561). สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561,
https://minisite.airports.go.th/nakhonphanom/content2439.html
ทั้งนี้ (วัช ร มานุ พีร พนธ์. 2552). ระดับความพึง พอใจต่อปัจจัยทางการตลาดบริการของ
ผู้ใช้บริการสายการบินดทยแอร์เอเชียของนักท่องเที่ยวชาวดทย ดด้กล่าวถึงระดับความพึงพอใจในการ
เข้ามาใช้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ด้านราคา ด้านสถานที่และช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ ซึ่งโดยรวมความพึง
พอใจยังอยู่ในระดับน้อย และระดับปานกลาง นั้น
ผู้ศึกษาจึงดด้ดาเนินการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
ของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผู้โดยสารที่มาใช้
บริการให้เป็นดปตามที่คาดหวัง ในการที่จะพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน เพื่อ
สร้างข้อแตกต่างและลักษณะพิเศษแก่สายการบินการที่จะดึงดูดลูกค้าและให้ผู้โดยสารเกิดความพึง
พอใจและเพิ่มหรือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้สายการบินของตน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นครพนม
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนครพนม
3. เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศ
ยานนครพนม
กรอบแนวคิดของการศึกษา

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ความคาดหวังต่อคุณภาพบริการที่ได้รับ
1.การให้บริการเท่าเทียมกัน
2.การให้บริการอย่างรวดเร็วและทันเวลา
3.ความมั่นใจของผู้โดยสาร
4.การดูแลผู้โดยสาร
5.ความเป็นรูปธรรมของบริการ
6.ความน่าเชื่อถือ
7.การตอบสนอง

ตัวแปรตาม

การรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการ
บินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นครพนม
1.คุณภาพการให้บริการก่อนบิน
2.คุณภาพการให้บริการบนเครื่องบิน
3.คุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบิน
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สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีการความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการของสาย
การบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานครพนม แตกต่างกัน
2. ผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม แตกต่างกัน
3. ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการของสายดทยการบินแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนครพนม มีความสัมพันธ์กัน
ประโยชน์ของการศึกษา
1. เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับองค์กรธุรกิจด้านการบินเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
การพัฒนาการให้บริการก่อนเที่ยวบิน บนเครื่ องบิน และหลังเที่ยงบิน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสายในด้านการบริการดด้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
2. เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินดทย
แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม
3. เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อ นักศึกษา นักวิจัย นั กวิชาการ รวมทั้งสาธารณะชนทั่วดป ที่ดด้สนใจ
ในการนาผลการวิจัยดปใช้ในการต่อยอดงานวิจัย
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
Vroom (1964) ดด้มีการให้แนวคิด ดังนี้ ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการใช้บริการ
ดด้นั้น ก็ต่อเมื่อเกิด
ความพึงพอใจ โดยมีการคิดล่วงหน้าถึงคุณค่าของการบริการว่า มีความสามารถเพียงพอตามที่ตนเอง
คาดหวังดว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมี 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ความคาดหวังอยู่ที่ผล (Outcomes) ความ
ปรารถนาที่รุนแรง (Violence) และความคาดหวัง (Expectancy) สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยการแสดง
พฤติกรรมออกมา เมื่อเกิดความรู้สึกผลที่ดด้รับอาจจะเกิดตาที่ผู้ใช้บริการคาดหวังหรือดม่ใช่ตามที่
คาดหวังก็เป็นดด้ และสมมุติฐาน 4 ประการที่เป็นบ่อเกิดแรงจูงใจในการทางานกล่าวคือ
1. การคาดหวั ง ว่ า เมื่ อ แสดงพฤติ ก รรมดปแล้ ว จะท าสิ่ ง นั้ น ดด้ ห รื อ ดม่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีสิ่งเอื้ออานวยความสะดวกที่จะแสดงพฤติกรรมเพียงพอที่จะดาเนินดด้มากเพียงใด
และมีบทบาทที่สามารถแสดงความสามารถทาดด้ดีเพียงใด
2. การคาดหวังว่าเมื่อทางานนั้นแล้วทาดด้ดีเพียงใด
3. การคาดหวังว่าเมื่อทางานนั้นดด้แล้วจะดด้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการหรือดม่
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4. การตีผลลัพธ์ที่ดด้จากการกระทาสรุปดด้ว่าคนเรามีแรงจูงใจในการกระทาสิ่งใดๆย่อมมี
ความคาดหวังตามเงื่อนดขข้างต้นคาดหวังตามแนวคิดของ Vroom ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบคือ
4.1. ความคาดหวังในด้านความพยายามต่อการกระทาหรือการปฏิบัติงานหมายถึงการที่
บุคคลคาดหวังดว้ล่วงหน้าว่าตนเองพยายามต่อกระทาพฤติกรรมดด้ตามความสามารถแล้วโอกาสที่จะ
กระทาสิ่งนั้นดด้สาเร็จมีมากน้อยเพียงใดเป็นการคิดก่อนจะทาสิ่งต่างๆว่าสามารถทาดด้หรือดม่
4.2. ความคาดหวังในการกระทาต่อผลลัพธ์หรือผลของการปฏิบัติงานหมายถึงการที่
บุคคลคาดหวังดว้ล่วงหน้าก่อนกระทาพฤติกรรมว่า ถ้าหากกระทาพฤติกรรมนั้นแล้วจะดด้ผลลัพธ์แก่
ตนเองในทางที่ดีหรือดม่
4.3. ความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์หรือรางวัลหมายถึงคุณค่าจากผลของการกระทา
ที่เกิดแก่บุคคลที่แสดง
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคล
เพราะการตอบสนองพฤติ ก รรมใดๆ จะขึ้ น อยู่ กั บ การรั บ รู้ จ ากสภาพแวดล้ อ ม ของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัส และปัจจัย
ทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการ และเจตคติเป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสาม
ด้าน คือการรั บ สั มผั ส การแปลความหมายและอารมณ์มนุษย์เมื่อพบสิ่ งเร้าดม่ดด้รับรู้ตามที่สิ่ งเร้า
ปรากฏแต่จะนามาจัดระบบตามหลักดังนี้
1. หลักแห่งความคล้ายคลึง (Principle of similarity)สิ่งเร้าใดที่มีความคล้ายกันจะรับรู้ว่า
เป็นพวกเดียวกัน
2. หลักแห่งความใกล้ชิด (Principle of proximity ) สิ่งเร้าที่มีความใกล้กันจะรับรู้ว่าเป็น
พวกเดียวกัน
3. หลักแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure) เป็นการรับรู้สิ่งที่ดม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ขึ้น
การเรียนรู้ของคนเราจากดม่รู้ ดปสู่การเรียนรู้ มี 5 การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า มาเร้า ประสาทก็
ตื่น ตัว เกิด การรั บ สั ม ผั ส กับ อวั ย วะรับ สั ม ผั ส ด้ว ยประสาททั้ง 5 แล้ ว ส่ ง กระแสสั ม ผั ส ดปยัง ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ทาให้เกิ ดการแปลความหมายขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและอื่นๆ เรียกว่า
การรับรู้ (perception) เมื่อแปลความหมายแล้วก็จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด
แล้วมีปฏิกิริ ยาตอบสนอง(response) อย่างหนึ่งอย่างใดต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ เป็นผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลาดับขั้นของการเรียนรู้ จะประกอบด้วยลาดับขั้นตอนพื้นฐานที่สาคัญ 3
ขั้นตอนด้วยกัน คือ

939

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

1. ประสบการณ์ (experiences) ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งดด้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น
และผิวหนัง ประสาทรับรู้เหล่านี้จะเป็นเสมือนช่องประตูที่จะให้บุคคลดด้รับรู้และตอบสนองต่อสิ่ง เร้า
ต่าง ๆประสบการณ์ต่าง ๆ ที่บุคคลดด้รับนั้นย่อมจะแตกต่างกัน บางชนิดก็เป็นประสบการณ์ตรง บาง
ชนิ ดเป็ น ประสบการณ์แทน บางชนิดเป็นประสบการณ์รูปธรรม และบางชนิดเป็นประสบการณ์
นามธรรม หรือเป็นสัญลักษณ์
2. ความเข้าใจ (understanding) หลังจากบุคคลดด้รับประสบการณ์แล้ว ขั้นต่อดปก็คือ
ตีความหมายหรือสร้างมโนมติ (concept) ในประสบการณ์นั้นกระบวนการนี้เกิดขึ้นในสมองหรือจิต
ของบุคคล เพราะสมองจะเกิดสัญญาณ (percept) และมีความทรงจา (retain) ขึ้น ซึ่งเราเรียก
กระบวนการนี้ว่า "ความเข้าใจ" ในการเรียนรู้นั้น บุคคลจะเข้าใจประสบการณ์ที่เขาประสบดด้ก็ต่อเมื่อ
เขาสามารถจัดระเบียบ (organize) วิเคราะห์ (analyze) และสังเคราะห์ (synthesis) ประสบการณ์
ต่าง ๆ จนกระทั่งหาความหมายอันแท้จริงของประสบการณ์นั้นดด้
3. ความนึกคิด (thinking) ความนึกคิดถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นในสมอง Crow (1948) ดด้กล่าวว่า ความนึกคิดที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็น
ความนึกคิดที่สามารถจัดระเบียบ (organize) ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่ดด้รับให้เข้ากัน
ดด้ สามารถที่จะค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะทาให้
เกิดบูรณาการการเรียนรู้อย่างแท้จริง
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1990) ดด้กาหนดแนวคิดด้านการพัฒนาขั้นตอน
ประเมินคุณภาพการให้บริการลูกค้าเพื่อเกิดความพึงพอใจในปี1998 โดยการสร้างเครื่องมือคุณภาพ
บริการจาแนกเป็น 5 ด้าน ดังต่อดปนี้
1. ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ (Tangibility) งานบริการนั้นควรมีความเป็นรูปธรรม
และสามารถจับต้องดด้ ควรมีลักษณะทางกายภาพที่ดด้ปรากฏให้เห็น เช่น อาคารของธุรกิจบริการ
เครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น เครื่องเอทีเอ็ม ตู้เสื้อผ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์
ต่างๆ รวมถึงการแต่งกายของพนักงาน นั้น สิ่งที่สัมผัสดด้เหล่านี้จะเหมือนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
2. ความเชื่อถือดว้ใจดด้ (Reliability) ความเชื่อถือความดว้วางใจเพื่อสองความต้องการของ
ลูกค้าที่ดด้สัญญาดว้ควรให้เป็นดปอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม เช่น การเช็คอิน
ผ่ า นเว็ บ ดซต์ ต้ อ งเช็ ค ในเวลาที่ ก าหนดดว้ เ ท่ า นั้ น เป็ น ต้ น การตอบสนองต่ อ ผู้ รั บ บริ ก าร
(Responsiveness) พนักงานมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ และการบริการที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ การให้บริการลูกค้าทันที และดด้รับความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นกระบวนการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ
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3. การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ (Assurance) ถือเป็นการรับประกั นว่า พนักงานที่
ให้บริการนั้นมีความรู้ ความสามารถ มีความสุภาพอ่อนน้อม และมีจริยธรรมในการให้บริการเพื่อที่จะ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าจะดด้รับการบริการที่ดด้ตามมาตรฐานและด้านความปลอดภัย หรือต้องมี
การรับประกันถึงมาตรฐานององค์กรด้วย ISO 9001 : 2000
4. การเอาใจใส่ผู้รับบริการ (Empathy) องค์ประกอบของข้อนี้เป็นการดูแลการให้บริการ
อย่างตั้งอกตั้งใจ การเอาใจใส่และเข้าถึงปัญหาหรือความต้องการของลูกค้าที่ต้องรับบริการ ทั้งนี้การ
ตอบสนองยั งเน้ น การบริ ก ารและการแก้ ปัญ หาให้ กับ ลู ก ค้า ที่เ ป็น รายบุ คคล ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่
แตกต่างกันและการทาความเข้าใจกับลูกค้าอย่างท่องแท้
หากผู้ ใช้บ ริการดด้รั บการบริ การอย่างเป็นดปตามที่คาดหวังถือว่าผู้ ให้ บริการมีการบริการอย่างมี
คุณภาพ และเครื่องมือ SERVOQUAL ที่นามาวัดคุณภาพการให้บริการมี 10 ด้าน ประกอบด้วย
1. ความดว้ ว างใจ (Reliability
คื อ ความถู ก ต้ อ งของกระบวนการให้ บ ริ ก าร
ความสามารถของการให้บริการ ดด้อย่างถูกต้องและสามารถให้บริการดด้ตามที่สัญญาดว้อย่างครบถ้วน
2. การตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) คือ ความตั้งใจและมีความพร้อม
ในการให้ บริการรวมดปถึงความเหมาะสมของระยะเวลาให้บริการด้วย
3. ความสามารถของผู้ให้บริการ (Competence) คือ คุณสมบัติและทักษะความรู้
ความสามารถในการให้บริการ
4. การเข้ า ถึ ง การบริ ก าร (Access) คื อ ความสะดวกในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร เช่ น
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อดด้ตลอดเวลาและสถานที่ต้องมีการอานวยความสะดวกดม่ทาให้ลูกค้าคอย
นาน มีความเหมาะสมของทาเลที่ตั้ง
5. ความมีอัธยาศัย (Courtesy) คือ ผู้ให้บริการต้องมีอัธยาศัยดมตรี มีความสุภาพและ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมดปถึงการแต่งกายที่สุภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รวมดปถึงการแต่งกายที่
สุภาพและเหมาะสมด้วย
6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถของผู้ให้บริการในการ
อธิบายให้เข้าใจอย่างถูกต้องโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
7. ความน่ าเชื่อถือ (Credibility) คือ ชื่อเสี ยงขององค์กรประกอบด้วยลั กษณะที่
น่าเชื่อถือความซื่อสัตย์ดว้วางใจ และการนาเสนอบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ
8. ความปลอดภัย (Security) คือ การบริการที่ส่งมอบแก่ผู้ให้บริการดม่เกิดความเสี่ยง
และอันตราย ของร่างกาย ทรัพย์สิน และความเป็นส่วนตัว
9. การเข้าและการรู้จักลูกค้า (Understanding / Knowing the customer) คือ การ
เข้าใจความต้องการของผู้ ใช้บ ริ การและเรียนรู้ เกี่ยวกับความต้ อกาส่ ว นตัว และสามรถจดจาชื่ อ
ผู้ใช้บริการดด้
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10.
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) คือ ลักษณะทางกายภาพ
ขององค์กรกล่าวถึงสภาพภายนอกของผู้ให้บริการรวมถึงอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการให้บริการ
ซึ่งดด้สรุปการแปรผลโดยใช้เครื่องมือ SERVQUAL ยังสามารถแบ่งคุณภาพให้บริการดด้ 5
ด้านและยังคงดด้ให้ความสัมพันธ์กับคุณภาพบริการ 10 ด้าน ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีการนาทั้ง 2
ด้านมาปรับปรุงใหม่ คือ SERVQAL Dimensions หรือ RATER (Ziethaml, Parasuraman and
Berry,1990:28) ดด้แก่ ความน่าเชื่อถือ การสร้างความมั่นใจ รูปลักษณ์ทางกายภาพ การเอาใจใส่ดูแล
และการตอบสนอง และ คอตเลอร์ กล่าวว่า คุณภาพคือผลรวมทั้งหมด ลักษณะของสินค้าหรือบริการ
นั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านความคาดหวัง
4.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณัฐ วุฒิ พิมพิสุทธิ์ (2559) ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้ ป กครองที่มีต่อคุณภาพการให้ บ ริการของสถาบันกวดวิช าสแควร์พลั ส จังหวัดกาญจนบุรี ” ผล
การศึ กษาพบว่า 1.ความคาดหวังของผู้ ป กครองต่อคุ ณภาพการให้ บ ริการของสถาบั นกวดวิช าส
แควร์ พลั ส จั งหวั ดกาญจนบุ รี โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับสู ง เมื่อพิ จารณาเป็นรายด้ านพบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญในด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร ด้านข้อมูลข่าวสารด้าน
สถาบันกวดวิชา ด้านค่าใช้จ่ายและด้านทัศนคติผู้ ปกครอง 2. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในด้านหลักสูตรมากที่สุด รองลงมาด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้ายบุคลากร ด้านสถาบันกวดวิชา ด้านทัศนคติผู้ปกครอง 3. ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคาดหวั งและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้ บริการของสถาบันกวดวิช า
สแควร์พลัส จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าทางด้านหลักสูตร ทางด้านค่าใช้จ่าย ทางด้านบุคลากรสอน
ทางด้านสถาบันกวดวิชา ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ทางด้านทัศนคติผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสาคัญที่ 0.05
สุนันท์ นิลพวง. (2558), ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพของ
ผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานีขนส่งสายใต้ ” ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวัง
ต่อคุณภาพบริการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานีขนส่งสายใต้ อยู่ในระดั บมาก
(Mean = 3.65) โดยความคาดหวังทีดด้รับการประเมินอยู่ในสามลาดับแรกดด้แก่ การสร้างความมั่นใจ
ในการเดินทางกับรถโดยสารประจาทาง (Mean = 3.82) การปรับอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้
เหมาะสมกับค่าครองชีพ (Mean = 3.78) และ ความเหมาะสมในระหว่างราคาและคุณภาพในการ
บริการ (Mean= 3.67) ตามลาดับ การรับรู้ต่อคุณภาพการบริการของผู้โดยสารให้บริการรถโดยสาร
สถานีขนส่งสายใต้ ภายในรถโดยสาร อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.75) โดยการรับรู้ที่ดด้รับการ
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ประเมินในสามลาดับแรกดด้แก่ ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการใช้บริการรถตลอดการเดินทาง
(Mean = 4.22) สภาพของรถโดยสารอยู่ในสภาพที่ดี (Mean = 4.04) และความปลอดภัยจาก
อาชญากรรมตลอดการเดินทาง (Mean= 4.3.79) คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อความคาดหวังในทุก
ด้าน ยกเว้นในส่วนของรายดด้ต่อเดือน ทีดม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้
คุณลักษณะส่วนบุคคลมี ผลต่อการรับรู้ภายในรถโดยสาร และมีผลต่อการรับรู้การให้บริการระหว่าง
เดินทางในทุกด้านยกเว้นในปัจจัยด้านเพศ ที่ดม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ส่วนความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการของผู้โดยสาร มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้การให้บริการระหว่างเดินทาง
มากที่ (r = 0.76) รองลงมาคือความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้ภายในรถโดยสาร (r =
0.71 ) และการรับรู้ภายในรถโดยสาร และการให้บริการระหว่างเดินทาง (r = 0.63) ส่วนความ
คาดหวัง ความสัมพันธ์ของความคาดหวัง และการรับรู้ Parasuraman, Berry &Zeithaml (1994)
เสนอว่า ความคาดหวังของลูกค้ามักจะมีการรับรู้ของลูกค้าปะปนมาด้วยโดยสามารถที่จะอธิบายถึงข้อ
แตกต่างดด้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าดด้รับ ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในเวลานั้น ทาให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจดปเองว่าผู้ให้บริการต้องสามารถบริการดด้อย่างดีจึงทาให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังที่สูง หรื อเกิน
กว่าความปกติจากความเป็นจริง
เฉลิมชัย สุกิจปาณีนิจ (2559), ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ
บริ ก ารที่ ส่ งผลต่อ ความภั ก ดีใ นการบริก ารด้า นสิ น เชื่ อธุ ร กิจ SMEs ธนาคารออมสิ น จัง หวั ด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ ” ผลการศึ กษาพบว่า 1. ความคาดหวังคุณภาพบริการด้ านสิ นเชื่ อธุรกิจ SMEs
ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาด้านที่มากที่สุด คือ
ด้านการเอาใจใส่ผู้รับบริการ รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่น
ต่อผู้รับบริการความเชื่อถือดว้วางใจดด้ และด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ตามลาดับ 2. การ
รับรู้คุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณารายดด้ที่มากที่สุด คือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการรองลงมาคือ ด้านการ
เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
และด้านความเชื่อถือดว้วางใจดด้ ตามลาดับ 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นความภักดีในการบริการ
ด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า
ผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีระดับการศึกษา และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความภักดี
ในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่าง
กัน มีความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขั นธ์ ดม่
แตกต่างกัน 4. ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพันธ์กับความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคาร
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ออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร (2558), ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสาย
การบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผล
การศึกษาพบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการ
บินระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินระหว่างประเทศ โดยคุณภาพ
การให้บริการก่อนการบินด้านความพร้อมเต็มใจให้บริการ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านการตอบสนองการให้บริการอย่างรวดเร็วด้าน
ชื่อเสียงการให้บริก าร และด้านความกระตือรือร้นในบริการ ตามลาดับ คุณภาพการให้บริการบน
เครื่องบิน ด้านพนักงานบนเครื่องมีความชานาญ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบิน
ระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านพนักงานบนเครื่องเต็มใจให้บริการ ด้านห้องโดยสารมีอุปกรณ์
บริ ก าร ด้ านพนั ก งานบนเครื่ อ งมี ความเชี่ย วชาญภาษา และด้ านพนัก งานบนเครื่อ งมี อัธ ยาศัย ดี
ตามลาดับ และคุณภาพการให้บริการหลังเที่ยวบน ด้านการติดตามความพึงพอใจหลังใช้บริการมีอิทธิ
พลิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านมาตรฐานการ
จัดการสัมภาระผู้โดยสาย ด้านโปรแกรมสะสมดมที่ให้สิทธิประโยชน์ และด้านเดินทางถึงที่หมายตาม
เวลาที่กาหนด ตามลาดับ
นางสาวพรรณทิพย์ ใหม่เนียม (2557), ดด้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและการรับรู้
ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารการเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขา
นอกศูนย์การค้า” ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารดทย
พาณิช ย์ อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด โดยด้านที่ลู กค้า มีความคาดหวังสู ง สุ ด คื อ ด้า นความเป็นรู ปธรรม
รองลงมา ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการความมั่นใจ และ
ด้านการตอบสนองความต้องการตามลาดับ และการรับรู้คุณภาพากรบริการของธนาคารดทยพาณิชย์
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้ามีการรับรู้สูงสุด คือ ด้านความเป็นรูปธรรม รองลงมา ด้านความ
น่าเชื่อถือ ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการด้านการตอบสนองความต้องการและด้านการ
ให้ความมั่นใจ ตามลาดับ และการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษา รายดด้เฉลี่ยต่อ
เดือน ความถี่ในการใช้บริ การมีผลต่อความคาดหวังของลูกค้าในคุณภาพบริการของธนาคารดทย
พาณิชย์ระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้าดม่ต่างกัน แต่การรับรู้ของลูกค้าต่อ
คุณภาพการบริการของธนาคารดทพาณิชย์ระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้ามี
ความต่างกัน นอกจากนั้นความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารดทย
พาณิชย์ในภาพรวมมีความต่างกัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การวิจัยเชิงปริมาณ ในเชิง ส ารวจ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนครพนมใช้เทคนิ คการประมาณการจากจานวนที่นั่งของเครื่องบินที่ให้ บริการ ณ ท่า
อากาศยานครพนม จานวน 185 ที่ นั่ง x 2เที่ยว x 365 วัน = 135,050 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
คานวณตามหลักการของ Taro Yamane ดด้จานวน 400 ตัวช่วย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ทาการศึกษาด้านปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง การรับรู้
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ เก็บข้อมูลบริเวณ ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม
4. ขอบเขตด้านเวลาเก็บข้อมูล ระหว่างช่วง 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. สร้ า งแบบสอบถามโดยตั ว แปรสั ง เกตดด้ ทุ ก ตั ว ในกรอบแนวคิ ด และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ โดยผ่าน
การพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จาแนกตาม ดด้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายดด้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ
สายการบินดทย แอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม คาถามความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง
ความคาดหวัง และการรับรู้มากที่สุด 4 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้มาก 3 หมายถึง
ความคาดหวังและการรับรู้ปานกลาง 2 หมายถึง ความคาดหวังและการรับรู้น้อย และ 1 หมายถึง
ความคาดหวัง และการรับรู้น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ ใช้บริการสายการบินดทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ลักษณะคาถามแบบปลายปิด
ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close Question) เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
2. นาแบบสอบถามที่ดด้เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน แล้วตรวจความเที่ยงตรงของข้อคาถาม ข้อ
คาถามทุกข้อในแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหาในข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งดว้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นดปในการศึกษาครั้งนี้ดด้ค่า ioc 0.9036
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3. นาแบบสอบถามที่ดด้ปรั บแก้ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ดปทดสอบก่อนนาดปใช้
จริง (Pre-test) กับกลุ่มผู้โดยสารต่อการใช้บริการของท่าอากาศยานนครพนม จานวน 30 คน เพื่อ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในส่วนที่วัดความคาดหวังและการรับรู้ของผู้โดยสารต่อการ
ให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 1990) พร้อมทั้งปรับปรุงข้อผิดพลาดเพื่อที่จะ
น าดปใช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล รวบรวมข้ อ มู ล จริ ง ต่ อ ดป ผลการทดสอบเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา พบว่ า
แบบสอบถามในส่วนที่วัดความคาดหวังดด้ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.7742 – 0.9887 และในภาพรวม
0.8997 และแบบสอบถามในส่วนที่วัดการรับรู้ ดด้ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.7629 – 0.9237 และใน
ภาพรวม 0.9118 ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นดป จึงมีความเหมาะสมที่จะนาดปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลจริงต่อดป
ผลการวิจัย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26-30 ปีระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
ส่วนใหญ่ในช่วง 10,001 –20,000 บาท และ 20,001 - 30,000 บาท
พบว่าความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาใน
รายละเอีย ด พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพการใช้บริการอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยการ
ให้บริการเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์อย่างรวดเร็วและทันเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และการตอบสนองในเรื่อง
ความสามารถในการเลือกที่นั่ง มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
พบว่าการรับรู้คุณภาพการใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า การรับรู้คุณภาพการใช้บริการอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยในด้านการให้บริการก่อนบินนั้น
ความสะดวก รวดเร็ ว ในการเช็ คอินผ่ านเว็บ ดซต์ มีค่าเฉลี่ ยสู ง สุ ด ด้า นคุณภาพการให้ บริ การบน
เครื่องบิน พนักงานต้อนรับสวมเครื่องแบบเหมาะสม มีเอกลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านคุณภาพการ
ให้บริการหลังเที่ยวบิน ความสะดวก รวดเร็วในการรับสัมภาระคืน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ผลการเปรียบเทียบความคาดหวัง และการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลพบว่าผู้โดยสารที่มีเพศต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ .05 ส่วนผู้โดยสารที่มี
ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ .05 และผู้โดยสารที่มีเพศ
อาชีพ และรายดด้ต่อเดือนต่างกัน มีการับรู้ต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญที่รับ .05 ผู้ โ ดยสารที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีการรับรู้ต่างกันที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสาย
การบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความ
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คาดหวังต่อคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นครพนมมีค่าน้าหนัก .785 ซึ่งดด้ค่าความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สรุป และอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26-30 ปี
ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ในช่วง 10,001 –20,000 บาท และ 20,001 - 30,000 บาท ส่วน
ระดั บ ความคาดหวั ง ต่อ คุ ณ ภาพการใช้บ ริ การของสายการบิ น ดทยแอร์ เ อเชี ย ณ ท่ าอากาศยาน
นครพนมพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ สุนันท์ นิลพวง (2558) ที่
เสนอว่า ระดับความคาดหวังต่อคุณภาพการบริการของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการรถโดยสารสถานี
ขนส่งสายใต้ อยู่ในระดั บมาก โดยความคาดหวังที่ดด้รับการประเมินอยู่ในสามลาดับแรกดด้แก่ การ
สร้างความมั่นใจในการเดินทาง ความเหมาะสมในระหว่างราคาและคุณภาพการให้บริการ ส่วนความ
คาดหวังความสัมพันธ์ของความคาดหวัง และการรับรู้ Parasuraman, Berry &Zeithaml (1994)
เสนอว่า ความคาดหวังของลูกค้ามักจะมีการรับรู้ของลูกค้าปะปนมาด้วยโดยสามารถที่จะอธิบายถึงข้อ
แตกต่างดด้ว่าข้อมูลที่ลูกค้าดด้รับ ผนวกกับสถานการณ์แวดล้อมในเวลานั้น ทาให้ลูกค้าเกิดความ
เข้าใจดปเองว่าผู้ให้บริการต้องสามารถบริการดด้อย่างดีจึงทาให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังที่สูง หรือเกิน
กว่าความปกติจ ากความเป็ น จริ งทั้งนี้ เนื่องจากความคาดหวังและการรับรู้ นั้นมีความสั มพันธ์กั น
สอดคล้องกับผลการศึกษาครั้งนี้
ส่วนผลการศึกษา ถึงระดับการรับรู้คุณภาพการใช้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย
ณท่าอากาศยาน นครพนมซึ่งพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับการศึกษาของนางสาว
พรรณทิพย์ ใหม่เนี ยม (2557)ซึ่งศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของลู กค้าต่อคุณภาพการ
บริการของธนาคารการเปรียบเทียบระหว่างสาขาในศูนย์การค้าและสาขานอกศูนย์การค้า พบว่าการ
รับรู้คุณภาพากรบริการของธนาคารดทยพาณิชย์อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ลูกค้ามีการรับรู้ สูงสุด คือ
ด้านความเป็นรูปธรรม รองลงมา ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการ
ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการและด้ า นการให้ ค วามมั่ น ใจ ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากจาก
แนวความคิดที่ดด้กล่าวมาทั้งหมด สรุปดด้ว่า การรับรู้ของบุคคลเป็นกระบวนการที่เริ่ มจากสิ่งที่เร้า
ประสาทสัมผัส โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส ทาการสรุปและแปล
ความหมายจากสิ่งที่สัมผัส โดยความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล จะเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรม ทัศนคติ เกิดการเรีย นรู้เพิ่มเติม และส่งผลให้เกิดการกระทาที่ตอบสนองต่อการรับรู้ที่
เกิดขึ้นเหล่านั้น ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นมีการรับรู้ในสารเดียวกันดด้แตกต่างกัน โดยเกิดจากอิทธิพล ของ
การรับรู้ คือ แรงผลักดันหรือแรงจูงใจ ประสบการณ์เดิม กรอบอ้างอิง สภาพแวดล้อม สภาวะจิตใจ
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และอารมณ์ของบุคคล
และผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ
สายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่พบว่าสอดคล้อง
กับการศึกษาของเฉลิมชัย สุกิจปาณีนิจ (2559) ซึ่งศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพ
บริ ก ารที่ ส่ งผลต่อ ความภั ก ดีใ นการบริก ารด้า นสิ น เชื่ อธุ ร กิจ SMEs ธนาคารออมสิ น จัง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าผู้ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีระดับการศึกษา และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่ า งกั น มี ค วามภั ก ดี ใ นการบริ ก ารด้ า นสิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ SMEs
ธนาคารออมสิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขัน ธ์ แตกต่างกันอย่ า งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนผู้ ใช้บริการสินเชื่อธุรกิจ
SMEs ที่มีเพศ อายุ และอาชีพแตกต่างกัน มีความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากความคาดหวังถึงคุณภาพของการบริการ
ที่สามรถรั บ รู้ดด อาจมีการเปรี ยบเทียบการบริการที่ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ดด้ และส่ วนใหญ่การ
บริการที่ดด้รับนั้น พร้อมกับความคาดหวังอยู่เสมอ
ในประเด็นเกี่ยวกับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างความคาดหวังต่อคุณภาพบริการกับการรับรู้คุณภาพบริการของสายการบินดทยแอร์เอเชีย ณ
ท่ า อากาศยานนครพนมมี ค่ า .785 ซึ่ ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .01
สอดคล้องกับการศึกษาของเฉลิมชัย สุกิจปาณีนิจ (2559) ซึ่งศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคารออมสิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า.ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs ธนาคาร
ออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสัมพัน ธ์กับความภักดีในการบริการด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs
ธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น จากการ ที่ลู กค้าประเมินคุณภาพของการบริการที่เขาดด้รับ เรียกว่า “คุณภาพของการ
บริการที่ลูกค้า รับรู้” (Perceived Service Quality) กับ “บริการที่รับรู้” (Perceived Service)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อยละ 55.00 อายุส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 ระดับ การศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 55.50 อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ
40.00 รายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ในช่วง 10,001 –20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 จึง
เสนอแนะว่า สายการบิ น ดทยแอร์เอเชี ย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ควรให้ ความส าคัญในการ

948

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

จัดรูปแบบการให้บริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับหลากหลายลูกค้า โดยจาแนกกลุ่มลูกค้าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการดด้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด เช่นจาแนกตามระดับรายดด้
ของลูกค้า นั้น
2. จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวั งต่อคุณภาพการให้บริการของสายการบินดทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการให้บริการเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์
อย่างรวดเร็วและทันเวลารวมถึงการตอบสนองในเรื่องความสามารถในการเลือกที่นั่ง โดยการรับรู้ของ
ผู้โดยสารด้านการให้บริการก่อนบินนั้น ความสะดวก รวมแล้ว ในการเช็คอินผ่านเว็บดซต์ มีความ
ต้องการมากที่สุด ดังนั้นสายการบินควรให้ความสาคัญกับการให้บริการก่อนบินให้มีประสิทธิภาพ เช่น
การจองตั๋วโดยสารทางอินเตอร์เน็ตทาดด้ง่ายสะดวก การเช็คอินผ่านเว็บดซต์ สะดวกรวดเร็ว ตลอดจน
การให้บริการด้านการเลือกที่นั่ง ทั้งทางด้านเคาน์เตอร์ และด้านเว็บดซต์ เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว
ทันเวลา และการให้บริการสายการบินมีความถูกต้องดม่มีผิดพลาดเป็นต้น
3. จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวังต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของสายการบินแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม ผู้โดยสารมีความคาดหวัง และการรับรู้อยู่ในระดับมากในทิศทาง
เดียวกันซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในด้านคุณภาพการให้บริการก่อนบิน ดังนั้น ควรให้ความสาคัญกับ
การให้บริการด้านการรับรู้การบริการก่อนบิน การโหลสัมภาระ การเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์ ตลอดจนมี
การประเมินผลการให้บริการเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้นและสร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งต่อดปควรศึกษาในสนามบินท่าอากาศยานในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น สกลนคร
อุดรธานี เพื่อจะดด้ทราบถึงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่ มีสิ่งแวดล้อมสภาวการณ์ต่างกันออกดปว่า
จะมีแนวความคิดเห็ นและการรั บรู้ของสายการบินต่างกันลักษณะใด อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจและใช้เป็นแนวทางในด้านคุณภาพการให้บริการของสายการบินให้ดียิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สาเร็จสมบูรณ์ด ด้ด้วยดี เนื่องจากดด้รับความกรุณา และความ
ช่ว ยเหลื ออย่ างดียิ่ ง จาก ดร. เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผศ.ดร.จิรวรรณ ดี
ประเสริฐ ดร. อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ ดร. สุภา จิรวัฒนานนท์ อาจารย์วิภาพร เลิศสุขสถาพร ที่ท่าน
ดด้เสียสละเวลา กรุณาให้คาปรึกษา และแนะนารวมดปถึงการตรวจสอบ และช่วยแก้ดขร่างงานศึกษา
ค้นคว้าอิสระฉบับนี้มาโดยตลอด อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จ ผู้ศึกษาจึงใคร่
ขอกราบขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ดว้ ณ ที่ นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการการ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ดด้ ให้คาแนะนา และแนวทางในการแก้ดขงานศึกษาค้นคว้า
อิสระฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร. สรร ธงยศ ดร.สาราญ วิเศษ และ ดร.กชกร เดชะคาภู ที่ให้
ความอนุ เ คราะห์ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทาศึ กษาครั้งนี้ และขอขอบพระคุ ณ
ผู้โดยสารของสายการบิน ดทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม ที่ให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วน
ขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา บุ ค คลในครอบครั ว และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ด ด้ เ ห็ น
ความสาคัญของการศึกษา ทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาครั้งนี้ งานวิจัยเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในการนาดปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อดป
ผู้ศึกษาหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ดด้ศึกษา จึงขอมอบเป็นกตเวทิตาแด่
บิดา มารดา และเหล่าคณาจารย์ทุกท่านที่ดด้ประสิทประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัย รวมทั้งตลอดจนผู้เ ขียน
หนังสือ และบทความต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา จนสามารถทางานวิจัยฉบับนี้ดด้สาเร็จ ซึ่ง
หากมีข้อผิดพลาดประการใดนั้น ผู้ศึกษาขอยินดีน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานสกลนคร
Expectation and Awareness of Thai Population Who Use Services
toward Service Quality of Sakon Nakorn Airport
ทัศนีย์ บุญเรือง1* จิรวรรณ ดีประเสริฐ
สาขาวิชาการจัดการการบิน คณะธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
1
129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
E-mail : thus_2007@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทย
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร ประชากร ดด้แก่ ผู้โดยสารชาวดทยที่ ใช้บริการของ
ท่าอากาศยานสกลนคร เก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน โดย
การเลื อกกลุ่ มตัวอย่ างแบบบังเอิญ และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยการแจกแจงหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าเอฟ เพื่อ
เปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับการรับรู้ของผู้โดยสารจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ผลการศึกษา พบว่า ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการ
บริการของท่าอากาศยานสกลนครในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ รายดด้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ส่ว นผู้ ใช้บริการที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ผู้ใช้บริการที่มีอายุ อาชีพ
ต่างกัน มีการรับรู้ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ส่วนผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
การรับรู้ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
คาสาคัญ : ความคาดหวัง การรับรู้ ความพึงพอใจ คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยาน
Abstract
This study aims to study expectation and awareness of Thai population who
use services toward service quality of Sakon Nakorn Airport. The populations are Thai
passengers who use Sakon Nakorn Airport. Data are collected data from 400 samples
by using questionnaires. Samples are selected by accidental sampling. They are
analyzed by using Frequency, Percentage, Standard Deviation. Independent sample t-
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test and Analysis of Variance (ANOVA F-Test) are used to compare level of
expectation and awareness of the passengers classified by personal factors.
The results demonstrate that level of expectation and awareness of the
Thai passengers who use service are at the high level as an overall. Have different
sex, age, career and income per month have different expectation at statistically
significant level of .01. Also, the ones who have different education levels have
different expectation at statistically significant level of .05. The ones who have
different age and career have different awareness at statistically significant level of
.01. And the ones who different education levels have different awareness at
statistically significant level of .05.
Keywords: Expectation, Awareness, Satisfaction, Service Quality of Sakon Nakorn
Airport
บทนา
ปั จ จุ บั น เกื อ บทุ ก ประเทศในโลกมี ส ายการบิ น พาณิ ช ย์ ข องตนเองเพื่ อ ใช้ ใ นการขนส่ ง
ผู้โดยสาร และสิ นค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประเทศดทยก็เช่นกันการเดินทางทาง
อากาศดด้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว จึงทาให้การขนส่งในรูปแบบ
ต่างๆ มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารชาวดทยให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดสนองธุรกิจการบินในประเทศดทย ที่มีสายการบินเพิ่มขึ้นจานวนมาก โดยเฉพาะ
สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Airlines) ซึ่งทาให้สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องของเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางดด้ดี (กรมการบินพลเรือน, 2557)
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศดทย จึงเข้ามาขับเคลื่อนในการส่งเสริมพัฒนาและ
กากับดูแลท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการคมนาคม
ทางอากาศ ในการให้บริการด้านขนส่งทางอากาศ ด้านความปลอดภัยของการบริการที่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศพบว่า มีสถิติการใช้บริการท่าอากาศยานภายในประเทศในปี
พ.ศ. 2557 จานวนเที่ยวบินทั้งปี 140,493 เที่ยวบิน และมีจานวนผู้โดยสาร 15,482,934 คน/ปี
แสดงให้เห็นว่า เมื่อธุรกิจมีการขยายตัวการคมนาคมขนส่งก็มีความสาคัญตามมา เพื่อรองรับความ
ต้องการการคมนาคมทางอากาศที่นับวันจะมีผู้โดยสารที่ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จากการจัดอันดับความ
หนาแน่นของผู้ใช้บริการเปรียบเทียบระหว่างท่าอากาศยานในสังกัดบริษัท ท่าอากาศยานดทย จากัด
(มหาชน) กั บ ท่ า อากาศยานในสั ง กั ด กรมการบิ น พลเรื อ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามหนาแน่ ข อง
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนครเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี จากปี พ.ศ. 2557 มีจานวนผู้โดยสาร 199,525 คน
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และในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 425,453 คน และมีจานวนเที่ยวบิน 3,333 เที่ยวบิน/
ปี (กรมการบินพลเรือน และบริษัท ท่าอากาศยานดทย จากัด (มหาชน)) ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยาน
สกลนครมีสายการบินที่ให้บริการอยู่จานวน 2 สายการบิน คือ สายการบินแอร์เอเชียที่ให้บริการ
เที่ยวบินจานวน 1 เที่ยว/วัน และสายการบินนกแอร์ที่ให้บริการเที่ยวบินจานวน 3 เที่ยวบิน/วัน จาก
ผลสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2552 – 2558 และมีจานวน
นักท่องเที่ยวชาวดทยที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีและในปี พ.ศ. 2558 มีจานวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 650,159
คน (สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร)
จากการขยายตัวดังกล่าวในปัจจุบันการเดินทางทางอากาศยังพบว่า มีสถิติการใช้บริการ
เพิ่ ม ขึ้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ภารกิ จ ของกรมการบิ น พลเรื อ นต้ อ งขยายขอบเขตการให้ บ ริ ก ารกั บ
ผู้ รั บ บริ ก ารเพิ่ ม มากขึ้ น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจในการรั บ บริ ก ารของ
ผู้รับบริการของท่าอากาศยานด้วยเช่นกัน ทาให้กรมการบินพลเรือนดด้จัดทารายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจและดม่พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพล
เรือน ประจาปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง กันยายน พ.ศ. 2558) ดด้มีการประเมิน
ความพึงพอใจและดม่พอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของท่าอากาศยานในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
พนักงานประจาท่าอากาศยาน ด้านความคุ้มค่าของค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ด้านอุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านสภาพท่าอากาศยาน จากผลสารวจความพึงพอใจ
ของท่าอากาศยานสกลนคร ในภาพรวมทุกอย่างดีมาก แต่ยังพบว่า มีประเด็นที่ต้องนาดปปรับปรุง
แก้ดขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เช่น เพิ่มร้านขายของ ป้ายบอกทางมาสนามบินดม่ชัดเจน
ดฟส่องสว่างบางจุดเสียทาให้แสงสว่างดม่เพียงพอ ต้องการให้มีบริการรับฝากรถยนต์ในสนามบิน เพิ่ม
รถบริการรับ-ส่งเข้าเมือง ที่จอดรถแสงสว่างดม่เพียงพอ ต้องการให้มีบริการ wifi ห้องน้าชารุดและดม่
สะอาด ต้องการให้มีตู้ ATM
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ศึกษาต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับความคาดหวังและ
การรั บรู้ของผู้โดยสารชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาดปพัฒนาและปรับปรุงขบวนการทางานให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ด้านการบริการท่าอากาศยานสกลนคร เพื่อให้รองรับการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจในจังหวัดสกลนคร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร
2. เพื่อศึกษาการรั บรู้ ของผู้ ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร
สมมติฐานการวิจัย
1.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายดด้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผ ลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานสกลนคร
2.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายดด้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนคร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้บ ริหารท่าอากาศยานสกลนครทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความคาดหวังและการรับรู้ ของ
ผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนครและสามารถนาข้อมูลมาพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท่าอากาศยานสกลนครและท่าอากาศยานที่ใกล้เคียง
2. ผู้สนใจทั่วดปสามารถนาข้อมูลที่ดด้รับนามาใช้ในการต่อยอดการศึกษาต่อดป
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
เคลย์ (Clay. 1988:252) อธิบายว่า ความคาดหวังในการกระทาและสถานการณ์เป็นการ
คาดการณ์ล่วงหน้า ในความมุ่งหวัง ในความน่าจะเป็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หวังดว้
วีร ะพงษ์ เฉลิ มจิ ร ะรั ตน์ (2539 อ้างใน อรวรรณ เหลื องทาเหมือน,2547, หน้ า 15) ดด้
กล่าวถึง ความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากปัจจัย 7 ประการ คือ
1.ชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร รวมทั้งคาร่าลือต่าง ๆ
2.ตัวพนักงานผู้ให้บริการ เช่น รูปร่าง การแต่งกาย
3. ตัวสินค้าหรือบริการ
4. ราคาของบริการนั้นๆ
5. สภาพแวดล้อมในขณะนั้น
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6. มาตรฐานคุณภาพขอลูกค้าเอง
7. คู่แข่งของสถานบริการนั้น
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์ (2540:6) ความคาดหวัง คือ ความรู้สึก นึกคิด การรับรู้ ในการ
คาดการณ์ในเหตุการณ์นั้นๆ ที่ยังดม่เกิดขึ้นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องการให้ประพฤติปฏิบัติตาม
สิ่งที่ต้องการ ในความคาดหวังเอาดว้
พาราสุรามาน, ดซแธมอล และ แบรรี ( Parasuraman , Zeithmal and Berry. 1990 ) ดด้
ระบุถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อความคาดหวังของผู้บริการแบ่งออกเป็น 5 ประการ ดด้แก่
1. การดด้รับการบอกเล่า คาแนะนาจากบุคคลอื่น
2. ความต้องการของแต่ละบุคคล
3. ประสบการณ์ในอดีต
4. ข่าวสารจากสื่อ และ จากผู้ให้บริการ
5. ราคา
สรุปดด้ว่า ความคาดหวัง คือ ความรู้สึกความต้องการที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ดปจนถึง อนาคตข้า งหน้ า เป็ น การคาดคะเนถึง สิ่ ง ที่จ ะมากระทบต่อ การรั บรู้ ข องคนเรา โดยใช้
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นตัวบ่งบอกความพึงพอใจ (gratification) ตามความหมายของพจนานุกรม
ทางด้านพฤติกรรม ดด้ให้ความจากัดความดว้ว่าหมายถึง ความรู้สึกที่ดีมีความสุข เมื่อคนเราดด้รับ
ผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (need) หรือแรงจูงใจ
(motivation) (Wolman, 1973)
แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้การบริการ
การปฏิบัติงานถ้าต้องการดูว่างานประสบความสาเร็จ สามารถดูดด้จากความพึงพอใจของ
ลูกค้า ว่ามีการตอบรับมาว่าพึงพอใจสูง แสดงว่าพนักงานมีการปฏิบัติงานดด้ดีเยี่ยมตรงตามความ
ต้อ งการ โดยที่ ลู กค้ า จะสั มผั ส และรับ รู้ ด ด้ จ าการให้ บริ ก าร ซึ่ง ความพอใจจะเป็ น จะเป็น ตั ว ชี้ วั ด
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดี ทาให้เราแก้ดขและปรับปรุง พัฒนาการทางานให้ดียิ่งขึ้นดป
บรรยงค์ โตจินดา (2543: 287) ให้ความหมายการรับรู้ว่า การที่บุคคลดด้รับตีความและการ
ตอบสนองสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ
1. การรับรู้ข้อมูลและแปลความข้อมูลให้เป็นข้อความตามความเข้าใจ
2.การรั บ รู้ จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความรู้ ความเข้ า ใจในข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความสนใจและ
ประสบการณ์จึงสามารถแปลความถูกต้อง
วีระรัตน์ กิจเลิศดพโรจน์ (2449 อ้างใน ปิยะพล พุ่มเพ็ชร์,2552,หน้า 32 ) ว่า “การรับรู้
หมายถึง กระบวนการที่ลูกค้าคัดสรร จัดระเบียบ และตีความสิ่งเร้าออกเป็นความหมาย บุคคลหลาย
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คนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและในเวลาเดียวกันอาจตีความหมายดม่เหมือนกันดด้ ขึ้นอยู่กับความ
จาเป็น (Needs) ค่านิยม (Values) และความคาดหวัง (Expectation)”
จาเนียร ช่วงโชติ (2515 อ้างใน อินทิรา จันทรัฐ, 2552, หน้า 34 ) ดด้การถึงขบวนการการ
รับรู้ว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย
1.การสัมผัสหรืออาการสัมผัส คนเรารับรู้สิ่งเร้าโดยทางหู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย
อวัยวะเหล่านี้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์สาคัญในการรับสัมผัสแล้วส่งต่อดปเป็ นประสบการทางสมอง
เพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อดป
2.ชนิดและธรรมชาติของสิ่งเร้าและการรับรู้ ตามปรกติบุคคลมักเกิดการรับรู้ดด้โดยดม่
ต้อ งสั มผั ส สิ่ ง เร้ า ทั้ งหมด ทั้ง นี้ เ นื่ องจากประสบการณ์ ที่บุ ค คลดด้ รั บ จากการรั บ รู้ และเรี ยนรู้ จ าก
สิ่งแวดล้อมสะสมกันเรื่อยมาจนเกิดเป็น ความรู้ความเข้าใจดด้ทันที แม้จะสัมผัสสิ่งเร้าเพียงบางส่วน
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้การจัดระเบียบส่งเร้าทาให้มองเห็นภาพส่วนร่วมดด้ชัดเจน
3. การแปลความความของการสัมผัสกับการรับรู้มักดาเนินดปคู่กับการรับสัมผัสเสมอ
ถ้าเราถูกเร้าด้วยสิ่งที่ดม่เคยพบเห็นมาก่อนเรามักแปลความหมายโดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยพบเห็น
มาแล้ว
4. ปะสบการณ์ เ ดิ ม กั บ การเรี ย นรู้ ใ นการแปลความหมายหรื อ ตี ค วามหมายของ
ความรู้สึกจาการสัมผัส เพื่อให้เป็นการรับรู้ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นบุคคลจาเป็นต้องใช้ประสบการณ์เดิม
หรือความรู้เดิมหรือความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง
สุ ช า จั น ทน์ เ อม และสุ ร างค์ จั น ทน์ เ อม (2518) ให้ ค วามหมายการรั บ รู้ จากการ
ตีความหมายจากการสัมผัส การมอง ดด้ยินและดด้กลิ่นเท่านั้น แต่ต้องรับรู้ว่าวัตถุสิ่งที่รับรู้คืออะดร มี
รูปร่าง อยู่ทิศดหน ในแง่ของพฤติกรรมการรับรู้เป็นขบวนการที่เกิดสิ่งเร้าและการตอบสนองสิ่งเร้า
สรุปว่า การรับรู้ หมายถึง การที่บุคคลตีความหมายจากสัมผัส การมองเห็น การดด้ยิน การ
ดด้กลิ่นและการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งบุคคลหลายคนแม้จะอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันและในเวลา
เดียวกันอาจตีความหมายดม่เหมือนกันดด้ ขึ้นอยู่กับความจาเป็น (Needs) ค่านิยม (Values) และ
ความคาดหวัง (Expectation)”
แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการ
Parasuraman and Others (1990 อ้างถึงใน อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุล
พัฒนกิจ, 2548: 262 ) การให้บริการเป็นสิ่งที่ต้องการประเมิน คือ พฤติกรรมการบริการและตัวสินค้า
มีผู้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริการหลายท่าน แต่ในการศึกษา ครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้เกณฑ์
การประเมินคุณภาพการบริการตามแนวคิดของพาราสุรามาน จากการศึกษาของพาราสุรามาน เซีย
แทมล์ และเบอร์รี่ ใน ค.ศ. 1985 พบว่า เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพการบริการในมุนมองของ
ลูกค้าที่เรียกว่า “SERVQUAL (Service Quality)” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 ประการ คือ
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1. ความน่าเชื่อถือในการบริการ (Reliability) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการที่บริษัท องค์กร
ให้บริการที่ดีอย่างสม่าเสมอ นั่นคือการที่บริษัทให้การบริการที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้ามาใช้
บริการ และรวมถึงการที่บริษัทดด้ให้บริการตามที่ดด้สัญญาดว้กับลูกค้า
2. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) คือ ความตั้งใจ หรือความพร้อมของ
พนักงานที่จะบริการแกลูกค้า รวมถึงการที่พนักงานให้บริการอย่างทันทีทันใด ทันใจแกผู้มารับบริการ
3. ความสามารถในการให้บริการ (Competence) หมายถึง ทักษะและความรู้ใน
การให้บริการของผู้ให้บริการซึ่งประกอบด้วย ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อกับ
บุคคลอื่น ความรู้ ทักษะที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
4. การเข้าถึง (Access) หมายถึง ความสะดวก หรือความง่ายในการที่ลูกค้าจะติดต่อ
หรือเข้าถึงการบริการ เช่น การติดต่อที่คล่องตัว ขั้นตอนการใช้บริการดม่ติดขัด ช่ว งเวลาที่รอรับ
บริการดม่นานเกินดป สถานที่ที่ให้บริการ และช่วงเวลาที่ให้บริการอานวยความสะดวกกับลูกค้า
5. อัธยาศัยดมตรี (Courtesy) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุภาพ การให้เกียรติ ความเอาใจ
ใส่ความเป็นมิตรของผู้ให้บริการ เช่น การให้การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า
6. การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง การที่บริษัทพยายามให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ลูกค้าอยู่เสมอ โดยใช้ภาษาหรือคาพูดที่ลูกค้าเข้าใจง่าย เช่น การอธิบายวิธีการใช้บริการ
การอธิบายถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องจ่ายหากลูกค้าดด้รับบริการนั้น ๆ
7. ความเชื่อถือดว้ใจดด้ (Credibility) จะเกี่ยวข้องกับการบริการที่มีคุณค่า มีความ
น่าเชื่อถือ และซื่อสัตย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่บริษัทมีสิ่งที่ลูกค้าให้ความสาคัญ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเกิด
ความเชื่อถือในการบริการที่ดด้รับ เช่น ชื่อเสียงของบริษัท บุคลิก และลั กษณะของผู้ให้บริการ ทาให้
น่าเชื่อถือ
8. ความปลอดภัย (Security ) หมายถึง การบริการที่ปลอดภัยจากอันตราย ความ
เสี่ยงและความสงสัย เช่น ความปลอดภัยด้านร่างกาย ความปลอดภัยด้านการเงิน หรือการเก็บรักษา
ข้อมูลของลูกค้าให้เป็นความลับ
9. การเข้าใจ การรู้จักลูกค้า (Understanding/Knowing) เกี่ยวข้องกับการที่ผู้ให้
บริการรู้ถึงความต้อการของลูกค้า การบริการที่ตรงความสนใจของลูกค้าแต่ราย รวมถึงการที่ผู้ ที่
ให้บริการสามารถจาลูกค้าประจาของตนเองดด้
10. ความเป็นรูปธรรม (Tangibles) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถจับต้องดด้
หรือสามารถสังเกตดด้ เช่น สิงอานวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการ การแต่งกาย
ของผู้ใบริการ ฯลฯ (Parasuraman and Others, 1985:47)
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เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ
การพัฒนาการประเมินคุณภาพบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Parasuraman,
Zeithaml; & Berry, 1998) ดด้สร้างเครื่องชุดคุณภาพการบริการ 5 ด้าน ดั้งนี้
1.ความเป็นรูปธรรมของการบริการ
งานบริการควรมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องดด้ มีลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็น เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ และเป็น
การให้ผู้ใช้บริการรับรู้ในการให้บริการเห็นภาพดด้ชัดเจน
2.ความเชื่อมั่นดว้วางใจดด้
การให้บริการต้องตรงตามสื่อที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการงานที่บริการต้องมีความ
เหมาะสม และมีความสม่าเสมอ ที่สามารถสร้างความเชื่อถือดว้วางใจ
3.การตอบสนองลูกค้า
พนักงานมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกค้า
ทันทีสะดวกและรวดเร็ว
4.การให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
พนักงานต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทางานตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและสร้างความดว้วางใจ
5.การเข้าใจและรู้จักลูกค้า
พนั ก งานต้ อ งบริ ก ารลู ก ค้ า แต่ ล ะรายด้ ว ยความเอาใจใส่ แ ละให้ ค วามสนใจ
ผู้ใช้บริการ เพื่อใช้มาตรฐานในคุณภาพการบริการ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ดชย (2555) ดด้ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ ของลูกค้าต่อการ
ให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง จากผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ท่าอากาศยานดอนเมืองกับการรับรู้มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งลูกค้าที่ใช้
บริการท่าอากาศยานดอนเมือง มีความคาดหวังมากกว่าการรับรู้ในทุกด้าน ยกเว้น ด้านการบริการ
อย่างเท่าเทียมกันลูกค้าที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง มีการรับรู้มากกว่าความคาดหวัง ซึ่ง
โดยปรกติทั่วดปจะเห็นว่าความคาดหวังของคนเราส่วนใหญ่จะมีความคาดหวังที่สูงมากดว้เสมอ แต่สิ่ง
ที่พบสาหรับการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ พบว่าลูกค้าที่มาใช้
บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองมีการรับรู้มากกว่าความคาดหวัง ในด้านการบริการอย่างเท่าเทียม
กัน ซึ่งแสดงว่า การให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองมีการให้บริการดูแล การจัดระเบียบในการ
ให้บริการตามลาดับก่อน-หลัง มีการอานวยความสะดวกสบายในการให้บริการและการรับฟังความ
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คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า อีก ทั้งยังให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าเป็นอย่างมาก
ธนทัศน์ ธนีสันต์ (2557) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการ
บริ ก ารของธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศดทย จากผลการวิ จั ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางให้
ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ผลการวิจัย พบว่าระดับความคาดหวังและการรับรู้ในปัจจุบันคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยคะแนนเฉลี่ยรวม
ความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้ ทั้งนี้ เนื่องจากผู้บริโภคมีความคาดหวังว่าผู้บริการน่าจะตอบสนองความ
ต้องการดด้ดี และรวดเร็วกว่านี้
มนสินี เลิศคชสีห์ (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการ
บินดทยสาหรับการให้บริการภายในประเทศดทย จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้
สายการบินการบินดทยสาหรับการให้บริการภายในประเทศ มีทั้งหมด 6 ปัจจัย โดยเรียงลาดับจากค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย จากน้อยดปหามาก ดด้แก่ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
บรรยากาศและความสะอาดของห้ อ งโดยสาร ปั จ จั ยด้ า นการทากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการและศูนย์บริการ ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่ายและบริการกิจกรรมส่งเสริมการขาย
และปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ รสชาติอาหาร และการประกันภัยการ
เดินทางตามลาดับ
จิตตพัฒ น์ พรพมพงษ์ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแบ่งปัจจัยเป็นสองประเภท คือ 1)ปัจจัยด้านของผู้รับบริการ 2)
ปัจจัยของผู้ให้บริการ จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิมีอยู่ 4 ปัจจัยจากมากดปหาน้อยคือ 1) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย
และการให้ บ ริ การอื่น ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว้าผู้ ใช้ บริ การคานึงถึ งสิ่ งแวดล้ อม ความปลอดภัยและการ
ให้บริการอื่นๆ มากที่สุด 2)ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ท่าอากาศยาน) เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3) ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวก
ความพึงพอใจในการใช้บริการก็ขึ้นอยู่กับการบริการของเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้ าน
ต่างๆ เช่น การให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส การดม่เลือกปฏิบัติก่อนหลังของเจ้าหน้าที่ การ
ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว 4) ปัจจัยด้านความคาดหวัง หากผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการ
ใช้บริการที่สูง ก็จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับสูงในเรื่อง การดด้รับบริการที่ดี
เทียบเท่าระดับสากล ระบบความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน ดด้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
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และสิ่ งอานวยความสะดวกที่พอเพียงต่อการใช้บริการ ซึ่งผู้ ใช้บริการอาจดด้รับบริการที่ดีจากท่า
อากาศยาน จึงทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
มณีรัตน์ รัตนพันธ์ (2559) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสาย
การบินดทยแอร์เอเชีย พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับที่
มาก แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการสายการบินดทยแอร์เชียมีความคาดหวังของการบริการด้านผลิตภัณฑ์
บริ ก าร ด้านการจ าหน่ าย ด้านบุคลากรผู้ ให้ บริการ และด้านกระบวนการให้ บริการ และในส่ ว น
ผู้ รั บ บริ การสายการบิ น ดทยแอร์ เชี ยมีค วามพึ งพอใจของการบริ การ ด้านราคา ด้ านการส่ ง เสริ ม
การตลาด และด้านลักษณะกายภาพ โดยมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง มีเที่ยวบินทุกวัน มี
ตารางการออกให้เลือก เป็นต้น
งานวิจัยนี้ดด้นาแนวคิดของพาราสุรามาน (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990:
28; Lovelock, 1996: 464-466) เกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อ
คุณภาพการบริการท่าอากาศยานสกลนคร จึงดด้นามากาหนดกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.อาชีพ
5.รายดด้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทย
ต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
1.ความเป็นรูปธรรมของบริการของทาอากาศ
ยาน
2.ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการท่า
อากาศยานสกลนคร
3.การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผู้ใช้บริการ
ท่าอากาศยานสกลนคร
4.การให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน
5.การเข้าใจการรับรูค้ วามต้องการของผู้ใช้บริการ
ในท่าอากาศยาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด (Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990: 28; Lovelock,
1996: 464-466)
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ดด้แก่ ผู้โดยสารชาวดทยที่ใช้บริการของท่าอากาศยานสกลนคร ภายในอาคาร
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสกลนคร ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนผู้โดยสาร 347,384 คน/ปี (กรมการบิน
พลเรือน,2558)
กลุ่มตัวอย่ าง คือผู้ โดยสารชาวดทยที่ใช้บริการของท่าอากาศยานสกลนคร ภายในอาคาร
ผู้โดยสารท่าอากาศยานสกลนครจานวน 400 คน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ ±5 ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญเก็บข้อมูล ในเดือน กุมภาพันธ์
2561 - มีนาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดด้แบ่งออกเป็น
3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วดปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายดด้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อ
คุณภาพการบริการท่าอากาศยานสกลนคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมและข้อคิดเห็นตามแนวทางความคาดหวัง
และการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการท่าอากาศยานสกลนคร มีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด (Open ended)
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีการทดสอบหาคุณภาพเครื่องมือ ดด้แก่ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
โดยให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความสอดคล้ องแล้ ว น าผลการตรวจสอบมาค านวณหา ค่ า ความ
สอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (IOC: Item Objective Conguence Index)
ดด้ค่า IOC มากกว่า 0.05 ทุกข้อคาถามตามกรอบแนวคิด และนาแบบสอบถามดปทดลองใช้กับ
ผู้ โ ดยสาร จ านวน 30 คน โดยใช้ สู ต รการค านวณหา ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Coefficient Alpha) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ดด้ค่าของความคาดหวัง
เท่ากับ 0.8874 และค่าของการรับรู้ 0.8764 สูงกว่า 0.7000 ซึ่งหมายถึง เครื่องมือมีคุณภาพด้าน
ความเชื่อมั่น
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การวิเคราะห์ผลการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายผล
การศึกษา ดด้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential statistics) ดด้แก่ Independent t-test และ ANOVA F-test
ผลการวิจัย
1.ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย คิดเป็นร้อย
ละ 54.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ 41 ปีขึ้นดป คิดเป็นร้อยละ 48.20 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 48.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ
34.50 และมีรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 20,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.20
2. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
พบว่า ความคาดหวังของผู้ ใช้บ ริ การต่อภาพรวมคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
โดยรวมทุกด้าน ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือ
หรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (  = 4.14, S.D= 0.46) รองลงมา การเข้าใจการรับรู้
ความต้องการของผู้ใช้บริการ (  = 4.08, S.D= 0.62) และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (  = 4.03, S.D= 0.68) ตามลาดับ
ตารางที่ 1. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อ
ภาพรวมคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพการบริการ
S.D. ระดับ

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ
3.93 0.30
มาก
2. ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ
4.14 0.46
มาก
3. การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.03 0.48
มาก
4. การให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการ
3.95 0.48
มาก
5. การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ
4.08 0.62
มาก
รวม
3.99 0.33 มาก
3. การรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร พบว่า
โดยรวมทุกด้านผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความน่าเชื่อถือหรือ
ดว้วางใจของผู้ใช้บริการ (  = 3.76, S.D= 0.41) รองลงมา การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (  = 3.67, S.D= 0.53) และการให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการ (  = 3.62, S.D= 0.45)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2. แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อภาพรวม
คุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
การรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพบริการ
S.D. ระดับ

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ
3.51 0.27
มาก
2. ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ
3.76 0.41
มาก
3. การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.54 0.52
มาก
4. การให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการ
3.62 0.45
มาก
5. การเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ
3.67 0.53
มาก
รวม
3.59 0.29 มาก
4. สาหรับผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการ
ของท่าอากาศยานสกลนคร จ าแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผู้ ใช้บริการที่มีเพศ อายุ อาชีพ
รายดด้ต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวังต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
5. สาหรับผลการเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่า
อากาศยานสกลนคร จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอายุ อาชีพต่างกัน มีระดับ
การศึกษาต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
สรุปและอภิปรายผล
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนครส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
48.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ (2561) ที่ระบุเช่นเดียวกันว่าผู้โดยสาร
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.25 ซึ่งอาจเป็นดปดด้ว่าผู้ให้ข้อมูลสามารถ
อ่าน ออกเขียนดด้จึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
1. ความคาดหวัง ของผู้ ใช้บริ การชาวดทยต่อคุ ณภาพการบริการของท่ าอากาศยาน
สกลนคร พบว่า ความคาดหวังของผู้ ใช้บริการต่อภาพรวมคุณภาพการบริการของท่าอากาศยาน
สกลนครโดยรวมทุกด้านผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณา
ภาพรวมรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า
ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน
แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความคาดหวังในระดับมากที่สุด นอกนั้นมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
และปานกลาง โดยประเด็นที่อยู่ในระดับปานกลาง คือมีจุดบริการด้านการเงิน (แลกเปลี่ยน/ถอนเงิน
สด) และมีที่ชาร์ตโทรศัพท์มือถือสาธารณะ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านความน่าเชื่อถือหรือ

965

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ดว้วางใจ ประเด็นเรื่องการบริการที่สื่อถึงวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย และภาษาที่ใช้ มีความคาดหวัง
ในระดับ มากที่สุ ด นอกนั้น อยู่ ในระดับมาก ความคาดหวังของผู้ ใช้บริการด้านการให้ ความมั่น ใจ
ผู้ใช้บริการ มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากทุกประเด็น และความคาดหวังของผู้ใช้บริการด้านการ
เข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการเรื่องเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของท่า
อากาศยานสกลนครมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด นอกนั้นอยู่ในระดับมากความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อยู่ในระดับมากทุกประเด็น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ มณีรัตน์ รัตนพันธ์ ศึ กษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สายการบินดทยแอร์เอเชีย พบว่า ระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
ที่ ม าก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ รั บ บริ ก ารสายการบิ น ดทยแอร์ เ ชี ย มี ค วามคาดหวั ง ของการบริ ก ารด้ า น
ผลิตภัณฑ์บริการ ด้านการจาหน่าย ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ และใน
ส่วนผู้รับบริการสายการบินดทยแอร์เชียมีความพึงพอใจของการบริการ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านลักษณะกายภาพ โดยมีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง มีเที่ยวบินทุกวัน มี
ตารางการออกให้เลือก เป็นต้น
2. การรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวดทยต่อคุณภาพการบริการของท่าอากาศยานสกลนคร
พบว่า โดยรวมทุกด้านผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณาภาพรวม
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า การรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก อย่างดรก็ดี ยังมีระดับการรับรู้
ที่อยู่ในระดับปานกลาง ดด้แก่ มีเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักผู้โดยสารที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามและ
สะอาด ความเพี ย งพอของห้ อ งน้ าต่ อ จ านวนผู้ โ ดยสาร ความสะอาดของห้ อ งน้ า มี ที่ ช าร์ ต
โทรศัพท์มือถื อสาธารณะ ท่าอากาศยานมีบริการรถรับส่ งจากสนามบินดปที่โ รงแรมหรือสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ และมีจุดบริการด้านการเงิน (แลกเปลี่ยน/ถอนเงินสด) การรับรู้ของผู้ใช้บริการด้าน
ความน่าเชื่อถือหรือดว้วางใจของผู้ใช้บริการ การรับรู้ของผู้ใช้บริการด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการการรับรู้ของผู้ใช้บริการด้านการให้ความมั่นใจผู้ใช้บริการและการรับรู้ของผู้ใช้บริการ
ด้านการเข้าใจการรับรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการมีการรับรู้ในระดับมากทุกประเด็นสอดคล้องกับ
ผลการศึกษา จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์ ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบประเด็นที่สอดคล้องที่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ คือ 1.ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการให้บริการอื่น แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและการบริการอื่น 2.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ท่ าอากาศยาน) เป็นปัจจัยทู้ใช้บริการ
สังเกต และเข้าถึงง่าย เช่น อาคารมีขนาดที่เหมาะสมในการให้บริการ มีความสะอาด มีเคาน์เตอร์
เช็คอินเหมาะสมกับจานวนผู้ใช้บริการ 3.ด้านบุคลากร เช่น การบริการของเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศ
ยาน การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว 4.ปัจจัยด้านความคาดหวัง ที่เป็นปัจจัยในการใช้บริการที่สูง ใน
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เรื่อง การดด้รับบริการที่ดี ระบบความปลอดภัยในท่าอากาศยาน การดด้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ท่า
อากาศยาน และมีสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการใช้บริการ ซึ่งจากการตอบแบบสอบถาม
ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังในการรับบริการจากผู้ให้บริการตามปัจจัยดังกล่าวเป็นส่วนมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1. ท่าอากาศยานสกลนคร ควรให้ความสาคัญและพัฒนาคุณภาพการบริการที่เกิดจากการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งการแต่งกายและการใช้ภาษาที่สื่อถึง
วัฒนธรรมการสื่อสาร การให้ข้อมูลของพนักงานท่าอากาศยานสกลนครเพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้ดีขึ้นร่วมกับการอนุรักษ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวสกลนครควบคู่กันดป
2. ท่าอากาศยานสกลนครควรพัฒนาความเป็นรูปธรรมของบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความรับรู้ต่อคุณภาพการบริการให้มากขึ้นต่อดป ดด้แก่ การตกแต่งห้องผู้โดยสารให้สวยงาม
ความสะอาดและความเพียงพอของห้องน้า จุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือสาธารณะ จุดบริการทางการเงิน
บริการรถรับส่งจากสนามบินดปที่ต่างๆ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการเปลี่ยนเทียบคุณภาพการบริการของพนักงานของท่าอากาศยานสกลนครและ
ท่าอากาศยานใกล้เคียง
2. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสกลนคร
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงดปดด้ด้วยการให้ความช่ วยเหลือแนะนาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระนี้ และดร. อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์ ดร.
สุภา จิรวัฒนานนท์ ดร. เนตรศิริ เรืองอริยภักดิ์ อาจารย์วิภาพร เลิศสุขสถาพร ที่ดด้เสียสละเวลา ให้
คาปรึกษา และแนะนารวมดปถึงการตรวจสอบ และช่วยแก้ดขร่างงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้มาโดย
ตลอด อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจนสาเร็จ ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สู งดว้ ณ ที่ นี้ ตลอดจนขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญทุกท่านที่ดด้ให้
คาแนะนา และแนวทางในการแก้ดขงานศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ดร.ดรุชา รัตนดารงอักษร รศ.ดร.ภัคพงศ์ พ่วงสุข และ ดร.
กรรณิการ์ เชาว์วัฒนากุล ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการทาศึกษาครั้งนี้
และขอขอบพระคุณผู้ ใช้บริ การของ ท่ าอากาศยานสกลนคร จั งหวัดสกลนคร ที่ให้ ความร่วมมือตอบ
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แบบสอบถามอย่างครบถ้วน ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่
ดด้เห็นความสาคัญ
ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมราลึกถึงอานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่
อยู่ในสากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการศึกษาอิสระให้สาเร็จลุล่วงดปด้วยดี ผู้ศึกษาขอให้
เป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้
ความรู้แก่ผู้เขียนจนสามารถให้การศึกษาอิสระฉบับนี้สาเร็จดด้ด้วยดี
เอกสารอ้างอิง
กรมการบินพลเรือน. (2557). สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุง
ขยายท่าอากาศยานแม่สอด. ใน การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการ
ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด. (น.1). กรุงเทพฯ: กรมการบินพลเรือน.
กรมการบินพลเรือน. (2558). สถิติการขนส่งของท่าอากาศยานภายในประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1
มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557.
คณิต ดวงหัสดี. (2537). สุขภาพจิตกับความพึงพอใจในงานของข้าราชการตารวจชั้น ประทวนในเขต
เมืองและเขตชนบท ของจังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
จุฑาทิพย์ โพธิลังกา.(2557). การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพ
การให้บริการ : กรณีศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จิตตภัฒน์ พรหมพงษ์.(2558). การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จังหวัดสกลนคร. (2561). ประวัติจังหวัดสกลนคร. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561,
จาก https://minisite.airports.go.th/home.php?site=sakonnakhon
ชิษณุกร พรภาณุวิชญ์. ความคาดหวังของประชาชนที่มีบทบาทการจัดการทัพยากรธรรมชิในท้องถิ่น
ของสมาชิกองค์การบริหารการบริหารส่วนตาบล: กรณีศึกษาจังหวัดแพร่. กรุงเทพ:
วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล,
2540.
ธนทัศน์ ธนีสันต์.(2557). งานนิพนธ์เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการ
ของธุกิจพาณิขย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศดทย.กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด.

968

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

บริษัท ท่าอากาศยานดทย จากัด (มหาชน). (2558). การจัดการอันดับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ
เปรียบเทียบระหว่างท่าอากาศยานในสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานดทย จากัด (มหาชน) กับ
ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน.
วิรุฬ พรรณเทวี.(2542). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน
กระทรวงมหาดดทยในอาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต,สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
มนสินี เลิศคชสีห์.(2558). การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน
การบินดทยสาหรับการให้บริการภายในประเทศ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
มณีรัตน์ รัตนพันธ์.(2559) การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง ความคาดหวังและความพึ่งพอใจของ
ผู้ใช้บริการสายการบินดทยแอร์เอเชีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร (2561). จานวนนักท่องเที่ยว/รายดด้จากการ
ท่องเที่ยว. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561, จาก
https://sakonnakhon.mots.go.th/more_news.php?cid=49
อินทร์ชญาณ์ เอกธนวัตน์.(2559). งานนิพนธ์เรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ต่อคุณลักษณะจุดหมายปลายทางของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา: เมืองพัทยา. ชลบุรี :
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อภิญญา ศักดาศิโรรัตน์. (2561). ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้โดยสารที่รับบริการของสาย
การบินราคาประหยัดคุณภาพสูง ภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่. วารสารวิชาการ
ฟาร์อีสเทอร์น. 12(Supplement). 83-97.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). ความพึงพอใจ. ในพจนานุกรมฉบับราชบัฌฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (หน้า
775). กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์.
Clay,R. 1988. Chambers English Dictionary. Great Britain: bunay Suffolk Ltd.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Berry, L. L. (1990). Delivering Quality Service:
Balancing Customer Perceptions and Expectations. NY: The Free Press.
Lovelock, H.C. (1996). Service Marketing. USA : Prentice Hall.
Yamane, T. (1997). Statistics: An Introductory Analysis. 3rd Edition. NY: Harper and
Row.
Quirk, R. (1987). Longman dictionary of contemporary English (2nd ed.). London,
England: Richard Clay Ltd.
Vroom, V. H. (1990). Manage people not personnel: Motivation and performance
appraisal. Boston: Harvard Business School Press.

969

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Good, c. V. (Ed.). (1973). Dictionary of education (3rded.). New York: McGraw-Hill.
Hornby, A. F. (2000). Advance learner's dictionary (6th ed.). London, England: Oxford
University.
Zhitang Chen. (2017). THE EXPECTATIONS AND PERCEPTIONS OF CHINESE TOURISTS IN
MUEANG CHIANGMAI DISTRICT, CHIANGMAI PROVINCE. Chaingmai : Chaing Mai
Rajabhat University.

970

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ภายในประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน กรณี ศึ ก ษาท่ า อากาศยานนครพนม ประชากร คื อ ผู้ โ ดยสารชาวดทยที่ เ ดิ น ทาง
ภายในประเทศที่ใช้บริการที่ท่าอากาศยานนครพนม ในปี 2560 ดด้ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) จานวน 400 ราย เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติเชิงพรรณนา การหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
t-test, F-test
ผลการวิจัยพบว่าผู้โดยสารมีการรับรู้ข้อกาหนดจากสื่อต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้น
สื่อประเภทเจ้าหน้าที่ซึ่งมีการรับรู้มาก ส่วนทัศนคติและความพึงพอใจของผู้โดยสาร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก การเปรียบเทียบการับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสารพบว่าการรับรู้ของผู้โดยสารที่
มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติของ
ผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
และความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ : การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจ ข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์
หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
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Abstract
This study aims to study domestic passengers’ awareness of information,
attitudes and satisfaction on regulation of the carriage of liquids, gels, aerosols and
the like on board : A case study of Nakhon Phanom Airport. Its population is
domestic passengers that use service at Nakhon Phanom Airport in 2017. The
samples are 400 Thai passengers from purposive sampling. The instrument to collect
data uses questionnaire to analyze data by applying descriptive analysis such as
frequency, percentage, mean, and standard deviation and using inferential analysis
such as t-test and F-test.
The study results reveal that the passengers are aware of requirements from
different media at the moderate level except the media for the officers are at the
high level. The passengers’ attitudes and satisfaction as overall are at the high level.
When comparing to their awareness, attitudes, and satisfaction shows that the
passengers who have different age have different level of awareness at statistically
significant level of .05. The passengers who have different education level have
different attitudes at statistically significant level of .05. And the passengers who have
different education level have different satisfaction level at statistically significant
level of .01.
Keywords : Awareness of Information, Attitudes, Satisfaction, Regulation of the
Carriage of Liquids, Gels Aerosols and the Like on Board
บทนา
ปัจจุบั นการเดินทางด้วยเครื่องบินดด้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยด้านราคาค่า
โดยสารที่ถูกลง มีการแข่งขันของผู้ประกอบการสายการบินมากขึ้น ซึ่งการเดินทางด้วยเครื่องบินมี
ข้ อดีด้านระยะเวลาที่ร วดเร็ ว และมีความปลอดภัยสู งเมื่อเทียบกับการเดินทางด้ว ยวิธีอื่นๆ แต่
เนื่องจากการขนส่งทางอากาศจะต้องมีมาตรฐานขั้นต่าตามบทบัญญัติขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) โดยรัฐที่เป็นภาคีของความ
ตกลงระหว่างประเทศจะต้องดาเนินการเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่ง ICAO ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางระหว่างประเทศภาคีสมาชิก ออกกฎระเบียบและ
มาตรฐานข้อปฏิบัติด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการบิน ความปลอดภัยใน
การบิน และเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศส าหรับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
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ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศภาคีสมาชิก ปัจจุบัน ICAO มีภาคีสมาชิก จานวน
191 ประเทศโดยประเทศดทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดด้รับเลือก
จาก ICAO ให้เป็นสถานที่ตั้งสานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตั้งแต่ ค.ศ. 1955 (สานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศดทย, 2559)
ในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน ICAO พิจารณาหาทางป้องกันอันตรายจากระเบิด
ที่อยู่ในรูปของเหลว และดด้แจ้งประเทศภาคีให้ปฏิบัติต ามแนวทางการป้องกันอันตรายจากระเบิดที่
อยู่ในรูปของเหลว ทั้งนี้ประเทศดทยโดยกรมการขนส่งทางอากาศ (ปัจจุบันคือสานักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศดทย) ดด้มีประกาศเรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2550 มีผลทาให้ผู้โดยสารจานวนมากเกิดผลกระทบเกี่ยวกับข้อจากัดของสัมภาระที่ติดตัวขึ้นห้อง
โดยสารอากาศยาน ซึ่งหากมีปริมาตรของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ เกินกาหนด (เกิน
100 มิลลิลิตรต่อชิ้น) จะดม่สามารถนาขึ้นห้องโดยสารดด้ ทาให้ต้องทิ้งของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ ที่ดม่สามารถนาขึ้นห้องโดยสารดว้ที่ท่าอากาศยาน และท่าอากาศยานก็ต้องจัดการกับ
สิ่งของที่ผู้โดยสารทิ้งอย่างเหมาะสม (กรมการขนส่งทางอากาศ, 2550) โดยพบว่าสถิติการตรวจพบ
ของเหลวเจล สเปร์ย หรือวัตถุ และสารอื่นๆ ซึ่งมีลั กษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งดม่สามารถนาขึ้นห้อง
โดยสารจานวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งของเหลวฯ ที่พบมีราคามูลค่าตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน
บาทต่อชิ้น และพบว่าผู้โดยสารส่วนหนึ่งจะมีการโต้เถียง การแสดงออกถึงความดม่พอใจ และมีการ
ร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานนครพนมบ่อยครั้ง ทั้งนี้สถิติการพบของเหลว
เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ เกินกาหนดตามตารางที่ 1 (ท่าอากาศยานนครพนม, 2561)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนการตรวจพบของเหลว เจล สเปร์ย หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันที่ผู้โดยสารดม่สามารถนาขึ้นห้องโดยสารและทิ้งดว้ที่ท่าอากาศยานนครพนม
ปี 2556 – 2560 (ท่าอากาศยานนครพนม, 2561)
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จานวนผู้โดยสารขาออกที่
ท่าอากาศยานนครพนม (คน)

99,251

110,583

149,445

186,711

210,726

จานวนของเหลว เจล สเปร์ย หรือ
วัตถุและสารอื่นๆ ที่ผู้โดยสารดม่
สามารถนาขึ้นห้องโดยสารดด้
(ชิ้น)

3,985

6,273

7,688

9,304

10,972
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รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ร้อยละของผู้โดยสารขาออกที่พบ
ของเหลวฯ เกินปริมาตรกาหนด
และทิ้งของเหลวฯ

4.02%

5.67%

5.14%

4.98%

5.21%

สาหรับซึ่งจังหวัดนครพนมดด้ถือว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว จึงมีท่าอากาศยานนครพนมที่มีมาตรฐานในด้านการขนส่งทาง
อากาศ โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นตามลาดับ ดังตารางที่ 2 (กรมท่าอากาศยาน, 2561)
ตารางที่ 2 แสดงจานวนผู้โดยสาร (ผู้โดยสารขาเข้าและขาออก) ที่ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนม
(กรมท่าอากาศยาน, 2561)
รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

จานวนผู้โดยสาร

197,559

220,060

298,013

372,026

419,311

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจานวนผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนครพนมเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
การเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีการพกสัมภาระติดตัวอย่างน้อยหนึ่งชิ้น ซึ่งอาจจะรวมถึงการนา
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วย ขณะเดียวกันท่า
อากาศยานนครพนมก็ต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมการขนส่งทางอากาศ (ปัจจุบันคือสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศดทย) เกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ส่งผลทาให้ผู้โดยสารจานวนมากเกิดผลกระทบเกี่ยวกับข้อจากัด
ของสัมภาระที่ติดตัวขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ซึ่งหากมีปริมาตรเกินกาหนดจะดม่สามารถนาขึ้นห้อง
โดยสารดด้ จึ ง ต้องทิ้ง ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวั ตถุและสารอื่น ๆ จากเหตุผ ลดังกล่ า วทาให้ มี
การศึกษาถึงการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อ
กาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ณ ท่าอากาศ
นครพนม เพื่อเป็ นแนวทางให้ผู้บริห ารของท่าอากาศยานนครพนมดด้รับทราบถึงข้อมูล และใช้
ส าหรั บ การบริ ห ารจั ด การในด้ า นต่ า งๆ ที่ ส ร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารท่ า อากาศยาน
นครพนม
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจ ของผู้โดยสารภายในประเทศ
เกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารภายใน ประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้น
ห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานนครพนม
สมมติฐานของการศึกษา
1. ผู้โดยสารที่มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจแตกต่างกัน
2. ผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจแตกต่างกัน
3. ผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีการรับรู้ทัศนคติ และความพึงพอใจแตกต่างกัน
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยนี้ดด้นาแนวคิดของ Klapper เกี่ยวกับกระบวนการการเลือกรับรู้ข่าวสารของตนเอง
ที่ประกอบด้วยการเลือกเปิดรับ การให้ความสนใจ การเลือกรับรู้หรือการเลือกตีความ และการเลือก
จดจา (Klapper, 1960) การรับรู้ข้อกาหนดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน โดยกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับ
สาร ที่เกิดจากความสนใจข่าวสารและแหล่งข่าวสารแล้วส่งผลต่อทัศนคติ ส่วน Kotler มีแนวคิด
เกี่ยวกับทัศนคติว่า ความรู้ การศึกษา และประสบการณ์ของบุคคลมีผลต่อความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ซึ่งอาจจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ดด้ ทัศนคติมีผลต่อการตีความหมายของสิ่ง ที่เกิดขึ้น (Kotler,
2000) จึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล
สเปรย์ หรื อวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้น ห้องโดยสารอากาศยาน ตลอดจนส่ งผลถึงความพึงพอใจตาม
แนวคิดของ Mullins ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ รอบ
ด้านเป็ นสภาพภายในที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้าหรือสิ่ งกระตุ้นที่แสดง
ออกมาในลั กษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการ
ประเมิน ว่าเป็ น ดปในลั กษณะทางบวกหรือทางลบ หรือดม่มีป ฏิกิริ ยาต่ อสิ่ ง เร้า หรือ สิ่ งกระตุ้ นนั้ น
(Mullins, 1985)
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จากการทบทวนวรรณกรรมจึงจัดทากรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1

ปัจจัยส่วนบุคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา

การรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดการนา
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้น
ห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศยาน
นครพนม
1. การรับรู้ข่าวสาร (Klapper, 1960)
2. ทัศนคติ (Kotler, 2000)
3. ความพึงพอใจ (Mullins, 1985)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Klapper, 1960) (Kotler, 2000) (Mullins, 1985)
วิธีการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โดยสารชาวดทยที่เดินทางภายในประเทศที่ใช้บริการท่า
อากาศยานนครพนม ในปี 2560 จานวน 419,311 คน (กรมท่าอากาศยาน, 2561) กลุ่มตัวอย่าง ใช้
หลักการคานวณของ Taro Yamane (Yamane, 1973) ที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างในระดับความ
เชื่อมั่น 95% จานวน 400 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือการเลือก
เฉพาะกลุ่ มตัว อย่างที่ใช้บริ การท่าอากาศยานนครพนมในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน พฤษภาคม
2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล เท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานเชิงสารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นแบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแบบให้เลือกตอบ มีลักษณะ
เป็นคาถามปลายปิด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ข่ า วสารของผู้ โ ดยสารภายในประเทศ
เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู้ โ ดยสารภายในประเทศเกี่ ย วกั บ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
สาหรับตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็นแบบสอบถาม โดยใช้คาถามปลายปิด แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ตอนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิด เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการท่าอากาศยานนครพนม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ด้ว ยการทดสอบความเที่ ยงตรง (Validity) และการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cornbach’s AlphaCoefficient) ค่าสัมประสิทธิ์อัล ฟ่า ครอนบัค ของแบบสอบถาม การรับรู้ข่าวสาร เท่ากับ 0.971
ทัศนคติ เท่ากับ 0.967 และความพึงพอใจ เท่ากับ 0.968 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับดด้ (Cronbach, 1990)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การนาข้อมูลที่ดด้รับจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาดาเนินการตรวจความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของข้อมูล จากนั้นจัดเรียงลาดับและลงรหัสข้อมูล เพื่อจาแนกประเภทข้อมูลและนา
ข้อมูลที่ดด้ดปบันทึกประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู้ทางสถิติ โดยตอนที่ 1 ใช้สถิตเชิงพรรณนา
คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ในการอธิบายข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2-4 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในการอธิบายการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศ
เกี่ยวกับข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน ตอนที่ 5 ใช้ t-test, F-test ในการอธิบายการเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการรับรู้
ข่าวสาร ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว
เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 260 คน คิดเป็นร้อย

ละ 65.00 มีอายุร ะหว่าง 22 -30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50 จานวน 134 คน และส่ว นใหญ่มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50
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2. การรับรู้ของผู้โดยสารภายในประเทศ เกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์

หรือวัตถุและสาร อื่น ๆ ขึ้นห้ องโดยสารอากาศยานกรณีศึกษาท่าอากาศยานนครพนม พบว่าใน
ภาพรวมผู้โดยสารมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่าผู้โดยสาร
รับรู้ข้อกาหนดและเข้าใจข้อกาหนดอยู่ในระดับมาก การรับรู้ข้อกาหนดจากสื่อต่างๆ นั้น พบว่า
ผู้โดยสารรับรู้ข้อกาหนดจากสื่อบุคคล ดด้แก่ เจ้าหน้าที่สนามบินในระดับมาก ส่วนการรับรู้จากสื่อบุ
คลประเภทอื่นๆ คือ เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ การรับรู้
ข้อกาหนดจากสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ดด้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์ และวารสาร/นิตยสาร
รับรู้ในระดับปานกลางทุกสื่อ รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการรับรู้
ประเด็นการรับรู้
1. ท่านรับรู้ข้อกาหนดเกี่ยวกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและ
สารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
เพียงใด
2. ท่านเข้าใจข้อกาหนดเกี่ยวกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน
เพียงใด
3. การรับรู้จากสื่อประเภทต่างๆ
(ค่ารวม)
3.1 สื่อมวลชน
(รวม 3.1.1
– 3.1.3)
3.1.1 หนังสือพิมพ์
3.1.2 วิทยุ/โทรทัศน์
3.1.3 นิตยสาร/วารสาร
3.2 สื่อบุคคล
(รวม 3.2.1
– 3.2.3)
3.2.1 เพื่อน
3.2.2 เจ้าหน้าที่สนามบิน
3.2.3 สมาชิกในครอบครัว
3.3 สื่อเฉพาะกิจ
(รวม 3.3.1

3.55

S.D
0.95

ระดับ
มาก

3.57

0.96

มาก

3.17

0.99 ปานกลาง

2.82

1.08 ปานกลาง

2.70
2.96
2.80
3.43

1.05 ปานกลาง
1.11 ปานกลาง
1.07 ปานกลาง
0.98 ปานกลาง

3.38
3.56
3.39
3.25

0.94 ปานกลาง
1.03
มาก
1.00 ปานกลาง
0.67 ปานกลาง

x
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ประเด็นการรับรู้
– 3.3.4)
3.3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์
3.3.2 แผ่นพับ/โปสเตอร์
3.3.3 ข้อมูลข่าวทาง Application มือถือ
3.3.4 วีดีโอ/วีดีทัศน์
รวม
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x

S.D

ระดับ

3.44
3.12
3.35
3.09
3.24

0.99
1.02
1.09
1.02
0.66

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3. ทัศนคติของผู้โดยสารภายในประเทศ เกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์

หรื อวัตถุและสาร อื่น ๆ ขึ้น ห้ องโดยสารอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครพนม พบว่าในภาพรวม
ผู้โดยสารมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า ประเด็นส่ วนใหญ่
ผู้โดยสารมีทัศคติต่อข้อกาหนดในระดับมาก ยกเว้นในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่ากับท่า
อากาศยานอื่นๆ และความเห็นต่อการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ
ที่ ผู้ โ ดยสารทิ้ ง โดยการทิ้ ง เป็ น ขยะ เป็ น 2 ประเด็ น ที่ ผู้ โ ดยสารมี ทั ศ คติ ใ นระดั บ ปานกลาง
รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติ
ประเด็นทัศนคติ
1. ท่านรู้สึกว่าท่าอากาศนครพนม มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย
เทียบเท่ากับ
ท่าอากาศยานอื่นๆ หรือดม่
2. ท่านรู้สึกว่าความเอาใจใส่ดูแลของเจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจค้น
สัมภาระ ของท่าอากาศยานนครพนมดีกว่าท่าอากาศยานอื่นๆ
หรือดม่
3. ท่านดด้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกาหนดการ
นาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเมื่อมา
รับบริการ ที่ท่าอากาศยานนครพนม
4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ดด้ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อื่นๆ ดด้เป็นอย่างดี

3.37

S.D
ระดับ
0.85 ปานกลาง

3.71

0.77

มาก

3.60

0.84

มาก

3.58

0.89

มาก

x
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ประเด็นทัศนคติ
5. เจ้าหน้าที่ประจาจุดตรวจค้นสัมภาระของท่าอากาศ-ยานนครพนม
ให้การปรึกษาแนะนาแก่ผู้โดยสารที่ มาใช้บริการเป็นอย่างดี เมื่อ
พบปัญหาข้อกาหนดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ
6. อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการตรวจค้นสัมภาระมีความสะอาดเพียงพอ
พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสาร
7. การดาเนินการให้ผู้โดยสารดด้รับบริการอย่างเหมาะสม ตามความ
เร่งด่วนและทันเวลา
8. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระปฏิบัติงานด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม มีกิริยา
วาจาสุภาพ
9. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานนครพนมเป็น
แบบอย่างที่มีในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกาหนดการนา
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ
10. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้โดยสารรับทราบเกี่ยวกับ
ข้อกาหนด การนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ
11. ความเห็นกับการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ ที่ผู้โดยสารทิ้ง โดยการทิ้งเป็นขยะ
12. ความเห็นกับการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ ที่ผู้โดยสารทิ้ง โดยการมอบให้ชาวบ้านนาดปใช้งาน
13. ความเห็นเกี่ยวกับการบริการจัดส่งของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่นๆ โดยคิดค่าบริการ
14. ความเห็นเกี่ยวกับการบริการรับฝากของเหลว เจล สเปรย์ หรือ
วัตถุ และสาร อื่นๆ โดยคิดค่าบริการ
รวม

980

3.76

S.D
0.81

ระดับ
มาก

3.85

0.77

มาก

3.98

0.68

มาก

3.99

0.75

มาก

3.70

0.83

มาก

3.55

0.83

มาก

3.23

1.04 ปานกลาง

3.66

1.04

มาก

3.61

1.00

มาก

3.64

1.01

มาก

3.66

0.54

มาก

x

4. ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อกาหนดการนาของเหลว เจล

สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้ องโดยสารอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครพนม พบว่า ใน
ภาพรวมผู้โดยสารพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า พึงพอใจต่อข้อกาหนด
ในระดับมากทุกประเด็น รายละเอียดตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความพึงพอใจ
1. การจัดการสิ่งแวดล้อม ของท่าอากาศยานนครพนม บริเวณอาคารที่
พักผู้โดยสารมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. จุดตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระของท่าอากาศยานนครพนมเป็น
สัดส่วน สะดวกต่อการรับบริการ
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่
ท่าอากาศยานนครพนม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจาจุดการตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระ แต่ง
กายด้วยเครื่องแบบ สะอาด สุภาพเรียบร้อย เหมาะสม น่าเชื่อถือ
5. เจ้าหน้าที่ตรวจค้นประจาจุดตรวจค้นผู้โดยสาร และสัมภาระ ให้การ
ต้อนรับด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม และมีกิริยา วาจาสุภาพ เกิดความ
ประทับใจ
6. กรณีตรวจพบว่ามีการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ
เกินปริมาตรที่กาหนดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นมีการชี้แจง แนะนา และ
เสนอขั้นตอนให้ผู้โดยสารทราบและแก้ดขปัญหาดด้ดี
7. การตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ เป็นดปตามลาดับก่อนหลัง
8. ผู้โดยสารดด้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมั่นใจถึงการรักษา
ความปลอดภัย
9. เจ้าหน้าที่ของประจาตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ สนใจรับฟัง
ปัญหา ตอบคาถาม และให้ปรึกษาด้วยความเต็มใจ
10. การอธิบายเกี่ยวกับพบตรวจพบการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือ
วัตถุและสารอื่นๆ เกินกาหนด ว่าต้องดาเนินการจัดการอย่างดร
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5. การเปรียบเทียบการับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศ

เกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ที่
ท่าอากาศยานนครพนม ของผู้โดยสารที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้ทาการ
เปรียบเทียบจาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา พบว่า การรับรู้ของผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่าง
กัน มีระดับการรับรู้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัศนคติของผู้โดยสารที่มี
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การศึกษาแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจของผู้โดยสารที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
6. ข้ อ เสนอแนะจากผู้ โ ดยสารในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาท่ า อากาศยานนครพนม ด้ า น

ข้อกาหนดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน ปรากฏว่าผู้โดยสารมีข้อเสนอแนะดังนี้
6.1 ผู้โดยสารเสนอแนะให้มีการตรวจสอบชนิดของเหลวโดยเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานซึ่ง
ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจค้นสัมภาระและผู้โดยสารโดยให้มีการดมกลิ่น หรือดูด้วยสายตา หรือหาก
สามารถพิสูจน์ดด้ว่าสารที่อยู่ในภาชนะบรรจุของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งเกิน
ปริมาตรกาหนด หากมิใช่สารอันตรายก็ควรอนุญาตให้นาขึ้นห้องโดยสารดด้ เพื่อแก้ดขปัญหาการทิ้ง
ของเหลวฯ ของผู้โดยสารซึ่งมีราคาสูงในบางชิ้น
6.2 ผู้โดยสารมีข้อสงสัยว่าเหตุใดของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งเกิน
ปริมาตรกาหนดหากซื้ อที่ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือท่าอากาศยานอื่นๆ ซึ่งมีขายทั่วดปในร้านค้า
สนามบิ น ซึ่ง เป็ น ห้ อ งพัก ผู้ โ ดยสารขาออกภายหลั ง จากที่มี การตรวจสอบสั มภาระแล้ ว เหตุใ ดจึ ง
สามารถนาขึ้นห้องโดยสารดด้ ทั้งที่ของเหลวดังกล่าวมียี่ห้อ และปริมาตรเท่ากัน
6.3 ผู้โดยสารเสนอแนะว่าสายการบินควรมีบริการพิเศษด้านการรับฝากของเหลว เจล
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งเกินปริมาตรกาหนด ดปกับสายการบินโดยคิดค่าบริการในราคาถูก
ตามน้าหนัก และดปรับที่สถานีปลายทาง ดีกว่าการทิ้งของเหลวเป็นขยะ
6.4 ท่ า อากาศยานนครพนมควรมี ส ถานที่ ใ ห้ ผู้ โ ดยสารเปิ ด กระเป๋ า สั ม ภาระ เพื่ อ
ตรวจสอบสิ่งของด้านในก่อนเช็คอิน และก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออก หรือควรมีบริการพิเศษให้ดู
จอแสดงผลเครื่อง X-Ray ด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบสิ่งของด้านในจะลดผลกระทบจากการลืมว่ามี
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งเกินปริมาตรกาหนดดว้ในสัมภาระ
6.5 ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานอื่นๆ ควรจัดหาเครื่องมือสาหรับใช้ใน
การตรวจสารต้องห้าม เพื่อตรวจของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ซึ่งเกินปริมาตรกาหนด
แทนการตรวจสอบจากปริมาตรที่ใช้ในปัจจุบัน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการรับรู้ของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนด
การนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน กรณีศึกษาท่าอากาศ
ยานนครพนม ในภาพรวมผู้โดยสารมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลต่อ
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การรับรู้คือแรงผลักดันหรือแรงจูงใจจากประสบการณ์เดิม กรอบอ้างอิง สภาพแวดล้อม สภาวะจิต
และอารมณ์ ซึ่งมีผลให้การรับรู้ของบุคคลมีข้อจากัด และพบว่าผู้โดยสารที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
ที่ต่างกันทั้งนี้อาจเนื่องจากผู้โดยสารมีความสนใจแตกต่างกันในแต่ละวั ย นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้
ข้อ กาหนดการนาของเหลวฯ จากสื่อต่างๆ ประเภทสื่อบุคคล คือ จากเจ้าหน้าที่สนามบิน ผู้โดยสารมี
การรับรู้ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินมีโอกาสสร้างการรับรู้
ให้กับผู้โดยสารจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อ พบว่าผู้โดยสารมีของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อื่นๆ เกินปริมาตรกาหนดก็สามารถอธิบายดด้ทันที และสามารถตอบข้อซักถามดด้ดีกว่าสื่อประเภทอื่น
ซึ่งสามารถแสดงผลเพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบการรับรู้ข่าวสารที่มีสิ่งเร้าจาก
ภายในและภายนอกกระตุ้น ให้ เกิ ดการรับรู้ เกิด การเปิดรับข่าวสาร และเลื อกจาตามทฤษฎีของ
Klapper (1960) ซึ่งสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สนามบินซึ่งเป็นสื่อ
บุคคล ในส่วนการรับรู้ข้อกาหนดจากสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ดด้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ/โทรทัศน์ และ
วารสาร/นิตยสาร พบว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลางทุกสื่อ สอดคล้องการศึกษาของนิจนันท มั่น
จริง (2551) ซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนโดยรวมในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากสื่อมวลชนมีการนาเสนอเกี่ยวกับ ข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสาร
อื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานน้อยครั้ง ทาให้ผู้โดยสารดม่มีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารดด้เท่าที่ควร
ในด้านทัศนคติของผู้ โ ดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับ ข้อกาหนดการนาของเหลว เจล
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน พบว่าในภาพรวมผู้โดยสารมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎี องค์ประกอบของทัศนคติทั้ง 3 ด้าน ของสร้อยตระกูล อรรถมานะ
(2550) คื อ องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ องค์ ป ระกอบเกี่ ย วกั บ ความรู้ สึ ก และ
องค์ประกอบทางการกระทา เนื่องจากผู้โดยสารแสดงออกถึงทัศนคติในทางเห็นด้วย หรือดม่เห็นด้วย
อัน มีผ ลมาจากความเข้าใจ และเป็นดปตามนิย ามของทัศนคติอันมีผ ลจากประสบการณ์จากการ
เดินทางด้วยเครื่องบินของแต่ละบุคคล รวมทั้งยังแสดงถึงการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้โดยสารเกิดการ
รับรู้ โดยการให้ข่าวสารตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศ
ยานนครพนมที่อยู่ในระดับ ที่น่าพึงพอใจ ก่อให้เกิดทัศนคติในทิศทางที่ดีของผู้ โดยสาร ประเด็นที่
น่าสนใจของทัศนคติของผู้โดยสารเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยเทียบเท่ากับท่าอากาศ-ยานอื่นๆ นั้น
จากผลการศึกษาพบว่าอยู่มีทัศนคติในระดับปานกลางเท่านั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากท่าอากาศยาน
นครพนมให้บริการการบินภายในประเทศ และมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับท่าอากาศยานอื่น เช่น ท่า
อากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการบินระหว่างประเทศและมีผู้โดยสารจานวน
มาก จึงควรพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว สะดวกดด้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
โดยเน้นการให้บริการที่สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ส่วนที่สาคัญคือความเห็นต่อการบริหารจัดการกับ
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ที่ผู้โดยสารทิ้ง โดยการทิ้งเป็นขยะ ผู้โดยสารมีทัศคติใน
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ระดับปานกลาง เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ ที่ดม่
สามารถนาขึ้นห้องโดยสารดด้ด้วยวิธีการมอบให้ชาวบ้าน หรือเปิดให้บริการส่ง -รับฝากซึ่งที่มีทัศคติใน
ระดับมาก เนื่องจากการทิ้งของเหลวฯ เป็นขยะอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้โดยสารมากกว่าวิธีอื่นๆ
สาหรับความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศเกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน พบว่าในภาพรวมผู้โดยสารพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีของ Fornell & Dekimpe (2009) ซึ่งกล่าวว่าความพึงพอใจของ
ลูกค้าเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัย ดด้แก่ คุณภาพของสินค้าและบริการ ความคาดหวังของลูกค้า และคุณค่า
ของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าดด้รับ แสดงให้เห็นว่าท่าอากาศยานนครพนมสามารถบริหารจัดการให้
ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ โดยการใส่ใจคุณภาพของการสื่ อสารข้อกาหนดการนาของเหลว เจล
สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารดด้
เกินความหวัง ให้เกิดคุณค่าจากจุดสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง จากการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ซึ่ง
เน้นในช่วงเวลาตั้งแต่ผู้โดยสารมารับบริการจนรั บบริการเสร็จสิ้นและกลับออกดป เป็นช่วงเวลาที่
สาคัญที่สุดที่จะทาให้ผู้โดยสารประทับใจและพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. จากการวิจัยพบว่าในด้านการรับรู้ข่าวสารสื่อบุคคล คือเจ้าหน้าที่สนามบิน มีบทบาท
อย่างมากในด้านการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและ
สารอื่น ๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานที่ท่าอากาศยานนครพนมเนื่องจากสื่อบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
สนามบินมีโอกาสสร้างการรับรู้ให้กับผู้โดยสารจากการปฏิบัติงาน และเมื่อพบผู้โดยสารมี ของเหลว
เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ เกินปริมาตรกาหนดก็สามารถอธิบายดด้ทันที โดยสามารถตอบข้อ
ซักถามดด้ดีกว่าสื่อประเภทอื่นซึ่งแสดงผลเพียงอย่างเดียว สาหรับสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ก็สามารถ
สร้างการรับรู้ดด้มาก จึงควรเพิ่มศักยภาพของการสร้างการรับรู้จากสื่อบุคคลและป้ายประชาสัมพันธ์
ให้มีความน่าสนใจขึ้น แต่การใช้สื่อร่วมกันหลายสื่อนั้นก็มีความจาเป็น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้รับสาร
เพื่อสื่อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติต่างกันออกดปจึงควรสร้างการรับรู้ในรอบด้าน เช่น การจัดทาวีดีทัศน์
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสนามบิ น เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการเดิ น ทางด้ ว ยเครื่ อ งบิ น การเพิ่ ม การรั บ รู้ ท าง
Application มือถือ กรณีเช็คอินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
2. ด้านทัศนคติ การวิจัยพบว่าผู้โดยสารมีทัศนคติในระดับมากต่อการดาเนินงานของท่า
อากาศยานนครพนมในด้านการเอาใจใส่ดูแลผู้โดยสาร สามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อกาหนดการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสาร
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อากาศยาน ส าหรับ ทัศนคติเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทันสมัยเมื่อเทียบเท่ากับท่าอากาศยานอื่น อาจมี
สาเหตุจากท่าอากาศยานนครพนมให้บริการการบินภายในประเทศและมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับท่า
อากาศยานอื่น เช่น ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ซึ่งมีการบินระหว่างประเทศและมีผู้โดยสารจานวนมาก จึง
ควรพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว สะดวกดด้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย และเน้น
การให้บริการที่สร้างความประทับใจ ในด้านทัศนคติต่อการจัดการกับของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ
และสารอื่น ๆ ที่ผู้ โ ดยสารดม่ส ามารถนาขึ้นห้ องโดยสารอากาศยานและทิ้งดว้ จากการวิจัยพบว่า
ผู้โดยสารมีทัศนคติในระดับปานกลางหากท่าอากาศยานนครพนมทิ้งเป็นขยะ และมีทัศนคติในระดับ
มากหากท่าอากาศยานนครพนมดาเนินการโดยการมอบให้ชาวบ้านนาดปใช้งานและหากมีการบริการ
จัดส่ง/รับฝาก ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ โดยคิดค่าบริการ ทั้งนี้กรณีการมอบให้
ชาวบ้านควรมีการตรวจสอบในด้านสภาพ อายุการใช้งานของของเหลวฯ ด้วย สาหรับบริการจัดส่ง/
รับฝาก ท่าอากาศยานนครพนมสามารถให้ผู้สนใจดาเนินกิจการในลักษณะธุรกิจดด้ขณะเดียวกันท่า
อากาศยานนครพนมก็จะดด้ประโยชน์จากการเช่าพื้นที่ด้วย
3. ด้านความพึงพอใจ การวิจัยพบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจต่อการจัดสถานที่ การตรวจ
ค้นผู้โ ดยสารและสั มภาระ รวมทั้งการดาเนินการแก้ดขปัญหาให้กับผู้โ ดยสาร การอธิบายตอบข้อ
ซักถาม ท่าอากาศยานนครพนมควรเน้นการสร้างความพึงพอใจการให้ บริการทั้งในด้านสถานที่
เครื่องมืออุปกรณ์ และการบริการจากบุคคล ควบคู่กับการรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
4. ข้ อ เสนอแนะจากผู้ โ ดยสาร จากการเสนอแนะของผู้ โ ดยสารเห็ น ว่ า ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้โดยสารการเข้าใจกฎ ระเบียบ และเหตุผลที่มีการอนุญาตให้สามารถ
นาของเหลว เจล สเปรย์ฯ ซึ่งมี ขายบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกของสนามบินขึ้นห้องโดยสารดด้ ,
ผู้ประกอบการสายการบินควรพิจารณาการรับของเหลว เจล สเปรย์ฯ ดปกับอากาศยานซึ่งเป็นรายดด้
เพิ่มขึ้นกับสายการบินด้ว ยโดยคิดราคาตามน้าหนัก , ท่าอากาศยานนครพนมควรจัดหาสถานที่ให้
ผู้โดยสารเปิดสัมภาระตรวจสอบสิ่ งของด้วยตนเองก่อนเข้าพื้นที่จุดตรวจสัมภาระขึ้นห้องโดยสาร
อากาศยาน และท่าอากาศยานนครพนมหรือท่าอากาศยานอื่นๆ ควรมีการจัดหาเครื่องมือสาหรับ
ตรวจสอบทางเคมีว่าของเหลว เจล สเปรย์ฯ ที่บรรจุดม่มีส่ ว นผสมที่เป็นอันตรายต่อการบิน ซึ่ง
สามารถพิจารณาอนุญาตให้ขึ้นห้องโดยสารดด้ เพื่อลดผลกระทบเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้โดยสารที่
จะต้องทิ้งซึ่งอาจมีราคาด้วย
5. ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนาดปใช้กับข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองดปกับ
อากาศยาน ตามประกาศส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศดทย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพา
แบตเตอรี่ลิเธียมดปกับอากาศยาน พ.ศ. 2559 ซึ่งผลที่ดด้จากการศึกษาในด้านการรับรู้ ทัศนคติ และ
ความพึงพอใจ อาจมีลักษณะคล้ายกันเนื่องจากข้อกาหนดโดยรวมมีลักษณะเหมือนกัน ต่างกันเพียง
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แบตเตอรี่สารองจากัดความจุทางดฟฟ้าและดม่อนุญาตให้เก็บดว้ในสัมภาระลงทะเบียน (สัมภาระใต้
ท้องเครื่องบิน)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกขอบเขตในการศึกษาคือท่าอากาศยานนครพนม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นท่าอากาศยานขนาดเล็กซึ่งมีการเดินทางภายในประเทศเท่านั้น สาหรับการวิจัยครั้งต่อดปควรมี
การวิจัยท่าอากาศยานขนาดใหญ่ที่มีการเดินทางระหว่างประเทศด้วย
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อกาหนดเกี่ยวกับ ข้อกาหนดการนา
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยาน เช่น ปัจจัยด้านบริการของ
สายการบินและปัจจัยเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสัมภาระลงทะเบียน
3. ในการศึกษาครั้ งต่อดป ควรเพิ่มการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณในรูปแบบ
Mixed Model โดยควรศึกษาว่าผู้โดยสารที่มีการพกของเหลว เจล สเปร์ย ซึ่งเกินปริมาตรที่กาหนดมี
การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจต่อข้อกาหนดเกี่ยวกับการนาของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและ
สารอื่นๆ ขึ้นห้องโดยสารอากาศยานอย่างดร และควรเพิ่มการดาเนินการในการตรวจค้น การบริหาร
จัดการของสนามบินในต่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น เป็นต้น
4. ควรเพิ่มการศึกษาด้านความถี่ในการเดินทางมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และความพึง
พอใจ เพื่อพิจารณาว่าผู้ที่เดินทางบ่อยครั้ง มีการรับรู้ข่าวสารแตกต่างกับผู้โดยสารที่เดินทางน้อยครั้ง
อย่างดร
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ของสายการบินต้นทุนต่า
MARKETING MIX AFFECTS THE PERCEIVED IMAGE OF LOW COST
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ
อินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่า มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า (2) เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบิน ต้นทุนต่า (4) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีค่าอยู่ในระดับมาก (  = 4.14) มากที่สุดด้าน
พนักงาน (  = 4.25) มีระดับความคิดเห็นการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตในระดับมาก (  =
4.14) มากที่สุดสื่อคือ โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทาให้ท่านรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียง
ของสายการบินต้นทุนต่าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเดิน ทาง และบุคคลทั่วดป (  = 4.30) ด้านการ
เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ต ที่ ร ะดั บ 0.05 และการวิ เ คราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรส่ ว นประสมทางการตลาดกั บ ตั ว แปรการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ
อินเตอร์เน็ต พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ส่วนประสมทางการตลาด การรับรู้ภาพลักษณ์ สื่ออินเตอร์เน็ต สายการบินต้นทุนต่า
Abstract
The objectives of this study were (1) to investigate the personal factors
affects the perceived image of low cost airlines via Internet, (2) to study marketing
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mix affects the perceived image of low cost airlines via Internet. (3) to compare the
perceived image of low cost airlines via Internet classified by personal factors. (4) And
study the relation of marketing mix affects the perceived image of low cost airlines
via Internet. The questionnaire was used as the research instrument to collect data
from 400 samples which were selected by using Yamane formula. Data were
analyzed by using percentage, mean, standard deviation, correlation and One-Way
ANOVA.
The results of this study showed that the marketing mix had a high mean
score (  = 4.14). The factor with the highest mean score was personnel (  = 4.25).
The respondents had a high level of opinions towards perceived image of low cost
airlines via Internet (  = 4.14). The aspect with the highest mean score was Internet
advertising that enables perceived brand image, low cost airlines reputation among
travelers and general people (  = 4.30). In terms of comparing perceived image of
low cost airlines via Internet classified by personal factors with One-Way ANOVA,
there were statistically significant differences in perceived image of low cost airlines
via Internet at 0.05. In terms of analyzing the relationship between marketing mix and
perceived image of low cost airlines via Internet, it was found that
the correlation coefficient was statistically significantly different from zero at 0.05.
Keywords: Marketing mix, Perceived image, Internet media, Low cost airline

บทนา
อิ น เตอร์ เ น็ ต เป็ น เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ มี ค วามส าคั ญ ในยุ ค ข้ อ มู ล ข่ า วสาร เนื่ อ งจาก
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร บริการต่างๆ เป็นช่องทางที่รับ-ส่งข้อมูล/ข่าวสารครอบคลุมพื้นที่
เกือบทุกมุมโลก ดม่มีข้อจากัดเรื่องเวลา และระยะทาง (Castell,2011) ด้วยเหตุนี้อินเตอร์เน็ตจึง
กลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ผู้ประกอบการนามาใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และมีผลสารวจใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของประเทศในปี 2558 ดังภาพที่ 1 ดั้งนั้นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการผ่านระบบเวิลด์ดวด์เว็บ (World Wide Web) ระบบ
(World Wide Web) เป็นสื่อที่เชื่อมถึงผู้บริโภคดด้อย่างรวดเร็ว และกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจให้การ
ยอมรับว่ารวดเร็วกว่าสื่ออื่น และในขณะนี้ธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะสายการบิน
ต้นทุนต่า การแข่งขันจะเป็นในด้านการตลาด โดยจะเน้นส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 7 ด้าน คือ
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ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
พนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ เป็นช่องทางในการเลือกใช้
บริการของผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการของสายการบินต้นทุนต่าทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ผลสารวจการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในปี 2558
อัปโหลดรูปภาพ
44.6
87.4

อัปโหลดข้ อมูล
รับส่งอีเมล์

59.1

ภาพที่ 1 ภาพแสดงผลสารวจการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในปี 2558
ที่มา : นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนดลน์
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อภิชัจ พุกสวัสดิ์ (2560)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบิน
ต้นทุนต่า
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของ
สายการบินต้นทุนต่า
4. เพื่อศึกษาส่ ว นประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ภ าพลั กษณ์ทางสื่ อ
อินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ
5. รายดด้เฉลีย่ ต่อเดือน
6. ความถี่ในการพบเห็นสื่อโฆษณาทาง
อินเตอร์เน็ต
7. ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต
8. ความถี่ในการใช้บริการสายการบิน
9. จุดประสงค์ในการเดินทาง
ส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านส่งเสริมทางการตลาด
5. ด้านพนักงาน
6. ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
7. ด้านกระบวนการบริการ

ตัวแปรตาม
การรับรูภ้ าพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
1. ภาพลักษณ์บริษัทด้านการมีมาตรฐานระดับ
สากลของสายการบินต้นทุนต่า
2. ภาพลักษณ์บริษัทด้านความมั่นใจ และ
เชื่อถือในการบริการของสายการบินต้นทุนต่า
3. ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความเป็น
เอกลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่า
4. ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียง
ของสายการบินต้นทุนต่าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่ม
นักเดินทาง และบุคคลทั่วดป
5. ภาพลักษณ์การบริการด้านความเป็นเลิศใน
การบริการทั้งภาคพื้นและบนเที่ยวบิน ของสาย
การบินต้นทุนต่า

สมมติฐานการวิจัย
1. ผู้โดยสารที่เพศต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
2. ผู้โดยสารที่อายุต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์มาตรฐานระดั
ทางสื่ออินเตอร์บเน็ตแตกต่างกัน
นต่าาง
3. ผู้โดยสารที่การศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ภาพลัสากลของสายการบิ
กษณ์ทางสื่ออินเตอร์นเต้น็นตทุแตกต่
4. ผู้โดยสารที่อาชีพต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
5. ผู้โดยสารที่รายดด้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่าง
กัน
6. ผู้โดยสารที่ความถี่ในการพบสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง
สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
7. ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูลต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง
สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
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8. ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง
สื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
9. ผู้ โ ดยสารที่ จุ ด ประสงค์ ใ นการเดิ น ทางกั บ สายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ของสายการบิ นต้นทุนต่า และผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่า สามารถนาดปใช้ในการพัฒนา
บริษัทด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการสายการบินต้นทุนต่า ในการแก้ดขปรับปรุง พัฒนา
การให้บริการของสายการบิน เพื่อให้ผู้โดยสารดด้รับการบริการที่มีคุณภาพและประทับใจ
3. เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจในการนาการศึกษาครั้งนี้ดปต่อ
ยอดทางการศึกษาต่อดป
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
Gronroos (1990) กล่าวว่า การบริการ คือ กิจกรรมที่มีลักษณะดม่มากก็น้อยจับต้องดม่ดด้
และจะเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ลูกค้ากับระบบของการให้บริการหรือ
ลูกค้ากับผู้ผลิตสินค้า
Kotler (1997, p. 92) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ ตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมดด้ บริษัทมักจะใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและ
ความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเพียง 4 ตัวแปร
เท่านั้น (4Ps) ดด้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัว
แปร คือ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process)
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่สาคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านการบริการ จึง
รวมเรียกดด้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนาเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดยการบริโภค
หรือการใช้บริการ สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler,2009, p. 616)
และความพึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสดด้ หรือสัมผัสดม่ดด้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี
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ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัดจาหน่าย นอกจากนี้ ตัว
ผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอขายนั้น สามารถเป็นดด้ทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนหรือการดม่มีตัว ตนก็ดด้ และ
การกาหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์จะต้องคานึงถึงความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ
ด้านราคา (Price)
ราคา หมายถึง จานวนเงินตราที่ต้องจ่ายเพื่อให้ดด้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการของกิจการ
หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ดด้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือ
บริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายดป (Armstrong & Kotler, 2009,pp. 616-617) และยัง
หมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่
ต้องจ่ายเงินออกดป กับคุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะดด้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์ หากว่าคุณค่าสูงกว่า
ราคา ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อ (Buying Decision) ทั้งนี้อาจจะคานึงถึงปัจจัยต่างๆ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place/Channel Distribution)
ช่องทางการจัดจาหน่าย หมายถึง ช่องทางการจาหน่ายสินค้าหรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะ
นาสินค้าหรือบริการนั้นๆ ดปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ มีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า
กลุ่มเป้าหมายคือใคร ควรกระจายสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
(THbusinessinfo, 2558)
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ
(Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) และความพึงพอใจ
(Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยจะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เ กิดความ
ต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจา (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริมการตลาดจะมี
อิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การซื้อสินค้าหรือ
บริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, p. 677) หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสาร
(Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ โดยจะต้องมีการใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกดด้ว่าเป็น เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) การจะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดนั้น จะ
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ด้านบุคคล (People)
ด้านบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทางานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กรต่างๆ นับ
รวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่างพนักงานทั่วดป
แม่บ้าน เป็นต้น บุคลากรนับดด้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสาคัญเพราะเป็นผู้คิดวางแผน
และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นดปในทิศทางที่วางดว้ นอกจากนี้ยังมีบทบาทอีกอย่างหนึ่ง
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ของบุคลากรที่มีความสาคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรดมตรี ต่อลูกค้า และเป็นสิ่งสาคัญที่จะ
ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กร
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสดด้จากการเลือกใช้สินค้าหรือ
บริการขององค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่นการตกแต่งร้านการ
แต่งกายของพนักงาน การพูดจาต่อลูกค้า และการบริการที่รวดเร็ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จาเป็นต่อการ
ดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางด้านการบริการ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม
ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านกระบวนการ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบริการที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างรวดเร็ว โดยแต่ละกระบวนการ
สามารถมีดด้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดาเนินงานขององค์กร หากว่ากิจกรรมต่างๆ
ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทาให้กระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการทางานในด้านของการบริการ จาจะเป็นต้องมีการ
ออกแบบกระบวนการทางานที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติให้เป็นดป
ในทิศทางเดียวกันดด้ราบรื่น เช่นเดียวกับ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) กล่าวดว้ว่า
2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับภาพลักษณ์
แฟรงค์ เจฟกินส์ (Frank Jefkins, 1977, p. 14) ดด้อธิบายภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจดว้ว่า
ภาพลักษณ์ต่อบริษัท หรือภาพลักษณ์ต่อองค์กรธุรกิจ (Corporate Image) คือภาพขององค์กรใด
องค์กรหนึ่ง หมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จักเข้าใจ ดด้มีประสบการณ์ในการ
สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรนั้น และส่วนหนึ่งกระทาดด้โดยอาศัยการนาเสนออัตลักษณ์ขององค์กร
(Corporate Identity) ซึ่งสามารถพบเห็นดด้ทั่วดป เช่น สัญลักษณ์ เครื่องแบบ
แอนเดอร์สัน และ รูบิน (Anderson and Rubin, 1986, p. 53) กล่าวดว้ว่า ภาพลักษณ์เป็น
การรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับองค์กรทั้งหมด โดยองค์กรก็เปรียบเทียบเสมือนคน ซึ่งจะมีบุคลิกภาพ
และภาพลักษณ์ที่ต่างกัน
ฟิลลิป คอลเลอร์ (Philip Kotler, 1987, p. 64) อธิบายคาว่า ภาพลักษณ์ (Image) ว่า เป็น
องค์รวมของความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและการ
กระทาใดๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์นั้นๆ
แฟรงก์ เจฟกินส์ (1993, p. 21) กล่าวว่า แนวคิดภาพลักษณ์ทางด้านการบริการภาพลักษณ์
การบริการ (Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการของบริษัท
เพียงอย่างเดียว ดม่รวมถึงองค์กรหรือบริษัท
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3. แนวคิดและทฤษฎีเรื่องคุณค่าตราสินค้า
แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นแนวคิดที่มีการคิดค้นและพัฒนามา
ในยุคทศวรรษที่ 1980 (Keller. 1998) โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) เป็นพื้นฐาน คุณค่า
ตราสินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่ และมีความสาคัญทั้งทางด้านธุรกิจ และด้านวิชาการ โดยแรงจูงใจ
ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดนี้มีอยู่ 2 แรงจูงใจ คือ แรงจูงใจทางด้านการเงิน (Financiallybased Motivation) เป็นการประเมินคุณค่าตราสินค้าเพื่อจุดมุ่งหมายทางด้านการเงินการบัญชี ใน
ลักษณะที่ตราสินค้าเป็ นทรั พย์สิ นที่มีมูลค่า และแรงจูงใจทางด้านกลยุทธ์ (Strategy-based
Motivation) ซึ่งเป็นการทาความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ์ทางการตลาดดด้อย่างถูกต้อง
ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ คาขวัญหรือคาโฆษณา บรรจุภัณฑ์
เสียงเพลง (Jingle) หรือส่วนผสมของสิ่งเหล่านั้น ที่เป็นการระบุถึงสินค้าหรือบริการของผู้ขาย หรือ
กลุ่มผู้ขายเพื่อให้สินค้าของตนแตกต่างจากคู่แข่ง (Kotler. 2003: 404) American Marketing
Association กล่าวว่าตราสินค้า คือ ชื่อ (Name) ถ้อยคา (Term) เครื่องหมาย (Sign) สัญลักษณ์
(Symbol) หรือการออกแบบ (Design) หรือการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะ
แสดงให้เห็นถึงสินค้า (Goods) หรือบริการ (Service) ของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายว่าคืออะดร และใช้
เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และความหมายนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการให้คา
นิยามโดยเน้นดปที่ผลิตภัณฑ์หรือคุณลักษณะต่าง ๆ ที่สามารถจับต้องและมองเห็นดด้
อาเคอร์ (Aaker. 1991) กล่าวว่า ตราสินค้า คือ ความโดดเด่นของชื่อ สัญลักษณ์ เช่น โลโก้
เครื่องหมายการค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการมีความแตกต่างจาก
ตราสินค้าคู่แข่ง ซึ่งทาให้ผู้บริโภคสามารถทราบที่มาของสินค้า และยังช่วยปกป้องกิจการจากคู่แข่งที่
พยายามเข้ามาแย่งตลาด
4. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูล
ระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถรับส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ตัวอักษร ภาพและเสี ยงดด้ รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่างๆ ดด้อย่างรวดเร็ว อิ นเตอร์เน็ต
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเครือข่ายที่เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน และส่วนที่
เป็นข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเก็บเอาดว้ พร้อมกับมีความสามารถที่ช่วยให้เราค้นหาข้อมูลที่
ต้องการดด้ในเวลาอัน สั้ น อิน เตอร์ เน็ตเป็นสิ่ งที่ปฏิวัติความเป็นอยู่ของมนุษยชาติ เปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ ช่วยให้คนเรามีอิสรเสรีในการเรียนรู้และการทางานมากขึ้น พบว่ามีประชากรโลก
กว่า 650 ล้านคน ใช้อินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน (ค.ศ. 2003) ดังนั้น คนดทยยุคนี้ควรเรียนรู้การใช้
อินเตอร์เน็ตเพราะเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง อินเตอร์เน็ตมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่ชัดเจนและเป็น
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หนึ่ ง เดี ย วกั น ท าให้ การเชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ ค นละประเภทเป็ น ดปดด้ อ ย่ า งง่ า ยดาย ดม่ ว่ า จะ
เป็น พีซี แมคอินทอช หรือ เครื่องประเภทใด ๆ ก็ตาม โดยทั่วดปแล้วคอมพิวเตอร์ที่ประกอบกัน
เข้าเป็ น เครื อข่ ายหลั ก ของอิน เตอร์เ น็ต มักจะเป็นระบบเครือข่ายของมินิ คอมพิว เตอร์ห รือระบบ
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) และเครือข่ายเมนเฟรม คอมพิวเตอร์บางคนจึง
เรียกอินเตอร์เน็ตว่าเป็น “เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ” ส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมักจะดม่ดด้ต่ออยู่
กั บ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ต ล อ ด เ ว ล า แ ต่ จ ะ เ ชื่ อ ม ต่ อ เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น เ ท่ า นั้ น ที่ ม า
(http://education.phibun.com/it/0020_technology_information.htm)
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ของสายการบินต้นทุนต่า
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า จังหวัด
นครพนม ปี 2559 จานวน 372,026 คน (ท่าอากาศยานจังหวัดนครพนม,2561)
กลุ่มตัวอย่าง (Size Of Population)
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ ใช้ ในการศึก ษาในครั้ งนี้ คือ ผู้ โ ดยสารที่ ใช้ บริก ารสายการบิ นต้ นทุ นต่ า
จังหวัดนครพนม จานวน 372,026 คน สูตรมี่ใช้ในการคานวณ คือสูตรของ Taro Yamane โดยการ
คานวณประชากรใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95 % ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่จะเกิดขึ้น 0.05 ค่าสัดส่วน
ประชากร ดด้ขนาดตัวอย่างดด้เท่ากับจานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาดด้ดาเนินการในการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสายการบินต้นทุนต่า เพื่อ
นามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้
2. กาหนดขอบเขตเนื้อหา ตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
3. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
4. นาเสนอแบบสอบถามดปนาเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
เพื่อหาค่าดัชนีสอดคล้อง (Item objective congruence index: IOC) โดยค่าที่ยอมรับดม่น้อยกว่า
0.05 และทาการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยการทดสอบ CRONBACH, S COEFFICIENT
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ALPHA โดยนาแบบสอบถามดปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างจริง
จานวน 30 ชุด ที่ระดับความเชื่อมั่นดม่น้อยกว่า 0.70
โดยดด้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล จานวน 9 ข้อ เป็นแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close-ended response question)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด จานวน 21 ข้อแบบปลาย
ปิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4 หมายถึง เห็น
ด้วยมาก 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต จานวน 4 ข้อ
แบบปลายปิด แบ่งออกเป็น 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 4
หมายถึง เห็นด้วยมาก 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วย
น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต่า จังหวัดนครพนม ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ศึกษาดด้ดาเนินการทาหนังสือถึงผู้อานวยการท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม
เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผู้ศึกษาดด้ดาเนินการแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสาย
การบินต้นทุนต่า ที่ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม
3. อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลในแบบสอบถาม กับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า
4. เก็บแบบสอบถามคืน และทาการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในแบบสอบถาม
5. นาผลที่ดด้มาวิเคราะห์ และหาค่าทางสถิติคือค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจง
ความถี่ (Frequency Distribution) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
(Standard deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ค่าสัมม
ประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และนาเสนอข้อมูลด้วยตารางสรุปพร้อมคาอธิบาย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS/FW (Statistic Pack for Social
Sciences for Windows) และกาหนดวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล นาเสนอข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วดปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติต่างๆ ดด้แก่ค่าร้อยละ
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) โดยนาเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบคาอธิบาย
ตอนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด และตอนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผลข้อมูล
อันตรภาคชั้ นโดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น และนาเสนอข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบคาอธิบาย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดด้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่
(Frequency) ค่าคะแนนเฉลี่ ย (Arithmetic mean) ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD (Standard
deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) และค่าสัมมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 มีอายุ 21 –
30 ปี จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 214 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.50 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20 มีรายดด้เฉลี่ย
ต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80 ความถี่ในการพบ
เห็นสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 1-2 ครั้ง/เดือน จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 ความถี่ในการ
ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล 1-2 ครั้ง/เดือน จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 ความถี่ในการ
ใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า 1-2 ครั้ ง /เดื อ น จ านวน 253 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.20 และ
จุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่า เพื่อการศึกษา/อบรม/สัมมนา จานวน 141 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.20
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สมมติฐานที่ 1 โดยสารที่เพศต่างกัน มีการรับ รู้ภาพลัก ษณ์ทางสื่ อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ผู้โดยสารที่อายุต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3 ผู้โดยสารที่การศึกษาต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 4 ผู้โดยสารที่อาชีพต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่อ
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที่ 5 ผู้ โ ดยสารที่ ร ายดด้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ก ารรั บ รู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 6 ผู้โดยสารที่ความถี่ในการพบสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 7 ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล
ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 8 ผู้โดยสารที่ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า
ต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 9 ผู้โดยสารที่จุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุน
ต่าต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน

P-Value

ยอมรับสมมติฐาน

0.41

ยอมรับสมมติฐาน

0.07

ยอมรับสมมติฐาน

0.16

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.00*

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.04*

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.01*

ยอมรับสมมติฐาน

0.06

ปฏิเสธสมมติฐาน

0.00*

ยอมรับสมมติฐาน

0.07

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05
ระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด พบว่า อยู่ในระดับมาก (  = 4.14 S.D. =
0.43) ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านพนักงาน (  = 4.25 S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ (  = 4.22 S.D. = 0.56) ด้านราคา (  = 4.13 S.D. = 0.61) ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย (  = 4.13 S.D. = 0.56) ด้านการตลาด (  =4.09 S.D. = 0.58) ด้านกระบวนการบริการ
(  = 4.08 S.D. = 0.58) และด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.08 S.D. = 0.55) ตามลาดับ
ระดั บ ความคิ ด เห็ น การรั บ รู้ภ าพลั ก ษณ์ ทางสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต พบว่ า อยู่ ในระดับ มาก
(  = 4.14 S.D. = 0.48) ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทาให้ท่านรับรู้
ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียงของสายการบินต้นทุนต่าที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักเดินทาง และ
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บุคคลทั่วดป (  = 4.30 S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทาให้ท่านรับรู้
ภาพลักษณ์การบริการด้านความเป็นเลิศในการให้บริการทั้งภาคพื้นและบนเที่ยวบิน ของสายการบิน
ต้นทุนต่า (  = 4.12 S.D. = 0.63) ข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทาให้ท่านรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าด้านความเป็นเอกลักษณ์ของสายการบินต้นทุนต่าดด้เป็นอย่างดี (  = 4.11 S.D. = 0.61) ข้อ
สื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทาให้ท่านรับรู้ภาพลักษณ์บริษัทด้านการมีมาตรฐานระดับสากลของสาย
การบินต้นทุนต่า (  = 4.09 S.D. = 0.66) และข้อสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตทาให้ท่านรับรู้
ภาพลักษณ์บริษัทด้านความมั่นใจ และเชื่อถือในการบริการของสายการบินต้นทุนต่า (  = 4.08 S.D.
= 0.60) ตามลาดับ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับ รู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า
ตัวแปร
Products

Products

Price

Selling

Marketing

Staff

Physical

Process

R1

R2

R3

R4

R5

1

Price

.408**

1

Selling

.497**

.470**

1

Marketing

.509**

.500**

.453**

1

Staff

.509**

.549**

.530**

.492**

1

Physical

.426**

.500**

.602**

.476**

.437**

1

Process

.513**

.570**

.401**

.563**

.529**

.494**

1

Recognition1

.479**

.436**

.570**

.439**

.474**

.449**

.467**

1

Recognition2

.502**

.377**

.441**

.444**

.406**

.445**

.449**

.533**

1

Recognition3

.469**

.472**

.467**

.351**

.403**

.432**

.382**

.518**

.505**

1

Recognition4

.418**

.447**

.469**

.431**

.351**

.559**

.439**

.402**

.500**

.460**

1

Recognition5

.495**

.411**

.376**

.539**

.500**

.358**

.498**

.440**

.552**

.423**

.416**

หมายเหตุ ** P < .05
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับรู้
ภาพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ของสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ า ทั้ ง 12 ตั ว แปร ผลการตรวจสอบค่ า
สหสัมพันธ์ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และค่าสหสัมพันธ์ทุกคู่มีค่าเป็นบวกอยู่ระหว่าง 0.351 ถึง 0.602 โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่าสุด
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เป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด (Marketing)
กับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความเป็นเอกลั กษณ์
(Recognition3) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงาน (Staff) กับ
ตั ว แปรการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ า นภาพลั ก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า ด้ า นความมี ชื่ อ เสี ย ง
(Recognition4) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสม
ทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Selling) กับตัวแปรตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ งส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ
อินเตอร์เน็ต ของสายการบินต้นทุนต่า สามารถอภิปรายผลดด้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า แตกต่างกัน ในเรื่อง
ของ อาชีพและรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย โดยมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ10,000 บาท และประกอบอาชีพ นักเรียน /นิสิต/ นักศึกษา สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัฐนันท์ พุกภักดี (2557) พบว่าผู้โดยสารสายการบินที่จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การเปรียบเทียบการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต โดยจาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่า ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายดด้เฉลี่ยต่อ
เดือน ความถี่ในการพบสื่ อโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสื บค้ น
ความถี่ในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า และจุดประสงค์ในการเดินทางกับสายการบินต้นทุนต่า
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ พุกภักดี
(2557) พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวดทยที่มีต่อสายการบินดทย จาแนกตาม
ปัจ จั ย ส่ ว นบุ คคล อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายดด้ ที่แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจที่
แตกต่างกันอย่าง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นเพศที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจต่อการใช้
บริการดม่แตกต่างกัน และงานวิจัยของจิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์ (2558) พบว่าปัจจัยทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้ที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า (นกแอร์) แตกต่างกัน และงานวิจัยของกฤติกา ชิน
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รัตน์ (2559 พบว่าปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ประกอบดปด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายดด้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways) ที่แตกต่างกัน
3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสาย
การบินต้นทุนต่า ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ /บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการบริการ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้โดยสารให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดด้านพนักงานมากที่สุด
รองลงมาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการตลาด ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องของ เสาวภา ลีลานุวงศ์ (2558)
พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่มีการส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ที่เคยใช้บริการสายการ
บินดทยดลอ้อนแอร์ ดด้แก่ พนักงานมีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีพนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสายการ
บินในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นอย่างดี พนักงานมีอัธยาศัยดีพูดจาสุภาพ พนักงานให้ความ
เต็มใจในการบริการ เมื่อผู้โดยสารมีปัญหาพนักงานสามารถให้ความช่วยเหลือดด้อย่างดี พนักงานมี
ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น ตามลาดับ นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการสายการ
บินแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ของ อาณิดา อาบูดายอ (2557) พบว่า การ
ให้บริการของพนักงานภาคพื้นและบนเครื่องส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของสายการบิน
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดกับตัวแปรการรับรู้
ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า พบว่าค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าสหสัมพันธ์ทุกคู่มีค่าเป็ นบวกอยู่ระหว่าง 0.351 ถึง
0.602 โดยค่า สั มประสิ ทธิ์ส หสั มพัน ธ์ต่าสุ ดเป็นค่ าความสั มพัน ธ์ระหว่างตัว แปรส่ ว นประสมทาง
การตลาด ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดกั บ ตั ว แปรการรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ด้ า น
ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความเป็นเอกลักษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านพนักงานกับตัวแปรการรับรู้ภาพลักษณ์ทางสื่ออินเตอร์เน็ต ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า
ด้านความมีชื่อเสียง ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเป็นค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วน
ประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายกับตัวแปรตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐิยาภรณ์ ภู่ทอง (2558) พบว่า สื่อโฆษณา
ผ่ านทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ส่ ง ผลต่อ ภาพลั ก ษณ์ ส ายการบิน บางกอกแอร์ เวย์ใ นด้ านภาพลั กษณ์บ ริษั ท
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และภาพลักษณ์บริการแตกต่างกัน และงานวิจัยของ วรรณวิมล ปีบกระโทก
(2558) พบว่า ระดับ ความส าคัญพึงพอใจของส่ ว นประสมทางการตลาดของผู้ โ ดยสารที่มีต่อการ
บริการของสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศ กรณีศึกษา สายการบินนกแอร์ เมื่อพิจารณาส่วน
ประสมทางการตลาด พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านบุคลากร รองลงมา ด้านราคา ด้า น
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ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านกระบวนการ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพและด้านผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จะเห็ น ว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ า นพนั ก งานต่ อ การรั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ท างสื่ อ
อินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่าจึงควรมี
การส่งเสริม อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในการบริการที่สุภาพ อ่อนน้อม สามารถให้
คาแนะนาต่างๆ ต่อผู้โดยสาร เอาใจใส่ผู้โดยสารทุกคนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึก
ประทับใจ และกลับมาใช้บริการในคราวต่อดป
2. การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านความมีชื่อเสียงของสายการบินต้นทุนต่าอยู่ในระดับ
มากที่สุด ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่า จึงควรรักษาชื่อเสียงของสายการบินให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับของกลุ่มนักเดินทาง และบุคคลทั่วดป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ทาง
สื่ออินเตอร์เน็ตของสายการบินต้นทุนต่า เฉพาะในจังหวัดนครพนมเท่านั้น จึงควรมีการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดข้อเปรียบเทียบต่างๆ
2. ในการวิจัยครั้งต่อดปควรทาการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการสายการบินต้นทุนต่าในจังหวัดนครพนม หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเปรียบเทียบหรือหาสาเหตุ
ในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าในประเด็นต่างๆ
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การสร้างสรรค์ประเพณีด้วยคติชนประยุกต์ : กรณีศึกษาเทพบุตรสลุงหลวง
ในงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลาปาง1*
Traditional Creativity by Applied Folklore: A Case Study of
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์คติชนคดีในการสร้างเทพบุตรสลุงหลวงซึ่ง
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลาปาง โดยนา
แนวคิดเรื่องคติชนประยุกต์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า เทพบุตรสลุงหลวงเป็น
นวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการประยุกต์คติชนคดีประเภทความเชื่อ การเสี่ยงทาย และแนว
ปฏิบัติของคนล้านนาเข้ากับกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดคัดเลือกและการทาหน้าที่ในขบวนแห่
จากการประยุกต์คติชนคดีดังกล่าวนี้ทาให้ประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลาปางมีลักษณะที่โดดเด่น
และแตกต่างจากจังหวัดใกล้เคียงหรือพื้นที่อื่นๆ ของประเทศดทยแต่กระนั้นก็ดม่ดด้แปลกแยกจนทาให้
กลายเป็นคติชนเทียมที่ดม่สามารถเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ดด้
คาสาคัญ: คติชนประยุกต์ เทพบุตร สลุงหลวง ประเพณีสงกรานต์ นครลาปาง
Abstract
The objective of this article was to study method of applying folklores to
make “Salung Luang Angel” whose was one of important symbols used in public
relations on Songkran festival in Lampang province. The concept of applied folklore
was used to analyze. The finding found that Salung Luang Angel was a cultural
innovation came from application of folklores such as beliefs, guesstimates, and
1*

บทความนี้ปรับปรุงจากข้อมูลการนาเสนอภาคบรรยายเรื่อง “Salung Luang Angels” Creative of Folklore

and Invention of Tradition of Nakorn Lampang ใน The 1st International Conference on Ethnics in
Asia “Life, Power and Ethnics” On the occasion of the 25th Anniversary of Naresuan University
August 20-21, 2015
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regulations of Lanna people into activities such as a contest and a procession role.
The application of folklores made the Songkran festival of Lampang was outstanding
and different from nearby countries or other areas of Thailand. However, it was not
strange too much to become a fakelore which unlinked to cultural root in area.
Keywords: Angels, Salung Luang, Lampang city, Traditional Creativity, Applied
Folklore
บทนา
ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีสาคัญที่จัดขึ้นพร้อมกันเกือบทุกจังหวัดของประเทศดทย
โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี กล่าวเฉพาะในภาคเหนือตอนบนจะมีการจัด
กิจกรรมตามท้องถิ่นซึ่งจะเรียกชื่อวันในแต่ละวันแตกต่างกั นดังที่มณี พะยอมยงค์ (2533, น. 56-63)
ดด้อธิบายดว้ในหนังสือประเพณีสิบสองเดือนล้านนาดทย สรุปดด้ดังนี้
วันที่ 13 เมษายน ทางภาคเหนือเรียกว่า “วันสังขานต์ล่อง” ในวันนี้ชาวเหนือถือว่าเป็นวัน
สิ้นสุดของศักราชเก่า ในช่วงเช้ามืดจะมีการยิงปืนหรือจุดประทัดเพื่อดล่เสนียดจัญดรต่างๆ ในวันนี้ทุก
คนในบ้านจะช่วยกันทาความสะอาดบ้านในทุกพื้นที่ให้ดูใหม่ ภายนอกบริเวณบ้านหากมีหญ้าขึ้นรก
หรือต้นดม้ระเกะระกะก็จะมีการตัดให้เป็นระเบียบน่าดู นอกจากนี้หลังอาบน้าแล้วก็จะมีการแต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าใหม่ มีการเปลี่ยนชุดผ้าปูที่นอนใหม่ หรือใช้ของที่ซื้อมาใหม่อีกด้วย
วันที่ 14 เมษายน ทางภาคเหนือ เรียกว่า “วันเนาว์ หรือ วันเน่า ” ในวันนี้พวกผู้ ใหญ่จะ
ช่วยกันทาอาหารและทาขนมเพื่อดปทาบุญที่วัดในวันรุ่งขึ้น และนับเป็นอีกวันหนึ่งที่ญาติพี่น้องซึ่งดป
อยู่ต่างถิ่นจะดด้กลับมาบ้านและร่วมกันทากิจกรรม คือ การทาอาหาร ส่วนเด็กๆ จะดปขนทรายเข้าวัด
และช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายและเตรียม “ตุง” ดปปักที่เจดีย์ทรายนี้ในวันที่ 15 อย่างดรก็ดีสิ่งที่ยึดถือ
กันในวันนี้ที่สุดคือ จะต้องดม่ทะเลาะวิวาทหรือด่าทอใคร ดม่เช่นนั้นจะทาให้ชีวิตแย่หรือ “ปากเน่า”
ดปทั้งปี
วันที่ 15 เมษายน ทางภาคเหนือ เรียกว่า “วันพญาวัน” ในวันนี้ทุกคนจะดปทาบุญที่วัดตั้งแต่
เช้าโดยจะเริ่มจากทาบุญหรือ “การตานขันข้าว” ดปให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ หลังจากนั้นเป็นการ
ดหว้พระฟังพระธรรมเทศนา และการสรงน้าพระ เมื่อกลับจากวัดแล้วก็จะมารดน้าดาหัวพอแม่และ
ญาติผู้ใหญ่ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า หรือบุคคลที่เคารพ เช่น ครู กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
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ภาพที่ 1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ของ จ.ลาปาง ซึ่งมีเทพบุตรสลุงหลวง
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สาคัญของงาน (อะเมซิ่งดทยทัวร์, 2561)
ล าปางเป็ น จั งหวัดหนึ่ งที่มีการจัด กิจกรรมในวันสงกรานต์ที่น่าสนใจและเป็ นเอกลั กษณ์
เฉพาะตัว กล่าวคือ นอกจากจะมีกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ดังดด้กล่าวแล้วข้างต้น ในส่วนกลางหรือใน
พื้นที่ตัวเมืองก็ดด้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเนื่องในวันสงกรานต์ให้มีความคึกคักมาก
ยิ่งขึ้น โดยประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลาปางจะใช้ชื่อในการประชาสัมพันธ์งานว่า “สลุงหลวง
กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลาปาง” และกิจกรรมที่เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งคือ การแห่ส
ลุงหลวง ในวันที่ 12 เมษายน ซึ่งในขบวนแห่จะมีเทพบุตรสลุงหลวงเป็นผู้รับ “น้าขมิ้นส้มป่อย” จาก
ประชาชนที่รอส่งน้าตามรายทางด้วยหวังว่าจะดด้ร่วมสรงน้า “พระเจ้าแก้วดอนเต้า ” พระพุทธรูป
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลาปางในประเพณีสงกรานต์นี้ด้วย นอกจากนี้ในวันที่ 13 เมษายน จะมีการ
จัดขบวนแห่พระพุทธรูปสาคัญของจังหวัดลาปาง เช่น พระแสนแซ่ทองคา, พระเจ้าดม้แก่นจันทร์ ฯลฯ
ตลอดจนการประกวดขบวนแห่นักษัตรประจาปีซึ่งจะมีเทพธิดาสลุงหลวงร่วมอยู่ในขบวนแห่นี้เช่นกัน
สาหรั บ ผู้ที่ดด้รั บ ตาแหน่ ง “เทพบุตรเทพธิดาสลุ งหลวง” ทั้ง 2 คน จะต้องผ่ านการประกวดและ
คัดเลือกในวันที่ 11 เมษายนเสียก่อน ซึ่งกิจกรรมการประกวดนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความโดด
เด่นให้กับประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลาปางโดยเฉพาะ กล่าวคือ โดยทั่วดปแล้วการประกวดเนื่อง
ในวันสงกรานต์จะมีเพียงการประกวดผู้หญิงหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า “นางสงกรานต์” เท่านั้น การจัด
ประกวดผู้ชายหรือที่เรียกในตาแหน่งว่า “เทพบุตรสลุงหลวง” นี้ ยังดม่เคยมีที่ใดจัดขึ้นมาก่อน ทาให้
จังหวัดลาปางดด้ชื่อเป็นจังหวัดแรกของประเทศดทยที่มีการประกวดผู้ชายในวันสงกรานต์ โดยการ
ประกวดนี้เริ่มจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ส่งผลให้ในพื้นที่อื่นๆ เกิดความสนใจที่จะจัดประกวดผู้ชาย
ในลักษณะนี้บ้าง เช่น การประกวดหนุ่มลอยชาย ในงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ หรือการประกวดเทพบุตรสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ยิ่งดปกว่านี้คือ ในการ

1010

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตัดสินในรอบสุดท้ายเพื่อค้นหาผู้ที่จะดด้รับตาแหน่งเทพบุตรและเทพธิดาสลุงหลวง ผู้ผ่านการคัดเลือก
จะดด้รับตัดสินจากการเสี่ยงใบมะยมซึ่งผู้จัดการประกวดกล่าวว่า “เป็นการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ”
(สกนธ์ ปิงกัน. สัมภาษณ์เมื่อ 6 เมษายน พ.ศ.2558) จึงทาให้การประกวดนี้เป็นที่กล่าวถึงกันในวง
กว้าง ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้โดดเด่นขึ้นในงานนี้อีกด้วย ซึ่ง ศิ ราพร ณ
ถลาง (2556, น. 45) ดด้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเพณีของดทยในลักษณะนี้ว่า
..เป็ น การขยายมุ ม มองให้ นัก วิ ช าการโดยเฉพาะนั กคติ ช นสามารถนั บ ประเพณี
ประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นอีกมากมายในสังคมดทยทั้งโดยภาครัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ดทย และภาคประชาชนเข้ามาอยู่ในขอบเขตการศึกษา “คติช นสร้างสรรค์ ” ดด้ เพื่อจะ
วิ เ คราะห์ ถึ ง “วิ ธี ก าร” ประดิ ษ ฐ์ ป ระเพณี ต่ า งๆในปั จ จุ บั น รวมดปถึ ง “วิ ธี คิ ด ” ในการ
ประดิษฐ์ประเพณีว่าวางอยู่บนฐานทางความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมในอดีตมากน้อยเพียงใด
และอย่างดร
ส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่จ ะศึ กษาวิธี ก ารสร้ าง “เทพบุ ต รสลุ ง หลวง” ใน
ประเพณีส งกรานต์ ของจั งหวัดล าปาง โดยผู้ วิจัยเลื อกใช้แ นวการศึ กษาตามหลั ก คติช นประยุก ต์
(applied folklore) ซึ่งเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากคติชนคดีในแง่มุมต่างๆ อย่างเหมาะสม
เช่น คติชนประยุกต์เกี่ยวกับยาและวิธีการรักษาโรค คติชนประยุกต์ในองค์การธุรกิจ คติชนประยุกต์
เพื่อการท่องเที่ยว คติชนประยุกต์เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม คติชนประยุกต์เพื่อการพัฒนา
ชุมชน และคติชนประยุกต์เพื่อการพัฒนาคุณค่าชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นต้น (สุภาวดี เจริญเศรษฐมห,
2557, น. 32) โดยมีความคาดหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขยายขอบข่ายการวิจัย
“คติชนประยุกต์” ในประเทศดทยให้เพิ่มมากขึ้นและเพื่อเป็นแนวทางในการทาความเข้าใจถึงวิธีการ
สร้างสรรค์ประเพณีดทยในบริบทสังคมปัจจุบันที่ดด้รับอิทธิพลจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ
ทาให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าอย่างแพร่หลาย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาวิธีการประยุกต์คติชนคดีที่ใช้ในการสร้าง “เทพบุตรสลุงหลวง” ในงานสลุงหลวง
กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลาปาง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนในการจัดประกวด
เทพบุตรสลุงหลวงโดยตรงแล้วใช้แนวคิดด้านคติชนประยุกต์มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานประกอบด้วย
1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสร้างสลุงหลวง และการแห่สลุงหลวงของ
จังหวัดลาปาง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้จัดการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงเกี่ยวกับขั้นตอนและ
พิธีกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการประกวดเทพบุตรสลุงหลวง ตลอดจนศึกษาบทบาทต่างๆ ของเทพบุตรสลุง
หลวงหลังจากดด้รับการคัดเลือก
3. ศึกษาวิธีการประยุกต์คติชนคดีในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทพบุตรสลุงหลวง ตั้งแต่
การประกวดคัดเลือกดปจนถึงการทาหน้าที่ในขบวนแห่สลุงหลวง
4. นาเสนอและอธิบายข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ข้อตกลงเบื้องต้น
สาหรับการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้ง นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงจากผู้มี
ประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดเทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงโดยตรง จานวน 2 คน
คือ 1. นายสกนธ์ ปิงกัน หัวหน้าฝ่ายดาเนินกิจกรรมการประกวดและเป็นผู้รื้อฟื้นให้มีการประกวด
เทพบุตรเทพธิดาสลุงหลวงขึ้นมาในปี 2553 อีกครั้ ง และยังเป็นผู้ริเริ่มให้มีการเสี่ยงทายด้วยใบมะยม
ในรอบตัดสินและ 2. นายวิษณุกร ทรายแก้ว ผู้ประกอบพิธีกรรมเสี่ยงทายบนเวทีการประกวดตั้งแต่ปี
2557 ถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีคติชนคดีหลายประเภทที่ถูกนามาใช้ในการสร้างเทพบุตรสลุง
หลวง ซึ่งจะดด้นาเสนอวิธีการที่ค้นพบดังต่อดปนี้
1. การนาความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบทบาทของเทพบุตรส
ลุงหลวง
สลุง คือ ภาชนะที่ทาจากเงิน ทองคา ทองเหลือง เครื่องเขิน หรืออะลูมิเนียมขึ้นรูปเป็นครึ่ง
วงกลมคล้ายขันน้า ใช้ใส่เครื่องดทยทานและข้าวตอกดอกดม้ดปทาบุญที่วัด หรือใช้ใส่เครื่องคารวะดป
ในการดาหัวและงานบุญต่างๆ สลุงหลวงของจังหวัดลาปางเป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มีใช้กัน
โดยทั่วดป เหตุเพราะเป็นการจัดสร้างเพื่อใช้เป็นที่รวบรวมน้าขมิ้นส้มป่อยสาหรับสรงน้าพระเจ้าแก้ว
ดอนเต้าซึ่ งเป็ น พระพุทธรู ป คู่บ้ านคู่ เ มืองของจังหวัดล าปางโดยเฉพาะ สรณ มรกตวิจิต รการ ดด้
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กล่าวถึงที่มาของสลุงหลวงใบนี้ว่า ชมรมเทิดมรดกเขลางค์นครโดยการนาของคุณหญิงวลัย ลีลานุช
อาจารย์บัญญัติ
ภู่ศรัณย์ และอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เป็นผู้ดาเนินการจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยดด้รับเงินบริจาค
จากประชาชนในจังหวัดลาปางและจังหวัดอื่นๆ ช่วยสนับสนุน ดด้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 433,198 บาท มี
ขนาดกว้าง 89 เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร ลักษณะเป็นสลุงเกลี้ยง ภายในสลักรายชื่อผู้บริจาคเงิน
ในการจัดสร้าง รอบๆ ขอบบนภายนอกของสลุงจารึกเป็นภาษาล้านนาข้ อความว่า “สลุงเงินหลวง
แก่นนี้ จาวเมืองลาปางแป๋งตานดว้ใส่น้าอบ น้าหอม ขมิ้นส้มป่อย สระสรงองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้า
เวียงละกอน ในวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อก้าจุนพระศาสนาฮอดเติงห้าปันวรรษา” (2536, น. 51-52) ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2535 จังหวัดลาปางดด้รับเงินบริจาคจานวน 125,207 บาท จากชมรมเทิดมรดกเขลางค์
นคร สาหรับ นามาจั ดสร้ างฐานของสลุ งหลวงซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งทรงสูงหกเหลี่ยม ความสูง 94
เซนติเมตร ฐานด้านบนกว้าง 70 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 80 เซนติเมตร มีรูปเทวดา 6 องค์ จาก
สวรรค์ 6 ชั้น อยู่ ร ายรอบฐานเพื่ อให้ ช่ว ยกันประคับประคองและปกป้องรั กษาสลุ งหลวงใบนี้ด ว้
(สารานุกรมวัฒนธรรมดทย ภาคเหนือ เล่ม 13, 2542, น. 6646)

ภาพที่ 2 สลุงหลวงที่จัดแสดงดว้ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน จังหวัดลาปาง และภาพที่ 3 แสดงรูปสลัก
เทวดารักษาสลุงหลวง
โดยทั่วดปชาวล้านนามีคติความเชื่อว่าตามโบราณสถานหรือสถานที่ สาคัญของหมู่บ้าน เช่น
วัด จะมีอ ารั ก ษ์ อยู่ เ ฝ้ า รั กษา ซึ่ งชาวล้ า นนาจะเรีย กกั น ในชื่ อว่ า “ผี เสื้ อ หรือ เสื้ อ ” สารานุก รม
วัฒนธรรมดทย ภาคเหนือ เล่ม 14 (2542, น. 7225) ดด้ให้คาอธิบายเกี่ยวกับคานี้ดว้ว่า
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หมายถึงวิญญาณที่คอยดูแลรักษาสถานที่ และเรียกตามชื่อของสิ่ง ที่ “เสื้อ” หรือ
“ผีเสื้อ” นั้นดูแลรักษาอยู่ เช่น เสื้อนา หมายถึง วิญญาณที่ดูแลรักษานา ซึ่งชาวบ้านมักสร้าง
หอผีเสื้อนา ให้เป็นที่อยู่และรับเครื่องสังเวย โดยอาจอยู่ที่ตอนหัวนา ทาหิ้งติดกับต้นดม้ หรือ
ทาซุ้มเล็กๆ ดว้กลางผืนนาก็ดด้
เสื้อบ้าน เป็นวิญญาณที่ดูแลรักษาคนในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่ดม่มีเสาใจบ้านมักจะ
สร้างหอผีเสื้อบ้านให้อยู่ โดยมากมักอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน...
ส่วนคาว่าเทวดา ในวัฒนธรรมล้านนาหมายถึง ผู้ที่อยู่ในสวรรค์ ซึ่งจะอยู่ในฐานะของผู้ที่ควร
แก่ค วามเคารพเป็ น ตั ว แทนของคุณ ความดี ที่ช่ ว ยเหลื อผู้ ตกทุ กข์ และเป็น พยานในการกุ ศลหรื อ
กิจกรรมที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์หรือดีงาม (สารานุกรมวัฒนธรรมดทย ภาคเหนือ เล่ม 6, 2542, น.
2858) เมื่อพิจารณาจากความหมายของ “เสื้อ” และ “เทวดา” จะพบว่ามีความแตกต่างกันในด้าน
ของบทบาทและถิ่นอาศัย กล่ าวคือ เสื้อหรือผีเสื้อมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษามักอาศัยอยู่ตามสถานที่
สาคัญบนโลก แต่เทวดามีหน้าที่ในการเป็นพยานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาบุญหรือเข้าร่วมใน
พิธีศักดิ์สิทธิ์และอาศัยอยู่บนสวรรค์ เมื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและการจัดสร้างสลุงหลวงข้างต้น
จะเห็นดด้ว่า คณะผู้จัดสร้างสลุงหลวงดด้เชื่อมโยงบทบาทของเทวดากับอารักษ์เข้าดว้ด้วยกันและยัง
สร้างภาพแทนจากเทวดารูปสลักให้กลายมาเป็นเทพบุตรผู้มีชีวิต ทาให้สามารถยืนคุ้มกันสลุงหลวงให้
ตั้งอยู่อย่างมั่นคงดปตลอดเส้นทางที่ขบวนแห่เดินผ่านและยังสามารถเป็นประจักษ์พยานในการสรงน้า
พระให้แก่ประชาชนดด้โดยตรงอีกด้วย กล่าวคือ ผู้ที่มารอสรงน้าสรงพระเจ้าแก้วดอนเต้าจะเทน้าขมิ้น
ส้มป่อยใส่กระบวยที่เทพบุตรยื่นมารับหรืออาจยื่นขันสลุงหรือภาชนะอื่นๆที่ใส่น้าสาหรับสรงพระดปให้
เทพบุตรสลุงหลวงและผู้เข้ารอบสุดท้ายคนอื่นๆ ให้ช่วยนาดปเทรวมกันดว้ที่สลุงหลวงก็ดด้
อย่างดรก็ดี การสรงน้าพระพุทธรูปในช่วงสงกรานต์นั้น หากดม่ใช่พระพุทธรูปที่อยู่ในบ้านแล้ว
ชาวล้านนามักจะดม่สรงน้าพระพุทธรูปนั้นโดยตรงเพราะเป็นการดม่สุภาพ แต่จะเทน้าขมิ้นส้มป่อยให้
ดหลดปตามรางรินที่ทางวัดดด้จัดดว้ เมื่อน้าดหลผ่านพระพุทธรู ปแล้ว ชาวบ้านมักจะรองน้านั้นดปใช้ใน
การประพรมบริเวณต่างๆภายในบ้าน บ้างก็นามาใช้สาหรับดื่มหรือผสมน้าดว้อาบเพื่อให้เกิดความสิริ
มงคลเนื่องวันปีใหม่เมือง สาหรับขบวนแห่สลุงหลวงเมื่อเคลื่อนดปยังปลายทางคือ บริเวณห้าแยกหอ
นาฬิกาแล้ว เจ้าหน้าที่จะช่วยกันยกสลุงหลวงลงจากขบวนแห่แล้วนามาตั้งดว้ยังบริเวณพิธีที่ใช้สาหรับ
สรงน้าพระเจ้าแก้วดอนเต้า หลังจากนั้นเทพบุตรสลุงหลวง จะเป็นตัวแทนสรงน้าพระโดยใช้กระบวย
ตักน้าในสลุงหลวงแล้วเทลงดปยังรางรินด้านหางของพญานาค น้าจะค่อยๆดหลดปยังปากของนาคที่มี
ปลายทางคือ พระเจ้าแก้วดอนเต้า
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ภาพที่ 4 รางรินที่ใช้สาหรับสรงน้าพระพุทธรูป จัดแสดงดว้ที่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

ภาพที่ 5 เทพบุตรสลุงหลวงกาลังทาหน้าที่บนขบวนแห่ (ดทยรัฐออนดลน์, 2558)
สรุป การประยุกต์ใช้คติชนคดีประเภทความเชื่อเกี่ยวกับเทวดาอารักษ์เข้ากับบทบาทของ
เทพบุตรสลุงหลวงถือเป็นตัวอย่างของความสาเร็จของการประยุกต์ใช้คติชนคดีกับการสร้างสรรค์
ประเพณีให้มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะแม้การประกวดเทพบุตรจะดม่ดด้เป็นที่คุ้น
ตาหรือเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นโดยทั่วดป แต่การมอบบทบาทในการประคองรักษาสลุง
หลวงในขบวนแห่ การรับน้าขมิ้นส้มป่อย และการตักน้าในสลุงหลวงเทลงรางรินเพื่อสรงน้าพระเจ้า
แก้วดอนเต้าแก่เทพบุตรสลุงหลวงก็สามารถเชื่อมโยงเข้ากับวิธีคิดและแนวปฏิบัติของชาวล้านนาดด้
อย่างกลมกลืน
2. การนาวิธีการเสี่ยงทายและการนาความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ตัดสินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับตาแหน่งเทพบุตรสลุงหลวง
การประกวดที่จั ดขึ้น ในงานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานฤดูห นาว หรืองาน
เทศกาลผลดม้ของท้องที่ต่างๆ โดยทั่วดปมักจะเป็นการประกวดผู้หญิง เช่น การประกวดนางนพมาศ
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ในประเพณีลอยกระทงหรือการประกวดนางสงกรานต์ ในประเพณีสงกรานต์ ผลการตัดสินมักมาจาก
คะแนนของกรรมการที่ร่วมกันพิจารณาจากบุคลิกภาพ การตอบคาถาม การแสดงความสามารถพิเศษ
เป็นต้น แต่การประกวดบุคคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดลาปาง ดด้มีการสร้างขนบในการ
ประกวดขึ้นมาใหม่ คือ มีการประกวดผู้ชายในประเพณีสงกรานต์หรือที่เรียกกันว่า “เทพบุตรสลุง
หลวง” ในฐานะผู้ รับ น้าส าหรับ สรงพระพุทธรูปร่วมกับการประกวดหญิงสาวหรือ “เทพธิดาสลุ ง
หลวง” ในฐานะผู้เป็นนางสงกรานต์ของจังหวัดลาปาง

ภาพที่ 5 ผู้ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายกาลังรอผลการเสี่ ยงทายจากการหยิบก้านมะยม (เทศบาลนคร
ลาปางเว็บเพจ. 2559)
สาหรับขั้นตอนการประกวดนอกจากจะคัดเลือกจากรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพของผู้เข้า
ประกวดแต่ละคนแล้ว ยังใช้พิธีการเสี่ยงทายแบบชาวล้านนาอีกด้วย โดยแนวคิดเรื่องการเสี่ยงทายนี้
ผู้ประกอบพิธีคือ คุณวิษณุกร ทรายแก้ว (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558) ดด้กล่าวถึง
วิธีการเสี่ยงทายของชาวล้านนาว่าโดยทั่วดปจะมีอยู่ด้วยกัน 7 วิธีด้วยกัน คือ 1. การนับข้าวเปลือก 2.
การนับข้าวสาร 3. การนับใบมะยม 4. การตั้งดข่ 5. การตั้งดาบ 6. การวาดม้ และ 7. การแกว่งข้าว
โดยการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการใช้การเสี่ยงทายอยู่ด้วยกัน 2 วิธี คือ การ
นับเม็ดมะขาม และการเสี่ยงทายโดยวิธีการหยิบก้านมะยมที่ติดหมายเลขต่างๆดว้ สาหรับการเสี่ยง
ทายด้วยการนับจานวนของชาวล้านนานั้นเชื่อว่าหากดด้ผลออกมาเป็นเลขคู่จะถือว่าดี เช่น ในการ
เลี้ยงผีปู่ย่า หากอยากทราบว่าของที่นามาเลี้ยงนั้นท่านดด้กินหรือท่านพอใจหรือดม่ ผู้ประกอบพิธีก็จะ
หยิบข้าวสารขึ้นมาจานวนหนึ่ง แล้วนับจานวนเมล็ดข้าวที่หยิบดด้ หากดด้เลขคู่ก็จะหมายถึงผีปู่ย่าท่าน
พอใจแล้ว หรือดด้กินเครื่องเซ่นเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้เกิดความมั่นใจก็จะมีการอธิษฐานซ้าว่าขอให้
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เป็นเลขคู่อีกครั้ง หากหยิบสองครั้งดด้เลขคู่ทั้งสองครั้งจะเรียกว่าคู่ส อง หรือหยิบสามครั้งดด้เลขคู่
ทั้งหมดก็จะเรียกว่าคู่สาม เป็นต้น กล่าวเฉพาะการเสี่ยงทายในการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงโดย
เสี่ยงจากการเลือกก้านมะยมนั้น จะเป็นการประยุกต์จากการนับใบมะยมมาเป็นการนับเปิดเลขคู่ห รือ
เลขคี่ที่ดด้นามาพับติดดว้ที่ก้านมะยมแทน ทั้งนี้ก็เพื่อลดระยะเวลาในการประกวดให้กระชับมากขึ้น
โดยผู้จัดการประกวดจะเตรียมหมายเลขตั้งแต่ 0-9 มาพันปิดดว้ที่ก้านของใบมะยมแต่ละก้าน แล้วนา
ก้านมะยมที่เตรียมดว้นี้ดปให้ผู้เข้ารอบสุดท้ายแต่ละคนเลือกคนละ 3 ก้าน หากผู้ เข้าประกวดสามารถ
เลือกก้านมะยมออกมาดด้เลขคู่จานวนมากที่สุดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในการประกวด
อย่างดรก็ดี ก่อนที่จะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายจานวน 3 คน (ผู้ชาย 3 คน และ
ผู้หญิง 3 คน) ดด้เสี่ยงทายโดยการหยิบก้านมะยมที่กองประกวดดด้จัดเตรียมให้ จะมีการแห่ขบวน
เครื่องสักการะล้านนาขึ้นมาบนเวที หลังจากนั้น “พ่อหนาน” หรือผู้ประกอบพิธีกรรมจะกล่าวอัญเชิญ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาร่วมในพิธีและเป็นผู้เลือกเทพบุตรเทพธิดา สลุงหลวงผ่านการเสี่ยงทายใบมะยม
โดยพิธีกรรมการเสี่ยงทายนี้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยหัวหน้ าฝ่ายการประกวดคือ คุณ
สกนธ์ ปิงกัน (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) ดด้กล่าวถึงการนาใบมะยมเข้ามาช่วยใน
การตัดสินนี้ว่า ช่วยลดความขัดแย้งและความสงสัยถึงการดด้มาของผู้ชนะการคัดเลือก เพราะในเมื่อ
เป็นการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ข้อครหาที่อาจเกิ ดขึ้นในกรณีผลการตัดสินออกมาแล้วดม่ตรง
ใจกับกองเชียร์ของผู้เข้าร่วมประกวดก็จะหมดดป ซึ่งอาจกล่าวดด้อีกอย่างว่า การประกวดเทพบุตรสลุง
หลวงของจังหวัดลาปางนั้นนอกจากจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วยังต้องมีโชคประกอบด้วย พิธีกรรมนี้
จึงถือเป็นการสืบสานและเผยแพร่วิธีการเสี่ยงทายของชาวล้านนาให้เป็นที่รู้จักของคนต่างถิ่นดด้อย่างดี
สาหรับคากล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้ามาร่วมในพิธีการประกวดคัดเลือกนั้น มีดังต่อดปนี้
สุณันตุโภนโจ๋เตวสังฆาโย ฟังละฟังลา ฝูงหมู่เตปา เตปินอินตา พรมยมราชต้าว เกิด
ด่านด้าว เขตปายบน ตังต้าวสี่ตน อันอยู่ฮักษายังเขาสัตพรรณ เจ็ดเหลี่ยมเหล้มยุกันธร ตัง
ดาบสระสีจ๋รต๋นวิโรจน์ ตั้งต้าวหกตน ก่อสร้างตนก่อตั้งแป๋งเมืองกับตังต้าวบุญเรือง ตนฉลาด
ตนผาบแป๊ แล้วกู้แดนดอนผู้ข้า ขออัญเจิญ เจ้าตั้งหลายจงจักมาพร่าฮู้ แล้วค่อยกราบวันตี
ขออัญเชิญจุ่งมาเป๋นสักขี จุ่งมาเป๋นสักขีหมายเหมียดในพิธีการที่ข้า กาลเมื่อบัดนี้ ผู้ข้าจักดด้
เสี่ยงตวาย ว่าปุคคละ ผู้ใดผู้ใดสมควรจักดด้ เป๋นเตพบุตรและเตพธิดา ขอเทวดาจงดด้แจง
เตี้ยงแท้หนอ ดีงาม ก่อนเตอะ (วิษณุกร ทรายแก้ว สัมภาษณ์เมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561)
สาหรับมโนทัศน์เกี่ยวกับเทวบุตร หรือ เทพบุตร ของชาวล้านนานั้น สารานุกรมวัฒนธรรม
ดทยภาคเหนือ ดด้อธิบายดว้ดังนี้
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เทวบุตร จากความเห็นของนักปราชญ์นั้น อาจสรุปดด้สองประการ คือ (1) เทพ คือ
โอปปาติก คือเกิดดด้โดยดม่ต้องอาศัยการก่อกาเนิดจากพ่อแม่ คาว่า “บุรุษ” และ “อิตถิโย”
มิดด้บ่งว่าผู้ชายหรือผู้หญิง แต่หมายถึงเพศชายหรือเพสหญิง คือ เทวดาชาย ก็เรียกว่า “เทว
บุตร” และทานองเดียวกัน ถ้าเป็นเพศหญิงก็เรียก “เทวธิดา” ...โดยปกติผู้ที่อยู่ในตักของพ่อ
แม่ย่อมถือว่าเป็นลูก ในกรณีของเทวดานี้ก็เช่นเดียวกันเทวบุตรคือผู้ที่เพิ่งจะเสวยภาวะเป็น
เทวดา และมีอายุน้อยกว่าผู้ที่อยู่ในที่นั้นมาก่อน (2) เทวบุตรอาจเป็นเทพผู้ด้อยยศตามลาดับ
ชั้นของเทพ ลักษณะเช่นนี้ พวกยักษ์ก็ย่อมเป็นเทวบุตรดด้...แต่อาจกล่าวดด้ว่าเทวบุตรอาจ
เป็นระดับชั้นของเทพโดยที่น่าจะเป็นระดับที่ต่ากว่า
หากพิจารณาตามลักษณะทั่วดปแล้ว เทวบุตรมีสองประเภท คือ ประเภทที่ทรงรัศมี
รุ่งเรืองและประเภทที่ดม่มีรัศมีเช่นนั้น เทวบุตรคือผู้มีภาวะจิตสูงและยึดมั่นในพระรัตนตรัย
คาถาที่เหล่าเทพบุตรกล่าวนั้นมีลักษณะงามด้วยคุณค่าทางธรรมจริยาและปรัชยา ซึ่งแสดงถึง
ภูมิปัญญาของผู้กล่าว การปรากฏของเทวบุตรจึงเป็นเหมือนเครื่องบ่งชี้ถึงบุ คคลที่ใฝ่แสวงหา
หนทางให้แก่หมู่มวลมนุษย์
ในวิถีของวัฒนธรรมล้านนาแล้วถือว่า เทวบุตรและเทวดา เป็นตัวแทนของความดี
งาม โดยเฉพาะถือว่าเป็นประชากรสวรรค์ที่จะดด้รับการอัญเชิญให้ปรากฏหรือร่วมรับรู้และ
อนุโมทนาในงานการกุศล หรือกิจกรรมที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์เสมอ (สารานุกรมวัฒนธรรม
ดทย ภาคเหนือ เล่ม 14, 2542, น. 2862 - 2863)

ภาพที่ 6 เทพบุตรสลุงหลวงประจาปี พ.ศ. 2559 ในชุดทรงของเทวดาล้านนา (เทศบาลนคร
ลาปางเว็บเพจ. 2559)
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เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคาว่าเทพบุตรข้างต้น จะพบว่าผู้จัดการประกวดมิดด้ประยุกต์
พิธีกรรมเสี่ยงทายมาใช้กับการตัดสินเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความสงสัยในผล
การประกวดเท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับมโนทัศน์และบทบาทของเทพบุตรในวัฒนธรรมของ
ชาวล้านนาดด้อีกด้วย กล่าวคือ การดด้รับตาแหน่ง “เทพบุตร” ซึ่งต้องทาหน้าปกป้องรักษาสลุงหลวง
ในพิธีแห่แล้ว ยังต้องเป็นพยานในการทาบุญหรือมาร่วมอนุโมทนาบุญซึ่งในที่นี้คือ การรับน้าสรงพระ
เจ้าแก้วดอนเต้าจากประชาชนอีกด้วย การดด้รับหน้าที่พิเศษเช่นนี้ ย่อมดม่อาจคัดเลือกดด้จากตาเปล่า
ของกรรมการซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าร่วมการตัดสิน แต่จะต้องเป็นการคัดเลือกจากผู้มีตาทิพย์หรือก็
คือ เทวดาที่ดด้รับการอัญเชิญให้มาร่วมในพิธีการเสี่ยงทายเท่านั้น จึงจะทาให้การคัดเลือกเทพบุตรส
ลุงหลวงนั้นถูกต้องสมบูรณ์ และย่อมทาให้ผู้ดด้รับการคัดเลือกรู้สึกมั่นใจในการทาหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์
บนขบวนแห่สลุงหลวงให้สาเร็จลุล่วง
สรุปและอภิปรายผล
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ศึก ษาวิ ธีก ารสร้า ง“เทพบุ ต รสลุ ง หลวง”ในประเพณี
สงกรานต์ของจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่ามีการประยุกต์ใช้คติชนคดีเข้ามาใช้ใน 2 ลักษณะ คือ
1. การนาความเชื่อเรื่องเทวดาอารักษ์มาประยุกต์ใช้กับการสร้างบทบาทของเทพบุตรสลุง
หลวง
2. การนาวิธีการเสี่ยงทายและการนาความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประยุกต์ใช้กับการ
ตัดสินการคัดเลือกผู้สมควรดด้รับตาแหน่งเทพบุตรสลุงหลวง
แผนภาพที่ 1 สรุ ป วิ ธี การประยุก ต์ คติ ช นคดี ที่ใ ช้ ในการสร้า ง “เทพบุ ตรสลุ ง หลวง” ใน
งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลาปาง

(ภาพที่ 7 สติกเกอร์ดลน์ “น้องสลุงหลวง” เอพีดีดซน์. 2015)
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ผลการประยุกต์คติชนกับการสร้างเทพบุตรสลุงหลวงดังกล่าว ทาให้กิจกรรมการประกวด
เทพบุตรสลุงหลวงและการแห่สลุงหลวงมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนสามารถใช้
เป็ น กิจ กรรมส าหรั บ ประชาสั ม พัน ธ์ ให้ นักท่ องเที่ย วเข้ ามาเยี่ ยมชมและร่ ว มกิจกรรมในประเพณี
สงกรานต์ของจังหวัด ลาปางดด้เป็นอย่างดี อย่างดรก็ดีการปรากฏตัวของเทวดาในขบวนแห่ของชาว
ล้านนาในลักษณะนี้ก็ดม่ใช่เรื่องใหม่หรือดม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน ทั้งนี้เพราะชาวล้านนามีความคุ้นชิน
กับ “ขุนสังขานต์” ซึ่งมักจะปรากฏในปฏิทินปีใหม่เมืองของชาวล้านนาเป็นประจาทุกปีอยู่แล้ว

ภาพที่ 8 ขุนสังขานต์เสด็จมาบนหลังแรด จากปฏิทินล้านนา พ.ศ.2561 (สานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2561)
ทั้งนี้ สนั่น ธรรมธิ (2548) ดด้กล่าวถึง ขุนสังขานต์ ดว้ว่าเป็นภาพบุคลาธิษฐานของพระสุริย
เทพมีเครื่องทรงคือ สวมชฎาและเครื่องประดับหู ส่วนสีของเครื่องนุ่งห่ม รัตนชาติที่เป็นเครื่องประดับ
สิ่งที่ถือ อิริยาบถ พาหนะ และนางเทวดาผู้มาคอยท่ารับ จะเปลี่ยนดปตามวันที่สังขานต์มาถึง ชาว
ล้านนาจึงเรียกวันนี้ว่า “วันสังขานต์ล่อง” ปีใดสังขานต์ล่องวันดหน บุคลิกของขุนสังขานต์จะแตกต่าง
กันตามที่โบราณกาหนด ดังนี้
สังขานต์ล่องวันอาทิตย์
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีแดง มีทับทิมเป็นเครื่องประดับ มือขวาถือดอกบัว มือ
ซ้ายถือโล่ เสด็จยืนมาเหนือหลังม้าขาว นางเทวดาชื่อ “ธังสี” มายืนคอยท่ารับเสด็จ
สังขานต์ล่องวันจันทร์
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ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีขาว มีดพฑูรย์เป็นเครื่องประดับ ทัดดอกอุบลขาว มือ
ทั้งสองถือดอกอุบลขาว เสด็จนอนตะแคงมาบนหลังช้างเผือก นางเทวดาชื่อ “มโนรา” มารับ
เสด็จโดยลักษณะอาการนอนรับ
สังขานต์ล่องวันอังคาร
ขุ น สั ง ขานต์ ท รงเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม สี แ ก้ ว ประพาฬ (สี แ ดงอ่ อ น) มี แ ก้ ว ประพาฬเป็ น
เครื่องประดับ มือขวาถือจักร มือซ้ายถือลูกประคา เสด็จยืนก้มหน้ามาบนราชสีห์ นางเทวดา
ชื่อ “มัณฑะ” มาคอยท่ารับเสด็จ
สังขานต์ล่องวันพุธ
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีดา มีแก้วอินทนิล (สีน้าเงิน)เป็นเครื่องประดับ มือขวา
ถือลูกศร มือซ้ายถือคนโทแก้ว เสด็จนั่งสมาธิมาบนหลังนกยูงดา นางเทวดาชื่อ “สุรินทะ” มา
คอยท่ารับเสด็จ
สังขานต์ล่องวันพฤหัสบดี
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีเหลือง มีดพฑูรย์น้าทองเป็นเครื่องประดับ มือขวาถือ
ลู ก ประค า มื อ ซ้ า ยพาดตั ก เสด็ จ ยื น มาบนหลั ง ม้ า เหลื อ ง นางเทวดาชื่ อ “กั ญ ญา” มา
นั่งคุกเข่ารับเสด็จ
สังขานต์ล่องวันศุกร์
ขุน สั ง ขานต์ ท รงเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม สี ข าว มี ด พฑู ร ย์ เ ป็ น เครื่อ งประดั บ มือ ขวาถื อ แว่ น
(กระจก) มือซ้ายถือโล่ เสด็จนั่งยอง ๆ มาบนหลังควาย นางเทวดาชื่อ “ลิตา” มานั่งคอยท่า
รับเสด็จ
สังขานต์ล่องวันเสาร์
ขุนสังขานต์ทรงเครื่องนุ่งห่มสีเขียว มีมรกตเป็นเครื่องประดับ มือขวาถื อลูกศร มือ
ซ้ายถือธนู เสด็จนอนตะแคงมาบนหลังแรด นางเทวดาชื่อ “ยามา” มายืนคอยท่ารับเสด็จ
(สนั่น ธรรมธิ, 2548, น. 1-2)
เมื่อพิจ ารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับขุนสั งขานต์และการสร้างเทพบุตรสลุ งหลวงในประเพณี
สงกรานต์ของจังหวัดลาปาง จะเห็นดด้มีความสอดคล้องกันอยู่ดม่น้อย กล่าวคือ ขุนสั งขานต์และ
เทพบุตรสลุงหลวง ต่างก็เป็นเทวดาที่เดินทางมาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านของปีเก่าดปยังปีใหม่
และยังเป็นผู้ที่อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของการต้อนรับเช่นเดียวกันอีกด้วย จึงอาจกล่าวดด้ว่า การ
จัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวงเพื่อค้นหาบุคคลสาหรับทาหน้าที่ ในการรับน้าสรงพระเจ้าแก้วดอนเต้า
ของจังหวัดลาปาง เป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อ แนวคิด และวิถีชีวิตของชาว
ล้านนาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะยังสามารถเชื่อมโยงให้เห็นถึงคุณค่าของคติชนคดีประเภทต่างๆ ที่
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นามาประยุกต์ใช้ในบริบทสังคมปัจจุบันดด้อย่างครบถ้วน ซึ่งหากพิจารณาจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ
คติชนประยุกต์ในท้องถิ่นอื่นๆ จะพบว่าปัจจัยความสาเร็จจะเกิดขึ้นดด้ก็ต่อเมื่อมีความสามารถในการ
รักษา “คุณค่า ” ของคติชนคดีในท้องถิ่นนั้นๆ ดว้ดด้ ดังจะเห็นดด้จากผลการศึกษาของ ปฐม หงส์
สุวรรณ (2556. หน้า 213-214) ที่ดด้ศึกษาเรื่อง แม่น้าโขงกับการเป็นเวทีของประเพณีประดิษฐ์ใน
อีสาน ซึ่งพบว่า การประดิษฐ์สร้างประเพณีของชาวอีสานช่วยให้เห็นประเพณีอันหลากหลายนี้ว่ามีทั้ง
การต่อเติม การปรุงแต่ง ดัดแปลง และสร้างความหมายใหม่ให้ เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อรับใช้สั งคมใน
สถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และถือเป็นความพยายามในการที่
จะดารงรักษาและสืบทอดประเพณีในเชิง “คุณค่า” เอาดว้ให้มากที่สุด
อย่ างดรก็ดี จากบริ บ ทสั งคมโลกาภิวัฒน์และการท่องเที่ยวที่ส่ งผลให้ วัฒ นธรรมในแต่ล ะ
ท้องถิ่นมีการปรับตัวในลักษณะให้เหมือนกันทั้งประเทศ ทาให้ในหลายพื้นที่มีจัดกิจกรรมที่ขาดเสน่ห์
เฉพาะตัวดปอย่างน่าเสียดาย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อกว่า 15 ปีก่อนในช่วงเทศกาลลอยกระทงจะมีการ
ปล่อยโคมลอยขึ้นดปบนฟ้าเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันจะเห็นดด้
ว่ า ในทุ ก พื้ น ที่ ข องประเทศดทยจะมี ก ารปล่ อ ยโคมลอยในช่ ว งวั น ลอยกระทงเช่ น เดี ย วกั น การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวนี้เกิดจากการหยิบยืมข้ามวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดม่สามารถหยุดยั้ง
ดด้ ดังที่ ศิราพร ณ ถลาง ดด้กล่าวถึงการผสมผสานนี้ว่า ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในวัฒนธรรม
ของแต่ ล ะสั ง คมจนยากที่ จ ะรั ก ษาสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “วั ฒ นธรรมของแท้ ” หรื อ วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม
(authentic culture) ดด้ต่อดป (2556. หน้า 8-9) อย่างดรก็ตาม หากคนในพื้นที่หรือนักจัดกิจกรรมใน
ท้องถิ่นดด้หยิบยกคติชนคดีในพื้นที่ของตนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ก่อนที่จะดด้หยิบยืมคติชนคดีจากท้องถิ่นอื่น ก็อาจจะทาให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับการประกวดเทพบุตรสลุงหลวงของจังหวัดลาปางก็เป็นดด้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาดปใช้ นักจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถนาวิธีการประยุกต์
คติ ช นคดี ใ นท้อ งถิ่ น กั บ การประกวดเทพบุ ตรสลุ งหลวงในครั้ง นี้ ด ปใช้ เ ป็น แนวในการสร้ างสรรค์
ประเพณีในท้องถิ่นของตนดด้
2. ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อดป หากมีการศึกษาเปรียบเทียบความส าเร็จของการ
ประกวดในลักษณะเดียวกันนี้กับพื้นที่อื่นๆ เช่น การประกวดหนุ่มลอยชาย จังหวัดสมุทรปราการ และ
การประกวดเทพบุตรสงกรานต์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ จะทาให้ดด้แนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการ
พัฒ นาหรื อสร้ า งสรรค์ป ระเพณีใ ห้ มี เอกลั กษณ์เ ฉพาะตัว ทั้ง ยัง สามารถเชื่ อมโยงกั บรากฐานทาง
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นดด้อีกด้วย
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ปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
Factors that disable the household accounting for people who reside in
the village of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La Mard.
Tak province
นงลักษณ์ จิ๋วจู* ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
*
Corresponding author. E-mail:jeab151127@hotmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อการไม่จั ดทาบัญชีครัวเรือน 2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชน ในเขตพื้นทีห่ มู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ประชาชนที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพ สู่ชุมชน จานวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ
ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จานวน 30 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และ
แบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)
ปัจจัยด้านการรับรู้ 2) ปัจจัยด้านอาชีพ 3) ปัจจัยด้านการศึกษา และ 4) ปัจจัยด้านสัง คม พบว่ามีปัญหา
หลักที่ทาให้ไม่สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ปัจจัยในด้านการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่อง ประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี โ อกาสในการเข้ ารั บ การฝึ กอบรมจั ดท าบัญ ชี ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด ทาบั ญ ชี
ครัว เรื อน ผลการใช้แนวทางพัฒ นาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัว เรือนให้ กับกลุ่มตัว อย่าง ทาให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างสามารถทาบัญชีได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดการติดสินใจ เกิดการวางแผนการทางานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวเอง
คณะผู้วิจัยได้เป็นผู้กระตุ้น แนะนาส่งเสริม สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือนนั้นจะ
พยายามเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้างความรู้สึก
ว่าทุกคนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนโดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ และการสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จของการวิจัย
คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน, ปัจจัยสาเหตุ, การส่งเสริม
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Abstract
This research aims to provide educational purpose 1) To study the factors that
disable the household accounting. 2) To study the problems household accounting
encouragement. And 3) To study encourage people about household accounting for
people who reside in the village of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La
Mard. Tak province. The population used in the study is people who reside in the village
of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La Mard. Tak province participating in
community service programsin the number of 50 person. The representative sample is
from people who reside in the village of Baan Lai Tha Moo 3 District Mae La Mard, Mae La
Mard. Tak province in the number of 30 representatives. The instruments used for data
analysis were questionnaires group discussions and interviews. The outcome indicates
from the study that there are four main reasons why people do not want to prepare
household account. 1) Factor of acknowledgement. 2) Factor of occupation. 3) Factor of
education and 4) Factor of social. It is found that there is one main reason why people
don’t prepare the household account regards factor of acknowledgement. Especially,
most people don’t have a chance to participate in the training of household accounting
with a lack of understanding of it. The guideline is to develop the encouragement of
household accounting for the representative sample. It helps them to better understand
and prepare the account correctly with the participation. It allows the representatives to
participate the decision, togetherness in planning, and to solve community problems.
Researchers encourage, recommend, and promote the household accounting. In
conclusion, the development of household accounting shall change attitude of people,
thinking and behavior of the sample in the positive trend in the atmosphere of every
individual take part of helping the community through integration process, knowledge
development, and inspiration in order to achieve the success of this research.
Keywords: Household Accounting, Cause Factor, encourage
บทนา
จากสภาวะปัญหาสังคมการใช้เงินของประชาชนของประเทศไทยภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
เกิดการยั้งคิด ปัญหาการใช้เงินโดยที่ไม่มีการวางแผน การนาเงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า จนทาให้คนไทย
เกิดปัญหาเงินไม่พอใช้และหนี้สินตามมา ซึ่งปัญหานี้ได้ทวีคูณขึ้นในทุก ๆ วัน การจะดารงชีวิตให้อยู่รอด
ภายใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือ คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ
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และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึง
ความสาคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมี พอกิน พอมีพอใช้ คานึงถึงหลักเหตุผล และ
การประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็น
ปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิต (สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ ,2557) ในปัจจุบันเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจตกต่า ความเสี่ยงจากการลงทุน และประชาชนใช้เงินที่ขาด
ความยั้งคิด ขาดการวางแผน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและได้แนวคิดว่าการแก้ปัญหาจากสิ่งเหล่านี้น่าจะใช้ความ
พอเพียงเป็นหลักในการดารงชีวิตนั่นก็คือ การทาจัดบัญชีครัวเรือน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทาให้สามารถควบคุม
รายรับและรายจ่ายได้เป็นอย่างดี ทาให้ชาวบ้านสามารถบันทึกข้อมูลและเรียนรู้ข้อมูลทั้งรายได้หรือรายจ่าย
ทุกอย่างที่คนในครอบครัวใช้จ่ายไป โดยการจดบันทึกทุกวันแล้วนามาวิเคราะห์มาประมวลผลทาให้สามารถ
รู้สถานการณ์ที่แท้จริงของการใช้จ่ายภายในภาคครัวเรือน การบัญชีครัวเรือนจึงเป็ นแนวคิดสาคัญของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้ผู้ทาบัญชีครัวเรือน เรียนรู้ที่
จะเลือกใช้เส้นทางชีวิตที่เหมาะสม (เกศสุดา สิทธิสันติกุล ,2550) นามาซึ่งความสมดุลในครอบครัว สร้าง
ความเข้มแข็ง และมั่นคงด้านการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน และที่สาคัญเป็นรากฐานสาคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเห็นได้ว่าการจัดทาบัญชีครัวเรือนในเรื่องรายรับและรายจ่ายก็คือ วิถีแห่งการเรียนรู้
เพื่อพัฒนา 3 ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปรัชญาชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสมพอดี สอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ที่มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ
(ประชาไท,2550) คณะผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล ณ ชุมชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก จานวนประชาชนที่ศึกษาทั้งหมด 50 คน จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเคยจัด
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพให้ กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดทาบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน และได้
มีการติดตามผล ซึ่งพบว่า ประชาชนที่จัดทาบัญชีครัว เรือ นมีจานวนน้อย ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทาบัญชี
ครั ว เรื อน และบางส่ ว นมีการจั ดท าบั ญชี ครัว เรือนแต่ ไม่ต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่ไ ปศึกษาก็ยัง พบว่ า
ประชาชนยังไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่จาเป็นได้ ยังประสบกับปัญหารายจ่ายมากกว่ารายรับ ยังมี
การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น การซื้อหวย การเล่นการพนัน การดื่มสุรา ฯลฯ เป็นต้น
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน
บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดย
ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับของการจัดทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะทาให้ประชาชนรู้จักการ
บริหารจัดการเงินและการวางแผน สามารถวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมระหว่างรายจ่ายและรายรับ
การตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกไปซึ่งจะเป็นการสร้างลักษณะการประหยัด การอดออม รวมทั้งเพื่อสร้างตาม
เข้าใจภายในครัวเรือน เพื่อจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้ประชาชนจัดทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะนามาซึ่งความ
สมดุลในครอบครัวและชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างรากฐานที่เข็มแข็งในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ต่อไป โดยใช้หลักแนวคิด“เศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรง
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พระราชทานพระราชดาริชี้แนะแนวทางทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิ จเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวั ฒน์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า
หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่
ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือน และสภาพปัญหาการ
ส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือน ของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก
2. ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์หาแนวทางการจัดทาบัญชีครัวเรือนและศึกษาผลการใช้แนวทางพัฒนาการ
ส่งเสริ มการจัดทาบั ญชีครั วเรื อนให้กับ ประชาชน ในเขตพื้นที่ห มู่บ้านไหล่ ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ประชาชนและกลุ่มตัวอย่าง
ประชาชนที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนหมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่
ระมาด จังหวัดตาก ที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 จานวนทั้งหมด
50 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก มีจานวน 30 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง สาหรับผู้ที่ไม่จัดทาบัญชีครัวเรือน
จากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายปิด (Close-ended questions) และคาถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended questions) แบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน จานวน 4 ด้าน คือ
ปัจจัยทางด้านการรับรู้ ปัจจัยทางด้านอาชีพ ปัจจัยทางด้านการศึกษา และปัจจัยทางด้านสังคม
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาการส่งเสริมการทาบัญชีครัวเรือน
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีการกาหนดน้าหนักคะแนนและแปลความหมาย ดังนี้
ค่าคะแนน 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าคะแนน 4 หมายถึง ระดับมาก
ค่าคะแนน 3 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 2 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าคะแนน 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การแปลความหมายของคะแนน ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์สาหรับการวัดความคิดเห็นของ
ประชาชน โดยนาค่าเฉลี่ย (mean) เป็นตัวชี้วัดได้กาหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2553)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ปัจจัยปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 คือ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนมีลักษณะ
คาถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. การสนทนากลุ่มระหว่างกลุ่มผู้นาชุมชนและกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่-ระมาด จังหวัดตาก
3. แบบสัมภาษณ์ผลการใช้แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน
ในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
วิธีการเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากชุมชนและประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ศึกษาจากประชาชนที่ เคยเข้าร่วมโครงการบริการวิชาชีพสู่ชุมชนวันที่ 18
พฤศจิกายน 2558 จานวนทั้งหมด 50 คน และคัดเลือกประชาชนที่ไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
จานวน 30 คน มาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่ อศึกษาปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือน และสภาพปัญหาการ
ส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อ
จัดทาแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย (IOC) เพื่อหาค่า
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ จากนั้นลงพื้นที่แจก
แบบสอบถามให้แก่ประชาชนกลุ่มตัวอย่างประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก จานวน 30 คน
ขั้นตอนที่ 3 นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package For the Social Sciences)แล้วนามาข้อมูลมา
วิเคราะห์ผลการศึกษา
ขั้น ตอนที่ 4 การสนทนากลุ่ มกับ กลุ่ มผู้ นาชุมชนและกลุ่ มตัว อย่า ง เพื่อหาข้อสรุปเชิงนโยบาย
ร่วมกันในการจัดทาแผนการพัฒนาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านไหล่
ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ขั้นตอนที่ 5 จัดทาแบบสัมภาษณ์และนาไปศึกษาผลการใช้แนวทางการการส่งเสริมการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดได้จากแบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS (Statistical Package For the Social
Sciences) ในการประมวลผล คือ ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่
จัดทาบัญชีครัวเรือนและสภาพปัญหาการส่งเสริมการทาบัญชีครั วเรือน โดยใช้วิธีการประมวลผลวิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่จัดทาบัญชี
ครัวเรือนวิเคราะห์ผลเชิง พรรณนา ส่วนการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เชิง
เหตุเชิงผลและบรรยายในรูปแบบพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ปัจจัยการไม่จั ดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
จานวน(ราย)
เพศ
ชาย
10
หญิง
20

คิดเป็นร้อยละ
33.30
66.70
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รายการ
รวม

จานวน(ราย)
30

คิดเป็นร้อยละ
100.00

รวม

8
10
11
1
30

26.70
33.30
36.70
3.30
100.00

รวม

10
19
1
30

33.30
63.30
3.30
100.00

9
1
9
8
30

30.00
3.30
30.00
26.70
100.00

3
2
2
6
8
7
2
30

10.00
6.70
6.70
20.00
26.70
23.30
6.70
100.00

8
13
4

26.70
43.30
13.30

อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
รับราชการ
พนักงานเอกชน
พนักงานภาครัฐ
ค้าขาย
เกษตรกร
รับจ้าง
ไม่ได้ทางาน
รวม
รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
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รายการ
จานวน(ราย)
คิดเป็นร้อยละ
20,001 - 30,000
5
16.70
40,000 ขึ้นไป
0
0
รวม
30
100.00
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ
66.70 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.70 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจานวน
19 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.30 จบระดับการศึกษาส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จานวนอย่างละ 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนมากประกอบอาชีพหลักคือ
การเกษตรกรรม จานวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.70 ได้รับรายได้จานวน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 43.30 ตามลาดับ
จากการศึกษาปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่
ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการวิเคราะห์ 4 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้านการรับรู้
ตารางที่ 2 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านการรับรู้
รายการ
S.D.
ค่าแปล
x
1. ท่านไม่มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทา
4.36
0.66
มากที่สุด
บัญชีครัวเรือน
2. ท่านไม่เข้าใจว่าบัญชีครัวเรือนคืออะไร
3.73
0.73
มาก
3. ท่านขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
3.96
0.71
มาก
ครัวเรือน
4. ท่านไม่เชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์จากการจัดทาบัญชี
3.73
0.73
มาก
ครัวเรือน
รวม
3.94
0.70
มาก
จากตารางที่ 2 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านการรับรู้ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 เมื่อมองปัจจัยเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่
ท่านไม่มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาท่านไม่เข้าใจว่าบัญชีครัวเรือนคืออะไร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนท่านขาดความรู้ความเข้าใจใน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ซี่งอยู่ในระดับมาก และท่าน
ไม่เชื่อมั่นว่าได้ประโยชน์จากการจัดทาบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน 0.73 ซึ่ง
อยู่ในระดับมากตามลาดับ
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2. ปัจจัยด้านอาชีพ
ตารางที่ 3 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านอาชีพ
รายการ
S.D.
ค่าแปล
x
1. การทาบัญชีครัวเรือนไม่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
3.50
0.77
มาก
2. ท่านไม่มีแรงจูงใจในการวางแผนการจัดทาบัญชี
3.60
0.77
มาก
ครัวเรือน ในการเพิ่มรายได้ในครอบครัว
3. การจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่จาเป็นต่อการลดรายจ่ายที่
3.53
0.73
มาก
ฟุ่มเฟือยได้
4. ในการประกอบอาชีพของท่านส่งผลต่อการไม่มีเวลา
3.50
0.57
มาก
ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
รวม
3.53
0.71
มาก
จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 เมื่อมองปัจจัยรายข้อ ส่วนใหญ่แล้วการทา
บัญชีครัวเรือนไม่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77
ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาท่านไม่มีแรงจูงใจในการวางแผนการจัดทาบัญชีครัวเรือนในการเพิ่มรายได้ใน
ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดทา
บัญชีครัวเรือนไม่จาเป็นต่อการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยได้ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และในการประกอบอาชีพของท่านส่งผลต่อการไม่มีเวลาในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางตามลาดับ
3. ปัจจัยด้านการศึกษา
ตารางที่ 4 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านการศึกษา
รายการ
x
1. ปัญหาด้านการเขียนหนังสือเองไม่ได้ จึงทาให้ไม่
3.50
สามารถจดบันทึกหรือจัดทาบัญชีครัวเรือนได้
2. ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกทาให้ไม่สามารถจัดทา
3.50
บัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
3. ท่านคิดว่าวิธีการบันทึกบัญชียุ่งยากและมีความ
4.20
ซับซ้อน
4. ท่านไม่สามารถวิเคราะห์รายการรายรับ–รายจ่าย
3.73
และนามาจัดทาบัญชีครัวเรือนได้
รวม
3.73

S.D.

ค่าแปล

0.82

ปานกลาง

0.77

ปานกลาง

0.55

มาก

0.78

มาก

0.73

มาก
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จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านการศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่อมองปัจจัยเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่
แล้วปัจจัยสาเหตุมาจากคิดว่าวิธีการบันทึกบัญชียุ่งยากและมีความซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 ซึ่งอยู่ในระดับมาก รองลงมาสามารถวิเคราะห์รายการรายรับ –รายจ่าย
และนามาจัดทาบัญชีครัวเรือนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก และปัญหาด้านการเขียนหนังสือเองไม่ได้และการอ่านหนังสือไม่ออกทาให้ไม่สามารถจัดทาบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82/0.77 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
4. ปัจจัยด้านสังคม
ตารางที่ 5 ปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านสังคม
รายการ
S.D.
ค่าแปล
x
1. ผู้นาชุมชนไม่ให้ความใส่ใจ หรือสนับสนุนให้มีการ
3.63
0.55
มาก
จัดทาบัญชีครัวเรือนในชุมชน
2. ไม่มีผู้ตรวจสอบ ดูแลความถูกต้องในการจัดทาบัญชี
3.86
0.62
มาก
ครัวเรือน
3. ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชี
3.63
0.61
มาก
ครัวเรือน
4.ไม่ได้รับคาปรึกษาและคาแนะนา เมื่อเกิดปัญหาในการ
3.90
0.71
มาก
จัดทาบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม
3.75
0.62
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยสาเหตุของการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนด้านสังคมภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 เมื่อมองปัจจัยเป็นรายข้อ ส่วนใหญ่แล้ว
ไม่ได้รับคาปรึกษาและคาแนะนา เมื่อเกิดปัญหาในการจัดทาบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ซึ่ง อยู่ในระดับมาก รองลงมาไม่มีผู้ตรวจสอบ
ดูแล ความถูกต้องในการจัดทาบัญชีครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62
ซึ่งอยู่ในระดับมาก และผู้นาชุมชนไม่ให้ความใส่ใจ หรือสนับสนุนให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนในชุมชน
รวมถึงไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 3.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55/0.62 ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
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2. สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3
ตาบล แม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ไม่จัดทาบัญชีครัวเรือน
เพราะมีความรู้ สึ ก ว่า ยุ่ งยากและเป็ น ภาระ เพราะว่า จะต้องทางานนอกบ้า นและในบ้ านที่ เป็ นกิจ วัต ร
ประจ าวัน อยู่ แล้ ว อีกทั้งมีความรู้ สึ กว่าการทาบัญชีนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะกลุ่ มตัว อย่างบางคนนั้นไม่
สามารถที่จะเขียนหนังสือได้ต้องพึ่งพาลูกหลาน และจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกร มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงไม่มีแรงผลักดันในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการออม
3. แนวทางการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบล
แม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ปัญหาหลักที่ทาให้ไม่สามารถจัดทา
บัญชีครัวเรือนได้ มีทั้งหมด 3 ประเด็นและมีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไม่
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และมีความซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไป เพราะประชาชนส่วน
ใหญ่มีการศึกษาน้อย แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่
ถูกต้องให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ประเด็นที่ 2 ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงไม่มีแรงผลักดันในการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย และการออม แนวทางในการแก้ไขคือ การสร้างแรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้แก่ประชาชน โดย
อาจจะมีการจัดประกวดการจัดทาบัญชีครัวเรือนและมอบรางวัลสาหรับผู้ที่จัดทาบัญชีครัวเรือน ที่สามารถ
ลดรายจ่าย มีการออม และการเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว
ประเด็นที่ 3 ประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
บางครอบครัวมีปัญหาทางด้านการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่คล่องและคิดว่าวิธีการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทาให้ไม่มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน แนวทางในการแก้ไข คือ ให้บุคคลใน
ครอบครัวปลูกฝังการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้แก่บุตรหลาน โดยให้บุ คคลภายในร่วมกันจัดทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อที่จะทราบถึงรายรับรายจ่าย รวมถึงส่งเสริมการอดออม การเพิ่มรายได้ และอยากให้มีแบบฟอร์มสมุด
บัญชีครัวเรือนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน
ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้ กับประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า
หมู่ที่ 3 ตาบล แม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยได้จัดอบรมให้ความรู้
ในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนโดยมีเข้าร่วมอบรมโครงการในรูปแบบที่เหมาะสม
มากขึ้น ซึ่งมีผู้ เข้าร่ว มโครงการ ทั้ง หมด 30 คน มีการประเมินความรู้ความเข้าใจ และมีอาจารย์ และ
นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าการบั ญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ก าแพงเพชร แม่ ส อด ด าเนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบความความถูกต้องของการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยผลการวิจัยพบว่า

1036

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตารางที่ 6 ผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ระดับคะแนน
ก่อนเข้าอบรม หลังการอบรม
ผลการประเมิน
ต่ากว่า ร้อยละ 70
12
7
หลังการอบรมมีผู้ได้คะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ขึ้นไป
18
23
เพิ่มขึ้น จานวน 5 คน
รวม
30
30
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินจะต้องมีระดับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 70 จึงจะผ่านเกณฑ์มีความรู้ความเข้าใจในการเข้า
ร่วมอบรม

จากตารางที่ 6 ผลการอบรมพบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จานวน 23 คน
จากก่อนการพัฒนา จานวน 18 คน แสดงให้เห็นว่าผลการพัฒนามีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 5 คน
จากการศึกษาแนวคิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดทา
บัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มตัวอย่าง ทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถทาบัญชีได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดการติดสินใจ เกิดการวางแผนการ
ทางานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวเอง คณะผู้วิจัยได้เป็นผู้กระตุ้น แนะนาส่งเสริม
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือนนั้นจะพยายามเปลี่ยนแปลง
ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนจะมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาชุมชนโดยผ่านกระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บรรลุผล
สาเร็จของการวิจัย
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. ปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด อาเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา
และด้านสังคม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ด้านการรับรู้มีค่ามากที่สุด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 โดยเฉพาะการไม่มีโอกาสในการเข้ารับการเข้าฝึกอบรมการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
2. สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3
ตาบล แม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่จัดทาบัญชีครัวเรือน เพราะมี
ความรู้สึกว่ายุ่งยาก และเป็นภาระ เพราะว่าจะต้องทางานนอกบ้านและในบ้านที่เป็นกิจวัตรประจาวันอยู่
แล้ว อีกทั้งมีความรู้สึกว่าการทาบัญชีนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะกลุ่มตัวอย่างบางคนนั้นไม่สามารถที่จะเขียน
หนังสือได้ต้องพึ่งพาลูกหลาน และจากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึงไม่มีแรงผลักดันในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และการออม

1037

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

3. แนวทางการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบล
แม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการไม่
จัดทาบัญชีครัวเรือน เรียงตามลาดับความสาคัญ จานวน 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กลุ่มตัวอย่างไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนและมีความ
ซับซ้อนยุ่งยากมากเกินไป เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย แนวทางแก้ไขปัญหาคือ การจัดอบรม
ให้ความรู้ในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ความถูกต้องของการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ประเด็นที่ 2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ รวมถึง
ไม่มีแรงผลักดันในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและการออมในครัวเรือน แนวทางในการแก้ไขคือ การสร้าง
แรงผลักดันหรือแรงจูงใจให้ แก่ประชาชน โดยอาจจะมีการจัดประกวดการจัดทาบัญชีครัวเรือนและมอบ
รางวัลสาหรับผู้ที่จัดทาบัญชีครัวเรือน ที่สามารถลดรายจ่าย มีการออม และการเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว
ประเด็นที่ 3 กลุ่มตัวอย่างบางครอบครัวมีปัญหาทางด้านการอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือ
ไม่คล่องและคิดว่าวิธีการจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทาให้ไม่มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
แนวทางในการแก้ไขคือ ให้บุคคลในครอบครัวปลูกฝังการจัดทาบัญชีครัวเรือนให้แก่บุตรหลาน โดยให้บุคคล
ภายในร่วมกันจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อที่จะทราบถึงรายรับรายจ่าย รวมถึงส่งเสริมการออม การเพิ่มรายได้
และอยากให้มีแบบฟอร์มสมุดบัญชีครัวเรือนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชน
จากการศึกษาแนวคิดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลการใช้แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการจัดทา
บัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มตัวอย่าง ทาให้กลุ่มตัวอย่างสามารถทาบัญชีได้อย่างถูกต้องเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการคิดการติดสินใจ เกิดการวางแผนการ
ทางานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาชุมชนด้วยตัวของเค้าเอง คณะผู้วิจัยได้เป็นผู้กระตุ้น แนะนาส่งเสริม สามารถ
สรุปได้ว่า การพัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือนนั้นจะพยายามเปลี่ยนแปลงความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการรวมกลุ่ม พัฒนาความรู้ และการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จของการวิจัย
อภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็น ดังต่อไปนี้
1) จากการศึกษาปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการรั บรู้ 2)
ปัจจัยด้านอาชีพ 3) ปัจจัยด้านการศึกษา และ 4) ปัจจัยด้านสังคม พบว่า มีปัญหาหลักที่ทาให้ไม่สามารถ
จัดทาบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ปัจจัยในด้านการรับรู้ โดยเฉพาะเรื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสใน
การเข้ารับการฝึกอบรมจัดทาบัญชี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนและส่งผลต่อความ
เชื่อมั่น และประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา สะรุโณ
(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทาบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตาบลหินกอง อาเภอเมือง
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จังหวัดราชบุรี พบว่า ปัจจั ยด้านค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดทาบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันที่ต้องจ่ายมากกว่ารายรับจึงเป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่มีการจดบันทึกรายการต่าง ๆ และ
เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหนี้จึงมีความจาเป็นต้องนาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวในระหว่างที่
ยั ง ไม่ มีร ายรั บ ซึ่ง สาเหตุ การไม่ จั ด ทาบั ญ ชีค รั ว เรือ นของประชาชนในแต่ล ะพื้ น ที่อ าจจะไม่เ หมื อนกั น
เนื่องจากการให้ความสาคัญ การเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละ
ครัวเรือน จึงทาให้ปัญหาการจัดทาบัญชีครัวเรือนมีประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละครัวเรือน
2) สภาพปัญหาการส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3
ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
และบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยากซับซ้อนเกินไป มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ การจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยใช้เทคนิคการสอนและรูปแบบของสมุดบัญชีครัวเรือนที่ง่ายต่อการบันทึก
ขึ้น ก็จะทาให้ กลุ่ มตัว อย่างเข้าใจมากยิ่ งขึ้นและรู้สึ กไม่ยากมาก และต้องให้ หน่ว ยงานของรัฐ หรือผู้ นา
หมู่บ้านติดตามการจัดทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะทาให้กลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่ายังมีการให้ความสนใจต่อการจัดทา
บัญชีครัวเรือนนี้อยู่ตลอดเวลา ทาให้เกิดความสนใจต่อการจัดทาบัญชีครัวเรือน
3) แนวทางการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของประชาชนในเขตบ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จากการวิจัยครั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการศึกษา
อยู่ในระดับมากทาให้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือน จึงมีแนวทางแก้ไขปัญหา
คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ขั้นตอนในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง
รวมถึงประโยชน์และความสาคัญในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการจั ดทาบั ญชีครัว เรือน ซึ่ งสอดคล้ องกับทฤษฎีของนวลจันทร์ สระทองทิว
(2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนตาบลท่าเรือ อาเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบว่าผลการศึกษาสภาพการจัดทาบัญชีครัวเรือนในด้านลั กษณะบุคคล ด้านการ
บริ ห ารจั ดการ ด้านความรู้ และด้านเศรษฐกิจ ยังต้องการส่ งเสริมจากหน่ว ยงานภาครัฐ และผลการ
พัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือน ปฏิบัติการฝึกอบรม และประเมินผลการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยมีการ
บรรยายให้ความรู้และทากิจกรรมต่าง ๆ การทาทดสอบวัดความรู้ก่อนฝึกอบรมและหลังฝึกอบรม พบว่าผู้
เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนาความรู้ ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของภาวินีย์ ธนาอนวัช ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ (2556) พบว่าถ้าประชาชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
จะช่วยให้สามารถวางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งให้ระดับทัศนคติเป็นอันดับแรก ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าถ้ามีความรู้แล้วจะสามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนได้และต้องการการส่งเสริมการกระตุ้นให้มีการ
จัดทาเพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มตัวอย่างและผู้ที่
สนใจต่อไป

1039

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
1. การส่งเสริมและพัฒนาการจัดทาบัญชีครัวเรือนควรส่งเสริมและมีการติดตามอย่างเป็นระยะ
เพื่อทาให้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการให้ความสาคัญ
2. การอบรมการจั ด ทาบั ญชี ครัว เรื อนควรจัด เป็น กลุ่ มเล็ ก ๆ และมีผู้ ดู แลในการพัฒ นาอย่า ง
เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาปัจจัยการไม่จัดทาบัญชีครัวเรือนจากประชาชนในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อนามาวิเคราะห์
แนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
2. การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดทาบัญชีครัวเรือน เช่น อาชีพ
รายได้ และอายุ เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการวิจัยครั้งต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการศึกษาครั้งนี้
และประชาชนและผู้นาชุมชนหมู่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ระมาด จังหวั ดตาก ในการให้ข้อมูลการ
ศึกษาวิจั ย ตลอดจนความร่ ว มมือในการเข้าร่ว มการสนทนากลุ่ มและการอบรมทุกครั้ง เพื่อให้ งานวิจัย
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมต่อไป
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สภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน: ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
A Study on the Difficulties of on Chinese Learning of Non-Chinese Majors in
Thailand and the Countermeasure; A Study Specifically of Students
Tourism and Hotel Learning of Rajamangala University of Technology
Lanna Lampang
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพทางสังคมของนักศึกษา (2) สภาพปัญหาในการ
เรี ย นภาษาจี น และแผนรับ มือของนั กศึกษาที่ไม่ใช่ส าขาภาษาจีน (3) ความคิดเห็ นและแผนรับมือของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม คณะบริห ารธุรกิจ และศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ า นนา ล าปาง
จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด และการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนั กศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน
ได้แก่ ภาษาจีนเป็น วิช าที่สาขาวิชาฯ จัดให้นักศึกษาเรียนมิใช่ความต้องการของนักศึกษา เมื่อเรียนใน
ห้องเรียนจึงรู้สึกเฉยๆ กับวิชานี้ เมื่ออยู่ที่บ้านไม่ได้ฝึกฝนภาษาจีน ภาษาจีนนั้นนับว่ายาก ส่วนที่ยากคือ
ไวยากรณ์ คาศัพท์และพินอิน นักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือภาษาจีนเล่มอื่นนอกจากหนังสือเรียน อุปสรรคใน
การเรียนภาษาจีนคือฟังไม่ออก แปลไม่ได้ ไม่กล้าพูด เข้าชั้นเรียนเพื่อเรียนให้จบและไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์
และนักศึกษาคิดว่าคงไม่ได้ใช้ภาษาจีนในการทางาน (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแผนรับมือ
ของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน 3 ด้านได้แก่ด้านครูผู้สอน ด้านระยะเวลาการเรียน ด้านนักศึกษา พบว่า
ค่อนข้างมีปัญหามากที่สุดคือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและเข้าชั้นเรียนสาย แผนรับมือได้แก่การปรับพื้นฐาน
ภาษาจีนก่อนเรียนและการฝึกความมีวินัยให้กับนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยนโดยผู้สอนเข้าสอนทันทีเมื่อถึง
เวลาเรียนแล้วเช็คชื่อ ผู้ใดมาสายให้บันทึกว่ามาสาย
คาสาคัญ : การเรียน การสอน ภาษาจีน แผนรับมือ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม
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Abstract
The objectives of this research are: 1) to study on social condition of students 2)
to study on problems of Chinese language learning and response plan of non-Chinese
program students; 3) to study on opinions and response plan of non-Chinese program
students.
The sample group was consisted of 20 students under Bachelor of Arts Program
in Tourism and Hotel, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, RajaMangala
University of Technology Lanna, Lampang. Research tool was open and closed ended
questionnaire and unstructured interview. Statistics used for analyzing data were
percentage, arithmetic mean and Standard Deviation.
The results revealed that: 1) Most students were female with the average age of
22 years. They were studying in the 3rd year of bachelor degree; 2) Problems of Chinese
language learning and response plan of non-Chinese Program students was that Chinese
learning subject were type of program that was considered as compulsory program that
with no direct demand of students leading to lacking of home review and practice. In
addition, they also thought that Chinese language was difficult on grammar, directions and
Pinyin. Moreover, they did not read others besides textbooks. The obstacles of Chinese
language learning were inabilities to listen, translate and speak Chinese language, i.e., they
just learned Chinese to complete program’s requirements and they thought that they
would have no opportunity to use Chinese language in working; 3) Opinions on conditions
and response plan of non-Chinese program students were consisted of 3 dimensions
including teachers, learning duration, and students. It was found that students had the
most problems, i.e., students had no foundation on Chinese language and they were
always late for attending class. The response plan of these problems was improving
foundation of Chinese learning before starting Chinese language learning and practicing
students on class attending, i.e., teacher had to attend the class immediately and check
students’ names immediately for checking absence and late attending of students.
Keywords: learning, teaching, Chinese language, response plan, Tourism and Hotel
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บทนา
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้เน้ นการพัฒ นา
คุณภาพของคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้สู่ผู้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการสั่งสม
ทุนทางปัญญา โดยเฉพาะส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนภาษาสากลที่เหมาะสม
และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจวิถีชีวิตของคนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ราชกิจจานุเบกษา, 2554) นอกจากนี้กุณฑิกา พัชร
ชานนท์ และบัลลังก์ โรหิตเสถียร (2556) กล่าวว่า ภาษาจีนมีความสาคัญ เนื่องจากเป็นภาษาที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งมีผู้ที่มีเชื้อสายจีนจานวนมาก อีกทั้งปัจจุบันภาษาจีนถูกใช้
เพื่อการติดต่อธุรกิจกับนักธุรกิจจีนที่ใช้ภาษาจีน และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศส่งเสริมให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษาจีนเมื่อ 8-9 ปีก่อนจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจเรียนมากกว่า 700,000 คน ทาให้
ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้เรียนเป็นอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ และมีการจัดทาแผนพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีนขึ้นโดยมีมาตรการต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องโดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น มหาวิทยาลัย สถาบันขงจื่อ Hanban และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานพัฒนาการดาเนินงาน พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน โดยการสารวจความต้องการเรียนของ
ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตามความพร้อมและบริบทของสถานศึกษาโดยให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความต้องการและความสนใจ นอกจากนี้สุรีพร ไตรจันทร์ (2557) รายงานว่า การรวมตัวกันเป็น
ประชาคมอาเซียน (Asean community) ประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนในภูมิภาค
อาเซียนและภาษาที่ใช้เป็นภาษากลางคือภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลนี้จึงได้มีการส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้
ภาษาที่ ส องและภาษาที่ ส าม เพื่ อ สร้ า งโอกาสเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ ปั จ จุ บั น การเรี ย นการสอน
ภาษาต่างประเทศค่อนข้างเปิดกว้างและเสรี และที่สาคัญทิศทางในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าประเทศจีนจะ
เป็นมหาอานาจทางเศรษฐกิจโลกแทนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีคริสต์ศักราช 2020 ดังนั้นภาษาจีนจึง
เป็นภาษาที่สามที่น่าสนใจและน่าจับตามองมากที่สุด นริศ วศินานนท์ (2559) กล่าวว่านโยบายส่งเสริมการ
สอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษา มีสานักคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการคอยกากับดูแลและ
สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มการจั ดการเรี ย นการสอนภาษาจีน ด้ านตาราหรือหนังสื อแบบเรี ยนส่ ว นใหญ่ใช้ของ
ประเทศจีน บางแห่งเรียบเรียงขึ้นเอง ด้านผู้สอน ผู้สอนมีจานวนเพิ่มขึ้นทั้งคุณวุฒิและวิชาการ ด้านผู้เรียน
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากมัธยมศึกษามาแล้ว 3 ปีแต่ไม่ได้เป็นการเรียนต่อยอด ผู้เรียนต้องเริ่มเรียน
ใหม่ ไ ม่ ไ ด้ เ ชื่ อ มโยงต่ อ จากระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ด้ า นความร่ ว มมื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วามร่ ว มมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศจีน ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ภาษาจีน จึงได้บรรจุวิชาภาษาจีนเข้าไว้ในหลักสูตรจานวน 5 วิชาเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนได้แก่วิชา
ภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ และภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว แต่การเรียนการสอนภาษาจีนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมพบว่ายังมีปัญหาหลาย

1044

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ประการเช่น อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาอื่นไม่ได้จบวุฒิการศึกษาการสอนภาษาจีน ขาดตาราเรียนที่
เหมาะสมในการเรียน วิธีการสอนที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทาให้นักศึกษาไม่สนใจเรียน และ
ไม่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามต้ อ งการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการเรี ย นภาษาจี น และแผนรั บ มื อ ของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปางต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน:
ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลาปาง
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและแผนรับมือของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการดาเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
คือนักศึกษาหลั กสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่เรียนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ ภาษาจีนธุรกิจ และภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560 จานวน 20 คน
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสารวจ (survey research) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
และปลายปิ ด และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม-เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาในการเรี ย นภาษาจี น และแผนรั บ มื อ ของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่ ส าขา
ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง ปรากฏผลดังนี้
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1. ผลการศึกษาสภาพสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 มีอายุระหว่าง 20-21
ปี ร้อยละ 65 อายุสูงสุด 24 ปี และนักศึกษาเรียนชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 75
2. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาในการเรียนภาษาจี นและแผนรับมือของนักศึ กษาที่ไม่ ใช่ส าขา
ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง พบว่า ด้านความชอบภาษาจีน พบว่านักศึกษาชอบภาษาจีนร้อยละ 60 รองลงมาคือไม่
ชอบภาษาจีนร้อยละ 40 ด้านระยะเวลาที่เรียนภาษาจีน พบว่าเรียนภาษาจีนมาแล้ว 1-2 ปีสูงที่สุดร้อยละ
35 รองลงมาคื อ เรี ย นครึ่ ง ปี ถึ ง 1 ปี ร้ อ ยละ 25 ด้ า นพื้ น ฐานการเรี ย นภาษาจี น ก่ อ นเข้ า มาเรี ย น
มหาวิทยาลัย เคยเรียนตอนชั้นมัธยมมากที่สุดร้อยละ 45 รองลงมาคือไม่เคยเรียนมาก่อนร้อยละ 40 ด้าน
จานวนรายวิชาภาษาจีน สาขาที่เรียนมีรายวิชาภาษาจีน 4 รายวิชา ร้อยละ 95 รองลงมาคือมีรายวิชา
ภาษาจีน 3 วิชา ร้อยละ 5 ด้านจานวนชั่วโมงที่เรียน พบว่ามีจานวนชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มาก
ที่สุดร้อยละ 85 รองลงมาคือจานวนชั่วโมงเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 15 ด้านการวัดผลการสอบ
HSK สาขาไม่ต้องสอบวัดผล HSK มากที่สุดร้อยละ 90 รองลงมาคือต้องสอบวัดผล HSK ระดับ 1 และ 2
ร้ อยละ 10 ด้านเหตุ ผ ลที่ เรี ย นภาษาจี นพบว่า เป็น เงื่ อนไขของมหาวิท ยาลั ย ร้อยละ 75 รองลงมาคื อ
ช่วยเหลือในการเรียนในสาขาวิชา ร้อยละ 15 ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาตั้งใจฟังและให้
ความสาคัญกับอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ร้อยละ 80 รองลงมาคือดูละครจีนและฟังเพลงจีน ร้อยละ 15 ด้าน
ความตั้งใจทาการบ้าน เมื่อมีการบ้านนักศึกษาตั้งใจทาการบ้านมากที่สุดคือ ร้อยละ 55 รองลงมาคือลอก
การบ้านของเพื่อน ร้อยละ 20 ด้านปฏิกิริยาเมื่ออยู่ในคาบเรียนวิช าภาษาจีน นักศึกษามีปฏิกิริยาคือมี
คาถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมากที่สุดคือ ร้อยละ 50 รองลงมาคือ นั่งฟังอาจารย์สอนเท่านั้น ร้อยละ 30
ด้านความสนใจภาษาจีน นักศึกษามีความรู้สึกเฉยๆ กับวิชาภาษาจีนร้อยละ 75 รองลงมาคือ รู้สึกไม่แน่ใจ
ว่าสนใจวิชาภาษาจีนหรือไม่ ร้อยละ 20 ด้านการฝึกฝนภาษาจีน เมื่ออยู่ที่บ้านพบว่านักศึกษามีเวลาก็จะ
ฝึกฝนภาษาจีน ร้อยละ 50 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจร้อยละ 50 ด้านความยากของภาษาจีน นักศึกษาคิดว่ามี
ความยาก ร้อยละ 50 รองลงมาคือมีความยากมาก ร้อยละ 45 ภาษาจีนส่วนที่ยากที่สุดพบว่ายากทุกส่วน
(พินอิน ไวยากรณ์ คาศัพท์) ร้ อยละ 50 รองลงมาคือด้านไวยากรณ์ ร้อยละ 35 ด้านการอ่านหนังสื อ
ภาษาจีนเล่ มอื่น นั กศึกษาไม่อ่านหนังสือภาษาจีนเล่มอื่นเลยนอกจากหนังสือเรียนมากที่สุดร้อยละ 80
รองลงมาคืออ่านเป็นบางเวลา ร้อยละ 20 ด้านความชอบวิธีการสอนภาษาจีน นักศึกษาชอบวิธีการสอน
แบบให้ อาจารย์ ผู้ ส อนอธิบ ายพร้ อ มให้ นักศึกษาปฏิบั ติตาม เมื่อเรีย นในห้ องเรียนมากที่สุ ดร้อยละ 45
รองลงมาคือ ให้ เล่ น เกมเกี่ย วกับ วิช าที่ อาจารย์ส อน ร้อยละ ด้า นอุปสรรคในการเรียนภาษาจีน พบว่ า
นั กศึกษาฟังไม่ออก มากที่สุ ดร้ อยละ 45 รองลงมาคือเนื้อหาในการเรียนยากเกินไป ร้อยละ 40 ด้า น
แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน สิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาคือ เพื่ อการงานที่ดีใน
อนาคต มากที่สุดร้อยละ 75 รองลงมาได้แก่ต้องเรียนเพราะจาเป็นและต้องการเรียนให้จบ ร้อยละ 15 ด้าน
ปัญหาที่พบในการเรียนภาษาจีน เมื่อนักศึกษาเรียนภาษาจีนปัญหาที่พบคือฟังอาจารย์สอนไม่เข้าใจมาก
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ที่สุดร้อยละ 45 รองลงมาได้แก่นักศึกษาไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ร้อยละ 35 ด้านความรู้สึกในวันที่มี
เรียนวิช าภาษาจี น เมื่อนั กศึกษาทราบว่าวันนี้มีเรียนวิชาภาษาจีน นักศึกษามีความรู้สึ กว่าแค่ไปเรียนก็
พอแล้วเพราะปกติไม่ได้นาวิชานี้ไปใช้แต่อย่างใดมากที่สุด ร้อยละ 75 รองลงมาคืออยากไปเรียนมาก ร้อย
ละ 10 ด้านปัจจัยที่ทาให้นั กศึกษาไม่อยากเรียนภาษาจีน ได้แก่ สาขาวิชาของนักศึกษาไม่จาเป็นต้องใช้
ภาษาจีนในการทางาน มากที่สุดคือ ร้อยละ 45 รองลงมาคือวิธีการสอนภาษาจีนของอาจารย์ ร้อยละ 35
3. ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของ
นักศึกษาที่ไม่ใช่ภ าษาจี น : ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง มีดังนี้คือ
3.1 ด้านอาจารย์ผู้สอน
- วิชาภาษาจีนมีอาจารย์ผู้สอน 2 คนดังนี้ ผู้สอนคนที่ 1 มีวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน เริ่มสอนที่นี่ครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ ผู้สอนคนที่ 2 มีวุฒิการศึกษาด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เคยอบรมการเรียนการสอนมาจากประเทศจีน เขียน พูด สื่อสารภาษาจีนได้
ดี
- อาจารย์มีภาระการสอน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยอาจารย์คนหนึ่งสอนเฉพาะภาษาจีน
เพียงอย่างเดียว ส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งสอนทั้งวิชาภาษาจีนและวิชาทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม
- ด้านวัตถุประสงค์ของการเปิดสอนรายวิชาภาษาจีนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมพบว่าวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
มีให้เลือกทั้งหมด 5 วิชาคือ ภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ ภาษาจีนเพื่อ
ธุรกิจและภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
- ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนในเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ในการเรียนการสอน เพิ่มอัตรากาลัง
โดยเพิ่มอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษาด้านภาษาจีนโดยตรงในสาขาวิชาชีพ
- ด้านเอกสาร ตาราเรียน ที่ใช้ในประกอบการเรียนการสอนนั้น อาจารย์ผู้สอนได้ผลิต
เอกสารประกอบการสอนขึ้นตามคาอธิบายรายวิช าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และมีการ
ค้นคว้า ตรวจเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสาร ตารา ทั้งในและต่างประเทศ
- ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนแล้ว ผู้เรียนยัง
ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีต่างๆ ของจีนที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัย เช่ น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลสารทจีน
เทศกาลไหว้พระจันทร์ นอกจากนี้มีกิจกรรม การประกวดร้องเพลงจีน เดินแฟชั่นโชว์ชุดประจาชาติจีน
ประกวดเขียนตัวอักษรจีน ด้วยพู่กันจีน และการแสดงละครจีน
- ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนใช้ซีดีภาพยนตร์
จีน ข้อมูลจากเว็บไซต์ การฝึกออกเสียงพินอิน (PIN YIN) การฝึกสนทนาภาษาจีนในเว็บไซต์ต่างๆ สื่อการ
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สอนแบบของจริ งได้แก่ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพวัด โบราณสถานต่างๆ เอกสารการแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวของบริษัททัวร์
- ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาภาษาจีนพบว่า มีการวัดผล ประเมินผล โดย
การทดสอบย่อยท้ายบท สอบกลางภาค สอบปลายภาค งานมอบหมาย ทักษะการนาเสนอ การตอบคาถาม
การสื่อสารในชั้นเรียน พฤติกรรมการเรียนและพัฒนาการหลังเรียน รวม 100 คะแนน
- ด้านความต้องการความช่วยเหลือ มีความต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนธุรกิจ หรือ สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรง
3.2 ด้านระยะเวลาเรียน
- รายวิชาภาษาจีน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กาหนดให้เรียน 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ต่อเนื่องกัน ซึ่งนานเกินไป ทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อหน่าย ความตั้งใจเรียนลดลง ไม่มีสมาธิใน
การเรี ยน นั กศึกษาก้มหน้าก้มตากดโทรศัพท์มือถือ เข้าออกห้ องเรียนโดยไม่ขออนุญาต บางคนไปเข้า
ห้องน้า ออกไปดื่มน้า ออกไปคุยโทรศัพท์ บางครั้งออกไปนาน 10-20 นาที คุยกันในชั้นเรียนขณะอาจารย์
สอนอยู่ที่หน้าชั้น ทาให้ผู้สอนต้องหยุดสอนก่อนครบเวลาสอน ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาคนที่มีความตั้งใจ
เรียน จึงมีความคิดเห็นว่าการเรียน 3 ชั่วโมงต่อเนื่องกันนั้นนานเกินไป
3.3 ด้านนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชานี้ ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาจีน ทาให้
นั กศึกษาไม่ส ามารถพูดภาษาจี น ได้ การเรียนในห้ องอาจารย์จะพูดให้ ฟังก่ อนแล้ ว ให้ นักศึกษาพูดตาม
บางครั้งนักศึกษาพูดตามไม่ได้ ด้านการเขียนก็เป็นไปในทานองเดียวกัน เนื่องจากนักศึกษาไม่เคยฝึกฝน
ภาษาจีนมาก่อน ช่วงเวลาที่เรียนนานเกินไป 3 ชั่วโมงต่อครั้งต่อสัปดาห์ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย และทา
ให้ไม่อยากเรียนภาษาจีน นักศึกษามาเรียนไม่ ตรงเวลา มาสาย เช่น เริ่มเรียน 8.00 น. แต่มาเรียนเวลา
9.00 น. บ้ าง 10.00 น. บ้ าง เมื่อผู้ เรี ย นมาสายทาให้อาจารย์และเพื่อนที่มาตรงเวลาต้องเสียเวลารอ
นั กศึกษาที่มาสาย ทาให้ เสี ย เวลามาก นักศึกษาที่มาตรงเวลาก็เสี ยความรู้สึ กและเกิดความเบื่อหน่าย
แบบเรียนภาษาจีนที่ใช้เรียนไม่มีความต่อเนื่องของเนื้อหา เช่นวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารจะเน้นพูดบท
สนทนาเป็นเรื่องๆ ไป เช่น บทสนทนาเรื่องการถามเส้นทาง การท่องเที่ยว การจองโรงแรม และการสั่ง
อาหารเป็นต้น ด้านการให้การบ้าน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอน 2 คนมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน อาจารย์ ผู้สอน
คนหนึ่งจะให้การบ้านแต่ให้ผู้เรียนทาให้เสร็จภายในเวลาที่เรียนในห้องเรียนนั้น ส่วนอาจารย์อีกคนหนึ่งจะ
เน้นวิธีการสอนและตอบคาถามภายในห้อง บางครั้งมีการทดสอบหลังจากเรียนเสร็จแล้วในชั่วโมงเรียนนั้น
เช่นให้ฝึกพูด ฝึกเขียน แต่งประโยคจากคาศัพท์ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
ด้านสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่ภาษาจีน : ศึกษา
เฉพาะ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลาปาง สรุปและอภิปรายผลได้ว่า นักศึกษามีความรู้สึกเฉยๆ กับวิชาภาษาจีน เพราะวิชาภาษาจีนไม่ได้
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เป็นวิชาบังคับ เป็นเพียงวิชาเลือก 3 หน่วยกิต ไม่ใช่วิชาเอกนักศึกษาจึงไม่ให้ความสาคัญ นักศึกษารู้สึกว่า
ภาษาจีนยาก และด้านไวยากรณ์ยากที่สุด สอดคล้องกับวัชญา มุขธนสมบัติ (2560) รายงานว่า ไวยากรณ์
จีนมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนพื้น ฐาน ครูและนักเรียนในประเทศไทยนาตารา
ไวยากรณ์มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สาคัญสาหรับการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาจีน สอดคล้องกับนภา บารุงศิลป์
(2560) กล่าวว่าในเรื่องของการอ่านหนังสือภาษาจีนนั้นนอกจากหนังสือเรียนแล้วนักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือ
ภาษาจีนเล่มอื่นเลย อาจเป็น เพราะว่านักศึกษาไม่ชอบภาษาจีนจึงไม่สนใจการอ่านหนังสือจีนเล่มอื่น การ
อ่านเฉพาะหนังสือเรีย นก็เพื่อให้ส ามารถเรียนให้ ผ่านเท่านั้น แตกต่างกับฉวีว รรณ คูหาภินันท์ (2542)
รายงานว่าการอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยชรา การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนา
ตนเองคือพัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทาให้
เกิดความรู้ทักษะต่างๆ การอ่านหนังสือจะทาให้เกิดความรู้ทักษะต่างๆ นอกจากนี้จะทาให้เกิดการสะสม
ประสบการณ์ความรู้ และคาศัพท์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในด้านวิธีการสอนภาษาจีนนักศึก ษาชอบให้ผู้สอน
อธิบายพร้ อมให้นักศึกษาปฏิบัติตามซึ่งสอดคล้ องกับพวงพร แซ่คู (2555) รายงานว่า ภาษาจีนถือเป็น
ภาษาต่างประเทศหนึ่งที่ต้องใช้หลักการและเทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจภาษาได้
ดียิ่งขึ้น ครูผู้สอนควรมีเทคนิคการสอนที่ดีจะทาให้นักเรี ยนชอบดังนี้คือ ครูไม่ควรสอนเร็วหรือช้าเกินไป ใช้
ภาษากายในการช่วยอธิบายศัพท์หรือช่วยในการสื่อสาร ครูควรเป็นผู้แนะนาฝึกให้นักเรียนค้นหาศัพท์ใน
พจนานุกรม ฝึกให้อ่านบทเรียนและคาศัพท์ คอยปรับเสียงเมื่อผู้เรียนออกเสียงไม่ถูกต้องและชมเชยผู้เรียน
เวลาผู้เรียนอ่านออกเสียงไม่ถูกต้อง หากิจกรรมนันทนาการมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน และใช้
สถานการณ์จาลองในการฝึกให้ผู้เรียนพูด และสร้างบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นจีนทั้งในห้องเรียนและห้อง
ทางานครูผู้สอนภาษาจีนหรือมีมุมภาษาจีนที่แสดงถึงวัฒนธรรมจีน ส่วนอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนคือ
นักศึกษาฟังไม่ออก อาจเป็น เพราะว่านั กศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีพื้นฐานการเรียน
ภาษาจีนมาน้อยมาก จึงฟังไม่ค่อยออก และไม่เปิดใจยอมรับในการเรียนภาษาจีน แตกต่างกับวรากร แซ่พุ่น
และคณะ (2560) ปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา พบว่าจุดอ่อน
ในการเรียนภาษาจีนของนักเรียนมากที่สุดคือทักษะการพูด รองลงมาคือทักษะการเขียนและการอ่าน และ
แตกต่างจากศุภชัย แจ้งใจ (2552) รายงานว่า อุปสรรคในการเรียนภาษาจีน ของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจ
จีนและสาขาจีนศึกษา คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิท ยาเขตภูเก็ตนั้นพบว่าผู้เรียนมี
ปัญหาการเขียนภาษาจีนมากที่สุด รองลงมาคืออักษรจีน ส่วนการฟังภาษาจีนมีปัญหาน้อยที่สุด ปัญหาที่
พบในการเรียนภาษาจีนคือฟังอาจารย์ไม่เข้าใจ ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน ศุภชัย แจ้งใจ (2552) กล่าวว่า
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร ฟั ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น ส า ข า วิ เ ท ศ ธุ ร กิ จ จี น แ ล ะ ส า ข า จี น ศึ ก ษ า ค ณ ะ วิ เ ท ศ ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตภู เก็ต มี ปัญหาน้อ ยที่สุ ด และแตกต่างจากปทิต ตา กิจศิ ริบุ ญ
(2548) รายงานว่าทักษะการพูดภาษาจีนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือมีปัญหาน้อยที่สุดและทักษะการพูดมี สาคัญในชีวิตประจาวัน สาหรับในวันที่มีเรียนภาษาจีน
นักศึกษาคิดว่าแค่ไปเรียนให้ครบเวลาเท่านั้น ไม่ได้ตั้งใจเข้าเรียนเพราะต้องการเรียน และมีความรู้สึกว่า
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ภาษาจีนไม่ได้มีความสาคัญ เรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น และไม่อยากเรียน
ภาษาจีน คิดว่าแค่เรียนให้ครบตามหลักสูตรเท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วนั้นสาขาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมนั้น เมื่อไปทางานจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว ลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน
ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการเรียนภาษาจีนและแผนรับมือของนักศึกษาที่ไม่ใช่
ภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ลาปาง สรุปผลอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านอาจารย์ผู้สอน มีอาจารย์ 2 คน ผู้สอนคนที่ 1 มีวุฒิการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การสอนภาษาจีน เริ่มสอนที่นี่ครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ ผู้สอนคนที่ 2 มีวุฒิการศึกษาด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรม เคยอบรมการเรียนการสอนมาจากประเทศจีน เขียน พูด สื่อสารภาษาจีนได้ดี แผนรับมือ
คือ ให้อาจารย์ผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนเป็นพี่เลี้ยง สาธิตการสอนให้ดูเป็นตัวอย่าง เมื่อสอนบ่อยครั้ง
ทาให้เกิดประสบการณ์และการสอนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้สอนมีภาระการสอนค่อนข้างมากเฉลี่ย 30 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ต่อคน แผนรับมือคือ ควรปรับลดภาระการสอนของอาจารย์ไม่ให้เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อ
จะได้มีเ วลาเตรี ย มการสอนและมี เวลาทบทวนบทเรี ยนให้ กั บนัก ศึก ษาที่ เรี ยนไม่เข้ าใจ สอดคล้ องกั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา (2555) กล่าวว่า การคิดภาระการสอน กาหนดให้ปฏิบัติงานสอนตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่า ดังนี้คือ งานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ขั้นต่าคือ 5-7 ภาระงานเท่ากับ 2028 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การสอนภาคทฤษฎีมีเกณฑ์ดังนี้คือ สอนวิชาทฤษฎี 1 คาบเท่ากับ 2 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อ
นาตารางสอนของอาจารย์ทั้งสองคนมาคิดภาระการสอนแล้วจะได้ 30 ชั่วโมง ซึ่งมากเกินไป ทาให้ไม่มีเวลา
เตรียมการสอนและและไม่มีเวลาทบทวนบทเรียนให้กับนักศึกษาที่เรียนไม่เข้าใจ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2552) กล่าวว่า งานสอนให้มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด ซึ่ง
การสอนในระบบทวิภาคอย่างน้อยต้องมีภาระสอนขั้นต่าสองรายวิชาต่อ 1 ภาคการเรียน รายวิชาละ 3
หน่วยกิต ด้านสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ส่วนใหญ่อาจารย์ผู้สอนนาซีดีภาพยนตร์จีน นา
ข้อมูลจากเว็บไซต์ แบบฝึกการออกเสียงพินอิน (PIN YIN) แบบฝึกการสนทนาภาษาจีนในเว็บไซต์ต่างๆ สื่อ
การสอนแบบของจริงได้แก่ ภาพสถานที่ท่องเที่ยว ภาพวัด โบราณสถานต่างๆ เอกสารการแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ แผนรับมือคือ อาจารย์ผู้สอนพยายามหาสื่อการสอนที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นสื่อของจริง ด้านความต้องการความช่วยเหลือ สาขาฯ มีความต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิการศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนธุรกิจ หรือ สาขาการสอนภาษาจีนโดยตรงเพิ่มขึ้น แผนรับมือคือ หากมี
อาจารย์ผู้สอนจบสาขาดังกล่าวโดยตรง อาจทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น อาจเป็น
อาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์ในการสอนหรืออาจารย์ชาวจีนที่สื่อสารกับผู้เรียนได้ดี ส่วนระยะเวลา
เรียนรายวิชาภาษาจีน กาหนดไว้ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ติดต่อกันซึ่งนานเกินไป ทาให้นักศึกษาเกิดความเบื่อ
หน่าย ความตั้งใจเรี ยนลดลง ไม่มีสมาธิในการเรียน นักศึกษาก้ มหน้าก้มตากดโทรศัพท์มือถือ เข้าออก
ห้องเรียนโดยไม่ขออนุญาต ออกไปห้องน้าบ้าง ออกไปดื่มน้าบ้าง ออกไปคุยโทรศัพท์บ้าง บางครั้งออกไป
นาน 10-20 นาที คุยกันในชั้นเรียนขณะอาจารย์สอนอยู่ที่หน้าชั้น ทาให้ผู้สอนต้องหยุดสอนก่อนครบเวลา
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สอน ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่มีความตั้งใจมาเรียน ผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการเรียน 3 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน
นั้นนานเกินไป แผนรับมือคือ ควรเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 3 ครั้งต่อสัปดาห์น่าจะเหมาะสมมากที่สุด
เพราะทาให้ นั ก ศึกษาได้ฝึ กพู ด อ่าน เขีย น ได้ บ่อ ยครั้ งขึ้ น ทาให้ เกิด ทัก ษะเพิ่ มมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
Jiewfudao (2016) กล่าวว่า การเรียนภาษาจีนนั้น หากต้องการพูดภาษาจีนได้เร็ว ควรมีเวลาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วันเช่น จันทร์ 1 ชั่วโมง พุธ 1 ชั่วโมง ศุกร์ 1 ชั่วโมง เพื่อเรียนภาษาจีนให้เข้าใจดีขึ้น และ
ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ
ด้านนักศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่มีพื้นฐานการเรียนภาษาจีนมาก่อน นักศึกษาไม่สามารถพูด
ภาษาจีนได้ ต้องการให้อาจารย์พูดให้ฟังก่อนแล้วจึงปฏิบัติตาม อีกประการที่สาคัญคือนักศึกษาเข้าเรียน
สายทาให้อาจารย์และเพื่อนที่มาตรงเวลาต้องเสียเวลารอนักศึกษาที่มาสาย ทาให้เสียเวลา นักศึกษาที่มา
ตรงเวลาก็เสี ยความรู้สึ กและเกิดความเบื่อหน่าย แผนรับมือคือ ปรับพื้นฐานภาษาจีนเมื่อเริ่มเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย อาจจะปรับพื้นฐานประมาณ 20-30 ชั่วโมงก่อนเริ่มเรียนจริง ปรับเวลาเรียนให้เป็นครั้งละ 1
ชั่วโมง 3 ครั้งต่อสัปดาห์ อาจส่งผลให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้นได้ และ เมื่อถึง เวลาเรียนให้อาจารย์
เข้าสอนตามเวลาถึงแม้นักศึกษายังมาไม่ครบ จากนั้นเริ่มเช็คชื่อเพื่อฝึกให้นักศึกษารับผิดชอบและมีวินัย
หากนักศึกษาคนใดมาสายอาจารย์สามารถเช็คชื่อให้ได้แต่ระบุในใบเช็คชื่อว่ามาสาย นักศึกษาก็จะปรับปรุง
พฤติกรรมข้อนี้ได้ สอดคล้องกับ Tatsarin (2560) กล่าวว่า ด้านกติกาในห้องเรียนผู้สอนต้องกาหนดกฏ
กติกาในห้องเรียนให้ชัดเจนและแจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่คาบเรียนแรก เพื่อทาความเข้าใจและตกลงกัน
ระหว่างผู้ส อนและผู้เรี ยน เช่นถ้าแต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะไม่ให้ทดสอบ ถ้าสวม
รองเท้าแตะมาเรียน ขอให้ถอดวางไว้หน้าห้อง และจะเชิญนักศึกษาออกจากห้อง เมื่อนักศึกษาพูดคุยเสียง
ดังรบกวนผู้อื่น หรือใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมส์ หรือทากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน อาจจัดที่นั่ง
สาหรับนักศึกษาที่เข้าห้องเรียนสาย เมื่อนักศึกษาเห็นว่าถ้ามาสายต้องนั่งแยกกับเพื่อน จะปรับพฤติกรรมให้
มาตรงเวลา และสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผู้สอนต้องใช้กฎกติกาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย และให้ความเท่าเทียม
กับนักศึกษาทุกคน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 น าผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ เ สนอให้ กั บ ผู้ บ ริห ารหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อทราบถึงปัญหาที่พบและแก้ไขปัญหาต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยในหลักสูตรการท่องเที่ยวละการโรงแรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคเหนืออีก 4 แห่งคือเชียงใหม่ เชียงราย ตากและน่าน เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาในการ
เรียนภาษาจีนและแผนรับมือนักศึกษาที่ไม่ใช่สาขาภาษาจีน: ศึกษาเฉพาะนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
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นวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน
: กรณีศึกษาบ้านลุ่มกลาง อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
Innovation of Community Engagement in Waste Disposal of
MaesanSubdistrict Administrative Organization
: A Case Study Ban LumKlang, TambonMaesan Amphurhangchat
Lampang Province.
ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร(Titikarn suriyasarn)1* อุษา โบสถ์ทอง(Usa Bostong)2
จิรประภา คาราช(Chiraprapha Khamrach)3
จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ(Jeeraporn Pongpanpattana) 4 กนกพร สันเทพ(Kanokporn Santep)5
1,4
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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)รูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในปัจจุบัน2)
นวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลางแบบมีส่วนร่วม 3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานวัตกรรม
การกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชน 4)ผลจากการนานวัตกรรมมาใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชน และ5)
การนานวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่สัน ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านลุ่มกลาง จานวน 70
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จาก
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้ อมูลเชิงปริมาณใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษาพบว่า1) ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนโดยการจัดการเองในแต่ละครัวเรือน โดย
การเผา การนาไปทิ้งในแหล่งต้นน้าคือ ลาน้าแม่สัน ส่วนขยะพลาสติกมีคนรับจ้างมาเก็บภายในพื้นที่ 2)
นวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนโดยการนาเสนอสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ความเชื่อรูป
แบบเดิมของชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมในการกาจัดขยะประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจว่าขยะ
เปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้มากที่สุด 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานวัตกรรมการกาจัดขยะ
มูลฝอยของชุมชนพบว่า ประชาชนมีเจตคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยโดยคิดว่าการจัดการขยะควรเริ่มจาก
ครัวเรือนก่อน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน ควรมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูล
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ฝอย 4) ผลจากการนานวัตกรรมมาใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนด้านการมีส่วนร่วมทากิจกรรม
โครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และรองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ 5)ประชาชนให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่ วมในการค้น หาปัญหา มีการร่ว มวางแผนและดาเนินการแก้ไขปัญหา โดยมี
รูปแบบการดาเนิน โครงการคือ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านจากขยะมูลฝอย ซึ่งมีผู้สู งอายุเป็นแกนนาในการ
ขับเคลื่อน เพื่อนาไปสู่การมีส่วนร่วมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: นวัตกรรม , ขยะมูลฝอย ,การมีส่วนร่วม
Abstract
This research aims 1)the community's waste disposal model, 2) the innovation of
solid waste disposal of Ban LumKlang community, 3) the factors influencing the
introduction of community solid waste disposal innovations, 4)the effect of using
innovations in community solid waste disposal and 5) the application of research
innovation to the waste management policy of Tambon Administration
Organization.Population sample used in the research consisted people living in the Ban
Lumklang 70 members . The tool used to collect data was a questionnaire using
quantitative and qualitative data collection by interview observation group discussions
and workshops. Quantitative data analysis was used for descriptive statistics: percentage,
mean, standard deviation.Use qualitative analysis content analysis.
The results showed that: 1) people manage household waste by managing their
own household, have burned, bring waste to the river was the source of water was
Maesan Stream. In part of the waste was plastic waste, there were people employed in
the area. 2) The innovation of waste disposal in Ban LumKlang community by offering
something new, change of values, tradititional beliefs in community involvement in
garbage disposal. Knowledge of waste management and waste separation, knowledge of
most about wet waste was food waste, vegetable waste, fruit peel know most. 3) Factors
affecting the adoption of waste disposal innovations of community found attitude of
people of about solid waste management was waste management should start from the
household. So if the TambonAdministrative Organization. There are projects / activities
related to the separation of solid waste. 4) The result of using innovations in waste
disposal of the community, participation in project activities have the highest mean. And
secondary participation, planning and decision making. 5) the public attaches importance
to the problem, planned and implement solutions. The project is a village development
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fund from waste. Using the elderly werethe driving force. Contribute to sustainable waste
management.
Keywords: innovation, solid waste, participation
บทนา
จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษที่ได้ทาการสารวจปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 7,782 แห่ง ในปี พ.ศ.2556 พบว่าอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวันในปี พ.ศ.
2551 คิดเป็น 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวั น แต่ในปี พ.ศ.2556 คิดเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งมี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสาหรับประเทศไทยมีขยะมูลฝอยในปี พ.ศ.2556 รวม 26.77 ล้านตัน ซึ่งมี
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2555 จานวน 2 ล้านตัน และหากคานวณตามพื้นที่ที่เกิดขยะมูลฝอยจะพบว่า
อัตราการเกิดขยะมูลฝอยกิโลกรั มต่อคนต่อวันในเขตเทศบาลนคร คิดเป็น 1.89 เทศบาลเมือง 1.15
เทศบาลตาบล 1.02 เมืองพัทยา 3.90 และองค์กรบริหารส่วนตาบล 0.91 โดยมีประมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
กาจัดแบบถูกต้องเพียงจานวน 7.2 ล้านตันหรือคิดเป็นร้อยละ 27 ปริมาณขยะมูลฝอยที่กาจัดแบบไม่
ถูกต้องมีจานวน 6.9 ล้านตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้เก็บขนตกค้างในพื้นที่จานวน 7.6 ล้านตัน และ
ปริ มาณขยะมูล ฝอยที่ น ากลั บ มาใช้ป ระโยชน์ ใ หม่ จานวน 5.1 ล้ านตัน (กรมควบคุ มมลพิ ษ, 2560)
นอกจากนั้นผลการสารวจยังพบว่าจังหวัดลาปางเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมเป็นอันดับที่ 14
ของประเทศ โดยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมมากที่สุด จะเห็นได้ว่าปัญหาขยะจึง
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปนเปื้อนมลพิษจากขยะสู่ดิน แหล่งน้า เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค และส่งผลต่อภาวะโลกร้อนจากก๊าซที่เกิดขึ้นจากกองขยะมูลฝอยปัญหาขยะเป็น
ปัญหาที่สาคัญที่สร้างผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจต่อประเทศเพิ่มมากขึ้นจนในปี พ.ศ.
2557จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการผลักดันให้การจัดการขยะมูลฝอยกลายเป็นปัญหาที่เป็น
วาระแห่งชาติ และต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องขยะจากที่เคยเน้นการกาจัดทิ้ง มาเป็นเน้นเรื่องการ
ลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยลดการใช้ (Reduce) นามาใช้ซ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) รวมถึงการใช้ประโยชน์การขยะ เพื่อ ทาให้เหลือมูลฝอยที่ต้องกาจัดน้อยที่สุด เช่น การทาปุ๋ย
การสร้างพลังงานทดแทนในครัวเรือน ฯลฯ (ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์และคณะ,2560) ดังนั้นการกาจัดขยะ
จึงไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือของคนใดคนหนึ่ง
ตาบลแม่สันมีพื้นที่ทั้งหมด 73.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 46,188 ไร่ ประกอบด้วย 9
หมู่บ้านได้แก่ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 1 บ้านลุ่มกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 บ้านแม่สัน หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
ขวาก หมู่ที่ 5 บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 6 บ้านปันเต้า หมู่ที่ 7 บ้านนาเงิน หมู่ที่ 8 และบ้านหัวทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 9
และมีครัวเรือนจากข้อมูลทะเบียนราษฏร์ อาเภอห้างฉัตร เมื่อปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นจานวน 1,634 ครัวเรือน
มีประชากรจานวน 4,538 คน แยกเป็นชาย 2,243 คน หญิง 2,295 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
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เกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง และถั่วลิสง เป็นต้น บริบทชุมชนเป็ นแบบชนบท มีลาน้าที่สาคัญ
ได้แก่ ลาน้าแม่ยาว ลาน้าแม่ป๋อน ลาน้าแม่สัน(องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน [ออนไลน์],2560)
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลแม่สันโดยเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ 1.5 ตัน (สัมภาษณ์นายบุญ
เนตร เตชะอุ่น,2560) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันได้ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยนาเตาเผา
ขยะมาทดลองใช้ในการจัดการขยะของชุมชน แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุมทั้งพื้นที่ตาบล
แม่สันเนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่
ไม่ให้ความสนใจและความร่วมมือเท่าที่ควร และมองว่าการจัดการขยะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐ สาหรับ
การจัดการขยะในพื้นที่ตาบลแม่สันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่หมู่บ้านดาเนินการจัดการเอง ด้วยวิธีการขุดบ่อ
สาหรับนาขยะไปทิ้งซึ่งมีปัญหาตามมาคือ ในช่วงฤดูฝน น้าฝนที่ตกลงมาในบ่อทิ้งขยะทาให้น้าดังกล่าวซึมลง
สู่แหล่งน้าอุปโภคบริ โภค และแหล่งน้าการเกษตรของประชาชน ซึ่งบางหมู่บ้านมีบ่อทิ้งขยะอยู่ไกลจาก
ชุมชนค่อนข้างมาก จึงเกิดการลักลอบนาขยะไปทิ้งในแหล่งน้า ส่งผลเสียต่อแหล่งน้าและสัตว์น้า การเผาใน
ที่โล่งแจ้งก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ และนาขยะไปลักลอบทิ้งในที่สาธารณะทาให้เกิดแหล่งพาหะ
นาโรคต่าง เช่น หนู แมลงสาบ เป็นต้น (สัมภาษณ์นายกฤษภาพ เทพภาพ)
ปัญหาขยะจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากส่งผลกระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจ
ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ และค่ารักษาพยาบาลสาหรับโรคที่เกิดจากพาหะนาโรคจากขยะ มิติ
สั งคมก่อให้ เกิ ด ความขัด แย้ งของคนในชุ มชนหากมีการลั กลอบทิ้ง ขยะในพื้ นที่ของเพื่ อนบ้า น และมิ ติ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผา มลภาวะทางกลิ่น และความสวยงามของพื้นที่
ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนต่างให้ความสาคัญในการจัดการและแก้ไขปัญหามาโดย
ตลอดหลายสิบปี แต่ไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ(กันติพิชญ์ ใจบุญ[ออนไลน์], 2560) ดังนั้น
จากความสาคัญของปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน กรณีศึกษา : บ้านลุ่ มกลาง อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง เพื่อนาผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการวางแผน ตัดสินใจ และการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน และให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของชุมชนที่ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง
2. เพื่อศึกษานวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลางแบบมีส่วนร่วม
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง
4. เพื่อศึกษาผลจากการนานวัตกรรมมาใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง
5. เพื่อศึกษาการนานวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะ
ขององค์กรบริหารส่วนตาบลแม่สัน
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้วยวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative research) เพื่อศึกษานวัตกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน แนวทางและมาตรการใน
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในบ้านลุ่มกลาง ตาบลแม่สัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปางพื้นที่การ
วิจัยคือ บ้ านลุ่มกลาง ตาบลแม่สัน อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปางประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านลุ่มกลาง ตาบลแม่สัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง พ.ศ.2560 จานวน 157
ครัวเรือน มีจานวนประชากร 514 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจานวน 70
คน ได้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านลุ่มกลาง และเชิงคุณภาพ จานวน 5 คนได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่ว นตาบลแม่สั น กานัน ผู้ ใหญ่บ้ าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ระยะเวลาในการวิจัยอยู่ระหว่างเดือน สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย เครื่องมือ 2 ชนิดได้แก่
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ค่าความเชื่อถือร้อยละ 90 จานวน 70 คน (จาก
ตารางสาเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่) ประกอบด้วย แบบสอบถามจานวน 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ
ตอนที่ 3แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน
ตอนที่ 4 คาถามปลายเปิด
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
2.1 แบบสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ พูดคุยทั่วไปแต่
มีจุดมุ่งหมายว่าต้องการข้อมูลเรื่องใด โดยทาการสัมภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมู ลฝอยที่ผ่านมา การสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ การแก้ไขปัญหามูลฝอยในชุมชน
2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตพร้อมกับการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านการ
จัดการมูลฝอย กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2.3 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ใช้วิธีการสังเกตโดยตรง เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในชุมชน การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม
2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) ผู้วิจัยจัดประชุม เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาในการดาเนินงานการจัดการมูลฝอย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในปัญหาและยัง
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาเนินการวิจัย โดยเนื้อหาใน
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การสนทนาประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์มูลฝอยทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สาเหตุของปัญหาใน
ชุมชน ผลกระทบของปัญหามูลฝอย หน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการจัดการมูลฝอย การสนั บสนุนหรือบริการ
ต่าง ๆ ในการจัดการมูลฝอย ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอย แนวทางในการแก้ปัญหาและ
แนวทางในการจัดการมูลฝอยในหมู่บ้านให้ดีขึ้น
เทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลคณะผู้วิจัยชี้แจงทาความเข้าใจในการเก็บข้อมูล เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและ
ตรงกันก่อนการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลมีดังต่อไปนี้ คือ
1. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
1.1 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จากแหล่งข้อมูลเอกสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยข้อมูลที่เก็บควรพิจารณาความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
1.2 ใช้แบบสอบถาม โดยการไปสอบถามกลุ่ มตัวอย่างที่เข้าร่วมการวิจัย ซึ่งมี
การนัดหมายไว้ล่วงหน้าและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดาเนินการและสร้างความคุ้นเคย ความเป็นกันเอง
ต่อกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ให้สอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงและถูกต้องมากที่สุด
2. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การสัมภาษณ์และการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (A-I-C) แหล่งข้อมูลคือ ผู้นาชุมชน
อาสาสมัครชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การมีส่วน
ร่วม และการดาเนินงานในการกาจัดขยะมูลฝอย ในเรื่องสถานการณ์ขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน หน่วยงานที่เข้า
มามีส่วนร่ วมในการสนับสนุน หรือบริการต่าง ๆ ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน แนวทางการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนมาตรการและแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยให้ดีขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ภายหลังจากได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัย
ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงได้นาเอาข้อมูลมาเพื่อ
นาไปประมวลผลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและ
การสนทนากลุ่ม นามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้วนามาแยก
ออกเป็ น หมวดหมู่ตามประเด็ น ปั ญหา และท าการตีความหมายจากข้อมู ล ที่ได้ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นการ
วิเ คราะห์ เ นื้ อ หาของข้ อมู ล (Content Analysis) เพื่อ สรุ ป และน าไปเชื่อ มโยงความสั ม พัน ธ์ใ นการ
ทาการศึกษา
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สถิติที่ใช้ในโครงการวิจัยนี้
สถิติที่ใช้ได้แก่
สถิติบรรยาย ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
1. การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยจะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 97)
f
 100
N
P =

เมื่อ

P
แทน ค่าร้อยละ
f
แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ
N
แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
2. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 98)
X =

x

N
เมื่อ
X
แทน
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
X แทน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N
แทน
จานวนประชากร
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 98)
เขียนแทนด้วย S.D.
S.D. =  (X - X)2
N
เมื่อ
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร
X
แทน คะแนนแต่ละจานวน
X
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
N
แทน จานวนประชากร

แทน ผลรวมของข้อมูล
เกณฑ์การวัดค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ใช้การแบ่งระดับคะแนนแบบ Rating Scale ของ Likert
ออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกัน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121)
ระดับคะแนน
ระดับความคิดเห็น
5 หมายถึง
มากทีส่ ุด
4 หมายถึง
มาก
3 หมายถึง
ปานกลาง
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2 หมายถึง
น้อย
1 หมายถึง
น้อยที่สุด
และกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ในประเด็นแต่ละด้านดังนี้คือ
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง
มีความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด
ความกว้างของอันตรภาคชั้นของค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5ซึ่งได้ค่ามาจากการคานวณโดยการใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ดังนี้ (Fisher อ้างถึงในชัชวาล เรืองประพันธ์, 2539, หน้า 15)
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยได้นาเสนอตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. รูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าด้านการ
จัดการขยะในครัวเรือนโดยการจัดการเองแต่ละครัวเรือน มีทั้งการเผา การนาไปทิ้งในแหล่งที่เป็นต้นน้าของ
แม่น้าคือ ลาน้าแม่สัน ส่วนขยะที่เป็นขยะพลาสติกมีคนภายในพื้นที่มารับจ้างเก็บ
2. นวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1
ชาวบ้าน

นวัตกรรมการมี
มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
ลาปาง

ส่วนร่วมในการ
กาจัดขยะมูล

ผู้นา

ฝอย

ชุมชน

อบต.แม่สนั

ภาพที่ 1 แสดงโมเดลนวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลาง
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการนานวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 สาเร็จ
การศึกษาระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 91.4 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 52.9 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 74.3 จานวนสมาชิกในครัวเรือนจานวน
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3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 และระยะเวลาในการอยู่อาศัยในพื้นที่ 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.3
โดยประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ เป็นดังนี้
ตาราง1 แสดงจานวน ร้อยละเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะ
ความรู้ความเข้าใจ
ระดับความคิดเห็น
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
1.ขยะหรือขยะมูลฝอย หมายถึงเศษกระดาษ เศษอาหาร เศษสินค้า 43
24
3
เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่ง 61.4
34.3
4.3
อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น
2.ขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้
69
1
0
98.6
1.4
0.0
3.ขยะแห้งหมายถึง ขยะจาพวกเศษกระดาษ พลาสติก เศษเหล็ก แก้ว 67
3
0
กระป๋อง อลูมิเนียม
95.7
4.3
0.0
4.ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถ 68
1
1
นามาหมักเป็นปุ๋ยได้
97.1
1.4
1.4
5. ขยะมูลฝอย ทุกประเภท ควรเก็บรวบรวมไว้ด้วยกัน
57
13
0
81.4
18.6
0.0
6. ขยะอันตรายหรือมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะที่มีองค์ประกอบ 65
4
1
หรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ
92.9
5.7
1.4
7. การแยกขยะอันตรายต่าง ๆ ก่อนนาไปทิ้งเป็นสิ่งจาเป็น
66
2
2
94.3
2.9
2.9
8. การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้
68
2
0
97.1
2.9
0.0
9.ขยะมูลฝอยทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อ 68
1
1
มนุษย์
97.1
1.4
1.4
10. แก้ว พลาสติก โลหะเป็นขยะทั่วไป
39
30
1
55.7
42.9
1.4
11. ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เป็น 67
2
1
ขยะอันตราย
95.7
2.9
1.4
12.ขยะย่อยสลายเป็นขยะที่พบมากที่สุด
62
6
2
88.6
8.6
2.9
13.การแก้ไ ขปั ญหาขยะในชุม ชนเป็ น หน้า ที่ข องหน่ ว ยงานราชการ 32
37
1
เท่านัน้
45.7
52.9
1.4
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ความรู้ความเข้าใจ
14.การเก็บรวบรวมขยะควรเก็บรวบรวมไว้ใกล้สถานที่ประกอบอาหาร

ระดับความคิดเห็น
ใช่
ไม่ใช่
ไม่ทราบ
25
44
1
35.7
62.9
1.4

จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการ
คัดแยกขยะดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ มากที่สุด
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจว่า ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่า
เสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามาหมักเป็นปุ๋ยได้การคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้และ
ขยะมูลฝอยทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอั นตรายต่อมนุษย์ จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ
97.1
4. ผลจากการนานวัตกรรมมาใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอย ที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเป็นดังนี้
ตาราง2 แสดงค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนานวัตกรรมมาใช้แบบมีส่วนร่วม
ตัวแปร
S.D.
ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น
1.ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา
4.32
0.747 มาก
2.ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ
4.34
0.679 มาก
3.ด้านการมีส่วนร่วมทากิจกรรมโครงการ
4.43
0.661 มาก
4.ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มตรวจสอบและประเมิ น ผลการ 4.33
0.693 มาก
ดาเนินงาน
โดยรวม
4.35
0.695 มาก
จากตาราง 2 พบว่า นวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่สัน ด้านการมีส่วนร่วมทากิจกรรมโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.43 (S.D. =
0.661) และรองลงมาได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (S.D. =
0.679)ส่วนด้านการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.32(S.D. =
0.747)
5. การน านวัตกรรมที่ได้จ ากการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายการบริห ารจัดการขยะของ
องค์กรบริหารส่วนตาบลแม่สัน ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้ตระหนักถึง
นวั ต กรรมของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าจั ด ขยะมู ล ฝอย ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
นวัตกรรม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมประเมิน และเป็นผู้รับประโยชน์
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ภาพที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านลุ่มกลาง
สรุปและอภิปรายผล
ในการสรุ ป ผลการวิจั ย คณะผู้ วิจัยจะกล่ าวถึงผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ได้ดาเนินการ
สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. รูปแบบการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนพบว่าจัดการขยะในครัวเรือนโดยการจัดการเองแต่ล ะ
ครัวเรือน มีทั้งการเผา การนาไปทิ้งในแหล่งที่เป็นต้น ส่วนขยะที่เป็นขยะพลาสติกมีคนรับจ้างเก็บ
2. นวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านลุ่มกลางแบบมีส่วนร่วมจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทาและร่วมตัดสินใจในการกาจัดขยะมูลฝอยของประชาชน ผู้นาชุมชน
องค์ก ารส่ ว นปกครองท้ อ งถิ่ น และมหาวิ ทยาลั ยเพื่ อให้ เ กิด การก าจั ดขยะมู ล ฝอยอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ
สอดคล้องกับนัยนา เดชะ (2557) ประชาชนต้องมีความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติมในด้านวิธีการแยกขยะอย่าง
ถูกวิธีมากที่สุด ความรู้เกี่ยวกับมูลฝอย เจตคติเกี่ยวกับมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน
การมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนานวัตกรรมการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนโดยการใช้แบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่ า 5,000 บาท อาชีพ เกษตรกร จานวนสมาชิกในครัวเรือนจานวน 3 – 4 คน
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยในพื้นที่ 21 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับพิศิพร ทัศนา (2558) ประชาชนที่มีเพศ
อายุ อาชีพและระยะเวลาในการอยู่อาศัย อยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับการศึกษา รายได้และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
แตกต่างกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน
ซึ่งชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะและการคัดแยกขยะดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขยะเปียกหมายถึง เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ มากที่สุด รองลงมามีความรู้ความเข้าใจว่า
ขยะย่อยสลาย หมายถึง ขยะที่เน่าเสียหรือย่อยสลายได้เร็ว สามารถนามาหมักเป็นปุ๋ยได้การคัดแยกขยะ
ช่วยลดปริมาณการเกิดขยะได้และขยะมูลฝอยทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อมนุษย์
นอกจากนั้นประชาชนบ้านลุ่มกลาง มีเจตคติเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยโดยคิดว่าการจัดการขยะควรเริ่ม
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จากครัวเรือนก่อน ดังนั้นหากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน มีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มูลฝอยต้องสร้างที่ประชาชนก่อน เพราะขยะในชุมชนเกิดจากประชาชนโดยเฉพาะเวลามีเทศกาล หรือมี
งานบุญต่าง ๆ ก็จะเพิ่มปริมาณขยะมากขึ้น
4. ผลจากการนานวัตกรรมมาใช้ในการกาจัดขยะมูลฝอยของชุมชนจากแบบสอบถามพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ด้านการมีส่วน
ร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา มีการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนมาก
ที่สุด รองลงมาได้แก่ มีบทบาทในการมีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยซี่งตรงกับวีร
กาล อุป นั น ท์ (2556) พบว่าแนวทางการกาจัดขยะมูล ฝอยควรมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูล ฝอย ณ
แหล่งกาเนิด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และ
ดาเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้ง
ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาครัฐส่วนกลาง โดยสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่อไปโดย
การให้ ค วามรู้ แก่ ป ระชาชน ผู้ น าชุมชนและภาคีเ ครือ ข่ายที่เ กี่ยวข้อง ทาให้ เ กิด ความร่ว มมือ ของภาคี
เครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยมีกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมการวางแผนและตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการ
สร้างความเข้มแข็งในชุมชนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมในการวางแผนดาเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชน ด้านการมีส่วนร่วมทากิจกรรมโครงการ การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกและลดการสร้างขยะในครัวเรือนและ การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนให้ร่วมทา
กิจกรรมและการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมิน ผลการ
ดาเนิ น งานมีผู้ น าชุม ชนเป็ น แกนน าการดาเนิน งานเกี่ย วกั บการคัด แยกและการจั ดการขยะ มากที่สุ ด
รองลงมาได้แก่ การนาผลของการประเมินผลไปแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม
5. การน านวัตกรรมที่ได้จ ากการวิจัยไปใช้ในการกาหนดนโยบายการบริห ารจัดการขยะของ
องค์กรบริหารส่วนตาบลแม่สัน สามารถอธิบายสรุปเป็นขั้นตอนดังนี้
5.1 ขั้นตอนการทาความเข้าใจสถานการณ์และกาหนดเป้าหมายร่วมกันของประชาชน
(A : Appreciation) จากกระบวนการดังกล่าว พบว่า สาเหตุของขยะมูลฝอยเกิดจากประชาชนในชุมชน
ตั้งแต่การทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง การคัดแยกมูลฝอยและการกาจัดที่ไม่ถูกต้อง จะนาไปสู่การกาหนด
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการจัดการขยะในชุมชน เป้าหมายคือสร้างกองทุนพัฒนาหมู่บ้านจากขยะมูลฝอย
ภายใน 1 ปีคือ พ.ศ.2561
5.2 ขั้นตอนการคิดวิธีการหรือกิจกรรมที่ทาให้บรรลุเป้าหมาย (I : Influence) จาก
กระบวนการดังกล่าว พบว่า ในการกาหนดแผนงานหรือนโยบาย จะต้องมีการวางแผน และการแสดงความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนเพื่ อ ที่ จ ะบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ โดยมี ก ารตั้ ง เกณฑ์ ใ นการเลื อ กปั ญ หาเพื่ อ ให้
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติได้จริง
5.3 ขั้นตอนการกาหนดแผนปฏิบัติการและผู้รับผิดชอบ (C : Control) จากกระบวนการ
ดังกล่ า ว พบว่ า ในการกาหนดแผนปฏิบั ติก ารและผู้ รั บผิ ดชอบจะต้ องเป็ นที่ย อมรับ จากทุก ฝ่ า ย และ
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ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีการแก้ไขและตรงประเด็น จากการจัดทาโครงการ การ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะด้วยผู้สูงอายุเป็นแกนนา ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นในการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1.1 ควรมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เพื่อให้
เกิดความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง
1.2 ควรมีกิจกรรมทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาเอาเทคนิค A-I-C ไปใช้ในกระบวนการด้านอื่น ๆ เช่น การทาแผนชุมชนและการ
ทาประชาคมหมู่บ้าน เพราะเป็นกระบวนการที่นาไปสู่การทาความเข้าใจ ประเด็นปัญหา และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ดาเนินการ ตัดสินใจ เพื่อแบ่งปันความรู้ความเข้าใจและการ
ติดตามประเมินผล
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
รายงานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์ อย่างดียิ่ง ด้วยทุนอุดหนุนจาก
ส านั กงานกองทุน สนั บ สนุ น การสร้ างเสริม สุ ขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2560 ขอขอบพระคุณนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สัน เจ้าหน้าที่และประชาชนในบ้านลุ่มกลาง ที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์อย่างดียิ่งกับคณะผู้วิจัยเป็นอย่างดี รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
อนึ่ง คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางที่ให้การ
สนับสนุนและเอื้ออานวยให้รายงานวิจัยฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี อีกทั้งคุณค่าและประโยชน์ของงานวิ จัย
ฉบับนี้ คณะผู้วิจัยขอมอบให้แก่พระคุณบิดา มารดา ตลอดจน ผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการอนุเคราะห์
ข้อมูล แก่ผู้วิจัย
เอกสารอ้างอิง
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมือง
เชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Factors that Effect to Buddhist Latent Ritual Belief : Study in Chiang Rai
Municipality Area, Muang District, Chiang Rai Province
พัสกร อุ่นกาศ(Passagorn Ungard) 1* เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต(Sepbandit Hnongbundit) 2
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3

บทคัดย่อ
พิ ธี ก รรมแฝงทางพระพุ ท ธศาสนาเป็ น อี ก หนึ่ ง วิ ธี ใ นการให้ บ ริ ก ารสั ง คม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้
พุทธศาสนิกชนได้รับความสบายใจ และเหมาะสาหรับการปฏิบัติเพื่อความจรรโลงในวิถีชีวิตของมวลมนุษย์
แม้ไม่ใช่พิธีกรรมทางพุทธโดยแท้จากพระไตรปิฎก เพราะเกิดจากการผสมผสานของศาสนาพราหมณ์กับ
พุทธ แต่ก็ถือได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง สามารถเข้ากับประชาชนได้ทุกระดับชนชั้น ก่อให้เกิด
กิจกรรมที่สืบเนื่องสัมพันธ์กันหลายกิจกรรม
เทศบาลเมืองเชียงรายมีพิธีกรรมแฝงที่เด่นชัด 4 กิจกรรม คือ 1) พิธีสืบชะตาหลวง 2) พิธีจุด
เทียนสะเดาะเคราะห์ 3) พิธีถวายตุงเงินตุงทอง และ 4) พิธีอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญ ซึ่งเป็นพิธีที่ได้รับการ
นิยมและผลักดันให้เป็นธรรมเนียมนิยมที่ต้องปฏิบัติกันสืบมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อและทาให้ประชาชน
ในเทศบาลเมืองเชียงรายเข้าร่วมพิธีกรรมแฝงคือ ต้องการปัจจัยพื้นฐาน 4 โดยมีสาเหตุมาจากความไม่สบาย
กาย ไม่สบายใจและหวังจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางการงาน การเงิน ความรักและความมีสุขภาพดี
คาสาคัญ : ปัจจัย ความเชื่อ พิธีกรรมแฝง พุทธศาสนา
Abstract
The Buddhism latent ritual is a factor to serve a society, for gaining peace in mind
of Buddhist people and suited in prolonging of human life. Though, it is not the genuine
ritual from the Tipitaka, but from the integration of Brahmas and Buddhism, it is also
considered as the mind value which can be reached to all mankind and can lead to
several of activities.
Chiang Rai municipality has 4 crucial Buddhist latent rituals as; 1).
Seubchataluang, 2). Chudthien sadorkhro, 3). Thawai Tung Ngern Tung Thong and 4).
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ArbnammonChanpen which are popular and recommended to continue. The factor that
influence to the belief and participation in activities of Chiang Rai municipal people is the
need of 4 basic factors; physical and spiritual illness, wishing to have better profession,
finance, love and health.
Keywords : Factor, Belief, Latent Ritual
บทนา
เมื่อพิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบันแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่าพิธีกรรมที่แฝงมีมากมายและหลากหลาย
รูปแบบ โดยเฉพาะวัฒนธรรมความเชื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่มีอยู่ในชุมชนเมืองเพิ่มขึ้น พิธีกรรมของ
พระพุทธศาสนาจริ ง ๆ มีไม่ มากและไม่ลึ กลั บ ซับซ้อนอะไร สามารถอธิบ ายเหตุผ ลและเป้า หมายของ
พิธีกรรมนั้น ๆ ได้ แต่พิธีกรรมทางศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันมีมากมาย โดยทั่วไปมักจะไม่เข้าใจในสาระ
และเป้าหมายของพิธีกรรมว่าทาเพื่ออะไร จึงปฏิบัติกันตามประเพณีที่สืบ ๆ กันมา เมื่อไม่ทราบสาระของ
พิธีกรรม นาน ๆ เข้าก็เลยทิ้งสาระของพิธีกรรมไปคงปฏิบัติด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเปลี่ยนแปลงเจตนา
ดั้งเดิมของพิธีกรรมไป สาหรับความเชื่อที่ผิดออกไปจากหลักคาสอนของพระพุทธศาสนา อันได้แก่ การเชื่ อ
ปาฏิหาริย์ อานาจดลบัลดาลจากเทวดาหรือเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกพระพุทธศาสนา
ความหมายของความเชื่อ พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย (2549) ให้ความหมาย
เกี่ยวกับความเชื่อไว้ 2 นัยด้วยกันคือ
1. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งได้ว่าเป็นความจริง การยอมรับเช่นนี้โดยสารัตถะสาคัญแล้ว
เป็นการรับเชิงพุทธิปัญญา แม้ว่าจะมีอารมณ์สะเทือนใจเข้ามาประกอบร่วมด้วย ความเชื่อจะก่อให้เกิด
ภาวะทางจิตขึ้น ในบุคคลซึ่งอาจจะเป็น พื้นฐาน สาหรับการกระทาโดยสมัครใจของบุคคลนั้นความเชื่อ
อาจจะมีพื้นฐานจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อได้หรือมีพื้นฐานจากความเดียดฉันท์จากการนึกรู้เอาเอง หรือ
จากลักษณะที่ทาให้เกิดความเข้าใจไขว้เขวก็ได้ เพราะฉะนั้น ความเชื่อจึงมิได้ขึ้นอยู่กับความจริงเชิงวัตถุ
วิสัยในเนื้อหาความเชื่อแปลกวิตถารก็ได้ คนเราอาจจะกระทาการอย่างแข็งขันจริงจัง หรืออย่างบ้าคลั่งด้วย
ความเชื่อที่ผิดได้เท่าๆ กับที่ทาด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี การทาที่ใช้สติปัญญาใด ๆ ก็ตาม ย่อม
ต้องอาศัยความเชื่ออยู่ด้วยเสมอ แต่สติปัญญาเองนั้นอาจใช้มาทดสอบความเชื่อและตรวจดูความสมบูรณ์
ถูกต้องพื้นฐานความเชื่อนั้นได้
2. การยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า เป็นจริงโดยที่ยังมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของวิทยาศาสตร์
ธวัช ปุณโณทก (2522) กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตสานึก
ของมนุษย์ต่อพลังอานาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้นๆ หรือสังคมมนุษย์นั้นๆ แม้ว่า
พลังอานาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ
และให้ความเคารพเกรงกลัวสิ่งเหล่านี้ เรียกว่าความเชื่อ ฉะนั้นความเชื่อจึงมีขอบเขตกว้างขวางมาก ไม่
เพียงแต่จะหมายถึงความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย (belief in spiritual beings) ภูตผี คาถาอาคม โชค
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ลาง ไสยเวทต่างๆ ยังรวมถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มนุษย์ยอมรับนับถือ เช่น ต้นไม้ (ต้นโพธิ์ ต้นไทร) ป่า
เขา เป็นต้น
มานิต มานิตเจริญ (2537) กล่าวว่า “ความเชื่อ หมายถึง เห็นจริงด้วย วางใจ ไว้ใจ มั่นใจ และ
นับถือ”
ทัศนีย์ ทานตวณิช (2523) กล่าวว่า “ความเชื่อ” คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง หรือมีอยู่
จริง การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้ อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่ง
นั้นให้เห็นจริงได้”
สุนทรี โคมิน (2559) กล่าวว่า “ความเชื่อเป็นความนึกคิดยึดถือ โดยที่เจ้าตัวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาและวัดได้จากคาพูดและการกระทาของคน”
จากคาจากัดความต่าง ๆ ข้างต้น จึงพอสรุปความหมายของความเชื่อไว้ว่า “ความเชื่อ” หมายถึง การ
ยอมรับต่าง ๆ ว่าเป็นจริง มีอยู่จริง และมีอานาจที่จะบันดาลให้เกิดผลดีหรือผลร้ายต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงด้วยเหตุผล แต่เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มชนหรือ
สังคม
การเกิดของความเชื่อ
ชัยพร วิชชาวุธ (2530) ได้กล่าวถึงสิ่งที่ใช้กาหนดความเชื่อของบุคคล ว่ายึดหลักดังต่อไปนี้
1. หลักความสงสัย
2. หลักความรู้สึก เป็นการใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเป็นหลักในการตัดสินใจ
3. หลักเหตุผล
4. หลักประจักษ์ ซึ่งได้แก่การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเราเอง การรับรู้เช่นนี้ ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การทดลอง การวิจัย
นอกจากหลักทั้ง 4 ประการที่กล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ทาให้บุคคลเกิดความเชื่อในเรื่องต่างๆนั้น ยังพิจารณา
ได้จากการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การถ่ายทอด ทางศาสนา จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี อิทธิพล
ของเพื่อนสนิท อิทธิพลของกลุ่ม การได้รับประสบการณ์ตรง การได้รับการศึกษา การให้ความรู้ สึกที่ถูกต้อง
การโฆษณาชวนเชื่อจากสื่อมวลชน
ความเชื่ออาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนี้
1) เกิดจากประสบการณ์ตรง เป็นความเชื่อที่บุคคลได้ประสบมาด้วยตนเอง อาจจะด้วย
ความบังเอิญ เป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้นก็ตาม ทั้งนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้
2) เกิดจากการได้รับข่าวสารต่อๆ กันมา หรืออ้างถึงคาโบราณที่ยึดถือกันมา หรือการ
โฆษณาชวนเชื่อ เป็นความเชื่อที่เกิดจากการคากล่าวอ้างต่อๆ กันมาก หรืออ้างถึงคากล่าวโบราณที่เชื่อถือ
และยอมกันมา หรือใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือได้
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3) เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาของคนรุ่นก่อน เป็นความเชื่อที่เกิดจาก พิธีกรรม
หรือการปฏิบัติที่ทาสืบต่อกันมา อาจถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีทางสังคม ซึ่งสร้างให้เกิดความ
เชื่อในกลุ่มคนได้ง่าย
4) เกิดจากการนึกคิดเอาเองตามความรู้สึกของตน เป็นความเชื่อที่คาดเดา หรือคิดเอาเอง
หรือรู้สึกไปเอง อาจจะไม่มีข้อมูลใด ๆ มาสนับสนุน
ผู้ทาการวิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา :
กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” โดยผู้ทาการวิจัยหวังว่าผล
ของการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนบุคคลทั่วไปที่จะนาผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับพฤติกรรมความเชื่อ และเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อพิธีกรรมทางพุทธศาสนา รวมทั้ง
เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดความเชื่อที่ถูกต้อง โดยเอาความเชื่อไปตั้งที่พระรัตนตรัย ถือเป็นสรณะ ความเชื่อใน
กฎแห่งกรรม เชื่อว่าการกระทาต่าง ๆ สาเร็จด้วยการกระทาด้วยตัวของมนุษย์เอง หากทาถูกต้องตามเหตุ
และผล ไม่จาเป็นต้องอาศัยอานาจภายนอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาล หากสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มี
ความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้ว จะนาไปสู่การพัฒนาจริยธรรม คือ ความรับผิดชอบทั้ง
ต่อตนเองและสังคม เพราะเมื่อเชื่อในกฎแห่งกรรม ย่อมก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการกระทาของตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาของประชาชน ในเขต
เทศบาล ตาบลเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เขตเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรตัวอย่าง 1) พระสงฆ์ จานวน 5 รูป 2) คณะกรรมการวัด จานวน 5 คน 3) อุบาสก อุบาสิกา
กลุ่มสวดมนต์ข้ามปี 3 วัด วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ และวัดเจ็ดยอด วัดละ 20 คน รวมจานวน 60 คน และ
อุบาสก อุบาสิกาประพฤติวัตรจาศีลอุโบสถ 5 วัด ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระสิงห์ วัดกลางเวียง วัดเจ็ดยอด
และวัดศรีทรายมูล วัดละ 20 คน รวมจานวน 100 คน รวมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 170 คน
2. ขอบเขตเนื้อหา
มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ของประชนชนในเขตเทศบาล
เมืองเชียงราย ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่
1) ความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา
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2) ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองเชียงราย
3) คุณค่าของพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
3.1 แบบสอบถาม (Questionnaires)
ส่วนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี
ลักษณะให้เลือกตอบและเขียนตอบ แบบสอบถามนี้ได้แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1) ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝง
ทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเมืองเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
เป็นคาถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นที่มีต่อ 4 พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 1) พิธีสืบ ชะตา
หลวง 2) พิธีอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญ 3) พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ และ 4) พิธีถวายตุงเงินตุงทอง โดย
คาถามแบ่งเป็น 2 ประเด็นใหญ่ ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน หมายถึง คาถามที่ระบุถึงความอยากมี ความอยาก
เป็น และความคาดหวัง ที่เป็นภาวะปัจจัยภายในตัวบุคคล 2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง คาถามที่ระบุถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม การเชิญชวน และความเป็นประเพณี ที่เป็นปัจจัยภายนอกตัวบุคคล
ซึ่งแบ่งระดับขั้นเพื่อจัดอันดับความคิดเห็น (Rating Scale) ตามตัวแปรที่กาหนดไว้โดยแบ่งขั้น
ระดับ 5 ขั้น ดังนี้
ถ้าตอบ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุด
ถ้าตอบ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลมาก
ถ้าตอบ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลปานกลาง
ถ้าตอบ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลน้อย
ถ้าตอบ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด
3.2 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept interview)
สัมภาษณ์แบบไมเป็นทางการ (Informal interview) ผูวิจัยสัมภาษณเอง เพื่อให้ไดขอมูลละเอียด
ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ การสัมภาษณไมกาหนดรูปแบบมาตรฐาน (unstructured interview)
ไมมีการกาหนดขอคาถามอย่างตายตัว แต่กาหนดไวเพียงกรอบหรือประเด็นที่สัมภาษณ อาศัยกรอบและ
แนวคิดเป็นปัจจัยสาคัญในการตั้งประเด็นคาถาม และไมเรียงลาดับคาถามกอนหลังเหมือนที่กาหนดไว
คาถามมีลักษณะแบบปลายเปด และหากวาขณะที่สัมภาษณ พบปรากฏการณหรือประเด็นปัญหาใดที่
น่าสนใจ จะทาการสัมภาษณโดยละเอียดเพื่อใหไดคาตอบอยางชัดเจน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้มีการศึกษาในพื้นที่วัดทั้ง 5 วัด การทอดแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และได้
แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระสาคัญด้าน
เนื้อหาที่กาหนดไว้ โดยวิเคราะห์ รูปแบบและกระบวนการจัดการพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาทั้ง 4 คือ
1. พิธีสืบชะตาหลวง 2. พิธีอาบน้าจันทร์ 3. พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ และ 4. พิธีถวายตุง เงินตุงทอง
กระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้ในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาจิตใจและปัญญาของชุมชน ศึกษาสภาพปัญหา
อุปสรรค ของการจัดกิจกรรมพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
กิจกรรมประเพณี
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เน้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่ได้เก็บ
รวบรวมจากอุบาสก อุบาสิกา 160 คน ตามโควต้า โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
เลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ในการตอบไปวิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา
รายได้ จานวนครั้งการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง จานวนครั้งความสาเร็จหลังการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง พิธีกรรม
แฝงที่เคยเข้าร่วมปฏิบั ติ ความคาดหวังที่นิยมขอจากพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ความสาเร็จอัน
เนื่องมาจากพิธีกรรมแฝง เหตุการณ์ที่ทาให้เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง การเข้าร่วมพิธีกรรมแฝงเพื่อใคร โดยทา
การวิเคราะห์เพื่อหา ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนามาเสนอในรูปตาราง
ประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 เป็นข้อมูลระดับความคิดเห็นของอุบาสก อุบาสิกากลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยทาการวิเคราะห์เพื่อหาค่า
คะแนนเฉลี่ย ( / Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. / Standard Deviation) เป็นรายข้อและ
รายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนน เพื่อให้เห็นระดับความ
คิดเห็นปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อในแต่ละด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายไว้
ดังนี้
คะแนนค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อมากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อมาก
คะแนนค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อน้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึงปัจจัยนั้นส่งผลให้ความเชื่อน้อยที่สุด
นาข้อมูลสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นคุณค่าทางจิตใจ มูลค่าต่อการจัดกิจกรรม และมูลค่า
ทางวัฒนธรรมประเพณี การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว เพื่อให้
เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Statistics of analysis) ใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( / Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D. / Standard Deviation) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถาม
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อและพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนาของประชาชน ในเขตเทศบาล
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตารางที่ 1 สรุป ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาถามปัจจัยภายใน คือ ความอยากมี
อยากเป็น ความคาดหวังภายใน ตัวบุคคล ที่เข้าร่วมพิธีสืบชะตา พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีถวายตุง
พิธีอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญ
คาถามว่า “พิธีสืบชะตา พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีถวายตุงเงินตุงทอง ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
พิธีอาบน้ามนต์จนั ทร์เพ็ญ”
มาตรฐาน S.D.
3.00
1.45
1.
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านร่ารวยได้หรือไม่
2.

ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านหายป่วยได้หรือไม่

3.18

1.42

3.

ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านโชคดีได้หรือไม่

2.99

1.18

4.
5.
6.
7.

ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านอายุยืนได้หรือไม่
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านมีอานาจได้หรือไม่
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านมีเสน่หไ์ ด้หรือไม่
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านมีคนรักได้หรือไม่

3.79

1.31

3.93

1.11

3.42

1.58

3.31

1.62

8.
9.

ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านมีงานดีได้หรือไม่
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านมีบริวารได้หรือไม่

3.86

1.02

2.98

1.42

10.
11.

ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านความสุขได้หรือไม่
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านแคล้วคลาดได้หรือไม่

2.53

1.15

3.33

1.24

12.

ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ท่านมีสมบัตไิ ด้หรือไม่
รวม

2.44

1.19

3.23

1.31

แปรผล
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
มาก
ปาน
กลาง
น้อย
ปาน
กลาง
น้อย
ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า มีความเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงทา
ให้มีอานาจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.93 รองลงมาคือเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้ มีงานดี มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ที่ 3.86 และส่วนน้อยที่สุด คือ เชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ทาให้มีสมบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 2.44
เมื่อรวมค่าคะแนนเฉลี่ย ของปัจจัยภายในแล้วปรากฏว่ามีค่า ที่ 3.23 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.13
แปรผลเป็นระดับปานกลาง
ตารางที่ 2 สรุป ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาถามปัจจัยนอก คือ ความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรม การประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวน ความเป็นประเพณี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คาถาม “ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม การประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย
เชิญชวน และความเป็นประเพณี”
3.59
ท่านเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงมีความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่
3.17
ท่านเห็นประชาสัมพันธ์พิธีกรรมแล้วอยากเข้าร่วมหรือไม่
3.06
ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ด้วยคิดว่าเป็นประเพณี
3.05
เมื่อท่านดวงตก ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง
2.90
หากท่านป่วย ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง
หากท่านฝันร้าย ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 3.08
วันพิเศษของชีวิต ท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง 2.99
หากหน่วยงานท่านจัดพิธีกรรมแฝง ท่านต้องเข้าร่วมพิธีกรรม 3.08
2.94
หากญาติป่วย ท่านจะแนะนาให้เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง
ท่านพบพิธีกรรมกาลังเริ่ม ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรม 3.03
3.17
ผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นพระ ท่านจึงคิดว่าควรเข้าร่วม
2.97
ผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นคฤหัสถ์ท่านจึงคิดว่าควรเข้าร่วม
3.09
รวม

ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
แปรผล
มาตรฐาน S.D.
3.45
ปานกลาง
1.41
ปานกลาง
1.48
ปานกลาง
1.45
ปานกลาง
1.51
ปานกลาง
1.43
ปานกลาง
1.46
ปานกลาง
1.41
ปานกลาง
1.48
ปานกลาง
1.49
ปานกลาง
1.43
ปานกลาง
1.46
ปานกลาง
1.62
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นว่า เชื่อว่าพิธีกรรมแฝงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.59 รองลงมามีความเห็นว่า การได้เห็นการประชาสัมพันธ์ของานพิธีกรรม
แล้วอยากเข้าร่วม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.17 และส่วนน้อยมีความคิดเห็นว่า เมื่อเห็นว่า ผู้ประกอบ
พิธีกรรมเป็นคฤหัสถ์แล้วจะควรเข้าร่วม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 2.97 เมื่อรวมค่าคะแนนเฉลี่ย ของปัจจัย
ภายนอกแล้วปรากฏว่ามีค่า ที่ 3.09 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ที่ 1.62 แปรผลเป็นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 3 เปรียบเทีย บ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระหว่างปัจจัยในกับปัจจัย
ภายนอก เพื่อให้ทราบค่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเชื่อมากที่สุด
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
ค่าเฉลี่ย
แปรผล
มาตรฐาน S.D.
3.23
1.31
1. ปัจจัยภายใน
ปานกลาง
3.09
1.62
2. ปัจจัยภายนอก
ปานกลาง
ผลลัพธ์
0.14
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยภายในของตัวบุคคล มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.23 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. ที่ 1.31 ซึ่งมีผลต่อความเชื่อและการตัดสินใจเข้าร่วมในพิธีกรรมแฝง มากกว่าปัจจัยภายนอก
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.09 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ที่ 1.62 โดยมีค่าเฉลี่ย ที่แตกต่างกันถึง 0.14
สรุป ปัจจัยภายในของตัวบุคคล ( =3.23) (S.D.=1.31) มีผลต่อความเชื่อและการตัดสินใจเข้าร่วม
ในพิธีกรรมแฝงมากกว่าปัจจัยภายนอก ( =3.09) (S.D.=1.62) โดยมีค่าเฉลี่ย แตกต่างกันถึง 0.14 แสดงให้
เห็นว่า ความเชื่อที่เคยสะสมมาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง มากกว่าปัจจัยภายนอก
ซึ่งหมายถึง การประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดและบุคคลที่จัดพอสมควร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อในพิธีกรรมแฝงทางพุทธ
ศาสนา : กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” มีการสร้างคาถามการ
สัมภาษณไมกาหนดรูปแบบมาตรฐาน (unstructured interview) ไมมีการกาหนดขอคาถามอย่างตายตัว
แต่กาหนดไวเพียงกรอบหรือประเด็นที่สัมภาษณ อาศัยกรอบและแนวคิดเป็นปัจจัยสาคัญในการตั้งประเด็น
คาถาม และไมเรียงลาดับคาถามกอนหลังเหมือนที่กาหนดไว คาถามมีลักษณะแบบปลายเปด และหากวา
ขณะที่สัมภาษณ พบปรากฏการณหรือประเด็นปัญหาใดที่น่าสนใจ จะทาการสัมภาษณโดยละเอียดเพื่อให
ไดคาตอบอยางชัดเจน ผู้วิจัยแบ่งการสังเคราะห์เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) เหตุปัจจัยแห่งความเชื่อพิธีกรรม
แฝง 2) ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแฝง 3) ประเพณีนิยมแห่งพิธีกรรมแฝง 4) เจ้าแห่งพิธีกรรมแฝง
ซึ่งอธิบายเป็นรายละเอียดต่อไป
เหตุปัจจัยแห่งความเชื่อพิธีกรรมแฝง
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Information) ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดพิธีกรรมแฝงในพระพุทธศาสนา สรุปได้ใจความเกี่ยวกับเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อพิธีกรรมแฝงทั้งที่เป็น
ปั จ จั ย ภายในและภายนอกนั้ น มีค วามเป็น ไปว่ าความเชื่อที่ เป็ นฐานมู ล เดิม ของวิ ถีชี วิตของประชากร
ผสมผสานการขับเคลื่อนของสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความอยากมีอยากได้ อยากเป็นในสิ่งที่
ตนขัดสนหรือมีไม่เพียบพร้อมเหมือนคนอื่น หรือคนที่มีพร้อมทางวัตถุอยู่แล้ว ความเชื่ออันเป็นมูลฐานเดิมก็
ยังทาให้บุคคลแสวงหาความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป การมีโชคลาภ มีสุขภาพดี มีเงิน มีงาน มีความรัก องค์ประกอบ
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เหล่านี้ ทาให้ประชากรที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมแฝง ยังขวนขวายที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมให้ได้สักครั้ง
หรือบ่อยครั้ง ดังนั้นเหตุปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเชื่อพิธีกรรมแฝง โดยรวมพอสรุปได้คือ
ปัจจัยภายในตัวบุคคล เมื่อสังเคราะห์แล้วเป็นไปตามระดับความต้องการปัจจัยพื้นฐานหลัก 4
ประการ ในการดาเนินชีวิต คือ 1) อาหาร 2) ที่อยู่อาศัย 3) เครื่องนุ่งห่ม และ 4) ยารักษาโรค
ปัจจัยภายนอกเป็นการประชาสัมพันธ์ของเจ้าพิธีผู้จัด เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ ประชากรเกิดความ
เชื่อและต้องการอยากเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง อีกทั้งรูปแบบของพิธีกรรมที่มีความเคร่ง ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึง
ความนิยมของท้องถิ่นจนกลายเป็นประเพณีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเชื่อในพิธีกรรมด้วย ดังข้อ
ค้นพบเกี่ยวกับประเพณีนิยมและเจ้าแห่งพิธีกรรม ดังต่อไปนี้
1) ประเพณีนิยมแห่งพิธีกรรมแฝง
พิธีกรรมแฝงในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในเขตเทศบาลนครเชียงราย มีหลากหลายรูปแบบ แต่ที่
มีการจัดเป็นกิจกรรมหลัก ๆ เพื่อให้เป็นพระเพณีนิยมของวัดหลัก ๆ ในเทศบาลนครเชียงราย คือ
ตารางที่ 4 พิธีกรรมที่เป็นประเพณีและธรรมเนียมนิยม
ตารางที่ 4 พิธีกรรมที่เป็นประเพณีและธรรมเนียมนิยม
ชื่อพิธีกรรมแฝง
วัดที่จัด
เวลาที่จัด
พิธีสืบชะตาหลวง
พระสิงห์, พระแก้ว, เจ็ดยอด,กลางเวียง, จัดเป็นประเพณีในวันปีใหม่ และ
ศรีทรายมูล, พระเชตุพน
ปีใหม่เมือง
พิธีจุดสะเดาะเคราะห์ พระสิงห์, พระแก้ว, เจ็ดยอด
จัดเป็นธรรมเนียมนิยมตลอดปี
พิธีถวายตุงเงินตุงทอง พระสิงห์, พระแก้ว, เจ็ดยอด
จัดเป็นประเพณีในวันปีใหม่เมือง
พิธีกรรมบางอย่างก็สามารถจัดให้เป็นประเพณีได้ และสร้างความนิยมให้เป็นธรรมเนียมได้ใน
หลั กความเชื่อ ของพิธีก รรมแฝงได้ เช่น พิธี กรรมสื บชะตาหลวง กั บพิธี ถวายตุง เงิน ตุงทอง จัดให้ เป็ น
ประเพณีของชุมชนได้ ส่วนพิธีกรรมจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ จัดให้เป็นธรรมเนียนนิยมของแต่ละวัดได้ ส่วน
พิธีอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญ นั้นยังไม่สามารถจัดเป็นประเพณีได้เนื่องจากเป็นพิธีกรรมแฝงที่เพิ่งเริ่มทาได้ไม่
นาน ยังไม่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปนัก
2) เจ้าแห่งพิธีกรรมแฝง
การจัดพิธีกรรมแฝงนี้ ผู้เป็นเจ้าพิธีส่วนมากเป็นนักบวชในพุทธศาสนา และเป็นผู้เคยบวชมาก่อน
มีความรอบรู้ในพิธีกรรมเป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้เป็นเจ้าพิธีในการสวดมนต์ควรเป็นพระภิกษุ
จะเหมาะสมกว่าคฤหัสถ์เป็นผู้สวดมนต์เอง แต่การจั ดสถานที่ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทาพิธีนี้ ผู้
เป็นเจ้าพิธีควรเป็นคฤหัสถ์จะมีอาจาระที่เหมาะสมกว่า แม้บางครั้งผู้ทาพิธีจะเป็นคฤหัสถ์ในการสวดมนต์
หรื อ ด าเนิ น พิ ธี ก รรม แต่ ป ระชาชนบางกลุ่ ม ก็ นิ ย มเข้ า ร่ ว มเพราะถื อ ว่ า เป็ น การได้ ร่ ว มพิ ธี ก รรมแล้ ว
หมายความว่าผู้ร่วมพิธีไม่คานึงว่าผู้สวดมนต์หรือผู้ดาเนินพิธีจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็ได้ นับได้ว่าเป็นการ
ทาพิธีเช่นเดียวกัน แต่ประชาชนบางกลุ่มจะนิยมผู้ดาเนินพิธีการเป็นพระภิกษุ เพราะมีความเชื่อว่าพระภิกษุ

1077

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เป็นผู้มีศีลมากกว่าคฤหัสถ์ จะทาให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์มากกว่าผู้เป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีศีลน้อยกว่า
ตอนที่ 2 คุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา ในเขตเทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
การสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแฝง ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้ โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นไปตามนิยามของคาว่า “พิธีกรรมแฝง” ในงานวิจัยนี้ ได้แก่
2.1 พิธีสืบชะตาหลวง เป็นพิธีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการสืบชะตาเสริม
ราศีให้กับตนเอง แรกเริ่มเป็นการสืบชะตาให้กับคนป่วยไม่สบาย ทาเดี่ยว แต่ปัจจุบันนิยมทาเป็นหมู่คณะ
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนี้ ชาวล้านนาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในระดับต้น ๆ ของพิธีกรรมประเภท
ส่งเสริมดวงชะตา บางคนป่วยไม่สบาย พอได้ทาพิธีกรรมนี้แล้วหายป่วยก็มี ไม่หายป่วยก็มี แต่โดยส่วนมาก
เชื่อกันว่าหายป่วย ปัจจุบันนิยมทากันเป็นหมู่คณะจึงสังเคราะห์ไม่ได้ว่า พิธีกรรมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อย
เพียงใด เพราะวัตถุประสงค์ในสมัยก่อน พิธีกรรมนี้นิยมทาให้ผู้ป่วย และเมื่อทาเสร็จแล้วถ้าคนป่วยมีอาการ
ดีขึ้น มักสรุปผลว่าผู้เป็นเจ้าพิธีกรรมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงเป็นตัวชี้วัดได้ว่า พิธีสืบชะตาหลวงมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ แต่ในปัจจุบันค่อนข้างหาตัวชี้วัดได้ลาบาก เพราะนิยมทากันเป็นหมู่คณะ และปัจจุบันนี้บางครั้งก็
นิยมทาเพื่อเสริมอานาจบารมีของตัวบุคคล ถึงแม้จะเป็นการทาเดี่ยว ๆ ให้กับบุคคลสาคัญของบ้านเมือง ก็
ไม่อาจเป็นตัวชี้วัดได้ว่าพิธีกรรมสืบชะตาเพื่อเสริมบารมีนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และส่งเสริมให้ผู้ร่วมพิธีกรรมมี
อานาจบารมีมากขึ้น เพราะหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่า บุคคลนั้นมีอานาจบารมีมากขึ้นเพราะร่วมพิธีกรรมนี้ แต่
อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังมีแนวโน้มว่าเมื่อมีผู้จัดพิธีกรรมนี้เมื่อไร หากมีโอกาสก็จะเข้าร่วมทันที
2.2 พิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการ
สะเดาะเคราะห์ให้กับตนเอง แรกเริ่มพิธีกรรมนี้เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้กับคนป่วย เมื่อเกิดความไม่สบาย
ประชาชนชาวล้านนา มีความเชื่อว่าควรได้จุดเทียนเพื่อการสะเดาะเคราะห์สิ่งชั่วร้ายให้หายไปกับเทียน ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ บางครั้งก็สัมฤทธิ์ผล บางครั้งก็ไม่ได้ผล แต่การจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ก็ยังเป็นที่นิยมของชาว
ล้านนาเช่นเดิม แม้เรื่องความสบายนี้จะมีการแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการอย่างดี แต่ความนิยมจุดเทียน
สะเดาะเคราะห์ ยังได้รับการตอบรับอยู่ในปัจจุบัน โดยความเชื่อของประชาชนยังเป็ นลักษณะเช่นเดิมคือ
เมื่อประสบสิ่งชั่วร้าย ก็มีความเชื่อว่าตัวเองถึงวาระชะตาไม่ดี ต้องทาพิธีสะเดาะเคราะห์ เอาสิ่งชั่วร้ายนี้
ออกไป เมื่อประกอบพิธีสืบชะตาหลวงแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก จึงเลือกอีกวิธีหนึ่งที่สิ้น
ค่าใช้จ่ายน้อยนั่นก็คือ การจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา บูชาโชค ซึ่งปริมาณของความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่
อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือ แต่วัดได้ด้วยความรู้สึกว่าสบายใจขึ้นกว่าปกติ ดีกว่าไม่ได้ทาอะไรให้ตนเองสบายใจ
ได้เลย และแนวโน้มปัจจุบันประชาชนยังมีแนวคิดว่า ถ้าประสบกับสิ่งเลวร้ายในชีวิต วิธีการจัดการให้ สบาย
ใจขึ้นที่พอกระทาได้บ้าง นั่นก็คือ การจุดเทียนสะเดาะเคราะห์ นี่เอง
2.3 พิธีถวายตุงเงินตุงทอง ตุง หรือ ธง ชาวล้านนาถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ซึ่ง
พิธีการถวายตุงเงินตุงทองเป็นพิธีที่ชาวล้านนานิยมปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นการส่งเสริมกาลังใจให้กับตนเอง
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แรกเริ่มพิธีกรรมนี้นิยมเฉพาะผู้ที่เข้าการแข่งขัน เช่น การสอบแข่งขัน การแข่งเรือ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ บางครั้ง
ก็สัมฤทธิ์ผล บางครั้งก็ไม่ได้ผล แต่การถวายตุงเงินตุงทอง ก็ยังเป็นที่นิยมของชาวล้านนาเช่นเดิม แม้เรื่อง
การแข่งขันต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวบุคคลก็ตาม แต่การถวายตุงก็ยังได้รับการตอบรับอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยความเชื่อของประชาชนยังเป็นลักษณะเช่นเดิมคือ เมื่อต้องการชัยชนะจากการแข่งขัน ก็มี
ความเชื่อว่าตัวเอง ต้องทาพิธีถวายตุงเงินตุงทอง ซึ่งปริมาณของความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือ
แต่วัดได้ด้วยความรู้สึกว่ามีกาลังใจมากขึ้นกว่าปกติ เรียกได้ว่าเสริมกาลังใจให้เพิ่มจากความสามารถที่มีอยู่
ในตนด้ว ย แนวโน้มปัจจุบั นประชาชนยังมีแนวคิดว่า เมื่อต้องการชัยชนะจากการแข่งขันอะไรสักอย่าง
วิธีการที่จะให้มีกาลังใจมากขึ้นที่พอกระทาได้ นั่นก็คือ การถวายตุงเงินตุงทองตามแบบฉบับล้านนานี่เอง
2.4 พิธีอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญ พิธีการอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญนี้ เพิ่งเริ่มมีปรากฏในเขต
เทศบาลนครเมืองเชียงราย เมื่อปี 2559 นี้เอง ซึ่ง ผู้ทาพิธีคือพระครูสังฆรักษ์เรวัตร เรวโต เป็นเจ้าแรกใน
การทา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี การนี้ประชากรที่เข้าร่วมมีความเชื่อว่า เป็นการล้างบาปอีกวิธีหนึ่งที่
ควรเข้าร่วมเพราะเชื่อว่าพิธีกรรมนี้จักนามาซึ่งความเจริญทั้งโภคทรัพย์และบริวารสมบัติ แต่ระดับความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับนั้น ไม่มีตัวชี้วัดได้ว่าระดับใด ทราบแต่เพียงว่าถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าร่ว มพิธี
ประชาชนก็พร้อมที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมโดยไม่ลังเลใจ
สรุปและอภิปรายผล
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และส่วนน้อยอายุระหว่าง 4150 ปี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นลูกจ้าง และมีอาชีพเป็นนักศึกษาส่วนน้อย ซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับต่ากว่ามัธยม และระดับปริญญาโทขึ้นไปจะเป็นส่วนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ต่อเดือนที่พบส่วน
ใหญ่คือน้อยกว่า 10,000 บาท และแน่นอนว่าส่วนน้อยคือผู้มีรายได้สูงสุดในระหว่าง 30,001 -40,000 บาท
ทั้งนี้ประวัติการเคยเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่เป็นผู้เคยร่วม 4 ครั้งขึ้นไป และส่วนน้อยคือผู้เคยเข้าร่วม
3 ครั้ง ในความคาดหวังหรือพรที่ขอเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่ พรไม่ประสบความสาเร็จเลย แต่
ส่วนน้อยจะสาเร็จผลประมาณ 3 ครั้งขึ้นไป พิธีกรรมแฝงที่เคยเข้าร่วมส่วนใหญ่ คือเคยทาพิธีถวายตุงเงินตุง
ทอง และส่วนน้อยคือเข้าพิธีอาบน้ามนต์จันทร์ สิ่งที่นิยมขอพรเวลาเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่คือ ขอให้
มีสุขภาพดี และส่วนน้อยจะขอในเรื่องความรัก ในเรื่องของความสาเร็จที่ได้รับจากพิธีกรรมแฝงส่วนใหญ่
คือ ไม่ประสบความสาเร็จเลย และส่วนน้อยจะสาเร็จในเรื่องของความรัก เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทาให้ต้ องเข้า
ร่วมพิธีกรรมแฝง ส่วนใหญ่พบว่าประชากรมักทาตามประเพณีเท่านั้น และบางคนส่วนน้อยแค่อยากทดลอง
เวลาที่เข้าร่วมพิธีกรรมแฝงส่วนใหญ่ทาเพื่อตนเอง และทาเพื่อคนรักเป็นส่วนน้อย
ในส่วนที่เป็นปัจจัยภายใน หมายถึง ความเชื่อที่มีภายในตัวบุคคล ที่เคยรับทราบ รับรู้และเข้าใจ
มาตามบรรพกาลแล้ว ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วประชากรเชื่อว่าพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ คือ พิธีสืบชะตาหลวง พิธีจุด
เทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีถวายตุงเงินตุงทอง และพิธีอาบน้ามนต์จันทร์เพ็ญ ทาให้มีอานาจเป็นอันดับต้น ๆ
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า ทาให้มีงานดี ๆ ได้ด้วย ทาให้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมอายุยืน ทาให้มีเมตตามหาเสน่ห์
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ทาให้แคล้วคลาดจากภยันตรายได้ด้วย มีคนรัก หายป่วย ร่ารวย โชคดีมีชัย มีบริวาร อุดมไปด้วยความสุข
ความเจริญ และสุดท้ายทาให้มีสมบัติได้ด้วย ด้วยความเชื่อในลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยสาคัญต่อการเข้าร่วม
พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา
ในส่วนที่เป็นปัจจัยภายนอก หมายถึง การสื่อสารชักชวนจากภายนอกตัวบุคคล และการเห็น
รูปแบบแล้วเกิดความหวั่นไหวต่อกิจกรรม เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้แล้ว ทาให้ทราบว่าประชากร เชื่อว่า
รูปแบบพิธีกรรมแฝงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับต้น ๆ การประชาสัมพันธ์ของพิธีกรรม ทาให้อยากเข้าร่วม
พิธีกรรม ยิ่งถ้าผู้ประกอบพิธีกรรมเป็นพระอีกด้วย ยิ่งทาให้อยากเข้าร่วมมากยิ่งขึ้น และถ้าประกอบด้วย
การฝันร้าย ยิ่งมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง ถ้าหน่วยงานที่รู้จักจัดพิธีกรรมแฝง ต้องเข้าร่วมพิธีกรรม
แน่นอน เพราะบางท่านคิดว่าการเข้ าร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นไปตามประเพณีโบราณ แต่ถ้าดวงตก ก็ยิ่งมี
ความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง เมื่อเดินทางไปพบพิธีกรรมกาลังเริ่ม จะตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมทันที
เมื่อวันพิเศษของชีวิตมาถึง หลายท่านมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง เพื่อเสริมบุญราศีบ้าง แต่ ถ้าผู้
ประกอบพิธีกรรมเป็นคฤหัสถ์ หลายท่านคิดว่าควรเข้าร่วมบ้างนิดหน่อย หากญาติป่วยบางท่านอาจแนะนา
ให้เข้าร่วมพิธีกรรมแฝง เพื่อเสริมสร้างชะตาชีวิต แต่ถ้าหากตัวเองป่วย อาจมีความต้องการเข้าร่วมพิธีกรรม
แฝงบ้างเล็กน้อย เพราะคิดว่าไปโรงพยาบาลคงปลอดภัยกว่า
สรุ ป ปั จ จั ย ภายในของตัว บุ คคล มีผ ลต่อความเชื่ อและการตัดสิ น ใจเข้ าร่ว มในพิ ธีกรรมแฝง
มากกว่าปัจจัยภายนอก โดยมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า ความเชื่อที่เคยสะสมมาเป็นปัจจัยหลักใน
การตัดสินใจเข้าร่วมพิธีกรรมแฝง มากกว่าปัจจัยภายนอก ซึ่งหมายถึง การประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัด
และบุคคลที่จัดพอสมควร
พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเพื่อการบริการสังคม
พิธีกรรมแฝงในพุทธศาสนา แม้ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกหรือในศาสนพิธี แต่เมื่อสังคมแห่งพุทธ
ศาสนายอมรับพิธีกรรมนั้น ๆ และเป็นวัตรปฏิบัติอันดีสมควรต่อการให้บริการต่อสังคม กลุ่มนักบวชก็ยินดี
ในการให้การบริการต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 2 สถานะ ดังนี้
1. ในสถานะแก้ปัญหาให้กับพุทธศาสนิกชน
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประชาชนมีความเดือนร้อนที่หาทางออกไม่ได้ ร้อยละ 35.63 ต้อง
เข้าพิธีกรรมแฝงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความสบายใจ และร้อยละ 43.75 มีแนวคิดว่าผู้ที่ ช่วยให้สบาย
ใจได้ต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นในการทาพิธีกรรมแฝง เพื่อเกิดความศักดิ์สิทธิ์และสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นพิธีกรรม
แฝงทางพุทธศาสนานี้ ในฐานะ
การแก้ปัญหาให้กับสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ต้องอาศัยพิธีกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ ที่ระบุว่า “พิธีกรรมสืบชะตา ก่อเกิดการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางใจเกิด กุศลกรรมบถ ความสุจริต ทางกาย ทางวาจา ทางใจ การคิดดีทาดีด้วยหลักไตรสิกขา ”
ซึ่งพระวิศิษฎ์ สุมโน (แทบทาม) (2556) กล่าวเสริมว่า “พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา ช่วยทาให้บุคคลมีที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งทางใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ และทาให้บุคคลเกิดการยับยั้งชั่งใจในการ
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ประพฤติผิดจากฮีตครองประเพณีของชุมชน” ซึ่งการยกสถานะให้พระภิกษุเป็นเสมือนผู้แก้ไขปัญหาที่หา
ทางออกไม่ได้ โดยไม่อิงหลักการและเหตุผลนี้มักเป็นไปตามแนวคิดความเชื่อ ซึ่งใกล้เคียงกับความหมายที่
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ – ไทย ให้หลักการเกี่ยวกับความเชื่อไว้ 2 นัยด้วยกันคือ
1) ต้องยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่ง โดยกระทาตามความสมัครใจของบุคคลนั้น
2) ต้องยอมรับข้อเสนอข้อใดข้อหนึ่งว่า เป็นจริงโดยมิได้พิสูจน์ได้โดยวิธีการของวิทยาศาสตร์จาก
คาจากัดความต่าง ๆ เมื่อมีความเชื่อและนับถือแล้วความสบายใจย่อมเกิดขึ้นเช่นกับที่ มานิต มานิตเจริญ
กล่าวว่า “ความเชื่อ หมายถึง เห็นจริงด้วย วางใจ ไว้ใจ มั่นใจ และนับถือ” ซึ่งหมายความว่าเมื่อไว้ใจ มั่นใจ
และนับถือแล้ว จะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานในความสาเร็จ ประชาชนก็พร้อมเข้าร่วมพิธีกรรมแฝงตาม
ความเชื่อ สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ทานตวณิช กล่าวว่า “ความเชื่อ คือการยอมรับนับถือว่าเป็นความจริง หรือ
มีอยู่จริง การยอมรับหรื อการยึ ดมั่นนี้ อาจมีหลั กฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะ
พิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงได้” ซึ่งหมายความว่าพิธีกรรมแฝงในฐานะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน จะมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือไม่นั้น ไม่มีผลต่อความเชื่อในการเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นอีก
หนึ่งทางออกของปัญหาในการดาเนินชีวิต เพราะผู้เข้าร่วม ร้อยละ 60.00 ส่วนมากเป็นผู้ที่มีความเชื่อว่า
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ โดยคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.59 เป็นตัวการันตีได้ว่า พิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา
สามารถพึ่งพาได้ในการแก้ไขปัญหาที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถแก้ไขได้
2. ในสถานะที่พึ่งพาทางจิตวิญญาณ
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งชั่วร้ายที่ เกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ฝันร้าย ดวง
ตก เจ็ บ ป่ ว ย ประสบอุ บั ติ เ หตุ หรื อ มี ค วามต้ อ งการอยากมี อยากได้ อยากเป็ น ในสิ่ ง ที่ ต นขาด
พุทธศาสนิกชนจะหาที่ยึดมั่นทางใจ ด้วยการเข้าหาพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นหลัก ร้อยละ 35.63 จะ
เข้าร่ วมพิธีกรรมเมื่อพบเจอและได้ยิ นข่าวประชาสั มพันธ์แล้ว โอกาสเหมาะสม ร้อยละ 32.50 ถ้าญาติ
เจ็บป่วยจะแนะนาให้ทาพิธีกรรมแฝงทันที ร้อยละ 39.38 จะทาพิธีกรรมแฝงทันทีเมื่อฝันร้าย และร้อยละ
30.00 ถ้าป่วยจะทาพิธีกรรมแฝงทันที แสดงให้เห็นว่า เมื่อพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย ยก
พิธีกรรมแฝงทางพุทธเป็นอีก หนึ่งปั จจัยในการเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
วิศิษฎ์ สุมโน (แทบทาม) (2556) ที่ระบุว่า “พิธีกรรมการบูชาปู่ตา (พิธีกรรมแฝงของชาวอีสาน) มีผลต่อ
จิตใจของบุคคล มีผลต่อการดาเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลให้ดาเนินชีวิตไปตามฮีตครองประเพณีหรือวิถีชีวิ ต
ที่ดีงามของชุมชนอีสาน ทาให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งพิงทางใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ
และทาให้บุคคลเกิดกาลังใจในการทากิจกรรมการงานต่าง ๆ ช่วยทาให้บุคคลมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีที่พึ่งทาง
ใจให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย อุ่นใจ” ประเด็นนี้ พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ และคณะ สนับสนุนว่า “พิธีกรรม
สืบชะตา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณ มีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนา
จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จารีต ประเพณีและพิธีกรรม สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาจิตใจ” ซึ่งสานักราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 อธิบายว่า
“พิธีกรรมนั้น ๆ (พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ) มีผลต่อจิตใจผู้กระทา กล่าวคือ ผู้ที่ได้กระทากิจกรรมตาม
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พิธีกรรมศาสนาแล้วจะรู้สึกมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทาให้เกิดกาลังใจได้ ” เมื่อพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นที่
พึ่งทางจิตใจ พิธีกรรมแฝงย่อมมีอิทธิพลต่อสังคมไม่ใช่น้อย ทั้งทาง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง
ด้านอารมณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี แน่นอน
พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถนาพิธีกรรมแฝงเหล่านี้ไปเป็นตัวเสริมสร้างในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้ เช่น การใช้พิธีกรรมสืบชะตาหลวง พัฒนาจิตใจให้กับชุมชนและสังคมที่มีความเชื่อในลักษณะนี้
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้หลานด้าน ดังนี้
1) ด้านวัฒนธรรม
1.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ ให้ สุ ข สบาย มี ที่ พึ่ ง ทางใจ
เมื่อประสบความทุกข์ทางใจ สามารถใช้พิธีกรรมแฝงนี้บาบัดได้ในระยะหนึ่ง
1.2) พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต โดยการเสริม สร้างให้ เ ป็นประเพณีประจาท้องถิ่ น เพื่อให้
ท้อ งถิ่น มี กิ จ กรรมหลั ก ในการยึ ด ถือ ปฏิ บัติ เมื่อ ต้ อ งการความเป็ น น้าหนึ่ งอั น เดี ย วกัน และการอยู่ ร่ ว ม
วัฒนธรรมเดียวกัน
1.3) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเสริมสร้างพิธีกรรมให้เป็นทุนทางสังคมเพื่อความเป็น
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
2) ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่
2.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเสริมสร้างให้พิธีกรรมแฝงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการสร้าง
ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในหมู่คณะของชุมชน เพื่อให้ชุมชนดูแลและสร้างสรรค์ผลิตผลทางพิธีกรรม
อย่างสามัคคีเป็นระเบียบกลุ่มก้อนโดยความเป็นอันเดียวกัน
2.2) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยเสริ ม สร้ า งให้ พิ ธี ก รรมแฝงเป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ในการ
สร้ างสรรค์สั งคมให้ อยู่ สั น ติสุ ขปราศจากข้อหวาดระแวงซึ่งกันและกันเพราะมีห ลั กความศักดิ์สิ ทธิ์ของ
พิธีกรรมเป็นเครื่องชาระกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมฝั่งสุจริตเป็นอย่างดี
3) ด้านรายได้ของชีวิต
3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริม ให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่ง
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบพิธีและผู้สร้างผลิตภัณฑ์ทาง
พิธีกรรมแฝง เพื่อให้คุณภาพชีวิตด้านรายได้เสริมพัฒนาขึ้น
3.2) พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการส่งเสริมให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการเป็นวัตถุดิบทางสินค้าแห่งการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนมีวัตถุดิบที่เป็นสินค้าเชิญชวนให้การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมพัฒนาขึ้น อันจะก่อให้เกิดรายได้ให้กับบุคคลและชุมชนต่อไป
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ
การวิ จั ย เรื่ อง “ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่อความเชื่ อในพิ ธีกรรมแฝงทางพุ ทธศาสนา : กรณีศึกษาเขต
เทศบาลเมืองเชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” เมื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
เชื่อ ได้แก่ ความอยากมี อยากเป็น ตามกระแสสังคมตามปัจจัยพื้นฐาน 4 ของมนุษย์ คือ 1) อาหาร 2)
เครื่องนุ่งห่ม 3) ที่อยู่อาศัย และ4) ยารักษาโรค ประกอบกับปัจจัยเครื่องเร่งเร้า ได้แก่ การประชาสัมพันธ์
กระแสความนิยม กระแสสังคม กระแสเศรษฐกิจ ธรรมเนียมนิยมและประเพณีวัฒนธรรม ความเคารพในตัว
บุคคลผู้เป็นเจ้าพิธี เป็นตัวส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อต่อพิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา และเข้า ร่วมพิธีใน
ที่สุด ส่วนคุณค่าของพิธีกรรมแฝงนั้น แบ่งได้ ดังนี้ 1) คุณค่าเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ด้านจิตใจ ด้านประเพณี
ด้านทุนทางสังคม 2) คุณค่าเชิงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ได้แก่ ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในหมู่คณะ
ความสันติสุขในชุมชน 3) คุณค่าเชิงมูลค่า ได้แก่ ก่อให้เกิดอาชีพ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว ซึ่งเขียนเป็น
แผนภาพ ได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรส่งเสริมและกาหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับบุคคลทั่วไป เช่น เด็กปฐมวัน ผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สุขสบายใจ
2. ควรส่งเสริ มและกาหนดให้ พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นประเพณีประจาท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ท้องถิ่นมีกิจกรรมหลักในการยึดถือปฏิบัติเป็นประจา
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3. ควรส่งเสริมและกาหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนาเป็นทุนทางสังคม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน
4. ควรส่งเสริมและกาหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างความ
สามัคคีและการมีส่วนร่วมในหมู่คณะของชุมชน
5. ควรส่งเสริมและกาหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการสร้างสรรค์
สังคมให้อยู่สันติสุขปราศจากข้อหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
6. ควรส่งเสริมและกาหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้สนใจในการเรียนรู้เพื่อการเป็นผู้ประกอบพิธีและผู้สร้างผลิตภัณฑ์ทางพิธีกรรมแฝง
7. ควรส่ งเสริ มและกาหนดให้พิธีกรรมแฝงทางพุทธศาสนา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ในการเป็น
วัตถุดิบทางสินค้าแห่งการท่องเที่ยว
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีมีผลต่อความเชื่อพิธีกรรมแฝงทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” ในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนการทางาน
วิจัย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักบริหาร
โครงการวิจัยอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภาก
โร,ดร.) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับความ
ร่วมมือในการลงพื้นที่สารวจ จัดเก็บข้อมูลและในพื้นที่เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุ กท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลทั้งจากการทอดแบบสอบถาม และการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ขอขอบคุ ณ ส านั ก บริ ห ารโครงการวิ จั ย อุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ที่สนับสนุนงบประมาณวิจัยในครั้งนี้.
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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงิน
และบัญชีในสถานศึกษาเอกชน เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จานวน 97 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
ทีและเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่โ ดยวิธีของ เชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ทางาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : บุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aims to study factors affecting the operational of the finance and
accounting employees in private education Institutions in Muang District, Phitsanulok
Province. The samples were 97 employees in private education Institutions in Muang
District, Phitsanulok Province. This research collected data by questionnaire on five
rating scales. The statistics used the frequency, percentage, average, standard deviation,
t-test, f-test (One-way ANOVA) and scheffe feature. The results showed the factors
affecting the operational of the finance and accounting employees in private education
Institutions in Muang District, Phitsanulok Province. Overall was at the high level. The
comparison of opinion to factors affecting the operational of the finance and accounting
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employees in private education Institutions in Muang District, Phitsanulok Province by
sex, education level and work experience. Overview, no different.
Keywords: Financial and Accounting Employee, private education Institutions in Muang
District Phitsanulok Province
บทนา
จุดเริ่มต้นของการทาธุรกิจคือการจัดหาเงินทุน และทรัพย์สินต่าง ๆ มาใช้ในการดาเนินงานซึ่ง
อาจได้มาจากส่วนที่เป็นของเจ้าของ หรือจากเจ้าหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืม นอกจากนี้ในการดาเนินธุรกิจก็
จะต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น หรือค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปเพื่อ ให้เกิดรายได้แก่กิจการและหลังจากที่ได้
ดาเนินธุรกิจสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องการทราบก็คือผลการดาเนินงานในธุรกิจของตนว่ามีกาไรหรือขาดทุน
รวมทั้งต้องการทราบถึงฐานะการเงินของกิจการ ซึ่งการจัดทาบัญชีในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่าง
มากมายสามารถนามาใช้เป็นเครื่ องมือในการป้องกันการทุจริตของพนักงานรวมทั้งใช้วัดความเจริญเติบโต
และสะท้อนให้ ทราบถึงความมั่น คงทางการเงินของธุรกิจ การบัญชีจึงมีบทบาทอย่างมากในกิจการทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการที่หวังผลกาไร อย่างเช่น ธนาคาร โรงแรมห้างสรรพสินค้า บริษัทห้างร้านต่าง ๆ
และกิจการที่ไม่หวังผลกาไร เช่น สโมสร สมาคม มูลนิธิ โรงเรียนมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานราชการ
(สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ. 2552 : 1) ซึ่งสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรี ย นเอกชน พ.ศ. 2550 โดยเสนอแนะนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาเอกชนต่ อ
คณะกรรมการ ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษารับผิดชอบการดาเนินงานเกี่ยวกับกองทุน ดาเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาเอกช น ตาม
มาตรการที่คณะกรรมการกาหนด รวมทั้งการจัดทาบัญชีและการวางแผนการเงินของโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้สาหรับศึกษาเพื่อทาความเข้าใจ
ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บุ ค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ โรงเรี ย นเอกชนในระบบโด ยตรง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2551 : 12) ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี จะต้อง
มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้
สูงสุด
ประสิทธิภาพการนาเสนองบการเงิน (Financial Statement Presentation Efficiency)เป็น
ความสามารถในการแสดงข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการซึ่งงบ
การเงินเป็ นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บ ริหาร และผู้ล งทุน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ บาล รัฐวิส าหกิจและธุรกิจ
เอกชน หน่วยงานนั้นจะดาเนินการเพื่อ หวังผลกาไรหรือมิได้มุ่งหวังผลกาไร ข้อมูลทางการเงินที่แสดงไว้ใน
งบการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการใน
ปัจจุบัน และจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานในอนาคต สาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการจะนาข้อมูลในงบ
การเงินมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยงบการเงินจะต้องมีองค์ประกอบของ ความเข้าใจได้
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(Understandability) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ความเชื่อถือได้(Reliability) และการ
เปรียบเทียบกันได้ (Comparability) (นุชจรี พิเชฐกุล. 2553 : 24-27) ซึ่งนักบัญชีมีหน้าที่รับผิดชอบในด้าน
การรวบรวมข้อมูล และจัดทารายงานการเงิน เพื่อให้แก่ผู้ บริห ารและผู้ล งทุนได้ทราบถึงเหตุการณ์และ
สถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของกิจการอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น กิจการจึงจาเป็นต้อง
จัดให้มีการวางระบบบัญชี และการควบคุมทางการเงิน ไว้อย่างมีหลักเกณฑ์และถูกต้องตามที่ควรตามหลัก
ทฤษฎีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อจะสามารถนาเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้
ลงทุนให้มากที่สุด และรวดเร็วที่สุด(วัฒนา ศิวะเกื้อ และคณะ. 2553 : 3)
สถานศึกษาเอกชน เป็นการดาเนินธุรกิจการศึกษาโดยเจ้าของกิจการ ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตในการ
จัดตั้งโรงเรียนเป็นบุคคลธรรมดา ต้องดาเนินการเกี่ยวกับ การก่อสร้างอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ โครงการ
แผนและการดาเนินการหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการศึกษา อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การ
จ้างและการเลิ กจ้ าง และสวัส ดิการของครูและบุคลากรทางการศึกษา สิ่ งสาคัญในการทาธุรกิจมักจะ
พิจ ารณาถึงการจัดทาบั ญชีและการวางแผนการเงินของสถานศึกษาเอกชน (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 2551) ซึ่งนักบัญชีต้องทราบรายละเอียด ข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจดังนั้นถ้านักบัญชี
ได้ ป ฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี เ ป็ น ไปตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปและมาตรฐานการบั ญ ชี ก็ จ ะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการนาเสนองบการเงินของธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สูงสุด
จากการปฏิบัติงานการเงิ นและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ในหลายกรณี
ทั้งในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงินเป็นเช็ค การจ่ายเงินยืม การจ่ายเงิน การใช้เงินตามโครงการ การบันทึก
บัญชี การจัดทารายงาน วิธีซื้อวิธีจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การบริหารจัดการทางการเงินและบัญชีเป็นการจัดทาด้วยมือ จึงทาให้ข้อเกิดผิดพลาดและขัดแย้งในข้อมูล
ได้ง่าย และการบริหารงานจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านตั้งแต่ความรู้
ความสามารถและประสิ ทธิภ าพของเจ้ าหน้าที่และผู้ บริหาร รวมทั้ง เครื่องมือต่างๆ ต้องมีคุณภาพและ
เพียงพอในการใช้งาน โดยในปัจจุบันพนักงานบัญชีจาเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี รวมทั้งมีการ
นาโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ขององค์กร (สุภา
ภรณ์ คงสวัสดิ์ และพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต, 2554)
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทางการ
บัญชี ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็น
แนวทางในการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เสริ มสร้า งประสิ ท ธิภ าพ ปั ญ หาการปฏิ บั ติห น้า ที่ ทางการบั ญ ชีข อง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนาไปบริหารจัดการ
ในภารกิ จ ของหน่ ว ยงานโดยมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ใ ห้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการให้ ม ากที่ สุ ด อี ก ทั้ ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
เอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สมมติฐานการวิจัย
ความคิ ดเห็ น ของบุ ค ลากรด้ า นการเงิ นและการบั ญชี ต่ อ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลในการปฏิ บั ติง านของ
บุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี ในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตาม
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษาเอกชนใน
เขตอาเภอเมือง จั งหวัดพิษณุโ ลก จานวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้ น 126 คน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พิษณุโลก 2559 :10)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
เอกชนในเขตอาเภอเมือ ง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie
and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด 2554 : 41–44) และทาการสุ่มอย่างง่าย ได้จานวนทั้งหมด 97 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล ปั จจั ยพื้นฐานของผู้ ตอบแบบสอบถามมีลั กษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบุ คลากร ด้าน
สถานที่ วัส ดุ และอุป กรณ์ และด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยมีลั กษณะคาถามเป็นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเครท(Lekert) มี 5 ระดับ (ธานินท์ ศิลป์จารุ 2552 :75) โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5
หมายถึง
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก
3
หมายถึง
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ปั ญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการและแนวคิดทางการจัดการ และทฤษฎีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ด้านงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนามาใช้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชน
2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วนาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นาแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
3. นาแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงิน
และบัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 คน นาผลมา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการของครอนบาค โดยแบบสอบถามมี
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.931
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครื่องมือให้สมบูรณ์ทุกข้อ
5. สร้างแบบสอบฉบับสมบูรณ์ทผี่ ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 97 ชุด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ทาหนังสือจากมหาลัยพิษณุโลกเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและบัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินและ
บัญชีของสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการลงพื้นที่ด้วย
ตนเอง
3. นาแบบสอบถามที่รวบรวมได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง แล้วนาไป
วิเคราะห์ประมวลผลในขั้นต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชีใน
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สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การกาหนดเกณฑ์ในการแปลผลความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981, p. 82) มีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานในระดับน้อยที่สุด
การเปรียบเทียบข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
งานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ตัว
แปรเพศ ด้วยค่าสถิติที
(t-test independence) และระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน
วิเคราะห์ความแปรปรวนของระดับความคิดเห็น โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ ด้วย one-way analysis of
variance (ANOVA)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยใข้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 68.64 มีระดับการศึกษาปวส./ปวท./อนุปริญญา จานวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.68 และมีประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59
การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจ จัยที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.61, SD= 0.79)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.67,SD= 0.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายพัสดุการเงินการบัญชี ไว้อย่างชัดเจน อยู่
ในระดับมาก (  =3.86, S.D.= 0.91) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ สถานศึกษามุ่งเน้นให้เปิดเผยนโยบาย
การบัญชีที่ชัดเจน เข้าใจง่ายต่อบุคลากรในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง(  =3.45, SD= 0.96)
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.58, SD= 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี ไ ด้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ ของ
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สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (  =3.74, SD= 0.77) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบ คาสั่งและคาแนะนาของหัวหน้างาน อยู่ในระดับปานกลาง (  =
3.42, SD= 0.60)
ด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.63, SD= 0.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี
เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก(  =3.77, SD= 0.84) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
คือ สถานที่ปฏิบัติงานของท่านปราศจากเสียงรบกวนเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (
 =3.42, SD= 0.81)
ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก(  =3.57, SD= 0.72) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับมาก (  =3.68, SD= 0.82) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด คือ มีงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี อยู่ในระดับ
ปานกลาง(  =3.44, SD= 0.69)
2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี
ในสถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
ความคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรด้ า นงานการเงิ น และบั ญ ชี ใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ
ทางาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึ กษา ปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อการปฏิบั ติ งานของบุ คลากรด้ านงานการเงิ นและบั ญชี ใน
สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.61, SD= 0.79)
เพราะว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านงานการเงินและบัญชี คือ ด้านบริหารจัด การ
สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายพัสดุการเงินการบัญชี ไว้อย่างชัดเจน และด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์
มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมรา เพียรบูชา (2557 : 53) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ด้านบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=3.67,SD= 0.88) เพราะว่า สถานศึกษามีการ
กาหนดนโยบายพัสดุการเงินการบัญชี ไว้อย่างชัดเจน และสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา ลี้ตระกูล (2554 : 60) ได้
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ทาการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลวังงิ้วใต้ อาเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ของในองค์การบริหารส่วนตาบลวังงิ้ว ใต้ คือ ปัจจัยด้านการบริหาร อยู่ในระดับ
มาก
ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.58, SD= 0.69) เพราะว่า เจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชามญชุ์ วัฒนสุข
(2556 : 58) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของงานการเงินและ
บัญชีในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ผ ลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก
ด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.63, SD= 0.85) เพราะว่ามีความ
ต้องการ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี เพียงพอต่อความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุพัฒน์ตรา มะโนสด (2552 : 68) ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก
ด้านการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ =3.57, SD= 0.72) เพราะว่า
มี
งบประมาณในการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชี และมีงบประมาณในการอบรมเจ้าหน้าที่และศึกษาดูงานการเงินและบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอลีณา เรืองบุญญา (2554 : 60) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทาบัญชีระบบบัญชี
เกณฑ์คงค้างของผู้ทาบัญชีสถานบริการภาครัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรด้ านงานการเงิน และบั ญ ชี ใ น
สถานศึกษาเอกชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
จาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า มีระบบการควบคุมภายในใน
สถานศึกษาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามระบบบัญชีการเงินที่ได้วางไว้รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงาน
ตามที่โรงเรียนได้กาหนด จึงทาให้ด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนัชพร เมฆศิ
รินภาพงศ์ (2554 : 82) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบการปฏิบัติ งานด้านบัญชีระบบGFMIS
ของสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า การเปรียบเทียบผลกระทบของการปฏิบัติงานด้านบัญชีระบบ GFMIS จาแนกตามเพศ ไม่แตกต่าง
กัน
จาแนกตามระดับ การศึกษา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกั น เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
บริหารจัดการ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะว่า บุคลากรที่มีระดับ
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การศึกษาต่างกัน ต่างก็นาแนวคิด หลักการกระบวนการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ขาด
การร่วมมือกัน ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รั บมอบหมายในสถานศึกษา ทาให้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการทางการเงินและบัญชี ไม่ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา เสริม
วิวัฒน์วงศ์ (2557 : 68) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
พบว่ า ลั ก ษณะข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ ระดั บ การศึ กษา ที่แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายบัญชีการเงินบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จาแนกตามประสบการณ์การทางาน โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน เพราะว่า เปิด
โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ ใ ช้ ทั ก ษะที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ ม าในการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง เป็ น งานที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ข องบุ ค ลากร และมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน จึ ง ท าให้
ประสบการณ์การทางานไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อลีณา เรืองบุญญา (2554 :
60) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดทาบัญชีระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างของผู้ทาบัญชีสถาน
บริการภาครั ฐ ในกระทรวงสาธารณสุข จั งหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการจั ด ทาบั ญชีร ะบบบั ญชีเ กณฑ์ค งค้า งของผู้ ทาบัญชี ส ถานบริก ารภาครั ฐ ในกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี จาแนกตาม ประสบการณ์การทางาน ไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.ด้านบริหารจัดการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ สถานศึกษามีการกาหนดนโยบายพัสดุการเงิน
การบัญชี ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้บริหารต้องมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมี การถ่ายทอดนโยบาย
ดังกล่าวสู่ผู้ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแนวทาง รวมทั้งมี
ระบบการควบคุมกากับที่มีประสิทธิภาพ
2. ด้านบุคลากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของสถานศึกษา ดังนั้นผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานการเงินเพื่อเพิ่มทักษะด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ ด้านการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพตามส่วนที่ข าด หรืออบรม
พัฒนาความรู้ก่อนปฏิบัติงาน
3. ด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานการเงิน/บัญชี เพียงพอต่อความต้องการในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้บริหารควรมีการจัดหา
คอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์ คู่ มือที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการพัสดุ รวมถึง
การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะกับภาระงานที่ได้รับ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
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4. ด้านการจัดสรรงบประมาณ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีงบประมาณในการส่งเสริมการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยให้ทุนการศึกษา
ข้อเสนอแนะการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาในประเด็นเรื่องจริยธรรมที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการปฏิ บัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ เพื่อให้สามารถรับทราบปัญหาและแนวทางในการดาเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ควรทาการศึกษาวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาในรูปแบบอื่น
เพื่อให้มีความแตกต่างกันไป
กิตติกรรมประกาศ
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สถานบริ ก ารภาครั ฐ ในกระทรวงสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี . วิ ท ยานิ พ นธ์ บริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
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การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล
ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
Accounting based on generally accepted accounting principles of
Legal Entities in Muang , Kamphaengphet
เพ็ญศรี ภู่อุทัย(Pensri Phooutai) สุรีย์ วงศ์วณิช(Suree Wongwanich)
สิริศักดิ์ รัชชุศานติ(Sirisak Ratchusannati)* อรพรรณ ศรีแก้ว(Orrapan srikeaw)
สังกัดคณะบัญชี สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติ
บุคคล ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
บัญชีของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุ รกิจใหม่กับสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
กาแพงเพชร ในปี งบการเงิน พ.ศ. 2559 จานวน 76 แห่ ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การจั ดทาบั ญชี ตามหลั กการบั ญชีที่ รับรองทั่ว ไปของนิ ติบุค คล สถิ ติที่ใ ช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การ
จัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านรายได้ และการจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้านหนี้สิน และด้านส่วนของ
เจ้าของ
คาสาคัญ : การจัดทาบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นิติบุคคล
Abstract
The research aims to study accounting practices in accordance with generally
accepted accounting principles of legal entity in Muang District, Kamphaengphet Province.
The populations used in this study were entrepreneur of companies and partnerships
newly registered with the business development office in Khampangphet province in fiscal
year 2016. The research instrument used a questionnaire on the accounting of general
corporate accounting principles. The statistics in this research were the frequency,
percentage, mean and standard deviation. The results showed found that the accounting
according to the generally accepted accounting principles of the juristic person in Muang
district. Kamphaeng Phet. Overall, is moderate. The considering each aspect found that
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the accounting for the most commonly accepted accounting principles with the highest
average was revenue. The lowest mean was debt and equity.
Keywords : Accounting, Accounting Principles Generally, Legal Entities
บทนา
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้กาหนดความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่จัดทา บัญชีใน
การจัดให้มีการทาบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด และตามมาตรฐานการบัญชี ดังนี้ ผู้
มีหน้าที่จัดทาบัญชี ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจ เป็นผู้ผลิต ผู้
จาหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจาหน่าย ผู้นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือผู้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องจัดทา
บัญชีสินค้า นับแต่วันที่เริ่มต้นประกอบกิจการ และ ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัท
จากัด บริษัทมหาชนจากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในในประเทศไทย
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2543)
การจัดทาบัญชีนอกจากเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทาบัญชีของกิจการต่าง ๆ
นั้น ประโยชน์ของการทาบัญชียังช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุ มรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ ทาให้
ทราบผลการดาเนินงานของกิจการว่ากิจการมีกาไรหรือขาดทุนเป็นจานวนเท่าใด ช่วยให้ทราบฐานะการเงิน
ของกิจการว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจานวนเท่าใด ซึ่งการ
ดาเนินกิจการทุกประเภทในประเทศไทยต้องจั ดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ประกอบ
กิจการต้องบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมถึงสินทรัพย์ และหนี้ ที่เกิดขึ้นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีจะทาการปิดบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุน
และเพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการในงบแสดงฐานะการเงิน (บริษัทชัวร์แทค จากัด, 2560) ดังนั้น
นิติบุคคลที่ประกอบกิจการจึงต้องจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
การจัดทาบัญชีนั้นมีความสาคัญ แต่ในปัจจุบันการทาบัญชีก็ยังพบปัญหามากมาย โดยข้อบกพร่องที่พบมาก
ที่สุด คือ การจัดทาบัญชีไม่ครบถ้วน การบันทึกรายการโดยไม่มีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี การ
แสดงรายการในงบการเงินไม่สอดคล้องกับบัญชี เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในหลาย ๆ กิจการ ทาให้ผู้
ประกอบกิจการบางรายอาจต้องประสบกับการขาดทุน จนต้องปิดกิจการได้
ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับของนิติ
บุคคล ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร หากนิติบุคคลมีความรู้ และเข้าใจถึงหลักการจัดทาบัญชี อีกทั้ง
สามารถนามาพิจารณาให้เห็นถึงผลการดาเนินงานที่แท้จริงของกิจการ และสามารถปรับปรุงรายการต่าง ๆ
ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนธุ รกิจใหม่กับ
สานั กงานพัฒ นาธุร กิจ การค้า จั งหวัดกาแพงเพชร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช ย์ ในปีงบ
การเงิน พ.ศ. 2559 ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 76 แห่ง โดยทาการรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่บัญชี
2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย
ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ปั จ จั ย พื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป ระกอบกิ จ การ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
ตัวแปรตาม คือ การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล
โดยการวิจัยนี้ ได้ทาการศึกษากรอบการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล แบ่ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้ และค่าใช้จ่าย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกั บการจัดทาบั ญชีตาม
หลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบสารวจรายการ (Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทางาน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ใน
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ (ทุน) รายได้
และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคอร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบและให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติมาก
3
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติปานกลาง
2
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติน้อย
1
หมายถึง
มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของนิติบุคคล เพื่อนามาใช้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของ
นิติบุคคล
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2. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง แล้วนาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นาแบบประเมินที่ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
3. นาแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 แห่ง นาผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)
แบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธีการของครอนบาค โดยแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.931
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ของคุณภาพเครื่องมือให้สมบูรณ์ทุกข้อ
5. สร้างแบบสอบฉบับสมบูรณ์ทผี่ ่านการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 76 ชุด
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลถึงห้า
หุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัด ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจากห้างหุ้นส่วนจากัดและบริษัทจากัด ใน
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยการลงพื้นทีด่ ้วยตนเอง
3. แบบสอบถามที่ส่งไปยังหน่วยงาน จานวน 76 ฉบับ ได้รับคืนมาจริง จานวน 76 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพื่อนามาดาเนินการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลที่รวบรวมได้ เพื่อ
เข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร สรุปผลได้ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ในภาพรวม จาแนกเป็นรายด้าน
N = 76
แปล
ข้อ
การจัดทาบัญชี
ความหมาย


1 ด้านรายได้
3.29 0.56
ปานกลาง
2 ด้านรายจ่าย
3.25 0.71
ปานกลาง
3 ด้านสินทรัพย์
3.24 0.73
ปานกลาง
4 ด้านหนี้สิน
3.20 0.72
ปานกลาง
5 ด้านส่วนของเจ้าของ
3.20 0.72
ปานกลาง
รวมเฉลี่ย
3.23 0.58
ปานกลาง
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จากตาราง 1 พบว่า การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของนิติบุคคล ในอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดทาบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านรายได้ รองลงมา คือ ด้านรายจ่าย ด้านสินทรัพย์
และการจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการหนี้สิน และด้านส่วนของเจ้าของ
สรุปและอภิปรายผล
การจั ด ท าบั ญ ชี ต ามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปของนิ ติ บุ ค คล ในอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ในภาพรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า การจัดทาบัญชีตาม
หลั ก การบั ญชี ที่รั บ รองทั่ ว ไปที่ มีค่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด ได้แ ก่ ด้ านรายได้ รองลงมา คื อ ด้า นรายจ่ าย ด้า น
สินทรัพย์ และการจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ด้านการหนี้สิน และด้านส่วนของเจ้าของ ด้านรายได้
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
กิจการไม่มีการควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งทางตรงและทางอ้อม และข้อที่มีค่ าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ กิจการ
สามารถวัดมูลค่าของจานวนรายได้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ด้านรายจ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจการได้รับประโยชน์หรือบริการจาก
การจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีหน้าหรืออาจจะมีบางส่วนได้รับประโยชน์หรือบริการในปีที่จ่ายเงิน และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ กิจการมีการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ด้านสินทรัพย์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจการมีการประเมิน
ราคาที่คาดว่าจะขายได้เมื่อสินทรัพย์นั้นหมดอายุการใช้งาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ กิจการมีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ด้านหนี้สิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
จัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจการมีการจัดทาบัญชีสาหรับหนี้สงสัยจะสูญ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด
ได้แก่ กิจการจัดทางบกาไรขาดทุนโดยแสดงหนี้สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ด้านส่วนของ
เจ้าของ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การจัดทาบัญชีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ทุนที่เจ้าของกิจการนามาลงทุนเป็นเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นรวมทั้งกาไรสุทธิที่ยังมิได้แบ่งให้แก่ส่วน
ของเจ้าของกิจการด้วย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ รายได้ของกิจการเกิดจากการขายสินค้าหรือบริการ
อันเป็นรายได้จากการดาเนินงานตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติพร พระโพธิ์ (2555) ได้ศึกษา
เปรี ย บเทีย บหลั กการบั ญชีที่รั บ รองทั่ว ไปกับหลั กเกณฑ์ทางภาษีอากรของนิติบุคคลอุตสาหกรรมผลิ ต
เฟอร์ นิ เจอร์ พบว่า กิจ การต้องจั ดทาบั ญชีตามหลั กการบัญ ชีที่รับรองทั่ว ไปและมาตรฐานการบัญชี ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานอันเป็นประโยชนต่อผู้ใช้งบการเงินที่
นาไปประกอบการตัดสนใจเชิงเศรษฐกิจ นอกจากการจัดทาบัญชีกิจการต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธี การและ
เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อทาการปรับปรุงรายการที่ได้บันทึกไว้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรเพื่อสามารถนาส่งภาษีได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตาม
เวลาที่กฎหมายกาหนด จากการศึกษา พบว่า การบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป กิจการสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ใหม่ได้หากเหมาะสมกับกิจการแต่หลักเกณฑ์ทางภาษี
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อากรกาหนดให้บันทึกราคาที่ได้สินทรัพย์นั้นมาโดยห้ามมิให้ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น หรือปรับมูลค่าลดลง
ส าหรั บ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ที่ มี ค่ า หรื อ ราคาเป็ น เงิ น ตราต่ า งประเทศคงเหลื อ อยู่ วั น สุ ด ท้ า ยของรอบ
ระยะเวลาบัญชีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้ใช้อัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แต่หลั กเกณฑ์
ทางภาษีอากรให้คานวณค่าหรือราคาสินทรัพย์เป็นเงินไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและให้
คานวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขายซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคานวณไว้ การด้อยค่าของสินทรัพย์หลักการบัญชีที่รับรองทั่ วไปให้รับรู้กาไรขาดทุนจากการ
ด้อยค่าแต่หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรห้าม มิให้นากาไรหรือขาดทุนจากการตราค่าสินทรัพย์มาคานวณกาไร
สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เงื่อนไขทางด้านรายได้ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะรับรู้เป็นรายได้
เมื่อเป็นไปตามคานิยาม แต่หลักเกณฑ์ทางภาษีอากรได้กาหนดให้เงินได้บางประเภทถือเป็นรายได้ที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งที่ไม่ใช่รายได้ตามคานิยาม เงินได้บางประเภทหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรยกเว้นให้ไม่
ต้องนามารวมคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงื่อนไขทางด้านค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจะ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายได้ เมื่อเป็นไปตามค่านิยามและมีหลักฐานสนับสนุนการลงบัญชีแต่หลักเกณฑ์ทางภาษี
อากรได้จากการหักรายจ่ายบางประเภทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด รายจ่ายบางประเภทถูกห้าม
ไม่ให้หักจากเงินได้และรายจ่ายบางประเภทหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรย่อมให้หักเพิ่มขึ้ นได้ และงานวิจัยของ
พจน์ วีร ศุทธากร (2558) ได้ศึกษาข้อแตกต่างระหว่างหลักการบัญชีกับกฎหมายภาษีอากร : ประเด็น
สาคัญที่ควรรู้ก่อนใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 พบว่า การจัดทาบัญชีและนาเสนองบการเงิน ต้องอยู่
ภายใต้กรอบของแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆ โดยเน้นที่การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
ส่วนการคานวณกาไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น ต้องทาตามเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร ซึ่งเงื่อนไขในการนารายได้และรายจ่ายมาคานวณเพื่อเสียภาษีนั้นมีหลาย
ประเด็นที่ขัดแย้งกับการบัน ทึกบัญชีของกิจการที่ได้จัดทาขึ้นตามหลักบัญชี ทาให้ความแตกต่างระหว่าง
บัญชีกับภาษีมีอยู่ทั้งในยอดรายได้และรายจ่าย ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนั้นเมื่อกิจการจะ
คานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีจึงต้องปรับปรุงยอดตามบัญชีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในประมวล
รัษฎากรก่อน จึงจะนากาไรที่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดไปคานวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และความแตกต่างที่กล่าวมามีทั้งความแตกต่างถาวรซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคานวณกาไรสุทธิทาง
ภาษีในปีปัจจุบันเท่านั้น และความแตกต่างชั่วคราวที่จะยังมีผลกระทบคงค้างอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินไป
จนกว่าสาเหตุของความแตกต่างนั้นจะหมดไป ซึ่งความแตกต่างชั่วครานี้เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาให้ดีเพราะ
กิจ การอาจต้ อ งรั บ รู้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ภ าษีเ งิ น ได้ รอการตั ดบั ญ ชี ตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว เนื้อหาในบทความนี้
ไม่ใช่ความแตกต่างทั้งหมดที่มีอยู่ แต่เป็นการจุดประกายให้นักบัญชีหันมาให้ความสนใจและศึกษากฎหมาย
ภาษีอากรให้มากขึ้น เพื่อสามารถนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ภาษีเงินได้ ไปใช้
ในกิจการได้อย่างเหมาะสม
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลการวิจัย
1. กิจการควรสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธี ก ารและเงื่ อนไขตามประมวลรั ษ ฎากรเพื่อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ ความรู้ แ ละข่ า วสารใหม่ ๆ เพื่ อ น ามา
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
1.2 หากรายการที่ต้องบันทึกมีความสอดคล้องกันระหว่างหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับ
หลั กเกณฑ์ทางภาษีอากร กิจ การควรบั นทึกบัญชีให้ ส อดคล้องกับประมวลรัษฎากร เพราะจะเป็นการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทา บัญชีและไม่ทา ให้งบการเงินของกิจการแสดงฐานะการเงินและผล
การดาเนินงานแตกต่างจากที่ควรจะเป็น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเปรียบเทียบกับ
กิจการต่าง ๆ ในระดับมหภาค เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของการจัดทาบัญชีของแต่ละกิจการ และยัง
สามารถนาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจการต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษา
สานักงานตารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเลื่อนตาแหน่ง ด้านคุณภาพและความรู้สึกที่
มีต่องานที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตารวจ จานวน 323
ราย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในอาชีพของข้ าราชการตารวจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35, SD = 0.506)
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ อาชีพข้าราชการตารวจ ตารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aims to study the opinion to satisfaction of the police : case
Study Phitsanulok Provincial Police. in 3 aspects, preferment, quality and sense of
responsibility and career advancement. The samples were 323 policeman. The
research instrument used the questionnaire. The statistics analyzed the frequency,
percentage, mean and standard division. The results showed that the samples have
satisfaction in police career. Overview, were at the middle level. (  = 3.35, SD = 0.506)
Keywords : Satisfaction, The Police Career, Phitsanulok Provincial Police
บทนา
ภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติในการควบคุมสังคมและบริการประชาชนนั้นมีความสาคัญ
ยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ บ้านเมือง และความมีเสถียรภาพของรัฐบาล ดังนั้นงานตารวจถือว่ามีความสาคัญ
เพราะเป็นการเริ่มต้นที่สามารถให้ความยุติธรรม และการให้บริการงานต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ ปัจจุบัน
สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านสภาพแวดล้อมของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และที่เกี่ยวข้อง
กับตารวจโดยตรงคือปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
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อาชีพของข้าราชการตารวจในเชิงอุดมคตินั้น มีลักษณะที่ต้องเสี่ยงและต้องอุ ทิศตัวเองสูงต้องมี
ความตื่ น ตั ว อยู่ ต ลอดเวลาในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นทุ ก เวลา ซึ่ ง การวิ นิ จ ฉั ย
ดาเนินการใด ๆ ของตารวจโดยทั้งที่ตนเองไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็อาจสร้างความไม่พึงพอใจให้กับคู่กรณีได้
เสมอ การที่ ข้ า ราชการต ารวจโดยเฉพาะข้ า ราชการต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต รจะปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจตลอดจนการที่จะต้องมีระบบ
บริหารงานบุคคลที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนจึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก ปัญหาด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นปัญหาที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดเป็นแผนสาคัญ
อันหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ คือ แผนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล เนื่องจากที่ผ่าน
มาการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดยังขาดระบบและกลไกที่เหมาะสม และมีคุณภาพใน
การคัดเลือกบุคคล (สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2559)
ดั ง นั้ น การที่ จ ะให้ ข้ า ราชการต ารวจทุ ก นายที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ต่ า ง ๆ ให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของสานักงานตารวจแห่งชาติแล้ว ยังต้องมีการพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือน
ข้าราชการตารวจ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนมีความก้าวหน้า
และมั่ น คงในงานด้ ว ยค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอ จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาระดั บ
ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษาสานักงานตารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง และพัฒนาความก้าวหน้าและมั่นคงในการทางานของข้าราชการตารวจต่อไป
ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษาสานักงานตารวจภูธร จังหวัด
พิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ ข้าราชการตารวจ ในสานักงานตารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก
จานวนทั้งหมด 1,694 คน (ตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, 2559)
กลุ่มตัวอย่าง ข้าราชการตารวจ จานวน 323 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling)
2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือนปัจจุบัน
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ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการตารวจโดยมีกรอบเนื้อหาการดาเนินงาน
วิจัย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเลื่อนตาแหน่ง ด้านคุณภาพและความรู้สึกที่มีต่องานที่รับผิดชอบ
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทาหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
นาแบบสอบถามพร้อมหนังสือถึงผู้กากับการสานักงานตารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขออนุญาตและขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ชี้แ จงให้ ท ราบถึง วิธี การและวั ตถุ ป ระสงค์ข องการทางานวิจั ยในครั้ งนี้ แล้ ว น า
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับข้าราชการตารวจ จานวน 323 คน
3. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมได้ในแบบสอบถาม เพื่อ
เตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการ
ตารวจ ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวคิดความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการตารวจ
2. กาหนดเนื้อหาและตัวแปรของคาถามในแบบสอบถาม
3. นาแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วทาการปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) แบบสอบถามกับกลุ่มข้าราชการตารวจ สานักตารวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคานวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) ด้วยวิธีค
รอนบัค (Cronbach’s Alpha)ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8517
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบ ด้วย
2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา
ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ และเงินเดือน โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อย
ละ
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการตารวจ ซึ่ง
ในส่วนลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของ (Likert Scale)
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550 : 75) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
การแปลผลระดับความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการ
ตารวจ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และพิจารณาค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552 : 75)
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
ผลการศึ กษาความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการตารวจ กรณีศึกษาส านักงานตารวจภูธ ร
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.54
มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน จานวน 249 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.21 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี จานวน 280 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.74 มีระดับยศจ่าสิบตารวจ - ดาบตารวจ จานวน 176 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 54.42 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 15 ปี จานวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.69 มี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองร้อยปฏิบัติการ จานวน 184 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.21 มีเงินเดือน 10,000 –
15,000 บาทบาท จานวน 101 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.30
2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในอาชีพของข้าราชการตารวจ สานักงานตารวจภูธร จังหวัด
พิษณุโลก พบว่า
2.1 ด้านการเลื่อนตาแหน่ง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(  = 3.36 , SD = 0.376) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การเลื่อนตาแหน่งจากระบบการพิจารณาตามคุณสมบัติทั่วไปในการแต่งตั้ง
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เลื่อนตาแหน่งอย่างครบถ้วน (  = 3.39 , SD = 0.411) อยู่ในระดับปานกลาง 2) การนาผลการประเมิน
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดไว้มาเป็นเกณฑ์การพิจารณา โดยมีการ
พิจารณาจากความอาวุโส พิจารณาจากความประพฤติและประวัติการรับราชการประกอบกัน และพิจารณา
จากประสบการณ์ความชานาญที่ได้ปฏิบัติมา (  = 3.37 , SD = 0.472) อยู่ในระดับปานกลาง 3) การที่
ข้าราชการตารวจทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมไม่มีการแทรกแซง ฝาก
ฝังจากผู้มีอิทธิพล พ่อค้า นักธุรกิจ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (  = 3.35 , SD = 0.412) อยู่ในระดับปาน
กลาง 4) การพิจารณาการเลื่อนตาแหน่งตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการคานึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์กรและประสิทธิภาพการทางาน (  = 3.34 , SD = 0.521) อยู่ในระดับปานกลาง และ 5) การ
พิจารณาถึงความรู้ความสามารถโดยนาการประเมินจากผลการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา
ด้วย (  = 3.33 , SD = 0.388) อยู่ในระดับปานกลาง
2.2 ด้านคุณภาพและความรู้สึกที่มีต่องานที่รับผิดชอบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.35 , SD = 0.667) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลาดับ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) มีการสร้างความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน
เพื่อให้สามารถทาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (  = 3.40 , SD = 0.612) อยู่ในระดับปานกลาง 2) งานที่
ได้รับมอบหมายให้ทาในปัจจุบันเป็นงานที่มีคุณค่า และมีความท้าทาย (  = 3.35 , SD = 0.569) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 3) การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน (  = 3.33 , SD = 0.712) อยู่ในระดับ
ปานกลาง และ 4) การส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาวิธีการ ความรู้ และทักษะที่นามาปรับปรุงการทางาน
ให้ดีขึ้นตลอดเวลา (  = 3.33 , SD = 0.688) อยู่ในระดับปานกลาง
2.3 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.34, SD = 0.453) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 1) การได้รับโอกาสในการอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (  = 3.38, SD=0.621) อยู่ในระดับปานกลาง 2) ตาแหน่งและชั้นยศที่ได้รับปัจจุบันเมื่อเทียบ
กับระยะเวลาในการรับราชการมีความเหมาะสม (  = 3.36, SD=0.533) อยู่ในระดับปานกลาง 3)
หน่ว ยงานให้ห ลักประกัน ในการทางาน และคุ้มครองแก่ผู้ ปฏิบัติงานเป็นอย่างดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดาเนินชีวิตและครอบครัว (  = 3.34, SD=0.561) อยู่ในระดับปานกลาง 4) ได้รับเงินเดือนและ
ความก้าวหน้าเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ (  = 3.32, SD=0.529) อยู่ในระดับปานกลาง และ
5) การเลื่อนยศตาแหน่งและหน้าที่การงานสูงขึ้นในหน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่มีความเหมาะสมกับอายุราชการ (
 = 3.31, SD=0.462) อยู่ในระดับปานกลาง
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง สูง
ที่สุด คือ ด้านการเลื่อนตาแหน่ง มีความก้าวหน้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีการกาหนดเกณฑ์
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การพิจ ารณาเลื่ อนตาแหน่ง โดยมีการนาความสั มพันธ์ส่ ว นตัว เช่น ญาติพี่น้อง พวกพ้อง ความมักคุ้น
ส่วนตัว มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเด็ดขาด พิจารณาตามคุณสมบัติทั่วไปในการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งอย่าง
ครบถ้วน มีการผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดไว้มาเป็น
เกณฑ์การพิจารณา พิจ ารณาจากความอาวุโส คือ ผู้ ที่มียศสู งกว่าหรืออายุราชกการระยะเวลาดารง
ตาแหน่งเป็นส่วน พิจารณาจากความประพฤติและประวัติการรับราชการประกอบกัน และประสบการณ์
ความชานาญที่ได้ปฏิบัติมา ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องระบบการจาแนกตาแหน่งและค่าตอบแทน
ในการบริ ห ารทรั พ ยากร ซึ่ ง พบว่ า การเลื่ อ นต าแหน่ ง ได้ น าหลั ก การบริ ห ารผลการป ฏิ บั ติ ง าน
(Performance Management) ได้ให้ความสาคัญกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนในองค์การ จะช่วยทา
ให้เกิดเป้าหมายนาไปสู่ความความสาเร็จ และงานวิจัยนี้ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานมีการประเมินเลื่อน
ขั้น 360 องศา เป็นกระบวนการประเมินประสิทธิภาพ โดยให้หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา
และการประเมินตนเอง (ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์, 2556) และณัฐวัฒน์ จาปาสาร (2553) ได้กล่าวไว้ว่า
ควรให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ข้าราชการตารวจชั้นประทวนในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน
พิเศษควรเท่าเทียมกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และควรให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ระดับอย่าง
เท่าเทียมกัน
ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
สานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงานตารวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก สามารถนาผลจากวิจัยไป
ใช้ในการกาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาข้าราชการตารวจ ในด้านการเลื่อนตาแหน่งที่ควรเน้นหลักธรร
มาภิบาล มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรงไปตรงมา และในการพัฒนาคุณภาพและความรู้สึกที่มีต่องานที่
รับผิดชอบ ควรเน้นการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน และส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจได้แสวงหา
วิธีการ ความรู้ และทักษะที่นามาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ควรกาหนด
เกณฑ์การเลื่อนตาแหน่งและเพิ่มเงินเดือนที่มีความสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และอายุงานของ
ข้าราชการตารวจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจ ในหน่วยงานของจังหวัด
อื่นๆ เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตารวจให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคที่มีต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการ เพื่อ
เป็นแนวทางและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในอาชีพตารวจกับประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลกใน 7 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบรรจุแต่งตั้ง
ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านงบประมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล และผู้อานวยการกอง สังกัดเทศบาลตาบล จานวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้อมูล แบบสอบถามเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบล
สถิ ต ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัด
พิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.68 , S.D. = 0.245)
คาสาคัญ : ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร เทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aims to study the efficiency performance of management of
administrator in the sub district municipalities, Phisanulok Province. In 7 aspects, planning.
organizing, appointment, command, coordination, report and budget. The samples used
in this research includes administrators and directors 125 people. The research
instrument used questionnaire for study the efficiency performance of management of
administrator. The statistics used the frequency, percentage, mean, standard division.
The results showed that the efficiency performance of management of administrator in
the sub district municipalities, Phisanulok Province. Overview. were at high level (  =
3.68 , SD = 0.245).
Keywords: The Efficiency Performance, Performance Management of Administrator,
Sub District Municipalities Phitsanulok Province
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บทนา
เทศบาลเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีอิ สระในการปกครอง
ตนเอง มี ห น้ า ที่ ก ารด าเนิ น งานเช่ น เดี ย วกั น กั บ หน่ ว ยงานการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ ในปั จ จุ บั น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลก มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และมีความ
สลับซับซ้อนมากกว่าอดีตที่ผ่านมาทาให้ องค์กรภาครัฐและเอกชนมีการแข่งขั นกันรุนแรงมากขึ้น และ
เทศบาลตาบล มีอานาจหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ ซึ่งก็เป็นหน้าที่อีกด้านหนึ่งที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลได้รับมอบหมายให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ ตามมาตรา 32 (2) และยังมีอานาจหน้าที่อื่นๆ ที่
เอื้อต่อการแก้ปัญหาฉบับต่างๆ ดังนี้ พระราชบัญญั ติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 23 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม มาตรา 28
กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลบริหารรายรับ มาตรา 30 (4) (สนอง บุญเพิ่ม และคณะ, 2556) ซึ่ง
สภาพการดาเนินงานของเทศบาลตาบล อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรของตนและสังคม
ทั้งในด้านการบริหารด้านการจัดเก็บรายได้ ปัญหาด้านการเงินและบัญชี ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ เกิดความไม่โปร่งใส เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึง
ต้องให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพการบริ หารงาน เพื่อให้การใช้งบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูง สุดกับ
ประชาชนให้มากที่สุด (ชิษณุชา บุญเครือบ. 2551 : 1-3)
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การดาเนินงานวิจัยเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก จะช่วยให้สามารถนาผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการบริหารของเทศบาล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อการศึกษาประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้ บริห ารเทศบาลตาบลใน
จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และผู้อานวยการกอง สังกัดเทศบาลตาบล ในจังหวัด
พิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 180 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล และผู้อานวยการกอง สังกัด
เทศบาลตาบล โดยใช้สูตรของTaro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 125
คน

1112

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งทางสังคม และประสบการณ์ในการทางาน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลใน
จังหวัดพิษณุโลก
โดยงานวิจัยได้ศึกษาตามกรอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบล จาแนกได้ 7 ด้าน ได้แก่ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน ด้านการ
รายงาน และด้านงบประมาณ
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับ ประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก จากตารา วารสาร ผลงานวิจัย
และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดเนื้อหาและตัวแปรของคาถามในแบบสอบถาม ที่ได้จากการทบทวนเพื่อสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องที่ต้องการศึกษา และมีลักษณะที่ผู้ตอบให้ข้อเท็จจริงในการตอบได้
3. นาแบบสอบถาม ให้ผู้ เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) และนามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) โดย
ได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วทาการปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
4. นาแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) แบบสอบถามกับกลุ่ มตัว อย่างทดลอง โดยใช้วิธีการคานวณสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α Coefficient) ด้วยวิธีครอนบัค (Cronbach’s Alpha)ได้ค่าแอลฟ่า (α) เท่ากับ 0.8341
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบ ด้วย 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล คาถามในส่วนนี้สาหรับรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งทางสังคม ประสบการณ์ในการทางาน ลักษณะของคาถามเป็น
แบบปลาย เปิดหลายตัวเลือก ใช้ความถี่ และค่าร้อยละในการวิเคราะห์
ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัด
พิษณุโลก จาแนกได้ 7 ด้าน ซึ่งในส่วนลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
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Scale) ตามแบบของ (Likert Scale) มี 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 75)
ระดับ 5 หมายถึง มีความก้าวหน้ามากที่สุด
ระดับ 5 หมายถึง มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีประสิทธิภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีประสิทธิภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีประสิทธิภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
การแปลผลระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจัง หวัดพิษณุโลก โดยจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า
มีป ระสิ ท ธิภ าพ
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีประสิทธิภาพมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า
มีป ระสิ ท ธิภ าพ
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีประสิทธิภาพน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีประสิทธิภาพน้อย
ที่สุด
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัย
1. ผลการการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเทศบาลตาบลใน
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจานวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.40 และเพศหญิง มีจานวน 28 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 15.60 และส่วนใหญ่มีอายุ 46 – 55 ปี มีจานวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.70 มีระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.90 มีตาแหน่งผู้อานวยการกอง มีจานวน 85 ราย
คิดเป็นร้อยละ 47.20 และมีประสบการณ์ในการทางาน 5 – 8 ปี มีจานวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.60
1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
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ของผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.68 , SD = 0.245)
เมื่อพิจารณารายประเด็น สรุปได้ดังนี้
ด้านการวางแผน พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.76, SD = 0.329) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดเห็นทาให้การวางแผนมีประสิทธิภาพ 2) การจัดทาแผนโครงการต่างๆ อย่าง
เป็ น ไปตามขั้ น ตอนและมี ร ะบบทุ ก แผนมี ค วามต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยง อย่ า งเป็ น ระบบท าให้ ก ารบริ ห ารมี
ประสิทธิภาพ 3) การดาเนินงานตามแผนที่กาหนดทาให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 4) เทศบาลมีการ
วางแผนดาเนินงานทุกโครงการไว้ล่วงหน้า และ 5) การทาแผนระยะสั้น และระยะยาวที่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างมีระบบ
ด้านการจัดองค์กร พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.69 , SD = 0.347) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การจัดคน
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การกาหนด
โครงสร้างการบริหารงานไว้อย่างชัดเจนและง่ายต่อการบริหารสั่งการ 3) การมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่
กันอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4) ความพร้อมตามการเปลี่ยนฐานะจาก
สุขาภิบาลไปเป็นเทศบาล 5) เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์มีความพร้อม และ 6) การบริหารสั่งการตามสายงาน
บังคับบัญชา ซึง่ จะช่วยลดความขัดแย้งของการบริหารงานภายในองค์กรได้ดี
ด้านการบรรจุแต่งตั้ง พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.66 , SD = 0.359) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การ
จัดสรรคนเข้าทางานตามความรู้ความสามารถทาให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 2) การปฐมนิเทศ
สามารถสร้างความเข้าใจในระบบงานเป้าหมายขององค์การและลักษณะงานด้านต่างๆ ได้ดี 3) ปัญหาการ
ขาดแคลนกาลังคนในองค์กรควรมีการจัดกาลังคนเข้ามาทดแทนอย่างรวดเร็วทาให้การปฏิบัติงานไม่ล่าช้า
และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 4) การวางแผนกาลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรเป็นสิ่งสาคัญ
5)
การพิจารณาให้ความสาคัญเกี่ยวกับประสบการณ์และความรู้ความสามารถของบุคลากร และ 6) มีการ
บรรจุบุคคลเข้าทางานเป็นการบริหารงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส
ด้านการสั่ งการ พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.70 , SD = 0.334) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นสามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การ
ระดมความคิดเห็นของลูกน้องมาอภิปรายแสดงถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อนาเอาแนวความคิดมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดี
2) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพนักงานในหน่วยงานช่วยสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดี 3) การ
ควบคุมบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของการปฏิบัติงานทาให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ได้ดี 4) การมีหัวหน้างานที่มีความรู้ความชานาญในเทคนิคการปฏิบัติงานทาให้งานที่ได้รับ
มอบหมายมีคุณภาพ และ 5) การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่
ด้านการประสานงาน พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.75 , SD= 0.366) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การ
ประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสารจากหน่วยงานไปยังประชาชนในตาบล 2) การประสานงานกับกลุ่ม
องค์กรต่างๆ ในการกระจายข่าวสาร 3) การประสานงานระหว่างฝ่ายการเมืองที่ทาหน้าที่บริหารและฝ่าย
ข้าราชการประจา และ 4) การสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ
ด้านการรายงาน พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.66 , S.D. = 0.327) เมื่อ
พิจารณารายประเด็น สามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การ
รายงานและประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรในโครงการต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร 2) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่แล้วเสร็จให้ทางจังหวัดหรือส่วนราชการที่สูงขึ้นไปได้รับทราบเป็นสิ่งที่ควร
ปฏิบัติ 3) การรวบรวมเอกสารผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของท่านเป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบ 4) การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ และ 5) การรายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จต่อผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ
ด้านงบประมาณ พบว่า ผลจากการศึกษาประสิทธิ ภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.58 , SD = 0.350) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นสามารถเรียงลาดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพสูงสุดถึงต่าสุด ดังนี้ 1) การใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนของหน่วยงานเป็นระบบการใช้จ่ายที่โปร่งใส 2) การควบคุมตรวจสอบทางด้าน
การใช้จ่ายเงินอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง 3) การจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายที่ถูกต้อง
ตามระบบเป็นสิ่งจาเป็นและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 4) การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของ
หน่วยงานเป็นสิ่งที่จาเป็น และ 5) มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้
จ่าย
สรุปและอภิปรายผล
ด้านการวางแผน
ผู้บริหารเทศบาลตาบล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเรื่องการมีส่วนร่วมในการระดมความ
คิดเห็นทาให้การวางแผนมีประสิทธิภ าพ อยู่ในระดับสูงสุด และมีการทาแผนระยะสั้น และระยะยาวที่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ อยู่ในระดับต่าสุด ทั้งนี้การสร้างการมีส่วนร่วมในการทางานในองค์การ
เป็นสิ่งสาคัญ รวมทั้งการวางแผนควรประกอบไปด้วยแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา นโยบาย และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของผู้บริหารและรัฐบาล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ พรชดนัย
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วัชรธนพัฒน์ธาดา (2561) ที่ได้ทาการศึกษาสภาพการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ขับเคลื่อนตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า การดาเนินงานตาบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาของอาเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายทางการวิจัย ได้มีแนวปฏิบัติ
ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาด้านสุขภาพ มาทาการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและจัดทาแผนพัฒนาร่วมกัน มีการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นเพื่อใช้ป ระโยชน์ใน
การพัฒนา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน การระดมสมอง และการพัฒนา
ทักษะความรู้แก่แกนนาสุขภาพ
ด้านการจัดองค์กร
ผู้บริหารเทศบาลตาบล มีการบริหารสั่งการตามสายงานบังคับบัญชาจะช่วยลดความขัดแย้งของ
การบริหารงานภายในองค์กรได้ดี และผู้บริหารให้ความสาคัญในการกาหนดโครงสร้างการบริหารงานตาม
สายบังคับบั ญชาให้ ชัดเจน ซึ่งจะช่ว ยทาให้ง่ายต่อการบริหารสั่ งการและยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแคนเทอร์ (Kanter, 1979 : 67-68) ได้สรุปว่า ผู้นาหรือ
ผู้บ ริ ห ารหรื อผู้ บั งคับ บั ญชาของหน่ ว ยงานหรือองค์การต้องใช้อานาจ เพราะมีความส าคั ญส าหรับชีวิต
องค์การ และบทบาทในการบริหารหรือจัดการ ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน เพราะในการ
บริ ห ารงานองค์ การย่ อมเกี่ ย วข้ องกับ บุ ค ลจ านวนมาก ผู้ บ ริห ารจึง จาเป็ น ต้อ งมี อานาจเพื่ อควบคุม ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ด้านการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบล มี ก ารพิ จ ารณาให้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ แ ละความรู้
ความสามารถของบุคลากรมีการบรรจุบุคคลเข้าทางานเป็นการบริหารงานที่เป็นธรรมและโปร่งใส การ
วางแผนกาลั งคนให้ ส อดคล้ องกับ ภารกิจขององค์กรเป็นสิ่ งส าคัญ ดั งนั้น ผู้ บริห ารเทศบาล ควรมีการ
วางแผนคนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ขององค์ ก ร และมี ก ารจั ด สรรบุ ค ลากรเข้ า ปฏิ บั ติ ง านตามความรู้
ความสามารถที่เขาถนัด จะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การบรรจุแต่งตั้ง ควรให้เป็นไปตาม
ระเบียบและโปร่งใสในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนางานและองค์กร ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับ
จากสังคม ทั้งนี้การบริหารงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องนามาใช้เป็น
หลักยึดในการบริหารองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ควรให้เกิด
ความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ข้าราชการตารวจชั้นประทวนในด้านต่างๆ เช่น ค่าตอบแทนพิเศษควรเท่า
เทียมกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน การพิจารณาค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน ต้องพิจารณา
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และควรให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ระดับอย่างเท่าเทียมกัน
ด้านการสั่งการ
ผู้บริหารเทศบาลตาบล มี การระดมความคิดเห็นของลูกน้องมาอภิปรายแสดงถึงปัญหาต่าง ๆ
เพื่อนาเอาแนวความคิดมาปฏิบัติเป็นสิ่งที่ดี ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของพนักงานในหน่วยงาน
ช่ว ยสร้างบรรยากาศในการทางานที่ ดี สามารถควบคุมบังคับบัญชาผู้ ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติงานตาม
นโยบายและเป้าหมายของการปฏิบัติงานทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี และมีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
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ในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกฤษณ์ ภูรีพงศ์ และคณะ (2561) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ควรกระทาทั้งในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้ า นนโยบายและการบริ ห าร ด้ า นลั ก ษณะงาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ด้ า นเงิ น เดื อ นและ
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ การปกครองบังคับบัญชา ด้านความสาเร็จของงาน ด้านการ
ยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ
ด้านการประสานงาน
ผู้บริหารเทศบาลตาบล ได้ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อกระจายข่าวสารจากหน่วยงานไป
ยังประชาชนในตาบล มีการประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการกระจายข่าวสาร มีการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายการเมืองที่ทาหน้าที่บริห ารและฝ่ายข้าราชการประจา และได้สร้างความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาภายในองค์กร อย่างเป็นระบบ
ด้านการรายงาน
ผู้บริหารเทศบาลตาบล ได้มกี ารรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ให้ประชาชนรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรสู่สาธารณชน เป็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมในรูปแบบหนึ่งที่เทศบาลตาบลควรกระทา ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับ IAP2 (2008) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 5 ด้าน ได้แก่ 1) การให้
ข้อมูลข่าวสาร 2) การรับฟังความคิดเห็น 3) การเกี่ ยวข้อง 4) ความร่วมมือ และ 5) การเสริมอานาจแก่
ประชาชน
ด้านงบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบล มีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่อนุญาตให้
จ่าย การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานเป็นสิ่งที่จาเป็น ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล
ควรให้ความสาคัญ ด้านการสั่งการ การรายงาน และด้านงบประมาณ โดยมีการรายงานผลการ ปฏิบัติงาน
ต่อผู้ บั งคับ บั ญชาภายในองค์กรอย่ างสม่าเสมอประชาสั มพันธ์ผ ลการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจอันแก่ประชาชนและรายงาน และจัดทาบัญชีรับ -จ่าย ที่
ถูกต้องตามระเบียบ ให้เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างโปร่งใส
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลและสภาพ
ปัญหา การดาเนินงานของหน่วยงานเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก ให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมภายใน
ภายนอกของการบริหารของเทศบาลตาบลในจังหวัดพิษณุโลก
2. ควรศึกษากลยุทธ์สร้างความพึงพอใจในการบริหารงานที่ประชาชนมีต่อเทศบาลตาบลใน
จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ของตนเอง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จานวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคม
ออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง และการบอกต่อ อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ( x = 4.45, SD=.726)
คาสาคัญ : ปัจจัย การตัดสินใจ สื่อสังคมออนไลน์ การท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก
Abstract
This research aims to study the factors that impact the decision making on social
media in historical and cultural tourism Phitsanulok Province. The Samples were the 384
tourist in historical and cultural oriented attractions using by sample random sampling. This
research instruments used a questionnaire of study the factors to impact of decision making
on social media in historical and cultural tourism. The statistics analyzed data used the
frequency, percentage, mean and standard division. The results showed that the samples
have opinions about the factors influencing decision on social media in historical and cultural
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tourism Phitsanulok Province. Overview in 5 aspects includes : entertainment, interaction ,
popularity, customization and word of Mouth were at high level ( x = 4.45, SD=.726) .
Keyword : Factors, Decision Making,
Phitsanulok Province

Social Media,

Historical and Cultural Tourism

บทนา
ตั้งแต่ต้นปี 2561 การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยยังขยายตัวดีต่อเนื่องจากปลายปี
ที่ผ่านมา โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มูลค่าตลาดไทยเที่ยวไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 515,000 ล้านบาท
ขยายตัวร้ อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่จานวนนักท่องเที่ ยวไทยเดินทางเที่ยวใน
ประเทศมีประมาณ 74.8 ล้านคน/ครั้ง เติบโตร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร ว ม ทั้ ง
ภาครัฐได้ให้ความสาคัญในการกระตุ้นตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันรายได้ตลาด
ไทยเที่ยวไทยให้มีมูลค่า1 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่มีมูลค่า 9.30 แสนล้านบาท ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดย
หนึ่งในนโยบายสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย คือ มาตรการลดหย่อนภาษี
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด อาทิ น่าน พิษณุโลก เชียงราย อุดรธานี เลย หนองคาย
ลพบุรี สุพรรณบุรี สตูล ตรัง และระนอง เป็นต้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วย ทาให้เมืองท่องเที่ยวรองเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561)
จังหวัดพิษณุโลก จัดเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทางด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีสิ่งดึงดูดใจทั้ง
แหล่งท่องเที่ย วทางธรรมชาติ และวั ฒนธรรม ซึ่งในมิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น ในตัว เมือง
พิษณุโลกมีแหล่งการท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดพระพุทธชินราช วัดนางพญา ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวัง
จั น ทร์ ถนนคนเดิ น พระสุ พ รรณกั ล ยา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ า นจ่ า ทวี รวมทั้ ง วั ด เก่ า แก่ ที่ มี ค วามส าคั ญ ใน
ประวัติศาสตร์อื่นๆ อีกเป็นจานวนมาก (ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ , 2549) ซึ่งหากภาครัฐและจังหวัดมีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรูปแบบและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวที่มีความ
สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการจั ดระบบการบริหารจัดการ
การให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง การท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย และทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจในสถานที่นั้นๆ ก็จะทาให้นักท่องเที่ยวรายเก่ากลับมา
ท่องเที่ยวซ้า ซึ่งจะช่วยให้เกิดขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างงานและรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นจากการเข้ามาจาหน่ายของที่ระลึกในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้อีกด้วย
บทบาทของสื่อทางสังคมในการท่องเที่ยวมีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้นหาข้อมูลและ
พฤติกรรมการตัดสินใจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้เป็นเครื่องมือในการโต้ตอบกับ
ผู้บริโภคผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวไปยังบุคคลอื่นๆ
ในสังคม และสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อบุคคลจานวนมาทา
กิจกรรมร่วมกันในการสร้าง แลกเปลี่ยน แบ่งปันเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ ภาพ
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วีดีโอ และเสียง (benxiang zeng, 2012) ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบที่มีความ
นิยมนามาใช้ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาร์แกรม และทวิตเตอร์ เป็นต้น ซึ่งใน
วงการด้านการท่องเที่ยว ก็ได้มีการนาสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้มาใช้อย่างแพร่หลาย ในลักษณะการสร้าง
เนื้อหาเพื่อโปรโมตสถานที่ท่องเที่ยว และแพ็กเก็จการท่องเที่ยวไปยังผู้ที่สนใจ โดยมีทั้งผู้ที่ใช้แล้วประสบ
ความสาเร็จและไม่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งวัดได้จากการที่มีผู้เข้ามาติดตาม ชื่นชอบ แบ่งปัน และเช็คอิน
สถานที่ท่องเที่ย วนั้ นๆ ผ่ านเครื อข่ายสังคมจานวนมาก ส่ว นในกรณีที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้ วไม่
ประสบความสาเร็จหรือได้รับความสนใจจากผู้คนจานวนน้อย อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น การนาเสนอ
เนื้อหาไม่น่าสนใจและไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ขาดการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็น
ปัจจุบัน รวมทั้งการกระจายเนื้อหา/ข้อมูลข่าวสารผิดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสาเหตุของปัญหาดังที่กล่าวมา
ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สื่อสังคมออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น
โดยการดาเนินงานวิจัย เพื่อศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะทาให้ได้แนวทางในการสร้างสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การตั ด สิ น ใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
1.2 กลุ่ มตัว อย่ างที่ใช้ ศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจบนสื่ อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 384 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย
2. ตัวแปรและเนื้อหาที่ใช้ศึกษา
ตัว แปรอิ ส ระ คือ ข้อ มูล ปั จ จั ย ส่ ว นบุค คลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และประสบการณ์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก
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โดยได้กาหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จาแนกได้ด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ความบันเทิง (Entertainment)
การปฏิสัมพันธ์(Interaction) ความนิยม (Trendlines) ความเฉพาะเจาะจง (Customization) และการ
บอกต่อ (Word of Mouth: WOM) (Godey, Manthiou, Pederzoli, Rokka, Aiello, Donvito, &
Singh, 2016)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการสร้างแบบสอบถามเพื่อการรวบรวมข้อมูล โดยประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว และประสบการณ์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแบบวัด มาตรวัด 5 ระดับ (Likert,
1967) ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดความ
น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
4. การสร้างเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ศึกษาตารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความทางวิช าการ และงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ และฟังก์ชั่น การทางานบนสื่อสังคมออนไลน์
ได้ แ ก่ เฟสบุ๊ ค และไลน์ เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย และสร้ า ง
แบบสอบถาม
4.2 นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรม และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (Content Validity) และ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการใช้ ภ าษา และน ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
วัตถุประสงค์การวิจัย (IOC : Index of Item Objective Congruence ) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถาม
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
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4.3 นาแบบสอบถามตามที่ได้รับการปรับ ปรุงแล้วไปทดลองใช้รวบรวมข้อมูล (Try out)
กับนักท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) โดยได้ค่า
เท่ากับ 0.812
4.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จานวน 384 ชุด เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีวิธีการดังนี้
5.1 ผู้ วิ จั ย ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ ร วบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย ผ่ า นอธิ ก าร บดี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกไปยังผู้บริหารสานักงานการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก และนักวิชาการ/อาจารย์ใน
ระดับอุดมศึกษา ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านวัฒนธรรม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา พิษณุโลก และมหาวิทยาลั ยราชภัฎพิบูลสงคราม
จังหวัดพิษณุโลก
5.2 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถนนคนเดินสะพานสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
จังหวัดพิษณุโลก จานวน 384 ชุด ได้กลับคืน จานวน 384 ชุด เป็นร้อยละ 100 แล้วนาแบบสอบถามที่รับ
กลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจบนสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีการวิเคราะห์ข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่
และค่าร้อยละ
ส่ว นที่ 2 การวิเคราะห์ ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจบนสื่ อสั งคม
ออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัด พิษณุโลก โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
และได้กาหนเกณฑ์การแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจด้านการ
นาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100)
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์และจาแนกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให้เกิดความน่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 และ
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.5 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 44.8 มีรายได้ตั้งแต่
20,001 – 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 50.0 มีค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 3,001 – 5,000
บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 65.2 และมีประสบการณ์การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์มาแล้ว คิดเป็นร้อยละ
100.0 และสื่อออนไลน์ที่นิยมใช้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ไลน์ 2) เฟสบุ๊ค และ 3) อินสตาร์แกรม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ใน
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิง
( SD)
คิดเห็น
(x)
ประวัติศาสตร์
1. ด้านการปฏิสัมพันธ์
4.50
.821
มากที่สุด
2. ด้านความนิยม
4.48
.832
มาก
3. ด้านความเฉพาะเจาะจง
4.46
.798
มาก
4. ด้านความบันเทิง
4.42
.675
มาก
5. ด้านการบอกต่อ
4.40
.621
มาก
รวม
4.45
.726
มาก
จากตารางที่ 1 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.45, SD=.726) หากพิจารณารายด้าน สามารถเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย
ได้แก่ 1) ด้านการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านความนิยม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านความเฉพาะเจาะจง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมาก 4)
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ด้านความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับมาก และ 5) ด้านการบอกต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความบันเทิง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
( x ) มาตรฐาน
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ด้านความบันเทิง
( SD)
1. น าเสนอข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยสื่ อ ที่ 4.53
.721
หลากหลายทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่ทา (2)
ให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน
2. สอดแทรกกิจกรรมหรือเกมส์ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้า 4.59
.702
มาร่ ว มสนุ ก บนแฟนเพจ /กลุ่ ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น บน (1)
เครือข่ายสังคมออนไลน์
3. สร้างมุมผ่อนคลายและสอดแทรกมุขตลกขาขัน 4.19
.623
แต่แ ฝงไปด้ว ยการให้ ความรู้ บ นเพจ/กลุ่ มเพื่อ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วบนสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์
4. นาดาราและบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน 4.35
.714
เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ในสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ (3)
ท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์
รวม
4.42
.675

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 2 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความบันเทิง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42, SD=.675) หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) สอดแทรกกิจกรรมหรือเกมส์ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกบนแฟนเพจ/กลุ่ม ที่สร้างขึ้นบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) นาเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ด้วยสื่อที่หลากหลายทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่ทาให้ผู้ชมเกิดความเพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) นาดาราและบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ใน
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับมาก
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปฏิสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น
(x)
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
มาตรฐาน
ด้านการปฏิสัมพันธ์
( SD)
1. แบ่งปัน (Share) ข้อมูลและข่าวสารด้านการ 4.48
.782
มาก
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ต่อๆ กัน บนสื่อสังคมออนไลน์ (3)
จนมีจานวนครั้งในการ share มากขึ้น ทาให้ท่านเกิด
ความสนใจในการมาท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ
2. กดชื่นชอบ (Like) ข้อมูลและข่าวสารด้านการ 4.45
.652
มาก
ท่อ งเที่ ย วที่ น่ า สนใจ จนมีจ านวนครั้ ง ในการ Like
มากขึ้น ทาให้ท่านเกิดความสนใจในการมาท่องเที่ยว
สถานที่นั้นๆ
3. ผู้ ดู แ ลประจ าเพจ/กลุ่ ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น บนเครื อ ข่ า ย 4.51
.871
มากที่สุด
สังคมออนไลน์ ตอบคาถามที่ท่านสงสัยผ่ านแชทที่ (2)
รวดเร็ ว ทั น ใจ และให้ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและตรงกั บ
ความต้องการ
4. มีโพล หรือกล่องแสดงความคิดเห็น (Review) 4.54
.812
มากที่สุด
ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วบนเพจ/กลุ่ ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น บน (1)
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เพื่ อ น าข้ อ เสนอแนะไป
ปรับปรุงการให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น
รวม
4.50
.821
มากที่สุด
จากตารางที่ 3 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการปฏิสัมพันธ์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.50, SD=.821) หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ 1) มีโพล หรือกล่องแสดงความคิดเห็น (Review) สาหรับนักท่องเที่ยวบนเพจ/กลุ่มที่
สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดี
ยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) . ผู้ดูแลประจาเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ตอบคาถามที่ท่านสงสัยผ่านแชทที่รวดเร็วทันใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) แบ่งปัน (Share) ข้อมูลและข่าวสารด้านการ
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ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ต่อๆ กัน บนสื่อสังคมออนไลน์ จนมีจานวนครั้งในการ share มากขึ้น ทาให้ท่านเกิด
ความสนใจในการมาท่องเที่ยวสถานที่นั้นๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความนิยม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสือ่ สังคมออนไลน์ในการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้านความนิยม

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(x)
( SD)
1. ส่งเสริมให้เกิดจานวนยอดปักหมุด (Check-in ) ของ 4.48
.812
นักท่องเที่ยว จานวนมากๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลอื่น
(2)
ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
2. สร้า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี และสร้ า งความแตกต่า งให้ กั บ 4.48
.867
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความนิยมชมชอบ
(2)
ควบคู่ไปกับการทาการโปรโมตด้วยสื่อสังออนไลน์
3. นาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจาก 4.41
.789
นักท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียทั้ง
(3)
ข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่น่าสนใจ และน่าติดตาม
4. มีข้อความการรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการ 4.53
.912
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในแง่บวก และสื่อถึงความนิยม
(1)
ชมชอบ บนเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่บุคคลอื่น ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยวนัน้ ๆ
รวม
4.48
.832

ระดับความคิดเห็น

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

จากตารางที่ 4 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความนิยม ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48, SD=.832) หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) มีข้อความการรีวิวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวในแง่บวก
และสื่อถึงความนิยมชมชอบ บนเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ช่วยสร้างแรงจูงใจแก่
บุคคลอื่น ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 2)
ส่งเสริมให้เกิดจานวนยอดปักหมุด (Check-in ) ของนักท่องเที่ยว จานวนมากๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่
บุคคลอื่น ให้เข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความแตกต่างให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นั กท่องเที่ยวเกิดความนิยมชมชอบ ควบคู่ไปกับการทาการโปรโมตด้วยสื่อสั ง
ออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก เท่ากัน และ 3) นาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับ
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ความนิยมจากนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียทั้งข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ ที่
น่าสนใจ และน่าติดตาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อ
สังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความเฉพาะเจาะจง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
(x)
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้านความ
มาตรฐาน
เฉพาะเจาะจง
( SD)
1. สามารถค้ น หาข้ อ มู ล สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและ 4.45
.612
กิจกรรมการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่ (2)
นักท่องเที่ยวต้องการ โดยได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
2. สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่ ใ ช้ ใ นการน าเสนอและ 4.34
.871
ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ควร (3)
สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง/
ถูกบุคคล
3. เจ้าของเพจ/กลุ่มที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคม 4.58
.821
ออนไลน์ เพื่ อ การน าเสนอและประชาสั ม พั น ธ์ (1)
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว รักษาความลับของข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิ ก และไม่ส่งข้อความที่สร้าง
ความราคาญแก่สมาชิก
รวม
4.46
.798

ระดับความคิดเห็น

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

จากตารางที่ 5 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านความเจาะจง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46, SD=.798) หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3
อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ 1) เจ้ า ของเพจ/กลุ่ ม ที่ ส ร้ า งขึ้ น บนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เพื่ อ การน าเสนอและ
ประชาสั มพัน ธ์ข่า วสารด้า นการท่ องเที่ ยว รัก ษาความลั บของข้ อมู ล ส่ ว นบุค คลของสมาชิ ก และไม่ส่ ง
ข้อความที่สร้างความราคาญแก่สมาชิก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) สามารถค้นหา
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน์ ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ โดยได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก และ 3) สื่อ
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สังคมออนไลน์ที่ใช้ในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ควรสามารถแบ่งปันข้อมูล
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง/ถูกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการบอกต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับความคิดเห็น
ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ด้านการบอก ( x ) มาตรฐาน
ต่อ
( SD)
1. นาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อ 4.32
.651
มาก
สังคมออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิง (3)
แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ มี คุ ณ ค่ า ในการบอก
ต่อไปยังบุคคลอื่นๆ
2. สื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้เป็นเครื่องมือในการ 4.41
.578
มาก
น าเสนอและประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและ (2)
กิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถรองรับการแบ่งปัน
ข้อมูลทั้งในลักษณะข้อความ ภาพ และวีดีโอ ไปยัง
บุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นาเสนอสิ่งเร้าต่างๆ สอดแทรกบนเพจ เช่น การ 4.46
.811
มาก
โฆษณา ข้ อ คิ ด ค าคม ที่ น่ า สนใจ หรื อ ภาพถ่ า ย (1)
สถานที่และบรรยากาศสวยๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อให้ เกิดการแนะน าให้มาท่องเที่ยว ไปยังบุคคล
อื่นๆ ในเครือข่ายสังคม
รวม
4.40
.621
มาก
จากตารางที่ 6 อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ด้านการบอกต่อ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46, SD=0.798) หากพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ 1) น าเสนอสิ่ งเร้ าต่างๆ สอดแทรกบนเพจ เช่น การโฆษณา ข้อคิดคาคม ที่น่าสนใจ หรือ
ภาพถ่ายสถานที่และบรรยากาศสวยๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการแนะนาให้มาท่องเที่ยว ไปยัง
บุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) สื่อสังคมออนไลน์ที่เลือกใช้
เป็นเครื่องมือในการนาเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการท่องเที่ยว สามารถรองรับ
การแบ่งปันข้อมูลทั้งในลักษณะข้อความ ภาพ และวีดีโอ ไปยังบุคคลอื่นๆ ในเครือข่ายสังคมได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับมาก และ 3) นาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
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ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อให้มีคุณค่าในการบอก
ต่อไปยังบุคคลอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 7 ความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนาเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้เกิดความน่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์
ข้อเสนอแนะ
ความถี่
คิดเป็นร้อยละ
1. ควรนาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนสื่อสังคม
2.86
ออนไลน์ หลากหลายภาษา ที่มีความสอดคล้ องกับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ นิ ย มมาท่ อ งเที่ ย วสถานที่ ท าง
11
ประวัติศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมของไทย ได้ แก่ ไทย
อังกฤษ จีน และรัสเซีย เป็นต้น
2. ควรตกแต่งภาพบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว
1.30
ให้ ส วยงาม น่ า สนใจ และแลดู มี มิ ติ ก่ อ นน าขึ้ น
5
ประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้มี
การกดติดตามและชื่นชอบมากยิ่งขึ้น
3. ควรเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวกับภาพยนตร์หรือ
3
0.78
ละครที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับ สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมนั้ น ๆ และใช้ สื่ อ
สังคมออนไลน์ เป็ น เครื่องมือในการโปรโมตเนื้อหา
ใน ช่ ว งที่ เ ป็ น กร ะ แ ส คว า ม นิ ยม เ ช่ น ล ะ ค ร
บุพเพสันนิวาส ตานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และทองดีฟันขาว (พระยาพิชัยดาบหัก) เป็นต้น
4. ควรมีมุมการ Review สถานที่ท่องเที่ยว และควร
0.52
มีระบบคัดกรองให้มีการนาเสนอข้อมูลการ Review
2
ในแง่มุมบวก
ไม่แสดงความคิดเห็น
363
94.53
รวม
384
100.0
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบน
สื่อสังคมออนไลน์ในการท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม ทั้ง 5
ด้าน ได้แก่ ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิยม ความเฉพาะเจาะจง และการบอกต่อ อยู่ในระดับ
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มากทุกด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เป็นปัจจัยที่นาไปสู่การ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก ระดับมากที่สุด คือ ด้านการปฏิสัมพันธ์ ในประเด็นของการมีโพล หรือกล่องแสดงความ
คิดเห็ น (Review) ส าหรั บ นั กท่อ งเที่ย วบนเพจ/กลุ่ มที่ ส ร้างขึ้นบนเครือ ข่ายสั งคมออนไลน์ เพื่อน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการให้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น และการมีผู้ดูแลประจาเพจ/กลุ่มที่
สร้างขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตอบคาถามที่ท่านสงสัยผ่านแชทที่รวดเร็วทันใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และตรงกับความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติยา เด่นชัย (2557) พฤติกรรมการใช้และ
การรั บ รู้ ข้ อมู ล ผ่ านสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่มี ผ ลต่อ การตัด สิ น ใจเลื อกแหล่ ง ท่อ งเที่ย ว และสถานที่ พัก ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยา ผลการวิจัย พบว่า การรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวหรือเลือกสถานที่พัก พบว่าการได้รับรู้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวที่เป็นภาพหรือวีดิโอเสมือนจริงรวมไปถึงการรับรู้ข้อดีและข้อบกพร่องของสถานที่ท่องเที่ยวหรือ
สถานที่พั กผ่ านการรี วิว โดยนั กท่อ งเที่ย วท่ านอื่นๆ มีผ ลต่อการตัดสิ นใจอย่า งยิ่ ง และยังสอดคล้ องกั บ
ผลการวิจัยของ Ang (2014) ที่ได้นาเสนอไว้ว่า รูปแบบของการเป็นสื่อสังคมนั้น จะมีองค์ประกอบร่วมกัน
4 ประการ ได้แก่ การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายสังคม (Connectivity) การมีความร่วมมือ(Collaboration)
การสร้างเนื้อหา (Content creation) และการมีบทสนทนา (Conversations) ซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาจาก
การมีเครือข่ายสังคมหรือเพื่อนให้แลกเปลี่ยนความสนใจต่างๆ กัน เช่น สามารถเขียนข้อความหากันแสดง
ความคิดเห็น และเปลี่ยนสิ่งที่คนในเครือข่ายให้ความสนใจในหน้า Wall ตลอดจนได้รับทราบข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของเพื่อน ผ่านสถานะของเพื่อนองค์ประกอบเล็กๆ เหล่านี ้ส่งเสริมให้คนในเครือข่ายตอบสนอง
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อกันและกัน ซึ่งเป็นจุดที่เป็นพลังอานาจของสื่อสังคมที่ทาให้เปิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ที่น่าสนใจ และผลการวิจัยพบว่า ด้านการบอกต่อ เป็นด้านที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า เป็นปัจ จัยที่
นาไปสู่การตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลน์ในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่าที่สุด โดยเฉพาะประเด็นการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อให้มี
คุณค่าในการบอกต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวอาจไม่ได้ให้ความสนใจถึงการที่จะต้องมีการอ้างอิง
แหล่งข้อมูลหรือภาพถ่ายของสถานที่ท่องเที่ยวที่นาเสนอบนสื่อสังคมออนไลน์มากนัก แต่อาจให้ความสนใจ
ในคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมในสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง
นั้นๆ มากกว่า ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของประภาวี วงษ์บุตรศร (2555) การพัฒนาคุณภาพ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจระดับ มากที่สุ ด ในด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่ งท่องเที่ยว และความสวยงามของภูมิทัศน์รอบสถานที่
ท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยธวัช ทองอินทร์ (2549) การวางแผนโลจิส ติกส์สาหรับการ
ท่องเที่ยวของประเทศ พบว่า สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวคือ ความสวยงามของธรรมชาติ วิถีชีวิตของ
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ชุ ม ชน รวมทั้ ง การสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจต่ อ
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ บริการที่สามารถติดต่อได้สะดวก สะอาด เป็นระเบียบ และสวยงาม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มกระบวนการประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักวิชาการด้านการตลาด และด้านวัฒนธรรม เพื่อระดมสมอง ในการพัฒนารูปแบบเนื้อหาการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีความเชื่อมโยงกับผล
การศึกษาปัจจัยเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจในงานวิจัยนี้
2. ควรเพิ่มกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
หรื อทาแบบสอบถาม จากนั้ น นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และทาการสังเคราะห์ ออกมาว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติต้องการเนื้อหาการส่ งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์อะไรบ้าง มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร
3. ควรเพิ่มขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย ในส่วนของการตรวจสอบรายการสื่อสังคมออนไลน์ที่
นาเสนอข้อมูล การท่ องเที่ย วเชิงประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมที่เปิดให้ เข้าถึงบนอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราชจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
วิธีการศึกษาทางดนตรีวิทยาเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนามนามาตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและนาเสนอด้วยวิธีพรรณวิเคราะห์
พบว่าวงมโหรี หมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประโคมแห่นครราชสีมาเป็นที่ตั้งของปราสาทใน
อารยะธรรมขอม ต่อมายังเป็นเมืองหน้าด่านสาคัญของกรุงศรีอยุธยา นครราชสีมาจึงได้รับอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมทางดนตรีจากกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมดนตรีจากเขมร และ
วัฒนธรรมจากภาคกลาง ซึ่งได้ประสมวงดนตรีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นเรียกว่า “วงมโหรีโคราช” มีลักษณะ
เป็ น วงดนตรี ป ระโคมแห่ มาตั้ งแต่ ยุ ค โบราณพั ฒ นาการ และการเปลี่ ย นแปลงของวงมโหรี โ คราชจาก
การศึกษาพบการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามสภาพสังคมอยู่เสมอ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ยุคแรกเริ่มมีเครื่อง
ดนตรีประโคมที่พบ จานวน 6 ชิ้น ต่อมาในสมัยอยุธยา ปรากฏมีเครื่องดนตรี 11 ชิ้น กระทั่งเข้าสู่ช่วงปี
พ.ศ. 2500 - ปัจจุบัน มีการพัฒนาวงมโหรีโคราชดั้งเดิมเปลี่ยนเครื่องดนตรีใหม่ ตัดเครื่องดนตรีดั้งเดิมจน
หมด เหลือไว้เพียง “ซอกลาง” เรียกว่า “วงมโหรีโคราชประยุกต์”
คาสาคัญ : การเปลี่ยนแปลงวงมโหรีโคราช
Abstract
This article is the result of the study of the change of Korat Mahori bands in
Nakorn Ratchasima province. The study uses musicology methods for data collection and
uses qualitative research for data examinating and analysis. Descriptive analysis had been
deployed for result presentation.
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Here are the findings, Mahori band is defined as the music band which play to
prelude or for processions. Nakorn Ratchasima (also known as Korat) has plenty of Kmerinfluence monasteries. During Ayuthaya period, it was the frontier town of Thailand.
Though, Korat music is inflenced by 2 differents musical cultures. They are Cambodia and
central region of Thailand. The mixture creates a new uniques sound called “Korat Mahori
Band”(KMB). Initially, KMB was an ancient prelude-playing band and later developed and
changed gradually in order to survive and suit to current social circumstance. The changes
are devided into 3 stages on timeline basis ; 1. Initial era, the band uses 7 music
instruments 2. Ayuthaya era (1350-1767), the band had 11 instruments and 3. (1957present), the band has employed many of new Thai and Western music instruments and
abandoned all original instruments except the lead “ fiddle”. Also the band had been
renàmed “The Prayook Korat Mahori Band” or the Applied Korat Mahori Band.
Keywords: The change, Korat mahori band
บทนา
คาว่า “มโหรี” มีผู้ที่ให้ข้อสันนิษฐานไว้หลายประเด็น 1).ด้านภาษา คาว่า “อันธาตุมโหร” มีใช้
อยู่ 3 คา คือ มโหระทึก มหรสพ และ มโหรี คาว่ามหรสพในภาษาบาลีอ่านว่า “มหุสฺสว” ส่วนในภาษา
สั น สกฤตอ่านว่า “มโหตฺส ว” ส่ ว นคาว่า มโหระทึก และมโหรี นั้นไม่ปรากฏพบ (นริศรานุวัดติว งศ์
,2552:128) 2).ด้านประวัติ วงมโหรีจัดเป็นวงดนตรีโบราณวงหนึ่งของไทยที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมี
ประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้ งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น มีพระราชกาหนด
ห้ามมิให้ผู้ใดฝึกหัดละครผู้หญิงเด็ดขาด ยกเว้นละครหลวงที่รู้จักกันในชื่อว่า ละครใน ฉะนั้นแล้วบรรดา
เจ้านาย รวมถึงขุนนางบางส่วนจึงให้บริวารที่เป็นผู้หญิงมาฝึกหัดมโหรีและบริวารที่เป็นผู้ชายให้ฝึกหัดปี่
พาทย์ (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี ,2542 : 78-79) เมื่อรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกพระราชกาหนดฉบับเดิม ส่งผลให้บรรดาเจ้านาย และขุนนางกลับมาฝึกหัด
บริวารหญิงให้เป็นละครขึ้นมาใหม่ วงมโหรีที่เป็นผู้หญิงล้วนซบเซาผู้ชายมี สิทธิที่สามารถฝึกหัดมโหรีได้ จึง
นาดนตรีเครื่องสายมาประสมวงร่วมกับวงปี่พาทย์ที่ฝึกฝนมาแต่เดิม เกิดการประสมวงแบบใหม่ที่เรียกวง
ดนตรีประเภทนี้ ว่า วงมโหรีเครื่องสาย ภายหลังทั้งหญิงชายต่างสามารถมาบรรเลงร่วมกันจึงเรียกการ
ประสมวงดนตรีในภาพรวมว่า “วงมโหรี” 3).ด้านคุณลักษณะของเสียงดนตรี วงมโหรีเป็นการรวมตัวกันของ
เครื่องดนตรีทุกประเภททุกตระกูลที่ได้จัดแบ่งประเภทไว้ คือ ดีด สี ตี และเป่าจัดว่าเป็นการประสมวงดนตรี
ที่มีความสมบูรณ์ในด้านเสียงสูงสุด วิวัฒนาการการพัฒนาวงมโหรีถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นลาดับสมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 7 มีการพัฒนาวงมโหรีให้ยิ่งใหญ่มีขนาดใหญ่ที่สุด เรียกว่าวงมโหรีเครื่องคู่
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ต่อมาถูกพัฒนาเป็นวงมโหรีระดับพิเศษ ใช้นักดนตรีบรรเลงถึง 200 ชีวิต เรียกว่าประเภทนี้ว่า “ วงมหา
ดุริยางค์ ” (พูนพิศ อมาตยกุล,2529 : 60-62)
วงมโหรี ใ นภาคอี ส านนิ ย มบรรเลงจานวนมากในเขตพื้น ที่ ภ าคอีส านตอนใต้ บริ เ วณจั งหวั ด
นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ษ ะเกษ และภาคอี ส านตอนกลางบริ เ วณ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด
มหาสารคาม ขอนแก่น วงมโหรีพบมากในเขตอีสานใต้ที่มีอาณาบริเวณติดต่อกับประเทศกัมพูชา จึงมีความ
เป็ นไปได้ว่าอาจมีการรับ วัฒ นธรรมร่ว มกัน หลั กฐานฝ่ายกัมพูชาเชื่อว่าวงมโหรีเป็นวงดนตรีดั้งเดิมที่มี
ปรากฏขึ้นในยุคพระนคร ยุคแรกเริ่มถูกพัฒนาให้เฉพาะผู้ชายเป็นผู้บรรเลง เรียกว่า “มโหรีปิณเปียท”
ทานองเพลงส่วนมากนามาจากการดนตรีปิณเปียท ภายหลังในสมัยกรุงลงแวก (Long Vek period) คน
ไทยคุ้นชินว่ากรุงละแวก ประมาณคริสต์ศควรรษที่ 16 ใช้ผู้หญิงเป็นผู้บรรเลง และปัจจุบันใช้ผู้ชายเป็นผู้
บรรเลงอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคาว่า “มโหรี” น่าจะมาจากนักรัองเพลงที่รู้จักกันในชื่อ “มโนรี” มีความหมายมา
จากชื่อนกลึกลับชนิดหนึ่งที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในกัมพูชา เรียกว่า “โนรี” (Ministry of Culture and Fine
Arts. 2004 : 79)
จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดอยู่ในเขตอีสานใต้ ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นชาวไทเบิ้ง มี
วงมโหรีพื้นบ้านสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานใช้บรรเลงประกอบงานแห่บุญประเพณีต่างๆ ชื่อที่ใช้เรียกวง
มโหรี โคราชมีอยู่หลากหลายชื่อแล้วแต่ใครจะเรียกขานตามแต่ละท้องถิ่น เช่น วงกลองต๊อก วงซอ วงกลอง
ทึ่ม วงมโหรี ฯลฯ ชื่อที่ใช้เรียกมากที่สุดเรียกว่า “วงมโหรี” (ประสิทธิ อินทศร,2538 : 188-195) ชาว
นครราชสีมามีเครื่องดนตรีคล้ายกันกับภาคกลางคือวงปี่พาทย์ ประกอบกับการเล่นลิเกและงานสมโภชอื่นๆ
เครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราช ประกอบไปด้วยกลองสองหน้าเรียกว่ากลองทั่ง หรือ กลองเทิ่ง ซอด้วง ซออู้
ปี่แก้วลักษณะคล้ายกับปี่ใน หรือ ปี่นอกของวงดนตรีไทยพิณฉิ่ง และฉาบเพลงที่ใช้บรรเลงเรียกว่าเพลง
มโหรี (นฤมล ปิยวิทย์,2550 : 12) พื้นที่ที่นิยมบรรเลงวงมโหรีโคราช นิยมทุกอาเภอในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดใกล้เคียงนิยมบรรเลงมากในเขตอาเภอเมืองนครราชสีมา โนนสูง พิมาย ครบุรี จักราช คง โนน
ไทย ด่านขุนทด ฯลฯ รวมทั้งในเขตอาเภอนางรอง ลาปลายมาศ หนองกี่ ฯลฯ จังหวัดบุรีรัมย์ อาเภอจัตุรัส
บาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ใช้ภาษาโคราชในการติดต่อสื่อสารกัน โอกาสที่ใช้วงมโหรีโคราชในการ
บรรเลงวงมโหรีโ คราชนิย มใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่ในงานบุญประเพณี และงานพิธีการต่างๆโดย
เฉพาะงานแห่กัณฑ์หลอนในงานบุญเทศน์มหาชาติ งานบวชนาค งานโกนจุก งานโกนผมไฟ งานเลี้ยงศาล
ตาปู่ งานสงกรานต์ งานลอยกระทง เป็นต้น
ประวัติความเป็นมาของวงมโหรีโคราช ไม่ปรากฏหลักฐานที่ระบุแน่ชัดว่ามีความเป็นมาอย่างไร
เพียงแต่สันนิษฐานไว้ในหลายประเด็น คือ 1).เป็นการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวงดนตรี
หลวงจากภาคกลางของไทย เข้ามาพร้อมกับการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวกรุงศรีอยุธยาในอดีต 2).เป็นวง
ดนตรีที่ได้รับอิทธิพลจากชาวเขมร 3).เป็นวงดนตรีที่มีอยู่ในนครราชสีมาตั้งแต่ดั้งเดิม 4).เป็นวงดนตรีที่ได้รับ
การผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีร่วมกันเกิดเป็นดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น อย่างไรก็ดีวง
มโหรีโคราชเป็น วงดนตรีที่สาคัญ มีบทบาทหน้าที่ต่อพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนาในท้องถิ่น ใช้เพื่อความ
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สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น มีธ รรมเนี ย มปฏิบัติที่สื บทอดกันมาเป็นเวลานาน (คณะกรรมการฝ่ ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุฯ,2542 : 1 )
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ต้ อ งการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของวงมโหรี โ คราชที่มี ค วามเกี่ ยวเนื่ อ งทาง
วัฒนธรรมกับวงมโหรีในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้สงสัยในเรื่องเครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีของวงมโหรี
โคราชมีความเป็นมาเช่นไร มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน มีความสนใจในการศึกษาสืบ
ค้นหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นข้อมูลในการนามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางดนตรีวิทยา และมีความคาดหวัง
ให้เป็นข้อมูลทางดนตรีที่ส่งผลประโยชน์ไปถึงท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความเป็นมาของเครื่องดนตรี และการประสมในวงมโหรีโคราช
2. เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของเครื่องดนตรี และการประสมในวงมโหรีโคราช
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องดนตรีและการประสมวงในวงมโหรีโคราช โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจาก 2 ส่วน คือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของ
วงมโหรี โ คราช”
เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ช้ แ นวคิ ด และวิ ธี ก ารตามแนวทางมนุ ษ ยดนตรี วิ ท ยา
(Ethnomusicology) นาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยตอบ
ประเด็นคาถามตามวัตถุประสงค์ที่ได้ทาการศึกษา
การเก็บ รวบรวมข้อมูล เอกสาร ได้เริ่มค้นคว้าบททวนวรรณกรรม จากเอกสาร หนังสือ งาน
เอกสารทีมีความเกี่ยวข้องกับวงมโหรีโคราช อาทิ วงมโหรีในวงดนตรีไทย วงมโหรีในประเทศกัมพูชา วง
มโหรีในอีสาน ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรมพื้นบ้าน ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบทกับพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลจากการค้นคว้างานเอกสารในขั้นแรกเริ่มของการดาเนินงาน เป็นพื้นฐานความรู้สาหรับเตรียมตัวใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในภายหลัง ตามแผนการดาเนินงานที่ได้จัดให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามเป็นทางการอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งสาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และครั้งที่สองสาหรับ
การตรวจสอบรวมถึงการเพิ่มเติมข้อมูลที่ตกหล่น
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต (Observation) ทั้งแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) การสัมภาษณ์
(Interview) บุคคลผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการ (Formal Interview) และการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูล
อย่างไม่เป็นทางการ (Unformal Interview) มีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้มีประสบการณ์ ผู้รู้ นักวิชาการ ด้านดนตรี
พื้นบ้าน และศึกษาข้อมูลจากวงมโหรีโคราชในจังหวัดนครราชสีมา โดยได้แบ่งเป็นวงมโหรีโคราชดั้งเดิม คือ
วงมโหรีโคราช วงรวมมิตรศิษย์วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เป็นวงมโหรี
โคราชดั้งเดิม วงเดียวที่ยังมีสภาพและรูปแบบของวงสมบูรณ์ที่สุด ในจังหวัดนครราชสีมา และวงมโหรี
โคราชประยุกต์ คือ วงมโหรีโคราช วงพนมพร อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีเกณฑ์คัดเลือก คือ เป็นวงมโหรี
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โคราชที่มีชื่อเสียง ทั้งยังวงมโหรีโคราชประยุกต์ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่ปรากฏวงดนตรีประเภทนี้อยู่ในจังหวัด
นครราชสีมาที่ยังไม่ยุบวง ยังสืบทอดการบรรเลงมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยแบบสัมภาษณ์ที่วางประเด็นคาถาม
ตามวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ เพื่อให้สามารถปรับใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ภาคสนาม ภายใต้
วัตถุป ระสงค์เดิมของคาถาม ในการดาเนินงานเก็ บข้อมูล ภาคสนามได้มีการบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และการจดบันทึก ไว้ใช้เป็นข้อมูลสาหรับการใช้วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงในงานครั้งนี้
ผลการวิจัย
1. ประวัติของวงมโหรีโคราช
จากการศึกษาประวัติ รวมถึงพัฒ นาการของวงมโหรีโ คราช ในจั งหวัดนครราชสี มา ปรากฏ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์จากการการบันทึก บริบทสังคม และคาบอกเล่า แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวการ
เกิดขึ้น และพัฒนาการของวงมโหรีโคราชที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา ดังนี้
ชื่อเรียกวงมโหรีโคราชมีอยู่หลากหลายแล้วแต่ผู้เรียก โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด 5 ชื่อ
ได้แก่ วงกลองทึ่ม วงกลองต๊อก วงซอ วงปี่แก้ว และวงมโหรี โดยชื่อวงมโหรีเป็นชื่อที่มีผู้เรียกมากที่สุด คา
ว่า “มโหรี” ถูกสันนิษฐานเอาไว้ว่าเป็นภาษาพื้นเมืองเป็นคาศัพท์ที่ถูกผสมคา เช่น คาว่า มโหระทึก และ
มหรสพ คาว่ามหรสพนั้นสันนิษฐานมาจากคาว่า “มหุสฺสว” ที่แปลว่า เสียงที่สูงใหญ่ หมายถึงเสียงที่อึกทึก
คึกครื้น ส่วนคาว่ามโหระทึก “มโหร” เป็นคาในภาษาสันสกฤตแปลงเสียง“อุ”เป็นตัว “ร” เช่น“อุชุ”
เปลี่ยนเป็น “อรชร” ส่วนคาว่า “ทึก” ในพยางค์หลังเป็นภาษาพื้นเมืองเป็น คาศัพท์ที่นามาผสมกัน
กลายเป็นคาว่า “มโหระทึก” หมายถึงกลองชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากโลหะใบใหญ่ มีเสียงดังกังวานอึกทึกคึก
โครม ใช้ประโคมในพิธีขอฝน หรือพิธีหลวงสาคัญตั้งแต่อดีตจวบจนยังปัจจุบัน เหตุที่มโหรี มโหระทึก มี
ลั กษณะในดนตรี ป ระเภทที่ใช้ใ นงานจ าพวกมหรสพสมโภช ค าว่า มโหรี และมโหระทึก มาจากคาว่ า
“มโหตสว” คาว่า “รี” สระอีหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย เช่น พิณหรือซอ ส่วนคาว่า “ทึก”
หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี เช่น กลอง คาทั้งสองถูกคาว่า มหรสพ ลากมาเข้าพวกเกิดเป็นคาผสม
ว่า “มโหรี และมโหระทึก” ขึ้นมาในภายหลัง (อนุมานราชธน,2552:129)
ในวงดนตรีไทย วงมโหรีถือเป็นลักษณะของการประสมวงดนตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องดนตรี
ทุกประเภท คือ เครื่ องดนตรี ป ระเภทดีด เครื่องดนตรีประเภทสี เครื่องดนตรีประเภทตี เครื่องดนตรี
ประเภทเป่า และได้รวมถึงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกากับจังหวะต่างๆด้วย วงมโหรีจึงเป็นวงดนตรีที่มี
ความสมบูรณ์ทางเสียงที่ดีที่สุดในประเภทของวงดนตรีไทย(สุรชัย เครือประดับ ,2524: 45)ในสมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี วงมโหรีเกิดจากการนาเอาการบรรเลงพิณซึ่งเป็นการขับร้องเป็นลานาพร้อมกับการดีด
พิณน้าเต้า ในคนๆเดียว ประสมวงกับวงขั บไม้ เป็นวงที่มีผู้สีซอสามสายเป็นลานา ร่วมกับผู้ไกวบัณเฑาะว์
บรรเลงร่วมกันเรียกวงประเภทใหม่นี้ว่า“วงมโหรีเครื่องสี่”ต่อมาในสมัยอยุธยาเพิ่มเครื่องดนตรีเพิ่มเติมเป็น

1139

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

วงมโหรีเครื่องหก สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีการปรับปรุงวงมโหรีใหม่ โดยได้นาวงปี่พาทย์เข้ามาประสมโดย
การปรับขนาดของเครื่องดนตรีให้มีระดับเสียงที่สามารถเล่นบรรเลงให้เข้ากันให้เหมาะสมปัจจุบันมี 3 ขนาด
คือ วงมโหรีเครื่องเล็ก วงมโหรีเครื่องคู่ และวงมโหรีเครื่องใหญ่ (ปัญญา รุ่งเรือง,2526 : 63-70)
ในข้อมูลฝั่งประเทศกัมพูชา คาดว่าคาว่า “มโหรี” มาจากคาว่า “มโนโหรา มโนหารี” ที่มีบันทึก
เป็นภาษาสันสกฤต และเป็นภาษาเขมรโบราณ ในหลักศิลาจารึกเลขที่ K557 K600 และหลักศิลาจารึก
เลขที่ K137 ที่พบอยู่ในวัดก็อมนูร ที่องโกบุรี (អង្គ របុ រ ី) เป็นหลักศิลาจารึกในสมัยรัชกาลพระบาท
ชัยวรมันที่ 1 ปรากฏได้เตรียมเกี่ยวกับเครื่องถวายเทพเจ้ า ประกอบด้วยนักขับร้อง ผู้บรรเลงเครื่องดนตรี
และนางอัปสราราบาสาหรับถวายเทวสถาน (เพชร ตุมกระวิล แปลโดย ภูมิจิตร เรืองเดช 2548 : 31-32)
สันนิฐานว่าต่อมามีการประสมวงดนตรีประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “มโหรีปิณเปียท”เชื่อว่าวงมโหรีเป็นวงดนตรี
ดั้งเดิมที่มีปรากฏขึ้นในยุคพระนคร ยุคแรกเริ่มถูกพัฒนาให้เฉพาะผู้ชายเป็นผู้บรรเลง ภายหลังสิ้นสุดยุค
อาณาจักรพระนครกรมมโหรีถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยยุคกรุงละแวก วงมโหรีได้ใช้ผู้หญิงในการ
บรรเลงเท่านั้น เพราะเชื่อว่าผู้หญิงมีความอ่อนช้อยมีเสียงร้องดังนก “โนรี” (Nori bird)ซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่ง
ที่ได้สูญพันธุ์แล้วในกัมพูชา (พิทยวัฒน์ พันธะศรี, 2554 : 12)
จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในเขตอีสานใต้ มีวงมโหรีพื้นบ้านสืบต่อกันมาเป็นเวลานานใช้บรรเลง
ในงานแห่ บุ ญ ประเพณี ต่ า งๆ ลั ก ษณะมโหรี ที่ ใ ช้ บ รรเลงนั้ น เป็ น ลั ก ษณะของมโหรี พื้ น บ้ า น เนื่ อ งจาก
นครราชสี มาเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนาน เป็นที่ตั้งของปราสาทในอารยะธรรมขอมโบราณมากมาย ยุค
ต่อมาก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา นครราชสีมาจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทางดนตรีจาก
กลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมดนตรีจากเขมร และวัฒนธรรมจากภาคกลาง ซึ่ง
ได้ประสมวงดนตรีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นเรียกว่า “วงมโหรีโคราช”เครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีความเก่าแก่รวมถึงการประสมวงดนตรีที่มีลักษณะเป็นวงดนตรีประโคมแห่มาตั้งแต่ยุคโบราณ

ภาพที่ 1 : ทับหลังเรื่องรามเกียรติ ตอนสุครีพครองเมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย
ผู้ศึกษาพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมายอาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา พบภาพทับหลังเรื่องรามเกียรติ ตอนสุครีพครองเมือง ปรากฏภาพเครื่องดนตรีประโคมโบราณ
ที่เหล่าวานรเมืองขีดขินใช้ประโคมแห่พญาสุครีพเข้าเมือง ปรากฏเครื่อ งดนตรีในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมยังคง
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ใช้บรรเลงอยู่หลายชิ้น ได้แก่“กลองมโหรี” ชาวพิมายเรียกว่ากลองต๊อก “กลองขัด”มีลักษณะคล้ายกันกับ
กลองสองหน้าในวงดนตรีไทย “ปีแก้ว” เป็นเครื่องดนตรีสาคัญในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมมีลักษณะทาง
กายภาพคล้ายกันกับปีนอกปี่ใน รวมไปถึง“ฉิ่ง” ปรากฏเป็นรูปทหารวานรตีนาหน้าขบวนแห่ เป็นหลักฐาน
สาคัญที่บ่งบอกว่าเครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชที่พบในภาพทับหลังเหล่านี้มีอายุไม่น้อยกว่าการก่อสร้าง
ปราสาทหินพิมาย ราวพุทธศรรตวรรษที่ 16-17 เป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่มีอายุไม่ต่ากว่า 1,000 ปี ยังได้รับ
การสืบทอดมาถึงปัจจุบัน
เครื่องดนตรี และการประสมวงมโหรีโคราชดั้งเดิม ปรากฏหลักฐานจากข้อมูลของภาพถ่ายจาก
สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่ได้ระบุปีที่ถ่ายน่าบันทึกหลังบาทหลวงปาลเลอกัวซ์ นากล้องถ่ายรูปเครื่อง
แรกเข้ามาในสยาม สมัยรัชกาลที่ 3 เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สาคัญที่ปรากฏภาพวงมโหรีโคราช
ดั้งเดิมน่ามีอายุมากที่สุดเท่าที่ผู้ศึกษาสามารถค้นหาได้ ปรากฏเป็นการแห่ประโคมงานรื่นเริงงานใหญ่มีคน
ฟ้อนรา เป่าปี่แก้ว ตีฆ้อง ตีฉิ่ง ฉาบ ด้านหลังสังเกตเห็นซอ และคนแบกกลองมโหรีตีอย่างสนุกสนาน จาก
การสัมภาษณ์ นายธวิชชัย ศิริการ ผู้รู้ในท้องถิ่น คาดว่าถ่ายไว้ที่เมืองพิมาย เพราะปรากฏปราสาทหลังใหญ่
อยู่ทางด้านซ้ายมือของภาพถ่ายโดยได้ให้เหตุผลว่า
“ภาพที่เห็นเป็นถนนหน้าวัดเดิมสามแยกศาลเจ้าพ่อเพราะกก (ต้น) มะม่วงยังอยู่จนเดี๋ยวนี้”
(สัมภาษณ์ : ธวัชชัย ศิริการ,2559)

ภาพที่ 2 : วงมโหรีโคราชดั้งเดิม เมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
ที่มา : (สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,2550 : อ้างถึง สนอง คลังพระศรี)
2. พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช
มโหรีโคราช เป็นวงดนตรีที่มีการรับวัฒนธรรมปรับตัวในตามช่วงเวลาเกิดการประสมประสานทาง
วัฒนธรรมเป็นลักษณะวงดนตรีท้องถิ่นที่คงเอกลักษณ์ไว้ ปัจจุบันวงมโหรีโคราชแบ่งออกเป็นวงมโหรีโคราช
ดั้งเดิม และวงมโหรีโคราชประยุกต์ โดยผู้ศึกษาได้จาแนกพัฒนาการของวงมโหรีโคราชแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
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2.1 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านวงดนตรี
วงมโหรีโคราชเคยเป็นวงประโคมมีอายุมากกว่า 1,000 ปี ยังคงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมทาง
ดนตรีไว้ได้จนถึงปัจจุบัน เครื่องดนตรีในยุคแรกเริ่มที่ปรากฏในภาพภาพทับหลังจานวนหลายภาพ พบในทับ
หลังปรางค์ประธานปราสาทหินพิมายด้านทิศตะวันตกจานวน 1 ภาพ และทับหลังเรื่องรามเกียรติ ตอนสุครี
พครองเมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย อีก 1 ภาพ โดยในยุคแรกเริ่มมีเครื่องดนตรีประโคมที่พบ
จานวน 6 ชิ้น ได้แก่ 1).สังข์ 2).แตร (เขาควาย) 3).ปี่แก้ว 4).กลองขัด 5).กลองมโหรี 6).ฉิ่ง ยังคงไม่ปรากฏ
พบว่ามีซอ ต่อมาสั น นิ ษ ฐานว่าเมื่ อยุ คสมัยอาณาจักรขอมเริ่มเสื่ อมอานาจลง อาณาจักรใหม่อันได้แ ก่
อาณาจักรสุโขทัย ต่อด้วยอาณาจักรอยุธยาเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในภาคอีสานตอนใต้แทนที่อาณาจักรขอมเริ่ม
มีการอพยพผู้คนจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาสร้างเมืองนครราชสีมา เป็นเมืองเอกเป็นหูเป็นตาแทนเมืองพิมาย
ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับอาณาจักรพระนคร และสันนิษฐานว่าผู้คนจากกรุงศรีอยุ ธยาเข้ามา จึงได้นาวง
มโหรีปีพาทย์ในกรุงศรีฯ เข้ามาด้วย ต่อเนื่องมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์มาเมื่อเจ้าเมืองใดมีความดีความชอบ
พระมหากษัตริ ย์มักพระราชทานแก้วแหวนเงินทองพร้อมด้วยวงมโหรีปี่พาทย์หรือให้ ครูเข้ามาสอนคน
พื้นเมืองด้วยสอดคล้องกับ นายธงชัย สามสี ผู้รู้ดนตรีอีสานใต้ เป็นผู้ศึกษาข้อมูลด้านดนตรีอีสานใต้รวมถึง
เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านเครื่องดนตรีอีสานใต้ ได้กล่าวเอาไว้ว่า
“วงมโหรีในอีสานได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง เข้ามากับบรรดาศักดิ์จากเมืองหลวง เมื่อ
เจ้าเมืองทาความชอบเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระองค์ก็จะพระราชทานแก้วแหวนเงิน
ทองพร้อมกับดนตรีมโหรีปี่พาทย์มาด้วย หรือ ไม่ก็ส่งคนมาสอนให้ เมื่อดนตรีหลวงพบเข้ากับดนตรีท้องถิ่นก็
เลยมีทานองเฉพาะท้องถิ่นขึ้นมา”
(สัมภาษณ์ : ธงชัย สามสี,2559)
เครื่องดนตรีที่คาดว่าได้รับอิทธิพลจากภาคกลาง คือ ซอ เป็นเครื่องดนตรีสาคัญในวงมโหรีโคราช
ดั้งเดิมและในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นวงมโหรีโคราชประยุกต์ในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมผู้ศึกษาได้ใช้การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการบรรเลงวงมโหรีโคราชดั้งเดิม วงรวมมิตรศิษย์วัดเดิม และจากการสัมภาษณ์
หัวหน้าวง คือ นายบุญช่วย ชูตระกูล ได้ทราบว่า วงมโหรีโคราชดั้งเดิมที่ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมา มี
เครื่องดนตรีที่ใช้ประสมวงอยู่ทั้งสิ้น 11 ชิ้น ได้แก่ 1).ซอยอด 2).ซอกลาง 3).ซอต้น 4).ปี่แก้ว 5).กลองมโหรี
6).กลองขัด 7).ฆ้องใหญ่ 8).ฉิ่ง 9).ฉาบเล็ก 10).ฉาบใหญ่ และ 11).กรับ อย่างไรก็ตามพัฒนาการของเครื่ อง
ดนตรีในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมไม่ได้เคร่งครัดมากนัก การประสมวงมักเป็นไปตามความสะดวกของผู้บรรเลง
และวาระของงานเป็นหลัก กระทั่งเข้าสู่ช่วงปี พ.ศ.2500-ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพื้นที่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทาให้เริ่มมีการพัฒนาวง
มโหรีโคราชอีกครั้งทั้งหมดเกิดจากแรงผลักของสังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมทางดนตรี เมื่อวงมโหรีโคราชเป็น
วงดนตรีที่ตอบสนองสังคมเมื่อสังคมเปลี่ยน วงมโหรีโคราชจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องดนตรี และการ
ประสมวง ของวงมโหรีโคราชดั้งเดิมได้ถูกปรับเปลี่ ยนไปอีกครั้ง เนื่องจากการเสพดนตรีที่เปลี่ยนไปของ
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สภาพสังคม ส่งผลให้วงมโหรีโคราช ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด มีอิทธิพลจากมีราวง เพลงลูกทุ่งเข้ามามี
บทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการร้องเพลงมากกว่าการบรรเลงบทเพลงเพียงอย่างเดียว
จากวงดนตรีประโคมในอดีตจึงเปลี่ยนแปลงกลายเป็นวงดนตรีคล้ายวงลูกทุ่ง เครื่องดนตรีดั้งเดิมต่างๆ ที่ได้
กล่าวมาข้างต้น จึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการบรรเลงรวมถึงเปลี่ยนเครื่องดนตรีในวงใหม่เสียจนหมด จาก
ปี่แก้วเครื่องเครื่องดนตรีสาคัญในวงมโหรีโคราชเริ่มหมดความสาคัญลง หาผู้บรรเลงได้ อยาก เครื่องดนตรี
ตะวันตกอย่างคีย์บอร์ดเข้ามาแทนปี่แก้ว เพิ่มนักร้อง กลองชุด กลองคองกา เข้ามาร่วมในวง ยังตัดเครื่อง
ดนตรีดั้งเดิม คือ ซอยอด ซอต้น ปี่แก้ว กลองขัด ฆ้องใหญ่ คงเหลือไว้เพียง ซอกลาง กลองมโหรี ฉิ่ง ฉาบ
ใหญ่ ฉาบเล็ก และกรับ แต่เพียงเท่านั้น มีชื่อใหม่ว่า “วงมโหรีโคราชประยุกต์ ”อย่างไรก็ดี ซอกลางยังถือ
เป็นเครื่องดนตรีที่ความสาคัญในวงมโหรีโคราชประยุกต์เช่นเดิมเป็นเครื่องดนตรีชิ้นเดียวที่ยังคงอยู่ ปรับตัว
เข้ากับสภาพสังคมได้เป็นเสน่ห์ของวงดนตรีประเภทนี้

ภาพที่ 3 : วงมโหรีโคราชดั้งเดิม วงรวมมิตรศิษย์วัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2.2 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านบทเพลง
พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านบทเพลงคืออีกปัจจัยที่เป็นส่วนที่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยน
ตามวัฒนธรรมพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ บทเพลงในวงประโคมในภาพทับหลังในปราสาทหินพิมายไม่
มีการจดบันทึกตัวโน้ตไว้มีเพียงภาพสลักหินเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีได้แต่เพียง
เท่ า นั้ น บทเพลงโบราณอาจหลงเหลื อ กลายเพลงพื้ น บ้ านในปั จจุ บั น และได้ ร วมเข้ า กั บวงดนตรี จ าก
วัฒนธรรมภาคกลางกลายเป็นทานองท้องถิ่นขึ้นมา กลายมาเป็นบทเพลงในวงมโหรีโคราชดั้งเดิมก็เป็นไปได้
ลักษณะของบทเพลงที่ใช้บรรเลงของวงมโหรีโคราชดั้งเดิมใช้บทเพลงที่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงบรรเลงใน
วงดนตรีไทย รวมถึงบทเพลงบรรเลงในดนตรีพื้นบ้าน โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมชื่อบทเพลงได้จานวน 29 บท
เพลง ดังนี้ 1).เพลงพัดชา 2).เพลงหมีใหญ่หมีน้อย (เพลงเเห่กฐิน) 3).เพลงธรณีกันเเสง (เพลงชะนีโหย) 4).
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เพลงพม่าเเห่กระจาด 5).เพลงตาอินกับตาโถ 6).เพลงเข้าผี 7).เพลงกราวนอก 8).เพลงโล้เลื่อน (เพลง
ล้อเลื่อน) 9).เพลงหมาจอกลุยน้า 10).มอญ 3 ชั้น 11).เพลงมอญดูดาว 12).เพลงเขมรไล่ควาย 13).เพลง
เขมรต่าราพัน 14).เพลงคางคกปากบ่อ 15).เพลงนกเอี้ยงเต่านา 16).เพลงพม่าแทงกบ 17).เพลงฝรั่งย้าเท้า
18).เพลงพม่าราขวาน 19).เพลงม้าย่อง 20).เพลงลาวกระแซ 21).เพลงเจ้าคงลากเขื่อน 22).เพลงค้างคาว
กินกล้วย 23).เพลงกวางเดินทาง 24).เพลงแขกกระริก 25).เพลงเขมรเอวบาง 26).เพลงสาธุการ 27).เพลง
กราวนอก 28).เพลงบ้องกัญชา และ 29).เพลงลูกหมด

ตัวอย่างโน้ต : เพลงพม่าแห่กระจาด โดยนายปรีชา มีหมื่นไวย (สัมภาษณ์ : ปรีชา มีหมื่นไวย,2559)
ช่วงเวลา ปีพ.ศ.2500-ปัจจุบัน จากช่องทางการสื่อสารที่กว้างขวางเข้าถึงทุกสิ่งอย่างได้ง่ายขึ้น
นักดนตรีวงมโหรีโคราชดั้งเดิมเริ่มคิดประยุกต์ปรับปรุงวงดนตรีขึ้นมาปรากฏมีวงมโหรีโคราชประยุกต์ ส่งผล
ถึงบทเพลงในการบรรเลงก็เปลี่ยนแปลงไป ได้รับอิทธิพลทางดนตรีจากเพลงราวง วงดนตรีลูกทุ่ง มีนักร้อง
เพิ่มขึ้น มีบทเพลงที่ไม่แน่นอนตามเพลงกระแสสังคมเพื่อให้สามารถดารงอยู่ในสังคมได้ผู้ศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลจากวงมโหรีประยุกต์ วงพนมพร และวงมโหรีโคราช วงอื่นๆ ส่วนมากบรรเลงประกอบการขับร้อง บท
เพลงส่วนใหญ่ที่วงมโหรีโคราชประยุกต์ใช้บรรเลงมักเป็นประเภทเพลงราวง เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต ใช้
ซอบรรเลงกับเครื่องดนตรีตะวันตก โดยไม่มีตัวโน้ตในการบรรเลงตายตัว แต่ใช้กลวิธีการบรรเลงแบบด้ นสด
(Improvise) ตัวอย่างเช่น เพลงเพลงช้างเพลงราวงดาวพระศุกร์เพลงเรียมเคยราเพลงบ้านนาสัญญารัก
เพลงหงส์ทองคะนองลาเพลงเสียงซอสั่งสาวเพลงใจนางดั่งทางรถ เพลงกันตรึม เพลงรั่วทะเล เพลงวณิพก
เพลงบัวตูมบัวบาน เป็นต้น บทเพลงที่ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องข้างต้นเป็นลักษณะบทเพลงที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากวงมโหรีโคราชดั้งเดิม คือ วงมโหรีโคราชดั้งเดิมเป็นวงดนตรีที่ใช้ประโคมด้วยการใช้บท
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เพลงบรรเลงเพียงอย่างเดียว แต่วงมโหรีโคราชประยุกต์ถูกพัฒนาให้เป็นวงดนตรีประโคมที่ใช้บทเพลง
บรรเลงด้วย และยังเป็นวงดนตรีที่มีการใช้บทเพลงสมัยนิยมคลอประกอบกับการขับร้องด้วย
2.3 พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่ทางสังคม
จากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมพื้นที่ส่งผลต่อแนวทางการดารงอยู่ของวงมโหรีโคราชแตกต่างกัน
ไปตามแต่ยุคสมัย โดยการดารงอยู่ของวงมโหรีโคราช พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในการรับใช้สังคมอยู่ 3 ด้าน
คือ จากเป็นเครื่องดนตรีประโคมในภาพทับหลัง สู่การเป็นวงมโหรีโคราชดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้บทเพลงไทย
ประสมเพลงท้องถิ่นดั้งเดิมบรรเลง และได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นวงมโหรีโคราชประยุกต์ที่ส่วนใหญ่ใช้
บทเพลงตามสมัยนิยมบรรเลง ในปัจจุบัน โอกาสที่ใช้ในการบรรเลง วงมโหรีโคราชทั้งแบบดั้งเดิม และแบบ
ประยุกต์ นิยมใช้บรรเลงประกอบขบวนแห่ในงานบุญประเพณี และงานพิธีการต่างๆโดยเฉพาะงานแห่กัณฑ์
หลอนในงานบุญเทศน์มหาชาติ งานบวชนาค งานโกนจุก งานโกนผมไฟ งานเลี้ยงศาลตาปู่ งานสงกรานต์
และงานลอยกระทง

ตัวอย่างโน้ต : เพลงเรียมเคยรา โดยนายพนม จาลองกลาง (สัมภาษณ์ : พนม จาลองกลาง,2559)
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช ผู้ศึกษามีประเด็นที่ใช้ในการอภิปรายผล
การศึกษา ดังนี้
1. ประวัติของวงมโหรีโคราช
พบแนวคิดเกี่ยวกับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่มีความสั มพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตาม
วัฒนธรรมพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือการพบหลักฐานภาพทับหลังที่ปรากฏภาพเครื่องดนตรี และการ
ประสมวงดนตรี ลักษณะเครื่องประโคมแห่ ในปราสาทหินพิมาย ที่สันนิฐานว่าเป็นรูปภาพที่แสดงถึงวง
มโหรี มีความสอดคล้องกับ(อนุมานราชธน,2552:129) ที่ได้ให้ความหมายของวงมโหรีว่ามาจากคาว่า
มโหระทึก และมหรสพ คาว่ามหรสพนั้นสันนิษฐานมาจากคาว่า “มหุสฺ สว” ที่แปลว่า เสี ยงที่สูงใหญ่
หมายถึงเสียงที่อึกทึกคึกครื้น ส่วนคาว่ามโหระทึก “มโหร” เป็นคาในภาษาสันสกฤตแปลงเสียง “อุ” เป็น
ตัว “ร” เช่น “อุชุ” เปลี่ยนเป็น “อรชร” ส่วนคาว่า “ทึก” ในพยางค์หลังเป็นภาษาพื้นเมืองเป็นคาศัพท์ที่
นามาผสมกัน กลายเป็นคาว่า “มโหระทึก”มีความหมายหมายถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประโคมแห่
นครราชสี มาเป็ น เมืองที่มีป ระวัติยาวนาน เป็ นที่ตั้งของปราสาทในอารยะธรรมขอมโบราณ
มากมาย ต่อมายังเป็นเมืองหน้าด่านสาคัญของกรุงศรีอยุธยา นครราชสีมาจึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
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ทางดนตรีจากกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมดนตรีจากเขมร และวัฒนธรรมจาก
ภาคกลาง ซึ่งได้ประสมวงดนตรีรูปแบบเฉพาะท้องถิ่นเรียกว่า “วงมโหรีโคราช” เครื่องดนตรีในวงมโหรี
โคราชเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเก่าแก่ รวมถึงการประสมวงดนตรีที่มีลักษณะเป็นวงดนตรีประโคมแห่มา
ตั้งแต่ยุคโบราณ
ผู้ศึกษายังพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อาเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา พบภาพทับหลังที่มีภาพเครื่องดนตรีประโคมโบราณ ปรากฏเครื่องดนตรีในวงมโหรี
โคราชดั้งเดิมยังคงใช้บรรเลงอยู่ในปัจจุบันหลายชิ้น ได้แก่ กลองมโหรีกลองขัดปีแก้ว และฉิ่ง เป็นหลักฐานที่
สาคัญบ่งบอกถึงอายุของเครื่องดนตรีในวงมโหรีโคราชที่มีอายุไม่น้อยกว่าการก่อสร้างปราสาทหินพิมาย ราว
พุทธศรรตวรรษที่ 16-17 ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่มีอายุไม่ต่ากว่า 1,000 ปี ที่ยังคงสืบทอดกันมาถึงยัง
ปัจจุบัน
2. พัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของวงมโหรีโคราช
จากการศึกษาพบการสะท้อนแนวคิดในการยืดหยุ่นของวัฒนธรรมของชาวบ้าน (Folk culture)
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยปัจจุบันที่พร้อมสาหรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมอยู่เสมอ ซึ่ง พบว่าใน
ระยะเวลา 1,000 ปี ที่ผ่านมารูปแบบของเครื่องดนตรี และการประสมวงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม
สภาพสังคมอยู่เสมอโดยในยุคแรกเริ่มมีเครื่องดนตรีประโคมที่พบ จานวน 6 ชิ้น ได้แก่ 1).สังข์ 2).แตร (เขา
ควาย) 3).ปี่แก้ว 4).กลองขัด 5).กลองมโหรี และ 6).ฉิ่ง
ต่อมาอาณาจักรอยุธยาเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในภาคอีสานตอนใต้แทนที่อาณาจักรขอม ปรากฏมี
เครื่องดนตรีที่ใช้ประสมวงอยู่ทั้งสิ้น 11 ชิ้น ได้แก่ 1).ซอยอด 2).ซอกลาง 3).ซอต้น 4).ปี่แก้ว 5).กลองมโหรี
6).กลองขัด 7).ฆ้องใหญ่ 8).ฉิ่ง 9).ฉาบเล็ ก 10).ฉาบใหญ่ และ 11).กรับ กระทั่งเข้าสู่ ช่ว งปี พ.ศ.2500ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว เริ่มมีการพัฒนาวงมโหรีโคราชดั้งเดิมถูก
ปรับเปลี่ยน มีอิทธิพลจาก ราวง เพลงลูกทุ่ง เข้ามามีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น จึงถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การบรรเลงรวมถึงเปลี่ยนเครื่องดนตรีในวงใหม่เสียจนหมด เพิ่มนักร้อง กลองชุด กลองคองกา เข้ามาร่วมใน
วง ยังตัดเครื่องดนตรีดั้งเดิม คือ ซอยอด ซอต้น ปี่แก้ว กลองขัด ฆ้องใหญ่ คงเหลือไว้เพียง ซอกลาง กลอง
มโหรี ฉิ่ง ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก และกรับ แต่เพียงเท่านั้น เรียกว่า “วงมโหรีโคราชประยุกต์”แต่ซอกลางยังถือ
เป็นเครื่องดนตรีที่ความสาคัญในวงมโหรีโคราชประยุกต์เช่นเดิมบทเพลงในอดีตไม่ได้มีการจดบันทึกเป็นตัว
โน้ตไว้มีเพียงภาพสลักหินเพื่อใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางดนตรีเพียงเท่านั้น บทเพลงโบราณอาจ
กลายเพลงพื้นบ้านในปัจจุบัน และได้รวมเข้ากับวงดนตรีจากวัฒนธรรมภาคกลางกลายเป็น ทานองท้องถิ่น
กลายมาเป็นบทเพลงในวงมโหรีโคราชดั้งเดิม บทเพลงที่ใช้บรรเลงของวงมโหรีโคราชดั้งเดิมใช้บทเพลงที่
ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงบรรเลงในวงดนตรีไทย รวมถึงบทเพลงบรรเลงในดนตรีพื้นบ้าน โดยรวบรวมชื่อ
บทเพลงได้จานวน 29 บทเพลง
ปัจจุบันปรากฏมีวงมโหรีโคราชประยุกต์ ส่งผลถึงบทเพลงในการบรรเลงก็เปลี่ยนแปลงไป ได้รับ
อิทธิพลทางดนตรีจากเพลงราวง วงดนตรีลูกทุ่ง มีนักร้องเพิ่มขึ้น มีบทเพลงที่ไม่แน่นอน ตามเพลงกระแส
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สังคม เพื่อให้สามารถดารงอยู่ในสังคมได้ ใช้ซอบรรเลงกับเครื่องดนตรีตะวันตก โดยไม่มีตัวโน้ตในการ
บรรเลงตายตัว แต่ใช้กลวิธีการบรรเลงแบบด้นสด (Improvise) การเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมจากการศึกษาพบว่าแนวทางการดารงอยู่ของวงมโหรีโคราชแตกต่างกันไปตามแต่ยุคสมัย มีการ
เปลี่ยนแปลงในการรับใช้สังคมอยู่ 3 ยุค คือ จากเป็นเครื่องดนตรีประโคมในภาพทับหลัง สู่การเป็นวงมโหรี
โคราชดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้บทเพลงไทยประสมเพลงท้องถิ่นดั้งเดิมบรรเลง และได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
วงมโหรีโคราชประยุกต์ที่ส่วนใหญ่ใช้บทเพลงตามสมัยนิยมบรรเลงในสมัยปัจจุบัน โอกาสที่ใช้ในการใช้
บรรเลงประกอบขบวนแห่ในงานบุญประเพณี และงานพิธีการต่างๆโดยเฉพาะงานแห่กัณฑ์หลอนในงานบุญ
เทศน์มหาชาติ งานบวชนาค งานโกนจุก งานโกนผมไฟ งานเลี้ยงศาลตาปู่ งานสงกรานต์ และงานลอย
กระทง
ข้อเสนอแนะ
1. เกี่ยวกับวงมโหรีโคราช
หน่ ว ยงานของรั ฐ ควรส่ งเสริ มฟื้นฟูและมีการสนับสนุนวงมโหรีโ คราชให้ มากขึ้น โดยจัดให้ มี
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา มีเวทีในการแสดงมากยิ่งขึ้นในงานเทศกาลสาคัญต่างๆ เพื่อเป็น
การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอย่างยิ่งการอนุรักษ์เพลงโบราณต่างๆ ควรมีการสืบทอด เนื่องจากวง
มโหรีมีแต่ผู้สูงอายุที่สาคัญยิ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชนไทย ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาวงมโหรี ต้องปรับตัว เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างเต็มรูปแบบ เน้นการนาเสนอเครื่องดนตรี
ตะวันตกมากกว่าเครื่องดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิม ทาให้รูปแบบการนาเสนอเปลี่ยนแปลงไป ควรส่งเสริมบทบาท
ของวงมโหรีโคราชในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา สร้างค่านิยมให้รักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้การ
พัฒนา และการให้โอกาสในงานแสดงเทศกาลสาคัญต่างๆ เพื่อดารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของ
ชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
2. เกี่ยวกับงานวิจัย
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวงมโหรีในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ นอกเหนือจากกลุ่มวัฒนธรรมไทโคราช เช่น
วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมลาว วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมเขมร วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
วงมโหรีในกลุ่มวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง ที่มีความเกี่ยวเนื่องที่ติดต่อกันในกายภาพแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่อ
กัน ในท้องถิ่นที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีวงมโหรีทั้งสิ้น ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ ให้กาเนิด วงมโหรีโคราชที่
ปรากฏในจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นได้ และเพื่อขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับวงมโหรีให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการฝ่ า ยประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.(2542).วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ ภูมิ
ปัญญา จังหวัดนครราชสีมา. กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร.จัดพิมพ์
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การประเมินโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ของผู้จัดทาบัญชีกรณีศึกษา:สานักงานบัญชี อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Assessment of Programmed Accounting Software Packages toward
Working Efficiency of Accountants Case Study: Accounting Office
in Mae Sot, Tak Province.
ฐิติกาญจน์ พลับพลาสี(Titikran Plabplasri) ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์(Tippawan Siboonnun)*
สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
*Corresponding author. E-mail: Siboonnun719@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องการประเมินโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของ
ผู้จัดทาบัญชี:กรณีศึกษาสานักงานบัญชี อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโปรแกรม
สาเร็จรูปทางบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เครื่องมือที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดทาบัญชีในสานักงาน
บัญชีอาเภอ แม่สอด จังหวัดตาก จานวน 37 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีคือโปรแกรม
EXPRESS ซึ่งมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =4.04) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากที่สุด ( x =4.24) รองลงมาคือการประมวลผลของโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญ ชี สามารถท าได้ อย่ า งรวดเร็ว ( x = 4.16) กับ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญ ชีที่ไ ด้ รับ สามารถจัด ทาการ
วางแผนในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.16) และโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้สามารถตรวจสอบ
ได้ กับ โปรแกรมส าเร็จรูป ทางบัญ ชี มีความรวดเร็วต่ อ การใช้งานมีค่าเฉลี่ย เท่า กัน ( x =4.08 ) ตามล าดั บ
ส่วนข้อที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า 4.00 คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ( x =3.86) โปรแกรมส าเร็จรูป ทางบัญ ชี ที่ใ ช้มีความน่า เชื่อถือ ( x =3.90) และโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้โดยไม่ซับซ้อน ( x =3.91)
Abstract
Assessment of Programmed Accounting Software toward Working Efficiency of
Accountants Case Study : Accounting Office in Mae Sot, Tak Province aimed to assess
of programmed accounting software toward working efficiency of accountants in an
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accounting office in Mea Sot, Tak Province. A research instrument was the
questionnaire. The sample was 37 accountants in the Mae Sot District Accountancy,
Tak Province. Statistics were used to analyze data included; Percentages, Mean, and
Standard Deviations.
The findings shown that participants who used “EXPRESS” program, their opinion
towards the efficiency of accounting software packages in average mean was at high
level ( x =4.04). When taking into consideration in a singular item found that the
effectiveness of programmed accounting software is able to optimize the decision at the
highest level ( x =4.24). The second highest fell into the item: the processing of information
systems can be done rapidly ( x = 4.16) and the item: programmed accounting software that
can be prepared future planning with the mean ( x =4.16) as well as the programmed
accounting software that can be monitored with programmed accounting software that
are fast to use was at the same level ( x =4.08), sequentially. Besides the mean lower than
4.00 were; You have a good knowledge in using a computer was at the lowest level
( x =3.86), The programmed accounting software used is reliable ( x =3.90)and
programmed accounting software are able to correct the error information without the
complexity ( x =3.91).
Keywords: Programmed Accounting Software, Efficiency, Accountants
บทนา
ในสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจการแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น
ประกอบกับการเป็นการแข่งขันในโลกเสรีไร้พรมแดน การค้าและลงทุน โดยใช้สนธิสัญญาต่าง ๆ
ซึ่งทาให้คู่แข่งสามารถเข้ามาในตลาดได้มากขึ้น เป็นทั้งโอกาสขององค์กรในการขยายตลาดและเป็น
ภัยคุกคามต่อความอยู่รอดขององค์กร โดยต้องตัดสินใจการบริหารจัดการกับภัยคุกคามและโอกาสที่
เกิดขึ้นเพื่อให้องค์การอยู่รอดและประสบความสาเร็จ ในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ
เป็นจานวนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต แต่การดาเนินงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่า โดยเฉพาะกลุ่มการผลิต
ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยประสบปัญหาด้านการตลาด เงินทุน แรงงาน การบริหารจัดการ
รวมถึงปัญหาด้านการบัญชี ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ ทุกองค์กรต้องเร่ง
ปรับตัวให้รวดเร็วเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการบริห ารที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่สร้าง
ความพึงพอใจให้ลูกค้าได้มากที่สุด ปัจจัยที่สาคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
คือระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ (นิศากร นครพิน, 2551)
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โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางบั ญชีเป็นระบบที่ถูกพัฒ นาขึ้นมาจากการจัดทาบัญชีในอดีตโดยน า
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เข้ า มาออกแบบระบบที่ ส ามารถแปลงหรื อ ประมวลข้ อ มู ล ทางการเงิ น
และสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินโดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคลด้านคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอภาพ เครื่องพิ มพ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นต้น โดยระบบ
สารสนเทศจะทาหน้าที่หลักในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดทาสารสนเทศทางการบัญชีให้แก่
ผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่นามาใช้ดาเนินงานภายในองค์กร
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กรและช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องแม่นยาบนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้
ผู้บริหารได้เห็นโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถแสวงหาโอกาสใหม่ที่มีศักยภาพในการ
แข่งขันเหนือกว่าในอดีต ซึ่ง จะส่งผลให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และประสบ
ความสาเร็จ
จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงความสาคัญของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้จัดทาบัญชี จึงได้ประเมินโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพ
ในการท างานของผู้ จั ด ท าบั ญ ชี :กรณี ศึ ก ษาส านั ก งานบั ญ ชี อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ผู้ บ ริ ห ารขององค์ก รหรือ ผู้ ป ระกอบการใหม่ ที่ ส นใจที่จ ะประกอบกิ จ การได้ คัด สรร
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้วางไว้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมินโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภ าพการทางานของผู้จัดทาบัญชีใน
สานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ คือ ผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีที่อยู่ในเขตพื้นที่
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก จานวน 4 แห่ง มีผู้จัดทาบัญชีทั้งหมด 39 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีที่อยู่ในเขตพื้นที่
อ าเภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ จั ด ท าบั ญ ชี ใ น
สานักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1. สานักงาน
บัญชีทิพย์ปัญญาการบัญชี 2. สานักงานสหเอเชียการบัญชีและ 3. เบญจลักษณ์การบัญชี จานวน 37
คน

1151

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการประเมินโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นคาถามที่ออกแบบโดยสอบถามข้อ มูลทั่วไปของผู้จัดทา
บัญชีในส านั กงานบั ญชีอาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก จานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุการทางาน และชื่อสานักงานบัญชี โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกคาตอบ
เพียงคาตอบเดียวเท่านั้น ที่ตรงกับคุณลักษณะของตนเอง
ตอนที่ 2 ระดับประสิทธิ ภ าพของโปรแกรมสาเร็ จรู ปทางบัญชี ที่ใช้ในการทาบัญชีใน
สานักงานบัญชี อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางบัญชี ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ความเข้าใจง่าย ตรวจสอบได้ ความปลอดภัยหรือการกาหนด สิทธิ์ใน
การเข้าถึงข้อมูล ถูกต้อง แม่น ยาแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ไม่ซับซ้อน และรวดเร็วต่อการเข้าใช้งาน
การประมวลผลของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถจัดทาการวาง
แผนการดาเนินงานในอนาคตได้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นข้อคาถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชีได้อย่างอิสระ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยให้ผู้
ทรงคุณตรวจสอบความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อคาถามเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ (IOC=0.83)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามที่ใช้ในประเมินโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางบัญชีต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของผู้ จัดทาบัญชีในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตากให้ กับ
ผู้จั ดทาบัญชี ในสานั กงานบั ญชี โดยแจกแบบสอบถามให้ กลุ่มตัว อย่างด้ว ยตนเอง และขอรับ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเองทั้งหมด จานวน 37 ฉบับและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลและแปลผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมีดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีรายละเอียด คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุการ
ทางาน และชื่อสานักงานโดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
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ตอนที่ 2 การประเมินโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี ต่อประสิทธิภาพในการทางานของ
ผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหา ค่าเฉลี่ย (
x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (SD)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณาตามที่กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี
ผลการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เพื่อประเมินโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิ ทธิภาพในการทางานของ
ผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานบัญชีใน
สานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 37 ฉบับ และนาข้อมูลวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติและนาเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้จัดทาบัญชีในอาเภอแม่สอด จังหวัดตากได้ใช้โปรแกรม
สาเร็จ รูปทางบัญชี คือ โปรแกรม Express ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลซึ่งจะพิจารณาจาก
ค่าความถี่และร้อยละดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
รายการ

จานวน (คน)

ร้อยละ

4
33

10.80
89.20

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
21-40 ปี
32
41-60 ปี
5
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
รายการ
จานวน (คน)
ระดับการศึกษา
ม.ปลาย
1

86.50
13.50
ร้อยละ
2.70
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ปวช.
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้นสูง

3
7
26

8.10
18.70
70.30

ปริญญาตรี
อายุการทางาน
ต่ากว่า 1 ปี
8
21.60
1-5 ปี
20
54.10
6-10 ปี
4
10.80
11-15 ปี
3
8.10
15 ปีขึ้นไป
2
5.40
ชื่อสานักงานบัญชี
ทิพย์ปัญญาการบัญชี
20
54.10
สหเอเชียการบัญชี
10
27.00
เบญจลักษณ์การบัญชี
7
18.90
รวม
37
100
จากตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ
89.20 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 10.80 มีอายุระหว่าง 21-40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.50
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 70.30 รองลงมาคือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 18.70 ประสบการณ์ใน
การทางานระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมาคือ ต่ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ
21.60 สานักงานบัญชีทิพย์ปัญญาการบัญชีมีพนักงานบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 และ
รองลงมาคือ สานักงานสหเอเชียการบัญชี คิดเป็นร้อยละ 27.00
การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญชี
ผู้วิจั ย ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ ย (Mean)
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง ดังนี้

และส่ ว น
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญชี
ระดับ
ความคิดเห็น
SD
x
ประสิทธิภาพ
1. ท่านมีความคิดเห็นต่อโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในปัจจุบัน
4.02 0.55
มาก
2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3.86 0.58
มาก
3. โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ
3.90 0.65
มาก
4. โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่มีความเข้าใจง่าย
4.00 0.62
มาก
5. โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้สามารถตรวจสอบได้
4.08 0.72
มาก
6. โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีมีการจัดการระดับความปลอดภัย 4.05 0.70
มาก
หรือกาหนดในการเข้าถึงข้อมูล
7. ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องและ แม่นยา 4.02 0.64
มาก
8. โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้ 3.91 0.54
มาก
โดยไม่ซับซ้อน
9. โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งาน
4.08 0.54
มาก
10.การประมวลผลของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีสามารถ
4.16 0.55
มาก
ทาได้อย่างiวดเร็ว
11.โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถช่วยเพิ่ม
4.24 0.64
มากที่สุด
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
12.โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถจัดทา
4.16 0.60
มาก
การวางแผนในอนาคตได้
รวม
4.04 0.61
มาก
จากตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโปรแกรมสาเร็จรูป ทางบัญชี พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x =4.04) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับ
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจมากที่สุด ( x =4.24) รองลงมาคือ การประมวลผลของ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีสามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ( x = 4.16) กับโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่
ได้รับสามารถจัดทาการวางแผนในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.16) และโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญชีที่ใช้สามารถตรวจสอบได้กับโปรแกรมสาเร็จรุปูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากัน ( x =4.08) ตามลาดับ ส่วนข้อที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า 4.00 คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( x =3.86) โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้มีความ
น่าเชื่อถือ ( x =3.90) และ โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้โดยไม่
ซับซ้อน ( x =3.91)
ข้อเสนอแนะ
จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมีผู้ให้ ข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปมีความยุ่งยากและซับซ้อน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
สรุปและอภิปรายผล
การประเมิน โปรแกรมสาเร็จรูป ทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการทางานของผู้จัดทาบัญชีใน
สานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ศึกษาจากผู้จัดทาบัญชีในสานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก จานวนทั้งหมด 37 คน ผู้วิจัยได้เลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้จัดทาบัญชีใน
สานักงานบัญชีที่ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีในการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1.สานักงาน
บัญชีทิพย์ปัญญาการบัญชี 2.สานักงานสหเอเชียการบัญชีและ 3.เบญจลักษณ์การบัญชี เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิ เคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาในคาถามปลายเปิด
จากการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.20 มีช่วงอายุระหว่าง 2140 ปี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.30 มี
ประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 1-5 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 และ สานักงานบัญชีทิพย์
ปัญญาการบัญชีมีพนักงานบัญชีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.10 จากกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.04) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ประสิทธิภาพของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตัดสิน ใจมากที่สุ ด ( x =4.24) รองลงมาคือ การประมวลผลของโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี
สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว ( x = 4.16) กับโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ได้รับสามารถจัดทาการ
วางแผนในอนาคตได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.16) และโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้สามารถ
ตรวจสอบได้กับโปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีมีความรวดเร็วต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( x =4.08)
ตามลาดับส่วนข้อที่ได้มีค่าเฉลี่ยต่ากว่า 4.00 คือ ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ เป็น
อย่างดีมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( x =3.86) โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ( x =3.90) และ
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดได้โดยไม่ซับซ้อน ( x =3.91) จากการตอบ
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แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างมีผู้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมีความยุ่งยากและ
ซับซ้อน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70
จากการประเมินโปรแกรมสาเร็จรูป ทางบัญชีต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้จัดทาบัญชีใน
สานักงานบัญชีอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประเด็นที่นามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ คือประเมิน
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้จัดทาบั ญชีในสานักงานบัญชีอาเภอแม่
สอด จั งหวัดตาก กลุ่ มตัวอย่ างมีความพึงพอใจต่อ โปรแกรมส าเร็จรูป ทางบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีที่ใช้คือ โปรแกรมสาเร็จรูป EXPRESS ทั้งนี้เพราะว่าโปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชีที่ใช้ เป็นโปรแกรมที่มีความน่าเชื่อถือ เข้าใจง่าย สามารถตรวจสอบได้ ปลอดภัยและ
กาหนดสิ ทธิ์ ก ารเข้ าถึ ง ข้อ มู ล ประมวลผลรวดเร็ว ถู กต้ อ งและแม่ น ยา รวดเร็ว ต่ อการใช้ ง าน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดและความสาคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศา
กุลและเจษฏาพร ยุทรนวิบูลชัย (2549) ที่กาหนดถึงลัก ษณะของระบบสารสนเทศทางบัญชี ดังนี้ 1.
ถูกต้องแม่นยา 2.สมบูรณ์ครบถ้วน 3.เข้าใจง่าย 4.ทันต่อเวลา 5.เชื่อถือได้ 6.คุ้มค่าราคา 7.ตรวจสอบ
ได้ 8.ยืดหยุ่น 9.สอดคล้องกับความต้องการ 10.สะดวกในการเข้าถึง 11.ปลอดภัย จากลักษณะของ
สารสนเทศทางบัญชีที่กล่าวมา สานักงานบัญชีใ นอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ใช้ระบบสารสนเทศ
ทางบั ญ ชี ที่มี คุ ณ ลั ก ษณะครบถ้ว นตามที่ก ล่ า วมา และสอดคล้ อ งกับ แนวคิ ดการจั ด ทาบั ญ ชี ด้ ว ย
โปรแกรมสาเร็จรูปของบริษัท แอล แอนด์ แอล แอ็คเค้าน์ติ้ง ซิส จากัด ที่บอกถึงคุณสมบัติของ
โปรแกรม EXPRESS ดังนี้ 1.เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 2.การเชื่อมโยง
ของระบบต่างๆ ในโปรแกรม ลดเวลาการทางาน และไม่ต้องทางานซ้าซ้อน ความสะดวกในการใช้งาน
ไม่ต้องประมวลผลทุกเดือน ทาให้การเรียกใช้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง 3.ปรับแบบรายงานหรือบิลขาย
หรือเอกสารต่าง ๆ ให้พิมพ์ในแบบฟอร์มของกิจการหรือพิมพ์เอกสารที่มีตราสัญลักษณ์ของกิจการ 4.
สามารถปรับงบการเงิน ให้สามารถออกงบต้นทุนผลิตได้ 5.ออกรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ใบแนบ
ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53ได้ (จากคุณลักษณะพิเศษที่เชื่อมโยงทุกระบบเข้าด้วยกัน) โดยไม่ต้องจัดทา
รายงานใหม่ให้เสียเวลา 6.สร้างเมนูย่อยๆ ได้ ด้วยตนเอง เช่น เมนูขายเชื่อ แบ่งออกเป็น ขายเชื่อ สานักงานใหญ่ ขายเชื่อ-สาขา เป็นต้น 7.มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนทางาน
เฉพาะเมนูที่กาหนดได้ สามารถกาหนดให้ผู้ใช้ทางานต่อไปนี้ได้หรือไม่ได้ เช่น เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล
ลบข้อมูล 8.เหมาะกับกิจ การหลายประเภท ใช้งานได้ทั้งกิจการ ซื้อขายสินค้าทั่วไป ผลิตสินค้าและ
บริการ เช่น งานบริการ, งานรับเหมาต่าง ๆ
โปรแกรมส าเร็ จรูป ทางการบัญชีที่สานักงานบัญชีในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก นามาใช้ใน
ปัจจุบันมากที่สุด คือ โปรแกรม EXPERSS เนื่องจากโปรแกรม EXPERSS สามารถตอบสนองต่อการ
ทางานของผู้จัดทาบัญชี อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและวางแผนในอนาคต
ทาให้ผู้จัดทาบัญชีมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของโปรแกรม EXPERSS ที่สามารถช่วยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ประมวลผลอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ใช้งานง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ปัทมาวดี ดวงดารา (2558) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทาง
บัญชีของสถานประกอบการ ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
บัญชีที่กิจการใช้ พบว่า ส่วนใหญ่สถานประกอบการเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี อันดับแรก
คือโปรแกรม EXPRESS ซึ่งอาจเนื่องจาก เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้งานสะดวกง่ายตรงความต้องการ
ของผู้ ใ ช้ ง าน มี ร าคาถูก และสอดคล้ องกั บ ของ นธี เหมมั นต์ (2550) ที่ศึ ก ษาการใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปของธุรกิจในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า โปรแกรม EXPERSS เป็นซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปทางการบัญชีที่พัฒนาโดยคนไทย ซึ่งมีราคาถูกกว่าต่างประเทศ และมีระบบการใช้งานง่าย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ประกอบการที่จะใช้โปรแกรม Express ควรจะซื้อจากบริษัทโดยตรง เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาซอฟต์แวร์ที่ถูกปลอมแปลง
1.2 ผู้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจัดทาบัญชี
และการใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี
1.3 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีผู้ประกอบการควรมีวิสัยทัศน์ที่ช่วยสนับสนุนหรือมี
ส่วนในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
1.4 ผู้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชีควรมีความเชี่ยวชาญและชานาญในด้านคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ โปรแกรมเฉพาะทางบัญชี
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางบัญชี ที่หลากหลายเพื่อสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี แต่ละโปรแกรมได้
2.2 ควรมีการศึกษาข้อมูลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชี ในเขตอาเภอหรือจังหวัด
อื่น ๆ ให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่อข้อมูลที่หลากหลายด้านการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีในแต่ละพื้นที่
2.3 ควรมีการศึกษาข้อมูลการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีให้ครอบคลุมทุกธุรกิจใน
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุ ณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์แนวทางการยกระดับ
ปุ๋ย ไส้ เดือนดิน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน ตาบลปงยางคก อาเภอห้ างฉัตร
จังหวัดลาปาง และ 2) เพื่อทาการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบล ปงยางคก อาเภอห้าง
ฉัตร จังหวัดลาปาง ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นกรณีศึกษาคือผู้ผลิตปุ๋ยใส้เดือนดินบ้านสวนป้าพร
โดยใช้เครื่ องมือการวิจั ย เชิงคุณภาพ และใช้การวิเคราะห์ เชิ งเนื้อหาโดยเชื่อ มโยงกับ บริบทและ
จุ ด มุ่ ง หมายของการวิ จั ย ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ๋ ย ไส้ เ ดื อ นดิ น ของ
ผู้ประกอบการบ้านสวนป้าพรนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ตรา
สิ น ค้ า ฉลากและบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาศั ก ยภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
ศักยภาพผู้ประกอบการและความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ใส้เดือนดินได้มีการพัฒนาตราสิ นค้าเพื่อสร้างความสามารถทางด้านการสื่อสารการตลาด การพัฒนา
ฉลากสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อนาไปสู่การขยายตลาดต่อไปใน
อนาคตโดยการพั ฒ นาทั้ ง สองส่ ว นพิ จ ารณาการตอบสนองของลู ก ค้ า และความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการในการพัฒนา
คาสาคัญ: แนวทางการยกระดับ, ปุ๋ยไส้เดือนดิน, ช่องทางการตลาดเชิงรุก, ธุรกิจชุมชน
Abstract
This research is a qualitative research aimed to the objectives of this
research were to analyze the ways of raising earthworm fertilizer to increase the
proactive marketing channel of Pongyangkok sub-district business community, Hang
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Chat district, Lampang province and to develop the brand of earthworm fertilizer in
Pongyangkok sub- district, Hang Chat district, Lampang province. The sample group
used as a case study was the producer of earthworm fertilizer at Baansuan Paporn
using quality research tools and content analysis was linked to the context and
purpose of the research. The results of the research found that the development
model of the producer of the earthworm fertilizer at Baansuan Paporn was based on
an analysis of the potential of the whole product including the product, brand, label,
and packaging. Product development needs to consider product potential,
entrepreneur potential, and customers’ needs or expectations. The development of
earthworm fertilizer has developed a brand to build marketing communication skills.
The development of product labels to create awareness and product prominence
will lead to further market penetration. The development of these two segments will
take into account of the customer response and the needs of the operator in
development.
Key words: Levels to Increase Proactive, Earthworm Fertilizer, Proactive Marketing
Channels, Community Business
บทนา
ในปัจจุบันรัฐบาลให้การสนับสนุนการดาเนินธุรกิจโดยอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน การดึง
เอาศักยภาพที่โดดเด่น การใช้จุดแข็งทางด้านวัฒนธรรมของชุมชนรวมถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อ
เชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการด้วยการสร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น
กระแสการตื่นตัวด้านอาหารปลอดภัยไร้สารพิษตกค้างกาลังอยู่ในความนิยมของผู้บริโภค สินค้าที่เป็น
ธรรมชาติ สินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชนใน
การผลิ ต ผลทางการเกษตร โดยกลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคส่ ว นใหญ่หั น มาสนใจในเรื่ อ งของสุ ข ภาพด้ ว ยการ
เลือกสรรพืชผักปลอดภัยปราศจากสารพิษมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่ให้
ความสาคัญต่อการผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาการวิจัยและพัฒนาสู่การเกษตรที่ให้ผลิตผล
ปลอดภัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
จากความต้องการบริ โภคอาหารที่ปลอดภัยจากการตกค้างของสารเคมีในผลผลิต ทาให้
ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมเกิดความสนใจปลูกพืชตามระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ปัจจัยหนึ่งใน
การผลิตพืชระบบนี้ที่สาคัญ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แบบพึ่งพาตนเอง ทางเลือกหนึ่งของการทาปุ๋ยอินทรีย์ม าจากไส้เดือนดินชนิด
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ตัวดีที่มีประโยชน์ทางการเกษตร ไส้เดือนดินชนิดนี้จะช่วยในการกาจัดแมลงศัตรูพืชไส้เดือนฝอยชนิด
นี้จะเจาะเข้าไปกินเนื้อเยื่อในตัวแมลงที่เป็นศัตรูพืชเป็นโรคและตายไปในที่สุด ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
บางรายหันมาทาการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยอย่างง่ายไว้ใ ช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนและมีราคาถูก
และเกษตรกรเลี้ยงไว้เพื่อจาหน่าย ส่งผลให้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้
เล็งเห็นถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยใช้แรงบันดาลใจในการสร้างกลุ่มอาชีพจากอาจารย์เนตร ใจ
เที่ยง ข้าราชการบานาญ ชาวบ้านบ้านจา หมู่ที่ 6 ตาบลปงยางคก ที่ได้ดาเนินงานภาคเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การเลี้ยงโคขุน การทาปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยใช้
ไส้เดือนดิน การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน และการปลูกไผ่
เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ และสร้างงานจนกลายเป็นธุรกิจที่มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ทีมวิจัยของคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเกษตร
อินทรีย์ต่อไปยังพื้นที่ในชุมชนปงยางคก และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญ และหนึ่งในผลผลิตของ
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และสามารถผลิตผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี คือ
บ้ า นสวนป้ า พร รี ส อร์ ท และ นวดสปา เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตั้ ง อยู่
บ้านเลขที่ 42 ม. 4 บ้านสันบุญเรือง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง 52190 ทั้งนี้ยังเป็นเครือข่าย
ศูนย์การเรียนรู้การเพาะและเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อการกาจัดขยะอินทรีย์ หมู่ 4 บ้านสันบุญเรือง โดย
ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกิดการพัฒนาและเป็นที่ต้องการมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไส้เดือนดิน”
ซึ่ ง เป็ น ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ไ ส้ เ ดื อ นดิ น 100% โดยมี ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารไม่ ยุ่ ง ยากและการลงทุ น ที่ ต่ า แต่
ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการนาปุ๋ยไส้เดือนดินไปใช้ทาให้ได้ผลผลิตที่มากกว่าการใช้สารเคมี อีก
ทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่สินเปลืองอีกช่องทาง และมีราคาที่ไม่แพง ทาให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มหันมา
สนใจในการซื้อปุ๋ยไส้เดือนดินไปใช้เป็นจานวนมาก และมีผู้ประกอบการรายย่อยได้ซื้อไปเพื่ อจาหน่าย
ต่ออีกทางหนึ่ง (นางสมพร อึ้งตระกูล, 2560, สัมภาษณ์)
จากเหตุผลที่กล่าวมานี้ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะต่อยอดการยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน
ด้วยวิธีการพัฒนาตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงเป็น
การสร้างการจดจาต่อตราสินค้าแก่ผู้บริโภค และช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือน
ดิน อันจะเป็นการเพิ่มยอดขาย และเกิดการขยายกลุ่มสมาชิกเพิ่มมากขึ้นร่วมกับการสร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ซื้อสินค้าทางการเกษตรหันมาใช้สินค้าที่ไม่มีสารเคมีที่ จะ
เป็นผลกระทบสะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกของ
ธุรกิจชุมชน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
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2. เพื่อทาการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จั งหวัด
ลาปาง
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิง
รุกของธุรกิจชุมชน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปางคณะผู้วิจัยได้สรุปแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552, หน้า 80-81) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix)
คือ องค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานการตลาดเป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการ
ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมสาหรับการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ส่วนประสม
การตลาด ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่จะเสนอขาย อาจเป็นสินค้าที่มีตัวตน บริการ หรือความคิด
(Idea) ที่จะตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคได้มากที่สุด โดยเน้นสร้างความพอใจและสนอง
ความต้องการให้แก่ผู้บริโภคเป็นสาคัญ แต่บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าโดยคานึงถึงตัวบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าตัวผลิตภัณฑ์ ทาให้บทบาทบรรจุภัณฑ์มีความสาคัญต่อตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างยิ่งจะช่วย
ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
2. การจัดจาหน่าย (Place) เป็นช่องทางในการจัดจาหน่ายหรื อการติดต่อระหว่างผู้บริโภค
และผู้ขาย
3. การกาหนดราคา (Price) เป็นการกาหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนาไปเสนอ
ขาย อีกทั้ง เป็ น เครื่ องมือที่สู้ กับ คู่แ ข่งขัน ในตลาดได้ เมื่ อผู้ บริ โ ภคได้สั มผั ส ถึงคุ ณค่าที่ รับรู้ไ ด้ของ
ผลิตภัณฑ์ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคและ
ผู้ขาย โดยมีเครื่องมือสาคัญ ได้แก่ (1) การขายโดยใช้พนักงาน (2) การโฆษณา (3) การส่งเสริมการ
ขาย และ (4) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 มีส่วนสนับสนุนให้ ผู้ผลิตสินค้าประสบ
ความสาเร็จในการจาหน่ายสินค้าที่ผลิต โดยหากขาดปัจจัยด้านใดไปแล้วจะทาให้สินค้านั้นด้อยกว่า
หรือเสียเปรียบคู่แข่งขันที่มีจานวนมากในท้องตลาดได้ ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของตนเป็นสินค้าที่ถูกเลือก
ซื้อก่อนจึงต้องอาศัยการปรับราคา กระตุ้นการซื้อด้วยข้ อเสนอ การจัดหาช่องทางการจาหน่ายและ
การกระจายสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคซื้อหาได้สะดวกและง่ายที่สุด เพื่อนาไปสู่การค้าที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต
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แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม
Chernatony, Riley and Harris (1998) ให้ความหมายด้านการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่ม
คือ การพัฒ นาตั ว ผลิตภัณฑ์ให้ เกิดความพึงพอใจต่อผู้ บริโ ภคสู งสุด และเกินความคาดหมายของ
ผู้ บ ริ โ ภค อี ก ทั้ ง มู ล ค่ า เพิ่ ม อาจเกิ ด จากการเพิ่ ม สิ่ ง ที่ น อกเหนื อ จากสิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภคคาดว่ า จะได้ รั บ
นอกจากนี้ฉัตยาพร เสมอใจ(2547, หน้า 79) เสนอว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เป็นการเพิ่ม หรือเสริมสิ่ ง
ใหม่ ๆ สู่ตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีความเกี่ยวข้อง และเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่
รอด และเติบโต โดยสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเหนือคู่แข่ง ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงได้ นั่นก็คือ การดึงดูดด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มที่มอบให้แก่ ผู้บริโภค ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มที่ทาให้
ลูกค้ามีความรู้สึกมากกว่าความพอใจ
สรุปได้ว่า การสร้างมูลค่าเพิ่ม หมายถึง สิ่งที่ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยผ่าน
การสร้างคุณค่าสาหรับลูกค้าที่ดีขึ้น (Customer Value) โดยมีขั้นตอนการผลิต หรือบริการที่ดีกว่า
เพือ่ การเป็นผู้นาในผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากการสร้างความแตกต่างในตลาดแล้ว มูลค่าเพิ่มจะเป็นตัว
ช่วยในการสร้างคุณค่าที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคที่สูงกว่า ซึ่งนาไปสู่ความมั่นใจในการตัดสินใจ
เลือก หรือซื้อผลิตภัณฑ์และบริการต่อไป
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วรารัตน์ เชษฐานันท์ และทักษญา สง่าโยธิน (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ของโรงเรีย นวังหลั งวิทยาคม ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัด
สระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้แบรนด์ที่มีผลต่อแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ ของโรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตาบลทุ่งมหาเจริญ อ้าเภอวัง้าเย็
น้ น จังหวัด
สระแก้ว (2) เพื่อศึกษาแนวทางการวางตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ปากกาหุ้มจักสานไม้ไผ่ของโรงเรียนวัง
หลังวิทยาคม ตาบลทุ่งมหาเจริญ อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัย พบว่า (1) การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ : ผู้ผลิตควรที่จะเพิ่มลวดลายให้มากขึ้น เพิ่มสีสันแต่
ไม่มากจนเกินไปเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของสีที่มาจากไม้ไผ่ (2) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
เมื่อเปรียบเทียบกับปากกาทั่วไป:ผู้ผลิตควรที่จะเพิ่มการเคลือบเงาเพื่อให้ผิวสัม ผัสไม่หยาบ (3) การ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา:ผู้บริโภคควรเพิ่มบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เหมาะสมกับ
ราคาที่ตั้งไว้ส่วนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วราคาจึงสูงขึ้นตาม (4) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์
ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ: ผู้ผลิตควรเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปราณีตน่าสะสมมีลวดลายสวยงาม
มอบให้เป็นของที่ระลึก (5) การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการน้าไปใช้:ผู้ผลิตควรเน้นให้สามารถ
น้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ปากกาเปลี่ยนไส้ได้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้หลายครั้ง (6) การกาหนด
ตาแหน่ งผลิ ตภั ณฑ์ ด้านประสมประสาน: ผู้ ผ ลิ ตควรเลื อ กหลายๆ ปั จจั ยในการก าหนดต าแหน่ ง
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ผลิตภัณฑ์(7) การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์:ผู้ผลิตควรเน้นสร้างภาพลักษณ์ให้
ผลิตภัณฑ์โดยเน้นลวดลายสวยงามปราณีตเน้นลายไทยดังเดิมและการใช้วัสดุธรรมชาติมาท้างาน
หัตถกรรมจักสาน (8) การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์: ผู้ผลิตควรสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลงานของนักเรียนและโรงเรียนสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็น
การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (9) การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผลิตภัณฑ์:
ผู้ผลิตสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนและสร้างรายได้เสริมให้กับนักเรียนรวมถึง
สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักที่มั่นคงได้ต่อไปในอนาคต
ศศิพร ต่ายคา และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ประกอบการมี
ความคาดหวังสู งกว่าสภาพความเป็นจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) การพัฒ นา
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ร้ า งสรรค์ เ พื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ง หวั ด ราชบุ รี ได้ รู ป แบบชื่ อ
LADBUAKHAO Model มี10 องค์ประกอบ ได้แก่ การเรียนรู้ (L = Learning) การสะสมข้อมูล (A =
Accumulating Data) การออกแบบและความแตกต่าง (D = Design and Difference) การระดม
สมอง (B = Brainstorming) ความมีประโยชน์ (U = Utility) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (A =
Appropriate Technology) การจัดการความรู้(K = Knowledge Management) ความเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกัน (H = Homogeneous) การยอมรับผลิตภัณฑ์ (A = Approved Product) และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (O = Organization Learning) และผ่านการรับรองรูปแบบ (3) ผลการทดลองใช้
รู ป แบบกั บ กลุ่ ม ทดลองมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ การเรี ย นรู้ ห ลั ง การทดลองสู ง กว่ า ก่ อ นการทดลอง อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนการประเมิน ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และการสร้างมูล ค่าเพิ่มมี
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ ดี ส่ ว นความคิ ด เห็ น ของผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนต่ อ การประเมิ น การ
ปฏิ บั ติ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มาก และผู้ ป ระกอบ การวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนสามารถน าทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น
เอกลักษณ์ท้องถิ่ นและภูมิปัญญาท้องถิ่นนามาผสมผสานเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มรายได้ให้แก่
วิสาหกิจชุมชน (4) การประเมินและปรับปรุงรูปแบบ พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ต้นแบบในระดับมาก ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อรูปแบบทุกด้านในระดับมาก และการ
ถอดบทเรียนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้นาเอาวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบผลิตภัณฑ์
สร้ างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์
สร้างสรรค์หรือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้อง คณะผู้ วิ จัยได้ ออบแบบกรอบ
กระบวนการวิจัย ดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้
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บริบทตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ตลาดปุ๋ยไส้เดือนดิน
ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร
จังหวัดลาปาง

สารวจความต้องการ
ของลูกค้า

SWOT

จุดแข็ง
จุดอ่อน
โอกาส
อุปสรรค

สารวจความต้องการ
ของตลาด

ออกแบบตราสินค้า
ช่องทางการตลาดเชิงรุก

ประชุมเพื่อสรุปบทเรียนร่วมกับ
ผู้ประกอบการชุมชน
แนวทางการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์

นำเสนอบทควำม

การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน
ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง จานวน 13 ตาบล กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปางที่ยินดีให้ข้อมูลอย่างเปิดเผยแก่คณะผู้วิจัย จึงเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงสมาชิกกลุ่ม
ผู้ประกอบการที่ผลิตและเลี้ยงปุ๋ยไส้เดือนดินในพื้นที่ตาบลปงยางคก รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุ ม ชนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและความสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี สิ่ ง ส าคั ญ
ผู้ประกอบการมีความยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ นางสมพร อึ้งตระกูล ผู้ประกอบการ
ธุรกิจชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ยไส้เดือนดิน
วิเคราะห์สภาพหรือสถานการณ์และประเด็นต่าง ๆ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การสารวจ
พื้นที่ การสรุปและประชุมทีมวิจัย เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเพิ่มช่องการตลาดเชิงรุกและ
เสนอแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยไส้เดือน
ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล จากการการสั มภาษณ์เชิงลึ กการระดมความคิดเห็ นเพื่อทาการวิเคราะห์
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการชุมชนปุ๋ย
ไส้เดือนดินกับคณะนักวิจัย ซึ่งได้ร่วมกันสารวจข้อมูลบริบทพื้นที่ และการให้ข้อมูลของลูกค้าในพื้นที่
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อแนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินด้วยการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาดเชิงรุกของธุรกิจชุมชน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ผลการวิจัย
1. วิ เ คราะห์ แ นวทางการยกระดั บ ปุ๋ ย ไส้ เ ดื อ นดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดเชิ ง รุ ก
ของธุรกิจชุมชน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
จากการสัมภาษณ์นางสมพร อึ้งตระกูล (3 มิถุนายน 2560) ผู้ประกอบการชุมชนที่ผลิตและ
เลี้ยงปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 4 บ้าน
สันบุญเรือง ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ให้ความสนใจในการอบรมเลี้ยงไส้เดือน
เพื่อขจัดขยะอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยสู่การทาเกษตรอินทรีย์ โดยได้รับการถ่ายทอดจากครูเนตร หรือ
นายเนตร ใจเที่ย ง เป็น แหล่งเรี ยนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "บ้านบัว แก้ว" ตั้งอยู่
บ้านเลขที่ 482 บ้านจา หมู่ 6 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลาปาง
เมื่อผู้ ป ระกอบการมีความช านาญและสามารถเรียนรู้ วิธีการเลี้ ยงไส้ เดือนดินเพื่อ สามารถ
นามาใช้ประโยชน์อย่างพอเพียงแล้ว อาทิ การทดลองด้วยตนเองด้วยการแบ่งสาธิตแปลงนา 2 แปลง
โดยแปลงแรกใช้การปลูกข้าวด้วยการใส่สารเคมี โดยใช้ประมาณ 2 กระสอบ/ไร่ ราคาปุ๋ยเคมี ราคา
ประมาณ 2,000 บาท และแปลงที่ ส องนาปุ๋ ยไส้ เดือนดินที่ ได้จ ากการเลี้ ยงมาใส่ ในไร่น า โดยใช้
ประมาณ 100 กิโลกรัม/ไร่ ราคาประมาณ 60 บาท ผลจากการนาปุ๋ยไส้เดือนดินมาใช้ทาให้เกิดการ
ลดต้นทุนลงเป็นอย่างมาก และผลผลิตที่ได้จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 ไร่ พบว่า นาแปลงที่สองที่ใช้ปุ๋ย
ไส้เดือนดินมีผลผลิตน้าหนักข้าวมากกว่านาแปลงที่หนึ่งที่ใช้สารเคมี จึงเกิดความสนใจที่จะส่งต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับการเลี้ยงไส้เดือนดินให้กับชุมชน จนกลายเป็ นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงที่สาคัญ และสามารถผลิตผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี ทาให้มีผู้ประกอบการราย
ย่อยเข้ามาซื้อปุ๋ยไส้เดือนดินไปจาหน่ายในนามตราสินค้าของตนเอง
ทาให้ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยนตราสินค้าให้มีลักษณะที่ร่วมสมัยและ
ง่ายต่อการใช้งาน จึงได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของตราสินค้าของตนเอง
ดังนี้
โดยพบจุดแข็ง คือ ปุ๋ยไส้เดือนดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% สามารถให้ผลผลิตที่มากกว่าและมี
น้าหนักดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี และช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร นอกจากนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถ
เข้ามาซักถามให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการมีปฏิสัมพันธ์อันดี ส่วนจุดอ่อน คือ ในเริ่มแรกของ
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้ปุ๋ยจากไส้เดือนดินนั้นไม่เป็นที่นิยมของคนในชุมชนเท่าที่ควรเป็น จึงยากต่อ
การสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในตลาดวงกว้างนอกจากภายในชุมชน ทั้งเกี่ยวข้องกับการขาดความรู้
ในด้านการตลาด และการบริหารจัดการ แต่ในภายหลังได้มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเข้ามาช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้ปุ๋ยไส้เดือนดินเป็น
รู้จักมากขึ้น และมีคุณภาพต่อภาคการเกษตรด้านผลผลิตที่มีคุณภาพสาหรับ โอกาสพบว่า ได้รับการ
สนับสนุนด้านความรู้และการเลี้ยงดูไส้เดือนดินเพื่อผลิตเป็นปุ๋ยไส้เดือนดินเสมอมาจากโครงการวิจัย
ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เปิดกว้างสาหรับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงไส้เดือน
ดิน เสมออุป สรรค พบว่า ถ้าหากมีลูกค้าต้องการปุ๋ยไส้ เดือนดินจานวนมากก็ไม่ส ามารถจัดหาปุ๋ย
ไส้เดือนดินได้ทันตามกาหนดทาให้ปฏิเสธยอดสั่งซื้อไปหรือเมื่อมีผู้ประกอบการรายย่อยมารับซื้อปุ๋ย
ไส้เดือนเพื่อนาไปขายในตราสินค้าของตนเองทาให้ปุ๋ยไส้เดือนของเราไม่เป็นที่รู้จัก รวมถึงไม่มีการขาย
ผ่ านทางสื่ อ ออนไลน์ หรื อ ประชาสั ม พันธ์ ให้ ได้ รับทราบถึง คุณ ประโยชน์ข องปุ๋ยไส้ เ ดือนดิน แบบ
เดียวกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์รายอื่นๆ

ภาพที่ 2 แสดงพื้นที่โดยรอบของการเลี้ยงไส้เดือนดินบ้านสวนป้าพร
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ภาพที่ 3 ไส้เดือนดินที่เลี้ยงไว้ และผลไม้ที่เป็นอาหารสามารถนามาปลูกต่อได้

ภาพที่ 4 เปลือกไข่เหลือทิ้งจากการขายอาหารตามสั่งหน้าบ้านนามาเป็นสารอาหารแคลเซียมให้กับ
ไส้เดือนดิน

ภาพที่ 5 การร่อนปุ๋ยไส้เดือนดินจากไส้เดือนดินที่เลี้ยงไว้ โดยคัดเฉพาะดินที่มีความละเอียดเพื่อนาไป
วางขาย
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ดังนั้น จากการดาเนิ นการวิจัยและนาเสนอผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าการประกอบการ
ของผู้เลี้ยงไส้เดือนดินมีแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด โดยแนวทางแรก
คือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยมีการออกแบบและนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข้ าไปในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการสร้างความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์ ขนาดผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นทางเลือกของ
ผู้บริโภคที่สามารถเลือกได้หลากหลายเพิ่มขึ้น รวมทั้งการนาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาด
ออนไลน์ เ พื่ อท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถจ าหน่า ยได้ใ นหลากหลายช่ องทาง โดยอาศั ยรู ป แบบข อง
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดส่งให้ผู้บริโภคจากช่องทางตลาดออนไลน์ที่สะดวกและประหยัด
2. การพั ฒ นาตราผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ๋ ย ไส้ เ ดื อ นดิ น ต าบลปงยางคก อ าเภอห้ า งฉั ต ร
จังหวัดลาปาง
ในการด าเนิ น การของนางสมพร อึ้ ง ตระกู ล ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ชุ ม ชนปุ๋ ย ไส้ เ ดื อ นดิ น
ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เป็นการดาเนินงานภายในครัวเรือน และได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ การเลี้ ย งไส้ เดื อนดิน จากแหล่ งเรี ยนรู้ท างการเกษตรและคณะวิ ทยาการจัด การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง โดยนางสมพร อึ้งตระกูลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้า ไว้ดังนี้
“รู ป แบบบรรจุ ภั ณฑ์ ของปุ๋ย ไส้ เดื อนดิ นมี 2 แบบ ได้ แก่ แบบบรรจุ ภัณ ฑ์ใ ส่ ถุง ขนาด 1
กิโลกรัม และแบบบรรจุภัณฑ์ใส่ขวดพลาสติก ขนาด 1 กิโลกรัม โดยมีตราสินค้าติดบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง
2 แบบเป็ น ขนาด ครึ่ ง กระดาษ A4 สี เ หลื อ ง โดยออกแบบและปริ้ น ติ ด กั บ บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ อง
โดยประกอบด้ว ย (1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (2) คุณประโยชน์ปุ๋ยไส้เดือนดิน (3) วิธีการใช้ปุ๋ยไส้ เดือนดิน
(4) แหล่งผลิตและจาหน่าย และ (5) ผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมือ”
“แนะนาให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้ง่ายต่อการจดจา และเพิ่มความสวยงามให้กับตราสินค้า แต่คง
มีเนื้อความของผู้สนับสนุนและเครือข่ายความร่วมมืออยู่เช่นเดิม”

ภาพที่ 6 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของปุ๋ยไส้เดือนดิน ทั้ง 2 แบบ ก่อนได้รับการพัฒนา
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การสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า
ในขั้นตอนการสร้างเอกลักษณ์ของตราสินค้า ผ่านตราสินค้า สโลแกน รวมถึงลีลาที่จะใช้
สื่อสารให้ผู้บริโภคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสาร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค จากการ
สัมภาษณ์พบว่า ตราสินค้า “บ้านสวนป้าพร รีสอร์ท และ นวดสปา” ได้มีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ตราสินค้า โดยเลือกแบบตราสินค้าแบบแรก สรุปได้ดังนี้
“ควรใช้ชื่อเดิม คือ “บ้านสวนป้าพร” ซึ่งเป็นที่รู้จักของชุมชน และเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
ไส้เดือนดิน”
“ลดขนาดของ Background ข้างหลังลงเพื่อให้ขนาดของตราสินค้ามีขนาดเล็กลง”
“ตราสินค้าที่ออกแบบสามารถใช้ติดบรรจุภัณฑ์ได้ทั้ง 2 แบบ เพื่อลดต้นทุน ราคาไม่แพง
และมีขนาดกะทัดรัด ส่วนสาคัญกันน้าได้”
“สีสันมีความโดดเด่น สะดุดตา เพื่อสร้างสิ่งกระตุ้นความรู้สึกให้แก่ลูกค้า”

ภาพที่ 7 การออกแบบตราสินค้าต้นแบบที่ผ่านการพัฒนา
สรุปและอภิปรายผล
คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จากผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนผู้ผลิ ตปุ๋ย
ไส้เดือนดิน สัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางการยกระดับ ปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกที่
เหมาะสมด้วยการพัฒ นาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้ เดือนดิน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผ่านการประชุมทีมวิจัย สาระสาคัญสรุปและตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
ดังนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการยกระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
เชิงรุกของธุรกิจชุมชน ตาบลปงยางคก อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง จากการนาเสนอรูปแบบการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยใส้เดือนโดยศึกษากับผลิตภัณฑ์ของบ้านสวนป้าพร ซึ่งในการยกระดับปุ๋ยใส้เดือน
ดินของบ้านสวนป้าพรผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนาเสนอผลการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการยกระดับผลิตภัณฑ์จาเป็นต้องพิจ ารณาความต้องการและศักยภาพของผู้ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งจาเป็นต้องพิจารณาศักยภาพทางด้านต้นทุนในการพัฒนา การดาเนินการต่อยอด
การพัฒนาสู่ความสามารถทางด้านการตลาด และการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันจะนาไปสู่
การสร้ า งช่ อ งทางการตลาดเชิ ง รุ ก ซึ่ ง ภายหลั ง จากการพั ฒ นาตราสิ น ค้ า และฉลากสิ น ค้ า ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ สะดุดตาและเกิดการจดจาจากลูกค้า รวมทั้งยังสามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์
ในช่องทางการตลาดออนไลน์ได้อีกด้วยซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิพร ต่ายคา และนรินทร์ สังข์
รักษา (2558) ที่ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้ นส่วนสาคัญคือการตอบสนองความคาดหวังที่มีต่อ
การพัฒนาสินค้าจากตัวผู้ประกอบการ รวมทั้งการพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์อันนาไปสู่การพัฒนาตาม
การศึกษาของวรารัตน์ เชษฐานันท์ และทักษญา สง่าโยธิน (2560) ที่นาเสนอว่าควรมีการกาหนด
ตาแหน่งของผลิตภัณฑ์ในมุมมองต่างๆ ประกอบด้วย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติ
ของผลิ ต ภัณ ฑ์ การกาหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ มื่อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณฑ์ ทั่ ว ไป การกาหนด
ตาแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพและราคา การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ที่จะได้รับ การ
กาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการนาไปใช้ การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ด้านประสมประสาน การ
รับรู้ แบรนด์ด้านการสร้างอัตลั กษณ์ของผลิ ตภัณฑ์ การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ การรับรู้แบรนด์ด้านการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อทาการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไส้เดือนดิน ตาบลปงยางคก อาเภอห้ าง
ฉัตร จังหวัดลาปาง ซึ่งจากการดาเนินการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้สินค้าของบ้านสวนป้าพร ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ใส้เดือนดิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 2 ส่วนคือ ตราสินค้า และฉลากกากับผลิตภัณฑ์
เพื่อให้เกิดความทันสมัย สะดุดตา คงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตอบสนองความรู้สึก
ของลูกค้าหรือผู้บริโภคก่อนเป็น 2 ส่วนแรก โดยยังไม่มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หลักคือปุ๋ยดินใส้เดือน
และบรรจุภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและมีความ
ต้องการจากตลาดอย่ างต่อเนื่ อง รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทากาไรให้ แก่การดาเนินงานอยู่
ดังนั้นจึงยังไม่มีแนวคิดในการพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตและ
ราคาขายในท้องตลาดซึ่งหากมีการพัฒนาในปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่มีความพร้อมทางด้านต้นทุน
ประกอบกับ บรรจุ ภัณฑ์ที่ใช้ในปั จ จุบันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ส ามารถได้ มาจากการรีไซเคิล ซึ่งช่ว ยลด
ปริมาณขยะในชุมชนไปในตัว รวมทั้งต้นทุนต่าจึงยังไม่พร้อมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จากประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยต้องพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ศักยภาพของผลิตภัณฑ์หลัก จากการ
พัฒนาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ และความพร้อมในการพัฒนาเชิงต่อ
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ยอดของผู้ประกอบการซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่
ไม่ได้พิจารณาความสามารถและศักยภาพในการดาเนินงานจะส่งผลต่อความคุ้มค่าในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้องกับอัมพร พรวินิชพงศ์และธีระ ฤทธิรอด (2556) นาเสนอแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการรับการประเมินและคัดสรร OTOP ส่วนหนึ่ง
จาเป็นต้องมีการพิจารณาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน รวมทั้ง การศึก ษาของอมรรั ตน์ อนั นต์ ว ราพงษ์ (2557) ซึ่งได้น าเสนอรูป แบบการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนว่า ประเด็นสาคัญคือพื้นฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้นผู้ประกอบการ
หรือชุมชนต้องรู้ศักยภาพของตนเองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการเชื่อมโยงทรัพยากรในท้องถิ่น
เพื่อใช้ในการพัฒนา การวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค รวมทั้งความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการพัฒนาและผลตอบแทนอันเกิดจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการขนาด
เล็กและขนาดจิ๋วในชุมชน ท้องถิ่นต่างๆ ควรนาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพและการวิเคราะห์ตนเองของผู้ประกอบการเพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
2. ผู้ประกอบการควรมีการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาตนเองไปสู่กลุ่มอาชีพหรือ
ผู้ประกอบการในพื้นที่ ชุมชนเพื่อเป็นบทเรียนหรือกรณีศึกษาอันก่อให้เกิดบทเรียนเชิงพื้นที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมี ก ารท าวิ จั ย ถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ทางด้ า นบุ ค คล คุ ณ ลั ก ษณะและการ
ประกอบการด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลและรูปแบบแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากบทเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ที่ได้มีส่วนหนุน
เสริ ม การวิ จั ย และงบประมาณ เพื่ อ แสวงหานวั ต กรรมให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความยั่ ง ยื น ในครั้ ง นี้ และ
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ร่วมกลั่นกรองผลงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์
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บทคัดย่อ
ทักษะวิช าชีพบัญชี มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ทาให้
สามารถทางานได้ตามเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในงาน จึงส่งผล
ให้มีประสิทธิภาพการทางานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น คณะผู้วิจัยนี้จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 106 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอย
แบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปัญญามี ความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานด้านผลงานเชื่อถือได้ 2) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ด้านทักษะการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางาน ด้าน
การทางานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสาเร็จทันเวลาและด้านผลงานไดมาตรฐาน3) ทักษะทางวิชาชีพ
บัญชี ด้านทักษะการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางาน
ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ และด้านงานสาเร็จทันเวลา
คาสาคัญ: ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ประสิทธิภาพการทางาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
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Abstract
Professional accounting skills There is great importance in finance and
accounting operators. It can work as a corporate goal established. It also helps in the
expertise. As a result professional increased. Therefore, the researcher team has
studied the relationship between professional accounting skills and efficiency of
financial and accounting operators of governmental sector in muang district, khon
kaen province. The data were collected from 106 financial and accounting operators
of governmental sector in muang district, khon kaen province and using a
questionnaire as the instrument. The statistics used for analyzing using multiple
correlation analysis and multiple regression analysis. The research results indicated
that 1) Professional skills intellectual skills are positively correlated with reliability
efficiency. 2) Professional skills management skills are positively correlated with
efficiency working reliability timeliness and standardization 3) Professional skills,
corporate management skills are positively correlated with efficiency. working
reliability and timeliness
Keywords: professional accounting skills, efficiency, financial and accounting
operations
บทนา
วิชาชีพบัญชีเป็นสายอาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
และเอกชน ปัจจุบันนักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในงานด้านต่างๆ เช่น การให้คาปรึกษาภายใน
องค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในระยะยาว/การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การบัญชีเพื่อการจัดการ
วิเคราะห์การเงิน การพัฒนาบทบาทหน้าที่ /เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้นในสายอาชีพและความ
เปลี่ยนแปลงของการทางานตามยุคสมัยที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทักษะที่เหมาะสมจะช่วยให้นัก
บัญชีส ามารถน าความรู้ ไปพัฒ นา/เพื่อให้ เกิดการประสบความส าเร็จในสายอาชีพได้ (มาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3.2557: 4) การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
บั ญชี จ ะส าเร็ จ ได้ ต้อ งอาศัย การศึ กษาทางวิ ช าชีพบั ญชี ควบคู่ไ ปกั บประสบการณ์ก ารท างานจริ ง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทักษะวิชาชีพบัญชี (Professional Accounting Skills) จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความได้เปรียบในการทางาน และโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าของหน้าที่การงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ โดยจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยอาศัยทักษะทางวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย 1. ทักษะทางปัญญา
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 3. ทักษะการจัดการบุคคล 4. ทักษะการจัดการ
องค์กร(มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3.2557: 4) หากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
มีทักษะทางวิชาชีพครบทั้ง 4 ด้าน จะสามารถช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ทา และยังส่งผลให้
งานมีประสิทธิภาพอีกด้วยดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี/จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อองค์กรที่มีผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานให้สามารถ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องก่อให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายของตนและองค์กร
ประสิทธิภาพการทางาน (Efficiency) เป็นการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และได้รับ
ความเชื่อถือจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบด้วย 1. การทางานต้องเชื่อถือได้
2. งานสาเร็จทันตามเวลา 3. ผลงานได้มาตรฐาน (กลชัย ช่างเหล็ก. 2557:2) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการทางานที่มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ที่อาจทาให้เกิดความไม่
เข้าใจในการปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลทาให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ รวมถึงความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน และบั ญชีจึ งต้องพัฒนาความรู้ความสามารถในการทางานเพื่อเพิ่มศักยภาพของให้ มีเกิด
ประสิทธิภาพการทางานในแต่ละด้าน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยเฉพาะผู้ทาบัญชีมีบทบาทสาคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก จึง
ต้องให้ความสาคัญในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่ อให้รายงานทางการเงิน
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หากผู้ทาบัญชีมีความกระตือรือร้นในการทางาน มีการแสวงหาความรู้
เสมอๆ ทาให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อมีความรู้มากขึ้นทาให้ตัวผู้ทา
บัญชีเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น (อัมรินทร์ จ่าทัน. 2557: 2) หน่วยงาน
ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร
มีประสิทธิภาพในการทางานสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรได้วางแผนไว้
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีส่วนราชการในเขต
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ท ราบว่ า ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้า นการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขต
อาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น หรือไม่ อย่างไร ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นผลลัพธ์ที่ไดจากการวิจัยสามารถนาไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีพัฒนาศัก ยภาพและการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน
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การเงิ น และบั ญ ชี ส่ ว นราชการในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ขอนแก่ นเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน ต่ อ
สาธารณะชนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของวิชาชีพบัญชีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ ประสิทธิภาพการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อทดสอบผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
ในการศึ กษาวิจั ย ครั้ งนี้ ทักษะทางวิ ช าชี พบั ญชีไ ด้ถู กกาหนดให้ เป็น ตัว แปรอิส ระและมี
ความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งจากวัตถุประสงค์ข้างต้น
สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้
ตัวแปรอิสระ : ทักษะทางวิชาชีพบัญชี
- ด้านทักษะทางปัญญา
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการ
สื่อสาร
- ด้านทักษะการจัดการบุคคล
- ทักษะการจัดการองค์กร

ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพการ
ทางาน
- ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้
- ด้านงานสาเร็จทันตามเวลา
- ด้านผลงานได้มาตรฐาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

วิชาชีพบัญชีเป็นสายอาชีพหนึ่งที่มีความสาคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
นักบัญชีที่ทางานในสายงานต่าง ๆ จึงควรพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของ
องค์กร โดยอาศัยทักษะทางวิชาชีพบัญชี เข้ามาช่วยในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะนาพาไปสู่การประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพได้ (มาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 3.2557: 4)
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องค์ประกอบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี
ทัก ษะทางวิช าชี พ บั ญ ชี (Professional Accounting Skills) เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของขี ด
ความสามารถที่ต้องมีในผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อแสดงถึงสมรรถนะของตนขีดความสามารถเหล่านี้
ประกอบด้วยความรู้ ทักษะ ค่านิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ โดยขีดความสามารถ
เหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงศักยภาพที่สามารถนาไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันการศึกษาทักษะ
ทางวิช าชี พบั ญ ชีที่ เหมาะสมกับ ผู้ ป ฏิบัติ งานด้ านการเงิ นและบั ญชี มาตรฐานการศึกษาระหว่า ง
ประเทศ ฉบับที่ 3เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริ่มแรก–ทักษะทางวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.
2557 ได้จัดประเภทของทักษะทางวิชาชีพบัญชีออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านทักษะทางปัญญา (Intellectual Skill) หมายถึง ความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน เพื่อ
สามารถแก้ไขปัญหาตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ อันได้แก่ ความชานาญทาง
ตัวเลข และความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and
Communication Skill) หมายถึง ความสามรถของผู้ประกอบวิชาชีพบั ญชีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
การปรึกษาหารือกัน เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในการทางาน รวมถึงการนาเสนอการพูดคุย การรายงาน
ผ่ านการเขีย นและพูดที่ เป็ น ทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ การทางานมี ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด
ก่อให้เกิดความร่วมมือและการทางานเป็นทีมเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการ
สื่อสารที่ชัดเจนและกระชับเพื่อนาเสนออภิปรายรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านทักษะการจัดการบุคคล (Personal skills) หมายถึง ทัศนคติและความ
ประพฤติส่วนบุคคล รวมถึงการจัดการตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การจัดแจงงานตัวเองให้เสร็จ
ตามกาหนดเวลา และความสามารถที่จะปรับต้องให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทาให้เกิดความ
มุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการประเมิน
ข้อมูลต่าง ๆรวมถึงการติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่น และไตร่ตรองด้วย
ตนเอง ตลอดจนการจัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดทางวิชาชีพได้
4. ด้านทักษะการจัดการองค์กร (Organizational skills) หมายถึง ความสามารถ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการทางาน การบริหารองค์กร และการจัดการธุรกิจ รวมถึงการวางแผน
กลยุทธ์ การจัดโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทาให้
สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด สามารถสอบ
ทานงานของตนเองและผู้อื่น เพื่อประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กรหรือไม่
ดังนั้น ทักษะทางวิชาชีพบัญชี จึงเป็นทักษะที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต้องการเพื่อ
นามาใช้ในการทางาน เพื่อให้ประสบความสาเร็จในวิชาชีพและส่งผลต่อการทางานให้มีประสิทธิภาพ
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ยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี จึ ง ประกอบด้ ว ย ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะการจัดการบุคคล และทักษะการจัดการองค์กร
ประสิทธิภาพการทางาน
ประสิทธิภาพการทางาน (Job Efficiency) หมายถึง การทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยทันเวลา และการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าหรือใช้น้อยแต่งานมีประสิทธิภาพงานมีความ
ถูกต้องและได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายในองค์การและนอกองค์การ
ประสิทธิภ าพในการทางานเป็นหั วใจของการนาองค์การไปสู่การบรรลุผ ลส าเร็จของการ
ดาเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องปรับปรุงกระบวนการการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ตลอดจน
การมอบอานาจหน้าที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่ วมในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการปฏิบัติงานของ
พนักงานถือเป็นกุญแจสาคัญในความสาเร็จขององค์การและความได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพจึงกลายเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการดารงอยู่ และการเจริญเติบโตของ
องค์การ ทั้งปัจจุบันและอนาคต (กชพร นามสีฐาน. 2557) ซึ่งการแสดงประสิทธิภาพการทางานใดๆ
อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างความเชื่อถือได้ของงาน ความสาเร็จ
ทันตามเวลา และมาตรฐานของงาน โดยอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการ
บันทึกลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า โดยได้แบ่งประสิทธิภาพ2
ระดับ ดังนี้(จิรานุช ยวงทอง. 2556:34)
องค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จาแนกองค์ประกอบของประสิทธิภาพการ
ทางาน ไว้ดังนี้
1. ศรีอุบล ทองคา (2557: 4) ได้อธิบายว่า การทางานประสิทธิภาพการทางานถือเป็นหัวใจ
ของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทุกหน่วยงานต้องพยายามดาเนินงานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
องค์การโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์ที่ถือเป็นกุญแจสาคัญในความสาเร็จของ
องค์กร ประกอบด้วย
1. การทางานต้องเชื่อถือได้ (Working Reliability) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องมี
ข้อมูลบันทึกรายงานที่เชื่อถือได้ ถูกต้องต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว เพียงพอ หน้าเชื่อถือและเป็นที่น่าพอใจ
แก่ทุกฝ่าย โดยข้อมูลดังกล่าวไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญหรือไม่มีความลาเอียงบันทึกต่างๆควร
คลอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ที่กิจการมีและประโยชน์ต่อสังคม
ด้วย นอกจากนี้การทางานที่เชื่อถือได้ยังเกิดจากข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ คือ ข้อมูลนั้นไม่มีความ
ผิดพลาดที่มีนัยสาคัญหรือไม่มีความลาเอียง และผู้ใช้ข้อมูลสามารถเชื่อถือได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวแสดง
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สภาพเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ต่างๆที่แท้จริงของข้อมูล จากมาตรฐานการบัญชีได้กล่าวความเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลเกิดจากรายการ
2. งานสาเร็จทันตามเวลา (Timeliness) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับหมอบหมายได้สาเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้โดย
ในการปฏิบัติงานจะต้องให้ความสาคัญกับเวลาที่ส่งมอบงาน เพื่อเป็นการสร้างและรักษาความเชื่อถือ
จากบุคคลอื่นและผู้บังคับบัญชา ในการทางานเสร็จทันตามเวลาจะต้องมีการวางแผนในการทางาน
เป็นรายเดือน รายอาทิตย์ และรายวัน โดยมีข้อมูลที่นามาใช้ในการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ
ต้องปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
2. จารุ ว รรณ ชาวกล้ า (2555: 4) ได้ อ ธิ บ ายว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน ( Work
Efficiency) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานหรือดาเนินงาน3. ผลงานได้มาตรฐาน
(Standardization) หมายถึง คุณภาพของงานที่ทาสาเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วน
ทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ว างไว้ตามข้อกาหนดหรือขั้นตอน ในการ
บริหารกระบวนการทางานต่างๆ ขององค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยให้เสียต้นทุนน้อย
ที่ สุ ด และได้ ม าตรฐานตามที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ โดยมี อ งค์ ป ระกอบของ
ประสิทธิภาพการทางาน ประกอบด้วย
1. การทางานเชื่อถือได้ (Reliable Work) หมายถึง การปฏิบัติงานภายใต้ ความเป็น
อิสระ ปราศจากการแทรกแซงของผู้มีอานาจหรือข้อจากัดใดๆ ที่จะทาให้ผลการปฏิบัติงาน ขาดความ
น่าเชื่อถือ
2. งานสาเร็จทันเวลา (Timeliness Work Success) หมายถึง เวลาที่ใช้ปฏิบัติงาน จริง
เทียบกับเวลาที่กาหนด หรือเวลาที่จะทางานชิ้นหนึ่งให้สาเร็จโดยการทางานนั้นมีความรวดเร็วเป็น
ปัจจุบันและทันต่อการใช้งานของผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ
3. ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized Work) หมายถึง ผลจากปริมาณงาน ที่ได้รับจาก
การปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ง าน ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายและในการปฏิบัติงานนั้นๆ มีการใช้ต้นทุนในการปฏิบัติงานลดลง และประหยัด
จากที่กล่าวมาข้างต้ น ประสิ ทธิภาพการทางานเป็นหัว ใจของการนาองค์การไปสู่ การ
บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งาน โดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง กระบวนการการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางาน ตลอดจนการมอบอานาจหน้าที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
อย่างเต็มที่ จึงประยุกต์จากงานวิจัยของ ศรีอุบล ทองคา (2557) ประกอบด้วย
1. การทางานต้องเชื่อถือได้ (Working Reliability) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องมีข้อมูล
บันทึกรายงานที่เชื่อถือได้ ถูกต้องต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว เพียงพอ น่าเชื่อถือและเป็นที่น่าพอใจแก่ทุก
ฝ่าย โดยข้อมูลดังกล่าวไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยสาคัญหรือไม่มีความลาเอียง
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2. งานสาเร็จทันตามเวลา (Timeliness) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงตามระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้
3. ผลงานได้มาตรฐาน (Standardization) หมายถึง คุณภาพของงานที่ทาสาเร็ จมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ตาม
ข้อกาหนดหรือขั้นตอน ในการบริหารกระบวนการทางานต่างๆ ขององค์กร
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งสาคัญที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีควรยึดถือและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จึงตั้งสมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมติฐานที่ a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (a)
ด้านทางานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานสาเร็จทันตามเวลา และ(c) ด้านผลงานได้มาตรฐาน
สมมติฐานที่ 2 a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการ
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (a) ด้านทางานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานสาเร็จทันตามเวลา
และ(c) ด้านผลงานได้มาตรฐาน
สมมติฐานที่ 3 a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (a) ด้านทางานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานสาเร็จทันตามเวลา และ(c) ด้านผลงานได้
มาตรฐาน
สมมติฐานที่ 4 a-c ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านการจัดการองค์ก รมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น (a) ด้านทางานต้องเชื่อถือได้ (b) ด้านงานสาเร็จทันตามเวลา และ(c) ด้านผลงานได้
มาตรฐาน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีส่วนราชการ ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 140 คน ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน2560 (จังหวัดขอนแก่น.
2560: เว็บไซต์) คณะผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างตาม
ส่วนราชการ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา จานวน106
ฉบับ และได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ
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จานวน 106 ฉบับคิดเป็นร้อยละ/75.70 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งสอดคลองกับ Aaker, Kumar และ Day (2001) ไดเสนอว่าการส่งแบบสอบถามมีอัตรา
ตอบกลับเกินร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้
2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ตัวแปรอิสระทักษะ
ทางวิชาชีพบัญชี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 16
ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา
จานวน 4 ข้อ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร จานวน 4 ข้อ ทักษะการจัดการ
บุคคล จานวน 4 ข้อ และทักษะการจัดการองค์กรจานวน 4 ข้อ โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถามจาก
งานวิจัยของอาไพ ชัยดา (2556) และแบบสอบถามของรวิวรรณ ยอดจันทร์ (2558) ตัวแปรตาม
ประสิ ทธิ ภ าพการทางานของผู้ ป ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี /ส่ ว นราชการในเขตอาเภอเมือ ง
จังหวัดขอนแก่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)จานวน 14 ข
อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย การทางานต้อง
เชื่อถือได้ จานวน 4 ข้อ งานสาเร็จทันตามเวลา จานวน 4 ข้อและผลงานได้มาตรฐาน จานวน 5 ข้อ
โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถามจากงานวิจัยของศรีอุบล ทองคา (2557)
3. คุณภาพของเครื่องมือ
การสร้ างและพัฒนาเครื่องมือ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษา ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนามาสร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนดไว้ คณะผู้วิจัยได้ทาการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามไปทดลอง (Try-out) กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชีส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จานวน 30 คนแรกโดยใช้เทคนิค Item–
total Correlation ซึ่งทักษะทางวิชาชีพบัญชี ไดคาอานาจจาแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.716-0.923และ
ประสิ ทธิ ภ าพการทางาน ไดคาอานาจจาแนก (r) อยู่ร ะหว่าง 0.709-0.922ซึ่ งสอดคลองกั บ
Nunnally (1978) ได้นาเสนอว่า การทดสอบค่าอานาจจาแนกเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได การ
หาค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งทักษะทางวิชาชีพบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยู่ระหว่าง 0.820–0.926 และประสิทธิภาพการทางานมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.818–
0.927 อยู่ ในระดับ มากกว่า 0.70 ซึ่งสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่ มตัว อย่างได ซึ่ง
สอดคล้องกับ (Nunnally และ Bernstein. 1994) การตรวจสอบความสมบูรณ ความครบถ้วนใน
เนื้อหาของแบบสอบถามที่ไดรับตอบกลับทั้ง 106 ฉบับ ซึ่งมีแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณจานวน 106
ฉบับคิดเป็นร้อยละ75.70 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอด
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คลองกับ Aaker, Kumarและ Day (2001) ไดเสนอว่าการส่งแบบสอบถามมีอัตราตอบกลับเกินร้อย
ละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบพหุ คู ณ เพื่ อ ทดสอบความสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบของทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี กั บ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งเขียนสมการได้ดังนี้
สมการ WR = 𝛼1 + β1IN+ β2CS+ β3PS+β4OS+ε1
TL
= 𝛼2 + β5IN+ β6 CS+ β7PS+β8OS+ε2
SC = 𝛼3 + β9IN+ β10CS+ β11PS+β12OS +ε3
เมื่อ
IN
แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีด้านทักษะทาง
ปัญญา
CS
แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
PS แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทักษะการจัดการ
บุคคล
OS แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีทักษะการจัดการ
องค์กร
WR แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานด้านการทางาน
ต้องเชื่อถือได้
TL แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานด้านงานสาเร็จ
ทันตามเวลา
SD

แทน คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทางานด้านผลงานได้
มาตรฐาน
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ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณของความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
ตัวแปร WR
4.15
̅
𝒙
S.D.
0.56
WR
TL
SD
IN
CS
PS
OS
*** =p < 0.01

TL
SD
IN
CS
4.24
4.22
3.77
4.01
0.55
0.52
0.60
0.57
0.809*** 0.772*** 0.618*** 0.646***
0.777*** 0.596*** 0.697***
0.654*** 0.578***
0.654***

PS
4.09
0.52
0.708***
0.745***
0.697***
0.583***
0.738***

OS
3.90
0.63
0.650***
0.611***
0.580***
0.662***
0.647***
0.542***

จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การทางานต้องเชื่อถือได้ งานสาเร็ จ
ทันตามเวลา และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.618, 0.596, 0.654, p < 0.01 เรียงตามลาดับ)
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ทางานของผู้ ป ฏิ บั ติงานด้านการเงินและบัญชี การทางานต้อ งเชื่อถื อได้ งานส าเร็จทันตามเวลา
และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.646, 0.697, 0.578, p < 0.01 เรียงตามลาดับ) ทักษะด้านการจัดการ
บุคคล มีความสั มพัน ธ์เชิงบวกกับประสิทธิภ าพการทางานของผู้ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
การทางานต้องเชื่อถือได้ งานสาเร็จทันตามเวลา และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.708, 0.745,
0.697, p < 0.01 เรียงตามลาดับ) ทักษะด้านการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี การทางานต้องเชื่ อถือได้ งานสาเร็จ
ทันตามเวลา และผลงานได้มาตรฐาน (r = 0.650, 0.611, 0.580 p < 0.01 เรียงตามลาดับ)
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ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีและ
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

ตัวแปรต้น

ทักษะด้านปัญญา
(H1a – H1c)
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการสื่อสาร (H2a –
H2c)
ทักษะด้านการจัดการบุคคล
(H3a – H3c)
ทักษะด้านการจัดการองค์กร
(H4a – H4c)
Adjusted R
Maximum VIF
*** =p < 0.01, ** =p < 0.05

การทางานเชื่อถือ
ได้
Model 1
H1a – H4a
0.135
(0.085)

ตัวแปรตาม
งานสาเร็จทันตาม
เวลา
Model 2
H1b – H4b
0.081
(0.081)

ผลงานได้
มาตรฐาน
Model 3
H1c – H4c
0.284***
(0.082)

0.045
(0.102)

0.170
(0.097)

-0.092
(0.098)

0.468***
(0.102)
0.259***
(0.080)
0.599
2.852

0.485***
(0.096)
0.164**
(0.076)
0.620
2.852

0.502***
(0.098)
0.137
(0.077)
0.576
2.852

จากตารางที่ 2 พบว่า ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่า งบุ คคลและการสื่ อ สาร ทักษะด้านการจัดการบุค คล และทักษะด้านการจัด การองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดังนี้
1. ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ทางาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน (H1c: β= 0.284, p < 0.01) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธิพาดา
แก้วปัญโญ(2554: 55) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสังกัดของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นักบัญชีมีทักษะด้านปัญญาที่ส่งผลต่อ
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ด้ า นผลงานที่ ไ ด้ ม าตรฐานในเชิ ง บวกโดยนั ก บั ญ ชี ป ฏิ บั ติ ง านในด้ า นผลงา นที่ ไ ด้ ม าตรฐาน มี
ประสิทธิภาพเป็นอันดับแรก ดังนั้น H1c ยอมรับสมมติฐาน
ในทางตรงกันข้ามทักษะด้านปัญญาไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการทางานเชื่อถือได้ (H1a: β = 0.135, p > 0.05) และงานสาเร็จทันตามเวลา (H1b:β =
0.081, p > 0.05)
2./ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั ก ษะด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและการสื่ อ สารไม่ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการทางานเชื่อถือได้ (H2a: β = 0.045, p >
0.05) งานสาเร็จทันตามเวลา (H2b:β = 0.170, p > 0.05) และผลงานได้มาตรฐาน (H2c: β =
-0.092, p > 0.05) ดังนั้น H2a–c ปฏิเสธสมมติฐาน
3./ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั ก ษะด้ า นการจั ด การบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการทางานเชื่อถือได้( H3a: β = 0.468, p < 0.01) งานสาเร็จทัน
ตามเวลา (H3b: β = 0.485, p < 0.01) และผลงานได้มาตรฐาน (H3c: β= 0.502, p < 0.01)
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาทและชุติมา ขลิบทอง (2559:661)กล่าวว่า
ทักษะด้านการจัดการบุคคลจะส่งผลต่อการทางานที่น่าเชื่อถือได้ งานเสร็จตามทันเวลา และผลงาน
ได้มาจรฐาน ดังนั้น H3a–c ยอมรับสมมติฐาน
4./ทั ก ษะทางวิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั ก ษะด้ า นการจั ด การองค์ ก รมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การทางานเชื่อถือได้ (H4a: β= 0.259, p < 0.01) และเสร็จตาม
ทันเวลา (H4b: β = 0.164,p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาท
และชุติมา ขลิบทอง (2559: 661) กล่าวว่า ทักษะด้านการจัดการองค์กรจะส่งผลต่อการทางานที่
น่าเชื่อถือได้ และงานเสร็จตามทันเวลา ดังนั้น H4a, H4b ยอมรับสมมติฐาน
ในทางตรงกันข้ามทักษะด้านการจัดการองค์กรไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน (H4c: β = 0.137, p > 0.05) ดังนั้น H4c ปฏิเสธสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางวิชาชีพบัญชีกับประสิทธิภาพการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะด้านปัญญา มีความสั มพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการทางาน ด้านผลงานได้มาตรฐาน เนื่องจากคุณภาพของงานที่ทาสาเร็จต้องมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตาม
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ข้อกาหนดหรือขั้นตอน ในการบริหารกระบวนการทางานต่างๆ ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ธิพาดา แก้วปัญโญ (2554) กล่าวว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษาสาขาอื่นๆ มีความคิดเห็นด้านทักษะทาง
ปัญญา ในเรื่องความสามารถวางแผนการวิจัย กาหนดวัตถุประสงค์และเก็บข้อมูลรวมทั้งหลั กฐานการ
วิจัยนั้นสามารถหาทางออกที่สมบูรณสาหรับปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
การประเมินผลและการจัดการสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะการจัดการบุคคล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการทางานด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสาเร็จทันตามเวลา และด้านผลงาน
ได้มาตรฐานองค์กร เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีควรมีทัศนคติและความประพฤติส่วน
บุ ค คลที่ ดี รวมถึ ง การจั ด การตนเอง การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง การจั ด แจงงานตั ว เองให้ เ สร็ จ ตาม
ก าหนดเวลา และความสามารถที่ จ ะปรั บ ต้ อ งให้ เ ข้ า กั บ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นต่ า งๆ องค์ ก รซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ มีมาก, รติกร บุญสวาท และชุติมา ขลิบทอง กล่าวว่านักบัญชีมี
การรายงานงบการเงินอย่างครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน สามารถ
ทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาที่ กาหนดไว้ โดยที่สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จมี
จานวนมากกว่างานและเวลาที่ทางานตามปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลนิชา หอมสุวรรณ
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการและทักษะการทางานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี /ในมุมมองของนักบริหารงานการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบล ในจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า การปฏิบัติงานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนตาบล มีประสิทธิภาพทั้งภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน
ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะการจัดการองค์กรมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการทางาน ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ และด้านงานสาเร็จทันตามเวลาเนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีสามารถทางานเป็นทีมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม /และสนับสนุน
สานักงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็จสามารถทางานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาไพ ชัยคา (2556) กล่าวว่านักวิชาการตรวจ
เงินแผ่นดินปฏิบัติการของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถใช้ดุลยพินิจหรือความชานาญตาม
มาตรฐานวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาและตัดสินใจงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอ
โดยเฉพาะข้อปัญหาทางบัญชีที่มีผลกระทบอย่างมากต่อหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบสามารถที่จะจัดแบ่ง
หน้าที่งานและการมอบหมายงาน การจูงใจและพัฒนาบุคลากร
ประสิทธิภาพการทางานโดยรวม ด้านการทางานต้องเชื่อถือได้ ด้านงานสาเร็จทันเวลา และ
ด้านผลงานได้มาตรฐาน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับทักษะทางวิชาชีพบัญชีเนื่องจาก
ประสิ ทธิ ภ าพการท างานของผู้ ป ฏิบั ติง านด้ านการเงิ นและบั ญชีเ ป็นตั ว สะท้อ นที่ แสดงให้ เห็ นถึ ง
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีการวางแผนในการ
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ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีปริมาณเหมาะสมตามเป้ าหมายที่วางไว้ ได้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการจัดทางบการเงินเพื่อให้งานมีปริมาณมากขึ้น ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา และใช้เวลาทางาน
อย่างคุ้มค่าทาให้งานประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปแบบของต้นทุน
หรือจานวนทรัพยากรที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับผลงานที่ได้ รวมถึงการให้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมสามารถนาไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วตรงและมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของศรีอุบล ทองคา (2557://36) กล่าวว่าประสิทธิภาพการทางานของผู้สอบบัญชีภาษีอากร
การปฏิบัติงานต้องมีการบัน ทึกรายการที่เชื่อถือได้ ถูกต้องต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว สาเร็จลุล่วงตาม
ระยะเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ และคุณภาพของงานที่ทาสาเร็จมีความถูกต้อง เรียบร้อยครบถ้วนทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ผิดพลาดบกพร่อง ได้ผลตามเป้าหมาย เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพขององค์กรให้ สู งขึ้น โดยใช้แนวคิด หลั ก การทางานให้ มี ประสิ ทธิ ภ าพของ
Emersonประกอบด้วย การทางานต้องเชื่อถือได้งานสาเร็จทันเวลา และผลงานได้มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ส่ว นราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ควรนาผลรายงานวิจัยไปใช้ในการ
ก าหนดทั ก ษะวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ที่ พึ ง ประสงค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด
1.2/ส่ ว นราชการในเขตอ าเภอเมื อ ง จั งหวั ดขอนแก่ น ควรน าผลรายงานวิ จั ยไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบายในการกล่าวชมเชยหรือให้ผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีที่ปฏิบัติงานสาเร็จหรือเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ส่ว นราชการในเขตอาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ควรนาผลรายงานวิจัยไปใช้ในการ
พิจารณาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในส่วนราชการ หรือใช้เป็นแนวทางในการกาหนดหน้าที่
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
2. ข้อเสนอนะสาหรับวิจัยครั้งต่อไป
2.1/ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชีในหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นหน่วยงานของเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ ได้
ข้อมูลที่กว้างขวางและหลากหลายมากขึ้น
2.2/ผู้ ที่ ส นใจในการท าวิจั ย ครั้ง ต่ อ ไปควรหาวิธี ก ารในการวิ จัย ในลั ก ษณะอื่ นเช่ น การ
สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและแตกต่างไปจากวิธีการเดิม
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2.3/ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรนาผลรายงานวิจัยด้านที่มีระดับนั ยสาคัญหรือได้รับ
การยอมรั บ มากที่ สุ ด ไปศึ ก ษาและต่ อ ยอดหาข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ใช้ ใ นการเตรี ย มความพร้ อ มของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีต่อไป
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ระดับตาบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัดกาแพงเพชรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ น ส่ว นหนึ่ งของรายงานการศึกษาวิเคราะห์และทาการประเมินผลแผนงาน
โครงการทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการได้จั ดทาขึ้นตามเงื่อนไขในสั ญญากับกรมการขนส่ งทางบก โดยการวิเคราะห์ ประเมินผล
โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยการ
ส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการในประเภทการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ผลการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับตาบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) พบว่า ปัจจัยนาเข้าของโครงการ
มีความเหมาะสม เพียงพอ ทั้งสถานที่ บุคลากร และหน่วยงานร่วมบูรณาการ โครงการมีโอกาส
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้ การวิเคราะห์ประเมินผลกระบวนการดาเนินโครงการ พบว่า
โครงการ มี ร ะบบการด าเนิ น งานที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล สามารถใช้ ท รั พ ยากรได้ เ กิ ด
ประโยชน์ มีความสามารถในการปริห ารงานเกิดความคุ้มค่าในระดับสู งสุ ด การประเมินผลผลิ ต
โครงการ พบว่า โครงการมีความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างมีคุณภาพ
และเกิ ด คุ ณค่ า ส าหรั บ การประเมิ นบริ บ ท พบว่า พื้น ที่ แ ละสภาพแวดล้ อมการด าเนิ น กิ จกรรม
โครงการมีความเหมาะสมสามารถดาเนินโครงการเพื่อการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล ได้อย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
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Abstract
The project is in the category of network security in the car on the road.
Results of Analysis Evaluation The project for Capacity Development the Roadside
Accident Prevention Center By promoting and creating concepts to prevent and
reduce road accidents. (Kamphaeng Phet Province), fiscal year 2016. The input of the
project is appropriate, enough, Both the staff and the joint integrated units. The
project has achieved its goals. The analysis found that the project evaluation
process. The project has a system operating efficiency, effectiveness can use
resources wisely. Have the ability to work Prihar the value at the highest level. The
evaluation found that the program has achieved its goals and objectives. Quality and
value The context for evaluating the space and environment project activities are
appropriate to the project to Creating a network of road safety in the area, the local
government district Continuously.
Keywords: Road Safety Create a Network of Road Safety
บทนา
กองทุ น เพื่ อความปลอดภัย ในการใช้ รถใช้ถ นน มีพั นธกิจ ข้ อที่ 1 สนั บสนุน และส่ ง เสริ ม
โครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก กองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านการป้องกันและลด
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมการขนส่งทางบก โดยได้จัดสรร
เงินงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งโครงการ
โครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล (ศูนย์
ปฏิ บั ติ การป้ อ งกัน อุบั ติเ หตุ ทางถนน) จัง หวั ดก าแพงเพชร เป็น โครงการหนึ่ง ที่ไ ด้รั บการจัด สรร
งบประมาณมาตลอดทุกปี
สืบเนื่องจากที่สานักงานขนส่งจังหวัดกาแพงเพชรได้มีการจัดทาโครงการสร้างเครือข่ายความ
ปลอดภัยทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลในเขตจังหวัดกาแพงเพชร โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นเครือข่ายที่
ได้ รั บ จั ด ตั้ ง เป็ น ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนระดั บ ต าบล จ านวนทั้ ง สิ้ น 27 แห่ ง
ศูน ย์ป ฏิบั ติการฯ ที่เกิดขึ้น แต่ล ะแห่ งจะประกอบไปด้ ว ยประชาชนในพื้นที่ อปพร. นักเรียนและ
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ทางถนนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่โดยร่วมกันจัดทาแผนกิจกรรม / โครงการ ซึ่งจะมีการ
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ตรวจติดตามและประเมินผลจากคณะทางานตรวจติดตามและประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดกาแพงเพชรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดการจัดทาโครงการฯ ที่ผ่านมาจะมีการพิจารณา
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย คือ (1) เป็นพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อย่างร้ายแรง และ (2) เป็นพื้นที่ที่มีผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบลที่มีศักยภาพ มีแนวคิด
และเห็นถึงความสาคัญในการร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งพบว่าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการบาง
แห่งยังขาดองค์ความรู้ในการจัดทากิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น เป็นศูนย์ข้อมูล
เกี่ยวกับจานวนรถในพื้นที่ / จานวนผู้มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ / สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในเขตตาบล รวมทั้งเป็นศูนย์รับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรับแจ้งปัญหาจุดเสี่ยง
อันตรายจากการใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ ภายใต้การทางานของคณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และผู้แทนสถานศึกษา
ในพื้นที่ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะมีหน้าที่สาคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ระดับตาบลร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงดาเนินกิจกรรมตาม
แผนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย แต่เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 จานวน 22 ศูนย์ มีศักยภาพในการบริหารศูนย์แตกต่าง
กัน มีทิศทางการทางานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันประกอบกับมีคณะกรรมการบางคน (หน่วยงาน)
โยกย้ายและเปลี่ยนสายงานโดยไม่มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายเพิ่มเติม ทาให้การทางานของศูนย์ขาด
ประสิ ท ธิภ าพ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่ เป็ น ที่ตั้ ง ของศูน ย์ป ฏิ บัติ ก ารป้ องกั น
อุบัติเหตุทางถนนระดับตาบลได้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของศูนย์ที่ได้รับการจัดตั้ง
ขึ้น รวมทั้งมีเครือข่ายอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยที่เข้มแข็ง จึงได้ มีแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยได้คัดเลือกศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่
ได้รับมอบโล่รางวัลและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนท้องถนน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จานวนรวมทั้งสิ้น 6 แห่ ง พัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบลต้นแบบในระดับมาตรฐานต่อไป
ดังนั้น ผลของการดาเนินการจึงทาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ไม่มากเท่าที่ควร
เพราะปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขที่ ต รงจุ ด ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานขนส่งจังหวัดกาแพงเพชรจึงได้มีแนวคิดในการจัดทาโครงการ โดยขอความร่วมมือให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต าบลในเขตจั งหวั ดก าแพงเพชร จ านวน 11 อาเภอ จัด ส่ งบุ ค ลากร
แห่ งละ 2 ราย ซึ่งประกอบด้ว ย (1) ผู้ บริห ารหรือผู้ แทนองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นระดับ ตาบล
และ (2) เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล
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เข้ารับ การส่งเสริมความรู้ / ร่ วมเสวนาเรียนรู้จากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบลดีเด่น (นวัตกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนดีเด่น)
ในปี ที่ ผ่ านมาที่เป็ น ต้น แบบความปลอดภั ยทางถนนและร่ ว มประชุมเชิงปฏิ บัติการ (Workshop)
เพื่อระดมความคิดเห็นในการสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่และหาแนวคิดร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงพื้น ที่ สามารถนาไปจัดทาแผน /โครงการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) ถึงปัจจัย
และกระบวนการดาเนินโครงการสู่ความสาเร็จ
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการดาเนินงานของโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัย
ทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตาบล (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุ บัติเหตุทางถนน)
ว่าสามารถดาเนินการให้สาเร็จได้ตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องในการดาเนินโครงการ รวมถึงปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ อันจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินโครงการต่อไป
การทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ประเมินผลแผนงานโครงการ
ตามการจัดอันดับมาตรฐานของการประเมินผล พบว่า รูปแบบการประเมินผลของ
Daniel L. Stufflebeam ที่เรียกว่า CIPP Model เป็นกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ประเมินผล
แผนงานโครงการที่มีเกณฑ์วัดที่ได้มาตรฐาน ทั้งการใช้ประโยชน์ (Utility) การทดสอบทางเลือกที่
กระทาได้ (Feasibility) ความเหมาะสม (Propriety) และความถูกต้อง (Accuracy) นอกจากนั้น
CIPP Model ยังให้ความเป็นธรรมต่อการประเมินผลแผนงานโครงการ กล่าวคือ มีการประเมินผล
ครบถ้วน ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) ผลผลิต
(Product Evaluation) และบริบท (Context Evaluation) โดยมีกรอบแนวคิดตามตัวแบบที่ 1
(สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, 2557, หน้า 2-11) ดังนี้
1. การประเมินผลบริบท (Context Evaluation) เป็นการประเมินผลเกี่ยวกับ
เป้าหมาย (Goals) ของ
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โครงการว่า โดยสภาพแวดล้อมแล้ว การเลือกพื้นที่ดาเนินโครงการ มีความจาเป็นต่อเป้าหมายมาก
น้อยเพียงใด มีความชัดเจนหรือไม่เมื่อพิจารณาตามกรอบระยะเวลากับเป้าหมาย หรือเป้าหมายที่
กาหนดไว้ มีความสอดคล้องกับพันธกิจขององค์การหรือไม่ อย่างไร
2. การประเมินผลปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินผลแผน
(Plans) ของโครงการ ว่ามีปัจจัยนาเข้าอะไรบ้าง เพื่ออธิบายว่า โครงการมีความต้องการอะไรหรือ
ต้องการที่จะได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งเหตุผลความจาเป็นของโครงการ
ว่ า เป็ น การตอบสนองต่ อ การบรรเทาปั ญ หาอะไรบ้ า ง ท าให้ รู้ ล่ ว งหน้ า ได้ ว่ า โครงการมี โ อกาส
ที่จะประสบความสาเร็จได้มากน้อยเพียงใด
3. การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินผล
กระบวนการเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกิจกรรมกับค่าใช้จ่ายตามแผนและงบประมาณ อธิบายถึ ง
ปัญหาของการปฏิบัติงานและประเมินความชานาญการของการดาเนินงาน ตลอดจนรายงานถึง
คุณภาพของกระบวนการ เป็นการประเมินผลความคุ้มค่า 4 เรื่อง คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ผลประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการดาเนินงานของโครงการ
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) มีจุดประสงค์เพื่อการวัด
การตีความ และการตัดสินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ วัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การค้นคว้าหาความจริง
ในขอบเขตของการประเมิ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ งทั้ ง หมด
การประเมินผลผลิตเป็นการประเมินทั้งผลลัพธ์ที่ดีและไม่ดี ทั้งระยะสั้นในปัจจุบัน และระยะยาว
ในอนาคต
วิธีดาเนินการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดาเนินการของการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนระดับตาบล โดยการส่งเสริมและ
สร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้กาหนดระเบียบวิธีการศึกษาวิเคราะห์การประเมินผล ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนตาบลในพื้นที่
จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนตาบล ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 30 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง จากผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับโครงการ
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2. เนื้อหาและการรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาและประเมิ น โครงการพั ฒ นาศั กยภาพเครือ ข่ า ยศู น ย์ ปฏิ บั ติก ารป้อ งกั น
อุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ของจังหวัดกาแพงเพชรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยใช้รู ปแบบการประเมินผล
CIPP Model (Stufflebeam, D.L., 2002) ซึ่งประกอบด้วย บริบท (Context Evaluation)
ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) กระบวนการ (Process Evaluation) และผลผลิต (Product
Evaluation)
งานวิจัยนี้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลกับบริหาร และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ตาบล ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 30 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารการดาเนินโครงการ
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผลสรุป ดังนี้
1. การประเมินผลบริบทของโครงการ
การประเมินผลบริบ ทของโครงการเป็นการประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่ามีความจาเป็นในการ
ดาเนินโครงการอย่างไร มีความชัดเจน ความสอดคล้อง และความซ้าซ้อนหรือไม่อย่างไร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 ความจาเป็น ของโครงการ โดยพิจารณาจากพื้นที่ตั้งของโครงการ ว่ามีความจา
เป็น มากน้อยเพีย งใด การวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า ศักยภาพของพื้นที่ตั้งโครงการด้านสถานที่
ดาเนินกิจกรรมโครงการ เจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการ และแนวทางการบูรณการของหน่ว ยงานที่
เกี่ย วข้องในจังหวัด กาแพงเพชร มีความเหมาะสมตามสภาพและอานาจหน้า ที่ขององค์ก ารนั้น
เมื่อ พิจ าณาความเหมาะสมตามภาพแวดล้อ มภายนอกองค์ก าร พบว่า ขนาดพื้น ที่ตั้ง จัง หวัด
จานวนประชากร ลักษณะทางการปกครอง การคมนาคมขนส่ง และหน่ว ยงานภาคส่ว นต่าง ๆ
ภายในจังหวัด เป็น ปัจ จัย สาคัญที่ทาให้เกิดโครงการอย่างต่อเนื่องและสามารถดาเนินโครงการ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
1.2 ความชัด เจนของส่ว นประกอบของโครงการ โดยพิจ ารณาว่า ในแต่ล ะ
ส่ว นประกอบย่อ ยของโครงการ ส่ง เสริมกัน อย่า งไร ทั้ง เนื้อหาและรายละเอีย ด การวิเคราะห์
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ประเมินผลพบว่า ทุก กิจ กรรมดาเนิน โครงการมีการดาเนิน อย่า งมีม าตรฐาน มีห ลักเกณฑ์แ นว
ทางการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสาเร็จตามเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจน และการดาเนิน
โครงการที ่ม ีร ะบบการท างานแบบบูร ณาการร่ว มกัน ระหว่า งองค์ก ารต่า ง ๆ ของจัง หวัด
ก าแพงเพชร ซึ ่ง การท างานแบบบูร ณาการนั ้น เป็น ปัจ จัย ส าคัญ ที ่ส ามา รถท าให้โ ครงการ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ความสอดคล้อ งกับ พัน ธกิจ การวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า โครงการมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนและดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันโดยขยายเครือข่ายสมาชิ กเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้อ งกัน อุบัติเ หตุท างถนนเกิด การขับ เคลื ่อ นนวัต กรรมด้า นความปลอดภัย ทางถนนและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง สอดคล้องตามพันธกิจกรมการขนส่งทางบก ในการ
ให้ค วามสาคัญ จัด ระเบีย บ พัฒ นาและส่ง เสริม การขนส่ง ทางถนน ให้มีค วามสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย พัฒ นามาตรฐานและกากับ ดูแ ลรถให้มีค วามปลอดภัย และส่ง เสริม สวัส ดิภ าพการ
ขนส่งทางถนน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง ทางถนน สอดคล้องกับพันธกิจ
ของกองทุน เพื่อ ความปลอดภัย ในการใช้ร ถใช้ถ นนในการสนับ สนุน และส่ง เสริม โครงการหรือ
แผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
1.4 ความซ้าซ้อ นกับโครงการอื่น การดาเนินโครงการของสานักงานขนส่ง จัง หวัด
กาแพงเพชร สามารถบูร ณาการ ร่ว มกับ โครงการอื่น เช่น โครงการรณรงค์ป้อ งกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก โดยท้องถิ่นที่มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุ บัติเหตุทาง
ถนนมาบูร ณาการกิจ กรรมร่ว มกัน ทั้ง สถานที่ เจ้า หน้า ที่ป ฏิบัติง าน และวัส ดุอุป กรณ์เ พื่อ ความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่ว มดาเนินกิจกรรมการรณรงค์ของเจ้าหน้าที่ตามช่ว งเทศกาลต่าง
ๆ และสามารถใช้ท รัพ ยากรด าเนิน โครง การร่ว มกัน ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โครงการ
ประชาสั มพันธ์ ของ กปถ. สามารถเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โ ครงการและการ
สนับสนุนสื่อสารสนเทศสาหรับการดาเนินกิจกรรมโครงการ
2. การวิเคราะห์ประเมินผลปัจจัยนาเข้า
2.1 ความต้องการ การแสวงหาแนวคิดร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนเชิงพื้นที่ พิจารณาจากการดาเนิน โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แนวคิด
นวั ต กรรมสร้ า งเครื อ ข่ า ยความปลอดภั ย ทางถนนให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีรูปแบบการดาเนินโครงการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อทราบ
ข้อมูล ความคิ ดเห็ น ทัศนคติเกี่ย วกับสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบั ติเหตุทางถนน
ในปั จ จุ บั น และเพื่ อให้ เกิ ดแนวคิ ดหรือรู ปแบบกิจกรรมในการป้อ งกั นและแก้ไขปัญ หาอุ บัติ เหตุ
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ทางถนนเชิงพื้นทีก่ ารดาเนินกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมกันกาหนดแนวทางหรือรูปแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนเชิงพื้นที่ สามารถนาไปสรุปและเผยแพร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการจัดทา
แผนงาน/โครงการในการสร้ างความปลอดภัยทางถนนให้ กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในการจัดทา
รายงานสรุปประเด็นและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่ วยงานราชการในจังหวัดกาแพงเพชร ทาให้ผลการดาเนินโครงการ
เกิดความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
2) เพื่อส่งเสริมแนวคิดและสะท้อนปัญหาร่วมกันในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
3) เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางหรื อ รู ป แบบกิ จ กรรมในการป้ อ งกั น และลดปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ
ทางถนน
4) เพื่อเผยแพร่ แนวคิดจากการระดมความคิดเห็ นให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ในพื้นที่เป้าหมาย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
5) เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความสาคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความยั่งยืน
2.2 ปัญหา การต่อยอดแนวคิดในการโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนใน
พื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต าบล (ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน)
จังหวัดกาแพงเพชร ที่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมกันหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือเป็นรูปแบบที่ใช้ได้ดีในพื้นที่อื่นแล้ว
นามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง (นวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน) เกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของศูนย์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
2.3. ทรัพย์สิน
2.3.1 ศักยภาพภายใน กลุ่มวิชาการขนส่งสานักงานจังหวัดกาแพงเพชรเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกับ หน่ วยราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดที่มีบทบาทด้านการจัดการความปลอดภัย
ทางถนนดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 203,000 บาท (สองแสน
สามพันบาทถ้วน) สามารถดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 โอกาสของโครงการ
2.4.1 ความสาเร็จ ณ กรกฎาคม 2559 ภาพรวมผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ
83.3 ของเนื้องาน เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินโครงการกับระยะเวลาในช่วงปีงบประมาณ พบว่า
มีความสอดคล้องกัน ดังนั้นโอกาสความสาเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
2.4.2 ความเป็นไปได้ทางการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงมีโอกาสเป็นไปได้ทางการบริหารสูงมาก
2.4.3 การบูร ณาการระหว่างหน่วยงาน กระบวนการดาเนินโครงการทั้งหมดนั้น
มีลั ก ษณะการ บู ร ณาการทางานร่ ว มกัน ในทุกองค์ การ และทุกภาคส่ ว น ทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วม
ทาให้การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินผลกระบวนการดาเนินงานของโครงการ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลกระบวนการโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินความคุ้มค่า

สัญลักษณ์
1. ประสิทธิภาพ
M1
1.1 การทางานของบุคลากรและผลตอบแทนเหมาะสม
M10
1.2 ไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
M11
1.3 หน่วยงานมีบริการได้มาตรฐาน
M12
1.4 มีหน่วยตรวจสอบภายในและการจัดทารายงานการเงิน
M13
1.5 มีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
M14
1.6 มีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
M15
2. ประสิทธิผล
M2
2.1 หน่วยงานที่มีผลผลิต บริการ กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย
M20
ที่วางไว้
2.2 การวางแผนและการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
M21
2.3 มีการวัดผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
M22

คะแนน แปลความ
0.98
สูงที่สุด
1.00
สูงที่สุด
1.00
สูงที่สุด
0.93
สูงที่สุด
0.95
สูงที่สุด
1.00
สูงที่สุด
1.00
สูงที่สุด
0.96
สูงที่สุด
1.00
สูงที่สุด
1.00
0.89

สูงที่สุด
สูงที่สุด
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3. การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.1 การใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2 มีการพัฒนาปรับปรุงทรัพยากรคนและปัจจัยนาเข้า
3.3 มีการให้ผลตอบแทนตามผลงานจริง หรือค่าใช้จ่ายที่จ่าย
เพื่อปัจจัยนาเข้าที่เหมาะสม
4. ความสามารถของโครงการในการดาเนินงาน
4.1 โครงการมีแผนงานและเป้าหมาย
4.2 โครงการมีการเน้นผลงานด้านการให้บริการ
4.3 มีการประเมินผลการทางานและนาไปปรับปรุงบริการ
4.4 ผู้บริหารระดับสูงมีภาวะผู้นา
4.5 โครงการมีวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนา
4.6 การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนจะทาให้เกิดมูลค่าที่เพิ่ม
ความคุ้มค่า

M3
M30

0.97
1.00

สูงที่สุด
สูงที่สุด

M31
M32

1.00
0.92

สูงที่สุด
สูงที่สุด

M4
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M

0.97
0.94
1.00
0.92
1.00
1.00
1.00
0.97

สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด
สูงที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า การวิเคราะห์ประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล โดยการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยรวมมีค่า
เท่ากับ 0.97 หมายความว่า โครงการมีความคุ้มค่าอยู่ในช่วงระดับสูงที่สุด สามารถสรุปผลการ
ประเมิน ความคุ้ม ค่า ของโครงการ ตามองค์ป ระกอบในด้า นต่า ง ๆ ตามรายละเอีย ดของข้อ มูล
เอกสาร และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ดังนี้
3.1 ประสิทธิภาพของโครงการ การประเมินผลกระบวนการด้านประสิทธิภ าพการ
ดาเนิน งานของโครงการพัฒ นาศักยภาพเครือข่ายศู นย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับ
ตาบล พบว่า บุคลากรในการดาเนินกิจกรรมโครงการมีความเพียงพอ มีความสามารถ และมีการ
รับรู้และความเข้าใจในกิจกรรมโครงการที่นาไปสู่การสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนโดยวิธีการส่งเสริมและสร้างแนวคิดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 อาเภอในจังหวัด
ท าให้ม ีก ารยกร่า งโครงการเพื ่อ ด าเนิน การป้อ งกัน ปัญ หาอุบ ัต ิเ หตุท างถนนในระดับ ต าบล
ด้านการเงินมีการบริหารอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ดาเนินการส่วนใหญ่เป็นของโรงแรม
ซึ่งเป็นสถานที่ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 ประสิทธิผลของโครงการ การประเมินผลกระบวนการ ด้านประสิทธิผลของ
โครงการพัฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่า ยศูน ย์ ป ฏิบั ติ การป้ องกั นอุ บั ติ เหตุ ทางถนนระดั บ ต าบล พบว่ า
โครงการมีการวางแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายโดยระยะเวลาในการดาเนินโครงการตั้งแต่
การจั ด เตรี ย มการประสานงานที ม วิ ท ยากร องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ในจังหวัดกาแพงเพชร ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิด
ทั้งสิ้นจานวน 10 เดือน ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างแนวคิดในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาแพงเพชร โดยการระดมความคิดเห็นประเด็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ และร่วมกันกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุ บัติเหตุทางถนนในพื้นที่ สามารถ
ดาเนินการไปสู่เป้าหมายที่กาหนด และสาเร็จตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
3.3 การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินผลกระบวนการ ด้านการใช้
ทรั พยากรให้ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ของโครงการพัฒ นาศัก ยภาพเครือ ข่า ยศู น ย์ป ฏิบั ติก ารป้ องกั น
อุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล พบว่า โครงการ มีการวางแผนด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมต่างๆ อยู่ในรูปของคณะทางาน โดยบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความชานาญเหมาะสม
กับงานที่รับผิดชอบ มีลักษณะการทางานแบบทีมงานภายในโครงการโดยเจ้าหน้าที่จากสานักงาน
ขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร
ด้านการเงินโครงการมีวิธีการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ มาใช้
ในการบริห ารค่า ใช้จ่า ยในกิจ กรรมการอบรมเชิง ปฏิบัติก ารและวัส ดุอุป กรณ์ใ น โครงการได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3.4 ความสามารถในการดาเนินงาน การประเมินผลกระบวนการ ด้านศักยภาพในการ
ดาเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล
พบว่า โครงการสามารถวางแผนงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีการจัดเตรียมแผนการดาเนินงาน
ตั้งแต่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ ผู้บ ริห ารและผู้รับผิดชอบโครงการให้ความสาคัญเกี่ยวกับกิจกรรม
การสร้า งเครือข่ายและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบลในจัง หวัด
กาแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง บุคลากรดาเนินโครงการทุกท่านมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการดาเนินโครงการ
โดยใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละอ านวยความสะดวกในการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่ม เป้า หมาย คือ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และตัว แทน
มีค วามเข้า ใจในการดาเนิน โครงการร่ว มกันระดมความคิดเห็ นและร่ว มกันกาหนดแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จึงส่งผลให้เกิดความสามารถในการดาเนินโครงการ
ที่สามารถดาเนินงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีความสามารถและศักยภาพ
ในช่วงระดับสูงที่สุด
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4. การประเมินผลผลิตของโครงการ
เป็ น การประเมิน ผลสั มฤทธิ์ที่ เกิดขึ้ นจากการดาเนินงาน เพื่อเปรีย บเที ยบถึง ผลลั พธ์กั บ
ผลกระทบในความต้ องการของเป้าหมาย แผนการปฏิบัติ งาน ปัจจั ยนาเข้า และกระบวนการใน
โครงการนี้ทั้งหมด จากการวัดผล การตีความ และการตัดสินตามเกณฑ์การประเมินผลผลิตที่ตั้งไว้
4.1 ความสาเร็จของโครงการ เป็นการวัดผลสาเร็จตามดัชนีชี้วัดที่ได้ตั้งไว้ ผลการ
ดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนและขั้นตอนการดาเนินงาน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ตาบลในเขตจังหวัดกาแพงเพชรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม 11 อาเภอ จานวน 83 แห่ง
จากจ านวนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ระดั บ ต าบลทั้ ง หมด 88 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 94.31
ซึ่งมีรูปแบบเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 รั บ ฟั ง ต้ น แบบนวั ต กรรมด้ า นการป้ อ งกั น แก้ ไ ข และลด
อุบั ติเหตุท างถนนในพื้น ที่จ ากศูน ย์ปฏิบั ติการป้อ งกันอุบัติ เหตุทางถนนระดับ ตาบลที่เ ป็นองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในปีงบประมาณ 2553 – 2557
ขั้นตอนที่ 2 รับฟังการบรรยายหัวข้อ “อุบัติเหตุทางถนนกับการร่วมสร้าง
ความปลอดภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดยวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ขั้นตอนที่ 3 การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ การให้
องค์ความรู้เรื่องการทางานด้านการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และได้จัดทาเป็น
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปประเด็นปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และแนวทางการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ สาเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
อย่ างถูกกฎจราจรและเกิดความปลอดภัยลดปัญหาอุบัติ เหตุ ทางถนนมี ผ ลท าให้ จานวนการเกิ ด
อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมตั้งแต่ปี 2553 ในพื้นที่ลดลง
4.2 การเปรียบเทียบผลสาเร็จกับปัจจัยนาเข้า เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตที่
ได้รับกับศักยภาพภายในและค่าใช้จ่ายของโครงการผลการวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า
1) ศักยภาพภายในของโครงการ โดยพิจารณาจากสถานที่ดาเนินโครงการที่มีการ
ประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมโครงการ ด้านเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจากลักษณะของการดาเนินโครงการแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคส่วนต่าง
ๆ ทาให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนินโครงการมีความสามารถ และศักยภาพในการดาเนินโครงการ ตลอดจนผู้นา
หรือผู้บริหารระดับสูงยังเล็งเห็นความสาคัญของโครงการที่ส่งผลต่อการลดปริมาณอุบัติเหตุอย่าง
ยั่งยืน ทาให้การดาเนินโครงการประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมายโครงการ
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2) ค่าใช้จ่ายโครงการ จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน จานวน 203,000 บาท (สามแสนสามพันบาทถ้วน) การดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายศูนย์ป ฏิบัติการป้องกันอุบั ติเหตุทางถนนระดับตาบลโดยการส่ งเสริมและสร้าง
แนวคิดในการป้องกันและลดอุบั ติเหตุทางถนน (จังหวัดกาแพงเพชร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ปั จ จุ บั น กิ จ กรรมได้ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 (ส านั ก งานขนส่ ง
จังหวัดกาแพงเพชร, 2559) มีการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 148,093 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.95
ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณคงเหลือ 54,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05 ของงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรดาเนินโครงการ แสดงให้เห็นว่า การดาเนินโครงการที่ผ่านมามีการจัดสรรการจ่าย
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ ประหยัด และเกิดความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับจานวนผลผลิตที่
ได้รั บ ของกิ จ กรรม ที่ ป ระสบผลส าเร็ จตามเป้าหมายโครงการ จากการเปรีย บเที ยบรายจ่า ย
งบประมาณกับผลผลิตตามการดาเนินโครงการแล้วมูลค่าเชิงคุณภาพของผลผลิตโครงการมีค่าสูงกว่า
ค่าใช้จ่ายโครงการมาก
4.3 การให้ คุณค่า แก่โ ครงการ เป็ นการให้ คุ ณค่าแก่โ ครงการว่าสมควรด าเนิน ต่อไป
หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หรือสมควรยกเลิกโครงการ ผลการวิเคราะห์ประเมินผลพบว่า
4.3.1 ประสิทธิภาพของโครงการ การให้คุณค่าแก่โครงการเกี่ยวกับด้านการ
ปฏิบัติงานและผลตอบแทนของบุคลากร การดาเนินโครงการที่มีการประสานความร่วมมือไปยังส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง มีลักษณะการทางานแบบบูรณาการจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีศักยภาพ
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์งานด้านความปลอดภัยทางถนน ทาให้การปฏิบัติงานของ
เจ้ า หน้ า ที่บุ คลากรเป็ น ไปด้ ว ยความมี ประสิ ทธิ ภ าพ ตลอดจนเวลาการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้า ที่
และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณและคุณภาพของงาน งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดกิจกรรมมีมาตรฐานเหมาะแก่การดาเนิน
โครงการ ทุกกิจกรรมสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
4.3.2 ประสิทธิผลของโครงการ การให้คุณค่าแก่โครงการเกี่ยวกับประสิทธิผ ล
โครงการ ด้านผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายโครงการ โดยกิจกรรมมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริม
และสร้างแนวคิดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาแพงเพชร โดยการระดมความ
คิดเห็นประเด็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ และร่วมกันกาหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ สามารถดาเนินการไปสู่เป้าหมายที่กาหนด และสาเร็จตามตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพร้อยละ 100 ของเป้าหมายโครงการ การทางานมีระบบการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน และการวัดผล
การปฏิบัติงานมีการรายงานผลการดาเนินกิจกรรม การเปรียบเทียบผลการดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินโครงการประสบความสาเร็จตามเป้าหมายโครงการ และผลจากการดาเนิน
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โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และถือเป็นโครงการที่นาแนวคิดการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินโครงการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ
ส่ว นภูมิภ าค เพื่อให้ การรณรงค์ป้ องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นโครงการที่ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน สมควรที่จะจัดทาโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2560 เพื่อการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขับขี่ที่ปลอดภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนหาแนวทาง
ป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป
สรุปและอภิปรายผล
โครงการช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนนเพื่อเป็นการการลดอุบัติเหตุทางถนน
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมได้ในระยะยาว และเป็นโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมและกิจกรรม
รณรงค์ล ดอุ บั ติเ หตุ และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในระดั บ ชุม ชน ท้อ งถิ่ น ในการ
ขับเคลื่อนจัดทาแผนรณรงค์ป้องกันอุ บัติเหตุในพื้นที่ตน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ระดับ ตาบลในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา ขาดการ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการใช้ต้นทุนต่อหน่วย (ต่อ “ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล” คือ 68,000 บาทต่อศูนย์ฯ) ผลการวิเคราะห์ประเมินผล พบว่า
ทุกกิจกรรมดาเนินโครงการมีการดาเนินอย่างมีมาตรฐาน มีหลักเกณฑ์แนวทางการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสาเร็จตามเป้าหมายโครงการอย่างชัดเจน และการดาเนินโครงการที่มีระบบการทางาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การต่าง ๆ ของจังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งการทางานแบบบูรณาการ
นั้นเป็นปัจจัยสาคัญที่สามารถทาให้โครงการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดาเนิน
โครงการนี้มีจุดเด่น คือ การเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยวิธีการใหม่ๆ หรือเป็นรูปแบบที่ใช้ได้ดีใน
พื้นที่อื่นแล้วนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของศูนย์ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเกศ
รา แสนศิริทวีสุข และคณะ (2559) ซึ่งพบว่า การบูรณาการในการสร้างเสริมความปลอดภัยทั้งจาก
การบาดเจ็บจราจรและจมน้า ควรมุ่งเน้นให้ชุมชนเห็นความสาคัญและเกิดความร่วมมือ ในการ
ดาเนินการ โดยมีการบูรณาการสร้างเครือข่ายดาเนินงาน โดยไม่จาเป็นต้องจัดตั้งเครือข่ายแยกเป็น
การเฉพาะแต่ละสาเหตุของการบาดเจ็บ มีการจัดทา แผนงาน โครงการและกิจกรรมสร้างเสริมความ
ปลอดภัย แบบบูรณาการ การผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการร่วมกันในการสร้างเสริม
ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจาเป็นต้องมีทั้งศาสตร์ คือองค์ความรู้
และมีศลิ ป์ คือความสามารถในการประสานความสัมพันธ์ของเครือข่าย และมีทรัพยากรใน หน่วยงาน
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อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานไป พร้อมกันด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนายกระดับคุณภาพโครงการ
1. ภายหลังจากการจัดกิจกรรมให้กับพื้นที่ต่างๆ แล้ว สานักงานขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร
ควรเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนแม่บทการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบั ติการป้องกันอุบั ติเหตุทางถนนระดับตาบลในท้องถิ่นนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึง
บทบาทและหน้าที่ของศู นย์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคมนาคม
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 27 ศูนย์ของจังหวัดกาแพงเพชร
2. สานักงานขนส่งจังหวัดสมควรเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่
ที่ทาเครือข่ายไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557 เพื่อประเมินผลลัพธ์ว่า เครือข่ายที่สร้างขึ้นได้ทางาน
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยดูจากจานวนอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุในพื้นที่นั้นจริง
3. สานักงานขนส่งจังหวัดสารวจจุดเสี่ยงของถนนในท้องถิ่น และนาเครือข่ายของศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนที่ดาเนินงานตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อ
สร้างจิตสานึกร่วมในชุมชน
4. ภายหลังจากการจัดกิจกรรมให้กับพื้นที่ต่างๆ แล้ว สานักงานขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร
ควรเสนอให้ อปท. จั ดท าสื่ อประชาสั ม พัน ธ์เ ผยแพร่ แผนปฏิบั ติก ารของศู นย์ ปฏิ บัติ การป้ องกั น
อุบัติเหตุทางถนนระดับตาบลในท้องถิ่นนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ
ศูนย์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคมนาคมปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครบ
ทั้ง 27 ศูนย์ของจังหวัดกาแพงเพชร
5. โครงการนี้มีความคุ้มค่าอยู่ในระดับสูงสุ ด เป็นการสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการความ
ปลอดภั ย ทางถนนในระดั บ ชุ ม ชน สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม
กลุ่ ม เป้ า หมายและการด าเนิ น กิ จ กรรมสามารถขยายได้ ทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด ควรสนั บ สนุ น ให้ จั ง หวั ด
กาแพงเพชรเป็นโครงการต้นแบบของจังหวัดอื่นที่สนใจในโครงการประเภทนี้
6. กระบวนการดาเนิน งานของโครงการทุ กขั้นตอนควรมีการประชาสั มพันธ์ เผยแพร่
และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางเว็ปไซต์สานักงานขนส่งจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางการกระจายข้อมูล
ข่าวสารของโครงการให้คณะทางาน เจ้าหน้าปฏิบัติ และประชาชนในพื้นที่ทราบถึงความก้าวหน้าของ
กิจกรรมสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การได้
7. ภายหลังจากการจัดกิจกรรมให้กับพื้นที่ต่าง ๆ แล้วองค์กรปกครองท้องถิ่น ควรจัดทาสื่อ
ประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่แผนแม่บ ทการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับตาบล

1206

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ในท้องถิ่นนั้นโดยการทาหนังสือเสนอแนะจากสานักงานขนส่งจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฯ และเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
คมนาคมปลอดภัย
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บทคัดย่อ
สภาพแวดล้ อมทางธุร กิจ ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และ
วิชาชีพบัญชีมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน
หรือรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ ซึ่งนักบัญชีถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมายเพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผลสู งสุ ด ดังนั้น คณะผู้ วิจัยจึงได้ศึกษา
ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักงาน
บัญชีในจังหวัดขอนแก่น โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
จานวน 42 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะของ
นักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านปัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การทางานด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงาน 2) คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้าน
ทักษะด้านการจัดการบุคคล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานด้าน
คุณภาพของงาน โดยสรุป คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับประสิทธิภาพการทางาน
คาสาคัญ: คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ประสิทธิภาพในการทางาน สานักงานบัญชีใน
จังหวัดขอนแก่น
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Abstract
Currently, business environment is continuously changing, and accounting
professions are critical to business operations, whether they are public and private
sectors, or state enterprise. Accountant is the key person to accomplish the goal of
organization. Therefore, the researcher team has studied the impact of the attributes
of the desired accountants on work performance of the accounting office in Khon
Kaen Province. The data were collected from 42 persons who are the head of
accounting office in Khon Kaen Province. The questionnaires were used as a tool to
collect data. The data were analyzed using multiple correlation analysis, and
multiple regression analysis. The research results indicated that 1) the characteristics
of the desirable accountants in the aspect of intellectual skills had positive
relationships and impacts with the work performance in aspect of the quality of
work, 2) the characteristics of the desirable accountants in the aspect of personal
management had positive relationships and impacts with work performance in aspect
of the quality of work. In summary, the characteristics of the desirable accountants
had a positive relationships and impacts with work performance.
Keywords: Characteristics of the Desirable Accountants, Work performance,
Accounting Office in Khon Kaen Province
บทนา
ในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรือรวมไปถึงรัฐวิสาหกิจ วิชาชีพ
บัญชีถือเป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจ (เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ , 2556) ซึ่ง
การบัญชีเป็นการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อนามาใช้ในการวัดผลที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการต่าง ๆ ทาง
เศรษฐกิจมีการจัดหมวดหมู่รายการ สรุปผล และการตีความหมายของผลดังกล่าว การบัญชีจึงเป็นสิ่ง
สาคัญในการดาเนินธุรกิจ และการบัญชีนั้นจะต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ ,
2558) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจที่มีความผัน ผวนอยู่
ตลอดเวลา ปัจจุบันข้อมูลทางการบัญชีในทางธุรกิจถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก และจาเป็นอย่าง
ยิ่ งที่ ต้องรายงานให้ ผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งได้ ทราบถึ งผลการดาเนิ นงานขององค์ก ร เพื่อ ช่ว ยในการ
ตัดสินใจในทางธุรกิจ ซึ่งการจัดทาบัญชี การรายงานทางการเงินเป็นสิ่งที่สาคัญ บางองค์กรมีการ
จัดทาบั ญชีเอง บางองค์กรอาจมีการว่าจ้างโดยใช้สานักงานบัญชี ซึ่งส านักงานบัญชีโดยทั่วไปจะ
ให้บริการด้านการบัญชี การจัดทาบัญชี และการให้คาปรึกษาทางการบัญชี ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปของ
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นิ ติ บุ ค คล คณะบุ ค คล หรื อ บุ ค คลธรรมดาย่ อ มต้ อ งการนั ก บั ญ ชี ที่ มี ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
วัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายของแต่ละองค์กร ซึ่งนักบัญชีถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ
ดาเนินงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า, 2558) โดยการจัดทาบัญชีเป็นหน้าที่ของนักบัญชี ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือ เพื่อลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการทางาน ส่งผลให้งานมีความถูกต้องแม่นยา
และทันต่อความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (วันวิสาข์ เดชภูมี, 2556)
นักบัญชีจึงควรปรับตัวโดยการศึกษาหาข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทันต่อสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่าง ๆ นอกเหนือจากเหตุผล
ทางด้านเศรษฐกิจแล้วการประกอบวิชาชีพทางการบัญชียังทาให้มนุษย์รู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าต่อองค์กร และสังคมสร้างความภาคภูมิใจ และทาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข
วิชาชีพบัญชีจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (เฉลิมขวัญ
ครุธบุญยงค์, 2556) นักบัญชีจึงควรมีความรู้ในวิชาชีพการบัญชีและความรู้ทางด้านวิชาการด้านอื่น ๆ
ประกอบด้ว ย เพื่อให้ สอดคล้ องและอานวยความสะดวกในการทางานเพื่อให้ งานมีประสิ ทธิภ าพ
ถูกต้อง และแม่นยาที่สุด และที่ขาดไม่ได้คือนักบัญชีที่ดีจะต้องมีจรรณยาบรรณที่ดี ถ้าหากนักบัญชีไม่
มีศีล ธรรมในการทางานจะทาให้ เกิดความเสี ยหายอย่างยิ่ง ถ้ านักบัญชีปฏิ บัติงานโดยมุ่งหวังแต่
ประโยชน์ส่วนตัว ไม่คานึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้นักบัญชีเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง
ในวิชาชีพของตน และยังรวมไปถึงความเสียหายที่อาจส่งผลเสี ยต่อประสิ ทธิภาพการทางานของ
องค์กรได้ ทาให้องค์กรได้มีความตระหนักถึงคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่จะส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานขององค์กร โดยจะพิจารณาจากทักษะของนักบัญชีด้านต่าง ๆ เพื่อลดปัญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น (ฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ, 2559) โดยใน
แต่ละองค์กรจะมีการกาหนดลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชีที่แตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจ
และระยะเวลาในการดาเนินงาน ซึ่งเป้าหมายหลักย่อมเป็นการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมของผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา เช่น ความรู้ความสามารถทางด้าน
การบั ญชี หากนั ก บั ญชีขาดทักษะในด้านนี้จ ะส่ งผลให้ เกิดข้อ ผิ ดพลาดในการท างาน ทั กษะด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กร
ซึ่งส่งผลให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ความผูกพันที่ดีภายในองค์กร ทักษะการจัดการบุคคล เช่น
การบริห ารบุคคลในองค์กร และทักษะด้ านการจัดการองค์กร ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้
องค์การจัดการกับธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะนามาเป็นคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556)
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ประสิทธิภาพการทางานถือเป็นหัวใจสาคัญของการแข่งขันทางธุรกิจที่ทุกหน่วยงานต้อง
พยายามดาเนินการให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพ
การทางานให้เกิดผลสาเร็จนั้น จาเป็ นต้องอาศัยทักษะทางด้านต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อให้งานที่ทา
นั้นประสบผลสาเร็จ นักบัญชีจึงมีความสาคัญต่อการทางานในด้านบัญชี ซึ่งการมีทักษะการทางานที่ดี
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานที่ดี เมื่อองค์กรมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีจะส่งผลให้องค์กร
บรรลุ ต ามวั ตถุ ป ระสงค์ ที่ตั้ ง ไว้ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานจึง หมายถึง การปฏิ บั ติง านอย่ างราบรื่ น
ครบถ้วน ประหยัดเวลา ใช้กาลังและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และใช้ความรู้ความสามารถในการทางาน
ที่ทาให้เกิดความสูญเปล่าน้อยที่สุด ประกอบด้วย ด้านเวลา คืองานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ด้านคุณภาพของงาน คือ ความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้และสมบูรณ์ของงาน
ด้านปริมาณงาน คือ จานวนงานที่ได้รับมอบหมาย (ปราโมทย์ รอดวินิจ, 2557) ด้านต้นทุนงาน คือ
การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งพอเหมาะพอควร และได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากทรั พ ยากรนั้ น
รู้จักระมัดระวัง ไม่ให้เกิดของเสีย และด้านผลการปฏิบัติงานคือการปฏิบัติงานได้มาตรฐาน ครบถ้วน
สมบูรณ์เชื่อถือได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จะนามาซึ่งความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง (ศุภดา สุริย
สุภาพงศ์, 2558)
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีบั ญชีที่พึงประสงค์ที่มี
ต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบว่า
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชี
หรือไม่อย่างไร ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักงานบัญชี ผลลัพธ์ที่ ได้จากการวิจัยสามารถ
นาไปใช้ในการกาหนดลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ พัฒนาคุณสมบัติของนักบัญชีและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทางานภายในสานักงานบัญชี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักบัญชีและสานักงานบัญชี
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีกับประสิทธิภาพการทางานของ
สานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
2. ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพการทางานของ
สานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
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การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ได้ถูกกาหนดเป็นตัวแปรอิสระ
และมีผลกระทบต่อตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชี ซึ่งจากวัตถุประสงค์
ข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
H1a-1e

ตัวแปรอิสระ.:.คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์

H2a-2e
H3a-3e

- ทักษะด้านปัญญา
- ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และการสื่อสาร
- ทักษะด้านการจัดการบุคคล
- ทักษะด้านการจัดการองค์กร

H4a-4e

ตัวแปรตาม : ประสิทธิภาพ
ในการทางานของสานักงาน
บัญชี
- คุณภาพของงาน
- ปริมาณงาน
- เวลา
- ผลการปฏิบัติงาน
- ต้นทุนงาน

ภาพ 1.กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีลั กษณะงานที่แตกต่างจากวิชาชีพอื่นในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังมี
บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบเป็นส่วนสาคัญในการนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จที่มุ่งหวังไว้ นักบัญชี
จึงมีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร และจาเป็นต้องมีคุณลักษณะเด่นบางประการเพื่อให้
สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ยรรยง ธรรมธัชอารี , (2548) กล่าวว่า
คุณลักษณะที่สาคัญของนักบัญชี ประกอบด้วย
1. ความซื่อสัตย์ สุจริต เนื่องจากงานบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินสดและ
การดูแลทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์กร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณลักษณะที่ สาคัญประการหนึ่งที่นัก
บัญชีควรจะต้องมี และต้องเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหาร
2. ความละเอี ย ดรอบคอบ เนื่ อ งจากงานบั ญ ชี เ ป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความละเอี ย ด
รอบคอบค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจานวนมาก การตรวจเช็คและสอบทานงาน
เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ
3. ความยึดมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ นักบัญชีต้องทาความเข้าใจในระเบียบและ
นโยบายทางการเงินอย่างถ่องแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน
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ทั้งนี้เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน นัก
บัญชีต้องสามารถชี้แจงระเบี ย บที่ถูกต้องทางการเงินให้ กับผู้ บริหารเข้าใจ และสามารถบังคับใช้
ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. การติดตามงาน เพื่อให้การจัดทาบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง เรียบร้อย นักบัญชีต้องทา
การติดตามงานต่าง ๆ ที่ค้างอยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เสร็จทันการปิดบัญชีประจาเดือน รายการที่
ต้องให้ความสาคัญเพื่อประโยชนในการปิดบัญชีแต่ละงวด ได้แก่ 1) การตัดยอดซื้อและขายตอนสิ้น
เดือน 2) การติดตามการคืนเงินล่วงหน้าที่จ่ายให้พนักงาน 3) การตั้งบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4) การตัด
บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายลวงหนา 5) การติดตามการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้น
5. ความกล้าในการแสดงความคิดเห็น นักบัญชีต้องกลาแสดงความคิดเห็น โดยอาศัย
ข้อมูลที่มีอยู่ประกอบกับความรู ทางด้านกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น ในบางครั้งจาเป็นต้องเป็นผู้ริเริ่มในการแกปัญหาโดยการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายต่าง
ๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
6. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร ในบางครั้งเราอาจไดยินการพูดภาษาบัญชีในทานองที่ยาก
ต่อการทาความเข้าใจ ของผู้ฟังเนื่องจากตัวเลขทางบั ญชีถูกจัดทาขึ้นโดยอาศัยหลักการบัญชีที่มีอยู่
การอธิบายข้อมูล โดยนักบัญชีจึงมักมีการใช้ศัพท์ทางบัญชีหรืออธิบายจากผู้คุ้นเคยกับตัวเลขทาง
บัญชี ซึ่งอาจเป็น การยากต่อการทาความเข้าใจของผู้ฟังที่มิใช่นักบัญชี นักบัญชีจึงต้องมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้เกิดขึ้น
7. การรักษาความลับ นักบัญชีมีโอกาสที่จะไดรับรู ข้อมูลสาคัญทางการเงินก่อนผู้อื่น
หรือเป็นข้อมูล ที่บุคคลอื่นไมควรรู เช่น เงินเดือนของพนักงานหรือผู้บริหาร เป็นต้น การเก็บรักษา
ข้ อ มู ล อั น เป็ น ความลั บ ทางธุ ร กิ จ เช่ น ราคาขายสิ น ค าหรื อ งบประมาณในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อดาเนินธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ นักบัญชีจึงต้องเก็บรักษาความลับในเรื่องต่าง ๆ
เป็นอย่างดี
องค์ประกอบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์
คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี เ ป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ นั ก บั ญ ชี ใ ช้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ซึ่ ง
คุณ ลั ก ษณะที่พึ ง ประสงค์ข องนั กบั ญชี ย่ อมเกี่ ย วข้ องกั บความรู้ค วามสามารถ หรื อ ทัก ษะในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบั บที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพ ได้จัด
ประเภททักษะทางวิชาชีพตามความรู้ความสามารถออกเป็น 4 ด้านดังนี้ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระ
บรมราชูปถัมภ์, 2557: 8)
1. ทักษะทางปัญญา หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการแก้ไข
ปัญหา การตัดสินใจ และการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ทักษะด้านปัญญา ได้แก่ 1) ประเมินข้ อมูล จากแหล่ ง ข้ อมูล และแง่ มุมที่ห ลากหลายผ่ านการวิจั ย
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การวิเคราะห์ และการบูรณาการ 2) มีการประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ.ซึ่งรวมถึงการ
ระบุ และการประเมิน ทางเลื อกเพื่อให้ ได้ข้อสรุปที่สมเหตุส มผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง.และ
สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3) ระบุได้ว่าเมื่อใดสมควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
และการหาข้อสรุป 4) ประยุกต์ใช้เหตุผลการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ และการคิดเชิง นวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา และ 5) เสนอแนะวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่มีรูปแบบ.และซับซ้อนในหลายแง่มุม
2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่ อสาร หมายถึง ความสามารถของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีในการทางาน.และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนรู้ที่
ได้จากการเรียนรู้ทักษะด้านปัญญา ได้แก่ 1) ให้ความร่วมมือและทางานเป็นทีม เพื่อปฏิบัติ งานให้
บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร 2) สื่อสารอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่อนาเสนอ อภิปราย และรายงานใน
สถานการณ์ที่เป็ นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจา
3) แสดงให้เห็นถึงความตระหนักเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และภาษาในการสื่อสารทุก
รูปแบบ 4) ประยุกต์ใช้เทคนิคการฟังเชิ งรุก และการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ 5) ประยุกต์ทักษะ
การต่อรองมาใช้ เพื่อหาทางแก้ปัญหาและข้อตกลงร่วมกัน 6) ประยุกต์ใช้ทักษะการให้คาปรึกษา
เพื่อลดหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง แก้ไขปัญหา และสร้างโอกาสให้ได้มากที่สุด และ 7) นาเสนอความคิดและ
โน้มน้าวจูงใจผู้อื่น เพื่อให้เกิดการสนับสนุน และมีพันธ์สัญญาร่วมกัน
3. ทักษะการจัดการบุคคล หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ทางาน และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทักษะด้าน
ปัญญา ได้แก่ 1) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) มีการประยุกต์ใช้ความสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการตั้งคาถาม และประเมินข้อมูลทั้งหมดเชิงวิพากษ์ 3) กาหนดมาตรฐาน
ส่วนบุคคลระดับสูงในการปฏิบัติงาน และติดตามผลงานของตนเองโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้อื่น.
และการไตร่ตรองด้วยตนเอง 4) จัดการเวลาและทรัพยากรเพื่อให้บรรลุข้อกาหนดทางวิชาชีพ
5) คาดการณ์ความท้าทายและวางแผนหาทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ และ 6) เปิดใจกว้างรับโอกาสใหม่
ๆ ที่เข้ามา
4. ทักษะการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับองค์กรหรือภายในองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมด้วยบุคลากร
และทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ ทั ก ษะด้ า นการจั ด การองค์ ก ร ได้ แ ก่
1) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแนวปฏิบัติที่ระบุไว้ภายในระยะเวลาที่กาหนด 2) สอบทานงาน
ของตนเองและของผู้อื่น เพื่อประเมินว่างานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพขององค์กร หรือไม่
3) ประยุกต์ใช้ทักษะการบริหารคนในการสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาผู้อื่น 4) ประยุกต์ใช้ทักษะการ
กระจายงานในการมอบหมายงาน 5) ประยุกต์ใช้ทักษะความเป็นผู้นา เพื่อโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นในการ

1215

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร และ 6) นาเครื่อ งมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ดังนั้น คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ จึงเป็นทักษะทางด้านบัญชีของนักบัญชีที่
สานักงานบัญชีต้องการเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งการที่นักบัญชีมีคุณลักษณะเหล่านี้จะนาไปสู่
การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ดังนั้นงานวิจัยนี้คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ จึงประกอบด้วย
ทักษะด้านปัญญา ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร ทักษะด้านการจัดการบุคคล
และทักษะด้านการจัดการองค์กร
ประสิทธิภาพการทางาน
ประสิทธิภาพการทางาน (Job Efficiency) หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร
หรื อความสามารถในการปฏิบั ติ งานของบุค ลากรในองค์ กร เพื่ อให้ อ งค์ กรบรรลุ เ ป้า หมาย หรื อ
วัตถุป ระสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้ โดยงานที่ได้จะต้องมี คุณภาพ มีปริมาณงานที่เหมาะสม มีความ
ทันเวลา มีผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน และมีต้นทุนงานที่ประหยัดที่สุด
การพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรเป็นสิ่งที่สาคัญและมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
จะส่งผลให้งานนั้นสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้กาหนดไว้ องค์ กรแต่ละองค์กรมีเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป อาจขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร ระยะเวลา การดาเนินงาน
ประสบการณ์ ลักษณะการดาเนินงานขององค์กร ถ้าองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถถือเป็น
ข้อได้เปรียบของการดาเนินงานขององค์กร บุคลากรภายในองค์กรจาเป็น ต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ
การทางาน ซึ่งผลงานที่ได้จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ปราศจากข้อผิดพลาด มีความทันต่อเวลา
ทันต่อการใช้งานของผู้ใช้งบการเงิน ลูกค้ามีความพึงพอใจในงานที่ส่งมอบให้บุคลากรภายในองค์กรจึง
มีความส าคัญ และมีค วามจ าเป็ น อย่างยิ่ง ในการด าเนิ นงาน (ศรี อุ บล ทองคา, 2557: 30)
ประสิทธิภาพการทางานจึงถือเป็นหัวใจสาคัญขององค์กรที่จะส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรตามที่องค์กรได้วางไว้ การที่บุคลากรขององค์กรทางานหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น สามารถบ่งบอกได้ว่าบุคลากรเป็นบุคลที่มีความรู้ ความสามารถ.มีทักษะ ในการปฏิบัติที่ดี และ
สามารถสะท้อนถึงผลการดาเนินงานขององค์กรว่าองค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ผู้บริหาร
ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าวจึงได้แสวงหาแนวทางและวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรทางานหรือ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่การที่บุค ลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่
จะส่งผลต่อองค์กรเท่านั้นยังส่งผลถึงผู้ปฏิบัติงานได้ (ศุภดา สุริยสุภาพงศ, 2558)
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องค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางาน
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.ไดมีจาแนกองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การทางาน ไวดังนี้ 1. ปราโมทย์..รอดวินิจ (2557: 32).ไดอธิบายถึงองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การทางานที่เกี่ยวกับองค์กร ซึ่งนาไปสูผลผลิตที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีหลักการทางาน 3 ด้าน คือ
1).เวลา (Time) หมายถึง ความสามารถของนักบัญชีในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายให้สาเร็จทันตามระยะเวลากาหนดไว.หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ ข้อมูลที่นาไปใช้ในการตัดสินใจ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของกิ จ การตรงตามความต้ อ งการ
ของผู้บริหารต้องพิจารณาเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจากการรายงานที่ทันเวลากับความเชื่อถือ
ไดของรายงานนั้น กล่าวคือ หากกิจการรอจนกระทั่งทราบข้อมูลในนั้นในทุกด้านจึงจะเสนอรายงาน
ทางการเงิน รายงานนั้น อาจมีความเชื่อถือไดสู ง แต่ ไมมีประโยชน์ต่อผู้ใช้การเงินในการตัดสิ นใจ
เนื่องจากไมทันต่อเวลา
2).คุ ณ ภาพของงาน (Quality.of.Work).หมายถึ ง นั ก บั ญ ชี ข ององค์ ก รสามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย โดยงานที่ปฏิบัตินั้นมีคุณภาพสูงหรือดีมากน้อยเพียงใด สวนใหญ่มัก
กาหนดว่าคุณภาพของงานจะต้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง.เชื่อถือได้ เรียบร้อย และสมบูรณตาม
กาหนด นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของงานนั้ นด้วย การควบคุมงาน
เพื่อกากับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไดมาตรฐาน อันเป็นการตรวจตราควบคุมให้ผลผลิตของงานที่
ออกมาถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน และพยายามที่จะยกมาตรฐานให้สูงขึ้นจนเป็นที่พอใจของฝ่าย
บริหาร และลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ การละเลยการควบคุมงานจะมีผลต่อการปล่อยปละละเลย ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานอาจไมปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบหรือปฏิบัติผิดพลาด บกพรองไมไดผลตามเป้าหมาย
ไมทันเวลา และเกิดการสูญเปลาของทรัพยากร
3) ปริมาณงาน (Work”Quantity).หมายถึง.นักบัญชีขององค์กรสามารถปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมาย โดยปริมาณที่แล้วเสร็จมีจานวนมากว่าจานวนงาน และเวลาทางานปกติ
2. ศุภ ดา..สุริย สุภ าพงศ์ (2558:.36) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของประสิทธิภ าพการ
ทางาน ประกอบด้วย ด้านผลการปฏิบัติงาน ด้านต้นทุนงาน และด้านเวลา ดังนี้
1) ด้านผลการปฏิบัติงาน (Performance).หมายถึง งานที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ไดมาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เชื่อถือได จะนามาซึ่ง ความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้รับตรวจ ผู้บริหาร เป็นต้น (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558)
2) ด้านต้นทุนงาน (Working Costs) ต้นทุนงานในการดาเนินงานเป็นเรื่องที่องค์กร
ให้ ค วามส าคั ญ ซึ่ง จะสะท้ อ นถึ ง ผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า ง
พอเหมาะพอควร.เพื่อที่จะไดรับประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรนั้น การใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง
พยายามไมให้เกิดส่วนเกินเหลือทิ้ง ไมใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ประสิทธิภาพการทางานถือเป็นหัวใจสาคัญขององค์กร ซึ่งทุก ๆ
องค์กรจาเป็นต้องมีประสิทธิภาพการทางานที่ดี ประสิทธิภาพการทางานเป็นความสามารถในการ
ทางาน.หรือการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์ กรให้ บรรลุผลสาเร็จหรือวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้
ส่งผลให้บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจสูงสุด .ดังนั้น องค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางาน
จึ ง ป ร ะ ยุ ก ต์ จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง . ป ร า โ ม ท ย์ . . ร อ ด วิ นิ จ ( 2 5 5 7) . แ ล ะ ศุ ภ ด า ใ สุ ริ ย สุ ภ า
พงศ์.(2558).องค์ประกอบของประสิทธิภาพการทางานที่จะทาให้เกิดผลสาเร็จนั้น ประกอบด้วย
1. คุณภาพของงาน หมายถึง การที่องค์กรมีผลงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง.เชื่อถือได้
และตรงตามระเบี ยบ.กฎเกณฑ์. ข้อบังคับ ตรงตามมาตรฐานที่องค์กรได้กาหนด ไม่มีข้อผิ ดพลาด
เกิดขึ้น เกิดการสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า
2. ปริมาณงาน หมายถึง องค์กรสามารถจัดสรรจานวนงานให้นักบัญชีได้อย่างเหมาะสมมี
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มจานวน และบรรลุวัตถุประสงค์งานในแต่ละด้าน
3. เวลา หมายถึง ความสามารถของนักบัญชีที่ใช้ในปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายให้สาเร็จ
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด มีการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถของนักบัญชีในการปฏิบัติงานที่ไดมาตรฐาน
มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ เชื่อถือได ครบถ้วนสมบูรณทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
5..ต้นทุนงาน หมายถึง องค์กรมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเกิดขึ้นภายใต้งบประมาณที่
กาหนดไว้ มีการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น.ใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่อย่างจากัด.และเกิดประโยชนสูงสุด
จากทรัพยากรนั้น
นอกจากนี้ จากการศึกษางานวิจั ยในอดีตพบว่า ทั กษะทางวิช าชีพ ด้านทักษะทางการ
บริ ห ารองค์ ก รและการจั ด การธุ ร กิ จ ด้ า นทั ก ษะทางคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล ด้ า นทั ก ษะทาง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกและส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของนั ก บั ญ ชี ใ นส านั ก งานบั ญ ชี จั ง หวั ด นครราชสี ม า (ฐิ ติ รั ต น์ มี ม าก
และคณะ, 2559) นอกจากนั้น สุพรรษา จิตต์มั่น และกรรณิการ์ ธรรมสรากูร (2559) พบว่า ทักษะ
ทางปัญญา ทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้านคุณลักษณะ และทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ส่งผลเชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพการทางานด้านผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่ทักษะทางปัญญา และทักษะทางด้าน
ปฏิสัมพันธ์ ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทางานด้านต้นทุน และนอกจากนั้นยังพบว่าทักษะทาง
ปัญญา ทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ และทักษะทางด้านการบริหารองค์กร ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
การทางานด้านเวลา นอกจากนี้งานวิจัยในอดีตยังพบว่า 1) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านความรู้
และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้ านคุณภาพผลงาน 2) ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ด้านเจตคติ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านปริมาณผลงาน 3) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านเจต
คติ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานด้านความตรงต่อเวลาในการทางาน และ
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4) ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ ด้ า นเจตคติ ด้ า นทั ก ษะ และด้ า นความรู้ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม (ประทีป วจีทองรัตนา, 2558) นอกจากนั้น Abas and Imam (2016) พบว่า
ทักษะการจั ดการส่ ว นบุ คคล มีความสั มพั นธ์ในระดับปานกลางกับประสิ ทธิภ าพการทางานตาม
พฤติกรรมของพนั กงาน อย่ างไรก็ตาม การมีทักษะการคิ ดและการแก้ปัญหาทาให้ พนักงานได้รับ
ประโยชน์ ม ากขึ้ น และทั ก ษะในการท างานเป็ น ที ม หรื อ ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทางานตามพฤติกรรมของพนักงาน นอกจากนี้การที่องค์กรจะ
ประสบผลส าเร็ จ ได้ จ ะต้ อ งอาศั ย ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานทั้ ง ด้ านทั ก ษะ
ความสามารถของพนักงาน และค่านิยมที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า คุณ ลั ก ษณะของนัก บั ญ ชี ที่ พึง ประสงค์ ใ นด้า นต่ า งๆ
เป็นเครื่องมือในการจัดทาสารสนเทศทางการบัญชีให้มีคุณภาพและให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชี จึงตั้งสมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านปัญญามี
ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของส านั ก งานบั ญ ชี ใ นจั ง หวั ด ขอนแก่ น
(a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการปฏิบัติงาน และ
(e) ด้านต้นทุนงาน
สมมุติฐานที่ 2 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและการสื่อสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบั ญชี
ในจังหวัดขอนแก่น (a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน และ (e) ด้านต้นทุนงาน
สมมุติฐานที่ 3 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านการจัดการ
บุคคลมีความสั มพัน ธ์เชิงบวกกับ ประสิ ทธิภ าพการทางานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
(a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการปฏิบัติงาน และ
(e) ด้านต้นทุนงาน
สมมุติฐานที่ 4 a-e คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะด้านการจัดการ
องค์กรมีความสัมพันธ์เ ชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของส านักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
(a) ด้านคุณภาพของงาน (b) ด้านปริมาณงาน (c) ด้านเวลา (d) ด้านผลการปฏิบัติงาน และ
(e) ด้านต้นทุนงาน
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น จานวน 53 แห่ง
โดย โดยผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ตอบแบสอบถาม คือหัวหน้าสานักงานบัญชี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2560)
คณะผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้กับประชากรกลุ่มตัวอย่างตามสานักงานบัญชีใน
จังหวัดขอนแก่น จานวน 53 แห่ง จานวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมามีจานวน 45 ฉบับ และได้ทา
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณ์ทั้งสิ้น 43 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 79.25 เมื่อเปรียบเทียบกับแบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้อง
กับ Aaker, Kumar และ Day (2001) ได้เสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับเกินร้อยละ
20 ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จึงจะถือว่ายอมรับได้ว่ามีจานวนข้อมูลเพียงพอในการนาไปวิเคราะห์
ผลการวิจัย
2. การวัดคุณลักษณะของตัวแปร
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบสอบถ าม (Questionnaire) ตั ว แปรอิ ส ระ
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) จานวน 14 ข้อ โดยครอบคลุมเนื้อหาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่
ทักษะด้านปัญญา จานวน 3 ข้อ ทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่ อสาร จานวน 4 ข้อ ทักษะด้าน
การจั ดการบุ คคล จ านวน 3 ข้อ และทักษะด้านการจัดการองค์กร จานวน 4 ข้อ (ประยุกต์จาก
งานวิจัยของ ปราโมทย์ รอดวินิจ, 2558) ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชีใน
จังหวัดขอนแก่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 17
ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลประสิทธิภาพการทางาน 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณภาพของงาน จานวน 4 ข้อ
ด้านปริมาณงาน จานวน 4 ข้อ ด้านเวลา จานวน 3 ข้อ ด้านผลการปฏิบัติงาน จานวน 3 ข้อ และด้าน
ต้นทุนงาน จานวน 3 ข้อ (ประยุกต์จากงานวิจัยของศุภดา สิริยสุภาพงศ์, 2558)
3. คุณภาพของเครื่องมือวัด
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ ในงานวิจัยนี้ได้ทาการศึกษา ทบทวนเอกสาร ทฤษฎีและ
งานวิจั ย ที่เกี่ย วข้ องและน ามาสร้ า งแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ โดยพิจ ารณาถึ ง
รายละเอียดที่ครอบคลุมถึงความมุ่งหมายและสมมติฐานการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ทดสอบความเที่ยงตรง
ผ่านการพิจารณาเนื้อหาของข้อคาถามจากผู้เชี่ยวชาญและหาค่าอานาจจาแนกแบบสอบถามเป็นราย
ข้อ (Discriminant Power) โดยใช้เทคนิค Item–total Correlation ซึ่งคุณลักษณะของนักบัญชีที่
พึงประสงค์ มีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.567 - 0.816 และประสิทธิภาพในการทางานของ
สานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่นมีค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.585 - 0.894 ซึ่งสอดคล้องกับ
Nunnally (1978) ได้นาเสนอว่าการทดสอบค่าอานาจจาแนกมากกว่า 0.40 เป็นค่าที่ยอมรับได้
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แสดงว่า แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถนามาใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่ อทาวิจัยได้ และ
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Test) เป็นรายด้านโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.761 - 0.782 และประสิทธิ ภาพในการทางานของ
สานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่นมี ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.701 - 0.866 ซึ่งสอดคล้อง
กับ Hair et al. (2006) แสดงความเห็นว่าค่า Alpha มากกว่า 0.7 เป็นค่าที่ยอมรับได้มีความ
เที่ยงตรงในการวัด แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสามารถนามาใช้ ในการเก็บข้อมูลเพื่อทา
วิจัยได้
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่
พึงประสงค์กับประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้
สมการ QFW = 𝛼1 + β1INT+ β2IAC+ β3PER+β4ORG+ε1
WOL = 𝛼2 + β5INT+ β6 IAC+ β7PER+β8ORG+ε2
TIL = 𝛼3 + β9INT+ β10IAC+ β11PER+β12ORG +ε3
OPE = 𝛼4 + β13INT+ β14 IAC+ β15PER+β16ORG+ε4
CFW = 𝛼5 + β17INT+ β18 IAC+ β19PER+β20ORG+ε5
เมื่อ

INT

แทน

IAC

แทน

PER

แทน

ORG

แทน

QFW

แทน

WOL

แทน

คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี
ที่พึงประสงค์ ด้านปัญญา
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี
ที่พึงประสงค์ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี
ที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการบุคคล
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก บั ญ ชี
ที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการองค์กร
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านคุณภาพของงาน
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านปริมาณงาน

1221

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

TIL

แทน

OPE

แทน

CFW

แทน
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คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านเวลา
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านผลการปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน
ของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ด้านต้นทุนงาน

ผลการวิจัย
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์และ
ประสิทธิภาพการทางาน ของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร QFW WOL
TIL
OPE
CFW
INT
IAC
PER
ORG
X
4.17
3.98
4.1
4.09
3.95
4.16
4.21
4.31
3.93
S.D. 0.58
0.55
0.52
0.58
0.65
0.63
0.48
0.50
0.53
QFW
0.679*** 0.480*** 0.751*** 0.548*** 0.790*** 0.450*** 0.671*** 0.642***
WOL
0.638*** 0.765*** 0.538*** 0.626*** 0.441*** 0.576*** 0.564***
TIL
0.524*** 0.440*** 0.530*** 0.445*** 0.495*** 0.550***
OPE
0.574*** 0.738*** 0.501*** 0.606*** 0.630***
CFW
0.480*** 0.358*** 0.482*** 0.521***
INT
0.536*** 0.654*** 0.718***
IAC
0.707*** 0.682***
PER
0.731***
ORG
*** p < 0.01, ** p < 0.05

จากตาราง 1
พ บ ว่ า ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ไ ม่ เ กิ น 0.90
( Berry.and.Feldman:.1985).แ ต่ ค ณ ะ ผู้ วิ จั ย ยื น ยั น ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ จึ ง ท า ก า ร ท ด ส อ บ
Multicollinearity โดยใช้ VIF ปรากฏว่ามีค่า VIF ของตัวแปรอิสระ คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์มีค่า.3.047.ซึ่งน้อยกว่า.10.แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน .แต่ไม่มีนัยสาคัญ (Black
et al., 2006)
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ตาราง 2 แสดงการทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึง
ประสงค์และประสิทธิภาพการทางาน
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

ทักษะด้านปัญญา
(H1a-H1e)
ทักษะด้าน
ความสัมพันธ์และการ
สื่อสาร (H2a-H2e)
ทักษะด้านการจัดการ
บุคคล (H3a-H3e)
ทักษะด้านการจัดการ
องค์กร (H4a-H4e)
Adjusted R2
Maximum VIF
***p<0.01, **p<0.05,

ด้าน
ด้านปริมาณ
คุณภาพ
งาน
ของงาน
Model 1 Model 2
H1a-H4a H1b-H4b
0.558*** 0.344**
(0.128)*** (0.161)**
-0.196**** -0.032***

ด้านเวลา

ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน

ด้านต้นทุน
งาน

Model 3
H1c-H4c
0.202
(0.163)
0.076

Model 4
H1d-H4d
0.501***
(0.146)***
0.036***

Model 5
H1e-H4e
0.177
(0.211)
-0.125

(0.171)***

(0.213)**

(0.216)

(0.194)***

(0.281)

0.396***
(0.182)***
0.075***
(0.177)***
0.643***
3.047***

0.285***
(0.228)***
0.119***
(0.222)***
0.385***
3.047***

0.105
(0.231)
0.245
(0.225)
0.279
3.047

0.169***
(0.207)***
0.118***
(0.201)***
0.532***
3.047***

0.276
(0.300)
0.376
(0.291)
0.236
3.047

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบผลกระทบ 4 ด้านของคุณลักษณะของนัก
บัญชีที่พึงประสงค์ ประกอบด้วยด้านทักษะด้านปัญญา ด้านทักษะด้านความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ด้านทักษะด้านการจัดการบุคคล และด้านทักษะด้านการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานของสานักงานบัญชีด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้าน
เวลา ด้านผลการปฏิบัติงาน และด้านต้นทุนงาน ตามสมมุติฐานที่ 1-4 a-e ดังนี้1. ทักษะด้านปัญญามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านคุณภาพของงานß (H1a: ß = 0.558; p.<’0.01).ด้านปริมาณงาน.
(H1b:.ß.=.0.344; p.<.0.05) และด้านผลปฏิบัติงาน(H1d:.ß.=.0.501; p.<.0.01).ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฐิติรัตน์..มีมาก และคณะ (2559).กล่าวว่า การที่นักบัญชีมีทักษะด้านปัญญาจะส่งผลให้
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งานมีคุณภาพ และมีปริมาณงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา..จิตต์มั่น และ
กรรณิการ์..ธรรมสรากูร (2559) .กล่าวว่า.ทักษะด้านปัญญาของนักบัญชีจะส่งผลต่อผลปฏิบัติงาน
ของ.นักบัญชีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร น่าน ดังนั้น H1a,H1b,H1d
ยอมรับสมมติฐาน
ในทางตรงกั น ข้ า มทั ก ษะด้ า นปั ญ ญาไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกกั บ ด้ า นเวลา
(H1c:.ß.=.0.202; p > 0.005)
และต้นทุนงาน.(H1e:.ß.=.0.177;.p.>.0.05).ดังนั้น.H1c,H1e ปฏิเสธสมมติฐาน
2..ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ด้านคุณภาพของงาน.(H2a: ß.=.-.0.196;.p.>.0.05).ด้านปริมาณงาน.(H2b: ß.=.-.0.032;.p.>.0.05)
ด้านเวลา.(H2c: ß.=.0.076;.p.>.0.05).ด้านผลการปฏิบัติงาน.(H2d: ß.=.0.036;.p.>.0.05).และด้าน
ต้นทุนงาน (H2e: ß = - 0.125; p > 0.05) ดังนั้น H2a-e ปฏิเสธสมมติฐาน
3.’ทักษะด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านคุณภาพของงานง(H3a:
ß’= 0.396; p < 0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์..มีมาก และคณะ (2559).กล่าวว่าการที่
นักบัญชีมีทักษะการจัดการบุคคลจะส่งผลให้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น H3a ยอมรับสมมติฐาน
ในทางตรงกันข้ามทักษะด้านการจัดการบุคคลไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านปริมาณ
งาน (H3b:.ß.=.0.285;.p.>.0.05).ด้ า นเวลา (H3c: ß.=.0.105;.p.>.0.05).ด้ า นผลการปฏิ บั ติ ง าน.
(H3d: ß.=.0.169;.p.>.0.05).และด้ า นต้ น ทุ น งาน.(H3e: ß.=..0.276;.p.>.0.05).ดั ง นั้ น H3b-e”
ปฏิเสธสมมติฐาน
4. ทักษะด้านการจัดการองค์กรไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับด้านคุณภาพของงาน (H4a:
ß .=.0.075;.p.>.0.05). ด้ า น ป ริ ม า ณ ง า น . ( H4b: ß .=.0.119;.p.>.0.05). ด้ า น เ ว ล า . ( H4c:
ß.=.0.245;’p.>.0.05).ด้านผลการปฏิบัติงาน.(H4d: ß.=.0.118;.p.>.0.05).และด้านต้นทุนงาน (H4e:
ß.=.0.376;.p.>.0.05).ดังนั้น H4a-e ปฏิเสธสมมติฐาน
สรุปและอภิปรายผล
รายงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบของคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อประสิทธิภาพ
การทางานของสานักงานบัญชีในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านทักษะทางปัญญา มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน และด้านผลการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากนักบัญชีที่มีทักษะด้านปัญญา มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี และมีทักษะ
ด้านต่าง ๆ จะส่งผลให้นักบัญชีมีสามารถในการปฏิบัติงานและมีผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการ

1224

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ใช้งาน และมีปริมาณงานที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ (2559)
กล่าวว่าด้านทักษะทางการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ ด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะ
บุคคล ด้านทักษะทางปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการสื่อสาร และด้านทักษะทางปัญญามีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน ด้านเวลา ด้านคุณภาพของงาน และด้านปริมาณงาน
ของนักบัญชีในสานักงานบัญชี จังหวัดนครราชสีมา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพรรษา จิตต์มั่น
และกรรณิการ์ ธรรมสรากูร (2559) กล่าวว่าทักษะทางปัญญาทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะด้าน
คุณลักษณะและทักษะด้านปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน ด้านผลการปฏิบัติงาน
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ด้านทักษะด้านการจัดการบุคคลมีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทางานโดยรวม ด้านคุณภาพของงาน เนื่องจาก นักบัญชีมีการ
จัดการด้านบุคคลในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวางแผนบริหารเวลาในการทางาน และมี
ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อคุณภาพของรายงานทางการเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐิติรัตน์ มีมาก และคณะ (2559) กล่าวว่า นักบัญชีที่สามารถทางานเป็นทีม และมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนสานักงานให้มีความเจริญก้าวหน้าและประสบผลสาเร็จสามารถ
ทางานให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีการเรียงลาดับความสาคัญของการทางาน สามารถจัดทารายงาน
งบการเงินได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจในการ
นาสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 สานักงานบัญชีควรนาผลการวิจัยไปใช้ในการกาหนดคุณลักษณะของนักบัญชีที่
พึงประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานสูงสุด
1.2 สานักงานบัญชีควรนาผลการวิจัยไปประยุ กต์เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
นโยบายในการกล่ าวชมเชยหรือให้ผ ลตอบแทนแก่พนักงานบัญชีที่ปฏิบัติงานส าเร็จหรือเพื่อเป็น
แรงจูงใจในการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ส านั ก งานบั ญ ชี ค วรน าผลการวิ จั ย มาเป็ น เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณานั ก บั ญ ชี
ในสานักงานหรือใช้เป็นแนวทางในการกาหนดหน้าที่ของนักบัญชี
2.ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาคุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์
ในหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ น อกเหนื อ จากส านั ก งานบั ญ ชี เช่ น หน่ ว ยงานของรั ฐ บาลและหน่ ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น

1225

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2.2 ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรหาวิธีการในการวิจัยในลักษณะอื่น เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและแตกต่างไปจากวิธีการเดิม เช่น การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
2.3 ผู้ที่สนใจในการทาวิจัยครั้งต่อไปควรนาผลการวิจัยด้ านที่มีระดับนัยสาคัญหรือ
ได้รับการยอมรับมากที่สุดไปศึกษาหาข้อมูลเชิงลึก.เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีต่อไป
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การสร้างตัวละครในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake
Character Creation in the Sib Song Saow Series of Chiffon_cake
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งตั ว ละครในนวนิ ย ายชุ ด สิ บ สองเศร้ า ของ Chiffon_cake
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครและพฤติกรรมของตัวละครเอกที่ปรากฏในนวนิยาย
ชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ บัลลังก์ปักษา ราชาวิหค และดุจนกในกรง
ขัง โดยจะศึก ษาตามแนวคิ ดการสร้ างตัว ละคร ทฤษฎี จิต บุ คลิ ก ภาพ และทฤษฎี จิต วิ ทยาสั ง คม
ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการสร้างตัวละครแบบพลวัตเป็นกลวิธีที่ผู้แต่งนามาใช้ในการสร้างตัวละครเอก
โดยทาให้ตัวละครมีความสมจริงและมีบุคลิกที่สร้างความน่าสนใจแก่ผู้อ่าน ทั้งยังพบว่าตัวละครเอก
ทุกตัว มีความเป็นตัวละครต่อเนื่ องซึ่งจะปรากฏในอีกเรื่องหนึ่งเสมอ ส่วนพฤติกรรมของตัว ละคร
พบว่า ตัวละครทุกตัวถูกควบคุมพฤติกรรมด้วย Id Ego และ Superego พบการแสดงสัญชาตญาณ
แบบมุ่งเป็นและมุ่งตาย นอกจากนี้ยังใช้กลวิธีการป้องกันตัวมากกว่าหนึ่งชนิดในการปกป้องตัวเอง
และแก้ปัญหาตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ตัวละครแสดง
พฤติกรรมแบบการมีปม (Persona Unconscious) และแบบการสร้างภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวัง
มากที่สุด(Persona) ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) และยังพบว่าตัวละครอีก
5 ตัว แสดงพฤติกรรมที่เกิดจากสภาพสังคมเป็นตัวกระตุ้นมากกว่า 1 ขั้น ตามแนวคิด Psychosocial
stage ของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson)
คาสาคัญ: การสร้างตัวละคร สิบสองเศร้า ชิฟฟอน เค้ก
Abstract
The aim of this character creation in the Sib Song Saow Series of
Chiffon_cake research was to study the character creation and behavior of
protagonist in the Sib Song Saow Series of Chiffon_cake 3 chapters; Ban Lang Pak Sa,
Ra Cha Wi Hok and Duj Nok Nai Krong Khang by using character creation concept,
theories of personality and Social Psychological Theory. The results of this character
creation in the Sib Song Saow Series of Chiffon_cake research was found that
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Dynamic character creation strategies was the tactics used by the author, to create
the protagonist. The character was made to be realistic and got interesting
personality for readers. It was also found that every protagonist did appear in
another chapter, successively. It was found that behavior of every character was
controlled by Id Ego and Superego, shown through intuitive and destructive.
Furthermore, more than one types of self-defense was used to protect ones’ self
and the characters also solved the problems by using Psychoanalytic Theory of
Sigmund Freud. It was found that the characters showed their Persona Unconscious
and Persona based on the concept of Carl Gustav Jung, and five more characters
showed their Behavior of social conditions more than 1 step based on Psychosocial
stage concept of Erik H. Erikson.
Keywords: character creation, Sib Song Saow, Chiffon_cake
บทนา
นวนิยายเป็นวรรณกรรมบันเทิงคดีรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ อ่านอย่างแพร่หลาย
ซึ่งบุญยงค์ เกศเทศ (2536, หน้า 106) ได้กล่าวถึงนวนิยายว่า นวนิยายนั้นเป็นการบรรยายพฤติกรรม
ของมนุษย์และสังคม อาจเกิดขึ้นจากความเป็นจริง หรือจินตนาการของผู้เขียนหรือระคนกันระหว่าง
ข้อเท็จจริงกับจินตนาการซึ่งนวนิยายอาจมีวิธีการเขียนได้หลายรู ปแบบ เนื้อหาของนวนิยายส่วนใหญ่
มักจะกล่าวถึงความรักโดยใช้ตัวละครเป็นตัวแทนจินตนาการของผู้เขียน ในปัจจุบันการเขียนนวนิยาย
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก นอกจากจะใช้ตัวละครชายหญิงแล้ว ผู้เขียนยังสร้างตัวละครที่อยู่เหนือ
ค่านิยมแบบเก่าอย่างการใช้ตัวละครที่เป็นเพศเดียวกันและผูกเรื่องให้ตัวละครนั้นรักกันเอง ซึ่งเรื่อง
ดังกล่าวได้กลายเป็นนวนิยายรักร่วมเพศในที่สุด
นวนิยายชุดสิบสองเศร้า เป็นผลงานเขียนของ Chiffon_cake มีลักษณะเป็นนวนิยายรัก
ร่วมเพศระหว่างชายกับชาย มีแนวคิดการเขียนจากคาสแลงว่า “นก” ที่มีความหมายสื่อถึงความ
ผิดหวัง โดย Chiffon_cake (ม.ป.ป.,531) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของนวนิยายชุดนี้ว่า “สิบสอง
เศร้า” มีที่มาจากผู้ชายสิบสองคนที่ผิดหวังจากความรักในรูปแบบต่าง ๆ กันออกไป ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเป็นความรักที่เกี่ยวโยงกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คาว่า “เศร้า” คนเขียนตั้งใจสื่อถึงความผิดหวัง
หรือคาที่กาลังฮิต ๆ กันนั่นก็คือ “นก” ซึ่งนวนิยายชุดสิบสองเศร้าประกอบไปด้วยเรื่อง บัลลังก์ปักษา
ราชาวิหค และ ดุจนกในกรงขัง โดยทั้งสามเรื่องจะมีพื้นหลังฉากเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัย B มีการ
ด าเนิ น เรื่ อ งตามปฏิ ทิ น เริ่ ม ต้ น ที่ เ รื่ อ งบั ล ลั ง ก์ ปั ก ษา เรื่ อ ง ราชาวิ ห ค และเรื่ อ ง ดุ จ นกในกรงขั ง
ตามลาดับ นอกจากนี้ ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของนวนิยายชุดสิบสองเศร้าคือกลวิธีการสร้างตัว
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ละคร Chiffon_cake ได้สร้างตัวละครที่มีพฤติกรรมชัดเจนอย่างโดดเด่น อีกทั้งยังสามารถใช้ตัวละคร
เล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดังที่วนิดา บารุงไทย (2543, หน้า 130) ได้กล่าวถึงตัวละครว่าเป็น
บุคคลที่ผู้แต่งกาหนดขึ้น เป็นองค์ประกอบสาคัญในการเล่าเรื่องในนวนิยายทุกประเภท เพราะถ้าไม่มี
ตัวละครก็ไม่มีเรื่อง นอกจากนี้ตัวละครยังเป็นจุดดึงดูดความสนใจ ความประทับใจของผู้อ่านมากกว่า
ส่วนอื่น ๆ ของนวนิยาย
รูปแบบกลวิธีการสร้างและการใช้ตัวละครของ Chiffon_cake มีความหลากหลายด้าน
พฤติกรรม มีการสร้ างปมปั ญหาและความเป็นมาให้ กับตัว ละครทุกตัว อย่างน่าสนใจและสมจริ ง
เนื่องจากการสร้างให้ตัวละครต่าง ๆ ในเรื่องมีความชัดเจนด้านพฤติกรรม ความคิด อุดมการณ์ จะ
ช่วยสร้างให้ตัวละครมี แรงดึงดูดที่ทาให้ผู้อ่านพึงพอใจหรือเกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครนั้น ๆ ได้
นอกจากนี้รูปแบบการนาเสนอตัวละครของ Chiffon_cakeยังมีรูปแบบที่เรียกว่าตัวละครต่อเนื่องอยู่
ด้วย กล่าวคือเมื่อนวนิยายเรื่องหนึ่งได้จบลงแล้ว แต่ตัวละครจากเรื่องนั้นจะกลายเป็นตัวละครที่มี
บทบาทในเรื่องต่อไปในฐานะตัวละครรองหรือตัวละครประกอบขึ้นอยู่กับบริบทเหตุการณ์ และไม่
เพีย งแค่น วนิ ย ายชุดสิบ สองเศร้ าเท่านั้นที่มีการใช้กลวิธีนาเสนอตัว ละครแบบนี้ เพราะงานเขียน
ส่วนมากของ Chiffon_cakeปรากฏการใช้ตัวละครต่อเนื่องอยู่หลายเรื่องด้วยกัน หากแต่นวนิยายชุด
สิบสองเศร้านี้มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด อีกประการหนึ่งคือการเลือกใช้ตัวละครเพศชาย
ให้เป็นตัวเอกในการดาเนินเรื่อง นับเป็นการผลิตซ้านวนิยายแนวความรักเดิมในรูปแบบใหม่และเป็นที่
น่าสังเกตอีกว่า นวนิยายชุดสิบสองเศร้าของ Chiffon_cake ได้รับความนิยมอ่านมากในกลุ่มนักอ่าน
ปัจจุบันจนสานักพิมพ์เอเวอร์วายที่เป็นสานักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์ออกแบบกล่องสาหรับใส่นวนิยายชุด
นี้จ าหน่ ายในเวลาต่อมา และทายอดขายสู งสุ ดส าหรับบูธ ของส านักพิมพ์ในงานมหกรรมหนังสื อ
แห่งชาติครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561 อีกด้วย
ตัวละครเอกในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีสังคมจริง
ของมนุษย์เป็นต้นแบบ ทาให้พฤติกรรมของตัวละครเอกที่แสดงออกมามีความซับซ้อน ทาให้เห็นถึง
ความใส่ใจในรายละเอียดของผู้เขียน ส่งผลให้นวนิยายมีคุณภาพและยังทาให้นวนิยายได้รับความ
สนใจจากผู้อ่าน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครเอกในนวนิยายชุดดังกล่าว
เพื่อทราบถึงกลวิธีในการสร้างตัวละครที่ผู้แต่งใช้และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับตัว
ละครในนวนิยายอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครและพฤติกรรมของตัวละครเอก ที่ปรากฏในนวนิยายชุดสิบ
สองเศร้า ของ Chiffon_cake
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วิธีดาเนินการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากนวนิยายชุดสิบสองเศร้า แต่งโดย Chiffon_cake ประกอบด้วย
เรื่อง บัลลังก์ปักษา ราชาวิหค และดุจนกในกรงขัง ตีพิ มพ์โดยสานักพิมพ์เอเวอร์วาย ผู้วิจัยได้เลือก
ศึกษาเฉพาะตัวละครเอกของนวนิยายแต่ละเรื่องจานวน 6 ตัว ได้แก่ ทนาย อาสา สงคราม อ้าย คีน
และน้าเงิน
กรอบแนวคิดการศึกษา
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. กรอบแนวคิดการสร้างตัวละคร ตามแนวคิดของวนิดา บารุงไทย (วนิดา บารุงไทย, 2544
หน้า 134) สาหรับวิเคราะห์กลวิธีการสร้างและการนาเสนอตัวละคร ดังนี้
ตัวละครสถิต คือ ตัวละครที่มีการแสดงอารมณ์หรือพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้านเดียว
ตลอดทั้งเรื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกและบทบาท
ตัวละครพลวัต คือ ตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ทาให้เกิด
บุคลิกที่หลากหลาย
2. กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมตั ว ละคร เป็ น แนวคิ ด และทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยา
ประกอบด้วย ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) และคาร์ล กุสตาฟ จุง
(Carl Gustav Jung) และทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) เป็นกรอบ
การศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) (Hall, C.S. &
Lindzey, G, 1979 อ้างอิงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554, หน้า 17-31) ประกอบด้วย
2.1.1 แนวคิดโครงสร้างจิต ได้แก่ Id คือ พลังของจิตไร้สานึก แสดงออกมาโดยที่ไม่
รู้ตัว มักกระทาโดยสัญชาตญาณและแรงขับต่าง ๆ Ego คือ พลังของจิตที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Id
แต่กระทาไปโดยรู้สานึก มีเหตุผล และSuperego คือ พลังของจิตที่อยู่เหนือ Id และ Ego เป็นพลังจิต
ที่มีศีลธรรมรู้คุณค่า
2.1.2 แนวคิดสัญชาตญาณ ได้แก่ สัญชาตญาณมุ่งเป็น คือ สัญชาตญาณแห่งการเอา
ชี วิ ต รอดของมนุ ษ ย์ และสั ญ ชาตญาณมุ่ ง ตาย คื อ สั ญ ชาตญาณที่ ม นุ ษ ย์ โ หยหาความตาย
ความเจ็บปวด
2.1.3 แนวคิดกลไกการป้องกันตัว ได้แก่ การเก็บกด คือการแก้ปัญหาโดยการเก็บ
อารมณ์ความรู้สึกไว้ในใจไม่เปิดเผยออกมา การทาตัวให้เหมือน คือการเลียนพฤติกรรมให้เหมือนสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา การหาสิ่งทดแทน คือการหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาทดแทนสิ่ง
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หนึ่งจากการที่ปรารถนาแล้วไม่ได้สิ่งที่ปรารถนามาครอบครอง การแสดงปฏิกิริยาแกล้งทา คือ การ
ทาพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันการรู้สึกเสียหน้า เสียใจ หรือไม่โดดเด่น การซัดทอด คือ
การระบายอารมณ์จากสิ่งที่พบเจอกับอีกสิ่งหนึ่งเป็นการซัดทอดอารมณ์ไปที่ผู้อื่น และองุ่นเปรี้ยว
มะนาวหวาน เป็นกลไกที่ได้จากข้อคิดในนิทานอีสป มีลักษณะเป็นการปลอบใจตนเองเมื่อรู้สึกผิดหวัง
ในสิ่งที่ต้องการ
2.2 ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) (Hall, C.S. &
Lindzey, G, 1979 อ้างอิงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554, หน้า 35-38) ประกอบด้วย แนวคิด
โครงสร้างบุคลิกภาพ ได้แก่ Ego คือ จิตสานึกที่รวมถึงสติสัมปชัญญะและความรู้สึกนึกคิด Personal
Unconscious คือ การมีปมด้อยในจิตใจ Collective Unconscious คือ จิตใต้สานึกที่เกี่ยวพันกับ
สัญชาตญาณที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกเกิด Persona คือ พฤติกรรมการแสดงออกตามที่สังคมคาดหวัง
Anima และ Animus คือ ลักษณะของความเป็นชายหญิง และ Shadow คือ อารมณ์ที่ซ่อนลึกอยู่
ภายในจิตใจ
2.3 ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) (Erikson, E.H.,
1964 อ้างอิงใน ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2554 หน้า 56-66) ได้แก่ แนวคิด Psychosocial Stage
ประกอบด้วย
ขั้นที่ 1 การไว้ใจและการระแวง
ขั้นที่ 2 ความเป็นตัวของตัวเองและความละอายใจ
ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่มและความรู้สึกผิด
ขั้นที่ 4 การเอาการเอางานและปมด้อย
ขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเองและการไม่เข้าใจตัวเอง
ขั้นที่ 6 ความสนิทสนมและความเปล่าเปลี่ยว
ขั้นที่ 7 การส่งเสริมผู้อื่นและความรักตัวเอง
ขั้นที่ 8 ความมั่นคงทางจิตใจและความสิ้นหวัง
ผลการวิจัย
ในการวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งตั ว ละคร:
กรณี ศึ ก ษาในนวนิ ย ายชุ ด สิ บ สองเศร้ า ของ
Chiffon_cake ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครของ Chiffon_cake จากตัวละครเอก
จานวน 6 ตัว โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดกลวิธีการสร้างและจิตวิทยา ผลการศึกษาวิจัยปรากฏดังนี้
1. ทนาย เป็นตัวละครเอกในเรื่อง บัลลังก์ปักษา ตัวละครทนายเป็นตัวละครแบบพลวัต ใน
ขณะเดียวกันตัวละครนี้ก็ยังเป็นตัวละครต่อเนื่อง โดยเปลี่ยนบทบาทหน้าที่เป็นตัวละครประกอบใน
เรื่อง ราชาวิหค ทาหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรมของตัวละครเอกให้แ สดงออกมาและยังทาหน้าที่เป็นตัว
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ช่วยในการแก้ไขปัญหาของตัวละครเอกอีกด้วย สาหรับพฤติกรรมของตัวละครทนายที่วิเคราะห์ตาม
ทฤษฎีจิตบุคลิกของซิกดมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) พบว่าตัวละครทนายถูกควบคุมพฤติกรรม
โดย Id และ Ego นอกจากนี้ยังแสดงสัญชาติญาณมุ่งเป็นออกมา ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
สัญชาตญาณมุ่งเป็ น ดังกล่าวถูกกระตุ้นด้ว ยแรงขับทางเพศ และพบว่าตัว ละครทนายมีกลไกการ
ป้องกันตัว 2 ชนิด คือ การเก็บกดและการแสดงปฏิกิริยาแกล้งทา ในส่วนของแนวคิดจิตบุคลิกภาพ
ของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) พบว่าตัวละครทนายมีพฤติกรรมแบบ Persona คือ การ
แสดงพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง ตัวละครทนายต้องสร้างภาพลักษณ์ต่อสังคมว่าเขาไม่ได้ชอบอาสา
เนื่องจากเคยออกปากพูดว่าตนจะไม่มีทางชอบอาสาเด็ดขาด เมื่อตัวละครทนายเริ่มเกิดความรู้สึก
ชอบอาสาซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยกล่าวไว้นั้น ทาให้เขาต้องแสดงพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังว่า
เขาจะทาอย่างที่พูดไว้ได้จ ริง และในส่ว นของจิตวิทยาสั งคมของแอริค เอช แอริคสั น (Erik H.
Erikson) พบว่าตัวละครทนายมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 4 คือ การเอาการเอางาน
พฤติกรรมนี้เองที่ส่งผลให้ตัวละครทนายสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่น
2. อาสา เป็นตัวละครเอกในเรื่อง บัลลังก์ปักษา ตัวละครอาสาเป็นตัวละครแบบพลวัตและ
เป็นตัวละครต่อเนื่อง โดยปรากฏตัวอีกครั้งในฐานะตัวละครประกอบในเรื่อง ราชาวิหค แต่ไม่ได้ทา
หน้าที่ส่งเสริมตัวละครเอกในด้านใดด้านหนึ่งอย่างชัดเจน เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตั วละครอาสา
ตามทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)พบว่าตัวละครอาสาถูกควบคุม
พฤติกรรมโดย Id และ Ego ตัวละครอาสาแสดงสัญชาตญาณแบบมุ่งตายเมื่อเขาประสบปัญหา กลไก
การป้องกันตัวที่ตัวละครอาสาใช้ปรากฏ 3 ชนิด ได้แก่ การเก็บกด การทาตัวให้เหมือน และการแสดง
ปฏิกิริยาแกล้งทา เมื่อวิเคราะห์ตัวละครอาสาตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl
Gustav Jung) พบว่าตัวละครนี้แสดงพฤติกรรมแบบ Personal Unconscious หรือการมีปม และ
Anima-Animus หรือความเป็นชายหญิง เนื่องจากตัวละครอาสาถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะบุคลิกที่
ดึงดูดเพศเดียวกัน ทาให้เกิดเป็นปมด้อยภายในใจ เพราะแม้เขาจะเป็นผู้ชายแต่กลับมีคุณลักษณะของ
เพศหญิงที่โดดเด่นกว่า ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ Personal Unconscious และ Anima-Animus ของตัว
ละครอาสามีความสัมพันธ์กันจนส่งผลให้ตัวละครอาสามีทัศนคติ แบบ Introversion หรือการไม่เข้า
หาสังคมในที่สุด และในส่วนของแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson)
พบว่าตัวละครอาสามีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 1 คือ การไว้ใจและการระแวง
พฤติกรรมนี้เกิดจากการที่ตัวละครอาสาไม่สามารถไว้ใจเพื่อนผู้ชายได้ เนื่องจากเขามั กถูกเพื่อนที่เป็น
เพศเดียวกันสารภาพรักเสมอ
3. สงคราม เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ราชาวิหค ตัวละครสงครามเป็นตัวละครแบบพลวัตและ
เป็นตัวละครต่อเนื่อง ตัวละครนี้ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในฐานะตัวละครประกอบในเรื่อง บัลลังก์ปักษา
ทาหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรมตัวละครเอกในเรื่องให้แสดงพฤติกรรมออกมา และยังทาหน้าที่เป็นตัว
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ละครที่สร้างปมปัญหาให้เกิดขึ้นภายในเรื่องอีกด้วย ตัว ละครสงครามปรากฏตัวในฐานะตัวละคร
ประกอบอีกครั้งในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง โดยทาหน้าที่กระตุ้นพฤติกรรมตัวละครเอกให้แสดงออกมา
เช่นกัน เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครสงครามตามแนวคิดของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
พบว่า ตัวละครสงครามถูกควบคุมพฤติกรรมโดย Id และ Ego มีการแสดงสัญชาตญาณแบบมุ่งเป็นใน
รูปแบบของการดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้นจากปัญหา และพบว่ามีการใช้กลไกการป้องกันตัว 3 ชนิด ได้แก่
การเก็บกด การแสดงปฏิกิริยาแกล้งทา และการซั ดทอด ในส่วนของแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล
กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) พบว่าตัวละครสงครามมีพฤติกรรมแบบ Persona และ Shadow
เนื่องจากตัวละครสงครามมีบทบาทเป็นประธานหอพักนักศึกษาชายสองที่ถูกสังคมสร้างภาพลักษณ์
ขึ้นมาว่าต้องขัดแย้งกับประธานหอพักนักศึกษาชายสาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวละครสงครามไม่ได้
ต้องการให้เป็นเช่นนั้น เขาสนิทกับประธานหอพักนักศึกษาชายสามและมีใจให้ แต่ด้วยความยึดติดใน
ศักดิ์ศรีและความคาดหวังของบุคคลรอบตัวทาให้เขาต้องสร้างพฤติกรรมขัดแย้งกับประธานหอพัก
นักศึกษาชายสามขึ้นมา และในส่วนแนวคิดจิตวิทยาสั งคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson)
พบว่าตัวละครสงครามมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 6 คือ การลดความเป็นตัวเอง
เพื่อเข้าหาผู้อื่น เนื่องจากตัวละครสงครามเป็นตัวละครที่มี Id สูงมาก ดังนั้นพฤติกรรมที่ถูกควบคุม
โดย Id จึงเด่นชัด แต่เมื่อตัวละครสงครามตกลงคบหากับคนรัก เขาจึงเริ่มปรับปรุงตัวเองเพื่อให้คนรัก
ไม่อึดอัดใจเมื่อมีเขาอยู่ด้วย
4. อ้าย เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ราชาวิหค ตัวละครอ้ายเป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็นตัว
ละครต่อเนื่อง ตัวละครนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง บัลลังก์ปักษา ในฐานะตัวละครประกอบ ทาหน้าที่
กระตุ้นให้ตัวละเอกแสดงพฤติกรรมและสร้างสถานการณ์ภายในเรื่องให้เกิดปมปัญหาต่าง ๆ และ
ปรากฏตัวอีกครั้งในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง โดยทาหน้าที่เป็นตัวละครประกอบเช่นเดิมแต่ไม่มีบทบาท
มากนัก เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละครอ้ายตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของ ซิกมันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) พบว่าตัว ละครอ้ายถูกควบคุมพฤติกรรมโดย Id และ Ego มีการแสดง
สัญชาตญาณแบบมุ่งเป็นและใช้กลไกการป้องกันตัว 2 ชนิด คือ การเก็บกดและการซัดทอด ในส่วน
ของแนวคิดจิตบุคลิกภาพของ คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) พบว่าตัวละครอ้ายมี
พฤติกรรมแบบ Persona และ Shadow เนื่องจากตัวละครอ้ายมีบทบาทในเรื่อง ราชาวิหค เป็น
ประธานหอพักนักศึกษาชายสามซึ่งถูกสร้างให้มีความขัดแย้งกับประธานหอพักนักศึกษาชายสอง แต่
ความขัดแย้งดังกล่าวเป็นความขัดแย้งที่สังคมคาดหวังให้เกิดขึ้น ดังนั้นตัวละครอ้ายจึงมีพฤติกรรม
สร้างบุคลิกตามที่สังคมคาดหวังโดยการแสร้งขัดแย้งกับประธานหอพักนักศึกษาชายสองทั้งที่พวกเขา
เป็นเพื่อนกัน และในส่วนของแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) พบว่า
ตัวละครอ้ายมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ถึง 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเอง ขั้ นที่ 6
การลดความเป็นตัวเองเพื่อเข้าหาผู้อื่น และขั้นที่ 7 การสนับสนุนผู้อื่น
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5. คีน เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง ตัวละครคีนเป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็น
ตัวละครต่อเนื่อง โดยปรากฏบทบาทเป็นตัวละครประกอบในเรื่อง ราชาวิหค ทาหน้าที่เป็นผู้ส่งเสริม
ให้ตัวละครเอกได้แสดงพฤติกรรมที่ต้องการ และช่วยสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ เมื่อวิเคราะห์ตัวละครคี
นตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) พบว่าตัวละครนี้ถูกควบคุม
พฤติกรรมไว้ด้วย Id, Ego และ Superego ซึ่งตัวละครคีนเป็นตัวละครเดียวในนวนิยายชุดสิบสอง
เศร้าที่ถูกควบคุมพฤติกรรมด้วยโครงสร้างจิตทั้ง 3 รูปแบบ นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครมีการแสดง
สัญชาตญาณแบบมุ่งเป็น และปรากฏใช้กลไกการป้องกันตัว 2 ชนิด คือ การทาตัวให้เหมือนและการ
หาสิ่งทดแทน เมื่อวิเคราะห์ตามแนวคิดจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)
พบว่าตัวละครคีนมีการแสดงพฤติกรรมแบบ Ego ทั้งนี้ Ego ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl
Gustav Jung) มีความแตกต่างกับ Ego ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ตรงที่ Ego ของ
คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) จะครอบคลุมไปถึงสติสัมปชัญญะและความรู้สึกนึกคิด
มากกว่าการมีเหตุผลอย่างเดียว และยังพบว่ามีการแสดงพฤติกรรมแบบ Personal Unconscious
อีกด้วย จากการวิเคราะห์พบว่าตัวละครคีนเป็นตัวละครที่ผู้แต่งสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวละครที่มีปมใน
ลักษณะของอาการทางจิตซึ่งเกิดจากการที่เขาสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กทาให้เป็นโรคนอนคนเดียวไม่ ได้
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อนาแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) มา
วิเคราะห์ พบว่าตัวละครคีนมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage 2 ขั้นด้วยกัน คือ ขั้นที่ 1 การ
ไว้ใจและการระแวง และขั้นที่ 5 การค้นพบตัวเอง พฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ของตัว
ละครคีนถูกสังคมกระตุ้นให้เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด เริ่มจากการที่เขาไม่สามารถไว้ใจใครได้อีกหลังจากที่
เขาได้สูญเสียแม่ไป ส่งผลให้เขาเลือกใช้การทางานเป็นทางออกของปัญหา เขาจึงเริ่มทางานตั้งแต่อายุ
ยังน้อยและประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานในที่สุด
6. น้าเงิน เป็นตัวละครเอกในเรื่อง ดุจนกในกรงขัง เป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็นตัวละคร
ต่อเนื่อง ตัวละคร น้าเงินปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง ราชาวิหค ในฐานะตัวละครประกอบแต่ไม่มี
บทบาทมากนั ก เมื่ อ วิ เ คราะห์ ตั ว ละครน้ าเงิ น ตามแนวคิ ด จิ ต บุ ค ลิ ก ภาพของซิ ก มั น ด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) พบว่าตัวละครนี้ถูกควบคุมพฤติกรรมด้วย Id และ Superego โดย Superego
ของตัวละครเกิดขึ้นจากการที่ผู้แต่งสร้างตัวละครน้าเงินให้เป็นตัวละครที่ไม่มีฐานะทางการเงินตั้งแต่
ต้น เมื่อพิจารณาภูมิหลังตัวละครจะพบว่าตัวละครน้าเงินเป็นตัวละครเดียวในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า
ที่ไม่มีฐานะทางการเงินที่ดีนัก และด้วยเหตุนี้เองทาให้เขามีอุปนิสัยเจียมตัวซึ่งส่งผลให้มีจิตสานึกแบบ
Superego ในที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าตัวละครน้าเงินแสดงสัญชาตญาณแบบมุ่งตาย และปรากฏใช้
กลไกการป้ องกัน ตัว เพีย งชนิ ดเดีย ว คื อ การเก็บกด ในส่ ว นของแนวคิ ดจิต บุคลิ ก ภาพของคาร์ ล
กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) พบว่าตัวละครน้าเงินมีการแสดงพฤติกรรมแบบ Personal
Unconscious หรือการมีปม เนื่องจากตัวละครน้าเงินเป็นเด็กกาพร้า เขาเติบโตขึ้นมาด้วยการดูแล
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จากปู่ของเขาซึ่งเป็นคนสวน ทาให้ส่วนลึกภายในจิตใจเขาต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครั ว
และในส่วนของแนวคิดจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson) พบว่าตัวละครน้า
เงินมีพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage ขั้นที่ 4 คือ ขั้นการเอาการเอางาน วิเคราะห์ได้จากการที่
ตัว ละครน้ าเงินเริ่ มทางานหาเงิน ใช้เองตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อต้องการแบ่งเบาภาระของปู่ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด โดยสภาพสังคมแวดล้อมที่กระตุ้น
คือความยากจนนั่นเอง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้
ตาราง 1 แสดงผลสรุ ป การวิเคราะห์ ข้อมูล ตามแนวคิดทฤษฎีจิตบุคลิ กภาพของซิกมั นด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) และคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)

ตัวละคร

ทนาย

อาสา

สงคราม

ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ซิกด์มันด์ ฟรอยด์ (Sigmund
ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ
Freud)
คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustuv
Jung)
โครงสร้าง สัญชาตญาณ
กลไกการ
จิต
ป้องกันตัว
- Id
- แบบมุ่งเป็น - การเก็บกด
- Persona
- Ego
- การแสดง
ปฏิกิริยา
แกล้งทา
- Id
- แบบมุ่งตาย - การเก็บกด
- Personal Unconscious
- Ego
- การทาตัวให้
- Anima Animus
เหมือน
- Attitude แบบ Introversion
- การแสดง
ปฏิกิริยา
แกล้งทา
- Id
- แบบมุ่งเป็น - การเก็บกด
- Persona
- Ego
- การแสดง
- Shadow
ปฏิกิริยา
แกล้งทา

1236

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ตัวละคร

อ้าย
คีน

น้าเงิน

ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ
ซิกมันด์ ฟรอยด์ซิกด์มันด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) (ต่อ)
โครงสร้าง สัญชาตญาณ
กลไกการ
จิต
ป้องกันตัว
- การซัดทอด
- Id
- แบบมุ่งเป็น - การเก็บกด
- Ego
- การซัดทอด
- Id
- แบบมุ่งเป็น - การทาตัวให้
- Ego
เหมือน
- การหาสิ่ง
Superego
ทดแทน
- Id
- แบบมุ่งตาย - การเก็บกด
Superego

ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของ
คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustuv
Jung)

- Persona
- Shadow
- Ego
- Personal Unconscious

- Personal Unconscious

จากตารา งข้ า งต้ น สรุ ป ได้ ว่ า ตั ว ละค รเอกทุ ก ตั ว ในนว นิ ยายชุ ด สิ บ สองเศร้ า
ของ Chiffon_cake เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีจิตบุคลิกภาพซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)
พบว่า ตัวละครเอกทุกตัวมี Id เป็นโครงสร้างจิตพื้นฐานและมี Ego หรือ Superego เข้ามาร่วมด้วย
ขึ้นอยู่กับภูมิหลังและสภาพสังคมแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้น การแสดงออกของสัญชาตญาณมีเพียงตัว
ละครเอก 2 ตัว คือ อาสาและน้าเงินเท่านั้นที่แสดงออกมาในแบบสัญชาตญาณมุ่งตาย ตัวละครเอก
ทุกตัวมีการใช้กลไกการป้ องกันตัวแบบเก็บกดมากที่สุด ยกเว้นแต่ตั วละครคีนที่ไม่ได้ใช้กลไกการ
ป้องกันตัวดังกล่าว ในส่วนของทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung)
พบว่าการสร้างตัวละครให้มีพฤติกรรมแบบ Persona และ Personal Unconscious เป็นรูปแบบที่
Chiffo_cake ใช้สร้างตัวละครเอกมากที่สุด โดยการสร้างให้ตัวละครเอกมีพฤติกรรมเช่นนี้จะช่วยให้
ตัวละครเอกมีความน่าสนใจ มีมุมมองหลากมิติในตัวเอง ช่วยให้การดาเนินเรื่องเป็นที่น่าสนใจและน่า
ติดตามว่าตัวละครเอกเหล่านั้นจะมีวิธีการดาเนินชีวิตอย่างไร
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ตารางที่ 2 แสดงผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดจิตวิทยาสังคม Psychosocial Stage ของ
แอริค เอช แอริคสัน (Erik H. Erikson)

Psychosocial Stage

ทนาย

ขั้นที่ 1 การไว้ใจและการระแวง
ขั้น ที่ 2 ความเป็ น ตัว ของตัว เองและความ
ละอายใจ
ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่มและความรู้สึกผิด
ขั้นที่ 4 การเอาการเอางานและปมด้อย
ขั้น ที่ 5 การค้นพบตัว เองและการไม่เข้าใจ
ตัวเอง
ขั้ น ที่ 6 ความสนิ ท สนมและความเปล่ า
เปลี่ยว
ขั้นที่ 7 การส่งเสริมผู้อื่นและความรักตัวเอง
ขั้นที่ 8 ความมั่น คงทางจิ ตใจและความสิ้ น
หวัง

-

ตัวละครเอก
อาสา สงครา อ้าย
ม
/
-

คีน

น้าเงิน

/
-

-

/
-

-

-

/

/

/
-

-

-

/

/

-

-

-

-

-

/
-

-

-

จากตารางข้างต้น สรุ ป ได้ว่า ตัว ละครเอกทุกตัว จะปรากฏพฤติกรรมตาม Psychosocial
Stage อย่างน้อย 1 ขั้น ตัวละครที่ปรากฏพฤติกรรมตาม Psychosocial Stage มากที่สุดคือตัวละคร
อ้าย โดยพบว่าปรากฏพฤติกรรม 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 5 6 และ 7 รองลงมาคือตัวละครคีน พบว่าปรากฏ
พฤติกรรม 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 และ 5 ส่วนตัวละครเอกอื่น ๆ พบดังนี้ ตัวละครทนายปรากฏพฤติกรรม
ในขั้นที่ 4 ตัวละครอาสาปรากฏพฤติกรรมในขั้นที่ 1 ตัวละครสงครามปรากฏพฤติกรรมในขั้นที่ 6 ตัว
ละครน้าเงินปรากฏพฤติกรรมในขั้นที่ 4 นอกจากนี้ยัง พบว่า พฤติกรรมใน Psychosocial Stage ขั้น
ที่ 2 3 และ 8 ไม่ปรากฏในตัวละครเอกตัวใดในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า
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สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
ตัวละครเอกที่ทาการวิเคราะห์ทุกตัวเป็นตัวละครแบบพลวัต เนื่องจากมีความหลากหลาย
ทางอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรม อีกทั้งตัวละครเอกทุกตัวยังเป็นตัวละครต่อเนื่องอีกด้วย โดยตัว
ละครเอกจากเรื่องหนึ่งจะปรากฏตัวในอีกเรื่องในฐานะตัวละครประกอบเสมอ และตัวละครเอกที่
กลายเป็นตัวละครประกอบเหล่านั้นจะทาหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้ตัวละครเอกในเรื่องนั้น ๆ แสดง
พฤติกรรมออกมา ในส่วนของการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตบุคลิกภาพของซิกมันด์
ฟรอยด์ (Sigmund Freud)ประกอบด้วยแนวคิดโครงสร้างจิต สัญชาตญาณ และกลไกการป้องกันตัว
พบว่า ตัวละครส่วนใหญ่ถูกควบคุมพฤติกรรมไว้ด้วย Id ซึ่งตัวละครที่ถูกควบคุมพฤติกรรมไว้ด้วย Id
ประกอบด้ว ย ทนาย อาสา สงคราม คีน และน้ าเงิน มีเ พียงตั ว ละครอ้ายเท่า นั้นที่ไ ม่ถูกควบคุ ม
พฤติกรรมโดย Id สัญชาตญาณที่พบว่าตัวละครได้แสดงออกมา คือ สัญชาตญาณแบบมุ่งเป็นและ
สัญชาตญาณมุ่งตาย โดยสัญชาตญาณทั้งสองแบบพบในอัตรา 4:2 จากจานวนตัวละครเอกทั้งหมด 6
ตัว และกลไกการป้องกันตัว พบว่า มีเพียงตัวละครคีนเท่านั้นที่ไม่ใช้กลไกการป้องกันตัวแบบเก็บกด
การวิเคราะห์ พฤติกรรมตัว ละครโดยใช้ทฤษฎีจิตบุคลิ กภาพของคาร์ล กุส ตาฟ จุง (Carl
Gustav Jung) ประกอบด้วยแนวคิดโครงสร้างบุคลิกภาพ พบว่า ตัวละครมีพฤติกรรมแบบ Persona
Unconscious หรือ การมีปม และแบบ Persona หรือ การสร้างภาพลักษณ์ที่สังคมคาดหวัง
มากที่สุด
การวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาสังคมของแอริค เอช แอริคสัน (Erik H.
Erikson) ประกอบด้วย แนวคิด Psychosocial stage พบว่า ตัวละครทุกตัวยกเว้นตัวละครน้าเงินที่
ปรากฏพฤติกรรมตาม Psychosocial stage มากกว่าหนึ่งขั้น และพบว่าตัวละครอ้ายปรากฏ
พฤติกรรมมากถึงสามขั้นด้วยกัน
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครโดยใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา สามารถกล่าวได้ว่า
พฤติกรรมของตัวละครทุกตัวที่แสดงออกมามีเกิดขึ้นจากพื้นฐานทางอารมณ์ ทัศนคติ ตลอดจนเกิด
จากอิทธิพลของสภาพสังคมแวดล้อม รวมทั้งภูมิหลังในอดีต ซึ่งปัจจัยทั้งหมดส่งผลให้ตัวละครเกิดปม
ภายในใจ เกิดความต้องการ และเกิดความไม่ต้องการและแสดงพฤติกรรมออกมาในที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การสร้างตัวละครในนวนิยายชุดสิบสองเศร้า ของ Chiffon_cake ผลการวิจัย
พบว่า ตัวละครเอกทุกตัวเป็นตัวละครแบบพลวัตและเป็นตัวละครต่อเนื่อง ในส่วนของการวิเคราะห์
โดยทฤษฎีทางจิตวิทยาพบว่า ตัวละครเอกทุกตัวสร้างขึ้นมาโดยนาอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์มาใช้
โดยอารมณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่ในรูปของ Id หรือจิตไร้สานึกซึ่งเป็นพฤติกรรมหลักที่ตัวละครเอกทุกตัว
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แสดงออกมา เช่น การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวในที่สาธารณะ การบังคับข่มขู่ผู้อื่น การประชดประชัน
เป็ น ต้ น ผู้ เขี ย นสร้ า งตัว ละครเอกขึ้ นมาโดยค านึง ถึง ความเป็ นจริง ทั้ งการแสดงออกทางอารมณ์
พฤติกรรม รวมไปถึงทัศนคติ ซึ่งปัจจัยที่นามาใช้เพื่อให้ตัวละครเอกในเรื่องแสดงพฤติกรรมดังกล่าว
ตามสภาพสังคมแวดล้อมของตัวละคร ซึ่งสภาพสังคมดังกล่าวผู้เขียนได้จาลองจากสภาพสังคมจริง
ของมนุษย์ทาให้เรื่องมีความสมจริงและน่าสนใจ เช่น การสร้างให้ตัวละครมีปมในอดีตทาให้กลัวการ
อยู่คนเดียวหรือพฤติกรรมอื่น ๆ การสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งหรืออึดอัดใจให้กับตัวละครเอก
ต้ อ งเผชิ ญ การสร้ า งสถานการณ์ ใ ห้ ตั ว ละครแสดงทั ศ นคติ ค วามคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัลพัชร จรัสเพชร (2555) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลวิธีการสร้างตัวละคร
ในนวนิยายของ “กิ่งฉัตร” ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่โดดเด่นของตัวละครของกิ่งฉัตรคือ ตั วละครแต่ละ
ตัวจะมีบุคลิกลักษณะ ทัศนคติและบทบาทที่แตกต่างกันในเรื่องซึ่งเกิดจากภูมิหลังของตัวละครเอง ไม่
ว่าจะเป็นพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม ตัวละครจะมีนิสัยซับซ้อน ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง หากมีนิสัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป จะมีพฤติกรรมและความคิดที่สมเหตุสมผล มีลักษณะเหมือนคนทั่วไปในสังคม จะ
เห็นได้ว่า การสร้างตัวละครที่พื้นหลังเป็นสังคมจริงจะช่วยให้ตัวละครมีความสมจริงและมีความน่า
ติดตามและส่งผลให้นวนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน เช่นเดียวกับนวนิยายชุดสิบสอง
เศร้าที่ผู้เขียนผูกตัวละครเอกไว้กับสังคมที่สมจริงในปัจ จุบัน ทาให้ตัวละครมีพฤติกรรมที่เป็นพลวัต
และมี ความซับ ซ้อ นทางอารมณ์ เหมือ นมนุ ษย์ จนสามารถทาให้ นวนิย ายชุด นี้ เป็ นนวนิ ยายที่ ท า
ยอดขายสูงสุดให้กับสานักพิมพ์เอเวอร์วายในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 ที่จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 21 มีนาคม 2561 – 8 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษากลวิธีการสร้างตัวละครของนักเขียนท่านอื่นที่มีผลงานเขียนนวนิยายแนวรักร่วมเพศ
2. ศึกษาปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อตัวละครในวรรณกรรมอื่น ๆ เช่น เรื่องสั้น กวีนิพนธ์
3. ศึกษาเปรียบเทียบงานเขียนของ Chiffon_cake กับงานเขียนของนักเขียนท่านอื่นที่มีงาน
เขียนในลักษณะเดียวกัน
กิตติกรรมประกาศ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ ว ยการให้ ค าปรึ ก ษาจาก ดร.วรั ญญา ยิ่ งยงศั ก ดิ์ หั ว หน้ า
สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้คอยให้ คาปรึกษาและชี้แนะแนว
ทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณนางสาวสุรภา ปุญยะศิริ และนางสาวจิตสุภา ก๋าเงิน
ผู้ช่วยเหลืองานวิจัย ที่ช่วยเหลือด้านข้อมูลและเนื้อหาจนงานวิจัยชิ้นนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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การรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการทางานที่พยากรณ์ความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงานในธุรกิจขนส่ง
Perceived Organizational Climate and Fatigue on work Predting
Turnover Intertion of Employees in Transport Business.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเหนื่อยล้าในการทางานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 3) เพื่อพยากรณ์ความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงานด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้ าในการทางาน
กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ทางานในธุรกิจขนส่ง จานวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกจาก
งานของพนักงาน 2) ความเหนื่อยล้าในการทางานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงาน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 3) การรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความเหนื่ อ ยล้ า ในการท างาน สามารถพยากรณ์ ค วามตั้ ง ใจลาออกจากงานของพนั ก งาน
ซึ่งกาหนดเป็นสมการถดถอย คือ ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน = 2.745 + .110
(ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์)
คาสาคัญ: การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความเหนื่อยล้าในการทางาน ความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงาน
Abstract
This research is a correlational research. The objectives of this research 1) to
study the relationship between the perception of organizational climate and
turnover intentions of employees, 2) to study the relationship between fatigue on
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work and turnover intentions of employees and 3) to predict the level of turnover
intentions of employees with the perception of organizational climate and fatigue on
work. The sample group was 320 employees. The instruments for gathering data
were questionnaires. The statistics employed for data analysis were frequency,
percentage, mean, standard deviation, Pearson product-moment correlation
coefficient and stepwise multiple regression analysis. The results were concluded
that: 1) the level of turnover intentions, the perception of organizational climate and
fatigue on work of the employees were at moderate level. 2) There was not a
relationship between the perception of organizational climate and turnover
intentions. 3) There was a positive relationship between fatigue on work and turnover
intentions with a statistical significance level of 95 percent 4) The perception of
organizational climate and fatigue on work was able to predict turnover intentions.
The regressive equation as follows: turnover intentions of employees = 2.745 + .110
(Fatigue on work in the facet of emotional).
Keywords: The Perception of Organizational Climate, Fatigue, Turnover Intentions
บทนา
การดาเนินชีวิตของมนุษย์จาเป็นต้องอาศัยการคมนาคมเป็นหลักทั้งในด้านการขนส่งทางบก
ทางอากาศหรือทางน้า ซึ่งในทุกๆกิจกรรมของมนุษย์ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการขนส่งของคนจากที่ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งหรือจะเป็นการขนส่งสินค้า เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค
ต่างๆ หรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบ เช่น การสร้างบ้านมนุษย์ต้องอาศัยการขนส่งวัสดุต่างๆเพื่อน ามาสร้าง
บ้าน ดังนั้น การขนส่งได้เข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น อาจเรียกว่าขาดไม่ได้ โดยเฉพาะ
ทางด้านธุรกิจการขนส่งเข้ามามีบทบาทมากที่สุด ธุรกิจขนส่งถือเป็นธุรกิจอันเป็นรากฐานสาคัญใน
การพัฒนาประเทศ ทั้งในแง่ของระบบเศรษฐีและระบบการคมนาคมขนส่ง หลักจากที่ประเทศไทยได้
ผ่านภาวะวิกฤติการทางเมืองและเศรษฐกิจ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่างตื่นตัวเพื่อการฟื้นฟู
พัฒนาองค์การให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในภาวะฟื้นตัว การขนส่งซึ่งเป็นส่วนสาคัญในระบบ
โลจิ ส ติ กส์ และการก่ อสร้ างได้ ขยายตั ว เพิ่ม ขึ้น ทั้งการขนส่ ง ภายในประเทศและระหว่า งประเทศ
โดยเฉพาะการขยายตัวด้านการขนส่งภายในประเทศ โดยการขนส่งนั้นมีการขนส่งทั้ง ทางรถบรรทุก
ทางรถไฟ ทางน้า และทางอากาศ (สมคิด, 2545)
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจขนส่ง ซึ่ง
ล้ ว นแล้ ว แต่ ขึ้ น อยู่ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การ การรั บ มื อ และการจั ด การ
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ทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นหน้าที่ที่สาคัญที่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมกับงานที่กาหนดไว้ นอกจากนั้นผู้บังคับบัญชายังต้องอาศัยกล
ยุทธ์การบริหารงาน เพื่อให้พนักงานลดความคิดที่ จะตั้งใจที่จะลาออกจากงาน โดยให้พนักงานมีการ
พัฒนาคุณภาพและฝีมือในการทางาน มีการประเมินผลงาน มีประโยชน์ที่เอื้อหนุนกันในการองค์การ
การสร้างขวัญและกาลังใจ สร้างบรรยากาศในองค์การและทัศนคติที่ดีต่อองค์การ เพื่อให้พนักงานลด
ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและทางอารมณ์ หากองค์การใดพัฒนาบุคคลภายในองค์การ ให้พนักงานมี
แรงจูงใจในการทางาน ผลงานที่ได้ก็จะมีประสิทธิภาพแก่องค์การ และทาให้พนักงานมีความเชื่อมั่นใน
องค์การ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่กาลังเผชิญวิกฤติ ทาให้สถานการณ์ของการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลง องค์การธุรกิจจึงจาเป็นต้องมี
การปรั บ ตั ว เพื่ อสร้ างความได้ เปรี ย บในการแข่ ง ขัน โดยหลายองค์ การมุ่ง เน้ น ให้ ค วามส าคัญ กั บ
พนักงานซึ่งมีความสาคัญต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม หากองค์การสามารถสร้างให้พนักงาน
เกิดเจตนาที่ดี มีความศรัทธาต่อองค์การและทุ่มเททางานอย่างสุดความสามารถ ช่วยให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์แห่งความสาเร็จทางธุรกิจ แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบัน พบว่า
องค์การหลายแห่งประสบปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์คล้ายคลึงกัน คือ พนักงานมีความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากงาน โดยความตั้งที่จะลาออกจากงานของพนักงานนั้นเป็นปัญหาที่มีความสาคัญ
องค์การจะแก้ไขปัญหานี้ได้นั้นจะต้องทราบสาเหตุที่แท้จริงทาให้พนักงานมีความตั้งใจจะลาออก
เสียก่อน จึงจะสามารถดาเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บรรยากาศในองค์การก็เป็นผลทา
ให้เกิดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ มีได้อยู่หลายประการได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่อร่วมงาน ลักษณะงาน เป็นต้น ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน เป็นความคิดที่บุคคลสมัครใจที่
จะต้องการลาออกจากการเป็นบุคลากรในองค์การนั้นๆที่ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อไปทางานที่องค์การแห่ง
ใหม่หรือเปลี่ยนอาชีพในอนาคต ดังนั้นความตั้งใจที่จะลาออกจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการพยากรณ์การ
ลาออกจากงานได้เป็นอย่างดี (Cho, et al., 2009) โดยงานวิจัยเกี่ยวกับการลาออกจากงานโดย
วิเคราะห์อภิมานพบว่าความตั้งใจจะลาออกจากงานมีอิทธิพลทางตรงต่อการลาออกจากงานจริงสูงถึง
ร้อยละ 0.45 (Zimmerman&Darnold, 2007) การตั้งใจที่จะลาออกจากงานนั้นเกิดจากการรับรู้
บรรยากาศองค์กรในการทางาน โดยกลุ่มคุณลักษณะของสภาพแวดล้อมของงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมนั้ นๆเข้าใจ รั บรู้ ทั้งโดยตรงและทางอ้อมบรรยากาศองค์การจะเป็นแรงกดดันที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานในการทางาน (Gibson 2009) ทั้งนี้บรรยากาศในองค์การก็เป็น
ผลทาให้ เกิดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานได้ มีได้อยู่ห ลายประการได้แก่ สภาพแวดล้อมในการ
ทางาน เพื่อร่วมงาน ลักษณะงาน เป็นต้น ความเหนื่อยล้าในการทางาน เป็นอาการที่เกิดจากการใช้
หรือทุม่ เทพลังและทรัพยากรด้านอารมณ์ไปในงานจนหมดสิ้น จนเกิดความอ่อนล้า เหนื่อยล้า ท้อแท้
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หมดหวังหรือแม้กระทั่งเกิดความรู้สึกคับข้องใจที่จะทางานให้ดีต่อไป เมื่อพนักงานมีความเหนื่อยล้า
ในการทางานจะทาให้พนักงานลดความรู้สึกที่ดีในการทางานลดลง (Schaufeli & Enzmann., et al.
1998.) ส่งผลให้ขาดความเชื่อมั่นในการทางานเกิดความเครียดเรื้อรังซึ่งมาจากความเครียดเรื้อรังจาก
การทางานและจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้รับบริการ จนทาให้พนักงานเกิดความรู้สึกสูญเสีย
ความผูกพันต่อผู้ร่วมงาน ขาดความเคารพผู้รับบริการและเพื่อนร่วมงาน และเกิดความตั้งที่จะลาออก
ในการทางานเกิดจากความเหนื่ อยล้าในการทางานจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องจัดการ เพื่อไม่ให้ เกิด
ปัญหามีความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การและความ
เหนื่อยล้าในการทางาน สามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ได้หรือไม่อย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงบรรยากาศองค์การ คุณภาพชีวิตในการทางานได้ถูกต้อง
และเหมาะสมแก่ความต้องการของพนักงาน อันจะส่งผลให้พนักงานลดความคิดในการความตั้งใจที่
จะลาออกจากงานของพนั ก งาน ในการท างานมากยิ่ง ขึ้น เพื่อ ลดอัต ราการลาออกของพนั กงาน
และทางานได้บรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์การ ช่วยผลักดันองค์การ
ไปสู่ความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการทางานกับความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงาน
3. เพื่อ พยากรณ์ความตั้ งใจลาออกจากงานของพนั กงานด้ว ยการรั บรู้บรรยากาศองค์การ
และความเหนื่อยล้าในการทางาน
นิยามศัพท์
1. พนักงาน หมายถึง บุคคลที่ทางานในระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้าฝ่ายที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในบริษัทธุรกิจขนส่ง
2. ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน หมายถึง เจตนาของพนักงานในการสิ้นสภาพการ
เป็นสมาชิกขององค์กรโดยความสมัครใจ เพื่อโยกย้ายหรือไปทางานในองค์กรอื่น ซึ่งเป็นความสมัครใจ
มีการไตร่ตรอง วางแผนอย่างเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อให้หลุดพ้นสิ้นสุดสภาพจากการเป็นสมาชิกของ
องค์กรนั้น และคาดหวังว่าต้องได้รับสิ่งที่ดีขึ้นจากการลาออก
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3. การรั บ รู้ บ รรยากาศองค์ ก าร หมายถึ ง การรั บ รู้ ข องสมาชิ ก ภายในองค์ ก รที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมในการทางานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและทุกสิ่งทุกอย่างในองค์กร มีองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่
3.1 ด้านโครงสร้าง หมายถึง การสะท้อนความรู้สึกของพนักงานว่าองค์กรมีการวางแผนงาน
มีการระบุแนวทางการทางานและการประสานการทางานงานร่วมกัน มีการแบ่งความรับผิดชอบ
หน้าที่ อย่างชัดเจน ระดับเป้าหมายของการปฏิบัติงานที่จะทาให้ประสบความสาเร็จ หรือการแก้ไข
การสับสนในภาระหน้าที่เพื่อดาเนินการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอนและแบบ
แผน
3.2 ด้านมาตรฐาน หมายถึง การวัดการรับรู้การปฏิบัติงานและความสาคัญของเป้าหมายใน
การปฏิบัติงาน มีการทางานที่ดี ได้ระดับมาตรฐานตามที่กาหนด ที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งบุคคล
และแบบกลุ่มรวมไปถึง พนักงานมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ และทาให้ได้ระดับมาตรฐาน
ขององค์กรที่ตั้งไว้ เพื่อแสดงถึงคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับที่กาหนด
3.3 ด้านความรั บ ผิดชอบ หมายถึง ความรู้สึ กถึงการเป็นเจ้านายตนเอง และไม่มีการ
ตรวจสอบการตัดสินใจของเราอีกทีโดยผู้อื่น มีการสนับสนุนให้มีการจัดการและคิดวิธีแก้ปัญหาด้วย
ตนเองและแบบกลุ่ม รู้สึกพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย เมื่องานนั้นสามารถสาเร็จตามความตั้งใจที่
เป็นเป้าหมายของงาน
3.4 ด้านการเห็นคุณค่า หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานถึงการได้รับรางวัลเมื่อทางานได้ดี
หรือการตาหนิติเตียนลงโทษจากการทาผิด การมองเห็นคุณค่า สามารถบอกความสมดุล และความ
เหมาะสมระหว่างรางวัลและการตาหนิติเตียนได้ และช่วยเพิ่มขวัญกาลังใจในการทางานโดยการตอบ
แทนต่อการปฏิบัติงานที่ยากลาบาก ทางานหนัก หรือทางานนั้นได้ประสบความสาเร็จ และมีความ
ยุติธรรมต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานตามความจริงต่อทุกคน
3.5 ด้านการสนับสนุน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานถึงความไว้วางใจที่ถูกมอบหมายงาน
ให้ปฏิบัติและมีการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมเพื่อมีการพัฒนาของตัวพนักงานเอง และมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในองค์กร เป็นการให้ความสาคัญกับพนักงานเพื่อให้รู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
ทีมงานที่ดี และเมื่อพวกเขารู้สึกแล้ว เขาจะให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการและลดช่องว่างที่อาจจะ
เกิดขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกโดดเดี่ยว และแยกตัวออกจากผู้อื่นเนื่องจากขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร
3.6 ด้านความผูกพัน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานถึงความภาคภูมิใจในความสัมพันธ์ที่มี
ต่อองค์กร และมีการร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายขององค์กร การมี
ความรู้สึกผูกพันในองค์กรจะแสดงถึงมิตรภาพที่ดีมีความสัมพันธ์อันดีกับความจงรักภักดีของพนักงาน
และการที่พนักงานรู้สึกไม่มีความห่วงใยหรือสนใจต่อองค์กรและเป้าหมายขององค์กรนั้นแสดงว่า
องค์กรได้ให้ความสาคัญต่อความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรของพนักงานน้อยเกินไป
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4. ความเหนื่อยล้าในการทางาน หมายถึง อาการของผู้หมดกาลังใจและแรงจูงใจในการ
ทางาน เนื่องจากเหนื่อยล้ามากเกินไปทาให้รู้สึกไม่สบายกายและจิตใจ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่
4.1 ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกไม่สบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ
เช่น อาการเบื่อ เป็นทุกข์ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน
ใหม่ๆ เมื่อมีภาวะเหล่านี้แล้วทาให้การทางานแย่ลง
4.2 ความเหนื่อยล้าทางด้านร่างกาย หมายถึง อาการผิดปกติที่มีผลกระทบต่อร่างกายทาง
กายภาพเช่น การปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศีรษะ เวียนหัว สมองทางานได้ช้าลง มีอาการง่วงบ่อยๆ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ พนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในบริ ษั ท ในธุ ร กิ จ ขนส่ ง สองแห่ ง
ในกรุงเทพมหานคร จานวน 1,450 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานที่ทางานบริษัท
ในธุรกิจขนส่ง สองแห่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยมีวิธีการคานวณ
คือ สามารถคานวณตามสูตรของ Yamane
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาแนกตามบริษัท
บริษัทสองแห่งในกรุงเทพมหานคร

ประชากร
(N) คน

ตัวอย่างที่
คานวณได้ (n) คน

แบบสอบถาม
ที่แจกไป (ชุด)

แบบสอบถาม
ที่ได้กลับคืน (ชุด)

บริษัท ก
บริษัท ข
รวม

850
600
1,450

184
130
314

188
132
320

188
132
320

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
สร้างโดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงแบบสอบถามใน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ชุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลผู้ วิ จัย สร้ างขึ้ น เป็ นลั กษณะตรวจสอบรายการ
(Check-list) ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา
รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าทางานจนถึงปัจจุบัน มีจานวน 6 ข้อ
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้บรรยากาศองค์การ มีข้อคาถามจานวน 45 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยจาแนกการรับรู้บรรยากาศองค์การ
ทางาน ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่า
ด้านการสนับสนุน ด้านความผูกพัน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความเหนื่อยล้าในการทางาน มีข้อคาถามจานวน 25 ข้อ เป็นข้อ
คาถามเชิงบวกทั้งหมด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
จาแนกความเหนื่อยล้าในการทางานออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์ ด้านร่างกาย
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน มีข้อคาถามจานวน 13 ข้อ
เป็นข้อคาถามเชิงบวกทั้งหมด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรวัด (Rating Scale)
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการรับรู้บรรยากาศองค์การ ความเหนื่อยล้าในการทางาน ความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
ระดับความคิดเห็น
เห็นด้วยมากที่สุด

คะแนน
ข้อคาถามเชิงบวก
5

คะแนน
ข้อคาถามเชิงลบ
1

เห็นด้วยมาก

4

2

เห็นด้วยปานกลาง

3

3

เห็นด้วยน้อย

2

4

เห็นด้วยน้อยที่สุด

1

5

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
3.2 ตัว แปรพยากรณ์ ได้แก่ การรับรู้ บรรยากาศองค์การ ประกอบด้ว ย ด้านโครงสร้าง ด้าน
มาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็นคุณค่า ด้านการสนับสนุน และด้านความผูกพัน
และความเหนื่ อยล้ าในการทางาน ประกอบด้ว ย ความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ และความ
เหนื่อยล้าทางร่างกาย
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4. วิธีการดาเนินการ เก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยติดต่อทาหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูลซึ่งออกโดยคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ไปยังฝ่ายบุคคลไปยัง บริษัทในธุรกิจขนส่ง สอง
แห่ ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยวิ ธี ก ารตอบ
แบบสอบถาม
2. ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แจกแก่กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง จานวน 320 ชุด ซึ่งผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนต้นกุมภาพันธ์ 2561 โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้รับคืนมามีจานวนทั้งสิ้น
320 ชุด
3. ผู้วิจัยรวบรวบแบบสอบถามกลับคืนมาและทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
โดยพบว่าสมบูรณ์ครบทุกชุด และผู้วิจัยนาผลแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จานวน 320 ชุด มาให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้แล้ว นาคะแนนที่ได้ไปดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยข้อมูล ทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิว เตอร์ ซึ่งผู้วิจัยเมื่อได้รับ
แบบสอบถามจะทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กาหนด และลงรหัสของคะแนนในโปรแกรม เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป ดังนี้
3.5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส วุฒิการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มเข้าทางานจนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.5.2 ข้อมูลความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ข้อมูลการรับรู้บรรยากาศองค์การ และ
ข้อมูลความเหนื่อยล้าในการทางาน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3.5.3 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้ าในการทางานและการรับรู้บรรยากาศ
องค์การกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน โดยตัวแปรที่ 1 คือ ความเหนื่อยล้าในการทางาน
ตัวแปรที่ 2 คือความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศองค์ ก ารกั บ ความตั้ ง ใจลาออกจากงานของพนั ก งาน โดยตั ว แปรที่ 1 คื อ การรั บ รู้
บรรยากาศองค์ก าร ตั ว แปรที่ 2 คื อความตั้งใจลาออกจากงานของพนั กงาน ทดสอบโดยใช้ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยเกณฑ์หาค่า
ความสัมพันธ์ดังนี้
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เกณฑ์ค่าความสัมพันธ์ (ค่า r)
การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ (พวงรัตน์, 2540)
ค่าของสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ระดับความสัมพันธ์
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.80 ขึ้นไปอยู่ในระดับสูง
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.60 - 0.79 อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.40 - 0.59 อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.20 - 0.39 อยู่ในระดับค่อนข้างต่า
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ที่ต่ากว่า 0.20 อยู่ในระดับต่า
3.5.4 สร้างสมการพยากรณ์ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยผู้วิจัยจะทาการศึกษา
ว่าการรับรู้ บ รรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้าง ด้านมาตรฐาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการเห็ น
คุณค่า ด้านการสนับสนุน และด้านความผูกพัน ความเหนื่อยล้าในการทางาน ด้านอารมณ์ และด้าน
ร่างกาย มีอิทธิพลในการอธิบายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน มากน้อยเพียงใด
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดระดั บ ความมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ ร้ อ ยละ 95 และ
ร้อยละ 99
6. สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ตารางที่ 3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 การรับรู้บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
1.1 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านโครงสร้าง มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
1.2 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
1.3 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน

สถิติที่ใช้
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
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1.4 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการเห็นคุณค่ามีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
1.5 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านการสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
1.6 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ด้านความผูกพันมีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 2 ความเหนื่อยล้าในการทางานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
2.1 ความเหนื่อยล้าในการทางานด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
2.2 ความเหนื่อยล้าในการทางานด้านร่างกายมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการ
ทางาน อย่างน้อย 1 ตัวแปรสามารถพยากรณ์ความตั้งใจลาออกจาก
งานของพนักงาน
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Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Pearson product moment
correlation coefficient
Stepwise Multiple
Regression Analysis

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) ที่มุ่งศึกษาการรับรู้
บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการทางาน ที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของ
พนักงานในธุรกิจขนส่ง โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และนาข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามจานวน 320 ชุด มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดระดับ
ความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 และร้อยละ 99
สาหรั บ การวิเคราะห์ ข้อมูล และนาเสนอข้อมูล ผู้ วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยในรูปของตาราง
ประกอบคาบรรยาย โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
ของพนักงาน
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ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมและ
รายด้านกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
การรับรู้บรรยากาศองค์การ

ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
r
r2x100
Sig.
การรับรู้บรรยากาศองค์การ โดยรวม
.072
.052
.198
ด้านโครงสร้าง
.004
.0016
.949
ด้านมาตรฐาน
.016
.026
.772
ด้านความรับผิดชอบ
.034
0.112
.549
ด้านการเห็นคุณค่า
.062
.384
.268
ด้านการสนับสนุน
.063
.397
.260
ด้านความผูกพัน
.063
.397
.260
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95 หรือ ร้อยละ 99
จากตารางที่ 4 พบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การโดยรวมและรายด้านไม่มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการทางานกับความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงาน
ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่างความเหนื่อยล้าในการทางานโดยรวม
และรายด้านกับความความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
ความเหนื่อยล้าในการทางาน
ความเหนื่อยล้าในการทางานโดยรวม
ด้านอารมณ์
ด้านร่างกาย
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95

ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
r
r2x100
Sig.
.124*
1.53
.027
.129*
1.66
.021
.067
0.449
.234
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จากตาราง 5 พบว่า ความเหนื่อยล้าในการทางานโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 กล่าวคือ ถ้าความเหนื่อยล้า
ในการทางานเพิ่มขึ้น ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับระดับต่า (.124) คิดเป็นร้อยละ 1.53 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความเหนื่อยล้าในการทางาน
ด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้ งใจลาออกจากงานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อยู่ในระดับต่า (.129) คิดเป็นร้อยละ 1.66
2. พยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความเหนื่อยล้าในการทางาน
ตารางที่ 6 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการ
ทางานที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน
แบบที่
ตัวแปรพยากรณ์
R
R2 Adjusted R2
F
p
1 ความเหนื่อยล้าในการทางาน .129 .017
.014
5.423*
.021
ด้านอารมณ์
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95
จากตาราง 6 พบว่าตัวแปรการรับรู้บรรยากาศองค์การ และความเหนื่อยล้าในการทางาน ที่
พยากรณ์ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการถดถอย ทั้งหมด 1
ด้านย่อย ใน 3 ขั้นตอนโดยพิจารณาค่า F มีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การตัดสินใจ (Adjusted R2) พบว่า ขั้นที่ 1 ตัวแปรความเหนื่อยล้าในการทางาน ด้านอารมณ์
สามารถทานายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานได้ร้อยละ 1.40
ดังนั้น สมการถดถอยที่เหมาะสม คือความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน = a + b1 (ด้านอารมณ์)
เมื่อ a = ค่าคงที่
b1 = ค่าคะแนนดิบของด้านอารมณ์
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อหารูปแบบสมการทานาย ความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน
ตัวแปรพยากรณ์
1. (ค่าคงที่)
ความเหนื่อยล้าในการทางาน
ด้านอารมณ์
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 95

b
2.745
.110

S.E.b
.145
.047

β
.129

t
18.936
2.329

p
.000
.021

จากตารางที่ 7 พบว่าจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน สามารถสร้างสมการทานายความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงาน = 2.745 + .110 (ความเหนื่อยล้าในการทางาน
ด้านอารมณ์)
จากสมการดังกล่าวข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่า ถ้าความเหนื่อยล้าด้านอารมณ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน จะ
ทาให้คะแนนทานายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานเพิ่มขึ้น .110 คะแนน เมื่อแปลงคะแนน
ดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) จะได้สมการพยากรณ์ทานายความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงานในรูปคะแนนมาตรฐานดังนี้ทานายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน = .129 (ความ
เหนื่อยล้าในการทางานด้านอารมณ์)
ดังนั้น การรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการทางานอย่างน้อยหนึ่งตัวแปร
สามารถพยากรณ์ทานายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน จากการวิเคราะห์พบว่า ความ
เหนื่อยล้าในการทางาน ด้านอารมณ์ (b = .110, β = .129) สามารถพยากรณ์ทานายความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน ได้ร้อยล่ะ 1.7 (R2 = .017) และสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.423, p = .021) มีอานาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 1.70 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) ที่มุ่งศึกษาศึกษา การ
รับรู้บรรยากาศองค์การ ความเหนื่อยล้าในการทางาน ที่พยากรณ์ทานายความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพนักงานมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับ ความ
ตั้งใจในการลาออกของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการทางาน
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กับทานายความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน 3) พยากรณ์ทานายความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงาน ด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการทางาน
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ พนักงานของบริษัทธุรกิจขนส่งจานวน 1450 คน กลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 320 คน คานวณโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนของจานวนประชากรในแต่ละบริษัท
จากนั้นเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ได้จานวนตัวอย่าง
ตามสั ด ส่ ว นที่ ค านวณได้ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ด้ ว ยการหาค่ า เฉลี่ ย ( Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrad Diviation) ค่าสหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise
Multiple Regression Analysis) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในการวิจัย สรุป
ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การกับทานายความตั้งใจลาออกจากงานของ
พนักงาน
ผลการวิจัยพบว่าการรู้บรรยากาศองค์การ ของพนักงานไม่มีความสัมพันธ์กับทานายความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพนักงาน พบว่า ไม่มีการส่งผลในทางตรงจากการรับรู้บรรยากาศองค์การไปสู่
ความตั้งใจที่จะลาออก ซึ่งผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
บรรยากาศองค์การกับความตั้งใจลาออก โดยได้แบ่งการรับรู้บรรยากาศองค์การออกเป็น 5 มิติ
ด้วยกัน คือ ด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านลักษณะของงาน ด้านการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
ด้านสัมพันธภาพภายในหน่วยงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เขาพบว่าการรับรู้บรรยากาศ
องค์การโดยรวม และรายด้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงาน (ทิพย์
สุดา, 2550) หากพนักงานมีการรับรู้บรรยากาศองค์การที่ดียิ่งขึ้นย่อมส่งผลทาให้แนวโน้มทานาย
ความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (Skytt, Ljunggren
& Carlsson, 2007 ที่กล่าวว่าการรับรู้บรรยากาศองค์การในเชิงบวกจะช่วยลดแนวโน้มของการ
ลาออกของพนักงาน
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเหนื่อยล้าในการทางานกับทานายความตั้งใจในการลาออก
ของพนักงาน
ผลการวิจัยพบว่าความเหนื่อยล้าในการทางานมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออกของ
พนักงาน โดยความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.5 แต่ความเหนื่อยล้าทาง
ร่างกายไม่มีความสัมพันธ์ กับความความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานซึ่งผลการวิเคราะห์
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้อง ตามแนวคิดของ (Kim, Shin & Swanger, 2009) ความ
อ่อนล้า คืออาการเหนื่อยล้าทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจที่ไม่จาเป็นว่าต้องมีบุคคลอื่นเป็นต้นเหตุ
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แห่ งความเบื่ อหน่ ายโดยตรง กล่ าวอีกนัยคือความเหนื่อยล้ ามักได้รับการสั นนิฐ านว่าเป็นสภาวะ
เริ่มแรกที่สาคัญของการกระตุ้นระดับสูง (High Arousal) โดยองค์ประกอบความเหนื่อยล้าในการ
ทางานที่สัมพันธ์มากที่สุดกับบุคคลที่ทางานเกี่ยวข้องกับงานที่ซ้าซากและน่าเบื่อหรือต้องอยู่กับงาน
มาก (Jackson, Schwab & Schler, 1986) ความเหนื่อยล้าในการทางานความเหนื่อยล้าทางด้าน
ร่างกาย ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ และผลการวิเคราะห์ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานของ (Muldary, 1983) กล่าวว่า
ความเหนื่ อ ยล้ า ในการท างานเป็ น ความเสื่ อ มโทรมทางด้ า นร่ า งกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ เ กิ ด จาก
ความเครียดเรื้อรังจากการทางาน ความเหนื่อยล้าในการทางานมักเกิดขึ้นกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการและเกิดจากความเครียดที่เกิดจากบุคคลอื่นหรือสภาพแวดล้อม นอกจากงานความต้องการใน
งานต่างๆ เป็นตัวอย่างปัจจัยเกี่ยวกับงานที่ส่งผลให้เกิดความอ่อนล้าทางอารมณ์ การไม่ได้การพักผ่อน
ที่ เ พี ย งพอ ท างานตลอดเวลา ก็ ส ามารถส่ ง ผลต่ อ ความอ่ อ นล้ า ทางด้ า นอารมณ์ ไ ด้ เ ช่ น เดี ย วกั น
(Shaufeli et al., 1998; Cooper et al., 2001)
3. พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ด้วยการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อย
ล้าในการทางาน
ผลการวิจัยพบว่าโดยการรับรู้บรรยากาศองค์การไม่สามารถพยากรณ์ ความตั้งใจในการลาออก
ของพนักงาน แต่เนื่องจากองค์การที่ทาการเก็บข้อมูลมีบรรยากาศองค์การเฉพาะที่ขององค์การเอง
จึงคาดเดาได้ว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่นั้นอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงบรรยากาศองค์การเท่าที่ควร
เนื่องจากบริษัทอาจจะเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานโครงสร้างต่างๆ ภายในบริษัทจึงยังไม่ชัดเจนประกอบกับ
พนักงานมีการโยกย้ายเข้าออกอยู่ตลอดเวลา จึงอาจเป็นสาเหตุทาให้พนักงานขาดการรับรู้บรรยากาศ
องค์การ เป็นต้น มีแค่ด้านความเหนื่อยล้าในการทางานด้านความเหนื่อยล้าทางอารมณ์สามารถ
พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐ านที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
พนั กงานเกิดความเครี ยดในการทางานที่เร่งรีบและกดดัน อาจจะส่ งผลต่อสุ ขภาพและจิตใจของ
พนักงานซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด (Leiter; & Maslach. 2005) กล่าวว่า ความเหนื่อยล้า ที่เกิดจาก
ความอ่อนล้าทางอารมณ์และรู้สึกไม่อยากทางาน เบื่อหน่ายและมีความผิดปกติทางอารมณ์ เพราะ
พนักงานเกิดอารมณ์หดหู่ เกิดความ เป็นทุกข์ในการทางานในองค์การ เบื่อในการทางานซ้าซากเป็น
เวลานานติดต่อกัน รู้สึกอึดอัดเพราะ สภาพแวดล้อมในการทางานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน พนักงาน
ไม่มสี มาธิในการทางาน ทาให้พนักงานมีความเหนื่อยล้าทางอารมณ์ งานที่ทาอยู่มีความกดดันสูงมาก
ความสามารถในการคิดหรือตัดสินใจลดลง รู้สึกขาดแรงจูงใจในการทางาน ทาให้ ไม่อยากที่จะทางาน
เกิดการขาดงาน และทาให้พนักงานเกิดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานในที่สุด จะเห็นได้ว่าความ
เหนื่อยหน่ายในการทางานมีผลกระทบที่รุนแรงต่อพนักงานเช่นแรงจูงใจในการทางานลดลงประสิทธิ
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การทางานต่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่าลงและความเหนื่อยหน่ายในการทางานยังมีผลกระทบต่อ
การดาเนินกิจการขององค์การ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเหนื่อยล้าในการทางานที่พยากรณ์
ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ในธุรกิจขนส่ง มีข้อเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสาหรับ
องค์การ เพื่อเป็นแนวทางเพื่อลดความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานในธุรกิจขนส่งดังนี้
1. ผลการวิจัย ความเหนื่อยล้าในการทางานมีความสัมพันธ์กับ ความตั้งใจในการลาออกของ
พนักงาน
จากผลการวิจั ย พบว่า ความเหนื่อยล้ าในการทางานสามารถพยากรณ์ ความตั้งใจในการ
ลาออกของพนั กงาน ความตั้งใจที่จะลาออกนั้นอยู่ในระดับต่า ดังนั้นหากบริษัทขนส่งไม่อยากให้
พนักงานมีความคิดที่จะตั้งใจลาออกจากสาเหตุปัญหาความเหนื่อยล้าในการทางาน ควรส่งเสริมให้
พนักงานมีกิจกรรมมีการพักผ่อน ผ่อนคลายภายในบริษัท เพื่อให้พักสายตาจากการทางานในหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ได้ยืนเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดหาทรัพยากรเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่น คือ
ยืดหยุ่นในการ ขาด ลา มาสาย หรือทางานนอกสถานที่ได้ พนักงาน จะได้ทางานได้ ดีขึ้น โดยที่ไม่มี
ใครตามติดแต่สิ่งสาคัญคืองานต้องเสร็จ พนักงานจะลดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการทางานได้
อย่างชัดเจน จัดมุมอาหารซึ่งอาจจะเป็น ขนมเล็กน้อย หรือน้าชา กาแฟ เวลาที่พนักงานรู้สึกง่วงหรือ
อ่อนล้า ก็จะช่วยทาให้รู้สึกสดชื่นขึ้น
2. ผลการวิจัยการรับรู้ บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะลาออกจาก
งานของพนักงาน
จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การไม่มีความสัมพันธ์กับ ความตั้งใจในการ
ลาออกของพนักงาน ความตั้งใจที่จะลาออกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทธุรกิจ
ขนส่ ง ก็ต้ องให้ ความส าคัญกับ เรื่ อ งการรับรู้ บรรยากาศองค์การ เพราะจากผลการวิจั ยแม้ จะไม่
สามารถพยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน ได้ ถึงอย่างไรก็ตามการพัฒนาบรรยากาศใน
องค์การก็เป็ นเรื่องที่ผู้ บังคับ บัญชาควรให้ ความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์การลดแนวโน้ มในความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน คือ การส่งเสริมให้พนักงานมีการรับรู้
บรรยากาศองค์การในทางที่ดี ด้วยการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อการรับรู้บรรยากาศองค์การ
อาทิ การติด ต่ อสื่ อสารประสานงานภายในองค์ก าร การสนั บสนุ นให้ พ นั กงานมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย ตลอดจนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
ที่เกี่ย วกับ งาน มีการส่ งเสริ มนโยบายต่างๆ ที่มีการคานึงถึงพนักงาน เสริมสร้างการมีอิทธิพลใน
องค์การ ปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์การให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ รวมถึง
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การมีนโยบายหรือจัดทาสภาพแวดล้อมในการท างานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานมีแรงจูงใจใน
การทางาน ส่งเสริมด้านต่างๆในบริษัท ด้านโครงสร้างและมาตรฐานบริษัททาให้บริษัทเกิดความ
น่าเชื่อถือ การทางานที่เป็นระบบและมีขั้นตอนมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหา ดาเนินการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คุณค่าแก่พนักงานในบริษัทในรางวัลแก่พนักงานที่ทางานได้ดี ช่วยเพิ่ม
ขวัญและกาลั งใจในการทางานให้ แก่พนัก งาน มีความยุติธ รรมต่อพนักงาน การที่ผู้ บังคับบัญชา
มอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบ ทาให้พนักงานมีความรู้สึกถึงการเป็นนายตนเอง รู้สึกพอใจต่ อ
งานได้รับมอบหมาย โดยมีการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์การ ให้ความช่วยเหลือ และ
ยังช่วยให้สร้างผูกพันกันในองค์การ ต่อผู้บังคับบัญชาและพนักงานในบริษัท ดังนั้นที่กล่าวมาทั้งหมด
นี้เป็นแค่ข้อเสนอชี้แนะแก่องค์การเพื่อให้พนักงานมีความคิดที่มีความตั้งใจที่ จะลาออกจากงานลดลง
มากยิ่งขึ้น และเป็นแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณภาพของ
องค์การไว้ต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทางานวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์กรในการทางานหรือความเหนื่อยล้า
ในการทางาน ซึ่ งกลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานบริษัทธุรกิจขนส่ ง ผลการศึกษาจึงไม่
สามารถอ้างอิงถึงกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ได้ดังนั้นจึงควรทาการศึกษาต่อในองค์การอื่นๆ หรือในกลุ่มอาชีพ
อื่น
2.ควรมีการศึกษาถึงนโยบายในการบริหารของหน่วยงานนั้นๆ หรือตัวแปรอื่น ที่จะส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการลาออกของพนักงาน นอกจากตัวแปรที่ผู้วิจัยได้เลือกมาคือ การรับรู้บรรยากาศ
องค์กรในการทางาน และความเหนื่อยล้าในการทางาน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือการ
สนทนากลุ่มเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และนาข้อมูลไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้น
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การประเมินโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว
ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
นราศักดิ์ ปิยาเนตร(narasak piyaned)*
สุวรัฐ แลสันกลาง(Suvarat Laesanklang)**
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่ วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงพร้าว และเพื่อเสนอแนวทางการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
ใช้สัมภาษณ์เชิงลึ กและสนทนากลุ่มจากกลุ่มตัว อย่างคือ ผู้ บริหารของหน่วยงานดาเนินโครงการ,
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน,ผู้แทนชุมชนและตัวแทนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการการบริหารจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 140 คน ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้
ผลการประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation) ด้านความจาเป็นของการดาเนินงาน
โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว พบว่า มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของฝ่ายบริหารท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ประสบปัญหา
การเผาขยะในหมู่บ้านที่ส่งกลิ่นเหม็น ผลการประเมินปัจจัยนาเข้า (Input evaluation) ด้านศักยภาพ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่ พบว่า ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ มีความเพียงพอที่จะทาให้มีความเป็นไปได้
ของโครงการ ขณะที่ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ในการสนับสนุนกิจกรรมมีน้อยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และผลการประเมินพบว่า ชุมชนได้นาวิธีคิดแบบพึ่งตนเองคือ การดาเนินกิจกรรม ขยะออมบุญ โดยให้
ชาวบ้านนาขยะมารวมกันขายแล้วนาเงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนเพื่อใช้จ่ายกิจกรรมของชุมชน ซึ่งทาให้ชุมชน มีเงิน
กองกลางเพื่อทากิจกรรมบางกิจกรรมได้ ผลการประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ด้านการดาเนินงาน
ผลการประเมินพบว่า การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 ไม่ประสบผลสาเร็จ ตามที่ตั้งเป้าหมาย โดยพบสาเหตุว่า เมื่อได้
ศึกษาดูงานกลับมาแล้ว ได้เว้นช่วงเวลาปฏิบัติงาน เพราะเข้าสู่ฤดูกาลเกษตรกรรม จึงได้ไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2
เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดาเนินกิจกรรม หลังจากการศึกษาดูครั้งนี้ทาให้แกนนาและสมาชิกเริ่มมีความรู้และเริ่มมี
ความสนใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น และสามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได้ ประการที่สาคัญกิจกรรมออมบุญ
ได้พบว่า ทาให้เกิดทัศนคติที่มองเรื่อง "คุณค่า" มากกว่าการมองเรื่อง มูลค่า หรือกาไร ซึ่งนับเป็น
ปัจจัยที่สาคัญและส่ งผลต่อความสาเร็จของกิจกรรมกองทุนขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าวด้วยเช่นกัน
ผลการประเมินผลผลิต (Product evaluation) ด้านผลจากการเข้าร่วมโครงการ พบว่า การขับเคลื่อนในระดับ
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ท้องถิ่น เกิดกลไกลในการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น เกิดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ และสามารขยายผลการดาเนินงานไปยังชุมชน
อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาดูงาน และพบว่า แกนนาชาวบ้านปงพร้าวได้ตกลงกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลร่องกาศว่า ที่จะร่วมกันผลักดันการลดปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง และอนาคตจะขอคืน
เก็บถังขยะในพื้นที่ บ้านปงพร้าวทั้งหมด ผลจากการประเมินได้พบข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะ
ชุมชนคือ การสนับสนุนโครงการ ยังคงน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการดาเนินกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้
กิจกรรมมีความต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ ควรจัดทาแผนงบประมาณเพื่อบรรจุในแผนงบประมาณ
พร้อมกับมีการวางแผนงานด้านบุคลกรเพื่อสนับสนุนให้ ชุมชนได้ พัฒนาชุมชนยิ่งขึ้นและเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่ องให้ ดี ยิ่ ง ขึ้น กว่าเดิม ดัง นั้ น แกนนาชุ มชนบ้า นปงพร้า ว ควรมีการถอดบทเรี ยนและสร้ า ง
เครือข่าย แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ โดยอาศัยความสามารถที่มีอยู่จากการดาเนินงานที่ผ่านมายกระดับ
กิจกรรมชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป
Abstract
The purpose of this study was to evaluate the Ban Pong Prao community
participatory waste management project and to propose a guideline for
implementing the participatory waste management project of Ban Pong Phrao, Rong
Kas, Amphoe Sattahip, Phrae. This is qualitative study that was conducted using indepth interviews and group discussions; the executives of the agency conduct the
project, operational officer and community representatives and villagers who
representatives involved in Ban Pong Prao community participatory waste
management about 140 related agencies.
The results are summarized as follows; The context evaluation of the Ban Pong
Prao Community Waste Management Project was found that compliance with local
environmental management policies and in response to the needs of problem
communities; burning in the village smells bad. The inputs evaluation was found
that potential of staff was Sufficiently enough to make the project feasible while the
adequacy of the budget to support activities is insufficient to meet the needs and
the results of the evaluation is the community has adopted self-reliant thinking,
implementation of waste activities, Oam Boon, the villagers bring the waste together
and sell the money to fund the community which makes the community to get the
money to do some activities.
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Process evaluation results showed that the first study trip was not
successful as planned because they leave the work period because in the
agricultural season. By the cause, the second study trip determined to stimulate the
activity. After this study, leaders and members became more knowledgeable and
became more interested in separating waste. It can reduce waste in the community.
The important point is Oam Boon activities have make a value-based attitude rather
than looking at value or profit. This is an important factor and also contributes to the
success of the Homeless Waste Fund in Ban Pong Phrao.
Product evaluation results found that Locally driven better than before; The
village is a prototype community and can be extended to other communities nearby.
It was found that the villagers in Pong Phrao had agreed with the Rong Kas Subdistrict
Administrative Organization to work together to reduce the amount of waste
continuously and they will recover the trash bin All in Ban Pong Prao in the
future.The result of the evaluation found a guideline for community waste
management. The Project support is still small and not enough to meet the needs of
the activity. So, to continue the activity, Tambon Rongkas Administrative Organization
should prepare a budget plan to include in the budget plan with the planning of
work to support the community to develop community and to keep the continuity
better than ever. So that, Ban Pong Prao Community’s leader be learned more
lesson and create network by learn from the existing capabilities from the past to
raise the level of community activities as a learning community prototype and
expand to other communities.
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ปัจจุบันขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสาคัญและต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าง
เต็มความสามารถ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของคนและเกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับ และ
นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น จากข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า คนไทยผลิตขยะ
ออกมาไม่น้อยกว่าจานวน 73.560ตันต่อวัน หรือผลิตขยะทั้งปี จานวน 26.85 ล้านตันต่อปี ซึ่งถูก
ส่งไปกาจัดที่ถูกต้องเพียง 8.34 ล้านตัน ส่วนที่เหลือนาไปกาจัดไม่ถูกต้อง 7.15 ล้านตันและมีตกค้าง
ในพื้นที่อีก 6.22ล้านตัน มีขยะที่นากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียงจานวน 4. 94 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
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ละ 18. 40 หากไม่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น
การบริ ห ารจั ด การขยะ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น จึ ง เป็ น นโยบายที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ตาม
Roadmap ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่อง การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557ซึ่งภายใต้ Roadmap ดังกล่าวระบุให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้กากับดูแลการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
โดยต้องมีจุดมุ่งหมายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
ระบบการจัดการ และกาจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ส าคั ญ ของทุ ก ๆฝ่ า ยที่ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ถือเป็นพื้นที่ชุมชนเมืองขนาด
ใหญ่แห่งหนึ่ง มีการลงทุนทางพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม จึงเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลที่มี
ศักยภาพสูง และมีป ระชากรเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้ คุณภาพสิ่ งแวดล้อมเปลี่ ยนแปลงเสื่ อมโทรม
ปัญหาขยะมูลฝอยในปัจจุบันอันเนื่องจากปริมาณที่มากขึ้น ระบบการจัดเก็บ การขนส่ง และกาจัด
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากแหล่งชุมชนต่างๆ เป็นเหตุให้เกิดขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บเป็นปริมาณวันละ
ประมาณ 5 ตัน และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการการจัดการคือ การขาดภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
วิธี ก ารจั ด เก็ บ ขยะที่ ถู ก ต้ อ ง ยานพาหนะขนเก็ บ ไม่ เ พี ย งพอ ระยะเวลาเก็ บ ไม่ เหมาะสมเป็ น ต้ น
และงบประมาณในการกาจัดขยะในแต่ละปีนั้นจะต้องใช้จานวนมาก ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ แม้ฝ่าย
บริหารท้องถิ่นอบต.ร่องกาศ จะได้มีการตระหนักถึงและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในชุมชนต่างๆ แต่
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เพราะขาดกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชน
และประเด็ น ส าคั ญ ของปั ญ หาที่ มี อ ยู่ ป ระการหนึ่ ง ในขณะนี้ ก็ คื อ อบต.ร่ อ งกาศ ยั ง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการได้ในเรื่องของการบริการการเก็บรวบรวม ระบบการขนส่ง และการกาจัด จึงเป็นที่มาของ
การจัดการขยะมูลฝอยต่างๆ ที่มีประมาณการค่าใช้จ่ ายในการกาจัดขยะต่อปี ซึ่งใช้เงินงบประมาณ
เป็นจานวนมาก และขยะได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง (ข้อมูลการประชุมเรื่อง สถานการณ์
การจัดการขยะของอบต.ร่องกาศ, วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2558 ) จากสภาพปัญหาขยะมูลฝอย
ดังกล่าวข้างต้นนี้องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ จึ งจัดทาโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม โดยเริ่มที่ชุมชนคือ บ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นพื้นที่นา
ร่องในการจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่สาคัญมากเพราะมีผลกระทบโดยตรงจาก
ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาและหนุนเสริมกระบวนการองค์กรชุมชนอย่างเร่งด่วนและนาเสนอ
ข้อคิดเห็นแก่คณะผู้บริหารเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
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ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะประเมินผลโครงการ เพื่อต้องการทราบว่า การดาเนินงานตามโครงการ
ได้นาไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด ตลอดถึงการทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
จะเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดาเนินงาน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของหน่วยงานผู้ดาเนินโครงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อประเมิน โครงการการบริห ารจั ดการขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ มชนบ้า นปงพร้ า ว
ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2. เพื่อเสนอแนวทางการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิดในการตัดสินใจแบบ CIPP Model
สตัฟเฟิลบีม (Stufflembeam, 1996, หน้า 20 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้า
16) อธิบายแนวคิดในการตัดสินใจ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 แนวทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ระดับข้อมูลที่จะนามาใช้ประกอบ อันได้แก่ 1. การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง
(Metamorphic) เมื่อได้รับ ข้อมูลค้นพบใหม่สุดที่แน่ใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจแบบนี้
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก หรือแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 2. การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจกรรม
บางสิ่งบางอย่าง เพื่อประคองดุลยภาพภายในองค์การให้เป็นไปโดยปกติ โดยการใช้เทคนิคต่างๆ
มาช่วยแก้ไขหรือสับเปลี่ยน หน้าที่การงาน เปลี่ยนระบบการเก็บข้อมูล แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญเกิดขึ้น 3. การตัดสินใจเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้องค์การดีขึ้น (Incremental) คือทาให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญแก้ไข แนะนา ให้ความรู้ และนา
เทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น 4.การตัดสินใจโดยความคิดริเริ่ม นากิจกรรมใหม่ๆ
เข้ามาใช้ทดลองเพื่อดูผลและโอกาสของการเปลี่ยนแปลง (Neomobi1istic) โดยการใช้ทฤษฎีและข้อ
ค้นพบใหม่มาทดลองใช้ ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสูงและเป็นประโยชน์
ขณะที่รูปแบบการประเมินผล CIPP Model เป็นการประเมินผลทั้งภาพรวม ปัจจัย
กระบวนการ และผลขั้นสุดท้าย ซึ่งกาหนดประเด็นออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 1. การประเมินสภาวะ
แวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนการดาเนินการโครงการ เพื่อพิจารณา
หลักการและเหตุผล ความจาเป็นที่ต้องดาเนินโครงการ ประเด็นปัญหาและความเหมาะสมของ
เป้าหมายโครงการ 2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา
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ถึงความ เป็น ไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ดาเนินโครงการ 3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อหา
ข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการ
ช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
ภาวะผู้นา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน
และ4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่
เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของ
การยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ
สรุปแนวคิดที่ใช้ในการประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สามารถสรุปได้ว่า เป็นกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้มีมากขึ้น ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติ ทักษะและความชานาญในการกระทากิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
มากที่สุด และสามารถดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ผู้ศึกษาจึงได้ใช้รูปแบบ
CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงพร้าว เนื่องจากเป็นรูปแบบการประเมินที่สามารถครอบคลุมการประเมินโครงการทั้งในทุกด้าน
แนวคิดเรื่องหลักการ 3 Rs เป็นหลักการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยตั้งแต่
ต้นทาง คือ Reduce ลดการใช้ คือลดการใช้ควบคุมการใช้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ลดปริมาณการผลิต
ขยะจากการบริ โภคน้อยลง Reuse ใช้ซ้า คือการนาสิ่งของที่ใช้แล้ วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรื อนา
กลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และ Recycle การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและนากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณ
การเกิ ด ขยะมู ล ฝอยจากแหล่ ง ก าเนิ ด ในส่ ว นของต้ น ทางที่ จ ะมี ก ารจั ด ท าระบบการเก็ บ ขนให้ มี
ประสิทธิภาพและนาไปสู่การจัดการขยะปลายทางที่มีประสิทธิภาพ คงเหลือนาไปกาจัดให้ถูกต้ องตาม
หลักวิชาการ(Sanitary Landfills)ในปริมาณที่น้อยลง
แนวคิดเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้แผนปฏิบัติ
การ LA 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) โดยให้ชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมถอดบทเรียน และติดตามประเมินผล
และสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ก่อให้เกิดพหุภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขณะที่ วิสูตร จิระดาเกิง
(2552, หน้า 5-6) ได้ให้ความหมายของการบริหารโครงการว่า หมายถึงการจัดการ การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
โดยทรัพยากร หมายถึง บุคลากรรวมถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถที่ มีอยู่ ความร่วมมือของ
ทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆตลอดจนข้อมูล ระบบงานเทคนิค เงินทุน
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และเวลา ในส่วนเป้าหมายหลักของโครงการ สามารถจาแนกออกในแง่มุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
แนวคิดของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกกลุ่มปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ที่
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีสวนร่วมในการพัฒนา เพื่อผนึกกาลังกันระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน ตลอดจนมุ่งพัฒนาความสามารถของประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในการพึ่งพา
ตนเอง (Self Confidence) บาเพ็ญ เขียวหวาน(2551, หน้า 43)กล่าวว่า การพัฒนาปัจจุบัน
จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm shift) ซึ่ง “กระบวนทัศน์ใหม่ในการ
พัฒนา” (New Development Paradigm) เป็นกระบวนความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามา
เรียนรู้ร่วมกันโดยการทางานด้ วยกันและเป็นกระบวนความคิดที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวคิดดังกล่าวนี้มีส่วนสาคัญต่อโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักร่วมกัน
รับผิดชอบ แทนการให้รัฐหรือองค์กรท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ “การพึ่งตนเอง”
ของชุมชนอันเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วม ซึ่งมีผลงานศึกษาวิจัยบางส่วนที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับการศึกษา ดังนี้คือ
บุญสม ศรีศักดา (2547 , หน้า 88-90 ) ได้ศึกษา การประเมินโครงการหมู่บ้านคนดีศรี
สุพรรณของจังหวัดสุ พรรณบุ รี โดยใช้การประเมินผลรูปแบบจาลองของซิป มีองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จากการประเมินจากผู้นาท้องถิ่น/
หมู่ บ้ า น ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม พบว่ า โดยภาพรวมมี ค วามสอดคล้ อ งอยู่ ใ นระดั บ มาก
ความสอดคล้ องระหว่ างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ ความจาเป็นและ
ความคาดหวังของสังคมและผลกระทบจากสังคมที่ มีต่อโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในดับดีมาก
ด้านปัจจัยนาเข้า พบว่า ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก มีความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากโครงการดังกล่าว จัดทาในหมู่บ้าน ที่มีผู้นาท้องถิ่น/หมู่บ้าน คณะทางานตามโครงการ
หมู่บ้าน คนดี ศรีสุพรรณ/หัวหน้าคุ้ม เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรค่อนข้างมีความสามารถส่วนความ
พร้อมของงบประมาณและความพร้อมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติงานตามขั้ นตอนต่างๆ อยู่ในระดับมากืมีการวางแผน การจัด
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ อยู่ในระดับมาก
ด้านผลผลิตของโครง พบว่า ประชาชนมีคุณลักษณะ 11 ประการตามวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และจากการประเมินจากประชาชน ทั้ง 4 ด้าน พบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก
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คือ ประชาชนต้องพัฒนาตนเองให้ มีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น
พบว่า ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจโครงการเพียงพอและ
ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ส่วนประเด็นเกี่ยวกับประชาชนมี สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับฝึกกิจกรรม
ประชาชน ประเมินว่ามีความพร้ อมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านกระบวนการ พบว่า มีการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก พบว่าหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณให้ประชาชนเป็นแกนนาในการฝึ ก
กิจกรรมและประชาชนมีส่วนช่วยเผยแพร่โครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้เทคนิคในการฝึกปฏิบัติ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ด้านผลผลิตโครงการ พบว่า ประชาชนมีคุณลักษณะ 11 ประการ
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
พูลสวัสดิ์ นาทองคา(2550) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาเมือง
น่าอยู่ เทศบาลตาบลร่องคา อาเภอร่องคา จังหวัดกาฬสินธุ์ใน 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมด้ านการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการมีส่วนร่วมด้านผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมด้านการติดตาม
และประเมินผล ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่
โดยรวมและในรายด้าน3 ด้าน อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการร่วมผลประโยชน์ ด้านการ
ตั ด สิ น ใจ และด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล และการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า นปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก
2. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการร่วมในผลประโยชน์และด้านการติดตาม
และประเมินผล แต่การมีส่วนร่วมด้านปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 3. ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วม
ในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันจานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ
ด้ า นการปฏิ บั ติ ด้ า นการร่ ว มในผลประโยชน์ แ ละด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผลแตกต่ า งกั น
4. ประชาชนที่มีรายได้ต่างกันมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติ ด้านการร่วมในผลประโยชน์ และด้านการ
ติดตามและประเมินผลแตกต่างกัน โดยสรุป ประชาชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
แตกต่ า งกั น มี ส่ ว นร่ ว มในโครงการพั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู่ ข องเทศบาลต าบลร่ อ งคา อ าเภอร่ อ งคา
จังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การประเมินโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าวครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ผู้บริห ารของหน่ว ยงานดาเนินโครงการ,เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน,ผู้แทนชุมชนและตัวแทนชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว
2. กลุ่มตัวอย่าง
การศึก ษาครั้ งนี้ ผู้ ศึก ษาด าเนิ น การสุ่ มกลุ่ มตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) โดยผู้ศึกษาใช้ดุลพินิจเลือกกลุ่มตัวอย่ างประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลร่องกาศ ที่สามารถให้ข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ จานวน 140 คน ประกอบด้วย
2.1 ประชากรตัวอย่างระดับบริหารและปฏิบัติงานโครงการ ได้แก่ หัวหน้าสานัก
ปลัดองค์การบริหารตาบลร่องกาศ, เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลทั่วไป, นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ,ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยธุรการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบโครงการ จานวน 5 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 140 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หลักการทา
โครงการและการประเมินผลโครงการ เพื่อกาหนดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 4 หน่วย
ย่อย คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้ศึกษาตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความสมบูรณ์และความถูกต้อง
2. ผู้ศึกษาจะดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
กระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอเป็นรายงานโดยวิธี
พรรณนา (Description) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) ดาเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลชุมชน เพื่อการสรุปผลการศึกษาตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์โดยนาเสนอ
ผลการศึกษาอธิบายจาแนกรายบทด้วยการเขียนเรียบเรียงเพื่อหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ที่
ค้นพบตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอเป็นรายงาน โดยอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล
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รายงานผลการวิจัย
1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation)
1.1 ด้ านความจ าเป็ นของการด าเนิ นงานโครงการการบริ ห ารจั ด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ผลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่ ผู้รับผิดชอบ แลโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหารท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม และความจาเป็นที่จะต้องดาเนินโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์
ให้ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะต้นทาง และการลดปริมาณขยะให้ลดน้อยลง อีกทั้งยังเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ชุมชนน่าอยู่ปราศจากขยะคนในชุมชนมีสุขภาพดีเพราะชุมชนสะอาด จากการ
ดาเนินงานพบว่าก่อนเริ่มดาเนินกิจกรรมปริมาณขยะในหมูบ้านปงพร้าว มีปริมาณ 5ตันต่อ1สัปดาห์
หลังจากมีการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางแล้วปริมาณขยะในหมู่บ้านประเมินจากรถเก็บขยะเหลือ
เพี ย งแค่ 2ตั น ต่ อ 1สั ป ดาห์ ท าให้ เ ห็ น ว่ า ชาวบ้ า นเริ ม มี ค วามตื่ น ตั ว ในเรื่ อ งของการคั ด แยกขยะ
และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น
1.2 ด้านความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน พบว่า บ้านปงพร้าวมีเป้าหมายในการกาจัด
ขยะ แต่ประชาชนยังไม่มีความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ มีการเผาขยะในหมู่บ้านทาให้ส่งกลิ่นเหม็น
มีขยะตามถนนหนทาง เช่น กิ่งไม้ เศษหญ้า ถุงพลาสติก ชาวบ้านบางกลุ่มทิ้งขยะไม่ถูกที่ ขาดความ
ต่อเนื่องของการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องในเรื่องของการรักษา
สิ่งแวดล้อม เพราะชุมชนเกิดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนมาก ผลการประเมินการดาเนินงานโครงการนี้จึงสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน โดยเริ่มที่มีการประชุมชาวบ้าน และได้ช่วยกันเขียนโครงการการกาจัดขยะ เพื่อเสนอต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนงบประมาณมาให้ดาเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนในการดาเนินโครงการร่วมรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยกระบวนการทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบาย
การแก้ไขปัญหาขยะแห่งชาติซึ่งเป็นมติของทางคณะรับมนตรีที่มุ่งเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ
1.3 การดาเนินงาน พบว่า การดาเนินโครงการมีความสอดคล้อง เพราะหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับนโยบายในเรื่องของการสร้างชุมชนหมู่บ้านต้นแบบในเรื่องของการจัดการขยะ ตามหลัก 3 ประชารัฐ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศได้ใช้พื้นที่หมู่บ้านปงพร้าว เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ เรื่องการคัดแยกขยะ
ต้นทาง ในระดับครัวเรือน ซึ่งผลปรากฏว่า ได้มีกระแสตอบรับจากชุมชนดีมาก เพราะชุมชนก็มีความประสงค์
ที่อยากจะทากิจกรรมการคัดแยกขยะ ทาให้โครงการนี้ดาเนินการได้อย่างดีสามารถทาให้เป็นชุมชนต้นแบบในการ
กาจัดขยะอย่างถูกวิธีในระดับตาบล เกิดศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านในชุมชนสามารถให้ชุมชนอื่นเข้ามาศึกษาดูงาน
และนาไปดาเนินกิจกรรมต่อได้
1.4 ด้านความเข้าใจวัตถุประสงค์ พบว่า ประชาชนมีเข้าใจวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ
ค่อนข้างมาก เนื่ องจากได้เข้าร่ วมประชุมในระดับหมู่ บ้านในเรื่องการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะต้นทาง
อีกทั้งทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห้นความสาคัญจึง ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และพาไปศึกษาดูงาน
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จากหมู่บ้านและชุมชนที่ประสบผลสาเร็จแล้ว ซึ่งได้นาองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการทางานเพื่อมุ่งเน้น
ให้ชุมชนเป็นชุมชนที่สะอาดปราศจากขยะ
2. การประเมินปัจจัยนาเข้า (Input evaluation)
2.1 ด้านศักยภาพความสามารถของเจ้าหน้าที่โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ มีความเพียง
พอที่จะทาให้มีความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น เรื่องความรู้ในการคัดแยกขยะที่จะดาเนินโครงการ , มีความ
พร้อมในการลงพื้นที่ดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง , มีการส่งเสริมกิจกรรมใหม่ๆ เช่น การทาปุ๋ย หมัก จากเศษอาหาร
เป็นต้น พร้อมกับการการติดตาม ประเมินผลโครงการและตลอดถึงการแนะนา วิธีในการกาจัดขยะ ทาให้ชาวบ้าน
มีแรงกระตุ้น และมีความตระหนักต่อการคัดแยกขยะ ที่มีความจาเป็นที่ทุกครัวเรือนต้องร่วมมือกันคัดแยกก่อนทิ้ง
2.3 ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า งบประมาณ
ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการยังคงน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของการดาเนินกิจกรรม
ซึ่งชุมชนได้นาวิธีคิดแบบพึ่งตนเองคือการดาเนินกิจกรรม ขยะออมบุญ โดยให้ชาวบ้านนาขยะมารวมกันขายแล้วนา
เงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการทากิจกรรมของชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทาให้ชุมชน มีเงินกองกลาง
เพื่อทากิจกรรมบางกิจกรรมได้
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
3.1 ด้านการประชาสัมพันธ์เปิดโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า การประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้รับทราบกัน
อย่างทั่วถึง ได้มีการออกประชาคม การเชิญแกนนาชาวบ้านมาอบรมให้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาขยะ และหาวิธีการกาจัดร่วมกัน ซึ่งจากการที่นาแกนนามาอบรมแล้วให้แกนนาไปทดลองทาการคัดแยกแล้ว
ให้กระจายลงสู่ชุมชน หรือเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงทาให้ชุมชนมีความเข้าใจ รับรู้ และร่วมมือในการคัดแยกขยะต้น
ทางเป็นอย่างดี จาก 1 ชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ เริ่มขยายเป็น 6 ชุมชน ซึ่งเป็นการขยายผลในการดาเนินกิจกรรม
จากการศึกษาและดูงานจากชุมชนต้นแบบ
3.2 ด้านการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธดี าเนินโครงการ ให้ชุมชนและหน่วยงานบูรณาการได้เข้าใจ
อย่างชัดเจนนั้นพบว่า มีการประสานงานกันในชุมชนค่อนข้างชัดเจน จากการดาเนินกิจกรรมการติ ดตามการ
ดาเนินงาน ทาให้ทราบถึงปัญหาและมีการหาทางแก้ไขร่วมกัน มีการอยากศึกษาหาความรู้อยู่ใหม่ๆเสมอ ซึ่งทาให้
เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเช่น การประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากขยะที่ได้รับ
ความร่วมมือจากการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน.อาเภอสูงเม่น เพื่อให้เข้ามาให้ความรู้
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3.3 ด้านกระบวนการคัดเลือกตัวแทนชุมชน ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมเพื่อเข้าร่วมโครงการการ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
พบว่า จากการดาเนินงานที่ผ่านมา ใช้ แกนนา อสม.เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนในการดาเนินกิจกรรมและยังมีการ
ร่วมมือจากผู้นาท้องที่และคณะกรรมการในชุมชนให้เข้ามามีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่องทาให้กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนมีการดาเนินกิจกรรมที่ยังยืนและชุมชนสามารถดาเนิน
กิจกรรมต่อไปได้ด้วยตนเอง
3.4 ด้านการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปง
พร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอ สูงเม่น จังหวัดแพร่ การประเมินด้านนี้เพื่อหาข้อบกพร่องของการดาเนิน
โครงการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยพบว่า ชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ได้มีการดาเนิน
กิจกรรมที่หลากหลาย โดยเริ่มจากการประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนร่วมกัน เสนอกิจกรรมโครงการ
เข้าบรรจุในแผนของ อบต.โดยผ่านการประชุมประชาคมเสนอความต้องการในชุมชน เขียนโครงการ และสมาชิก อบต.
เป็นผู้ประสานงานนาโครงการเข้าบรรจุในแผนของ อบต. โดยมีกิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการ 3 ลักษณะคือ 1. กิจกรรม
ที่ทาได้เอง 2. กิจกรรมที่ต้องทาร่วมกัน 3. กิจกรรมที่ขอความช่วยหน่วยงานอื่น มีรายละเอียดจากผลการประเมิน
ดังนี้
3.4 .1 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกพื้นที่ชุมชน
ผลการประเมินพบว่า การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 จากชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ การเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์ ที่จังหวัดลาปาง เพื่อที่จะได้นาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบสาเหตุว่า เมื่อได้ศึกษาดู
งานกลับมาแล้ว ได้เว้นช่วงเวลาในการนาไปปฏิบัติงาน เพราะช่วงนั่นประชาชนในพื้นที่เข้าสู่ฤดูกาลเกษตรกรรม
จึงได้ไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งหลังจากการพาไป
ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ทาให้แกนนาและสมาชิกเริ่มมีความรู้และเริ่มมีความสนใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น
3.4 .2 การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทางในครัวเรือน
ผลการประเมินพบว่า ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการดาเนินงานมีความเหมาะสม
เพราะเป็นการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตั้งแต่เริ่มต้นการสร้างความ
ตระหนักร่วมกันถึงปัญหาขยะ การคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันผลดาเนินงานพบว่า ขยะในชุมชนเริ่มลดลงโดย วัดจาก
ที่เริ่มจากการดาเนินกิจกรรม เก็บขยะได้ต่อครั้งๆละ120 กิโลต่อ 1 สัปดาห์ และหลังจากช่วงดาเนินกิจกรรม พบว่า
ปริมาณขยะลดลงเหลือเพียง 60 กิโลกรัมต่อ 1 สัปดาห์ เพราะมีการนาขยะที่คัดแยกมาแปรรูปรูปได้หลากหลายวิธี
เช่น การนาขยะ อินทรีย์มาทาปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการผลิต การดาเนินโครงการเป็นไปอย่าง
เรียบง่าย เพราะชาวบ้านให้ความร่วมมืออีกทั้งทุกฝ่ายยังยังมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม จึงทาให้กิจกรรม
ดาเนินการไม่ติดขัด แม้ว่า ในช่วงเริ่มต้นกิจกรรม จะค่อนข้างยากเพราะชาวบ้านมองว่า ขยะเป็นสิ่งสกปรก จึงต้อง
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สร้างความเข้าใจให้ชาวบ้าน และผู้นาชุมชนและทีมเจ้าหน้าที่ ได้มีการวางแผนกิจกรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการ
แนะนาฟังความคิดเห็น และช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอ กระทั่งทาให้กิจกรรมที่คิดว่า ยากดังกล่าว หายไป
และชาวบ้านได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและให้ความร่วมมือ แต่ขณะเดียวกันผลจกการสนทนากลุ่มกลับพบเสียงสะท้อน
ว่า ชุมชนบ้านปงพร้าวมีกิจกรรมเยอะเพิ่มขึ้น ทาให้ชาวบ้านเริ่มมีความล้าในการทากิจกรรม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ มีภาระ
งานที่หลากหลาย จึงเสนอให้ทากิจกรรมที่เป็นหลักสาคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมคือการลดปริมาณขยะใน
ชุมชนก็พอ
3.4 .3 กิจกรรม ขยะฮอมบุญ
ผลการประเมินพบว่า บ้านปงพร้าวมีกิจกรรมการรวมกลุ่มนาขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยกจาก
ครัวเรือน เพื่อเป็น “ขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็นเงินกองกลาง ในการจัดสวัสดิการ
ชุมชน เช่น การออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผลการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผลการดาเนินกิจกรรม พบว่า
การดาเนินงานในช่วงแรกไม่ประสบผล เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ จึงไม่ให้ความร่วมมือ
จานวนปริมาณขยะที่นามามีน้อย และที่สาคัญก็คือ ไม่มีการคัดแยกขยะแต่มีการนามาพร้อมๆกับขยะ
เปียก ซึ่งกลิ่นเหม็นทาให้คณะกรรมการมีความลาบากในการดาเนินกิจกรรม แต่ต่อมาได้มีการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และส่งผลให้การนาขยะมาออม
ได้รับความสะดวกขึ้นและพบว่า ผลจากปรับกิจกรรม จึงทาให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ก่อเกิด
ความสามัคคีในชุมชน ชุมชนมีกองทุนมี เงินกองกลางมากขึ้น ปัจจุบัน “ขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว”
มีเงินในบัญชีกลุ่มจานวน 20,000 บาท จากการดาเนินกิจกรรมมาครบรอบ 1 ปี ผลการประเมิน
กิจกรรมจึงสะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนบ้านปงพร้าวมีการใช้ทรัพยากรที่เป็นทุนชุมชนได้อย่างคุ้มค่า
กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้แสดงถึงภาวะผู้นา การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการโดยมีการบันทึกไว้
เป็นหลักฐานทุกขั้นตอน ประการที่สาคัญการตั้งชื่อ "กองทุนฮอมบุญ" ดังกล่าว พบว่า ทาให้เกิด
ทัศนคติที่มองเรื่อง "คุณค่า" มากกว่าการมองเรื่อง มูลค่า หรือกาไร ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สาคัญและส่งผล
ต่อความสาเร็จของกิจกรรมกองทุนขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าวด้วยเช่นกัน
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation)
4.1 ด้านความรู้และทักษะในสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้ ผู้นาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวั ดแพร่ พบว่า
ผู้นามีภาวะที่ดี มีการศึกษาหาความรู้อย่างสม่าเสมอที่ที่จะได้นาเอาความรู้มาพัฒนาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขใน
การดาเนินกิจกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบของการประชุม การประชาคม การรับฟังข้อเสนอแนะของ
ชาวบ้าน เพื่อที่จะได้เรียนรู้และนาปัญหามาวิเคราะห์และหาทางแก้ไขร่วมกับคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
4.2 ด้านผลจากการเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว
ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่นมีกลไกลในการขับเคลื่อนที่ดีขึ้น
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เกิดหมู่บ้านชุมชนต้นแบบและยังสามารขยายผลการดาเนินงานไปยังชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาดูงาน
ทั้งยังเป็นการตอบสนองของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะ
4.3 ชุมชนมีระบบการวางแผนงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย พบว่า
หลังจากมีการดาเนินโครงการ องค์การบริหารส่วนตาบลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ และเข้ามามี
ส่วนร่วมแล้ว เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ทาให้ชุมชนสามารถดาเนินกิจกรรมต่อไปได้เอง เป็นการ
สร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมในชุมชน ให้คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดาเนินกิจกรรมการ
คัดแยกขยะที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เห็นว่า ขยะในชุมชนลดปริมาณลงมาก จนเหลือขยะที่นาไปกาจัด
น้อย พื้น ที่ในชุมชนสะอาดสภาพสิ่ งแวดล้ อมดี ไม่มีเศษขยะเรี่ยราดตามท้องถนน คนในชุมชนมี
สุขภาพดีอากาศบริสุทธิ์ โดยกิจกรรมนี้ แกนนาชาวบ้านปงพร้าวได้ตกลงกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลร่องกาศว่า จะร่วมกันผลักดันการลดปริมาณขยะลงอย่างต่อเนื่อง และอนาคตจะขอคืนเก็บถัง
ขยะในพื้นที่ บ้านปงพร้าวทั้งหมดด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการประเมินเรื่อง โครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว
ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context evaluation)
ผลการประเมินพบว่าโครงการการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้าน
ปงพร้าวมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพราะในชุมชนมีการเผาขยะในหมู่บ้านทาให้ส่ง
กลิ่นเหม็น มีขยะตามถนนหนทาง ชาวบ้านบางกลุ่มทิ้งขยะไม่ถูกที่ ขาดความต่อเนื่องของการรณรงค์
สร้างจิ ตสานึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และ การดาเนินโครงการดังกล่าว ได้มีความสอดคล้อง
กั บ นโยบายในเรื่ อ งของการสร้ า งชุ ม ชนหมู่ บ้ า นต้ น แบบในเรื่ อ งของการจั ด การขยะ ตามหลั ก
3 ประชารั ฐ โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลร่ อ งกาศ ได้ ใ ช้ พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นปงพร้ า วเป็ น หมู่ บ้ า น
ชุมชนต้นแบบ เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ในระดับครัวเรือน ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของบุญสม ศรีศักดา (2547 , หน้า 88-90 ) ได้ศึกษา การประเมินโครงการหมู่บ้านคนดี
ศรีสุพรรณของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การประเมินผลรูปแบบจาลองของซิป มีองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้ อม ด้านปั จ จั ย น าเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิ ต จากการประเมินจากผู้ น า
ท้ อ งถิ่ น /หมู่ บ้ า น ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม พบว่ า โดยภาพรวมมี ค วามสอดคล้ อ งอยู่ ใ นระดั บมาก
ความสอดคล้ องระหว่ างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ ความจาเป็นและ
ความคาดหวังของสังคมและผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการมีความสอดคล้องอยู่ในดับดีมาก
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2. การประเมินปัจจัยนาเข้า(Input evaluation)
ผลการประเมินพบว่า
2.3 ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ในการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า
งบประมาณที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการยังคงน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการดาเนิน
กิจกรรม ซึ่งชุมชนได้นาวิธีคิดแบบพึ่งตนเองคือการดาเนินกิจกรรม ขยะออมบุญ โดยให้ชาวบ้านนาขยะมารวมกัน
ขายแล้วนาเงินที่ได้ไว้เป็นกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการทากิจกรรมของชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถทาให้ชุมชน มีเงิน
กองกลางเพื่อทากิจกรรมบางกิจกรรมได้ซึงขณะนี้หลังเริ่มมีกิจกรรมขยะฮอมบุญทาให้หมู่บ้านปงพร้าวมีเงินไว้เป็น
กองกลาง20000บาท ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ใช้แผนปฏิบัติการ LA 21 ระดับท้องถิ่น (Local Agenda 21) โดยให้
ชุมชนรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์
ร่ วมถอดบทเรี ยน และติดตามประเมิน ผล และสร้างเครือ ข่าย แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ พัฒ นาต่อยอด
ก่อให้เกิดพหุภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หากชุมชนบ้านปงพร้าว ต้องการให้กิจกรรมสามารถยกระดับให้ดียิ่งขึ้น
กว่า เดิ ม โดยอาศัย ความสามารถที่มี อยู่ จากการด าเนินงานที่ผ่ านมา ร่วมถอดบทเรียนและสร้า ง
เครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบเพื่อให้ขยายผลแก่
ชุมชนอื่นๆต่อไป
3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation)
ผลการประเมินพบว่า การศึกษาดูงานครั้งที่ 1 จากชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ การเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อกาจัดขยะอินทรีย์ ที่จังหวัดลาปาง เพื่อที่จะได้นาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
การศึกษาดูงานครั้งนี้ไม่ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบสาเหตุว่า เมื่อได้ศึกษา
ดูงานกลับมาแล้ว ได้เว้นช่วงเวลาในการนาไปปฏิบัติงาน เพราะช่วงนั่นประชาชนในพื้นที่เข้าสู่ฤดูกาลเกษตรกรรม
จึงได้ไปศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการดาเนินกิจกรรม ซึ่งหลังจากการพาไป
ศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ทาให้แกนนาและสมาชิกเริ่มมีความรู้และเริ่มมีความสนใจในการคัดแยกขยะมากขึ้น ผลการ
ประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการประเมินผลของสตัฟเฟิลบีม (Stufflembeam, 1996, หน้า 20
อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2548, หน้า 16) อธิบายแนวคิดใน การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้เกิดดุลยภาพภายในองค์การให้เป็นไปโดยปกติ และเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาให้องค์การดีขึ้น (Incremental) คือทาให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมี
คณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญแก้ไข แนะนา ให้ความรู้และนาเทคนิคใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จึงเห็นได้ว่า การศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ได้เกิดการเรียนรู้เพื่อหาข้อบกพร่องของการ
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ดาเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพั ฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้นของชุมชนนั่นเอง
ผลการประเมินพบว่า ด้านการมีส่ ว นร่ว มในการดาเนินงานโครงการการบริห าร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ชุมชนมีกิจกรรมการรวมกลุ่มนาขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยก
จากครัวเรือนที่เด่นชัดในการสะท้อนการมีส่วนร่วมคือ “ขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น
เงินกองกลาง ในการจัดสวัสดิการชุมชน เช่น การออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผลการสนทนากลุ่มเพื่อประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมพบว่า การดาเนินงานในช่วงแรกไม่ประสบผล เพราะชาวบ้านไม่เข้าใจวัตถุประสงค์
จึ ง ไม่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ จ านวนปริ ม าณขยะที่ น ามามี น้ อย และที่ ส าคั ญ ก็ คือ ไม่มี ก ารคั ด แยกขยะ
แต่มีการนามาพร้อมๆกับขยะเปียก ซึ่งกลิ่นเหม็นทาให้คณะกรรมการมีความลาบากในการดาเนิน
กิจกรรม แต่ต่อมาได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
และส่งผลให้การนาขยะมาออม ได้รับความสะดวกขึ้น ประการที่สาคัญการตั้งชื่อ "กองทุนฮอมบุญ"
ดัง กล่ าว พบว่ า ทาให้ เกิ ด ทัศ นคติที่ มองเรื่ อง "คุณ ค่า " มากกว่ าการมองเรื่ อง มู ล ค่า หรือ กาไร
ซึ่งนั บ เป็น ปั จ จั ย ที่ส าคัญและส่ งผลต่อความสาเร็จของกิจกรรมกองทุนขยะฮอมบุญบ้านปงพร้าว
ด้วยเช่นกัน ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกกลุ่ม
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การให้ประชาชนเข้ามามีสวนร่วมในการ
พั ฒ นา เพื่ อ ผนึ ก ก าลั ง กั น ระหว่ า งภาครั ฐ และประชาชน ตลอดจนมุ่ ง พั ฒ นาความสามารถของ
ประชาชนให้มีความเชื่อมั่นในการพึ่งพาตนเอง (Self Confidence) ดังที่ บาเพ็ญ เขียวหวาน(2551,
หน้า 43)กล่าวว่า การพัฒนาปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm
shift) ซึ่ง “กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา” (New Development Paradigm) เป็นกระบวน
ความคิดและการปฏิบัติที่ทุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันโดยการทางานด้วยกันและเป็นกระบวนความคิด
ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ดังนั้น จึง เห็นได้ว่า การดาเนินงานตามโครงการการบริหาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว มีปัจจัยสาคัญคือ ชุมชนมีความตระหนักร่วมกัน
รับผิดชอบ แทนการให้รัฐหรือองค์กรท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ “การพึ่งตนเอง”
ของชุมชนอันเป็นเป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างแท้จริง
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation)
ผลการประเมินพบว่า ด้านผลจากการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ตาบลร่องกาศ อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พบว่า ชุมชนมีระบบการวางแผน
งานการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยพบว่า หลังจากมีการดาเนินโครงการ องค์การ
บริหารส่วนตาบลเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ และเข้ามามีส่วนร่วมแล้ว เกิดความเข้มแข็งในชุมชน
ทาให้ชุมชนสามารถดาเนินกิจกรรมต่อไปได้เอง เป็นการสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมในชุมชน ให้
คนในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ผ่านมานั้นสะท้อนให้เห็นว่า
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ขยะในชุ ม ชนลดปริ ม าณลงมาก จนเหลื อ ขยะที่ น าไปก าจั ด น้ อ ย พื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนสะอาดสภาพ
สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีเศษขยะเรี่ยราดตามท้องถนน คนในชุมชนมีสุขภาพดีอากาศบริสุทธิ์ โดยกิจกรรมนี้
แกนนาชาวบ้านปงพร้าวได้ตกลงกับองค์ การบริหารส่วนตาบลร่องกาศว่า จะร่วมกันผลักดันการลด
ปริ มาณขยะลงอย่ างต่อเนื่ อง และอนาคตจะขอคืนเก็บถังขยะในพื้นที่ บ้านปงพร้าวทั้งหมดด้ว ย
ผลการประเมินครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหลักการ 3 Rs เป็นหลักการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง คือ Reduce ลดการใช้ คือลดการใช้ควบคุมการใช้ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม ลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคน้อยลง Reuse ใช้ซ้า คือการนาสิ่งของที่ใช้แล้วมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือนากลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า และ Recycle การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและนา
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งกาเนิดในส่วนของต้นทางที่จะมีการจัดทา
ระบบการเก็บขนให้มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การจัดการขยะปลายทางที่มีประสิทธิภาพ คงเหลือ
นาไปกาจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ(Sanitary Landfills)ในปริมาณที่น้อยลง
ข้อเสนอแนะ
1. ผลจากการประเมินพบว่า งบประมาณ ในการสนับสนุนการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงพร้าว ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนโครงการ ยังคงน้อย
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของการดาเนินกิจกรรม ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมมีความต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องกาศ ควรจัดทาแผนงบประมาณเพื่อบรรจุในแผนงบประมาณ พร้อมกับมีการวางแผนงานด้านบุคลกรเพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชนได้พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2.ผลจากการประเมินพบว่า การศึกษาดูงานมีกรณีปัญหาความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรม เพื่อทาให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในกิจกรรมพัฒนาด้านอื่นๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลร่อง
กาศ จึงควรมีคณะกรรมการหรือผู้เชี่ยวชาญแก้ไข แนะนา ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และไม่ทิ้งช่วง
กิจกรรม เพื่อให้การดาเนินการต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ผลจากการประเมินพบว่า ชุมชนบ้านปงพร้าว ได้มีดาเนินกิจกรรมครบรอบ 1 ปี เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องให้ดียิ่ งขึ้น กว่าเดิม ดังนั้น แกนนาชุมชนควรมีการถอดบทเรียนและสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยอาศัยความสามารถที่มีอยู่จากการดาเนินงานที่ผ่านมายกระดับกิจกรรมชุมชน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและขยายผลแก่ชุมชนอื่นๆต่อไป
บรรณานุกรม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.เคล็ดลับในการจัดการขยะ.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ท้องถิ่น,2560.
สุวิมล ติรกานันท์.การประเมินโครงการแนวทางสู่การปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่6. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรโดยทาการศึกษากับประชากร
ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 395 คน ทาการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติพรรณนาหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation) ค่าเฉลี่ยทางสถิติจัดกลุ่มความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และใช้ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2
กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า
1. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นา
ท้องถิ่นของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน
2. ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน อาชีพ และความสนใจในการติดตามข่าวสารบ้านเมือง
ที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
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Abstract
Thepurposeofthisresearchwastostrudythefactorsaffectingpeople’sdecisioninsel
ectionoflocalleadersinNakhonchumSubdistrictAdministrativeOrganization,MuangDistrict
KamphaengPhetProvince.Thesamplesconsistedof395eligiblevotersinNakhonchumSubdistrictAdministrativeOrganization,MuangDistrictKamphaengPhetProvince.Theresearchi
nstrumentwasaquestionnaire.Datawereanalyzedusingstandarddeviatin,frequency,perce
ntageandOne-wayANOVA.Theresultsreveatedthat
1.Thepeoplewithdifferentgenders,agesandeducationdidnothavedifferentfactors
affectingdecisioninselectionoflocalleaders.
2. The people with different monthly income, occupation and
informational interest have different factors affecting decision in selection of
locat leaders.
Keywords: Decision in selectionoflocalleadersinNakhonchumSubdistrictAdministrativeOrganization,MuangDistrictKamphaengPhetProvince.
บทนา
ประเทศไทยมี ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก การกระจายอ านาจการปกครอง
เพื่อให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
การปกครองท้องถิ่นจึงถือเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (basicdemocracy)
ที่สาคัญการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นเหมือนสถาบันการฝึกหัดให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในการมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร ป ก ค ร อ ง ต น เ อ ง โ ด ย ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ท า ง ก า ร เ มื อ ง
(Participantpoliticalculture) ทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเมืองและตระหนัก
ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยได้รับการปรับปรุงแก้ไขมาตลอดจน
พ.ศ. 2546 รัฐบาลได้มีการแก้ไขกฎหมายการปกครองท้องถิ่น 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พระราชบัญญัติเทศบาล และพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล สาระสาคัญในการแก้พระราชบัญญัติดังกล่าวคือการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ทั้ง 3 ระดับ ให้ มี การเลื อกตั้งผู้ บ ริ ห ารองค์ก รแยกออกจากการเลื อ กตั้ งสมาชิ กสภาขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งทาให้คณะผู้บริหารมีเอกภาพในการบริหารจัดการองค์กรมากขึ้นไม่ต้องอยู่
ภายใต้การครอบงาของฝ่ายนิติบัญญัติอีกต่อไป จะเห็นได้ว่าการเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่สาคัญของ
กระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและมีความจาเป็นสาหรับการปกครองในระดับ
ต่าง ๆ (จักรพันธุ์ มิตรผักแว่น, 2549) กล่าวคือการเลือกตั้งผู้นาท้องถิ่น เป็นกระบวนการเลือกสรร
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ทางการเมืองประชาชนผู้ มีสิ ทธิเลือกตั้งที่จะทาการเลื อกบุคคลเพื่อที่จะไปทาหน้าที่ทางการเมือง
ในระดับท้องถิ่นแทนตนและเป็นการให้ประชาชนได้มีโอกาสในการสรรหาตัวแทนของตนโดยวิธีการ
เลื อกตั้ง ซึ่งเป็ น กิจ กรรมหนึ่งในการเข้ามามีส่ วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเป็นปัจจัย
ที่สาคัญมากในการสนับสนุนการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น
จั งหวัด กาแพงเพชรมีก ารปกครองท้ องถิ่น ในจั งหวัด กาแพงเพชรออกเป็น3 ระดั บ ดัง นี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร 1 แห่ง เทศบาลจานวน 25 แห่ง (แยกเป็นเทศบาลเมือง
จานวน 3 แห่งเทศบาลตาบล 22 แห่ง) องค์การบริหารส่วนตาบล 64 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล
นครชุ ม อ าเภอเมื อ งจั ง หวั ด ก าแพงเพชรเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ สั ง กั ด อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร ได้รับการยกฐานะจากสภาตาบลนครชุมเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลเมื่อวันที่
19 มกราคม พ.ศ.2539 เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีสภาพพื้นที่แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ในการ
ตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยได้ 2 ลักษณะ กล่าวคือในเขตการปกครองเดียวกันมีการแบ่งเป็นเขตชุมชนเมือง
คือเป็นลักษณะที่เป็นเขตย่านการค้าที่ อยู่อาศัยหนาแน่นเป็นชุมชนเมือง มีร้านค้าอาคารพาณิช ย์
และโรงแรมรีสอร์ทหอพักบ้านเช่า และอีกลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรมหรือชุมชนชนบทที่มีสภาพ
บ้านเรือนอาศัยกระจายเป็นกลุ่ม ๆ มีอาชีพทาการเกษตรเป็นหลัก องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม
มี พื้ น ที่ 65 ตารางกิ โ ลเมตรหรื อ ประมาณ 40,625 ไร่ มี ห มู่ บ้ า นอยู่ ใ นความดู แ ลและให้ บ ริ ก าร
สาธารณะ 11 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งสิ้น 22 คน ภารกิจในการจัดบริการ
สาธารณะและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้
ประสานผลประโยชน์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน (องค์การบริหารส่วน
ตาบลนครชุม อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร, มิถุนายน พ.ศ. 2556)
การเลื อ กตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2555 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนครชุ ม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลได้ 1 คน สมาชิกสภา
ตาบลนครชุ มจานวน 22 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้นจานวน 7,911 คน แยกเป็นชาย 3,660 คน
หญิง 4,240 คน มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้นจานวน 5,042 คน คิดเป็น 63.73 % แบ่งเป็นชาย 2,448 คน
คิดเป็น 30.94 % หญิง 2,594 คน คิดเป็น 32.79 % บัตรดี4,725 ใบ คิดเป็น 93.71 % บัตรเสีย
176 ใบ คิดเป็น 3.49 % ไม่ประสงค์ลงคะแนน 141 คน คิดเป็น 2.80 % (สานักงานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด จั ง หวั ด ก าแพงเพชร, 26กั น ยายน พ.ศ.2555) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ได้มีผู้เสนอตัวสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลจานวน 3 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีผู้เสนอตัวสมัครรับการ
เลือกตั้งทั้ง 11 หมู่บ้านจานวน 50 คน
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จากผลการเลื อกตั้งดังกล่ าวมีความน่าสนใจที่จะศึ กษาว่าประชาชนผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งผู้ นา
ท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร มีปัจจัยอะไรบ้างที่
ส่งผลในการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของตนเองโดยเปรียบเทียบปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง
จั งหวัด กาแพงเพชร โดยจ าแนกตามปัจ จั ยส่ ว นบุค คล ได้แก่ เพศ อายุ การศึก ษา รายได้ อาชี พ
การติดตามข่าวสารของบ้านเมืองและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันจะมีการตัดสินใจที่เหมือนกัน
หรือต่างกันอย่างไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่วน
ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2.เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษารายได้ อาชีพ การติดตามข่าวสารบ้านเมือง
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลื อกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรผู้ วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ประชาชนผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งผู้นาท้องถิ่นในเขตพื้ นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรตามข้อมูลคณะกรรมการเลือกตั้ง
จังหวัดกาแพงเพชร. ปี พ.ศ.2559 ทั้ง 11 หมู่บ้านจานวน 7,911 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้น ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งผู้วิจัยทาการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
เคร็ช์และมอร์แกน (อ้างถึงชื้นศรีสวัสดิ์, 2546) เทียบได้เท่ากับประชากร 7,911/ 395 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
มี 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้
อาชีพ และความสนใจข่าวสารบ้านเมือง โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูล ปั จ จั ย การตัดสิ นใจ ได้แก่คุ ณลั กษณะตัว ผู้ ส มัคร นโยบายในการพัฒ นา
ท้องถิ่น รูปแบบการหาเสียง อิทธิพลของพรรคการเมืองในพื้นที่ การเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครที่
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีระดับสภาพความเป็นจริงตั้งแต่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
โดยมีลักษณะการให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้นาแบบสอบถาม
ไปทาการทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีสภาพใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน
โดยหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) โดยแทน
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α- coefficient) ได้เท่ากับ 0.97 ซึ่งถือว่าเป็นสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นสูง
สามารถนาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้จริง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่จัดเก็บจากประชากรกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาจะใช้ค่าร้อยละ (Percentage)
ในการอธิ บ ายลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ และการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent
Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) เพื่อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. รายได้
5. อาชีพ
6. การสนใจข่าวสาร
ของบ้านเมือง
ปัจจัยการตัดสินใจ

การตัดสินใจเลือก
ผู้นาท้องถิ่นของ
ประชาชน

1. คุณลักษณะผู้สมัคร
2. นโยบายในการพัฒนา
3. รูปแบบการหาเสียง
4. อิทธิพลพรรคการเมือง
5. การเข้าถึงประชาชน
ของผู้สมัคร

ผลการวิจัย
การวิจัย
การวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 212 คน และเพศชาย
จานวน 183 คน มีอายุช่วง 31 – 40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช/ปวส
อนุปริญญา มีรายได้ต่อเดือนประมาณ9,100 – 20,000 บาท โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เป็นพนักงานบริษัท/เอกชน รองลงมาคือค้าขายและพบว่าส่วนใหญ่จะมีความสนใจในการติดตาม
ข่าวสารบ้านเมืองโดยติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างมากที่สุดมีผลการวิจัย ดังนี้
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1. ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
1.1 ด้านคุณลักษณะตัวผู้นา พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้นาที่ประชาชนใช้พิจารณา
ตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ น าท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชรมากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน รองลงมา คือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
บริห ารองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ เป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ขององค์กร ด้านนโยบายในการบริ หาร
ท้องถิ่น พบว่า ปัจจัยด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่นที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้นา
ท้องถิ่น ของประชาชนในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
มากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องนาเสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมทุกๆ
ด้านและผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีวิสัยทัศน์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ( ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ )
ของท้องถิ่นที่ชัดเจน
1.2 ด้านรูปแบบการหาเสียง พบว่า ปัจจัยด้านรูปแบบการหาเสียงที่ประชาชนใช้พิจารณา
ตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ น าท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชรมากที่สุด คือ การใช้รถประชาสัมพันธ์หาเสียงเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลื อ กตั้ ง สนใจและใสใจที่ จ ะไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง รองลงมา คื อ การสั ญ ญาว่ า จะท าตามนโยบาย
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นประเด็นสาคัญที่ทาให้ผู้มีสิทธิเลือดตั้งใช้ในการตัดสินใจ
1.3 ด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองในพื้นที่ พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองใน
พื้นที่ที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จั งหวัดกาแพงเพชรมากที่สุดคือ กานัน/ผู้ ใหญ่บ้านในพื้นที่ส่ วนใหญ่เป็นผู้ ที่
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองมีผลในการลงคะแนนเสียงรับเลือกตั้ง รองลงมา คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างมี
การสนับสนุนกันและกันกับพรรคการเมืองที่เมื่อผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งจึงได้รับการสนับสนุนจาก
พรรคการเมืองอย่างเต็มที่
1.4 ด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัคร พบว่า ปัจจัยด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครที่
ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มากที่สุด คือการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครส่วนใหญ่จะเข้าไปทา
ความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการในองค์กรปกครองท้องถิ่นหลังได้รับการเลือกตั้งกับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง รองลงมา คือ การเข้าถึงตัวประชาชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสร้างความสนิทสนมและ
เกิดความเข้าใจในการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเข้าไปทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่น
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2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า
2.1 ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่น
ของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน
2.2 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชน
ที่แ ตกต่ า งกั น โดยจะ พบว่ า ประชาชนที่ มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น จะพิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า น
คุณลักษณะตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น และด้านอิทธิพลพรรคการเมืองในพื้นที่อัน
ส่งผลตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่าง
2.3 ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันมีการตัด สินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่ไม่
แตกต่างกันโดย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะพิจารณาปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้สมัคร
ด้านนโยบายในการบริห ารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสียง และด้านอิทธิพลพรรคการเมืองในพื้นที่
อันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่าง
2.4 ประชาชนที่มีความสนใจในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่แตกต่างกันจะพิจารณาด้าน
คุณลั กษณะตัว ผู้ส มัคร ด้านนโยบายในการบริห ารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสี ยง ด้านอิทธิพล
ของพรรคการเมืองในพื้นที่ และด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครแตกต่างกันในการตัดสินใจเลือก
ผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการศึกษา
1. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ด้านคุณลักษณะตัวผู้นา พบว่า ปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้นาที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจ
เลื อ กผู้ น าท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาแพงเพชร มากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน รองลงมา คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ขององค์กรทั้งนี้เนื่องจากความซื่อสัตย์สุจริต
ของผู้นาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องการให้เป็นผู้บริหาร เพราะผู้นาที่มีความซื่อสัตย์จะเป็น
ผู้นาที่ไม่คดโกง และสามารถนางบประมาณที่ได้รับมาบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึก ษา (ธนภรณ์ ว่องไว, 2547) ที่ทาการศึกษาการตัดสินใจเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษาเขตเลื อกตั้งที่ 1
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติที่ดีมี
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ความส าคั ญ เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของผู้ ส มั ค ร นอกจากนั้ น ยั ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ(ชาญณรงค์
ปราณีจิตต์, 2543) ที่กล่าวว่า ผู้ทาหน้าที่ประนีประนอมข้อพิพาทหรือผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องมีความ
ประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ทาตัวเหลาะแหละ ต้องเป็น
ผู้มีอุปนิสัยสุขุมเยือกเย็น หนั กแน่นและมั่นคงการรู้หลักเจรจา ต้องมีปิยวาจา คือ กล่าววาจาสุภาพ
แสนหวาน คาพูดนั้นมีเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิงหรือมีหลักวิชา มีประโยชน์ และประกอบด้วยความ
ยุติธรรม
ด้ า นนโยบายในการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายในการบริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่
ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม
อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มากที่สุด คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องนาเสนอนโยบายการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมทุก ๆ ด้านและผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องมีวิสัยทัศน์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (ถนน ประปา ไฟฟ้า ฯลฯ) ของท้องถิ่นที่ชัดเจนซึ่งการที่ผู้นามีความสามารถในการนาเสนอ
นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้ชัดเจนและครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การบริหารจัดการของผู้นาในการบริหารพัฒนาชุมชน ดังที่ (จักรพันธุ์ มิตรผักแว่น, 2549) กล่าวว่า
การเลือกตั้งจึงเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการเลือกสรรผู้ปกครอง โดยในการพิจารณาเลือกผู้ปกครองนั้น
แนวนโยบายที่ผู้ปกครองเสนอ ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการเลือกผู้นาที่มีความเหมาะสมกับการบริหาร
จัดการชุมชนหรือประเทศชาติ
ด้า นรู ป แบบการหาเสี ย ง พบว่า ปั จจั ย ด้า นรู ปแบบการหาเสี ย งที่ ประชาชนใช้ พิจ ารณา
ตั ด สิ น ใจเลื อ กผู้ น าท้ อ งถิ่ น ของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ ง
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร มากที่ สุ ด คื อ การใช้ ร ถประชาสั มพั น ธ์ ห าเสี ย งเป็ น การกระตุ้ นให้ ผู้ มี สิ ท ธิ
ลงคะแนนเลื อกตั้ งสนใจและใสใจที่จะไปใช้สิ ทธิ เลื อกตั้ง รองลงมา คือ การสั ญญาว่ าจะท าตาม
นโยบายของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ท าให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ดตั้ ง ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชาญณรงค์ ทัพกฤษณ์, 2557) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจงหวัดนนทบุรี: ศึกษาในห้วงเวลาปี พ.ศ.2557 ที่ พบว่า
การรณรงค์ ที่ส ามารถเข้าถึงประชาชนได้อ ย่างทั่ว ถึงมากที่สุ ด คื อ การใช้ร ถช่ว ยโฆษณาหาเสี ย ง
นอกจากนั้ นยั งสอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ (สมชาย วุฒิ พิมลวิทยา, 2559) ที่ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีที่ พบว่า
การรณรงค์ที่มผี ลต่อการตัดสินใจของประชาชน มากที่สุด คือ การใช้รถโฆษณาหาเสียงอย่างทั่วถึง
ด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองในพื้นที่ พบว่า ปัจจัยด้านอิทธิพลของพรรคการเมืองใน
พื้นที่ที่ประชาชนใช้พิจารณาตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มากที่สุด คือ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
ใกล้ชิดกับพรรคการเมืองมีผลในการลงคะแนนเสียงรับเลือกตั้ง รองลงมา คือ ผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างมี
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การสนับสนุนกันและกันกับพรรคการเมืองที่เมื่อผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งจึงได้รับการสนับสนุนจาก
พรรคการเมื อ งอย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ (สมชาย วุ ฒิ พิ ม ลวิ ท ยา, 2559)
ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ ทศบาลนครนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือ กตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี
จังหวัดนนทบุ รี ด้านสื่อบุ คคลทีมีผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ สื่ อบุคคลทีเป็น นักการเมืองในท้องถิ่น
รองลงมา คือ สื่อบุคคลทีเป็นผู้กว้างขวางในท้องถิ่น เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้าน (นิพนธ์ ปัญโญ,
2551)ได้กล่าวว่า บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้นาในชุมชน เป็นต้น
ด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้ สมัคร พบว่า ปัจจัยด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้ ส มัคร
ที่ประชาชนใช้พิจ ารณาตัดสิน ใจเลื อกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
นครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชรมากที่สุด คือ การเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครส่วนใหญ่จะเข้า
ไปทาความเข้าใจในนโยบายการบริหารจัดการในองค์กรปกครองท้องถิ่นหลังได้รับการเลือกตั้งกับผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง รองลงมา คือ การเข้าถึงตัวประชาชนของผู้สมัครรับเลือกตั้งจะสร้างความสนิทสนม
และเกิดความเข้าใจในการที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะเข้าไปทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ (สมชาย วุฒิพิมลวิทยา, 2559) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลื อกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่ าการลงพื้นที่พบประชาชน
เพื่ออธิบายนโยบายการทางานต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจและชัดเจน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีในระดับมาก
2. ปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า
1. ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นา
ท้องถิ่นของประชาชนที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เพศ อายุ และระดับการศึกษาจะสอดคล้องกับ
ผลการวิจั ยของ (สมชาย วุฒิ พิมลวิทยา, 2559) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ ทศบาลนครนนทบุ รี จั ง หวั ด นนทบุ รี พบว่ า เพศของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยภาพรวมไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ ทศบาลนครนนทบุ รี
จังหวัดนนทบุรี และเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีเ ทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ด้านคุณสมบัติผู้สมัคร ด้านนโยบายผู้สมัคร
ด้ า นกลุ่ ม การเมื อ งของผู้ ส มั ค ร ด้ า นสื่ อ การรณรงค์ และด้ า นสื่ อ บุ ค คลซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของ (บุ ญญฤทธิ โชคอดุ ม พร, 2556) ได้ท าการศึ กษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ที่ผลการศึกษา
พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเพศที่แตกต่าง
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มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออย่างเท่าเทียม จงทาให้ความคิดเห็นต่อการตัดสินเลือกตั้งไม่แตกต่าง
กัน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ทวีจิตร พัฒน์ชนะ และคณะ, 2553) ได้ทาการศึกษา
เรื่องปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลตาบลทับกวาง
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ผลการศึกษา พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความสัมพันธ์กันกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลทับ กวาง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าอายุไม่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกตั้งอาจเป็นเพราะว่าประชาชนทุกวัยได้รับ
สื่อที่เหมือนกันจึงทาให้เกิดการรับรู้ที่เหมือนกัน
2.
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้ องถิ่น
ของประชาชนที่แตกต่างกัน โดยจะพบว่า ประชาชนที่ มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะพิจารณา
ปัจจัยด้านคุณลักษณะตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น และด้านอิทธิพลพรรคการเมือง
ในพื้นที่ในการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
(สมชาย วุ ฒิ พิ ม ลวิ ท ยา, 2559)
ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์
กับ การตัดสิ น ใจเลื อกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาล นครนนทบุ รี จังหวัดนนทบุรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บญุญฤทธิ โชคอดุมพร, 2556) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมือ งตราด อาเภอเมือง
จังหวัดตราด พบว่า รายได้ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กันกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมือง จังหวัดตราด ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน อาจจะได้รับผลจากนโยบายของผู้สมัครแตกต่างกันจึง
ทาให้มีความคิดเห็นที่ต่างกันออกไป
3. ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชน
ที่ไม่แตกต่างกันโดย พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกันจะพิจารณาปัจจัยด้านคุณลักษณะตัว
ผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น ด้า นรูปแบบการหาเสียง และด้านอิทธิพลพรรคการเมือง
ในพื้นที่ในการตัดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่นของประชาชนที่แตกต่างซึ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
(สมชาย วุ ฒิ พิ ม ลวิ ท ยา, 2559)
ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ที่พบว่าอาชีพของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี เ ทศบาลนครนนทบรี จั ง หวั ด นนทบุ รี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สมชาย กลิ่นบัวแก้ว และคณะ, 2553) ที่ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กตั้ ง นายกเมื อ งพั ท ยา พบว่ า อาชี พ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์
กับ การตั ดสิ นใจเลื อกตั้งนายกเมืองพัทยา เพราะอาชีพที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็ นที่แตกต่าง

1288

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

อาจเนื่องมากจากการกาหนดนโยบายของผู้สมัครที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนบางกลุ่ม
อาชีพเท่านั้น
4. ประชาชนที่มีความสนใจในการติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่แตกต่างกัน จะพิจารณาปัจจัย
ด้านคุณลักษณะตัวผู้สมัคร ด้านนโยบายในการบริหารท้องถิ่น ด้านรูปแบบการหาเสียง ด้านอิทธิพล
ของพรรคการเมืองในพื้นที่ และด้านการเข้าถึงประชาชนของผู้สมัครในการตั ดสินใจเลือกผู้นาท้องถิ่น
ของประชาชนที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ นื่อ งจากความสนใจที่ แ ตกต่ า งกั น ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
ความเชื่อ ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่แตกต่างกัน จึงส่งผลทาให้ประชาชนมีการตัดสินใจ
เลื อกผู้ น าท้อ งถิ่น ที่แตกต่ างกัน ความรู้สึ กมี ประสิ ทธิภ าพทางการเมืองและความส านึกในหน้า ที่
พลเมื อ งทางสั ง คมครอบครั ว และคุ ณ ลั ก ษณะและบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คล เช่ น เชื้ อ ชาติ ศาสนา
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ (พรนค์พิเชฐ แห่งหน และคณะ,2542) กล่าวว่า ความสนใจทางการเมือง
ยิ่งมากก็จะยิ่งมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านนโยบายที่ครอบคลุม และการเข้าหาประชาชนเพื่อชี้แจง
นโยบายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้นาของประชาชน ดังนั้นสิ่งสาคัญของการรณรงค์กรเลือกตั้ง คือ
ผู้สมัครจะต้องมีการกาหนดนโยบายให้ชัดเจนและครอบคลุมกลุ่มประชาชนในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคน
ที่มีอาชีพ มีการศึกษา มีความสนใจทางการเมืองที่แตกต่างกัน
2. การรณรงค์การเลือกตั้งที่มีผลและเข้าถึงประชาชนมากที่สุด คือ การใช้รถประชาสัมพันธ์
หาเสียง นอกจากนั้นจึงควรมีการใช้สื่อที่หลากหลายทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุก
กลุ่มได้อย่างทั่วถึง
3. การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อศึกษาถึงเหตุผล
เชิงลึกที่ประชาชนใช้อะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจเลือกตั้งผู้นา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย และคณะกรรมการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบันฑิต สาขา การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
อาจารย์ ป ระจ าวิ ช า แลอาจารย์ พิ เ ศษทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทวิ ช าความรู้ และถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ ที่ดี ตลอดจนให้ ค าแนะนา และความช่ว ยเหลื อเป็น อย่างดีตลอดการวิจัยในครั้ง นี้
และขอขอบพระคุ ณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่ คอยอบรมเลี้ ย งดู สนับ สนุนส่ งเสริมการวิจัยด้ว ยความรั ก
และปรารถนาดีเสมอมา รวมทั้งเพื่อน พี่น้องทุกท่านที่คอยห่ว งใย ให้ กาลั งใจ แนะคาแนะนาที่ดี
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เสมอมา คุณค่า และประโยชน์ของการวิจัยเฉพาะบุคคลครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการวิจัยครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ศึ กษาระดั บความส าเร็ จในการปราบปรามยาเสพติ ด
ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปราม
ยาเสพติด โดยจ าแนกตามสถานภาพส่ ว นบุคคล และเพื่อหาแนวทางการพัฒ นาปัจจัยที่มีต่ อ
ความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่ได้จากการกาหนดขนาดด้วยตารางสาเร็จรูปของ
Taro Yamane จานวน 283 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนามาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ One Way ANOVA จากการทดสอบ
เป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง สุด คือ การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านขวัญและกาลังใจ บทบาทของผู้บังคับบัญชา
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านนโยบายการทางาน
ตามลาดับ
2. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งหมด 5 ด้าน จาแนก
ตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คล พบว่ า อายุ ระดั บ ชั้ น ยศ อายุ ร าชการ และรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติดที่แตกต่า งกัน ส่วน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ของข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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3. แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด พบว่า จากปัจจัย
ทั้ง 5 ปั จ จัย ไม่ว่าจะเป็น ปัจ จั ยด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติห น้าที่ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านนโยบายการทางาน
ด้านขวัญและกาลังใจ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ปัจจัยที่ข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 จะขาดการตระหนักถึงไม่ได้ นั่นก็คือ พลังของประชาชนและชุมชน ที่นับว่า
เป็นหัวใจหลักในการนามาซึ่งความสาเร็จ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือเพื่อศึกษาสถานการณ์ยา
เสพติดในพื้นที่ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุม ชน มีการติดตามผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันกับประชาชนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในทุกมิติ รวมถึงการจั ดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการมีส่ ว นร่ว มของชุมชน และติดตามผลการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการประเมินสถานะความเข้มแข็งของหมู่บ้านให้ปลอด
จากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
คาสาคัญ : ปัจจัย, ความสาเร็จ, การปราบปรามยาเสพติด
Abstract
This research aims to study the successful level of Narcotics Suppression of
Border Patrol police Sub Division 31, to compare the successful factors of Narcotics
Suppression classified by personal status and to find the way to develop factors for
the success of Narcotics Suppression of Border Patrol police Sub Division 3. The
samples were 283 selected police in Border Patrol police Sub Division 31 using a
formula of Taro Yamane. The data were collected by using the questionnaire and
analyzed by mean, standard deviation, t-test and One way ANOVA.
The research findings revealed that:
1. The successful level of Narcotics Suppression in 5 facets found that overall
was at the highest level. When considering by each facet, it was found that the
highest is the support from the working unit in their duty performance; secondly
were the moral support, Commander’s roles in their duty performance, ability in
their duty performance and working policy respectively.
2. The comparison on the factors to the success of Narcotics Suppression in
5 facets classified by personal status, it revealed that age, rank, age of being in
service and salary resulted to the successful factors of Narcotics Suppression
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differently ;whereas, marital status, level of education of Border Patrol police Sub
Division 31 had no significant difference at 0.05 level.
3. The developed model for successful factors of Narcotics Suppression
revealed that 5 factors whether they were the basic ability in performing their duty,
the support from the working unit in their duty performance, Commander’s roles in
their duty performance, working policy, moral support all effect to success of their
duty performance; however, the Border Patrol police Sub Division 31 had to realize
was that the community power which is the key point to success especially the
cooperation of finding narcotics situation in the area. Moreover, the development of
community participation and monitoring the narcotics prevention in community by
collecting and analyzing the results with inhabitants, institutes and associated
instituted with all dimensions including learning process, community participation
development, the follow up of narcotics prevention by evaluating the community
strength for the concrete drug free community.
Keywords: Factor to the Success, Narcotics Suppression
บทนา
ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาหลักของชาติและทวี ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆและเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจึงควรที่จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ซึ่งในปัจจุบันยาเสพติดได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจึงทาให้มีผู้ติดยาเสพติดจานวน
มากไม่ว่าจะเป็นในวัยไหนก็ตามล้วนที่จะสามารถเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ทั้งสิ้น โดยต้นตอของยาเสพ
ติดที่มีอยู่ในไทยอย่างแพร่หลายนั้นล้วนแล้วเป็นการนาเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านที่ทาการผลิตยา
เสพติดชนิดต่างๆแล้วทาการขนและลาเลียงเข้าทางช่องทางต่างๆตามแนวชายแดนของประเทศไทย
กับประเทศที่ผลิตยาเสพติดประเภทนั้นๆ ซึ่งภูมิภาคของประเทศไทยนั้นมีประเทศที่ติดต่อคือประเทศ
ลาว เมียนมา มาเลเซีย หากดูจากภูมิประเทศ ประเทศไทยแนวชายแดนค่อนข้างยาวติดกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ านท าให้ มีช่ อ งทางเข้ า ออกระหว่า งประเทศต่ า งๆ ได้ โ ดยมี ทั้ ง ช่อ งทางหลั ก และช่ อ งทาง
ธรรมชาติ กลุ่มผู้ค้า ยาเสพติดได้ใช้ช่องทางต่างๆเหล่า นี้ในการขนส่ง ลาเลียงยาเสพติดจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาสู่ประเทศไทย ประเทศเมียนมาสถานการณ์ภายในยังคงมีความซับซ้อนของปัญหา
เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาทางการเมืองแม้ว่าจะมีกระบวนการในการพยายาม
สร้างสันติกับรัฐบาลเมียนมา เช่น กลุ่มกองกาลังโกกั้ง กลุ่ มกองกาลังว้า ได้ปฏิเสธการเข้าร่วมเจรจา
สันติภาพกับรัฐบาลเมียนมา และยังคงสู้รบกับรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่อง ชนกลุ่มน้อยทั้งหลาย
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เหล่านี้จึงต้องผลิตและค้ายาเสพติดเพื่อหารายได้มาเสริมกองกาลังทั้งคน อาวุธ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างที่
จาเป็นในการสู้รบ
จะเห็นได้ว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามายังภายในประเทศไทย
พบว่าทิศทางการขนส่งลาเลียงยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการขนส่ง จากที่เคยใช้เส้นทางการ
ล าเลี ย งเข้ ามาภายในประเทศไทยทางภาคเหนือ เป็น หลั กส าหรั บยาเสพติด ประเภท ยาบ้ า ไอซ์
ปั จ จุ บั น การขนส่ ง ล าเลี ย งยาเสพติ ด ได้ ป รั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการขนส่ ง ล าเลี ย งมาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เส้นทางการขนส่งลาเลียงยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองคา ผ่านมาตาม
ลาน้าโขงฝั่งประเทศลาวเข้าประเทศไทยทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปกติถือเป็นเส้นทางการขนส่ง
กัญชาเป็นหลัก แต่ระยะหลังมานี้เริ่ม มีการลาเลียงผ่านมาทางช่องทางเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นอย่างสาคัญ
โดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดน
ตารวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องและดูพื้นที่จังหวัดที่ติดกับ
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน การดาเนินการเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวตารวจตระเวนชายแดนจึงต้องมี
การกวาดล้างยาเสพติดที่แอบลักลอบเข้ามาตามช่องทางต่างๆ เข้ามาในประเทศไทยไปด้วย สิ่งผิด
กฎหมายทุกประเภทที่จะถูกลักลอบนาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ซึ่งตารวจตระเวนชายแดนนั้นมี
ความสามารถปฏิบัติงานได้หลายรูปแบบเนื่องจากพื้นที่ตามแนวชายแดนมีความทุรกันดารห่างไกล
จากความเจริญขาดการพัฒนาอย่างที่ควร ตารวจตระเวนชายแดนจึงมีบทบาทเข้าไปพัฒนาความ
เป็นอยู่ในด้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นตารวจตระเวนชายแดนจึงมีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างพลเรือน รวมไปถึงสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยจากผู้ไม่หวังดีในการก่ออาชญากรรมใน
พื้นที่ต่างๆได้อย่างตารวจ และเฝ้าดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนได้อย่างทหาร ในคนๆ
เดียว ทั้งนี้เนื่องจากตารวจตระเวนชายแดนได้ถูกกาหนดให้จัดตั้งขึ้นโดยมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1) สามารถทาหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างตารวจ 2) สามารถทาหน้าที่ปกป้องชาติ
และราชบัลลังค์ได้เยี่ยงทหาร 3) สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือน
(กองบัญชาการตารวจตะเวนชายแดน, 2546 : ใต้ร่มพระบารมี 50 ปี ตชด.)
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 มีพื้นที่ติดแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
และมีการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่ส่วนในที่ตั้งของกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 มีปัญหาเรื่องยาเสพติดมากอยู่พอสมควร นอกเหนือจากการป้องกันแนว
ชายแดนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จึงเล็งเห็นถึง
ปัญหาดังกล่าวที่ควรต้องมีการทางานเชิงรุกในการปราบปรามยาเสพติดให้ลดลงจึงมีความจาเป็น
ที่ต้ องทาการปราบปรามให้ ล ดลงหรื อให้ ห มดสิ้ นไปจากพื้น ที่จึ งต้ องเป็ น หน่ ว ยงานที่ ต้อ งท าการ
ปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปด้วยเช่นกัน
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ดังนั้น งานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่มีลักษณะปฏิบัติการพิเศษจะต้อง
ใช้ความรู้ ประสบการณ์ความชานาญ ในปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติการต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
หลายประการ เริ่มต้นด้วยการมีไหวพริบปฏิภาณในการสืบหาข่าวการซื้อขายยาเสพติด มีความความ
รวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร รอบคอบ กล้าหาญอดทนในการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ปฏิบัติงาน
ประสบผลสาเร็จ เพราะมีปัจจัยในด้านต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในหน่วยงานและปัจจัยภายนอกหน่วยงาน
เช่น ปัจ จั ย ด้านกาลั งพล ด้านงบประมาณ ด้านภาวะผู้นาของผู้ บังบัญชา ด้านขวัญกาลั งใจ ด้าน
วิท ยาการต ารวจ ด้ านข่า ว และด้ านสายลั บ จนสามารถจับ กุม ตัว ผู้ ก ระทาความผิ ด กฎหมายมา
ดาเนินคดีได้เป็นจานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการยังพบปัญหาที่เป็นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก
การวางแผนงานรวมไปถึงความสามารถในการสืบสวนด้านการข่าว ความน่าเชื่อถือของข่าวกรอง
จึ ง ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น ปราบปรามยาเสพติ ด และการจั บ ตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด
ไม่มีประสิทธิภาพ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้วิจัยที่เป็นนายตารวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 ที่มีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามยาเสพติด เห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการ
ปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31
2. เพื่อเปรี ยบเทีย บปั จ จัย ที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล
3. เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด
ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการด าเนิ น งานวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด
ของเจ้าหน้าที่ตารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อให้
ทราบถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ตะเวนชายแดนในสั ง กั ด กองก ากั บ การต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)
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การสร้างเครื่องมือ
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ดังนี้ คือ
1. ศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีจากตาราเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีต่อ
ความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามเพื่อกาหนดขอบเขตในการ
สร้างเครื่องมือ
2. วิเคราะห์เนื้อหาและกาหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม ปัจจัยที่มี
ต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตะเวนชายแดน ในสังกัดกองกากับ
การตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ทั้ง 5 ด้าน
3. นาแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และทาการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย
4. ปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
Coefficient) ตามสูตรของของครอนบาค (Cronbach, 1990) แล้วนามาทดลองใช้ (Try Out)
กับข้าราชการตารวจในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30
คนขึ้ น ไป หลั ง จากนั้ น น าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าตรวจสอบคว ามเชื่ อ มั่ น (Reliability)
ด้วยคอมพิวเตอร์ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 ซึ่งแสดงว่าเป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อถือได้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมู ล ทั่ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย อายุ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึกษา ระดับ ชั้น ยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามลั กษณะ
ให้เลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 ระดับความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับมาก
3 หมายถึง ระดับปานกลาง
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2
1

หมายถึง ระดับน้อย
หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มี ต่อความส าเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31
โดยเกณฑ์การให้ คะแนนที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้ง นี้กาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best: 1978) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตารวจตะเวนชายแดน ในสั งกัดกองกากับการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
ตามกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1. ทาหนั งสื อถึง กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
3. ทาการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด
จานวน 283 ชุด
4. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
คาถาม
5. นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Desscriptive Statistic) และสถิติเชิงอนุมาร
หรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) รวมถึงการใช้โ ปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ดังนี้
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1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคล
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) นามาแจกแจงความถี่ และ
หาค่าร้อยละ
2. วิ เ คราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ
ความสาเร็จในการปรายปรามยาเสพติดของกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยผู้วิจัยได้
ใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) นามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage)
หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด
ของเจ้าหน้าที่กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล โดยใช้
สถิติอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way
Anova) และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least
Significant Difference : LSD)
ขอบเขตของโครงการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ มุ่งศึก ษาถึง ปัจจัย ที่มีต่อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ดของ
ข้าราชการกองกากับการตารวจตระเวนที่ 31 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง แล้วนามาสังเคราะห์ เพื่อกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้คือ ปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็ จ ทั้งหมด 5 ด้าน ด้ านความสามารถพื้น ฐานในการปฏิ บัติห น้ าที่ การสนับสนุนจาก
หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านนโยบายการทางาน
และด้านขวัญและกาลังใจ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ข้าราชการตารวจตะเวนชายแดนที่ 31 จานวน 964 นาย ส่วนกลุ่ ม
ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัย โดยใช้ตารางของยามาเน่ (Taro Yamane,
1973) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 283 นาย แบ่งเป็น นายตารวจชั้น
สัญญาบัตร 78 นาย ข้าราชการตารวจชั้นประทวน 205 นาย
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้นได้แก่ ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ
ข้าราชการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดของ
ข้าราชการกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ได้แก่ ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่
ด้านนโยบายการทางาน และด้านขวัญและกาลังใจ
ผลที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงระดับความสาเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ของข้าราชการ
ตารวจตะเวนชายแดนที่ 31
2. ทาให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ในการการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจตะเวนชายแดน
และนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป
3. ทาให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ
ข้า ราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ของข้ า ราชการต ารวจตะเวนชายแดนฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถาม ดังนี้ คือ
การสอบถามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการโดยใช้วิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 283 คน ซึง่ ผลที่ได้จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ
1. ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีอายุในช่ว งระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 77.02
สถานภาพสมรสที่มีจานวนมากที่สุด คือ สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 87.98 ระดับการศึกษาที่มีจานวน
มากที่สุด คือ ปวส./อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 69.7 ระดับชั้นยศที่มีจานวนมากที่สุด คือ ตารวจชั้น
ประทวน คิดเป็นร้อยละ 72.4 อายุราชการที่มีจานวนมากที่สุด คือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.7
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีจานวนมากที่สุด คือ 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.3
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ดังตาราง พบว่า
ข้อความ
1. ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่
2. การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่
3. บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่
4. ด้านนโยบายการทางาน
5. ด้านขวัญและกาลังใจ
รวม

𝐱̅
4.49
4.56
4.51
4.47
4.53
4.51

S.D.
.63
.67
.65
.61
.62
.60

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากทีส่ ดุ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.51, S.D. = .60) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.56, S.D. = .67) และรองลงมาตามลาดับ คือ ด้านขวัญและกาลังใจ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.53, S.D. = .62) บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x̅ = 4.51, S.D. = .65) ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
(x̅ = 4.49, S.D. = .63) และด้านนโยบายการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅ = 4.47, (S.D. = .61)
ส่วนผลรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า
ด้ า นความสามารถพื้น ฐานในการปฏิบั ติหน้ า ที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
และรองลงมาตามลาดับ คือ ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
ยาเสพติด ท่านมีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธและยุทธวิธีในการปราบปรามยาเสพติด ท่านมีความรู้
และข้ อมูล อย่ างเพีย งพอในพื้น ที่ ที่ไ ด้รับผิ ดชอบ ท่า นได้รั บการฝึ กซ้ อมและทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ และท่านมีความกระตือรือร้น สนใจหา
ความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านการสนับสนุน จากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาน ค่าใช้จ่าย ใน
การปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามลาดับ คือ ได้รับการสนับสนุนอาวุธประจากายในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น ปืนเล็กยาว M4-A1 M16 เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติหน้าที่
เช่น เสื้อเกราะกันกระสุน เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น ได้รับการสนับสนุนเงินพิเศษ เช่น รางวัลนาจับ
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เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ได้รับการสนับสนุนยานพาหนะที่มีความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆอย่างเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนกาลั งพล เมื่อมีการร้องขอ และได้รับการสนับสนุน
เครื่องมือสื่อสารอย่างเพียงพอ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น
ด้านบทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความเที่ ยงตรงและยุติธรรมในการ
ปกครองบังคับบัญชา และรองลงมาตามลาดับ คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ได้ ผู้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในคดีที่สาคัญด้วยตนเอง ผู้บังคับบัญชามี
ความสามารถให้ คาปรึ ก ษาและแนะแนวทาง ในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
ผู้บังคับบัญชามีความสามารถในการสั่งการ ให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้วางแผนไว้ และยอมรับฟัง
ความคิดเห็น เมื่อท่านมีข้อเสนอแนะ
ด้านนโยบายการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน และรองลงมาตามลาดับ คือ หน่วยงาน ได้กาหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่และ
สนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน รัฐบาลมีการกาหนดนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้ชัดเจน หน่วยงาน ได้มีการกาหนดนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไว้ชัดเจน ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยา
เสพติดของหน่วยงาน และรัฐบาลได้กาหนดหน้าที่ แนวทางมาตรการและนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน
ด้านขวัญและกาลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ และรองลงมาตามลาดับ คือ การได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม การได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ประชาชน
และสังคม ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถเฉพาะบุคคล
การได้รับคาชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จภารกิจ ได้รับการสนับสนุนกาลังพล เมื่อมีการร้องขอ
ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมเมื่อถูกร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาให้
เกียรติและเห็นความสาคัญตามตาแหน่งหน้าที่ และการได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เมื่อปฏิบัติ
ภารกิจนอกหน่วยงาน เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
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3. เปรียบเทียบปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน จาแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า
3.1 ปัจจัยด้านอายุ พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD อายุของของข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ
31-40 ปี กับ 51-60 ปี
51-60 ปี กับ 31-40 ปี และกับ 41-50 ปี โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.2 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD สถานภาพ
สมรสของของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มี
ต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 ปั จ จั ย ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า จากการทดสอบเป็ น รายคู่ ใช้ วิ ธี LSD ระดั บ
การศึกษาของของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
3.4 ปัจจัยด้านระดับชั้นยศ พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD ระดับชั้นยศของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ ชั้นประทวน กับ สัญญาบัตรกับชั้นประทวน
โดยมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.5 ปัจจัยด้านอายุราชการ พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD อายุราชการ ของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ
6-10 ปี กับ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
11-15 ปี กับ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
16-20 ปี กับ มากกว่า 20 ปีขึ้นไป
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป กับ 6-10 ปี กับ 11-15 ปี และกับ 16-20 ปี โดยมีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3.6 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า จากการทดสอบเป็นรายคู่ ใช้วิธี LSD รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ
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10,000-20,000 บาท กับ 25,001-30,000 บาท
25,001-30,000 บาท กับ 10,000-20,000 บาท และกับมากกว่า 30,000 บาท
ขึ้นไป
มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป กับ 25,001-30,000 บาท โดยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ พบว่า
1. วิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน พบว่า
จากผลของการวิจัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามลาดับ
คือ ด้านขวัญและกาลังใจ บทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านความสามารถพื้นฐาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ และด้านนโยบายการทางาน จะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติดของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโ ลก นั่นก็คือ
การสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการตระหนักถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการตารวจ ในฐานนะที่ข้าราชการตารวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่
ซึ่ ง จะต้ อ งสั ม ผั ส และใกล้ ชิ ด ประชาชนโดยตรง มี ผ ลทั้ ง ในทางที่ เ ป็ น คุ ณ และโทษกั บ ประชาชน
หากข้าราชการตารวจดารงตนในความยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิด
ความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตารวจ อันจะนามาซึ่งการให้ความร่วมมือ
ยอมรั บ และมี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น ภารกิ จต่ างๆ ของต ารวจให้ ส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี นอกจากนี้
ในประเด็น การปราบปรามยาเสพติด ก็นับว่า เป็นอีกหนึ่งภารกิจหรือหน้าที่ความรับรับผิ ดชอบ
ที่ ส าคั ญ ยิ่ ง ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากนโยบายของรั ฐ บาลที่ ได้ เ ร่ ง รั ด ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติดภายใต้นโยบายระยะเร่งด่วน โดยใช้หลักการป้องกันนาหน้าการปราบปราม
ผู้เสพต้องได้รับการรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด ดังนี้
1. เข้มงวดกับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างกระบวนการพิเศษ เพื่อควบคุมและปราบปราม
ผู้ค้า และผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดอย่างเด็ดขาด รวดเร็วและ
เป็นธรรม พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษสูงสุดกับข้าราชการการเมือง และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีสวนเกี่ยวข้อง และให้รางวัลและการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ที่ให้ความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด
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2. ควบคุมการนาเข้าสารเคมีที่อาจนาไปสู่การผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวดและเสริมสร้าง
กลไกของภาครัฐและมาตรการทางกฎหมายให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการผลิต
ยาเสพติด
3. สร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและนานาประเทศ เพื่อควบคุมและกาจัด
แหล่งผลิตและเครือข่ายการจาหน่ายยาเสพติดข้ามชาติ
4. แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติด โดยให้ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ
ทันที โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย พร้อมกันนี้รัฐบาลจะจัดให้มีระบบการบริการบาบัด และฟื้นฟู
การฝึกอบรมด้านอาชีพและการปรับสภาพแวดล้อมให้แก่ผู้เสพยาเสพติดอย่างทั่วถึง เพื่อให้ ผู้เสพ
สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
ดังนั้น ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จึงมิได้มุ่งเน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งเป็นสาคัญ หากแต่เป็นการตระหนักถึง ปัจจัยที่มีต่อ
ความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดอย่างรอบด้าน ดังจะเห็นได้จากผลของงานวิจัยรายข้อของแต่
ละด้าน ที่ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ได้แสดงทัศนะต่อปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการ
ปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ดังนี้
ด้ า นความสามารถพื้ น ฐานในการปฏิบัติ หน้า ที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
และรองลงมาตามลาดับ คือ ท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
ยาเสพติด ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับคุณลักษณะของตารวจตระเวนชายแดน ที่ว่า ตารวจ
ตระเวนชายแดน เป็นตารวจหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนตารวจหน่วยอื่น เพราะเป็นทั้งพลเรือน ตารวจ
และทหาร ในคนๆ เดียวที่เป็นตารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้เนื่องจากตารวจตระเวนชายแดนได้ถูก
กาหนดให้จัดตั้งขึ้นโดยมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ
1. สามารถทาหน้าที่พิทักษ์รับใช้ประชาชนได้อย่างตารวจ
2. สามารถทาหน้าที่ปกป้องชาติและราชบัลลังก์ได้เยี่ยงทหาร
3. สามารถพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างพลเรือนและสามารถปฏิบัติการได้ทุก
สภาพลมฟ้าอากาศ ในทุกสภาพภูมิประเทศและในทุกเวลา นอกจากนี้ ตารวจตระเวนชายแดนยังเป็ น
ตารวจหน่วยหนึ่งที่มีเกียรติประวัติที่ดีงาม สามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีได้รับการ
ยอมรับจากทุกฝ่าย นับแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลทุกรัฐบาล หน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน
ตารวจและทหาร รวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่ าทั้งในเมืองและชนบท ทั้งนี้เพราะตารวจตระเวน
ชายแดนเป็ นผู้ที่มีระเบียบวินัย ซื้อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร ทางานเพื่อชาติ เพื่อประชาชนและ
เพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
และเมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาน ค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่ และรองลงมาตามลาดับ คือ ได้รับการสนับสนุนอาวุธประจากายในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ปืนเล็กยาว M4-A1 M16 เป็นต้น ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดของพูลสุข
สังข์รุ่ง เรื่องภาวะผู้นาและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จนั้นมี
ปัจจัยสาคัญดังนี้คือ ปัจจัยภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะ “กาลังพล” ดังที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
(2547) ได้กล่าวถึงกาลังพลไว้อย่างน่าสนใจว่า การบริหารงานบุคคลหรือกาลังพลนั้น เป็นหน้าที่ที่
สาคัญยิ่งในทุกกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลหรือกาลังพล
นั้น อาจเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป แต่หน้าที่รับผิดชอบนั้นคล้ายคลึงกัน โดยสรุปแล้วมี 3 ประการ
คือ
ประการแรกได้แก่ การแสวงหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงสุดเข้ามาสู่หน่วยงาน
ประการที่ ส องได้ แ ก่ การเพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามสามารถของบุ ค คลที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว
ให้มีความสามารถยิ่งขึ้น
ประการที่ ส าม ได้ แ ก่ การวางแผนก าลั ง พลท าให้ บุ ค คลได้ ใ ช้ ค วามสามารถของตน
ปฏิบั ติงานโดยเต็มกาลั งความสามารถ เกิดประโยชน์กับหน่วยงานมากที่สุ ด ทั้งนี้ ยังหมายความ
รวมถึงการ การสนับสนุนงบประมาน ค่าใช้จ่าย การสนับสนุนอาวุธประจากาย ในการปฏิบัติหน้าที่
กาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน การรับสมัครเลือกสรร บรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน การฝึกอบรม
วินัย สวัสดิการ การออกจากราชการรวมตลอดถึงการจูงใจและขวัญในการทางานด้วย
ด้า นบทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้า ที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุ ด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บังคับบัญชามีความเที่ยงตรงและยุติธรรมใน
การปกครองบังคับบัญชา และรองลงมาตามลาดับ คือ เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นได้ ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้องกับแนวคิดของเฮนริ ฟาร์โย (Henri Fayol) ที่ได้อธิบายถึง
กระบวนการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารที่ ป ระกอบด้ ว ยหน้ า ที่ (Functions) ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้บังคับบัญชาจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกาย จิตใจไหวพริ บ การศึกษาหา
ความรู้ เทคนิคในการทางาน และประสบการณ์ต่างๆ ทางการบริหาร 14 ประการ ดังนี้คือ 1) หลัก
ที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 2) หลักการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 3) หลักการ
มีจุดมุ่งหมายร่วมงาน 4) หลักการธารงไว้ซึ่งสายงาน 5) หลักการแบ่งงานกันทา 6) หลักการ
มีระเบียบวินัย 7) หลักการถือประโยชน์ร่วมกัน 8) หลักการให้ประโยชน์ตอบแทน 9) หลักการ
รวมอานาจไว้ส่วนกลาง 10) หลักการมีระเบียบเรียบร้อย 11) หลักของความเสมอภาค12) หลักการ
มีเสถียรภาพของการว่าจ้างทางาน 13) หลักของความคิดริเริ่ม และ 14) คือหลักความสามัคคี เป็นต้น
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โดย เฮนริ ฟาร์โย มีความเชื่อว่าถ้าหากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาได้มีการจัดการด้านที่เกี่ยวกับ
บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นกุญแจที่จะนาไปสู่ความสาเร็จได้
ด้านนโยบายการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ได้ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน และรองลงมาตามลาดับ คือ หน่วยงาน ได้กาหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่
และสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งผลของงานวิจัยได้สอดคล้อง
กับนโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ดังนี้
1. มุ่งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ลาเลียงยาเสพติดในทุกระดับ โดยให้มีการ
ซักถาม สืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกราย
ตามมาตรา 100/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
2. ดาเนินการตามมาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สิน ทั้งการยึดทรัพย์ และการฟอกเงิน
กับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อทาลายเส้นทางทางการเงินของเครือข่าย
ขบวนการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด
3. จั ด ระบบการเร่ งรั ด สื บ สวนติ ดตามจับ กุม บุคคลตามหมายจั บในคดีย าเสพติด โดยให้
มอบหมายข้ า ราชการต ารวจสื บ สวนติ ด ตามจั บ กุ ม ตามหมายจั บ แต่ ล ะหมายให้ ชั ด เจน และ
ให้ผู้บังคับบัญชาควบคุม กากับดูแลและติดตามความคืบหน้าทุกระยะ
4. มุ่ ง เน้ น การสกั ด กั้ น การลั ก ลอบล าเลี ย งขนส่ ง ยาเสพติ ด จากพื้ น ที่ ต ามแนวชายแดน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลาเลียงยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่ชั้นใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษา
ต่างๆ
5. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้านการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อตัดวงจรการค้า
ยาเสพติด และไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดขึ้น
6. เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทย
7. ดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการตารวจที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
ด้านขวัญและกาลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ และรองลงมาตามลาดับ คือ การได้รับ
การพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม กล่าวได้ว่า การมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ
และการได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม นับว่าเป็นแรงจูงใจในการทางานอย่างยิ่งที่
จะทาให้บุคคลทางานด้วยความมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดทฤษฎีสองปัจจัย (Two
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Factor Theory of Motivation) ของเฟรซเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959 : 44 – 115 อ้างถึง
ใน บุญเลิศ สิริภัทรวณิช, 2541) ที่ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานดังนี้ คือ
1. เกี่ยวกับความสาเร็จของงาน (Achievement) กล่าวคือ การที่บุคคลสามารถทางานได้
เสร็จสิ้นและประสบผลสาเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่
เกิดขึ้นและการแสดงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ส่งผลให้เห็นผลงานของบุคคล
2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่า
จากผู้บังคับบัญชา กลุ่มเพื่อน บุคคลในหน่วยงาน หรือจากบุคคลอื่นโดยทั่วไป ซึ่งการยอมรับนี้อาจจะ
อยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย
3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะ
ของงาน เช่น อาจจะเป็นงานประจาหรืองานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นงานที่ง่าย
หรือยากเกินไป
4. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibililty) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
5. โอกาสก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือ
ตาแหน่งของบุคคลในองค์การ โดยมีการเพิ่มงานในความรับผิดชอบมากขึ้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็น
สิ่งจูงใจให้บุคคลทางานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
2. เปรี ยบเที ยบปัจ จั ยที่มี ต่อความสาเร็ จในการปราบปรามยาเสพติดของข้า ราชการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน จาแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล พบว่า
อายุ ระดับชั้นยศ อายุร าชการ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ของข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ที่แตกต่าง
กัน ส่ วน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันอาจมีผลและไม่มีผลต่อปัจจัยที่
มีต่อความส าเร็จ ในการปราบปรามยาเสพติด แต่ทั้งนี้ ความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จะเกิดผลเชิงประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ ต่างก็ต้องอาศัย
ปัจจัยต่างๆ หลายๆ ปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยด้านตัวบุคคลที่นับว่าเป็นกลไลสาคัญในการขับเคลื่อน
ซึ่งแน่ น อนว่า สิ่งส าคัญที่ตัวบุ คคลจะต้องสร้างให้ เกิดขึ้นภายใต้จิตส านึกและจิตวิญญาณนั่นก็คือ
ความคิด ความเชื่อ และความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรหรือวิชาชีพของตน ดังจะสอดคล้องกับ ค่านิยม
สานักงานตารวจแห่งชาติที่ว่า ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า
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มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกากับให้บุคลากร ในองค์การ
ยึ ด ถื อ และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต าม เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณู ป การและประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ส่ ว นร่ ว มและ
ประเทศชาติ ดังนี้
1. สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จาเป็นต่อการทางาน
ของบุคคลให้ประสบผลสาเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
2. สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
เสมอภาคเที่ยงธรรมสามารถตรวจสอบได้
3. ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ตารวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ทั้งอานวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. บริการด้วยใจ (Service Mind) หมายถึง การมีจิตสานึกและให้บริการประชาชนด้วยความ
เต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน
3. แนวทางการพั ฒ นาปั จ จั ย ที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด ของ
ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 พบว่า
จากปัจ จั ย ทั้ง 5 ปั จ จั ย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิ บัติห น้าที่
การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานในการปฏิบัติ ห น้า ที่ บทบาทของผู้ บั งคับบั ญชาต่ อการปฏิบัติ ห น้า ที่
ด้านนโยบายการทางาน ด้านขวัญและกาลังใจ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้
ปั จ จั ย ที่ ข้ า ราชการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จะขาดการตระหนั ก ถึ ง ไม่ ไ ด้ นั่ น ก็ คื อ พลั ง
ของประชาชนและชุมชน ที่นับว่าเป็นหัวใจหลักในการนามาซึ่งความสาเร็จ โดยเฉพาะการสร้างความ
ร่วมมือเพื่อศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการติดตามผลการ
ป้องกัน แก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในชุมชนโดยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ร่วมกันกับประชาชน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และติดตามผลการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการประเมินสถานะความ
เข้มแข็งของหมู่บ้านให้ปลอดจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติดของ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 31 จังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับ
ผลรายข้อของแต่ละด้าน พบว่า
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ด้านความสามารถพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ รายข้อที่ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 31 แสดงความคิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จ
ในการปราบปรามยาเสพติดคือ ประเด็นการมีความกระตือรือร้น สนใจหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ รายข้อที่ข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็ น ว่าอยู่ในอันดับน้อยสุ ดที่ควรตระหนักและใส่ ใจต่อปัจจัยที่มีต่อ
ความส าเร็ จ ในการปราบปรามยาเสพติ ด คื อ ประเด็ น การได้ รั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร
อย่างเพียงพอ เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เป็นต้น
ด้านบทบาทของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติหน้า ที่ รายข้อที่ข้าราชการตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็ น ว่าอยู่ในอันดับน้อยสุ ดที่ควรตระหนักและใส่ ใจต่อปัจจัยที่มีต่อ
ความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด คือ ประเด็นการยอมรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีข้อเสนอแนะ
ต่างๆ
ด้ า นนโยบายการทางาน รายข้อ ที่ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 แสดงความ
คิดเห็นว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยา
เสพติด คือ ประเด็น ที่รัฐ บาลควรมีการกาหนดหน้าที่ แนวทางมาตรการและนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดไว้อย่างชัดเจน
ด้านขวัญและกาลังใจ รายข้อที่ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็น
ว่าอยู่ในอันดับน้อยสุดที่ควรตระหนักและใส่ใจต่อปัจจัยที่มีต่อความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด
คือ ประเด็น การได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม เมื่อปฏิบัติภารกิจนอกหน่วยงาน เช่น ค่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
ซึ่งผลรายข้อของแต่ละด้านที่ ข้าราชการตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 แสดงความคิดเห็ น
ว่า อยู่ ใ นอั น ดั บ น้ อ ยสุ ด นั้ น สะท้ อ นให้ เห็ น ชั ด เจนว่ า ปั จ จั ยที่ มี ต่ อ ความส าเร็ จในการปราบปราม
ยาเสพติ ด ที่ ส าคั ญ ต่ า งต้ อ งอาศั ย การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก คนทุ ก ฝ่ า ยที่ จ ะเป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อนเพื่อนาไปสู่แนวทางและความสาเร็จในการปราบปรามยาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีงานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับบทบาทของตารวจ เพื่อให้เห็นถึงปัจจัยเชิงลึกที่ก่อให้
เห็นประสิทธิภาพการทางานของตารวจ
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2. ควรมี งานวิจั ย ที่เกี่ย วข้อ งกับ การป้องกันยาเสพติดในมิติ อื่น อาทิเ ช่น การมีส่ ว นร่ว ม
ของประชาชน หรื อ เกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รอื่ น ที่ จ ะส่ ง ผลกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปราบปรามยาเสพติด
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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการปัจจัยความส าเร็จของผู้ ประกอบการ
ร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยสุ่มจากผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ในอาเภอพาน จานวนประชากรตัวอย่าง 50 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 46 - 55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยม
ศึกษาตอนต้น มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,000
บาท มีเงินลงทุน ต่ากว่า 300,000 บาท และมีที่ตั้งร้านเป็นของท่านเอง
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย
ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ด้านการเงิน รองลงมา คือ ด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และต่าสุด คือ ด้านการดาเนินงาน โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้
1) ด้านการดาเนิ นงาน พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย ด้านการ
ดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ร้านของท่านมีการวางแผนใน
การชื้อ สิ น ค้ า มาจั ดจ าหน่ า ยในร้ านค้ า รองลงมา คื อ ร้ า นของท่า นมีสิ น ค้า คงคลั งอย่ างพอเพี ย ง
และต่ าสุ ด คื อ ร้ า นของท่ า นสามารถจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า ถึ ง ที่ เ สมอ และมี ก ารตบแต่ ง ร้ า น
ตามเทศกาลต่าง ๆ
2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยที่ความสาเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย
ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ท่านมีการ
ลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจา รองลงมา คือ ท่านมีการทาการตลอดอย่างต่อเนื่อง และต่าสุด
คือ ทาเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย
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3) ด้านการเงิน พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ด้านการเงิน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ถ้าเงินทุนในการทาธุรกิจน้อยจะทาให้ไม่มีสินค้า
มาขายลู กค้าจะน้ อยลง รองลงมา คือ เงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกิจมาจากการกู้ยืม และต่าสุ ด คือ
ท่านมีการจัดทาระบบบัญชีด้วยตนเอง และท่านมีเงินทุนในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
คาสาคัญ : ปัจจัย , ความสาเร็จ , ผู้ประกอบการ , ร้านค้าโชห่วย
Abstract
This research aims to: 1) to study the Key Success factors Of Entrepreneurs
(Chohuay) In Phan District, Chiang Rai Province. This study used questionnaires As a
tool to collect data in this study using a simple random from Entrepreneurs
(Chohuay) in Phan district number of samples 50 used in the analysis were
percentage, average. And standard deviation.
The research found that the analysis of data for Entrepreneurs (Chohuay) In
Phan District, Chiang Rai Province. Most were female, aged 46-55 years, marital status,
education level, junior. Time in business for 10 years and the average monthly
income of over 15,000 baht to 300,000 baht, lower investments and a store that is
your own.
The research found that Analyzes the Key Success Factors Of Entrepreneurs
(Chohuay) In Phan District, Chiang Rai Province. The overall level of participation in
high level considering the item was found. The level of participation was high all the
information, including financial, followed by the marketing mix and the lowest
operational. Which can be summarized as follows.
1) Operations Factors that influence the Key Success Factors Of
Entrepreneurs (Chohuay). The overall level Considering it was found that the factors
that influence the Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay) Phan District,
Chiang Rai Province. At a high level all include you are planning to purchase goods
from supplier to shop, followed by the store's inventory sufficiently and the lowest is
your store can ship goods to customers. As always and the refurbishment of stores
under various outlandish.
2) The marketing mix. The Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay)
marketing mix. The overall level Considering it was found that the factors that
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influence the the Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay) In Phan District,
Chiang Rai Province.
3) Financial Factors that influence the Key Success Factors of Entrepreneurs
(Chohuay) finances were at a high level. Considering it was found that the factors
that influence the Key Success Factors of Entrepreneurs (Chohuay) In Phan District,
Chiang Rai Province. In many deals, including if the funds do less would make no
products to sell customers less, followed by the capital used in the business of
borrowing and the minimum you are prepared. Accounting manual and have the
capital to do business is growing all the time.
Keywords : Factor , Success , Entrepreneur , Chohuay
บทนา
จากสภาพเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันที่มีภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ทาให้การดาเนินธุรกิจ
ประสบปัญหา และส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ โดยอัตโนมัติ ขาดความต่อเนื่อง เกิดการชะลอตัว
หรือถึงขั้นยกเลิกกิจการไป แต่กลุ่มที่สามารถ ดาเนินธุรกิจอยู่ได้ก็พยายามหาหนทางเพื่อที่จะอยู่ใน
ระบบให้ได้ และเป็นการรักษาระดับความเชื่ อมั่นของประเทศได้ อีกทางหนึ่งด้วย มนุษย์ได้เริ่มรู้จัก
การจับจ่ายใช้สอย ซึ่งได้มีการพัฒนามาจากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน (Barter System)
ในอดีตมนุษย์ยังไม่มีสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน จึงใช้สิ่งของหรืออาหารของผู้อื่น ซึ่งมีความต้องการ
ตรงกันและพึงพอใจที่จะแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายแต่ในบางครั้งความต้องการในการแลกเปลี่ยนอาจ
ไม่ต รงกัน หรื อเกิ ดความไม่ เป็ น ธรรมในการแลกเปลี่ ยน มนุ ษย์ จึงหาสิ่ งที่ใ ช้เ ป็นสื่ อกลางในการ
แลกเปลี่ยนคือเงินตรา เพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการซื้อขาย ธุรกิจ
ค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) เป็นแหล่งเชื่อมโยงและกระจายสินค้าขั้นสุดท้ายจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์กั น แบบสั ง คมไทย เพราะร้ านค้ าปลี ก จะเป็น ร้ านค้ า ขนาดเล็ กที่ ตั้ ง อยู่ ใ นชุ ม ชน
ขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่จาเป็นต่อการดารงชี วิตมีรูปแบบการดาเนินงานแบบครอบครัว ใช้เงิน
ลงทุนค่อนข้างน้อย การบริหารจัดการไม่ซับซ้อน ธุรกิจค้าปลีกในเมืองไทยจึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในอดีตรูปแบบการค้าเป็นเพียงร้านค้าห้องแถวที่รู้จักในนาม ร้านขายของชาหรือร้านโชห่วย เน้นการ
ขายสินค้าที่จาเป็นแก่การครองชีพในชีวิตประจาวัน เช่น ข้าวสาร น้าปลา น้าตาล สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น
ร้านขายของชาถือเป็นสถานที่จาหน่ายสินค้า ที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวมเป็นอย่างยิ่งเพราะ
เป็นร้านค้าที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุด จนกระทั่งการลงทุนจากธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ที่มีการ
ลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทและแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราที่สูง มีการขยายเพิ่มขึ้น
เป็ น พั น สาขาในเวลาไม่ กี่ ปี และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ท าให้ ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม
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ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในชุมชนได้รับความเดือดร้อนจนกระทั่ งเลิกกิจการจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เพื่อทราบถึง วิธีการ กระบวนการ ความส าเร็จ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การปรับตัวของ
ผู้ประกอบการร้านโชห่วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ในอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
2.
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม ประชากร คือ ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 50
ราย ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มจากผู้ประกอบการ
ร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ รูปแบบกิจการ แจกแจงความถี่ และ
เสนอผลการวิจัยเป็นค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ประกอบการ
ร้ า นโชห่ ว ย ต่ อ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ได้ แ ก่ ด้ า นการ
ดาเนินงาน ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการเงิน ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสร้างแบบ
วั ด ความคิ ด เห็ น ของ (Likertscale เป็ นมาตราส่ ว นประมาณค่ า) โดยการหาค่ าเฉลี่ ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ยในอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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ตอนที่ 1
แสดงในตาราง 1

ผลการวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย

ตาราง1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการร้านโซห่วย
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการร้านโชห่วย
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
รวม
2. อายุ
2.1 25 - 35 ปี
2.2 36 - 45 ปี
2.3 46 - 55 ปี
2.4 56 - 65 ปี
รวม
3. ระดับการศึกษา
3.1 ประถมศึกษา
3.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
3.3 มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.4 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
3.5 ปริญญาตรี
รวม
4. ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
4.1 1 - 3 ปี
4.2 4 - 6 ปี
4.3 7 - 10 ปี
4.4 10 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

15
35
50

30.00
70.00
100.00

1
14
25
10
50

2.00
28.00
50.00
20.00
100.00

7
21
18
2
2
50

14.00
42.00
36.00
4.00
4.00
100.00

2
6
20
22
50

4.00
12.00
40.00
44.00
100.00
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ประกอบการร้านโชห่วย (ต่อ)
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5.1 10,001 - 15,000 บาท
5.2 มากกว่า 15,000 บาท
รวม
6. เงินลงทุน
6.1.ต่ากว่า 300,000 บาท
6.2. 300,001 - 600,000 บาท
รวม
7. ที่ตั้งร้านปัจจุบัน
7.1. เป็นของท่านเอง
7.2. เป็นที่เช่า
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

13
37
50

26.00
74.00
100.00

43
7
50

86.00
14.00
100.00

39
11
50

78.00
22.00
100.00

จากตาราง 1 แสดงผลลั กษณะทางประชากรศาสตร์ สรุ ปได้ว่ าพบว่าผู้ ป ระกอบการ
ร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีอายุระหว่าง 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา
ตอนต้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.00 ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.00
มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง มากกว่ า 15,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.00 มี เ งิ น ลงทุ น
ต่ากว่า 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.00 และมีที่ตั้งร้านเป็นของท่านเอง คิดเป็นร้อยละ 78.00
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ในอาเภอพาน จั งหวัดเชีย งราย สามารถแบ่งตามปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดาเนินงาน
ด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการเงิน โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตาราง 2 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการ
ร้านโซห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ปัจจัยต่อความสาเร็จ
ด้านการดาเนินงาน
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
ด้านการเงิน
รวม
ด้านการดาเนินงาน
1. ร้านของท่านมีการวางแผนในการชื้อสินค้ามาจัดจาหน่ายใน
ร้านค้า
2. ร้านของท่านมีสินค้าคงคลังอย่างพอเพียง
3. ร้านของท่านมีสินค้าที่หลากหลาย
4. ร้านของท่านมีการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือเป็นประจา
5. ร้านของท่านสามารถหาสินค้าได้เองโดยสะดวก
6. ร้านของท่านมีการจัดผังร้านอย่างเป็นหมวดหมู่
7. ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ
8. มีการตบแต่งร้านตามเทศการต่าง ๆ
รวม
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. สินค้าที่นามาจาหน่ายสามารถแยกกลุ่มลูกค้าได้
2. ท่านมีการลงโฆษณาร้านเป็นประจา
3. ท่านมีการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจา
4. ท่านมีการให้เครดิตกับลูกค้าเสมอ
5. ทาเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย
6. ส่วนใหญ่ลูกค้าของท่านเป็นลูกค้าประจา
7. ท่านมีการทาการตลอดอย่างต่อเนื่อง
8. สินค้าที่นามาจาหน่ายเหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า
9. ราคาสินค้าที่จาหน่ายไม่แตกต่างจากคู่แข่ง

µ



4.00
4.02
4.03
4.02

0.37
0.32
0.34
0.25

ระดับ
ความสาเร็จ
มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
4.10
4.06
4.00
4.06
3.88
3.86
3.86
4.00

0.76
0.71
0.68
0.78
0.79
0.85
0.70
0.73
0.37

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94
4.06
4.14
4.04
3.92
4.06
4.10
4.06

0.77
0.82
0.73
0.88
0.78
0.87
0.74
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06

0.71

มาก

1318

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปัจจัยต่อความสาเร็จ (ต่อ)
10. ร้านของท่านมีลูกค้าต่อเนื่องเพราะการบอกปากต่อปาก
11. ท่านกาหนดราคาขายตามต้นทุนสินค้า
รวม
ด้านการเงิน
1. ท่านมีการสรุปกาไร-ขาดทุนทุกเดือน
2. ท่านมีการควบคุมเงินทุนได้อย่างเหมาะสม
3. เงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกิจมาจากการกู้ยืม
4. แหล่งเงินทุนของท่านมาจากคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง
5. ท่านไม่ขายเชื่อเพราะกลัวขาดสภาพคล่อง
6. ท่านมีการจัดทาระบบบัญชีด้วยตนเอง
7. ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในร้านได้
8. ท่านมีเงินทุนในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
9. ท่านทาธุรกิจโดยเน้นกาไรเป็นเป้าหมายหลัก
10. ถ้าเงินทุนในการทาธุรกิจน้อยจะทาให้ไม่มีสินค้ามาขายลูกค้า
จะน้อยลง
รวม
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3.96
3.96
4.03

0.78
0.81
0.32

ระดับ
ความสาเร็จ
มาก
มาก
มาก

4.12
4.20
4.16
4.06
3.96
3.82
3.94
3.82
4.02

0.77
0.73
0.58
0.68
0.88
0.85
0.77
0.77
0.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24

0.66

มาก

4.03

0.34

มาก

µ

จากตาราง 2
สามารถสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ ดั ง นี้ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ
ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย มี ค่า เฉลี่ ยเท่า กับ 4.02 เมื่อพิ จารณา เป็นรายด้าน พบว่า ปั จจั ย
ความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอาเภอพาน จังหวัดเชียงรายอยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่
ด้านการเงินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมา คือ ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02
และต่าสุด คือ ด้านการดาเนินงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
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สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ในอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย สรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 46 - 55 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
มีระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 15,000 บาท มีเงินลงทุน
ต่ากว่า 300,000 บาท และมีที่ตั้งร้านเป็นของท่านเอง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ในอ าเภอพาน
จังหวัดเชีย งราย โดยภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วม ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีร ะดับ การมีส่ ว นร่ ว มอยู่ ในระดับ มากทุกข้อ ได้แ ก่ ด้านการเงิน รองลงมา คือ ด้านส่ ว นประสม
ทางการตลาด และต่าสุด คือ ด้านการดาเนินงาน โดยสามารถสรุปเป็นรายด้านดังนี้
1) ด้านการดาเนินงาน พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ ประกอบการ ร้านโชห่วย
ด้านการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความสาเร็จ
ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ยในอ าเภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่
ร้านของท่านมีการวางแผนในการชื้อสินค้ามาจัดจาหน่ายในร้านค้า รองลงมา คือ ร้านของท่านมีสินค้า
คงคลังอย่างพอเพียง และต่าสุด คือ ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ และมีการ
ตบแต่งร้านตามเทศการต่าง ๆ
2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการ
ร้านโชห่วย ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ได้แก่ ท่านมีการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจา รองลงมา คือ ท่านมีการทาการตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง และต่าสุด คือ ทาเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย
3) ด้านการเงิน พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ด้านการเงิน
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความส าเร็จของผู้ ประกอบการ
ร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ถ้าเงินทุนในการทาธุรกิจ
น้อยจะทาให้ไม่มีสินค้ามาขายลูกค้าจะน้อยลง รองลงมา คือ เงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกิจมาจากการ
กู้ยืม และต่าสุด คือ ท่านมีการจัดทาระบบบัญชีด้วยตนเองและท่านมีเงินทุนในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา

1320

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการวิจัยเรื่องปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่มีผู้วิจัยได้นามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ในอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย โดยสามารถสรุป เป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้
1) ด้านการดาเนินงาน พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการ ร้านโชห่วย
ด้านการดาเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความสาเร็จ
ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ยในอ าเภอพาน จั ง หวั ด เชี ย งราย อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ ได้ แ ก่
ร้านของท่านมีการวางแผนในการชื้อสินค้ามาจัดจาหน่ายในร้านค้า รองลงมา คือ ร้านของท่านมีสินค้า
คงคลังอย่างพอเพียง และต่าสุด คือ ร้านของท่านสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าถึงที่เสมอ และมีการ
ตบแต่งร้านตามเทศการต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรอนงค์ กิตติทนนท์ (2554) ศึกษาการ
บริหารจัดการร้านค้าปลีกรายย่อย (โซว์ห่วย) ในท้องถิ่นจากการคุกคามของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ :
กรณีศึกษา อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการบริหารจัดการร้า นค้า
ปลีกย่อยในอาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้านการบริหารจัดการ ไม่มีการวางแผนการขายในราย
เดื อ น/รายปี เนื่ อ งจากคิ ด ว่ า เป็ น การซื้ อ มาขายไป ไม่ มี ก ารจั ด แบ่ ง หน้ า ที่ พ นั ก งานภายในร้ า น
อย่างชัดเจน และสอนพนักงานด้วยประสบการณ์จริง
2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการ
ร้านโชห่วย ด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ
ได้แก่ ท่านมีการลดราคาสินค้าให้กับลูกค้าเป็นประจา รองลงมา คือ ท่านมีการทาการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง และต่าสุด คือ ทาเลที่ตั้งมีความสะดวกสบาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสฬส ฑีฆะเสถียร
(2545) ศึกษาการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพื่อแข่งขัน กับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงสารวจ ภาคสนาม โดยการสอบถามจากผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกแบบดั้งเดิมและผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 500 ราย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าทางสถิติ คือ ค่า t-test และ F-test ผลการศึกษา พบว่า
ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทดิสเคาน์สโตร์มีผ ลกระทบต่อยอดขายของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม
มากที่สุด ปัญหาที่สาคัญของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม คือ การขาดแคลนเงินทุน แนวทางการปรับตัว
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของธุร กิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม เพื่อให้ส ามารถแข่งขันได้ กับธุรกิจค้าปลี ก
สมัยใหม่ คือ พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลงเพื่อเป็นการลดต้นทุน ความต้องการความช่วยเหลือ
จากภาครัฐของธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมมากที่สุด คือ ความช่วยเหลือด้านภาษี เช่น ยกเลิกการเก็บ
ภาษีที่ซ้าซ้อน หรือ ยกเว้นภาษีบางประเภทให้กับร้านค้าปลีกขนาดเล็กในส่วนของผู้บริโภคมีความ
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คิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการปรั บ ตั ว ของร้ า นค้ า ปลี ก แบบดั้ ง เดิ ม ในด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ผู้ บ ริ โ ภค
ให้ ความส าคั ญ มากในเรื่ อ งของสิ นค้ า ที่มี คุณ ภาพ ด้ า นราคาผู้ บ ริ โ ภคให้ ความส าคั ญ มากในเรื่ อ ง
ของความเหมาะสมของราคาสิ นค้า ด้านทาเลที่ตั้ง ผู้ บริโภคให้ ความส าคัญมากในเรื่องของความ
สะดวก คือร้านที่ตั้งอยู่สะดวกที่จะไปซื้อ ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากในเรื่อง
ของป้ายหน้าร้านที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ด้านบริการ ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากในเรื่องของการ
มีสิ น ค้ าเพี ย งพอจ าหน่ าย และการรับ แลก เปลี่ ยน คื น สิ น ค้า ด้า นการจัด วางสิ น ค้า ผู้ บ ริโ ภคให้
ความสาคัญมากในเรื่องของการจัดแต่งภายในร้านให้สวยงามเป็นระเบียบ สาหรับปัญหาที่สาคัญของ
ร้ านค้า ปลี กแบบดั้ง เดิม คือ การไม่ ส ามารถแข่ งขันราคากับ ร้านค้ าปลี ก ขนาดใหญ่ไ ด้ และความ
ต้องการที่จะให้ภาครัฐช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าปลีก แบบดั้งเดิมคือสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่า
ให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกแบบดั้งเดิม
3) ด้านการเงิน พบว่าปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ด้านการเงิน
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยความส าเร็ จของผู้ ประกอบการ
ร้านโชห่วย ในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากทุกข้อ ได้แก่ ถ้าเงินทุนในการทาธุรกิจ
น้อยจะทาให้ไม่มีสินค้ามาขายลูกค้าจะน้อยลง รองลงมา คือ เงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกิจมาจากการ
กู้ยืม และต่าสุด คือ ท่านมีการจัดทาระบบบัญชีด้วยตนเองและท่ านมีเงินทุนในการทาธุรกิจเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของพรรณราย แสงวิเชียร และคณะ (2530) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ ง การจั ดการธุ ร กิจ ค้า ปลี ก ประเภทขายของช าในย่า นการค้ าที่มี ประชากรหนาแน่น ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยออกแบบ สั ม ภาษณ์ ผู้ ค้ า ปลี ก จ านวน 100 ร้ า นค้ า ที่ อ ยู่ ใ นย่ า นการค้ า
ที่มีประชากรหนาแน่น ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในการจัดการของธุรกิจค้าปลีกประเภทขาย
ของชาในด้านต่างๆ มีดังนี้ ด้านการจัดการการเงิน เงินลงทุนส่วนใหญ่ได้มาจากเงินออม การกู้ และ
เงินลงทุนหมุนเวียน ส่วนใหญ่ได้มาจากสินเชื่อทางการค้า การจัดสรรเงินทุนลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
เป็นการซื้อและเซ้ง ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่า ค่ารถรับส่งของ
ค่าไฟ เงิน เดือน ค่าจ้ าง ค่าน้ า และค่าโทรศัพท์ ปัญหาที่พบคือ การขาดแคลนเงินทุนหมุนเวี ยน
และไม่ได้รับสินเชื่อจากผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายอย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะการศึกษาวิจัยเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาปัจจัยความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย ในอาเภอพาน
จังหวัดเชียงราย สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาความสาเร็จ
ของผู้ประกอบการร้านโชห่วยในอาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้
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1) ด้านการดาเนินงาน ควรมีการตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า และควรมี
การใช้ระบบสั่งซื้อที่ประหยั ด เพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่งและป้องกันการขาดแคลนสินค้า อีกทั้ง
เป็นการซื้อสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดสินค้าที่ตกค้างอยู่ในคลังสินค้า
เป็นเวลานานได้
2) ด้านส่วนประสมทางการตลาด ควรมีการจัดการส่งเสริมการตลาดในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่นการ ลด แลก แจก แถม เป็นต้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันและดึงดูดลูกค้ า
ให้เข้ามาซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น
3) ด้านการเงิน ควรมีการจัดทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ของธุรกิจให้เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจนั้นควรมีการจัดการไปในทิศทาง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ค วามส าเร็ จ ของผู้ ป ระกอบการร้ า นโชห่ ว ย ในอ าเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1).ควรศึก ษากลยุ ทธ์ต่ อความส าเร็ จของผู้ ประกอบการร้านโชห่ ว ยโดยภาพรวม
ภายในประเทศไทย เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ที่ จ ะน าพาธุ ร กิ จ ร้ า นโชห่ ว ย
ประสบความอย่างยั่งยืน
2) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจร้านโชห่วย
3) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
กับความสาเร็จของผู้ประกอบการร้านโชห่วย เพื่อนาข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจร้านโชห่วย
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บทคัดย่อ
การศึกษาการค้นคว้าอิสระเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง จานวน 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) ศึกษาป๎ญหาและสารวจความต้องการ 2)
การวางแผนพัฒนาบุ คลากร 3) การดาเนินกิจกรรมการพัฒ นาบุคลากร และ 4) การติดตามและ
ประเมินผล
ผลการศึกษา พบว่า
1. ศึกษาป๎ญหาและสารวจความต้องการ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ศึกษาป๎ญหา
และสารวจความต้องการโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ ด้วยเทคนิค
Swot analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์แต่ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว กาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. การด าเนิ น กิจ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลากร การด าเนิ น กิจ กรรมการพัฒ นาบุ ค ลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม คือการฝึกอบรมตามหนังสือเข้า
รับการฝึกอบรมจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา การ
สอนงาน การให้คาปรึกษา
4. การติดตามและประเมินผล ในเรื่องของการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วยังไม่มีเครื่องมือและวิธีการประเมินที่ชัดเจน มีเพียงการสังเกตจาก
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิ จหน้าที่ที่รับผิดชอบ และซักถามบุคลากรก่อนเข้ารับการพัฒนาเพียง
เท่านั้น และหลังจากที่บุคลากรเข้ารับการพัฒนาแล้วได้มีการรายงานผล การพัฒนาไปยังหัวหน้างานและ
ผู้บริหารโดยการทาบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา และสามารถนาเอา
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สิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับองค์การ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วจึงยังขาดความชัดเจนทาให้ไม่ทราบถึงผลสาเร็จในการพัฒนาบุคลากร
Abstract
The objectives of this research was to study on the process of the development
of Ban Kiew Sub-district Administration Organization, Mae Tha district, Lampang province
consisting of 4 issues including: 1 studying problems and exploring needs, 2) planning
personnel development, 3 ) implementing personnel development activities
implementing personnel development activities, 4 ) Monitoring and evaluation.
The study indicated that
1. Study the problems and explore the requirements. Ban Kiew Sub-district
Administration has studied the problems and explored the needs by analyzing the
opportunities and threats or constraints that external environment has on development
including analysis of strengths, weakness of personnel in the organization by SWOT
analysis technique but it has not analyzed the necessity of human resources
development.
2 . Personnel Development Plan. The personnel development plan of Ban
Kiew Sub-district Administration Organization has set the objective of personnel
development under the strategic plan of the Department of Local Administration to
drive the strategy.
3 . Human Development Activities. Ban Kiew Sub-district Administrative
Organization selects appropriate Personnel Development Approach the training was
based on the training materials provided by the Department of Local Administration and
provides workshop, seminar, coaching, mentoring
4. The monitoring and evaluation. In terms of monitoring and evaluation of
personnel development, there is no clear tool and method of assessment, only the
observation of the work assigned according to the mission responsible and asks the
question to staff prior to the development activities. After the personnel have been
developed, the results have been reported to supervisors and executives by recording
notes to clarify what was gained from the development and it can be used to develop
the application to the organization. The evaluation of personnel development of the
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Bankiew administration organization is still unclear, so it is not known yet about the
success of personnel development.
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสาคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงาน
ราชการ เพราะองค์กรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสิ้น ฉะนั้น
บุ ค ลากรจึ ง นั บ ว่ า เป็ น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด ในการบริ ห ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนา ดังนั้นบุคลากร
จึ ง เป็ น ป๎ จ จั ย พื้ น ฐานและป๎ จ จั ย หลั ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความสามารถ ความชานาญและทักษะ
ในป๎จจุบันได้มีระเบียบ หลักเกณฑ์และเทคนิคต่างๆในการทางานได้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
ความสามารถทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วยังมีความ
บกพร่อง ซึ่งเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นอุ ปสรรคในการดาเนินงาน (หนังสือแจ้งเข้า
รับการอบรม) และป๎ญหาของบุคลากรที่ได้รับพัฒนาแต่ไม่ตรงกับตาแหน่งหน้าที่ อัตรากาลังมีน้อย จนไม่
สามารถตอบสนองเปูาหมาย และนโยบายของการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ตาม
แผนอัตรากาลัง สามปีขององค์การบริหารส่วนตาบล (2558 – 2560)
ด้วยเหตุนี้ จึงให้ความสาคัญ และตระหนักถึงความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว สามารถปฏิบัติงานตามเปูาหมาย ภารกิจ นโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความมั่นคงก้าวหน้ าในชีวิต ซึ่งส่ งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพ ประสิ ทธิภ าพในการพัฒ นา
ท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารงานบุคคลเชิงกลยุทธ์บนหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเกิดผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของภาครัฐและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตพื้นที่
ศึกษากระบวนการพัฒ นาบุคลากรขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ท ะ
จังหวัดลาปาง
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2. ขอบเขตประชาการ
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ปลัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว หั ว หน้ า ส านั ก ปลั ด ผู้ อ านวยการกองช่ า ง ผู้ อ านวยการกองคลั ง
พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้ านกิ่ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง รวม 20 คน
3. ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยมุ่งศึกษากระบวนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาป๎ญหาและความต้องการ
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
3. การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
4. การติดตามและประเมินผล
4. ขอบเขตระยะเวลา
ระยะเวลาการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม 2557 – พฤษภาคม 2558
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ชูชัย สมิทธิไกร (2542 , หน้า 6 - 7) ได้อธิบายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด้วย
การดาเนินงาน 4 ขั้นตอนใหญ่ สรุปได้ดังนี้
1. การสารวจและการกาหนดความต้องการในการพัฒนาบุคลากร คือสิ่งที่องค์การต้องการ
ได้รับจาก การพัฒนาบุคลากร ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีป๎ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร เมื่อองค์การทราบถึงความต้องการพัฒนาบุคลากรแล้ว
ขั้น ตอนต่อ ไปเป็ น การวางแผนเพื่อพั ฒ นาบุคลากร ซึ่ งจะต้องมีก ารกาหนดวัตถุประสงค์ วิ ธีการและ
ระยะเวลาของโครงการพัฒนาแต่ละโครงการไว้อย่างชัดเจน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
อาจจะมากเกินกว่าความสามารถที่จะตอบสนองได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น การวางแผนจะต้องมีการ
จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของแต่ละโครงการ เพื่อให้สามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากร
ขององค์การอันมีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3. การคัดเลือก ออกแบบ และดาเนินกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งขั้นตอนต่อไปนี้คือการ
พิจารณาว่าโครงการพัฒนาบุ คลากรซึ่งจะจัดขึ้นนั้นควรจะมี ลักษณะอย่างไร เช่น ในแง่ของหลักสูตร
วิธีการ กิจกรรม และรายละเอียดอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้การพิจารณา จะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการเป็นหลักสาคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์การได้เป็นอย่างดีที่สุด

1328

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

4. การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทราบถึงสิ่งบรรลุผล ป๎ญหา อุปสรรค และสิ่งที่แก้ไขในการ
ดาเนินงานต่อไป
บัญชา คงคาหลวง (2553 , หน้า 9) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบล
บางแพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และพบว่ากระบวนการในการพัฒนามี 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนแรก การประเมินสถานการณ์ เป็นขั้นตอนในการประเมินความต้องการของ
องค์กรจัดลาดับความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนกาหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
ขั้นตอนที่สอง การกาหนดวิธีการ และขอบข่ายหรือรูปแบบในการพัฒนา ซึ่งจะเป็น
ขั้น ตอนในการกาหนดวิธีการในการพัฒ นา อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการพัฒ นา
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและดาเนินการในการพัฒนา
ขั้นตอนที่สาม การประเมินผลซึ่งจะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลในการพัฒนาซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550 , หน้า 9 - 10) กระบวนการใน การพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้นจากความต้องการก่อน จนไปสิ้นสุดขั้นตอนของการประเมินผล ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่แรก การประเมินความต้องการ (Needs Assessment) เป็นการศึกษาถึง
โครงร่างขององค์กรในป๎จจุบัน ตลอดจนความเจริญเติบโตของกิจการ รวมถึงตาแหน่งทางการบริหารที่จะ
มีขึ้น และลั ก ษณะงานบริ ห ารที่ต้ องกระทาในอนาคต ซึ่ งจาเป็ นจะต้องพิจ ารณาบุค ลากรที่ มีความรู้
ความสามารถที่เกี่ยวข้องการดาเนินกิจการในอนาคตด้วย
ขั้นตอนที่สอง การกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร (Objectives) ขั้นตอน
นี้จ ะเป็ นขั้นตอนที่กาหนดทิศทางของการพัฒ นาบุคลากรว่า จะพัฒนาไปเพื่ อวัตถุประสงค์อะไร เช่น
พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการทางานหรือพัฒนาเพื่อรองรับกิจการที่จะเจริญเติบโตในอนาคต
ขั้นตอนที่สาม การกาหนดเนื้อหาและวิธีการในการพัฒนาบุคลากร (Content and
Methods) ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่กาหนดเนื้อหา หรือกิ จกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนา วิธีการในการ
พัฒนาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในขั้นตอนของการพัฒนา ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนา
ขั้นตอนที่สี่ การดาเนินงานตามกาหนดการ หรือโปรแกรมที่ได้วางเอาไว้แล้ว (Actual
Program) ซึง่ จะเป็นขั้นตอนในการดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
ขั้นตอนที่ห้า การประเมินผล (Evaluation) จะเป็นขั้นตอนในการประเมินผลกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรที่ได้ดาเนินการไปแล้ว เพื่อให้ผู้ดาเนินการพั ฒนาบุคลากรได้
ทราบถึงคามสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้นที่จาเป็นต้องมี การปรับปรุง
ในการพัฒนาบุคลากรในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด
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รุ่งนภา คนเล (3 กันยายน 2557) กระบวนการในพัฒนาบุคคล และขั้นตอนนี้เป็น
กระบวน การดาเนินการที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ จะขาดเสียมิได้และในการพัฒนาบุคลากร
นั้นจะต้องดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวนี้อย่างสอดคล้องต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่างครบวงจร
โดยเริ่มจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการพัฒ นาบุคลากรการดาเนินการ
พัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การหาความจาเป็น ในการพัฒนาบุคลากร หรือหาป๎ญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
การสารวจ ความต้องการบุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2539 หน้า 63) ได้เสนอแนะว่า องค์การพึง
กระทาเป็นระยะเพื่อทราบระดับความต้องการว่าสูงพอนาไปทาโปรแกรมขึ้นหรือไม่ ที่น่าสนใจคือบุคลากร
ได้ร่ ว มในการพัฒ นาบุ คลากรอยู่ ด้ ว ย ซึ่งแนวโน้ม จะเกิดความพึงพอใจสู ง และมีระดับขวัญสู งในการ
ปฏิบัติงานตามมา
2. การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ต้องกาหนดในการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรอยู่หลายประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่องอะไรควรอยู่ใน การ
วางแผนระยะยาว อะไรเป็ นสิ่ งที่ต้องรีบทา สิ่ งที่อาจจะเกิดป๎ญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนที่มี
อะไรบ้าง ถ้ามีป๎ญหาเกิดขึ้นจะมีวิ ธีการขจัดป๎ญหานั้นอย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการกาหนดตัวบุคลากรที่จะรับผิดชอบ การวางแผนในการ
พัฒนาบุคคลนั้นโดยทั่วไปจะดาเนินการ
3. การดาเนิน การพัฒ นาบุคคล เป็นการดาเนินการพัฒ นาบุคคลตามที่ได้ว างแผนไว้ ต าม
ระยะเวลา หรือปฏิทินการปฏิบัติงานที่กาหนด
4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการพัฒนากาลังคนวิธีต่าง ๆ ตามแผน
ที่กาหนดไว้ว่าได้ดาเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้แค่ไหน การติดตาม
และประเมินผลงานนั้น อาจดาเนินการได้เป็นสามระยะคือ
4.1 การติดตามและประเมินผล ในระหว่างการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
4.2 ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ
4.3 การติ ด ตาม และประเมิ น ผล ภายหลั ง จากที่ บุ ค คลนั้ น เสร็จ สิ้ น จากการกลั บ ไป
ปฏิบัติงานในระยะหนึ่ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้นั้นได้นาผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์แก่เขาอย่างไร
บ้าง
จากเอกสารของ ชูชัย สมิทธิไกร (2542 : 6 - 7) , บัญชา คงคาหลวง (2552 , หน้า 9),
เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550 , หน้า 9 - 10) และรุ่งนภา คนเล (ออนไลน์ , 2557) กระบวนการพัฒนา
บุคลากรมีความสอดคล้องกัน 4 ขั้นตอน สรุปได้ว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มีความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และทักษะของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาป๎ญหาและ ความต้องการ 2) การวางแผนพัฒนา
บุคลากร 3) การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ 4) การติดตามและประเมินผล

1330

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) รวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกต ประกอบการศึกษาเอกสาร เช่น คาสั่ง หนังสือตอบ
รับเข้าร่วมการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึก ษาดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
สานักปลัด กองช่าง กองคลัง ส่วนการศึกษา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
3. หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 คน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 คน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 คน
6. พนักงานส่วนตาบล
จานวน 10 คน
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 5 คน
รวม 20 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
หรือการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ (judgment sampling) โดยผู้ศึกษาใช้ดุลพินิจในการ
พิ จ ารณาเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ดี ที่ สุ ด ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษา
กระบวนการพัฒนาบุ คลากรขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง จาก
ประชากร จานวน 20 คน ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
จานวน 1 คน
3. หัวหน้าสานักปลัด
จานวน 1 คน
4. ผู้อานวยการกองช่าง
จานวน 1 คน
5. ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 คน
6. พนักงานส่วนตาบล
จานวน 10 คน
7. พนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน 5 คน
รวม 20 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด หลักการและเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากกาหนดประเด็ น/ตัวแปร
ที่ศึกษา แหล่งข้อมูล และเครื่องมือ/วิธีการ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แล้ว ผู้ศึกษาได้กาหนดประเด็นคาถาม
เพื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว 4 ขั้นตอน คือ
ศึกษาป๎ญหาและสารวจ ความต้องการ การวางแผนพัฒนาบุคลากร การดาเนินงานตามแผน การติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้ศึกษาขอหนังสือจากสางานรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
ในการขออนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร
2. นาหนังสือขออนุญาตไปติดต่อขอความอนุเคราะห์กับองค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกิ่ว
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ศึกษาจึงทาการสัมภาษณ์ การสังเกต การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
และจากข้อมูลภาคสนามด้วยตนเองโดยมีเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ตามที่กาหนด
4. การศึกษาเอกสาร ได้แก่ หนังสื อแจ้งเข้า อบรม แผนอัต รากาลั ง แผนพัฒ นาบุคลากร
รายงาน การประเมิน คาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง บทความ
งานวิจัยและเอกสาร อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ศึกษาได้จัดหมวดหมู่แยกประเภทข้อพร้อมข้อมูลที่ได้
จาก การสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นการวิจัยและเรียบเรียงเสนอ
เป็นรายงานโดยวิธีพรรณนา (Decription) และพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) เพื่อหา
กระบวนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ตามตัว
แปรกระบวนการพัฒนาบุคลากรเชิงคุณภาพเชื่อมโยงผลการศึกษากับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และสรุปผลการศึกษาเรียบเรียงเสนอเป็นรายงานอิงกรอบแนวคิดทฤษฎีตามกรอบแนวคิดใน
การศึกษา
ผลการศึกษา
ผลการศึกษากระบวนการพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว สามารถ
สรุปผลตามประเด็นการศึกษากระบวนการ ได้ดังนี้
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1. การศึกษาปัญหาและสารวจความต้องการ
ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ไม่ได้ดาเนินการสารวจถึงป๎ญหาและ
อุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นทางการ เพราะในแต่ละครั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้
กาหนดหลักสูตร ในการฝึกอบรม เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลกิ่วมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการ
ฝึกอบรมแจ้งแผนการอบรมมาให้หน่ ว ยงานภายในองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วทราบในรูปแบบ
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม จากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ทาให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพ การพั ฒ นา โดยใช้ วิธี วิเคราะห์ ถึงโอกาส และภาวะคุ กคามหรือ ข้อจ ากั ด อันเป็น สภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ ซึ่งใช้
เทคนิค Swot analysis เป็นเครื่องมือ แต่ไม่ได้วิเคราะห์ถึงความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากรเนื่องมีการ
ประชุมพนักงานเพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ข้อพกพร่องในการปฏิบัติงานที่จะต้องมี การปรับปรุงแก้ไข
ป๎ญหาและอุปสรรค
เนื่องจากไม่มีการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร แต่ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมปกครอง
ท้องถิ่นและสานักงานส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัด ทาให้ไม่ตรงกับความต้องการของบุคลกรเนื่องจากบุคลากร
บางท่านปฏิบัติหน้าที่หลายตาแหน่งและในแต่ละครั้งกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กาหนดหลักสูตร
ในการฝึกอบรม แต่จะเป็นการพัฒนาในกิจกรรมการอบรม และประชุมทางวิชาการ ส่วนในด้านกิจกรรม
อื่น ๆ มีการสารวจเป็ นครั้ งคราว ส่ วนด้านการศึกษาต่อ เป็นการศึกษาต่อเพื่อปรับตาแหน่งให้ สูงขึ้น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีบุคลากรน้อย จึงทาให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาบุคลากร
เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ไม่มีตาแหน่งเกี่ยวกับการเกษตร แต่มอบหมายแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ฯ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร เนื่องจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ไม่มีความรู้ด้านการเกษตร จึง
เป็นป๎ญหาในการดาเนินงานในด้านการเกษตร เพื่อจะพัฒนาและให้ความรู้กับเกษตรกรที่มาปรึกษา และ
ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ แต่มอบหมายแต่งตั้งให้เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
และขยะ เนื่องจากเจ้าพนักงานชุมชนไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ จึงเป็นป๎ญหาในการดาเนินงาน
ในด้านสิ่งแวดล้อมและขยะ
2. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีการกาหนด
วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกใน
การพัฒนาตัวเองเพื่อให้รู้วิธีคิ ดอย่างมีระบบ ด้านมนุษย์ มุ่งที่จะเข้าใจและตระหนักในการรู้คุณค่าของ
ตัวเองและผู้อื่น ด้านงาน มุ่งที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ได้กาหนดการพัฒนาบุคลากร 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละตาแหน่ง ด้าน
การบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม จะมีการกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากร
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ทุ ก ครั้ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งของการฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การศึ ก ษาต่ อ โดยได้ ก าหนด
กลุ่มเปูาหมายในเรื่องของการพัฒนาอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเปูาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
เจ้าหน้าที่ตาแหน่งบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ และ ก.อบต.จังหวัดหรือหน่วยงานอื่น กาหนดตามความ
จาเป็น และ ความเหมาะสม หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง มีการ
จั ด สรรงบประมาณใน การด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรบรรจุ ไ ว้ ใ นข้ อ บั ญ ญั ติ ต าบล และมี ก ารจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรทุกปี
ป๎ญหาและอุปสรรค
มีป๎ญหาเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร หนังสือที่รับจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและ
สานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดนั้น บางหลั กสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร
3. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ผลการศึกษา พบว่า การดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่ว มีการดาเนินงาน คือ เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจาเป็นในการพัฒนา
มาพิจารณากาหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่บุคลากรจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม
คือ การฝีกอบรมจะมี กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด จะส่งหนังสือมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง แจ้งรายชื่อผู้ที่ต้องการเข้ารับ การฝึกอบรม
มายังกรมปกครองท้องถิ่น นอกจาก การฝึกอบรมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
การสอนงาน การให้คาปรึกษา เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
หลังศึกษา พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีบุคลากรจานวนน้อย และปฏิบัติหน้าที่
ตามหน้าที่ หลังจากที่ตอบรับหนังสือที่จะเข้าร่วมในการอบรมหรือประชุมทางวิชาการแล้ว แต่บุคลากรที่
แจ้งเข้าร่วมการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่อื่น องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วได้ดาเนินการส่งบุคลากรอื่นเข้ารับการอบรมแทน ซึ่งบุคลากรที่เข้ารับการอบรมแทนไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่เข้ารับการอบรม เมื่อส่งบุคลากรอื่นเข้าร่วมอบรมแทนแล้วก็ไม่สามารถสอนงานให้กับบุคลากรที่ไม่
สามารถเข้าร่วมอบรม
4. การติดตามและประเมินผล
ผลการศึกษา พบว่า การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วมี เพียงการรายงานผลการพัฒนาไปยังหัวหน้างานและผู้บริหารโดยการทาบันทึกข้อความ
เพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา และสามารถนาเอาสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับ
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องค์การอย่างไร ไม่มีแต่การตรวจสอบและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนดไว้ มี
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ความถูกต้อง ความชัดเจนและปฏิบัติในหน้าที่รวดเร็ว การติดตาม
ประเมินผลของการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจึงยังขาดความชัดเจนทาให้ไม่
ทราบถึงผลสาเร็จในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
ป๎ญหาและอุปสรรค
การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว พบว่า ไม่มีการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กาหนดไว้ยังขาดความชัดเจนทาให้ไม่ทราบถึงผลสาเร็จ
ในการพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึ กษากระบวนการพั ฒ นาบุค ลากรขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การศึ กษาป๎ ญหาและส ารวจความต้ องการขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านกิ่ว โดย
วิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา โดยจะวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งจะใช้เทคนิค Swot analysis เป็นเครื่องมือ มีบุคลากรน้อย จึงทาให้บุคลากรไม่ได้
รับการพัฒนาบุคลากรเท่าที่ควร สอดคล้องกับชูชัย สมิทธิไกร (2542 , หน้า 6 - 7) ที่ศึกษาเพื่อให้ทราบ
ถึงป๎ญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบความต้องการของแต่ละลักษณะของงาน โดยพิจารณาถึง
ความจาเป็น เพื่อนาไปพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะหาคาตอบว่า บุคลากรในหน่วยงานมีความจาเป็นที่จะ
ได้รับการพัฒนาในเรื่องใด และงานวิจัยของ บัญชา คงคาหลวง (2553 , หน้า 51 - 50) ได้ศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบางแพ อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ได้ศึกษาป๎ญหาและสารวจ
ความต้องการพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบล บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในงานตนเอง
พอสมควร เพราะปฏิบัติหน้าที่ในงานที่รับผิดชอบมาหลายปี ตั้งแต่เริ่มบรรจุรับราชการ รวมทั้งมีความรู้
จากการฝึกอบรม แต่ยังพบว่า บุคลากรบางฝุายยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานบางเรื่องหรือบางรวมทั้ง
การขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยระบบเทคโนโลยีภายในเทศบาลล้าสมัย สถานที่ทางานขับแคบ ไม่มี
สถานทีเก็บเอกสาร บุคลากรไม่เพียงพอ การบังคับบัญชาไม่เป็นไปตามระเบียบ มีการสั่งงานข้ามขั้นตอน
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในงานอย่างแท้จริง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจึง
ควรมีการสารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากรในองค์กรและมี การวิเคราะห์ถึงความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากร โดยองค์กรควรมีส่วนร่วมในการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บ้ า นกิ่ ว มี ก ารก าหนด
วัตถุประสงค์ใน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึก
ในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ ด้านมนุษย์ มุ่งที่ จะเข้าใจและตระหนักในการรู้คุณค่าของ
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ตัวเองและผู้อื่น ด้านงาน มุ่งที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ได้กาหนดการพัฒนาบุคลากร 5
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการ
บริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม บางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาบุคลากร ทฤษฎีที่ใช้สอดคล้องกับทฤษฎี ของ ธงชัย สมบูรณ์ (2549 , หน้า 265 – 273) คือ การ
วางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยมี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก าร และระยะเวลาอย่ า งชั ด เจน โดยมี
การจัดลาดับความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากร ตามความจาเป็นในลาดับก่อนหลัง และจะต้องพิจารณา
ให้สอดคล้องกับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกาลังคน และสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย
(2551 , หน้า 114) ได้ศึกษา สภาพและป๎ญหา การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี
พบว่า โดยภาพรวมสภาพการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.161 โดยมี
การจัดทาแผนกลยุทธ์ระยะยาวเกิดกว่า 5 ปี รองลงมาคือการคานึงถึงภาระงานของสหกรณ์เป็น ป๎จจัย
สาคัญในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร และมี การกาหนดโครงการ รวมถึงงบประมาณตามแผน
3. การดาเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของการดาเนินการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว เลือกวิธีพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม จากการความจาเป็นในการพัฒนามาพิจารณา
กาหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่บุคลากรจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสม คือ การฝีก
อบรม นอกจากการฝึกอบรมแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา การสอนงาน การให้
คาปรึกษา เป็นต้น สอดคล้องกับ พะยอม วงศ์สารศรี (2540 , หน้า 10 – 11) ที่นาโครงการพัฒนา
บุคลากรที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่ใช้สอดคล้องกับพรชัย
เจดามาน (3 กันยายน 2557) คือการฝึกอบรมก่อนเข้าทางาน การฝึกอบรมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมหลัง
เข้าทางาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ ภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย (2551 , หน้า 114) ได้ศึกษา
สภาพและป๎ญหาการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดลพบุรี พบว่าในภาพรวมสภาพการ
ดาเนิน การตามแผนพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.967 โดยสหกรณ์จัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรมและสัมมนา รองลงมาคือ มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และควบคุมแผนงานการพัฒนาบุคลากร และมี การกาหนดเนื้อหาสาระใน
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรโดยเน้นที่การจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานเป็นหลัก
4. การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านมีการรายงานผล การพัฒนา
ไปยังหัวหน้างานและผู้บริหารโดยการทาบันทึกข้อความเพื่อชี้แจงรายละเอียดในสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา
ว่าเป็นอย่างไร และสามารถนาเอาสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาปรับใช้กับองค์การอย่างไร ไม่มีการจัดทา
เครื่องมือในการประเมินผล แต่มีสังเกตจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามภารกิจหน้าที่ ที่รับผิด ชอบ มี
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ หลังเข้ารับการฝึกอบรมแล้วบางครั้งก็ไม่สามารถปฏิบัติงานอย่างไม่
ประสิทธิภาพ เพราะมีเวลาจากัด ต้น สอดคล้องกับ รุ่งนภา คนเล (3 กันยายน 2557) คือการตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลังจากที่บุคลากรได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
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บุคลากรไปแล้วและมีขั้นตอนไม่เหมือนของวิจัยของภัทราวรรณ ศรีโพธิ์น้อย (2551 , หน้า 114) ได้
ศึ ก ษ า ส ภ า พ แ ล ะ ป๎ ญ ห า ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ใ น จั ง ห วั ด ล พ บุ รี
ภิญญาดา เกิดศิลป์ (2552 , หน้า 63 – 66) ได้ศึกษา การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เชียงราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สิริลักษมณ์ ทองลิ่ม (2553 , หน้า 114 - 115) ได้ศึกษา แนว
ทางการพัฒ นาบุคลากรของศูนย์ พัฒ นาเด็กเล็ กสั งกัดองค์การบริห ารส่ว นตาบลในเขตอาเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติการ
1. ควรมีการสารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากรในองค์กร
2. ควรมีการวิเคราะห์ถึงความจาเป็นของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
3. ควรอนุ มัติให้ บุ คลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลั กสู ตรอีกครั้ง เนื่องจากหลั งเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้วบุคลากรยังไม่สามารถนามาปฏิบัติได้
4. องค์กรควรมีส่วนร่วมในการสารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร เช่น ไม่มีเจ้าหน้าที่ตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร เวลาประชาชนมีความเดือดร้อนด้านการเกษตร องค์กรจะทาหน้าที่ประสานหน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่โดยตรง เช่น เกษตรตาบล เกษตรอาเภอ เกษตรจังหวัด และควรรู้จักเครือข่ายของหน่วยงาน
5. ควรจะวิเคราะห์ในศักยภาพของบุคคลากรในองค์กรรวมกับแผนพัฒนาสามปี
เชิงนโยบาย
1. ควรมีการรับ/โอน/ย้ายบุคลากรเพื่อเพิ่มบุคลากรในองค์กร
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรให้พอเพียงกับความต้องการพัฒนาบุคลากร
3. ควรอนุมัติบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
4. ควรน าข้อมูลเหล่ านั้นมาพิจารณากาหนด กลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะ
ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
เชิงการศึกษา
1. ควรมีเครื่องมือในการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนตามแผนที่กาหนด
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บทคัดย่อ
ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังเพื่อตรวจจับการ
กล่ า วเท็ จ โดยระบบตรวจวั ด ปฏิ กิ ริ ย าไฟฟู า ที่ ผิ ว หนั ง ที่ พั ฒ นานี้ อ าศั ย อุ ป กรณ์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก
อิเล็คทรอนิกส์แพลตฟอร์ม Arduino แล้วแสดงผลผ่านโปรแกรม Processing ในการศึกษานี้ทาการ
ตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังบริเวณปลายนิ้วมือของผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด 35 คน อายุระหว่าง
21 - 27 ปี ใช้ชุดคาถามเพื่อตรวจสอบการจับเท็จแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) โดย
พิจารณาว่าสัญญาณปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนั งที่ตรวจวัดได้ปรากฏค่าสุงสุด ณ ตาแหน่งที่ตรงกับคาตอบ
ตัวเลขที่เลือกหรือไม่ จากการทดลองพบว่าการจับเท็จโดยใช้เครื่องที่พัฒนาขึ้น สามารถตรวจจับเท็จได้
จานวน 18 คน จาก 35 คน (คิดเป็น 51.4%) จากผลการศึกษานี้จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบนี้สามารถนามาปรับใช้ในการตรวจจับการกล่าวเท็จได้ อย่างไรก็ตาม
ป๎จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังคือความต้านทานของผิวหนัง การ
หลั่งของเหงื่อ และการกระตุ้นทางอารมณ์ การพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณและประมวลผลจะ
ทาให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวัดสัญญาณได้ถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง ความต้านทานที่ผิวหนัง การจับเท็จ นิติวิทยาศาสตร์
Abstract
The aim of this study is to develop the electrodermal response system for
detection of deception. The electrodermal response system was developed by using
Arduino platform and electrical skin reaction measurement and the results were
displayed via (through) the processing program. In this study, 35 participants between
the ages of 21 and 27 were examined using known number test by considering that the
detected electrical signal on the skin appears at its maximum value at the position
corresponding to the chosen answer or not. The results showed that deception
detection using the developed electrodermal response system was able to detect 18
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attendants out of 35 (51.4%). It can be concluded that the developed electrodermal
response system can be adapted to handle deception detection. However, the
important factors relate to electrodermal response measurement are skin resistance,
perspiration and arousal. The development of signal processing and signal processing
equipment will enable more accurate signal measurement capabilities.
Keywords : Electrodermal Response Skin Resistance Deception Forensic Science
บทนา
ในป๎จจุบันมีการใช้เครื่องโปลีกราฟในการจับเท็จ เช่น พนักงานสอบสวนใช้การจับเท็จเพื่อเป็น
แนวทางในสืบหาตัวผู้กระทาผิดทั้งในกระทรวงยุติธรรมและสานักงานตารวจแห่งชาติของประเทศไทย
รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้ก ฎหมายหลายหน่วยงานในต่างประเทศ ไปจนถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านรักษาความปลอดภัยอาศัยการจับเท็จในการตรวจสอบบุคคลก่อนเข้ารับการทางาน เป็นต้น (ไทพี
ศรีนิวัติ ภักดีกุล , 2004) โดยเครื่องจับเท็จ หรือ เครื่องโปลีกราฟ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือโดยวัด
ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้น โดยเครื่องจับเท็จนั้นวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย 5 ประการ
คือ
1) การหายใจบริเวณเหนือทรวงอก (Thoracic Respiration)
2) การหายใจบริเวณหน้าท้อง (Abdominal Respiration)
3) ความดันโลหิตและชีพจร (Blood Pressure and Pulse)
4) ปริมาณความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph)
5) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง (Electrodermal Response)
เครื่องโปลีกราฟซึ่งสามารตรวจวัดปฏิกิริยาของร่างกายผ่านอุปกรณ์ตรวจวัดและทาการแสดงผล
ออกมาเป็ น กราฟจ านวน 5 เส้ น ก่ อนที่น าข้ อมู ล ที่ วัด ได้ ไปประมวลผลผ่ านวิธี ทางคณิต ศาสตร์แ บบ
อัตโนมัติเพื่อคานวณหาความน่าจะเป็นที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะพูดจริงหรือกล่าวเท็จ (ไทพีศรีนิวัติ ภักดี
กุล , 2004) อย่างไรก็ตามสาหรับการวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย การวัดการตอบสนองปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังนับเป็นหนึ่งในการวัดซึ่งได้รับความนิยมเนื่ องจากสามารถตรวจวัดได้ง่ายเมื่อเทียบ
กับการวัดชนิดอื่นๆและใช้ระบบอุปกรณ์ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนักจึงเป็นการวัดที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง
ในการวัดการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะการทางานของระบบประสาทนอกส่วนกลางซึ่ง
ควบคุมการทางานของต่อมเหงื่อการวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังถือเป็นหนึ่งในการวัด
การทางานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะการทางานของระบบประสาทนอกส่วนกลางซึ่งควบคุม
การทางานของต่อมเหงื่อ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ และไม่ตกอยู่ภายใต้การคุมของจิตใจ ปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังถูกกาหนดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1966 โดย Johnson และ Lubin เพื่อใช้เรียกทุก
การตอบสนองทางไฟฟูาของผิวหนัง และในปี ค.ศ.1967 สมาคมวิจัยทางจิตสรีรวิทยา (Society of
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Psychophysiological Research) ได้ประกาศชื่อเรียกมาตรฐานสาหรับปฏิกิริยาทางไฟฟูาดังนี้ โดย
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งวัดโดยไม่ใช้กระแสไฟฟูาจากภายนอกเรียกว่า Endosomatic ซึ่งความ
ต่างศักย์ที่วัดได้กาเนิดจากผิวหนังเรียกว่า Skin potential ส่วนปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งวัดโดย
ใช้กระแสไฟฟูาจากภายนอกจ่ายเข้าไปที่ผิวหนังแล้ววัดค่าเรียกว่า Exosomatic ถ้าใช้ไฟฟูากระแสตรง
(Direct current) เพื่อวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูาในขณะที่ความต่างศักย์ไฟฟูามีค่าคงที่ ค่า
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin conductance และถ้าหากใช้ไฟฟูากระแสตรง เพื่อ
วัดค่าความเปลี่ ย นแปลงของความต่างศักย์ไฟฟูาในขณะที่กระแสไฟฟูามีค่าคงที่ ค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin resistance
ถ้าใช้ไฟฟูากระแสสลับ (Alternating current) เพื่อวัดค่าความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟูาใช้
งาน (Effective current) ในขณะที่ความต่างศักย์ไฟฟูาใช้งาน (Effective voltage) มีค่าคงที่ ค่า
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin admittance และถ้าหากใช้ไฟฟูากระแสสลับ เพื่อวัด
ค่าความเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ไฟฟูาใช้งานในขณะที่กระแสไฟฟูาใช้งานมีค่าคงที่ ค่าปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่วัดได้เรียกว่า Skin impedance และจากการที่ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมี
การตอบสนองใน 2 แบบคือ แบบ Tonic และแบบ Phasic โดยการเปลี่ยนแปลงแบบ Tonic เรียกว่า
Electrodermal level และเปลี่ยนแปลงแบบ Phasic เรียกว่า Electrodermal response หรือ
Electrodermal การใช้คาว่า Response บ่งบอกให้เห็นว่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเกิดจากการ
กระตุ้น แต่ยังมี ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระตุ้น ซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังแบบเกิดขึ้นเอง (Spontaneous) หรือ ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังซึ่งไม่สามารถระบุแน่
ชัดได้ (Nonspecific) (Wolfram Boucsein , 2012)
กลไกการหลั่งของเหงื่อ
การหลั่งของเหงื่อเกิดจากการทางานของระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic nervous
system) อยู่ภายใต้ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) ซึ่งเป็นระบบประสาทที่
ทางานนอกเหนืออานาจจิตใจ (Involuntary nervous system) ทาหน้าที่ควบคุมอวัยวะที่อยู่นอกอานาจ
จิตใจ เช่น กล้ามเนื้อเรียบและอวัยวะต่างๆ กล้ามเนื้อหัวใจและต่อมต่างๆ รวมถึงต่อมเหงื่อ ให้ทางานโดย
อั ต โนมั ติ โดยบุ ค คลเมื่ อ ได้ รั บ ความกดดั น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ นั้ น จะส่ ง ผลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
ผิ ว หนั ง ที่ ห่ อ หุ้ มร่ างกาย มี ห น้ าที่ ปกปูอ งร่า งกายจากสภาพแวดล้ อ ม และมี ห น้ า ที่ใ นการรั บ
ความรู้สึกที่ผิวหนังนั้นมีการรับการสัมผัส ความเจ็บปวด และอุณหภูมิ และนอกจากนี้ผิวหนังยังมีหน้าที่
ควบคุมการขับเหงื่อเพื่อปูองกันไม่ให้ผิวหนังแห้ง และด้วยการที่มีต่อมเหงื่อทาให้สามารถควบคุมการขับ
เหงื่อได้ ผิวหนังประกอบด้วยชั้นต่างๆ ซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้จากการมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ ดัง
แสดงในภาพที่ 2.1 ซึ่งในแต่ละชั้นนี้จะแตกต่างกันไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย ผิวหนังประกอบจาก 2
ชั้นใหญ่ๆ ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือ ผิวหนังแท้ (Dermis) และผิวหนังกาพร้า (Epidermis) โดย
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ผิวหนังกาพร้าอยู่ชั้นนอก ประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิว (Epithelial tissue) ซึ่งถูกผลักออกเรื่อยไปจนถึงผิว
นอกสุด ส่วนชั้นผิวหนังแท้ซึ่งอยู่ลึกลงไปประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผิวหนังกาพร้านั้นบางเมื่อเทียบกับ
ชั้นหนังแท้ชั้นใต้ผิ วหนัง (Hypodermis) ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแต่ไม่หนาแน่นมาก ซึ่งเป็นชั้นที่
เปลี่ยนผ่านระหว่างผิวหนังชั้นนอกกับชั้นใน ซึ่งในชั้นนี้มีเซลล์หลั่งเหงื่อของต่อมเหงื่อ รวมถึงชั้นไขมันและ
เส้นเลือดซึ่งเลี้ยงผิวหนัง
พบว่าภายในชั้นหนังแท้มีระบบไหลเวียนของเหลวของผิวหนัง ซึ่งมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผิวหนังอยู่
ในชั้ น ใต้ ผิ ว หนั ง เส้ น เลื อ ดเหล่ า นี้ เลี้ ยงต่ อมเหงื่อ รู ขุมขน และเส้ นเลื อดฝอย ซึ่ งเส้ นเลื อดเหล่ า นี้ถู ก
ล้อมรอบด้วยกล้ามเนื้อซึ่งเวลากล้ามเนื้อถูกกระตุ้นจะทาให้มีการไหลของเลือดที่ผิวหนังเพิ่มขึ้น เมื่อการ
ไหลของเลือดที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นเลือดก็ไปเลี้ยงต่อมเหงื่อมากขึ้นเช่นกัน ทาให้เกิดการหลั่งของเหงื่อที่เพิ่มขึ้น
ผิวหนังส่วนที่ลื่นและเรียบ (Glabrous human skin) ซึ่งพบได้ที่ ฝุามือ ฝุาเท้า ผิวหนังเหล่านี้มีความตึง
และมีจานวนต่อมเหงื่อที่หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น จึงตอบสนองต่อ การวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังได้ดี (Norris et al. , 2007 ; Drachen et al. , 2010)
Arduino
Arduino เป็ น อิเล็ คทรอนิกส์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาให้ ใช้ง่ายทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) รวมทั้งยังเปิดเผยวิธีการออกแบบเพื่อให้บุคคลอื่นที่
สนใจนาไปพัฒนาต่อยอดและดัดแปลงได้ แผงวงจร Arduino สามารถอ่านค่าจากความต่างศักย์ของไฟฟูา
ที่จ่ายเข้ามา เช่น เซนเซอร์วัดแสง (Light Sensor ) ปุุมกด รวมถึง อ่านข้อความจากระบบอินเตอร์เน็ต
แล้ ว คานวณและแสดงผลได้ เช่ น ควบคุ ม มอเตอร์ เปิ ดหลอดไฟ รวมไปถึง แสดงข้ อความบนระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ได้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถส่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ให้ ไ มโครคอนโทรเลอร์ ไ ด้ โ ดยใช้ ซ อฟท์ แ วร์ ส่ ง ชุ ด ค าสั่ ง ให้
ไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านทางการเชื่อมต่อทางสาย Universal Serial Bus (USB)
Arduino ถูกสร้างขึ้นโดย Ivrea Interaction Design Institute โดยมีจุดประสงค์ในการสร้าง
Arduino ขึ้นมาให้เป็นเครื่องมืออย่างง่ายในการทาอุปกรณ์ต้นแบบ โดยมีเปูาหมายให้กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มี
พื้นฐานในด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมสามารถใช้ได้โดยง่าย แต่เมื่อ Arduino ถูกใช้อย่าง
กว้างขวางมากขึ้น Arduinoจึงได้พัฒนาไปอีกขั้นจากเพื่อทาอุปกรณ์ต้นแบบไปเป็นการประยุกต์ใช้ในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์สวมใส่อิเล็กทรอนิกส์ การพิม พ์ 3 มิติ และชุดควบคุมระบบอิเล็กโทรนิคส์
ในอุปกรณ์ต่างๆ และจากการที่บอร์ด Arduino เป็น Open Source ทาให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหรือสร้าง
ให้ทางานตามที่ต้องการได้ และนอกจากนี้ตัวซอฟท์แวร์เองที่เป็น Open Source ทาให้มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย และประยุกต์ใช้ในงานมากมายและหลายแบบ .ในป๎จจุบันได้มีการนามาใช้ร่วมกับโปรแกรม
Processing ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ Open Source ที่ใช้สาหรับการแสดงผลเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ที่ง่าย
ต่อการเขียนโปรแกรม รองรับระบบปฏิบัติการ Linux Mac OS X Windows Android และ ARM แล้ว
ยังมีชุดคาสั่งสาเร็จรูป Libraries ให้เลือกใช้อีกหลายชุด
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เทคนิคการกระตุ้นทางจิตวิทยา : การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย (Known number
test)
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผยเป็นวิธีการกระตุ้นทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เพิ่มความตึง
เครียด โดยในข้อคาถามที่ให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จจะเป็นข้อที่เป็นจุดสุดยอดแห่งความตึงเครียด
(Peak of tension) ซึ่งหากพิจารณาคู่กับการวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังแล้วทาให้พิจารณาผลได้
แม่นยาขึ้น
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย เป็นการทดสอบเพื่อ
1) กระตุ้นให้ผู้กล่าวความเท็จแสดงปฏิกิริยาตอบสนองออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากแสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพและความแม่นยาของเครื่องของเครื่องจับเท็จ
2) สร้างความมั่นใจให้กับผู้กล่าวความจริงให้ไว้วางใจต่อเทคนิคทางโปลีกราฟ และกระตุ้นให้
บุคคลนั้นตระหนักถึงความสาคัญที่ต้องตอบคาถามออกมาอย่างตั้งใจและชัดเจน
3) เปิดโอกาสให้ผู้กล่าวเท็จกล่าวเท็จซึ่งจะแสดงร่องรอยการบิดเบือนของปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่ง
ทาให้ผู้ดาเนินการรู้ถึงร่องรอยการบิดเบือนดังกล่าวเพื่อนามาประกอบการพิจารณาได้
โดยจะผู้เข้ารับการทดสอบเลือกหมายเลขมาหนึ่งหมายเลขและบอกผู้ทดสอบ จากนั้นผู้ทาการ
ทดสอบทาการสุ่มตัวเลขจานวนหนึ่งซึ่งนิยมใช้หมายเลขจานวน 7 หมายเลขซึ่งหนึ่งในนั้นมีตัวเลขที่ผู้เข้า
รับ การทดสอบเลื อกรวมอยู่ด้ว ย แล้ ว สุ่ มหรือเรียงถามผู้ เข้ารับการทดสอบก็ได้ แต่เลขที่ผู้ เข้ารับการ
ทดสอบเลือกไว้ควรอยู่ตาแหน่งบริเวณตอนกลางของชุดคาถาม เช่น ถ้าคาถามมี 7 ข้อ เลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบควรอยู่ในตาแหน่งที่ 3 หรือ ตาแหน่งที่ 4 ของชุดคาถาม เนื่องจากในคาถามแรกๆ นั้นผู้ทาการ
ทดสอบอาจจะยังตื่นเต้นอยู่ส่วนในคาถามหลังๆนั้นผู้ทาการทดสอบอาจจะเกิดความอึ ดอัดจากปลอกวัด
ความดัน โลหิ ตซึ่งให้ การอ่านค่าปฏิกิริยาที่เครื่องจับเท็จแสดงคลาดเคลื่ อนได้ จากนั้นให้ ผู้ เข้ารับการ
ทดสอบตอบ “ไม่” กับทุกคาถามซึ่งจะมีเพียงข้อหนึ่งเท่านั้นที่เป็นข้อการกล่าวเท็จ ที่เหลือจะเป็นการ
กล่าวจริง โดยในระหว่างการทดสอบผู้ทาการทดสอบจะใช้คาถามว่า“คุณได้เลือกหมายเลข___ใช่หรือไม่”
โดยทิ้งช่วงห่างระหว่างคาถามประมาณ 15 วินาที
การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผยใช้กระตุ้นความรู้สึกซึ่งอาจใช้การทดสอบอย่างอื่นก็ได้ใน
ทานองเดียวกันเช่น การทดสอบด้ว ยสี การทดสอบด้ว ยบัตรหมายเลข เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบมีความรู้ความสามารถในการคาดการณ์คาถามล่วงหน้าได้ทาให้ ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับการถูก
กระตุ้นน้อยลงเนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบนึกถึงและคาดเดาเกี่ยวกับลาดับตัวเลขอยู่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่
เลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือก ซึ่งแก้ได้โดยการสุ่มตัวเลขทาให้ผู้เข้ารั บการทดสอบไม่สามารถคาดเดาตัว
เลขที่จะมาเป็นคาถามลาดับต่อไปได้ (ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล , 2004) สาหรับการศึกษาวิจัยทางนิติ
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้เริ่มมีผู้ทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการกล่าวเท็จบ้างแล้ว อาทิ
เช่น การทดสอบปฏิกิริยาสนองตอบของการหายใจต่อ การกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบ
ด้วยเครื่องโปลีกราฟ โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับ
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การทดสอบตอบว่า “ไม่” เมื่อผู้ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับ
การทดสอบจานวน 35 คน โดยในการทดสอบ 1 รอบใช้คาถามจานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน
3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วยคาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้ว
พิจ ารณาปฏิกิริ ย าสนองตอบของเส้ นภาพของการหายใจ ปรากฏว่า จับเท็จ ได้ร้อ ยละ 48.57 ในการ
ทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 25.71 ในการทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 28.57 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดย
เฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยการจับเท็จได้ร้อยละ 34.28 (พันตารวจโทหญิง พิกุล นิลพงษ์ ,
2010) และในช่วงเดียวกัน พันตารวจโทหญิง นลินรัตน์ สังหวรสิงห์ (2010) ได้ทดสอบปฏิกิริยาสนองตอบ
ของความดันโลหิตต่อการกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้านเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้า
รับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสี ที่ตัว เองเลื อก กล่ าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้
ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารั บการทดสอบจานวน 35 คน โดย
ใน การทดสอบ 1 รอบใช้คาถามจานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบ
ที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วยคาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของ
ความดันโลหิต ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 40.00 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบ
ครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดยเฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ยการจับ
เท็จได้ร้อยละ 41.90
นอกเหนือจากนี้ อภิชาต ธนรุจีวงศ์ (2010) ยังได้ศึกษาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยา
เหงื่อที่ผิวหนังต่อการกระตุ้นด้ วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้วยเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้ารับ
การทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้ทดสอบ
ถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 35 คน โดยใน การ
ทดสอบ 1 รอบใช้คาถามจานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้
การตอบแบบตอบด้วยคาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพ
ปฏิกิริยาเหงื่อที่ผิวหนัง ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 42.85 ในการ
ทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อยละ 48.57 ในการทดสอบครั้งที่ 3 โดยเฉลี่ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ย
การจับเท็จได้ร้อยละ 44.75 อย่างไรก็ตามถ้าหากพิจารณาการหายใจเหนืออก การหายใจที่บริเวณหน้า
ท้อง ความดันโลหิตเข้าร่วมด้วยทาให้จับเท็จแล้วผลที่ได้เป็น ร้อยละ 68.57 68.57 และ 77.14 ตามลาดับ
ปี ค.ศ. 2010 Setz และคณะได้ทาการทดสอบการตอบสนองต่อความเครียดในช่วงระหว่างเวลา
ทางานของผู้เข้าร่วมทาการทดสอบ จานวน 33 คนโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ในระหว่างการทดสอบผู้เข้าร่วมทดสอบจะถูกให้แก้โจทย์ป๎ญหาภายใต้แรงกดดันและช่วงเวลาที่จากัด มี
ผลต่อการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังโดยทดสอบกับคนจานวน 33 คน ใช้เครื่องแบบพกพา
ได้ผลคือ เมื่อมีความเครียดจะเกิดยอดแหลมของกราฟขึ้นติดกัน และยังสามารถแยกความเครียดและการ
เรียนรู้ออกจากกันได้ที่ความแม่นยาร้อยละ 82.8
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ปี ค.ศ.2010 Shurany และคณะ ได้ใช้เครื่องจับเท็จซึ่งตรวจจับการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกายทั้ง
5 อย่ าง ซึ่งหนึ่ งในนั้ น คือการตรวจวั ดปฏิกิริย าไฟฟูาผิ ว หนังกับ ผู้ รับการทดสอบ จ านวน 84 คน ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับคดี 27 คดี (ในบางคดีมีมากกว่า 1 คน) ซึ่งเป็นคดีลักทรัพย์ 23 คดี ปลอมใบเสร็จรับเงิน 2
คดี ใช้อาวุธปืนโดยไม่จาเป็น 1 คดี และใช้ยานพาหนะโดยไม่ได้รับอนุญาต 1 คดี ซึ่งแต่ละคดีได้รับการ
ยืนยันและผู้กระทาผิดได้สารภาพแล้ว โดย 44 คนเป็นคนที่กระทาผิด ส่วนอีก 40 คนเป็นผู้บริสุทธิ์โดยใช้
เทคนิคการตั้งคาถามแบบ Integrated Zone Comparison ในเดือนเมษายน ถึงเดือนธันวาคม ปี ค.ศ.
2009 ที่ หน่วยย่อยของบริษัท G4S polygraph ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ Costa Rica ผลปรากฏว่า เมื่อทา
การจับเท็จกับกลุ่มผู้กระทาผิด เครื่องจับเท็จให้ผลว่าพูดเท็จ จานวน 42 คน (ร้อยละ 95.45) ให้ผลว่าพูด
จริง 1 คน และไม่สามารถลงความเห็นได้ จานวน 1 คน และเมื่อทาการจับเท็จกับผู้บริสุทธิ์ ทั้ง 40 คน
เครื่องจับเท็จให้ผลว่าพูดจริง 36 คน (ร้อยละ 90) และอีก 4 คนไม่สามารถลงความเห็นได้ (ร้อยละ 10)
และเมื่อใช้ Integrated Zone Comparison โดยใช้ 3-point scale กับผู้กระทาผิดกลุ่มเดิม ผลปรากฏ
ว่าเครื่องให้ผลว่าพูดเท็จ 41 คน (ร้อยละ 93.18) ให้ผลว่าพูดจริง 1 คน และไม่สามารถลงความเห็ น
จานวน 2 คน และเมื่อจับเท็จกับกลุ่มคนพูดจริงทั้ง 40 คน ให้ผลว่าพูดจริง จานวน 36 คน (ร้อยละ 90)
และไม่สามารถลงความเห็นได้ จานวน 4 คน
อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือตรวจวัดปฏิ กิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังในประเทศไทยยังอยู่ใน
วงจากัด เนื่องจากต้องนาเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศซึ่งยังคงมีราคาแพงอยู่ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการ
ทางานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึง
เล็งเห็นความสาคัญในการสร้างองค์ความรู้นี้เพื่อให้เข้าใจการทางานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังอย่างแท้จริง โดยการออกแบบและสร้างระบบการตรวจวัดการตอบสนองของปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังขึ้นเองในห้องปฏิบัติการ โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องตลาด ทาให้
สามารถลดต้นทุนและลดการนาเข้าชุดอุปกรณ์จากต่างประเทศได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางานของเครื่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
2. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเพื่อประยุกต์ใช้ในงานทางนิติ
วิทยาศาสตร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการคานวณวัดความต้านทานไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง (Galvanic Skin Resistance, GSR) R1
ซึ่งมีหน่วยเป็นOhm สามารถกระทาได้โดยการวัดความต่างศักย์คร่อม R1 หรือ R2 ซึ่งมีหน่วยเป็น Volt
ในภาพที่ 1 แล้วคานวณหาความต้านทานไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง R1 โดยสมการ U1/Utot=R1/(R1+R2)
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หลังจากนั้นนาค่าความต้านทานไฟฟูา R ไปคานวณเป็นค่าความนาไฟฟูา C ซึ่งมีหน่วยเป็น Siemen โดย
C=1/R (Wolfram, 2012)

ภาพที่1 วิธีการวัดความต่างศักย์ U1 คร่อม R1 ซึ่งเป็นความต้านทานของผิวหนัง U1 ที่วดั ได้ จะเป็น
อัตราส่วนต่อ Utot เท่ากับอัตราส่วนของ R1 ต่อ R1 กับ R2 รวมกัน
ทดสอบความเที่ยงและแม่นยาของเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังที่
ได้ออกแบบ
โดยการใช้ตัวต้านทานจานวน 2 ชิ้นที่ทราบค่าและมีค่าคงที่ซึ่งมีค่าความต้านทานอ่านได้จากแถบสี ที่
ปรากฏด้านข้างของตัวต้านทานอ่านได้ค่า 100,000 ohms และ 1,000,000 ohms โดยทั้ง 2 ชิ้นมีค่า
ความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 มาวัดความต้านทานด้ว ยมัล ติมิเตอร์ที่อุณหภูมิห้ อง 28 องศาเซลเซียส
ตามลาดับ และนามาวัดความต้านทานด้วยเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้
ออกแบบที่อุณหภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียสเช่นกัน
หลังจากนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิห้องไปที่ 18 องศาเซลเซียสแล้วทาการวัดค่าความต้านทานของตัว
ต้านทานทั้ง 2 ชิ้นด้วยมัลติมิเตอร์และเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
อีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบว่าเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบมีความแม่นยา
เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จากนั้นจึงแล้วนาค่าความต้านทานที่ได้จากเครื่องการตอบสนอง
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบเทียบกับค่าความต้านทานที่มัลติมิเตอร์วัดได้ และเริ่ มทาการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจากที่กาหนดไว้ในขอบเขตประชากรด้วยการทดสอบ Known Number
Test (การทดสอบด้วยตัวเลขทราบเปิดเผย) ที่บริเวณนิ้วมือ ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิของห้องที่
ประมาณ 25 องศาเซลเซียส
รับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าทดสอบเครื่องมือการจับเท็จจากกลุ่มผู้เข้ารับการทดสอบโดยนัด
หมายล่วงหน้า เมื่ออาสาสมัครมาถึงถามชื่อและเหตุผลในการมายังห้องปฏิบัติการ หลั งจากดูแล้วว่า
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อาสาสมัครมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบเช่น ไม่มีอาการเหนื่อยจากการรีบมายังห้องปฏิบัติการ
ไม่ มี อ าการตื่ น เต้ น จนเกิ น ไปที่ ไ ด้ เ ข้ า ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพิ่ ง รั บ ประทานอาหารมา เป็ น ต้ น จึ ง ให้ เ ข้ า
ห้องปฏิบัติการ เมื่อมาถึงจึงให้นั่งบนเก้าอี้และให้อ่านเอกสารให้ความยินยอมเข้ารับการทดสอบและทา
ความเข้าใจ แล้วกรอกข้อความลงในเอกสารให้ความยินยอมและลงลายมือชื่อไว้
หลังจากนั้น ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากเลข 1 ถึงเลข 9 มาหนึ่ งเลข โดยให้
เขียนไว้บนกระดาษเพื่อใช้ตัวเลขนั้นในการทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test)
แล้วผู้เข้ารับการทดสอบจะได้ฟ๎งคาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องจับเท็จและวิธีการทางานของเครื่องจับเท็จซึ่งใน
ระหว่างนั้นก็จะทาการติดตั้งสายวัดเข้ากับร่างกายของผู้รับการทดสอบ หลังจากนั้นจึงเริ่มการทดสอบโดย
ใช้การทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผยจานวน 7 คาถามโดยไม่เรียงลาดับตัวเลขในการถาม ตัวอย่างเช่น
ในกรณีที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกเลข 5 จะถามโดยสุ่มตัวเลขไม่เรียงลาดับดังนี้ 4 9 8 5 6 9 1 หรือ 2 9
8 5 7 3 5 เป็นต้น หลังจากสิ้นสุดการทดสอบแล้วทาการถอดสายวัดต่างๆ ออก
หลังจากทาการทดสอบแล้วเสร็จจึงนากราฟของวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ที่ได้ออกแบบ โดยจะพิจารณาการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังหลังจากผู้เข้ารับการทดสอบ
ได้รับฟ๎งคาถามแล้วว่าที่คาถามใดมีค่าอัตราความเปลี่ ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังเพิ่มขึ้น
สูงที่สุด (ที่ศรชี้ในภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2) ซึ่งตามทฤษฎีแล้วคือจุดที่ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จ โดยใน
การวิเคราะห์นั้นจะไม่พิจารณาคาถามแรกและคาถามสุดท้ายเนื่องจากคาถามแรกผู้ทาการทดสอบมัก
ตื่นเต้นซึ่งทาให้มีปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมากกว่าคาถามข้ออื่น ส่วนในคาถามสุดท้ายนั้นผู้เข้ารับ
การทดสอบมักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้ผ่านคาถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการ
ทดสอบไปเป็นเวลาพอสมควรแล้ว

1

2
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4

5

6

7

ภาพที่1 ตัวอย่างกราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริ เวณผิว หนังจากเครื่องการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
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7

ภาพที่2 กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา จากกราฟใน
ภาพที่ 1
ในภาพที่ 1 นี้แกนนอนแสดงระยะเวลาในการทดลองโดยเวลาที่เริ่มการทดลองอยู่ด้านซ้ายและ
เวลาที่สิ้ น สุ ดการทดลองอยู่ ด้านขวา แกนตั้ง แสดงถึง ค่าตอบสนองปฏิกิ ริยาไฟฟู าที่บ ริเวณผิ ว หนัง ที่
เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ออกแบบวัดได้ ซึ่งถ้าระดับกราฟมีค่าสูงขึ้นแสดง
ถึงมือผู้เข้ารับการทดสอบมีตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังมากขึ้น แท่งสีน้าเงิน แสดงเวลาที่
ผู้ทาการทดสอบถามคาถาม แท่งสีแดงแสดงเวลาที่ผู้รับการทดสอบตอบคาถาม ส่วนในภาพที่ 2 แสดง
อัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา จากกราฟในภาพที่ 1
ผลการวิจัย
การทดสอบค่า มาตรฐาน (Calibration) ความเที่ยงตรงและแม่น ยาของเครื่ องวัดการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟ้าที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
ทาการทดสอบวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ซึ่งมีขนาด 100,000 ohms และ 1,000,000
ohms ตามแถบสีที่อ่านค่าได้ ณ อุณหภูมิห้อง 18 องศาเซลเซียส และ 28 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องมัลติ
มิเตอร์ และ เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ ได้ผลดังแสดงในตารางที่
4.1
ตารางที่1 แสดงค่าความต้านที่อ่านค่าได้จากแถบสีจากตัว ต้านทาน เครื่องมัล ติมิเตอร์ เครื่องการ
ตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ และค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความต้านทานที่
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบอ่านค่าได้เทียบกับค่าความต้านทานที่
เครื่องมัลติมิเตอร์อ่านค่าได้ ณ อุณหภูมิห้อง 18 องศาเซลเซียส และ 28 องศาเซลเซียส
ค่าความต่านทานที่อ่านค่าได้ (Ohm)
อุณหภูมิห้อง 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้อง 28 องศาเซลเซียส
แถบสีที่อ่านค่าได้
100,000
1,000,000
100,000
1,000,000
เครื่องมัลติมิเตอร์
99,000
989,000
98,000
991,000
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เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูา
ที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
ค่าความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ)

99,469

99,692

99,154

1,016,163

0.53

0.31

0.85

1.61

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรจากที่กาหนดไว้ในขอบเขตประชากรด้วยการทดสอบด้วย
ตัวเลขทราบเปิดเผย ที่บริเวณนิ้วมือ
เมื่อทาการจับเท็จผู้เข้ารับการทดสอบแล้วสร้างกราฟค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้า
รับการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบและกราฟอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง
ของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อหาข้อคาถามที่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้
เข้ารับการทดสอบแล้วได้ผลดังตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังด้วยเครื่องวั ดที่ได้ออกแบบและ
นามาสร้างเป็นกราฟซึ่งแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
ลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดการทดลองซึ่งในคาถามข้อที่ 3 (ที่ศรชี้ ในภาพที่ 3 ) พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่
บริเวณผิวหนังแต่ค่าดังกล่าวไม่ได้มีค่าสูงที่สุด แต่มีการเปลี่ยนแปลง แต่เมื่อสร้างกราฟแสดงอัตราความ
เปลี่ ย นแปลงของสั ญญาณไฟฟูา ที่ บ ริเ วณผิ ว หนั ง กั บเวลาพบว่ า มีอั ต ราการเปลี่ ย นแปลงอัต ราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนัง ที่คาถามข้อที่ 3 มีค่ามากกว่าข้ออื่น (ที่ศรชี้ ในภาพที่ 4)
จึงสรุปได้ว่าการทดสอบนี้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จในคาถามข้อ 3

1

2

3

4
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ภาพที่3 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 1)
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1

2

3

4

5

6

7

ภาพที่4 กราฟแสดงอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 2)
ตัวอย่างที่ 2 วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังด้วยเครื่องวัดที่ได้ออกแบบและ
นามาสร้างเป็นกราฟซึ่งแสดงในภาพที่ 3 พบว่าค่าปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
ลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงคาถามในข้อที่ 5 (ที่ศรชี้ 1 ในภาพที่ 5 ) ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของค่าปฏิกิริยาไฟฟูา ที่
บริเวณผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบและมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในข้อที่ 7 (ที่ศรชี้ 2 ในภาพที่ 5) เมื่อสร้าง
กราฟแสดงอั ต ราความเปลี่ ย นแปลงของสั ญ ญาณไฟฟู า ที่ บ ริ เ วณผิ ว หนั ง กั บ เวลาพบว่ า อั ต ราความ
เปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังในข้อที่ 7 (ศรชี้ 2 ในภาพที่ 6) มีอัตราความเปลี่ยนแปลง
มากกว่าในข้อที่ 5 (ศรชี้ 1 ในภาพที่ 6) แต่เราจะไม่พิจารณาคาถามสุดท้ายเนื่องจากผู้เข้ารับการทดสอบ
มักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้ผ่านคาถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบไปเป็น
เวลาพอสมควรแล้วจึงสรุปได้ว่าการทดสอบนี้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จในคาถามข้อ 5
2
1

1

2

3

4

5

6

7

ภาพที่5 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 2)
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2
1

1

2

3

4

5

6
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ภาพที่6 กราฟแสดงความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังกับเวลา (ตัวอย่างที่ 2)
จากการทดสอบกับผู้เข้าทาการทดสอบจานวน 35 คน (เพศชาย 17 คน เพศหญิง 18) พบว่า
เครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบจับเท็จได้ จานวน 18 คน (เพศชาย
10 คน เพศหญิง 8 คน) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่1 ผลการจับเท็จโดยเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี peak ตาแหน่ง peak ตรงกับคาถามที่เลือก
4
1
4
1
ที12 ่
เลื78อก
5
1
2
0
3
1
4
1
4
1
4
8
5
1
5
1
5
4
3
1
3
1
6
6
3
1
3
1
7
3
3
1
6
0
8
4
4
1
4
1
9
4
4
1
5
0
10
8
3
1
3
1
11
6
4
0
0
0
12
9
3
1
3
1
13
4
4
0
0
0
14
6
5
1
2
0
15
2
3
0
0
0
16
8
4
1
4
1
17
8
4
1
4
1
18
6
4
1
4
1
19
5
4
1
2
0
20
7
4
1
4
1
21
8
4
1
6
0
22
4
3
1
2
0
23
5
4
1
4
1
24
8
4
1
3
0
25
6
4
1
6
0
26
7
4
1
4
1
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ตารางที่1 ผลการจับเท็จโดยเครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
เครื่องการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบ
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี peak ตาแหน่ง peak ตรงกับคาถามที่เลือก
27
9อก
4
1
4
1
ที
่
เลื
28
3
4
1
2
0
29
4
4
1
3
0
30
2
4
1
2
0
31
5
4
1
2
0
32
9
4
1
4
1
33
6
4
1
4
1
34
3
4
1
4
1
35
9
4
0
0
0
รวม
18
โดยคนที่ หมายถึง ลาดับของผู้เข้ารับการทดสอบ เลขที่เลือก หมายถึง หมายเลขที่ผู้เข้ารับการ
ทดสอบเลือก ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่จัดวางหมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบ
เลือกไว้ มี peak หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลข 1 คือ
มี peak หมายเลข 0 คือไม่มี peak ตาแหน่ง peak หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้า
รับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด ตรงกับคาถามที่เลือก หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบ
ของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเป็นตาแหน่งที่หมายเลขซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบได้เลือกไว้
สรุปและอภิปรายผล
จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าเครื่องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้
ออกแบบเมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับรูปแบบคาถามแบบตัวเลขทราบเปิดเผยสามารถจับเท็จได้ร้อยละ 51.4
เราจึงสามารถใช้เครื่ องวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังที่ได้ออกแบบนี้ในการจับเท็จใน
เบื้องต้นเพื่อคัดกรองผู้กระทาความผิดในคดีต่าง ๆ ในงานด้านพิสูจน์หลักฐานในแต่ละท้องที่ก่อนทาการ
ทดสอบจริง โดยพัฒนาออกแบบระบบให้อยู่ในรูปแบบที่ก ะทัดรัด ราคาไม่สูงมากนัก และเคลื่อนย้ายได้
ง่าย ทาให้การจัดซื้ออุปกรณ์วัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังนี้สามารถทาได้อย่างทั่วถึง
สาหรับงานด้านพิสูจน์หลักฐานในแต่ละท้องที่
ข้อเสนอแนะ
1) อุปกรณ์สามารถพัฒนาทางด้าน Software เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
2) ชุดอุปกรณ์อาศัยการจ่ายไฟฟูาจากคอมพิวเตอร์ทาให้เกิดการรบกวนสัญญาณได้หากมีการ
กระเพื่อมของสัญญาณไฟฟูาจากแหล่งจ่าย ดังนั้นการปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟูาโดยอาศัยแหล่งจ่าย
ไฟฟูาจากภายนอกจะทาให้สามารถควบคุมสัญญาณการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่บริเวณผิวหนังไม่ให้มี
การรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ดียิ่งขึ้น
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3) เพิ่มจานวนหัววัดปฏิกิริยาอื่นจากร่างกาย เช่น หัววัดความดันโลหิตและชีพจร หัววัดปริมาณ
ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว หัววัดการหายใจบริเวณหน้าท้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจการ
จับเท็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ท าการตรวจจั บ การหลอกลวงโดยใช้ เ ครื่ อ งโปลี ก ราฟแบบ
Computer Polygraph System 2 (CPS 2) ในการศึกษานี้แถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังถูกใช้ในการ
วัดความเปลี่ยนแปลงทางไฟฟูาของผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 34 ราย อายุระหว่าง 21 - 27
ปี โดยใช้วิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถาม
แบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณระหว่างการ
หลอกลวง จากผลการศึกษานี้สามารถบ่งชี้ได้ว่า การตรวจจับการหลอกลวงด้วยแถบวัดการตอบสนอง
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง ของเครื่อง Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) โดยอาศัยวิธีการ
ทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT: Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถามแบบตัวเลขเปิดเผย
(Known Number Test) สามารถตรวจจับการหลอกลวงของผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ 20 ราย จาก
ทั้งหมด 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.82 พบว่าเมื่อขณะที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบทาการกล่าวหลอกลวง
สัญญาณปฏิกิริ ย าไฟฟูาที่ผิ ว หนั งที่ตรวจวัดได้ซึ่งจะแสดงผลออกมาเป็นเส้ นกราฟ จะแสดงตาแหน่ง
จุดสูงสุดตรงกับช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบทาการกล่าวหลอกลวงพอดี จึงสรุปได้ว่า การตรวจจับการ
หลอกลวงด้วยแถบวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของเครื่อง Computerized Polygraph
System 2 (CPS 2) ร่วมด้วยวิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT: Peak of Tension
Test) ด้วยชุดคาถามแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) สามารถตรวจจับการหลอกลวงได้
อย่างมีประสิทธิผล
คาสาคัญ: โปลีกราฟ ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง การทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด การหลอกลวง
นิติวิทยาศาสตร์
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Abstract
The aim of this study is to detect the deception by using computer polygraph
system 2 (CPS 2). In this study, the electrodermal response channel was used to
measure electrodermal activity of 34 participants between the ages of 21-27 years old
by applying known number test which is the one of peak of tension test (POT) to detect
a change during deception. The results indicate that the use of Known Number Test with
the electrodermal response channel of computer polygraph system 2 (CPS 2) was able
to detect 20 of 34 participants (58.82%). The signal of electrodermal response that can
be detected will be shown as the peak of a line graph by the time the participants were
telling a lie. It can be concluded that the use of peak of tension (POT) technique
together with the electrodermal response can effectively be used to detect deception.
Keywords: Polygraph, Electrodermal Response, Peak of Tension, Deception, Forensic
Science
บทนา
นับแต่อดีตกาล มนุษย์ได้มีความพยายามในการคิดค้นและพัฒนาวิธีการจับโกหกมาเป็นเวลานาน
หลายศตวรรษ ไม่ว่าจะเป็นการสาบาน การทรมาน ตลอดจนการสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา
ต่างๆ ทางร่างกาย เช่น การแห้งเหือดของน้าลายขณะโกหก อาการตัวเย็น เหงื่อออก พูดเร็วขึ้น หรือช้าลง
(Szentkuti , Kavanagh & Grazio, 2011) เม้มปาก หลบตา เป็นต้น จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1895
ศัลยแพทย์ ชาวอิตาเลีย น นามว่า เซซาเร ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) เป็นบุคคลแรกที่ได้
ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจจับการหลอกลวงที่เรียกว่า “เครื่องจับเท็จ” ซึ่งแปลจากคา
ภาษาอังกฤษที่ว่า “Lie Detector” แต่โดยทั่วไปแล้ว ตัวเครื่องที่ใช้เป็นอุปกรณ์นั้นนิยมใช้คาว่า “โปลี
กราฟ” (Polygraph) เครื่องโปลีกราฟเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้ในการตรวจจับความ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ถูกทดสอบ อันเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ แล้วแสดงผล
ออกมาเป็นเส้นภาพผ่านตัวเครื่อง โดยอาศัยหลักการที่ว่า “สภาพจิตของบุคคลมีอิทธิพลต่อการทางาน
ของร่างกาย” เนื่องจากสมองจะมีปฏิกิริยาต่อสภาพอารมณ์ต่างๆ โดยส่งผลกระตุ้นไปยังระบบประสาทที่
ควบคุมการทางานของร่างกายซึ่งยากที่บุคคลจะควบคุมตัวเองได้ (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.) เพื่อตรวจจับความ
ดันโลหิต-ชีพจร (Blood pressure-pulse) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal
Response) ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph) และอัตราการหายใจ (Respiratory
rate) เรียงตามลาดับ (Sumriddetchkajorn & Somboonkaew)
ในป๎จจุบัน “เครื่องโปลีกราฟ ” หรือที่รู้จักกันในนาม “เครื่องจับเท็จ” ถูกนามาใช้เป็นแนวทางใน
การสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรมกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหาข้อมูลเพื่อ
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เป็นแนวทางการสืบสวน สอบสวน และการหาวัตถุพยาน ซึ่งถ้าหากทราบข้อมูล เช่น ปริมาณของทรัพย์ที่
หายไป จานวนคนร้าย ลักษณะหรือสีของวัตถุที่ต้องการทราบ บริเวณที่คนร้ายซ่อนเงื่อนงาสาคัญไว้ เป็น
ต้น จะทาให้การสืบสวน สอบสวน มีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง เช่น ในคดีครูจอมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรมได้มีการนานายสับ วาปี ซึ่งให้การว่าตนเป็นผู้ขับรถชนคนตายมิใช่นางจอมทรัพย์ แสน
เมืองโคตร และนายสุริยา นวลเจริญ ซึ่งให้การว่าไม่ได้จ้างนายสับ วาปี ให้รับผิดแทนนางจอมทรัพย์ แสน
เมืองโคตร ในคดีชนแล้วหนี ผลทดสอบโดยเครื่องจับเท็จปรากฏว่า นายสับ วาปี และนายสุริยา นวลเจริญ
พูดโกหก (News18 , 2017) และในคดีค้ามนุษย์ในจังหวัดแม่ฮ่ องสอน ตารวจนาพยานซึ่งให้การว่า
ข้าราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทาความผิด ตาม พ.ร.บ.ปูองกันการค้าประเวณี จานวน ๒ รายเข้า
เครื่องจับเท็จ ผลปรากฏว่าทั้ง 2 รายนั้นพูดจริงตามคาที่ให้การไว้ (สานักข่าวเนชั่น , 2017) เป็นต้น
อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในแต่ละคดีดังกล่าวกว่าเรื่องทางคดีกว่าจะมาถึงกระทรวงยุติธรรม เหตุการณ์นั้น ๆ
ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว จึงต้องมีเครื่องช่วยยืนยันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ว่าผู้ร้องไม่ได้โกหก
หลักของตรรกในจิตวิทยา
การแสดงออกถึงพฤติกรรมและการสนองตอบที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหลอกลวงย่อมแตกต่างกัน
ไปตามพัฒนาการของแต่ละวัย ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติป๎ญญา ล้วนส่งผล
ต่อพฤติกรรมและการแสดงออกทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น วัยรุ่นตอนปลาย (Late adolescence) ช่วงอายุ
ระหว่าง 18-21 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตทางสมองอย่างเต็มที่ มีพัฒนาการทางด้านความคิด
และสติป๎ญญา สามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการคิดแบบใช้ตรรกจากเงื่อนไขที่กาหนด สามารถเข้าใจเรื่อง
ที่เป็นนามธรรมได้ ในขณะที่วัยผู้ใหญ่ (Adulthood) ช่วงอายุระหว่าง 21 - 60 ปี ถือได้ว่าเป็นวัยที่มี
ความสามารถทางด้านสติป๎ญญาสมบูรณ์ที่สุด มีความคิดอย่างเป็นระบบ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น มีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นจะเห็นได้
ว่า ช่วงวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ ถือได้ว่าเป็นวัยมีวุฒิภาวะทั้งทางด้านร่างกาย สังคม และอารมณ์
ใกล้เคียงกัน (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.ว ซิลเวอร์แมน , 2547)
ในกระบวนการจับเท็จ ผู้ตรวจสอบไม่ได้มุ่งวัดถึงตัวคากล่าวเท็จ แต่มุ่งวัดถึงปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงใน
ร่างกายของบุคคลซึ่งมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างพฤติกรรมทางจิต ความเครี ยด และการกล่าว
หลอกลวง เมื่อใดก็ตามที่บุคคลรับรู้ได้ว่าสิ่งที่ตนพูดนั้นไม่เป็นความจริงกับสิ่งที่ตนรู้อยู่ในใจ ย่อมก่อให้เกิด
ความขัดแย้งสับสนภายในสมอง ความขัดแย้งสับสนนี้เป็นตัวก่อให้เกิดความเครียดหรือความวิตกกังวล ซึ่ง
จะไปกระตุ้นกลไกการทางานของร่างกาย โดยความขัดแย้งสับสนนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ดีกับการ
จับเท็จ กล่าวคือ ยิ่งมีความขัดแย้งสับสนมากเท่าใด ก็ยิ่งมีความตึงเครียดมากตามไปเท่านั้น ผลของ
ความเครียดดังกล่าวจะปรากฏออกมาเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่แสดงออกมาจากปฏิกิริยาทางจิตซึ่ง
เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นเอง

1357

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ความเครียดที่เกิดขึ้นจากความกลัวว่าจะถูกจับได้ จะไปกระตุ้นระบบประสาทก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระต่างๆ มากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ สามารถตรวจวัดและบันทึกไว้ได้ในรูปแบบของ
การแกะรอยลายเส้นภาพ (Graph) หลายๆ เส้น (Poly) ที่เคลื่อนไหวอยู่บนเครื่องโปลีกราฟ (Polygraph)
(ไทพีศรีนิวัติ, มปป.)

ภาพที1่ ตัวอย่างรูปแบบรอยลายเส้นภาพ (Graph) หลายๆ เส้น (Poly) ที่เคลื่อนไหวอยู่บนเครื่องโปลีกราฟ
(Polygraph) Source: Balmer A. Tough on Crime? Lie detector programme for sex offenders doesn’t
hold all the answers. Reasonable Excuse. 2014. (Online). Available at :
https://andybalmer.files.wordpress.com/2014/01/polygraph-chart1.png. (Accessed November 2015 ,
13).

หลักของตรรกในทางสรีรวิทยา
ป๎จจัยต่าง ๆ ทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นความหวาดกลัว ความวิตกกังวล หรือความขัดแย้งสับสน
ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลต่อการทดสอบทั้งสิ้น นั่นหมายความว่า หลักความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยา
และการทางานทางสรีรวิทยาถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการจับเท็จเลยก็ว่าได้
ระบบประสาท ประกอบด้วย 2 สาขาใหญ่ ได้แก่ ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS: Central Nervous
System)
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยสมองและแกนเส้ น ประสาทไขสั น หลั ง และระบบประสาทนอก
(Peripherical Nervous System) ซึ่งประกอบด้วยส่วนประสาทรับส่งสัมผัส (Afferent neurons) ทา
หน้าที่นาส่งแรงกระตุ้นต่างๆ จากตัวรับสัมผัส (Receptors) ไปยังระบบประสาทกลาง แล้วส่วนประสาทที่
นาออก (Efferent neurons) จะทาหน้าที่ถ่ายทอดแรงกระตุ้นจากระบบประสาทกลางไปสู่ตัวสนองการ
กระตุ้น (Effectors) อันเป็น บริเวณกล้ามเนื้อในสมองและรวมไปจนถึงระบบประสาทอิสระ (ANS:
Autonomic Nervous System) ซึ่งทาหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อยืดหยุ่นอ่อนๆ ยกตัวอย่างเช่น
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ลาไส้ เส้นโลหิต ต่อมต่าง ๆ และหัวใจ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาทางด้านการจับเท็จนั้น เราให้ความสนใจเป็น
พิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบประสาทอิสระ
ระบบประสาทอิสระ (ANS) หรือระบบประสาทเฉื่อย (Vegetative Nervous System) ทาหน้าที่เป็น
ตัวกระตุ้นประสาทหรือกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในให้เคลื่อนไหว และทางานร่วมกับระบบต่อมไร้ท่อ
(Endocrine system) เพื่อควบคุมกลไกต่างๆ ภายในร่างกายและคงความสมดุล เช่น การเต้นของหัวใจ
การหายใจ อุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น
ระบบประสาทอิสระจะทางานด้วยตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างเป็นอิสระ โดยกลไกหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของป๎จเจกบุคคล ระบบประสาทอิสระสามารถแยกออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ระบบ
ประสาทซิมพาเธติก (SNS : Sympathetic Nervous System) ซึ่งมีเซลล์ประสาทอยู่ในปล้องไขสันหลัง
ระดับอกและเอว และระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS: Parasympathetic Nervous System) ซึ่ง
เส้นใยของประสาทมาจากจุดปลายเส้นประสาทไขสันหลัง ปลายกิ่งก้านสมอง และบริเวณกระดูกกระเบน
เหน็บ (Sacral regions) โดยทั้งสองระบบนี้จะทางานตรงข้ามกัน กล่าวคือ เมื่อตัวหนึ่ งเร่งกระตุ้นการ
ทางาน อีกตัวหนึ่งจะระงับ การทางานลง โดยจะมีบทบาทควบคุมอวัยวะภายในได้แก่ ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบหายใจ ระบบทางเดินป๎สสาวะ ผนังหลอดเลือด กล้ามเนื้อเรียบของผิวหนัง (Arrector pilli)
กล้ามเนื้อเรียบภายในตา กล้ามเนื้อนอกตา กล้ามเนื้อหัวใจ และต่อมต่างๆ เป็นต้น (Lieberman , 2008)
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักตรรกทางสรีรวิทยาและเครื่องจับเท็จ
การเปลี่ ย นแปลงทางร่ า งกายเกิ ด ขึ้ น จากการท างานของระบบประสาทส่ ว นกลางในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบประสาทอั ต โนมั ติ และการท างานของต่ อ มไร้ ท่ อ นั ก จิ ต วิ ท ยาพบว่ า เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ร่างกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น การหลั่งเหงื่อที่ผิวหนังเกี่ยวข้อง
กับ การน าไฟฟูาที่ผิ วหนัง ขณะที่บุคคลตื่นเต้น พลั งงานไฟฟูาบนผิ วหนังจะเพิ่มขึ้น การเปลี่ ยนแปลง
เนื่องจากการไหลของเลือดเกิดจากการที่เส้นเลือดฝอยขยายตัวและเลือดถูกส่งไปหล่อเลี้ ยงบริเวณผิวหนัง
เพิ่มมากขึ้น ทาให้คนโกรธจัดหน้าจึงแดง ส่วนคนที่มีอาการหวาดกลัวหรือตกใจ เส้นเลือดจะหดตัว เลือด
จะไปเลี้ยงบริ เวณผิว หนังน้ อยลง จึงทาให้เห็นว่าหน้าซีด นอกจากนี้ การเต้นของหัวใจที่แรงขึ้นก็เป็น
สัญลักษณ์ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ และอัตราการหายใจเข้าและออกที่เปลี่ยนไป ก็เป็น
เครื่องบ่งชี้ได้ถึงอารมณ์ที่เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เนื่องจากความขัดแย้งในใจ (Conflicts) ได้แก่
การหายใจไม่สม่าเสมอ หรือการถอนหายใจ การขยายวงม่านตาดาเมื่อขณะโกรธ เจ็บปวด หรือตื่นเต้น
หรือการหดตัวลงของม่านตาดาเมื่อเกิดอารมณ์เศร้า เป็นต้น (ซิลเวอร์แมน , 2547)
หลักการทางานของเครื่องโปลีกราฟจาเป็นต้องอาศัยหลักตรรกทางสรีรวิทยาที่ได้กล่าวมาแล้วเบื้องต้นเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ ในการตรวจสอบด้วยเครื่องจับเท็จนั้นเป็นการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายอันมีผลมาจากความเปลี่ย นแปลงด้านอารมณ์ในจิตใจซึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับระบบประสาทอิสระ
(ANS) ความวิตกกังวลโดยทั่วไปของบุคคลที่ถูกตรวจสอบจะเพิ่มระดับการทางานของประสาทบังคับ
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อาการนอกอานาจจิตใจ (Sympathetic activity) แต่เมื่อสภาวะทางอารมณ์ถูกปลุกเร้าในห้วงขณะการ
กล่าวเท็จ จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางสรีระขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปริมาณโลหิตที่แขนอาจเพิ่มขึ้นพร้อมๆ
กับแรงการไหลเวียนของโลหิตไปยังกล้ามเนื้อส่วนกะโหลกที่เพิ่มขึ้น ความต้านกระแสไฟฟูาบริเวณผิวหนัง
อาจลดลงเนื่องจากบริเวณอุ้งมืออาจมีการหลั่งเหงื่อ อัตราการหายใจและรูปแบบการหายใจอาจผันผวน
และชีพจรอาจไม่คงที่ อย่างไรก็ตาม ไม่จาเป็นว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเกิดขึ้นทุกอย่าง แต่มักพบ
เสมอถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดถึงสองส่วน เมื่อได้มีการตอบคาถามที่สร้างความตื่นตกใจหรือ
ความวิตกกังวลของบุคคลนั้น
หลายครั้งสถานการณ์อาจเกิดขึ้นตรงข้ามกับกลไกที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเกิด
ความเครี ย ด บางคนอาจเป็ น ลมเนื่ องจากระดับ ความดั นโลหิ ตที่ ต่าลง บางคนอาจหายใจไม่ส ะดวก
เนื่องจากการบีบรัดตัวของหลอดลม บางคนมีอาการขยายและบีบรัดตัวของกล้ามเนื้อโดยที่ไม่สามารถ
บังคับได้เมื่อต้องเผชิญกับความหวาดกลัว บางคนเกิดแผลในกระเพาะอาหารเนื่องมาจากการขับกรด
ไฮโดรคลอริคจากอาการเครียด อาการความเปลี่ยนแปลงทางสรีระเหล่านี้ล้วนเป็นตัวบ่งชี้ว่าขณะนั้น
ร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) ซึ่งทางานตรงข้ามกับตัวปลุกเร้า
ในระบบประสาทซิมพาเธติก (SNS) อาจคาดได้ว่าน่าจะเกิดภาวะความเครียดขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบ
ประสาทซิมพาเธติก (SNS) ถูกความเครียดกระตุ้นให้ทางาน ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS)
พยายามที่จะเข้าควบคุมระบบเพื่อคงสภาพความสมดุลเอาไว้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกิน
ความจาเป็นและรวมถึงปฏิกิริยาส่วนเกินของระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (PNS) ทางสรีระอีกด้วย (ไท
พีศรีนิวัติ , มมป.)
เครื่องโปลีกราฟ
เครื่องจับเท็จ (Lie Detector) หรือเครื่องโปลีกราฟ (Polygraph) เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจจับการหลอกลวงจากการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายซึ่งมีผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงทางจิ ต ใจของคน ในป๎ จ จุ บั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางโปลี ก ราฟ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้หลักในการวัดความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอันมีผลมาจาก
สภาวะความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ
1) การหายใจบริเวณเหนืออก (Thoracic Respiration)
2) การหายใจบริเวณหน้าท้อง (Abdominal Respiration)
3) ความดันโลหิต-ชีพจร (Blood Pressure-Pulse)
4) การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response)
5) ความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph) (ไทพีศรีนิวัติ , มมป. ; Lieberman , 2008)
เครื่องโปลีกราฟจะทาการตรวจวัด บันทึก แสดงเส้นภาพ แสดงผลตัวเลข แสดงผลการวิเคราะห์ และ
สาเนาออกมา โดยอาศัยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
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1) แถบ (หรือท่อโลหะทาเป็นเกลียวยืดหดได้โดยมีสายยางอยู่ภายใน) ซึ่งใช้เป็นแถบการวัดการ
หายใจจะพันอยู่รอบเหนืออกหนึ่งแถบ และหน้าท้องหนึ่งแถบ ซึ่งจะแสดงผลออกมาอย่างเป็นอิสระต่อกัน
ในการบันทึกเส้นภาพแต่ละแถบ
2) เครื่องวัดความดันโลหิต - ชีพจร เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในทางการแพทย์ โดยมีปลาย
ด้านหนึ่ งของสายยางที่ใช้ใส่ และปล่ อยลมออกนั้นจะแยกเชื่ อมต่อกับเครื่องมือ อีกส่ ว นจะเป็นส่ ว นที่
ร่างกายใช้บีบและคลายลมเข้าและออกตามความเหมาะสม ขณะที่กาลังอยู่ในระบบการทางานของเครื่อง
จะมีส่วนที่ปิดกักอากาศเก็บไว้ภายในตามระดับความดันโลหิตที่เหมาะสมกับบุคคลนั้น ๆ ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้
จะพันไว้โดยรอบต้นแขน โดยจะพันอยู่เหนือเส้นโลหิตใหญ่แขนขวา
3) ตัวขั้วกระแสไฟฟูา (electrode) เป็นการบันทึกปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง จะพันอยู่รอบนิ้วชี้
และนิ้วนางซ้าย โดยใช้วุ้นเป็นสื่อนากระแสไฟฟูา (Alumina gel) หยดทาเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นตัวนา
กระแสไฟฟูาถ่ายทอดจากผิวหนังของคนเข้าสู่เครื่อง
4) Plethysmograph ใช้วัดปริมาณความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว โดยจะพันไว้รอบนิ้วก้อย
ซ้าย ให้ส่วนที่เป็นตัวรับสัมผัสอยู่ด้านในที่เป็นอุ้งนูนของนิ้ว (ไทพีศรีนิวัติ , มปป.)
รูปแบบคาถามในการจับเท็จ
ในการสร้ า งค าถามเพื่ อการทดสอบทางโปลี ก ราฟนั้ นมี ความส าคัญ ผู้ ตรวจสอบจ าเป็น ต้อ ง
พิจารณาอย่างรอบคอบในการที่จะต้องใช้ประเด็นสาคัญต่างๆ สาหรับการทดสอบ ทั้งนี้เพราะคาถามการ
ทดสอบเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะต้องใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด การใช้เครื่องมือผิด
อาจก่อให้เกิดการวิเคราะห์อย่างผิดพลาด ผลสรุปที่ลงความเห็นไม่ไ ด้ หรือได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่าง
รุนแรงจากผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพอื่น โดยคาถามที่จะนามาใช้ในการทดสอบที่ใช้เป็นหลัก โดยทั่วไปแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ
1) คาถามที่เกี่ยวข้องกับคดี (Relevant question) ซึ่งจะต้องเป็นคาถามที่ควรต้องอยู่ใน
ขอบข่ายของคดีที่กาลังสืบสวนหรือสอบสวนอยู่เท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สองเรื่องหรือกว่านั้นที่ไม่
มีความสัมพันธ์กัน โดยมุ่งจับพิรุธของคนกล่าวเท็จ
2) คาถามควบคุม (Control question) ซึ่งเป็นลักษณะของคาถามที่ต้องออกแบบมาสาหรับใช้
เป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบที่จะเป็นเครื่องช่วยผู้ ตรวจสอบนาไปสู่การวิเคราะห์ถึงความจริงหรือความเท็จ
กับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะของคาถามควบคุมโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
กระทาที่ไม่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นย่อมมีความเป็นได้ที่จะพูดไม่จริง โดยตั้งอยู่บนสมมติฐานตาม
เหตุผลทางหลักจิตวิทยาว่า มนุษย์เราล้วนทาความผิดมาแล้วทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นความผิดที่ใครๆ ก็ทา
เช่น พูดไม่จริง หลอกลวงคนอื่น ขโมยของ ทาให้ผู้อื่นเสียใจ เคยทาร้ายจิตใจคนซึ่งเป็นที่รัก เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้จะถูกนามาตั้งเป็นคาถามเพื่อให้นึกย้อนและตระหนักถึงความผิดบาปเหล่านั้นอย่างจริงจัง และดึง
เอาความรู้สึกเก่า ๆ กลับคืนมา เพื่อเป็นการตรวจสอบปฏิกิริยาสนองตอบของคนกล่าวความจริง
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3) คาถามที่เป็นกลางหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี (Neutral/ Irrelevant question) ซึ่งเป็นคาถามที่
ไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดทบทวนอะไรเลยขณะตอบออกมาว่า “ใช่” เพื่อเป็นการพิจารณาถึงความเป็น
“ปรกติ” ของผู้ถูกทดสอบเท่านั้น โดยมิได้นามาประเมินความจริงหรือความเท็จใด ๆ ทั้งสิ้น
จากประเภทคาถามข้างต้น ได้ถูกนามากาหนดเป็นรูปแบบคาถามต่าง ๆ สูตรการวางตาแหน่งคาถาม
สาหรับการทดสอบอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งให้
ความสาคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมที่จะนามาใช้ร่วมกับการตรวจสอบทางโปลีกราฟเป็นเรื่อง ๆ ไป
ยังมีการทดสอบชนิดอื่นอีก เช่น การทดสอบด้วยคาตอบ “เงียบ” (Silent-Answer Test) เป็นการใช้ชุด
คาถามที่อยู่ในการทดสอบปกติ แต่ให้ผู้เข้ ารับการทดสอบตอบคาถามในใจโดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา
วิธีการเช่นนี้ตั้งอยู่บนตรรกที่ว่าคนเราหลอกใครก็ได้ แต่หลอกตัวเองไม่ได้ นั่นเอง
นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า การทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT :
Peak of Tension Test) ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่ดียิ่งต่อเมื่อข้อมูลและรายละเอียดปลีกย่อยที่สาคัญ
ทางคดียังไม่เป็นที่ล่วงรู้แก่บุคคลใดมาก่อน นอกจากตัวผู้กระทาผิดและเจ้าพนักงานสืบสวนหรือพนักงาน
สอบสวนที่ทราบข้อมูลเท่านั้น วิธีการในการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียดนั้น (POT) ย่อมแตกต่าง
ไปจากการทดสอบด้วยวิธีการอื่นตรงที่ อาศัยการกระตุ้นความรู้สึกที่ต้องกล่าวหลอกลวงอย่างจาเพาะต่อ
ข้อคาถามนั้น ๆ ซึ่งสิ่งที่จะนามาใช้ถามต้องเป็นประเภทหรือลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่มีความสาคัญและ
เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ในทางคดี ตลอดจนลักษณะการตั้งคาถาม จะต้องเป็นไปในทิ ศทางเดียวกัน
ตัวคาถามต้องมีความสาคัญในระดับที่เท่าเทียมกันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด กล่าวคือ ในหนึ่งชุดคาถาม
คาถามย่อยอาจมีห ลายข้อ แต่มีเพีย งข้อเดียวเท่านั้นที่เป็นประเด็นทางคดี และสามารถอ้างอิงไปถึง
รายละเอียดปลีกย่อย และเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น อาวุธที่ใช้ในคดี สิ่งของที่ถูกโจรกรรม เป็น
ต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีและล่วงรู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ถูกชี้นาให้เกิดความตึงเครียด
สูงสุดแล้วแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นเส้นภาพ (Polygraph) (ไทพีศรีนิวัติ , มมป. ; Lieberman , 2008)
ตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจับเท็จโดยใช้เทคนิคการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด เช่น ปี
พ.ศ.2553 อภิชาต ธนรุจีวงศ์ ได้ศึกษาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังต่อการ
กระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบด้วยเครื่องโปลีกราฟ คือให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่า
ไม่ได้เลือกสีที่ตัวเองเลือก กล่าวคือให้ผู้เข้ารับการทดสอบตอบว่าไม่เมื่อผู้ทดสอบถามว่าได้เลือกสีที่ผู้เข้า
รับการทดสอบเลือกใช่หรือไม่ กับผู้เข้ารับการทดสอบจานวน 35 คน โดยใน การทดสอบ 1 รอบใช้คาถาม
จานวน 7 คาถาม และได้ทดสอบ จานวน 3 รอบ โดยในการทดสอบรอบที่ 2 ใช้การตอบแบบตอบด้วย
คาตอบเงียบ (Silent answer test) แล้วพิจารณาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง
ปรากฏว่าจับเท็จได้ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 1 ร้อยละ 42.85 ในการทดสอบครั้งที่ 2 และ ร้อย
ละ 48.57 ในการทดสอบครั้ งที่ 3 โดยเฉลี่ ยในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งได้ค่าเฉลี่ ยการจับเท็จได้ร้อยละ
44.75
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ปี พ.ศ.2554 อรรจน์มน ธรรมไชย ใช้ Functional magnetic resonance imaging (fMRI :
การสร้างภาพด้วยการสั่นพ้องทางแม่เหล็ก) ในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือด
(Blood oxygen level dependent : BOLD) ที่สมองของผู้รับการทดสอบ เนื่องจากเมื่อผู้เข้ารับการ
ทดสอบกล่าวเท็จต้องใช้การคิดและการตัดสินใจในระดับสูง (Higher function) ทาให้กระบวนการทางาน
ของสมองอยู่ในระดับสูง (Executive function) และทาให้สมองได้รับการกระตุ้นซึ่งมีผลทาให้สมองมี
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนสูง (Oxyhemoglobin) ต่างจากเมื่อสมองอยู่ในสภาวะพักซึ่งเลือดภายใน
สมองจะมีระดับความเข้มข้นของออกซิเจนต่า (Deoxyhemoglobin) โดยทดสอบกับผู้เข้ารับการทดสอบ
จานวน 20 คน (เป็นชาย 9 คน เป็นหญิง 11 คน) โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบหยิบสิ่งของจานวน 2 สิ่งจาก
7 สิ่ง แล้วถามด้วยคาถาม จานวน 60 คาถามแบบสุ่มโดยแต่ละคาถามมีระยะเวลาห่างกัน 21 วินาที ผู้เข้า
รับการทดสอบตอบโดยใช้วิธีการกระดิกนิ้วเมื่อต้องการตอบว่าใช่ และให้นอนนิ่งๆเมื่อต้องการตอบว่า
ไม่ใช่ โดยจะให้ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จว่าไม่ได้หยิบของทั้ง 2 สิ่ง ในการกล่าวเท็จนั้นจะมีทั้งการตอบ
ทั้งใช่และไม่ใช่ ในขณะที่เครื่อง fMRI ตรวจวัดสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือด ที่สมอง
ของผู้เข้ารับการทดสอบ ผลปรากฏว่า เมื่อผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวเท็จ เกิดการกระตุ้นสมองทั้งสองข้าง
ของ Inferior frontal gyri ทาให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับออกซิเจนในเลือดที่บริเวณต่าง ๆ ที่
สมองมากกว่าเมื่อผู้เข้ารับการทดสอบพูดความจริง
ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการทาวิจัยการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้เทคนิคการทดสอบจุดสุด
ยอดของความตึงเครียดควบคู่กับแถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังสาหรับใช้กั บผู้เข้ารับการทดสอบ โดย
ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งในป๎จจุบันมีคดีต่าง ๆ เป็นจานวนมากที่อยู่ในระหว่าง
การสอบสวนและต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องด้วยข้อจากัดของเครื่องมือจับเท็จและผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านนี้ในประเทศไทยมีไม่มากนักจึงมีความจาเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านเทคนิคและ
ทักษะในการจับเท็จหรือการตรวจจับการหลอกลวงเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสิทธิภาพในการตรวจจับ
เท็จให้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการทดลองการจับเท็จยังมีข้อจากัดในเรื่องของสิทธิมนุษยชนทาให้การ
ทดลองต้องอยู่ ในกรอบที่กระทาได้อาทิเช่น การไม่เปิดเผยข้อมูลส่ว นบุคคล การไม่ใช้คาถามอันมีผ ล
เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดี เป็นต้น ดังนั้นในการทดลองนี้จึงดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบของหลักสิทธิ
มนุษยชนและมีการดาเนินการทดสอบโดยใช้ชุดคาถามทั่วไปไม่มีความเกี่ยวข้องทางคดีและมีเอกสาร
ยินยอมจากผู้เข้าร่วมการทดสอบก่อนทาการทดสอบแต่ละครั้ง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทาการตรวจจับการหลอกลวงโดยใช้วิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT :
Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถามแบบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ควบคู่กับแถบวัด
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response) ของเครื่อง Computer Polygraph System 2
(CPS 2)
2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในด้านเทคนิคและทักษะในการตรวจจับการหลอกลวง
วิธีดาเนินการวิจัย
ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการตรวจจับการหลอกลวงด้วยเครื่องจับเท็จ หรือเครื่องโปลีกราฟแบบ
คอมพิวเตอร์ของบริษัทสโตลทิง จากัด ที่มีชื่อว่า Computer Polygraph System 2 (CPS 2) เพื่อ
ตรวจวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้าร่วมการทดสอบทั้งหมด จานวน 34 ราย โดยใช้
เทคนิควิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียด (POT : Peak of Tension Test) ด้วยชุดคาถามแบบ
ตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) ผลของการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังระหว่างการ
กล่าวหลอกลวงและการกล่าวความจริงจะถูกนามาวิเคราะห์และประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ผล
การทดลองที่ได้จะถูกนาไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการตรวจวัดโดยอาศัยเครื่องมือตรวจวัดปฏิกิริยา
ไฟฟูาที่ผิวหนังที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ขอบเขตประชากร
ผู้เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้ เป็นอาสาสมัครทั้งเพศชายและหญิง อายุเฉลี่ย 22.02 ± 1.31 ปี
(อายุระหว่าง 21-27 ปี) ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
นักศึกษาปริญญาโท สหสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 34 ราย
วัสดุอุปกรณ์
เครื่องจับเท็จ หรือ เครื่องโปลีกราฟ (Lie Detector / Polygraph) แบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทสโตลทิง จากัด ที่เรียกว่า Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ เพื่ อ ตรวจจั บ การหลอกลวงจากการเปลี่ ย นแปลงปฏิ กิ ริ ย าทางร่ า งกายซึ่ ง มี ผ ลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางจิตใจของคน (ความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์) สามารถตรวจวัด ปฏิกิริยาของร่างกายผ่าน
อุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ จานวน 5 เส้น ซึ่งประกอบไปด้วย
1) ช่องการตรวจวัดการหายใจ (Respiration Channel) จานวน 2 ช่อง คือ Thoracic Respiration
Channel (การวัดการหายใจบริเวณเหนืออก) และ Abdominal Respiration Channel (การวัดการ
หายใจบริเวณหน้าท้อง)
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2) ช่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response Channel) เส้นสีเขียว วัดปริมาณ
เหงื่อและกระแสไฟฟูาที่ถูกกาเนิดขึ้นที่ผิวหนังซึ่งเกิดจากการทางานของระบบประสาทของผู้เข้ารับการ
ทดสอบ โดยถ้าผู้ทดสอบมีเหงื่อหรือกระแสไฟฟูาที่ ถูกกาเนิดขึ้นที่ผิวหนังมาก กราฟจะสูงขึ้น และเมื่อมี
เหงื่อหรือกระแสไฟฟูาที่ถูกกาเนิดขึ้นที่ผิวหนังน้อย ผิวหนังผู้เข้ารับการทดสอบแห้งลงหรือมีเหงื่อน้อย
กราฟจะต่าลง

ภาพที่2 อุปกรณ์ช่องตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง (Electrodermal Response Channel)
3) ช่องตรวจวัดความดันโลหิต-ชีพจร (Blood Pressure and Pulse Channel)
4) ช่องตรวจวัดความเข้มข้นของปริมาณโลหิตที่ปลายนิ้ว (Plethysmograph Channel)
ข้อมูลที่ได้จะถูกนาไปประมวลผลด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์แบบอัตโนมัติเพื่อคานวณหาความน่าจะเป็น
ที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะพูดจริงหรือกล่าวเท็จ

ภาพที่3 เครื่อง Computerized Polygraph System 2
Source: Stoelting Company, “Computerized Polygraph System”, (2014). (Online).
Available at: http://www.commercecorner.com/stoelting/1933/1466/1485/Polygraph /
Eight-and- Five-Channel-CPS-II-Computerized-Polygraph-System. (Accessed Febuary 2018
, 8).
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ขั้นตอนการวิจัย
1) อาสาสมัครจะได้รับแจ้งกาหนดการเข้ารับการทดสอบก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และ
รับทราบถึงเงื่อนไขการปฏิบัติตนก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบ
2) ผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องลงนามเอกสารยินยอมที่จะเข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ ก่อนที่จะ
เริ่มทาการทดสอบ
3) ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะถูกนาตัวไปยังห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ประมาณ 25 องศา
เซลเซียส โดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบนั่งพักนิ่ง ๆ เป็นเวลา 10 - 15 นาที เพื่อให้ร่างกายปรับเข้าสู่สภาพ
ปกติ อุณหภูมิคงที่ ในระหว่างนี้ผู้ดาเนินการทดสอบจะชี้แจงถึงขั้นตอนและแนวปฏิบัติระหว่างดาเนินการ
ทดสอบทั้งหมด พร้อมกับพูดคุยเชิงสัมภาษณ์ เพื่อตรวจสอบถึงความพร้อมของสุขภาพและร่างกายก่อน
เริ่มการทดสอบ โดยให้ผู้ทดสอบทาแบบประเมินสุขภาพของตนเองก่อนเริ่มดาเนินการทดสอบด้วย
4) ผู้ทาการทดสอบ ทาการทดสอบความเที่ยงและแม่นยาของเครื่องจับหรือเครื่องโปลีกราฟแบบ
Computerized Polygraph System 2 (CPS 2) ก่อนเริ่มดาเนินการทดสอบ
5) ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากเลข 1 ถึงเลข 9 มาหนึ่งเลข โดยให้เขียนไว้บน
กระดาษเพื่อใช้ตัวเลขนั้นในการทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผย (Known Number Test) แล้วผู้เข้ารับ
การทดสอบจะได้ฟ๎งคาแนะนาเกี่ยวกับเครื่องจับเท็จและวิธีการทางานของเครื่องจับเท็จซึ่งในระหว่างนั้นก็
จะทาการติดตั้งสายวัดเข้ากับ ร่างกายของผู้รับการทดสอบ หลั งจากนั้นจึงเริ่มการทดสอบโดยใช้การ
ทดสอบแบบทราบตัวเลขเปิดเผยจานวน 7 คาถามโดยไม่เรียงลาดับตัวเลขในการถาม ตัวอย่างเช่นในกรณี
ที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกเลข 5 จะถามโดยสุ่มตัวเลขไม่เรียงลาดับดังนี้ 4 9 8 5 6 9 1 หรื อ 2 9 8 5 7
3 5 เป็นต้น หลังจากสิ้นสุดการทดสอบแล้วทาการถอดสายวัดต่าง ๆ ออก
6) หลังจากทาการทดสอบแล้วเสร็จจึงนากราฟของวัดการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ได้
ออกแบบ โดยจะพิจารณาการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังหลังจากผู้เข้ารับการทดสอบได้รับฟ๎ง
คาถามแล้วว่าที่คาถามใดมีค่าอัตราความเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟูาที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นสูงที่สุด นาค่า
การตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่ได้จากการทดลองมาทาการวิเคราะห์เชิงสถิติ
การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล
ใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือแผนภูมิ
2) เปรียบเทียบการตอบสนองปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังที่วัดได้โดยแสดงเป็นอัตราส่วนร้อยละ
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ผลการวิจัย
จากการทดสอบ เมื่ อ วั ด ปฏิ กิ ริ ย าไฟฟู า ที่ ผิ ว หนั ง ของผู้ เ ข้ า รั บ การทดสอบด้ ว ยเครื่ อ ง
Computerized Polygraph System 2 แล้วพบว่า เส้นกราฟสี่เขียวที่แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของ
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนัง จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อผู้เข้าร่วมการทดสอบกล่าวหลอกลวง โดยเส้นกราฟสีเขียว
แสดงผลการตรวจวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ ลาดับตัวเลขที่แถบด้านล่างสุดของ
กราฟ แสดงตาแหน่งลาดับคาถามที่ใช้ถามผู้เข้ารับการทดสอบระหว่างทดสอบ

2

1

3

ภาพ4 ตัวอย่างภาพเส้นกราฟของผู้เข้าร่วมการทดสอบลาดับที่ 6 เพศหญิง โดยเส้นกราฟสีเขียวแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นเส้นกราฟสีเขียวพุ่ งขึ้นสู่จุดสูงสุด ณ ตาแหน่งคาถามที่ 4 ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ทาการกล่าวหลอกลวง ส่วนจุดสูงสุด (peak) ที่ลูกศรชี้ในตาแหน่ง
คาถามที่ 1 และ 7 ซึ่งเป็นคาถามแรกและคาถามสุดท้ายนั้น ในทางทฤษฎี จะไม่มีการนาผลกราฟที่ได้นั้น
มามาพิจารณา เนื่องจากคาถามแรกผู้ทาการทดสอบมักตื่นเต้นซึ่งทาให้มีปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังมากกว่า
คาถามข้ออื่น ส่วนในคาถามสุดท้ายนั้นผู้เข้ารับการทดสอบมักจะไม่สนใจในการทดสอบแล้วเนื่องจากได้
ผ่านคาถามที่กระตุ้นอารมณ์ของผู้เข้ารับการทดสอบไปเป็นเวลาพอสมควรแล้ว
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ภาพ5 ตัวอย่างภาพเส้นกราฟของผู้เข้าร่วมการทดสอบลาดับที่ 5 เพศชาย โดยเส้นกราฟสีเขียวแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบ
จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นเส้นกราฟสีเขียวพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด ณ ตาแหน่งคาถามที่ 4 ซึ่งตรงกับ
ช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมการทดสอบได้ทาการกล่าวหลอกลวง
ตาราง1 ผลการจับเท็จโดยเครื่อง Computerized Polygraph System 2
Computerized Polygraph System 2
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี Peak ตาแหน่ง Peak
ที่
เลือก
1
7
5
1
5
2
8
4
0
0
3
1
5
1
4
4
8
4
1
6
5
4
4
1
4
6
6
4
1
4
7
3
4
1
4
8
4
4
1
4
9
4
4
0
0
10
8
4
1
6

ตรงกับคาถามที่เลือก
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
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ตาราง1 ผลการจับเท็จโดยเครื่อง Computerized Polygraph System 2
Computerized Polygraph System 2
คน เลขที่
ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ มี Peak ตาแหน่ง Peak
ที่
เลือก
11
6
4
1
3
12
9
4
1
4
13
4
4
1
4
14
6
4
1
3
15
2
4
1
4
16
8
4
1
2
17
8
4
1
2
18
6
4
1
4
19
5
4
0
0
20
7
4
1
4
21
8
4
1
4
22
4
4
1
4
23
5
4
1
4
24
8
4
1
3
25
6
4
1
6
26
7
4
1
4
27
9
4
1
4
28
3
4
1
4
29
2
4
1
4
30
5
4
1
3
31
9
4
1
2
32
6
4
1
4
33
3
4
1
4
34
9
4
1
4
รวม
หมายเหตุ:
คนที่ หมายถึง ลาดับของผู้เข้ารับการทดสอบ
เลขที่เลือก หมายถึง หมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือก

ตรงกับคาถามที่เลือก
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
20
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ตาแหน่งที่เลขที่เลือกอยู่ หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่จัดวางหมายเลขที่ผู้เข้ารับการทดสอบเลือกไว้
มี peak หมายถึง ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีก ารเปลี่ยนแปลง โดยหมายเลข 1 คือมี peak หมายเลข 0
คือไม่มี peak
ตาแหน่ง peak หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด
ตรงกับคาถามที่เลือก หมายถึง ตาแหน่งคาถามที่ผลการทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบมีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดเป็น
ตาแหน่งที่หมายเลขซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบได้เลือกไว้
จากตาราง 1 แสดงสรุปผลการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 34 ราย เมื่อวัด
ปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังด้วยเครื่อง Computerized Polygraph System 2 พบว่า เครื่องโปลีกราฟสามารถตรวจจับการ
กล่าวหลอกลวงของผู้เข้ารับการทดสอบ จานวน 20 คน จากทั้งหมด 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 โดยผลการทดสอบ
แสดงออกมาเป็นเส้นกราฟแสดงจุดสูงสุดบริเวณคาถามที่ผู้เข้ารับการทดสอบทาการกล่าวหลอกลวง

สรุปและอภิปรายผล
จากการทดสอบกับผู้เข้าทาการทดสอบ จานวน 34 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 17 คน และเพศ
หญิง 17คน พบว่าเครื่อง Computerized Polygraph System 2 สามารถทาการตรวจจับการหลอกลวง
ได้ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 58.82 แบ่งออกเป็นเพศชาย 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และเพศ
หญิง 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่อง Computerized Polygraph System 2 ที่
ใช้แถบวัดปฏิกิริยาไฟฟูาที่ผิวหนังร่วมด้วยวิธีการทดสอบจุดสุดยอดของความตึงเครียดด้วยชุดคาถามแบบ
ตัวเลขเปิดเผยสามารถทาการตรวจจับการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่จากัดเพศ อย่างไรก็
ตาม ยังมีผู้เข้าร่วมการทดสอบอีกจานวนหนึ่งที่เครื่องไม่สามารถทาการตรวจจับการหลอกลวงได้ อาจ
เนื่องมาจากการที่ผู้เข้ารับการทดสอบเข้ารับการทดสอบโดยไม่ได้มีแรงผลักดันจากเรื่องจริง กล่าวคือ ไม่
ว่าเครื่องจับเท็จจะจับเท็จได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีผลต่อผู้เข้ารับการทดสอบ หรือผู้เข้ารับการทดสอบบางคนเข้า
มาเพื่อทดสอบเพื่อต้องการจะเอาชนะเครื่องเพียงเท่านั้น ซึ่งในกรณีนี้แทนที่ผู้เข้ารับการทดสอบจะนึกถึง
เลขที่ตนได้เลือกไว้กลับนึกถึงวิธีการเอาชนะการทางานของเครื่องและคิดถึงแต่การคาดเดาลาดับเลข
ลาดับต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางร่างกายชนิดอื่น เช่น แถบวั ดความดันโลหิต-ชีพจร หรือ
แถบวัดความเข้มข้นของโลหิตที่ปลายนิ้ว ควบคู่กับแถบวัดปฏิกิริ ยาไฟฟูาที่ผิวหนังในการตรวจจับการ
หลอกลวงเพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยาในการวัดได้มากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการทดสอบและเปรียบเทียบการตรวจจับการหลอกลวงด้วยเทคนิควิธีการอื่นๆ ที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การทดสอบโดยใช้บัตร (card test) หรือการทดสอบโดยใช้
สี (color test) เปรียบเทียบกับการทดสอบโดยใช้ตัวเลขทราบเปิดเผย (known number test) เพื่อ
ทดสอบดูว่าวิธีการไหนได้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด
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การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
A Study of Elderly People’s Opinions on the Readiness Preparation in
Prompt-pay System of Local Administration Wang Saiphoon Sub - district,
Wang Saiphoon District, Phichit Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และเปรียบเทียบความ
ต้องการของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพกาหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane
ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวน 300 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้สูงอายุ จานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมู ลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t - test, F-test และค่าความแปรปรวนพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1.
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. การเปรียบเทียบจาแนก
ตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ สถานภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดูในครัวเรือน และ
จ านวนเบี้ ย ยั งชี พที่ไ ด้รั บ แตกต่ างกั นส่ งผลให้ ค วามคิด เห็ นของผู้ สู ง อายุแ ตกต่า งกัน ทุก ด้า น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุต่อระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปแจกเบี้ยยังชีพเหมือนเดิม และเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับค่าครองชีพในป๎จจุบันและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีขึ้น
คาสาคัญ : ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ, ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ , องค์การบริหารส่วนตาบลวัง
ทรายพูน

1373

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

Abstract
The objectives of this research were to study the elderly people’s opinions on
the readiness preparation in prompt-pay system of Local Administration Wang Saiphoon
Sub-district, Wang Saiphoon District, Phichit Province and to compare the needs of the
elderly people towards the prompt-pay system to perceive their opinions and
suggestions on the prompt-pay system. It was a mixed method study: quantitative and
qualitative one. The samples were 300 people by using Taro Yamane’s formula with the
reliability of 95%. The in-depth interview of 26 people also administered. The data
were collected by using a questionnaire and in-depth interview and analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and multi variated
correlation. The findings were as follows: 1. The elderly people’s opinions on the
readiness preparation in prompt-pay system of Local Administration Wang Saiphoon Subdistrict, Wang Saiphoon District, Phichit Province overall were at a moderate level in 4
areas. 2. The comparison classified by personal factors found that age, status, living
condition, task on taking care of the family and the received living allowance differences
resulted to the differences of the elderly people’s opinions significantly different at 0.05.
3. Their opinions and suggestions on the prompt-pay system, the majority would like the
government officials to distribute the living allowance the same and should increase the
living allowance to correspond the current cost of living and the better quality of live for
the elderly people.
Keywords: Comments of the elderly, prompt-pay system, Local Administration Wang
Saiphoon Sub - district
บทนา
ป๎จจุบันผู้สูงอายุในสังคมไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนสังเกตเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว
ในชุมชน หรือตามสถานที่สาธารณะ จึงทาให้เห็นว่าประเทศไทยเรากาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะสมบูรณ์ในอีกไม่นานและความต้องการของผู้สูงอายุก็จะตามมา
รวมถึง ป๎ ญหาสุ ขภาพที่ เ พิ่ม ขึ้ น จะมี จานวนเกิ นกว่ าก าลั ง การให้ บริ ก ารทางสุ ข ภาพของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ยากจนในชนบท ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้กาลังประสพป๎ญหาหลายด้านตั้งแต่ด้าน
สุขภาพ การต้องพลัดพรากเมื่อสามีหรือภรรยาตายจากกัน และต้องต่อสู้กับความเหงาและสภาพการอยู่
คนเดียว ผู้สูงอายุบางรายเกิดความท้อแท้สิ้นหวังที่ทาให้ตนเองต้องเป็นภาระกับลูก ๆ ที่มีรายได้หาเลี้ยง
ตนเองก็ยังไม่พอเพียง ผู้สูงอายุในสังคมไทยจะได้รับการเคารพนับถือจากลูกหลาน แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่
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สนใจและไม่สามารถพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้ทันยุคสมัยได้ ด้วยเหตุนี้จึงมักถูกมองว่าเป็นไดโนเสาร์เต่า
ล้านปี ในสายตาของลูกหลานและทาให้มีป๎ญหาในการเข้าสังคมกับครอบครัวหรือกับลูกหลาน ดังนั้น
ผู้สูงอายุจาเป็นทีจ่ ะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ขณะเดียวกันหน่วยงานของรัฐ
ก็จะต้องเข้ามาส่งเสริมดูแล เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากสัดส่วนและจ านวนผู้ สูงอายุ ในประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นมากอย่างรวดเร็ว พบว่ามีสัดส่ วนของ
ผู้ สู งอายุ เพิ่ มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง และมีอัตราการเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว โดยผลส ารวจปี 2557 มีจานวน
ผู้สูงอายุ 14.9% ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นชาย 13.2% และหญิง 16.1% ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจาก
การสารวจเมื่อปี 2554 ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 12.2% ของประชากรทั้งหมด และเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ตั้งแต่การสารวจครั้งแรกเมื่อปี 2537 และพบว่ามีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะอาศัยอยู่ตามลาพังมากขึ้น (ข้อมูล
จากมูล นิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ) ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันดาเนินงานเพื่อคุ้มครอง
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สูงอายุประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในป๎ จ จุบั น มีการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วเช่นกัน ด้ว ยวิถีชีวิตที่เปลี่ ยนไปของสั งคมที่ต่างต้องดิ้นรน
แก่งแย่งแข่งขันกัน ทาให้มีกลุ่มผู้สูงอายุจานวนมากถูกปล่อยละเลยหรือทอดทิ้งให้ทามาหากิ นเลี้ยงตัวเอง
ไปตามลาพังอย่างไม่มีลูกหลานเหลียวแลหรือได้รับการเอาใจใส่น้อยลง ประกอบกับนโยบายการวางแผน
ครอบครัวที่ส่งผลให้อัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรลดลง จึงทาให้ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุ
ยืนยาวขึ้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่จะ
เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุในป๎จจุบันส่วนใหญ่มีความ
เสี่ยงที่จะต้องประสบป๎ญหาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ทาให้ไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอที่จะเลี้ยง
ตัวเองได้อย่างมี คุณภาพจึงประสบป๎ญหาด้านความมั่นคงทางการเงินส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของตัว
ผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในภาพรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ป๎ญหาหลักๆ ก็คือการที่ภาครัฐ
ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น ทั้งในรูปแบบเบี้ยยังชีพ สวัสดิก ารด้าน
สาธารณสุข รวมไปถึงส่วนลดสาหรับบริการสาธารณะอื่นๆ ทาให้งบประมาณของภาครัฐที่ควรถูกนาไปใช้
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทางอื่นมีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เพียงตัวผู้สูงอายุเท่านั้น แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนการปฏิรูปนโยบายที่ครอบคลุมในวง
กว้างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะเป็นป๎จจัยสาคัญในการแก้ป๎ญหา ทั้งการปรับสมดุลของชีวิตการ
ทางานและครอบครัว ตลอดจนนโยบายในช่วงชีวิตการทางาน ที่จะต้องสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การปฏิรูปแรงงานและนโยบายด้านภาษี เพื่อสนับสนุนชีวิตการทางานที่ยาวนานและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รัฐบาลตระหนักเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ขับเคลื่อนและได้จัดทาแผนผู้สูงอายุ พร้อมบูรณาการการทางาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
ป๎จจุบันรัฐบาลได้ มีนโยบายที่เป็นระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รัฐบาลกาลังพยายาม
ผลักดัน เพื่อให้ มีร ะบบรองรั บการชาระเงินทางอิเล็ กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับการใช้งาน
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เทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้ นและมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเริ่มผลักดันแนวคิด ขึ้นตั้งแต่
ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการ National e - Payment เริ่มเป็น รูปเป็นร่างขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ฯ นี้ ซึ่งกาหนดให้มีการดาเนินการโครงการสาคัญคู่ขนานกันไปในห้วงเวลาเดียวกัน ดังนี้
1. ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินด้วย
ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม โดยการโอนเงินหรือชาระเงินในป๎จจุบันจะต้อง
ใช้หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งมีตัวเลขหลายหลัก ทาให้ยากต่อการจดจาและการสื่อสาร แต่การชาระเงิน
หรือโอนเงิน ผ่านบริการพร้อมเพย์ จะสามารถทาได้โดยใช้หมายเลขอื่นที่ผู้รับโอนได้ลงทะเบียนไว้กับ
สถาบันการเงิน โดยในระยะแรกจะเริ่มต้นจากหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเลขประจาตัวประชาชน
2. การขยายการใช้ บั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น การวางโครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ ให้ ป ระช าชนสามารถใช้
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเดบิต ได้กว้างขวางขึ้น โดยมีต้นทุนการชาระเงินด้วยบัตรลดลง ทั้งในส่วน
ของการลดภาระของร้านค้าที่รับบัตร และเพิ่มการกระจาย อุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้
แพร่หลายมากขึ้น ทั้งร้านค้าและหน่วยงานราชการทั่วประเทศเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ภาคธุรกิจ โดยการขยาย การใช้บัตรในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชาระเงินที่สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้นให้กับประชาชน
3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการพัฒนาการจัดทาและนาส่งข้อมูลใบกากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) เพื่ออานวยความสะดวกและ
ลดขั้นตอนในการจัดทา รวมทั้งการนาส่งรายงานการทาธุรกรรมทางการเงินและการนาส่งภาษีเมื่อมีการ
ชาระเงิน ผ่านระบบ e-Payment
4. โครงการ e - Payment ภาครัฐ เป็นการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม และพัฒนาระบบการรับ
จ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริมการรับจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับสวัสดิการของภาครัฐ ควบคู่กับการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนโดยตรง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินสวัสดิการให้แก่ประชาชนได้ ตรง
กลุ่มเปูาหมาย ลดความผิดพลาด ความซ้าซ้อน และโอกาสการทุจริตจากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์แห่งชาติ
ซึ่งหนึ่งในสี่ของยุทธศาสตร์ฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาโครงการที่ 1 ซึ่งเป็นระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์โดย
กรมบั ญชีกลางจะทดลองน าเบี้ ย ยั งชีพคนชราที่เคยจ่ายโดยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มาจ่ายโดย
กรมบัญชีกลางแบบเงินสดหรือโอนเข้าบัญชี ในประเด็นการถอนเงินจากบัญชีอาจเป็นป๎ญหากับประชาชน
ที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกลและเงินช่วยเหลือไม่ถึงมือประชาชน รวมถึงประชาชนอาจเกิดความสับสนว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ช่วยเหลืออีกทั้งระบบบริหารจัดการรายชื่อผู้สูงอายุอาจเกิดการตกหล่น
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อาทิ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การเสียชีวิต หรือการย้ายออกจากพื้นที่ ซึ่งกรอบแนวคิดในการบูรณาการ
ฐานข้อมูลสวัส ดิการสั งคม คือ หน่ วยงานเจ้าของสิทธิส วัส ดิการต่าง ๆ รับลงทะเบียนและตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้น เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนและ
ตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับกรมการปกครอง ตรวจสอบข้อมูล บุคคลโดยใช้เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก ก่อนส่งให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงิน เมื่อหน่วยงานเจ้าของสิทธิสวัสดิการและกรมการ
ปกครองตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ โดย
กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินตามที่ผู้มีสิทธิได้แจ้งความประสงค์ไว้ ซึ่งป๎จจุบันกาหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ (1)
โอนเงินเข้าบัญชี (2) โอนเข้าพร้อมเพย์ (3) รับเป็นเงินสด โดยส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่าย
ให้ผู้มีสิทธิต่อไป (สานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลวังรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร จึงได้เล็งเห็นและสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทราย
พูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิต ร ต่อระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและ
ป๎ญหาในระบบรั บ และโอนเงินพร้อมเพย์ของผู้ สูงอายุ และความต้องการในการรับเงินเบี้ยยังชีพของ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูนให้ตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุต่อไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่สาคัญ จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเข้าใจของ
ผู้สูงอายุ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ ด้านกระบวนการและขั้นตอน และด้านความสะดวก ในการนาเสนอ
กรอบแนวความคิดของการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1

สังกัด สหสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
สังกัด ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุ
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพ 1
แนวคิดใน

ความคิด เห็ นของผู้ สู งอายุ ที่มี ต่ อ
การเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโ อนเงิ น พร้ อมเพย์ ขอ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังทราย
พู น อ าเภอวั ง ทรายพู น จั ง หวั ด
พิจิตร
1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุ
2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอน
4. ด้านความสะดวก

กรอบ
การวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จานวน 935 คน ( ข้อมูล
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560 )
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังทรายพูน ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยตาราง
สาเร็จรูปของ “ Taro Yamane ” ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ±
5% ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คือ 280 คน แต่ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จานวน 300 คน เพื่อความคลาดเคลื่อนของข้อมูล
สูตรการคานวณ
n
=
N
1 + Ne2
N
=
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ควรสุ่ม
e2
=
ระดับการคลาดเคลื่อนจากการสุ่มร้อยละ 5
N
=
ขนาดจานวนประชากร
แทนค่า
n
=
935
1 + 935 (0.05)2
n
=
280
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
เตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากแกนนาผู้สูงอายุแต่ละหมู่โดยใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ ข้อมูล ทั่ว ไปของกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ ตัว แปรต้นเกี่ยวกับข้อมูล ทั่ว ไปของผู้ สูงอายุ
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดูสมาชิ กในครัวเรือน
แหล่ ง ที่ มาของรายได้ จ านวนเบี้ ย ยั ง ชีพ ที่ ไ ด้ รับ รายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อนโดยผู้ วิจั ย ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจก
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แจงความถี่ห าค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ ย (Mean) และหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ป๎ญหาและความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล วังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจก
แจงความถี่ห าค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ ย (Mean) และหาค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล วังทราย
พูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้งหมด 4 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาค่าสัมพันธ์ระ
หว่าตัวแปร คือ การทดสอบค่าที ( t - test ) สาหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และค่าเอฟ (
F - test ) ตัวแปรที่ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ใช้การหาค่าความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Test )
สาหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป และค่าความแปรปรวนพหุคูณ
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์แกนนาผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
เป็ น ความเรี ย งซึ่ งจะเป็ น การที่เน้ น ในเรื่องของการแสดงความคิด เห็ นของแกนนาผู้ สู ง อายุในการให้
สัมภาษณ์ และผู้ วิจั ย น ามาเขีย นสรุ ปเป็นร้อยแก้ว เพื่ออธิบายถึงการแสดงความคิดเห็ นประกอบกับ
หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือรับรอง และแนะนาตัวผู้วิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิบูล
สงคราม ถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ทรายพู น อ าเภอวั ง ทรายพู น จั ง หวั ด พิ จิ ต ร เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
3. ทาการลงพื้นที่สารวจโดยใช้แบบสอบถาม และจัดเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ด้วยตนเอง ทั้งหมด
300 ชุด
4. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปและเขียนรายงาน
ผลการวิจัย
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีผลการวิจัยดังนี้
1.1 จากการวิเคราะห์ป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคล พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ เพศชาย จานวน 125 คน คิดเป็น ร้อยละ
41.7 จาแนกตามอายุ พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ช่วงอายุระหว่าง 60 - 69 ปี
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จานวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 70 - 79 ปี จานวน 91 ราย คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ช่วงอายุระหว่าง 80
- 89 ปี จานวน 40 รายคิดเป็นร้อยละ 13.3 และช่วงอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ
1.0 จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน
186 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.0 รองลงมา คือ สถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 104 ราย คิด
เป็นร้อยละ 34.7 และสถานภาพโสด จานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.3 จาแนกตามลักษณะที่อยู่อาศัย
พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่อยู่กับบุตรหลาน จานวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.0
รองลงมา คือ อยู่กับทั้งคู่สมรสและบุตรหลาน จานวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.7 อยู่กับคู่สมรส จานวน
84 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.0 อยู่คนเดียว จานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.0 และอยู่กับญาติพี่น้อง
จานวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 จาแนกตามภาระการเลี้ยงดู พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดูมากกว่า 2 คน จานวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมา คือ ภาระที่ต้อง
เลี้ยงดู 2 คน จานวน 79 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.3 ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 1 คน จานวน 54 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 18.0 และไม่มี จานวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 จาแนกตามแหล่งที่มารายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่
ตอบแบบสอบส่วนใหญ่ จานวน 233 คน มีรายได้จากสวัสดิการจากรัฐ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา คือ
จากการอุปการะบุตรหลาน/ญาติ จานวน 163 คิดเป็นร้อยละ 30.1 การประกอบอาชีพจานวน 116 คิด
เป็นร้อยละ 21.4 และอื่นๆ จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 จาแนกตามจานวนเบี้ยยังชีพที่ได้รับ พบว่า
ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับเบี้ยยังชีพ 600 บาท จานวน 167 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.7
รองลงมา คือ ได้รับเบี้ย 700 บาท จานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.3 ได้รับเบี้ย 800 บาท จานวน 42
ราย คิดเป็นร้อยละ 14.0 และได้รับเบี้ย 1,000 บาท จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.0 จาแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 2,001 - 3,000 บาทต่อ
เดือน จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 1,001 - 2,000 บาท ต่อ
เดือน จานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รายได้เฉลี่ยทั้งหมดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน จานวน 48
คิดเป็นร้อยละ 16.0 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 3,001 - 4,000 บาทต่อเดือน จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
14.3 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 4,001 - 5,000 บาทต่อเดือน จานวน 33 คิดเป็นร้อยละ 11.0 รายได้เฉลี่ย
ทั้งหมด 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือน จานวน 20 คิดเป็นร้อยละ 6.7 รายได้เฉลี่ยทั้งหมด 6,001 7,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และรายได้เฉลี่ยทั้งหมด 7,001 - 8,000 บาทต่อเดือน จานวน 9
คิดเป็นร้อยละ 3.0
1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า
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ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง (xˉ ) S.D.
ทรายพูน
จังหวัดพิจิตร

ระดับความ
คิดเห็น

1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์

3.24 0.74

ปานกลาง

2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์

3.37 0.77

ปานกลาง

3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงิน
3.28 0.47
พร้อมเพย์

ปานกลาง

4. ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์

3.14 0.48

ปานกลาง

3.26 0.46

ปานกลาง

โดยรวม

จากตาราง 1 กลุ่มตัวอย่างจานวนผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอ
วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้ สูงอายุในระบบการรับและโอนเงิน มี
ค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย
3.28 ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.24 และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีค่าเฉลี่ย 3.14
1.3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้ สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า
1.3.1 ตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก่
ตาราง 2 การศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ในด้านต่างๆ จาแนกตาม
เพศ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ F
และโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

Sig.

t

1. ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ .001 .981 .139

df

Sig.

300

.890

.139 266.402 .890

1381

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

2. ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์

.424 .515 -.223

300

.824

-.222 261.704 .825
3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอน
.535 .465 -.592
เงินพร้อมเพย์

300

.554

-.590 263.400 .556
4. ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ 1.181 .278 .297

300

.766

.301 277.507 .764
รวม

.393 .531 -.110 300 .913
-.109 261.004 .913

จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่ อความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน
อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้าน
ความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงิน พร้อมเพย์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานใน
ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3.2 ตัวแปรต้น 3 กลุ่ม ขึ้นไป
ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบ
รับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร
ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ จาแนกตามอายุ
Mean Difference (I-J) Std.Error
60 - 69

70 - 79

80 - 89

Sig

70 - 79
80 - 89

.41946*

.08331

.000

.58006*

.11250

.000

90 ปีขึ้นไป

.81506*

.37209

.029

60 - 69

-.41946*

.08331

.000

80 - 89

.16060

.12117

.186

90 ปีขึ้นไป

.39560

.37480

.292

60 - 69

-.58006*

.11250

.000
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90 ปีขึ้นไป

70 - 79

-.16060

.12117

.186

90 ปีขึ้นไป

.23500

.38235

.539

60 - 69

-.81506*

.37209

.029

70 - 79

-.39560

.37480

.292

80 - 89

-.23500

.38235

.539

*อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

จากตาราง 3 พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อ การเตรียม
ความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทราย
พูน จังหวัดพิจิตร ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้
คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กับ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี , ช่วงอายุ 80 - 89 ปี และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป โดย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
1.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบ
รับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร
พบว่าผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่มีอายุ
สถานภาพ ลักษณะการอยู่อาศัย ภาระที่ต้องเลี้ยงดู จานวนเบี้ยยังชีพ มีผลต่อระดับความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อ การเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
วังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
และส่วนป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และจานวนรายได้ทั้งสิ้น ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการเตรียมความพร้อม
ในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ โดย
ใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 26 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน จานวน หมู่ละ
2 คน พบว่าการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์นั้น ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นตรงกัน คือจาเป็นจะต้องเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เพื่อให้รองรับการโอนเงินเข้าบัญชีเพราะในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่เป็นพร้อมเพย์
ให้เท่านั้น และจะไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปจ่ายเบี้ยยังชีพให้และอาจจะมีการยุบองค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นเทศบาลตาบลอีกในอนาคต รวมถึงเป็นแนวโน้มของรัฐบาลที่จาเป็นต้องเปิดสมุดบัญชี ที่เป็น
พร้อมเพย์หรือบางคนที่รับโอนเงินเข้าบัญชีอยู่ก็ต้องไปเปลี่ยนสมุดบัญชีให้เป็นพร้อมเพย์ ซึ่งขั้นตอนไม่ได้
ยุ่งยากและซับซ้อนมากจนเกินไป จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและชี้แจงให้ทาตามขั้นตอน และการเปิด
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บัญชีที่เป็นพร้อมเพย์นั้น ก็เพื่อให้รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยตรงจะทาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพที่
ตรงตามวันที่ตนได้รับเหมือนกันทุกเดือน ซึ่งกระบวนการรับและจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในระบบพร้อมเพย์นั้น
ได้เชื่อมโยงกับ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
อภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มี ต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้ง 4 ด้าน ทาให้
ทราบถึงระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุใน
ระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและ
โอนเงิน พร้ อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้ สู งอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และส่ วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ จตุพร ตันเส้า ( 2551 : บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่อง “การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทาการศึกษาจานวน 5 อบต. คืออบต.บ้านกาด
อบต.ดอนเปา อบต.ทุ่งปี้ อบต.ทุ่งรวงทอง และอบต.แม่วิน จาก พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
การจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากในด้ า นความพึ ง พอใจบุ ค ลากรรองลงมาคื อ ความพึ ง พอใจการ
ประชาสัมพันธ์ และลาดับสุดท้ายคือ ความพึงพอใจการดาเนินการการจัดการเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในอาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามหากพิจ ารณาเป็นรายองค์การบริหารส่วนตาบล พบว่ายังมีบางองค์การบริหารส่วน
ตาบล คือ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเปา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และการดาเนินการจัดการเบี้ยยังชีพให้ดีขึ้น ส่วนป๎ญหาและอุปสรรคที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุกแห่งประสบเหมือนกันก็คือ ผู้สูงอายุในพื้นที่มีจานวนมาก เกินกว่างบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจะช่วยเหลือให้ได้ทั่วถึงและครบถ้วน นอกจากนี้ผู้สูงอายุมีป๎ญหาอุปสรรคในการ
มาติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบล คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเดินทางมารับเบี้ย ยังชีพที่
สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลลาบาก เนื่องจากมีป๎ญหาสุขภาพ และระยะทาง จึงมีความต้องการ
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลนาเงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่หมู่บ้าน โดยจ่ายเป็นเงินสดต้องการรับ
เป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง มากกว่าราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน และความต้องการส่วนใหญ่ก็คือต้องการให้
เพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณา ฉิมพลีกุล (2551 ,
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บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ป๎ ญ หาและอุ ป สรรคของโครงการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองบ้านสวน อาเภอเมื อง จังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาป๎ญหาอุปสรรคของ
โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ไข และปรับปรุง
โครงการให้เหมาะสม โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้นาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลการศึกษา
พบว่า โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีป๎ญหาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้เพราะหลักเกณฑ์ขาดความเป็นรูปธรรมไม่สามารถวัดได้จริง ทาให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่สามารถ
คัดเลือกผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่ควรเข้าร่วมโครงการได้โดยยังมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอีกประมาณ
100 คน นอกจากนี้พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการ ในส่วนของป๎ญหา
เกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการ
ให้เทศบาลจ่ายเป็นเงินสดโดยจ่ายครั้งละ 3,000 บาท โดยมารับทุก ๆ 6 เดือน เพราะได้เป็นเงินก้อน ไม่
ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลามารับบ่อย ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ต้องการให้โอนเข้า
บัญชีเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเพราะมีผู้ปฏิบัติงานน้อย ส่วนของสถานที่ในการรับเงินก็ยังคงให้
มารับที่เดิม คือที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อย่างไรก็ตามยังมีป๎ญหาเกี่ยวกับการนาเงินไปใช้เพราะผู้สูงอายุที่
รับเงินไปแล้วไม่สามารถใช้เงินได้เพียงพอกับระยะเวลาที่กาหนด ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ
เทศบาลเมื อ งบ้ า นสวนควรมุ่ ง ส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ก ารด้ า นอื่ น ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ค วรเน้ น เฉพาะการให้ เ งิ น
สงเคราะห์ อ ย่ า งเดี ย วทั้ ง นี้ เ พราะเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ ส ามารถใช้ จ่ า ยได้ เ พี ย งพอ ควรจะมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ควรจัดอบรมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ข้อคิดเห็นและถกเถียงในประเด็นที่
สงสัยหรือข้องใจ เพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
2. ผลการเปรียบเทียบระดั บความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ที่มีเพศแตกต่างกัน
ส่งผลต่อ ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
2.2 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามอายุ ใน
ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้
คือ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี กับ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี ช่วงอายุ 80 - 89 ปี และช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยมี
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ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบ
การรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.3 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้ อมเพย์ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตาม
สถานภาพ ในด้านความเข้าใจของผู้ สู งอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของ
ผู้สู งอายุ ในระบบรั บและโอนเงิน พร้ อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ สถานภาพสมรส แตกต่างกับ
สถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ส่วนด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
และด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.4 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้ อมเพย์ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตาม
ลักษณะการอยู่อาศัย ในด้านด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบการรั บและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้าน
ความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบการรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ ลักษณะการอยู่อาศัย อยู่กับคู่สมรสและอยู่กับทั้งคู่
สมรสและอยู่กับบุตรหลานและอยู่กับทั้งคู่สมรสและบุตรหลานและอยู่คนเดียว ส่วนด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.5 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามภาระที่
ต้องเลี้ย งดู ในด้าน ความเข้าใจของผู้ สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมพย์ ด้านกระบวนการและ
ขั้นตอนการใช้งานในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและ
โอนเงินพร้อมเพย์ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มี
ความแตกต่างกัน คือ ภาระที่ต้องเลี้ยงดูมากกว่า 2 คน กับ ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 1 คน ภาระที่ต้องเลี้ยงดู 2
คน และไม่มีภาระที่ต้องเลี้ยงดู
2.6 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้ อมเพย์ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวั ดพิจิตร จาแนกตาม
แหล่งที่มารายได้ ในด้านความเข้าใจของผู้ สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของ
ผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ และด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกัน
2.7 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามเบี้ยยัง
ชีพ ในด้านด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุใน
ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความ
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แตกต่างกันดังนี้ คือ เบี้ยยังชีพ 600 บาท กับ เบี้ยยังชีพ 700 บาท กับ เบี้ยยังชีพ 800 บาทและเบี้ยยังชีพ
1,000 บาท ด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความ
แตกต่างกัน
2.8 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการ
เตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจิตร จาแนกตามรายได้ทั้งสิ้น ในด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงิน
พร้อมเพย์ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบรับและ โอนเงินพร้อมเพย์ และด้านกระบวนการและขั้นตอน
การใช้งานในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ไม่มีความแตกต่างกันพิจิตร ส่ วนด้านความสะดวกของ
ผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ คือ รายได้ทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,000 บาท
ต่อเดือน กับ รายได้ทั้งสิ้น 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือนและ 1,001 - 2,000 บาท ต่อเดือน
และรายได้ทั้งสิ้น 4,001 - 5,000 บาทต่อเดือน 5,001 - 6,000 บาท ต่อเดือน 7,001 - 8,000 บาทต่อ
เดือนและ รายได้ทั้งสิ้น 1,001 - 2,000 บาท ต่อเดือน และรายได้ทั้งสิน 5,001 - 6,000 บาทต่อเดือน
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุ ที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ดังนี้
ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่มีการเตรียมความพร้อมในการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผู้สูงอายุ
ในหมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 จะมีความแตกต่างจากหมู่ที่ 1 , 2 , 3 และ 4 ในการ
เดินทางมาเบิกเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง จึงทาให้ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13
ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปให้เงินเบี้ยยังชีพตามหมู่บ้านเหมือนเดิม เพราะจะได้รับเงินสดและไม่
ต้องเสี ยวลาและไม่ต้องเสี ยค่าจ้ างในการออกมากดเงินหรือเบิกเงิน แต่ทั้งนี้ ในกลุ่ มผู้ สูงอายุระหว่าง
60 - 69 ปี จะมีความเห็นว่าให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารมากกว่าที่จะมารับเงินสดเพราะเงินที่โอนเข้าใน
บัญชีสามารถเป็นเงินเก็บสะสมไปได้เรื่อย ๆ
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณา เป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากลาดับสูงสุดไปลาดับท้ายสุด ได้แก่ ด้านความรู้ของผู้สูงอายุ
ในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการใช้งานในระบบการรับ
และโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ และส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยลาดับสุดท้าย คือ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับ
และโอนเงิน พร้อมเพย์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้
ว่า เมื่อพิจารณาป๎จจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นของผู้สู งอายุ จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย
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ด้านความรู้ของผู้สูงอายุในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ รองลงมาด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ใช้งานในระบบการรับและโอนเงินพร้อมเพย์ ด้านความเข้าใจของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อม
เพย์ และ ด้านความสะดวกของผู้สูงอายุในระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ พบว่า อายุ สถานภาพ ลักษณะ
การอยู่อาศัย ภาระที่ ต้องเลี้ยงดู แหล่งที่มารายได้ และจานวนตามเบี้ยยังชีพที่ได้รับ มีผลต่อ ระดับความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุ ส่วนป๎จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุที่มีต่อการเตรียมความพร้อมในระบบรับและโอน
เงินพร้อมเพย์ ขององค์การบริห ารส่ว นตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร สรุปได้ว่า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐเพิ่มจานวนเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อการดารงชีพของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นเพราะเห็นว่า
จานวนเงิน ที่ได้รั บ 600 บาท น้ อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายที่ต้องรับภาระเลี้ยงดู และวิธีการ
จ่ายเงินเบี้ ยยั งชีพของผู้สู งอายุส่ วนใหญ่เห็ นว่าการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ไม่สะดวกในการไปธนาคาร
เนื่องจากระยะทาง รวมถึงอายุที่มากขึ้น และการเขียนหนังสือ จึงไม่สามารถกดเงินจากตู้เอทีเอ็มได้ จึง
ทาให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การนาเงินสดเข้าไปจ่ายตามหมู่บ้านสะดวกที่สุดเพราะจะทา
ให้ผู้สูงอายุออกมาพบปะกัน พูดคุยกัน และอยากให้รัฐบาลให้ความสาคัญต่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นโดยการ
ปรับเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในป๎จจุบันและคุณภาพชีวิตขงผู้สูงอายุที่ดีขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนรวม (Participatory Action Research: PAR)
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนในการออกกาลั งกายของประชาชน 2) พัฒ นา
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน และ 3) เปรียบเทียบแรงสนับสนุน
ของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ก่อนและหลั งการดาเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน ที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง
ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รวบรวมจากแบบสอบถามที่ได้จากอาสาสมัครจานวน 143
คน (อายุ 15 - 59 ปี) ที่ไม่ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ ข้อมูลที่ได้จะถูกนามาวิเคราะห์
โดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2)
สถิติเชิงอนุมาน ใช้ Paired t-test ผลการศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมการออกกาลังกาย ในด้านการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.3 , S.D.= 0.6) การมีส่วนร่วม
ในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.5 , S.D.= 0.5) การมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 2.8 , S.D.= 0.4) การมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ( x =
2.1 , S.D.= 0.6) นอกจากนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่ว มกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม สาหรับการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ( x = 17.9 ± 3.1) ทัศนคติต่อการ
ออกกาลังกาย ( x = 37.2 ± 3.9) และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ( x = 45.7 ± 5.6) สูงกว่าคะแนน
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม ( x = 16.8 , 34.3 , 40.6 ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.05)
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คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการออกกาลังกาย

Abstract
This research, performing based on the Participatory Action Research (PAR), was
aimed to 1) study the participation of community in an exercise of citizen, 2)develop the
participatory activities of community in the exercise of the people and 3) compare the
support of the family, the attitude towards the exercise and the exercise behavior
before and after the participation activity of community in the exercise of people who
lived in Moo 8, Ban Thung Ruang Thong, Tung Gra-Beu Subdistrict, Yan Ta Khao District,
Trang Province. All data were collected from thequestionnaires obtained from 143
volunteers (15- to 59-year-old) who had no exercise or had exercise but did not meet
the criteria.The data were analyzed using 1) the descriptive statistics including frequency,
percentage, arithmetic mean and standard deviation, and 2) the inferential statistics
utilizing paired t-test. The results showed that the overall participations of the people
to the promotion exercise behavior activity related to the decision making were at a
moderate level ( x = 2.3, S.D.=0.6). The overall participations of the people to promotion
exercise behaviors for the point of practice were at a moderate level ( x = 2.5, S.D.=0.5).
The overall participations of the people to promotion exercise behaviors in terms of
benefits were at a moderate level ( x = 2.8, S.D.=0.4). The overall participations of the
people to promotion exercise behaviors for the case of the evaluation were at a
moderate level ( x = 2.1, S.D.=0.6).In addition, the average scores after participating in
exercise activities using participatory processes, for the family support ( x = 17.9±3.1), the
attitude towards exercise ( x =37.2±3.9) and the exercise behavior ( x =45.7±5.6) were
significantly higher than those before participating ( x = 16.8, 34.3, 40.6, respectively) at
95 % confidence level (P≤ 0.05).
Keywords: Community participation, Health promoting, Exercise behavior
บทนา
ป๎ ญ หาสุ ข ภาพของคนไทยในป๎ จ จุ บั น เป็ น ผลมาจากบริ บ ททางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ระบบทุนนิยม และเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการใช้เกินความ
จาเป็นและไม่เหมาะสม ส่งผลให้คนไทยมีแบบแผนในการดารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ท่ามกลางค่านิยม
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วัฒนธรรมและสังคมแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามสุขภาพ เกิดการระบาดของโรควิถี
ชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่สามารถปูองกันได้ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผล
มาจากการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ แก่งแย่งแข่งขัน ทาให้ ขาดการเอาใจใส่ ดูแลสุ ขภาพ (แผนยุทธศาสตร์
สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 - 2563, 2554) โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การขาดการ
ออกกาลังกาย ร้อยละ 27.1 (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 2559) จากการสารวจ
พฤติกรรมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายของประชาชน อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2554 โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ จานวน 42.6 ล้านคน ไม่ออกกาลังกาย มีผู้เล่นกีฬา
หรือออกกาลังกายเพียง 15.1 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 4 ของประชาชนทั้งหมด ซึ่งลดลงกว่าการ
ส ารวจในปี พ.ศ.2550 ที่ มี ผู้ อ อกก าลั ง กาย ร้ อ ยละ 29.0 และจากผลส ารวจเดี ย วกั น นี้ ได้ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของการเล่นกีฬาหรือออกกาลังกายของผู้ปุวย พบว่า มีผู้ปุวยในรอบ 1 เดือน ก่อนสารวจ
จานวน 17.1 ล้านคน เป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกาลังกายมากถึงร้อยละ 73.0 ขณะเดียวกันในผู้ปุวยที่
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่มี 3.2 ล้านคน พบว่า เป็นผู้ที่ไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกาลังกาย ร้อยละ
76.0 ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างชัดเจนว่าการออกกาลังกายปูองกันการปุวยได้ โดยผู้ที่ไม่ออกกาลังกายจะมี
โอกาสปุวยมากกว่าผู้ที่ออกกาลังกายมากถึง 3 เท่าตัว (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2554) การไม่ออกกาลัง
กาย เป็นป๎จจัยที่ทาให้ประชาชนเสียชีวิตได้เทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ หรือโรคอ้วน ซึ่งจะทาให้สมรรถภาพ
ร่างกายเสื่อมลงเรื่อย ๆ และเป็นหนึ่งป๎จจัยที่ทาให้เกิดโรควิถีชีวิตหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) เช่น โรค
หลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพ โรคประสาทเสียสมดุลยภาพ โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวาน
โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2558) สุขภาพและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมี
สุขภาพไม่ดีเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ดังนั้นสิ่ งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น จาเป็นจะต้องใช้หลาย ๆ วิธี PRECEDE-PROCEED MODEL เป็น
กระบวนการวินิจฉัยเพื่อการวางแผน และประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพที่มีแนวคิดว่าพฤติกรรม
บุคคลมีสาเหตุมาจากหลายป๎จจัย (Multiple Factors) (Green & Kreuter , 1999) จึงนามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้
ผลการศึกษาความต้องการการออกกาลังกายของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดตรัง พบว่า
ประชาชนมีความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้การบริการ เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และบุคลากรที่
มีค วามรู้ ความสามารถด้ า นการออกก าลั ง กายอย่ างเพี ย งพอ รองลงมาด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ คื อ
ประชาชนต้องการให้มีการจั ดอบรมให้ความรู้ และมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่อง และจริงจัง เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มยังขาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการออกกาลังกาย เช่น
กลุ่มคนยากจน ที่ต้องใช้เวลาในการหาเลี้ยงชีพ ทาให้ขาดโอกาสในการออกกาลังกาย ดังนั้น จึงต้องมี
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น และด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอานวยความสะดวก ประชาชน
ต้องการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบและดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมออกกาลังกาย มีสถานที่ออกกาลั ง
กายได้มาตรฐาน และมีอุปกรณ์ในการออกกาลังกายชนิดต่างๆ อย่างเพียงพอ (จีรวรรณ ภักดีฉนวน ,
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2554) จากการสารวจข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15 - 59 ปี มีการออกกาลังกายไม่ครบ
ตามเกณฑ์มากที่สุ ด ร้ อยละ 82.6 ซึ่งสาเหตุสาคัญของการไม่ออกกาลังกาย คือ สถานที่หรืออุปกรณ์
สาหรับการออกกาลังกายในชุมชนไม่เพียงพอ มีสภาพชารุด ไม่พร้อมต่อการใช้งาน และไม่มีหน่วยงาน
หรื อผู้ น าในการจั ดกิจ กรรมของหมู่บ้า น ร้อ ยละ 69.4 รองลงมา คื อ การไม่ไ ด้รับ การสนับสนุ นจาก
ครอบครัว ร้อยละ 66.7 การทางาน เช่น การกรีดและเดินเก็บน้ายาง เป็นการออกกาลังกาย ร้อยละ 66.7
และไม่มีเวลา เนื่องจากต้องทางานเลี้ยงชีพ ร้อยละ 63.9 ตามลาดับ ซึ่งการออกกาลังกายครบตามเกณฑ์
จะทาให้ห่างไกลจากโรค อาทิเช่น รอบเอวลดลง ค่าดัชนีมวลกายปกติ การดาเนินงานด้านสาธารณสุขใน
ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ต้ อ งอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ระดั บ ตามทฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของโคเฮน
และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff, 1980 อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิ บัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
จากป๎ญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความความสาคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งการออก
กาลังกายเป็นประจานั้นจะทาให้สุขภาพดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งสามารถช่วยปูองกันและลดความ
เสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคเบาหวานเป็นต้นจึงได้ร่วมหา
แนวทางในการในการแก้ไขป๎ญหา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การ
ร่วมรับผลประโยชน์ และการประเมินผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง
ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการออกกาลังกายของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่ง
รวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
3. เพื่อเปรียบเทียบแรงสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการ
ออกก าลั งกาย ก่ อนและหลั ง การด าเนิน กิจ กรรมการมีส่ ว นร่ว มของชุม ชนในการออกกาลั ง กายของ
ประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff , 1980 อ้างถึงใน
โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ

1392

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และหลักแนวคิด
แบบจาลองการวางแผนส่งเสริมสุขภาพ PRECEDE-PROCEED Model (เบญจมาศ สุขศรีเพ็ง , 2550) ใน
ขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นแนวคิดพื้นฐานสาหรับมาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนอายุระหว่าง 15 - 59 ปี หมู่ที่ 8
บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ไม่ออกกาลังกายและออกกาลังกายไม่
ครบตามเกณฑ์ จานวน 210 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุระหว่าง 15 - 59 ปี หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่ง
กระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ไม่ออกกาลังกายและออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ จานวน
143 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ เครซซี่และมอแกน (Krejcie & Morgan
, 1970) และสุ่มตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic Random Sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น การวิ จั ย คื อ โปรแกรมการจั ด การออกก าลั ง กายโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีระยะเวลาดาเนินการ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม
ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ ม 2) การประชาสั มพันธ์และการติดต่อประสานงาน 3) การประเมินสุ ขภาพ
เบื้องต้น 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกาย 5) สาธิตวิธีการออกกาลังกาย 6) การออกกาลัง
กายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การราไม้พลอง และการแกว่งแขน 7) การติดตาม
และกระตุ้นเตือนการออกกาลังกายในแต่ละสัปดาห์ และ 8) การประเมินผลการออกกาลังกายหลังเสร็จ
สิ้นการดาเนินการ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการออกกาลังกาย เรื่องการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย กรณีศึกษา : ประชาชนหมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวง
ทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ที่ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามของ วราภรณ์ คารศ และ
คณะ (2556) ประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย
ส่วนที่ 3 แรงสนับสนุนจากครอบครัว
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการออกกาลังกาย
ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกาลังกาย
มีจานวนทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 30 นาที
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
5. การวิเคราะห์ขอมูล
การวิเคราะหขอมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยใช้
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
เพื่อวิเคราะห์ระดับทัศนคติเกี่ยวกับการออกกาลังกาย ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัว ระดับพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติ
และพฤติกรรมการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการออกกาลังกาย โดยใช้สถิติ Paired t - test
6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยได้นาเสนอเค้าโครง
ร่ า งวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือกลุ่ มตัวอย่าง ในการ
เข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ คาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษา
แบบภาพรวม และนาผลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ผู้เข้าร่ วมการศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้า
ร่วมแผนการดาเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ผู้วิจัยทราบ หาก
ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จึงทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 62.2 มีอายุเฉลี่ย 38.7 มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 25.9 รองลงมา
คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 15.4
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกิจกรรมส่งเสริ มพฤติกรรมการออกกาลังกาย
โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ท ฤษฎี การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนหมู่ ที่ 8 บ้ านทุ่ ง รวงทอง อ าเภอย่ า นตาขาว
จังหวัดตรัง
ตาราง 1 จานวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ประเด็นความคิดเห็น
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
ด้านมีส่วนร่วมในการประเมินผล

x

2.3
2.5
2.8
2.1

S.D.
0.6
0.5
0.4
0.6

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1 จานวนและร้อยละของการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 2.3 , S.D.= 0.6) มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติอยู่ในระดั บปานกลาง ( x = 2.5 ,
S.D.= 0.5) มีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.8 , S.D.= 0.4) มีส่วนร่วม
ในด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.1 , S.D.= 0.6)
2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ความ
เชื่อ เพื่อใช้ค้นหาคาอธิบายสาหรับสาเหตุของการไม่ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ใน
ชุม ชน ทั้ งนี้ มีก ารวางแผน และกาหนดกิ จกรรม เพื่อ หาวิธี ห รื อแนวทางในการแก้ ไขป๎ญ หาดัง กล่ า ว
ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แกนนาประชาชน ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหา
นั้น จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง ให้เหมาะสม
กับวัย และสภาพร่างกายของประชาชน
โปรแกรมการจัดการออกกาลังกายโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีระยะเวลา
ดาเนินการ 5 สัปดาห์ ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้ 1) การสนทนากลุ่ม 2) การประชาสัมพันธ์และ
การติดต่อประสานงาน 3) การประเมินสุขภาพเบื้องต้น 4) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกาย 5)
สาธิตวิธีการออกกาลังกาย 6) การออกกาลังกายแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การราไม้
พลอง และการแกว่งแขน 7) การติดตามและกระตุ้นเตือนการออกกาลังกายในแต่ละสัปดาห์ และ 8) การ
ประเมินผลการออกกาลังกายหลังเสร็จสิ้นการดาเนินการ
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3. เปรียบเทียบการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการออกกาลังกาย และพฤติกรรมการ
ออกก าลั งกาย ระหว่ า งก่ อนและหลั งจากกิ จกรรมส่ งเสริ มพฤติ กรรมการออกก าลั งกาย โดยการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติต่อการ
ออกกาลังกาย และพฤติกรรมการออกกาลังกาย ก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออก
ก าลั ง กาย โดยการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ของประชาชนหมู่ ที่ 8 บ้ า นทุ่ ง รวงทอง
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ก่อน
และหลังจากดาเนินกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (ก่อน)
การได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว (หลัง)
*p<.01

N
143
143

̅
16.8
17.9

S.D.
2.9
3.1

T
-7.9

p-value
<0.01*

จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยการได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัวหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 17.9 , S.D.= 3.1) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 16.8 , S.D.= 2.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ ยทัศนคติต่อการออกกาลังกาย ระหว่างก่อน
และหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
ด้านทัศนคติต่อการออกกาลังกาย (ก่อน)
ด้านทัศนคติต่อการออกกาลังกาย (หลัง)
*p<.01

n
143
143

x

34.3
37.2

S.D.
3.9
3.9

T
-13.5

p-value
<0.01*

จากตาราง 3 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนทั ศ นคติ ต่ อ การออกก าลั ง กาย
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
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ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการออกกาลัง กายหลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x =37.2 , S.D.= 3.9) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 34.3 , S.D.= 3.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกาลังกาย ระหว่างก่อน
และหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วนร่วม
ตัวแปร
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (ก่อน)
พฤติกรรมการออกกาลังกาย (หลัง)
*p<.01

N
143
143

x

40.6
45.7

S.D.
6.9
5.6

T
-11.1

p-value
<0.01*

จากตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนพฤติกรรมการออกกาลังกาย
ระหว่างก่อนและหลังจากกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออกกาลังกาย โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมี
ส่วนร่วม พบว่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออกกาลังกาย หลังเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 45.7 , S.D.= 5.6) สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม ( x = 40.6 , S.D.= 6.9) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
1. ระดับ การมีส่ ว นร่ ว มของชุมชนต่อกิจกรรมส่ งเสริมพฤติกรรมการออกกาลั งกาย โดยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ของประชาชนหมู่ ที่ 8 บ้ า นทุ่ ง รวงทอง ต าบลทุ่ ง กระบื อ
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พบว่า ขั้นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 2.3 , S.D.=0.6)พบว่า ผู้วิจัยได้มีการการค้นหาสาเหตุของป๎ญหาที่แท้จริงร่วมกับ อสม.
จานวน 12 คน และจากการสังเกตการทาสนทนากลุ่ม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็น
มีการพูดคุย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขป๎ญหาการไม่ออกกาลังกายและออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ จึง
ทาให้การทาสนทนากลุ่มดาเนินการไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประชาชนมีการวางแผน และกาหนดกิจกรรม
เพื่อหาวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน อสม. แกนนาประชาชน
ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหามีความสอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน ขั้นตอนที่ 2
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.5 , S.D.= 0.5)พบว่า ผู้ใหญ่บ้าน
อสม. และแกนนาประชาชน มีการประชาสัมพันธ์การออกกาลั งกายให้กับประชาชนในชุมชนได้รับรู้ โดย
ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์จากโรงงานแพลนทอย (Plan Toy) ที่ตั้งอยู่ในชุมชน ในการสนับสนุน
ไม้พลองให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการออกกาลังกาย จานวน 40 ชิ้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกกาลังกาย
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เนื่องจากผู้วิจัยได้นารูปแบบการออกกาลังกายทั้ง 3 รูปแบบมาดาเนินการในการวิจัย ได้แก่ การเต้นแอโร
บิค การราไม้พลอง และการแกว่งแขน ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้าร่วมเต้นแอโรบิคนั้นก็สามารถ
ออกกาลังกายที่บ้ านได้ ขั้น ตอนที่ 3 ขั้นตอนการร่วมรับผลประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( x = 2.8 , S.D.= 0.4) พบว่า ด้านสังคม ชุมชนมีการรวมกลุ่มจัดทาเสื้อยืด และออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่กลุ่มที่ 1 โซนบ้านผู้ใหญ่ และ 2 โซนบ้านนางจิดาภา โสะหาบ มีการออกกาลังกาย 4 วัน
ใน 1 สัปดาห์ และโซนบ้านนางจิรา ขาวคง มีการออกกาลังกาย 5 วัน ใน 1 สัปดาห์ และด้านบุคคลใน
การวิจัย ผู้วิจัยได้ริเริ่มหรือเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ให้มองเห็นหรือเชื่อมั่นใน
ศักยภาพ ความสามารถในการเรียนรู้ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง โดย
อาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ จึงทาให้มีความภาคภูมิใจ
ในศักดิ์ศรีของตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเองในการปฏิบัติมากขึ้นตน และขั้นตอนการประเมินผล
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.1 , S.D.= 0.6) พบว่า ผู้วิจัย และอสม. มีการประเมินผลร่วมกัน
โดยที่ในแต่ละสัปดาห์ อสม.จะมีการกระตุ้นเตือนการออกกาลังกายของประชาชนในเขตรับผิดชอบของ
ตนเองด้วยวิธีการติดตามเยี่ยมบ้าน ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และป๎ทมา รักเกื้อ (2556) ได้ศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อการออกกาลังกาย
ของประชาชนตาบลแหลมโตนดอาเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบว่าสถานที่ออกกาลังกาย
และความตั้งใจในการออกกาลังกายมีผลต่อการออกกาลังกายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติโดยที่ประชาชน
ออกกาลังกายในบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนมากเป็น 2.51 เท่า (OR : 2.51 ; 95% CI : 1.21 ถึง
5.23) เมื่อเปรียบเทียบกับการออกกาลังกายบริเวณบ้านและคะแนนความตั้งใจในการออกกาลังกาย
เพิ่มขึ้นมีโอกาสทาให้การออกกาลังกายเป็น 1.10 เท่า (OR : 1.10; 95% CI : 1.04 ถึง 1.16) จากผล
การศึกษาควรส่ งเสริมให้ ป ระชาชนมีการออกกาลั งกายอย่างต่อเนื่องโดยการเตรียมความพร้อมด้าน
สถานที่ออกกาลังกายเช่นจัดบริเวณสวนสาธารณะของชุมชนให้มีบรรยากาศอุปกรณ์ที่เหมาะสมหรือผู้นา
ในการออกกาลังกายเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออกกาลังกายในชุมชนรวมทั้งควรมีการจัดตั้งกลุ่มหรือ
ชมรมออกกาลังกายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตั้งใจในการออกกาลังกายเพิ่มมากขึ้น
2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พบว่า
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ เพื่อใช้ค้นหาคาอธิบายสาหรับสาเหตุของการไม่
ออกกาลังกายหรือออกกาลังกายไม่ครบตามเกณฑ์ในชุมชน ทั้งนี้มีการวางแผน และกาหนดกิจกรรม เพื่อ
หาวิ ธี ห รื อ แนวทางในการแก้ ไ ขป๎ ญ หาดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย ผู้ ใ หญ่ บ้ า น อสม. แกนน าประชาชน
ประชาชน และผู้วิจัย ทั้งนี้แนวทางในการแก้ไขป๎ญหานั้น จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับวิถี
ชี วิ ต ของประชาชนในชุ ม ชนบ้ า นทุ่ ง รวงทอง ให้ เ หมาะสมกั บ วั ย และสภาพร่ า งกายของประชาชน
สอดคล้องกับสราวุฒิ พงษ์พิพฒน์ (2558) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ด้านการออกกาลังกายแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนตาบลแม่กา จังหวัดพะเยา พบว่า การพัฒนา เทคโนโลยีการส่งเสริมการออกกาลังกาย
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พบว่า ชุมชนนักปฏิบัติมีความสาคัญในการวางแผนการดาเนินงาน โดยประยุกต์การจัดการความรู้มาใช้ใน
การจัดการด้านการออกกาลังกายได้อย่างเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
3. การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแรงสนับสนุนของครอบครัว ทัศนคติ และพฤติกรรมการออก
กาลังกาย จากกิจกรรมการออกกาลังกาย ทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การเต้นแอโรบิค การราไม้พลอง และการ
แกว่งแขน ซึ่งได้มีการสร้างแกนนาประชาชนในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงมีการติดตาม
และประเมิ น ผลการออกกาลั งกาย รวมถึ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นทั ศ นคติ ต่อ การออกก าลั ง กาย ส่ ง ผลให้
ประชาชนได้รับแรงสนับสนุนของครอบครัว และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกาลัง
กาย เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับวราภรณ์ คารศ และคณะ (2556) ได้
ศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกาลังกายของประชาชนในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อป๎จจัยสนับสนุนต่อการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อพิ จารณาเป็นรายข้อ
พบว่าบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อน ครอบครัว มีอิทธิพลต่อการออกกาลังกายของท่าน และระดับพฤติกรรม
ของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่
การเลือกประเภทของการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับภาวะสุ ขภาพและวัย รองลงมาได้แก่ การเลือก
กิจกรรมออกกาลังกายที่ง่าย ถนัด ชอบ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพการเริ่มออกกาลังกายโดยเริ่มต้น ที่เบา ๆ
แล้วค่อยเพิ่มความหนักของการออกกาลังกาย และสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของการออกกาลังกายให้
เหมาะสมกับสถานที่และเวลาว่าง
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง จึงควรมีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น การดึงผู้นาชุมชนมาเป็นผู้
ขับเคลื่อนกิจกรรม การพัฒนาบุคคลต้นแบบทางด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้ อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของกิจกรรมแก้ไขป๎ญหาการไม่ออกกาลังกายโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถนาไป
ปรับใช้ได้ทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เนื่องจากสามารถปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง ตาบลทุ่งกระบือ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ตลอดจนผู้นาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ของการศึกษา
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research
: PAR) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เ ลือดออกแบบผสมผสาน 2)
พัฒ นากิจกรรมการมีส่ วนร่ว มและ 3) เปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมก่อนและหลั งการ
ดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง เก็บรวบรวมจากประชาชนจานวน 143 คน ที่มีส่ วนร่ว มวางแผนการปฏิบัติในการรับ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล มีระยะเวลา 6 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้
ทัศนคติ และการพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกและแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Paired t - test
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.9 ± S.D.)
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติในการปูองกันโรคไข้เลือดออก (3.18 ± 0.27) และพฤติกรรมในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก (2.28 ± 0.39) หลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม (2.82 ± 0.39
และ 2.08 ± 0.26 ตามลาดับ) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P ≤ 0.001) ค่าดัชนีชี้
วัดความชุกของลูกน้ายุงลาย (House Index , 8.29) และค่าContainer Index (8.88) ลดลงและอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วม การปูองกันโรค ไข้เลือดออก
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Abstract
This participatory action research (PAR) was aimed to 1) study the participation of
integrated vector prevention of Dengue Hemorrhagic Fever 2) develop participatory
activities and 3) compare pretest and posttest the participation of knowledge, attitude
and behavior of people who lived in Moo 1, Ban Nhongchumsang Aowtong Subdistrict,
Wangwiset District, Trang Province. Data were collected from 143 individual people who
altogether participated, for 6 weeks, in making a plan, doing an action, getting a benefit
and finally performing an evaluation...The instruments used for data collection were the
questionnaires related to knowledge, attitude and behavior, and those associated to the
participatory integrated vector prevention of Dengue Hemorrhagic Fever. The data were
analyzed using 1) the descriptive statistics including frequency, percentage, arithmetic
mean and standard deviation , and 2) the inferential statistics utilizing paired t-test. The
result showed that the participation of people lived in the studied region was at
medium level (39.90 ± S.D. %). The posttest of knowledge on Dengue Hemorrhagic Fever
and that related to the behavior to prevent the syndrome were significantly higher than
those of the pretest at 95% confidence level (P ≤ 0.001). House Index (8.29) and
Container Index (8.88) decreased and matched at an acceptable range of the standard.
Keywords : Participation, Disease prevention , Dengue Hemorrhagic Fever
บทนา
โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever ; DHF) เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุจากเชื้อเดงกี่
ไวรัส (Dengue Virus) โดยมียุงลาย (Aedesaegypti) เป็นพาหะนาโรค การระบาดของโรคไข้เลือดออก
ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ส่งผลต่อปริมาณเพิ่มขึ้นของผู้ปุวยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 หลังจากนั้นจานวน
ผู้ปุวยมีแนวโน้มลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมทาให้เกิดผลกระทบ ข้อสั่งการของกระทรวง
สาธารณสุขและผลการประกาศเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในการรณรงค์ด้านการ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ลดแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ยุ ง ลาย อย่ า งไรก็ ต ามในปี พ.ศ. 2561 สถานการณ์ โ รค
ไข้เลื อดออกมีแนวโน้ มสูงขึ้นและมีแนวโน้มระบาดอย่างรวดเร็ว ในช่ว งเดือนพฤษภาคม ซึ่งหากไม่เร่ง
ดาเนินการตามมาตรการปูองกันควบคุมโรคจะทาให้มีจานวนผู้ปุวยเพิ่มขึ้นเกินกว่า ค่ามัธยฐานถึง 25%
โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน ยกเว้นในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ฝนตกชุกและมี
ฝนตกมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ดังนั้นภาคใต้จะเริ่มมีการระบาดก่อนภาคอื่นๆและมีการ
ระบาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการเสียชีวิต จากสานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
- 31 ธันวาคม 2560 พบผู้ปุวยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 61 ราย ภาคที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด
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คือ ภาคใต้ จานวน 30 ราย ภาคกลางจานวน 16 ราย ภาคเหนือ 13 ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 2 ราย ตามลาดับกลุ่มอายุต่ากว่า 15 ปี จานวน 20 ราย อัตราปุวยตายเท่ากับ ร้อยละ 0.10 กลุ่ม
อายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 41 ราย อัตราปุวยตายเท่ากับร้อยละ 0.13 อาชีพส่วนใหญ่นักเรียนนักศึกษาร้อย
ละ 34.09 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , 2561)
ในส่วนของจังหวัดตรัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้กาหนดเปูาหมายในการลดอัตราปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออกให้เหลือไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร มีชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีการดาเนินการควบคุม
ลูกน้ายุงลายร้อยละ 80 และมีค่าดัชนีบ้านที่สารวจพบลูกน้ายุงลาย (House Index : HI) น้อยกว่า 10
จากสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัดตรัง พบว่า รายงานผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก สะสมรวม 351 ราย
เสียชีวิต 2 ราย อัตราปุวย 54.74 ต่อประชากรแสนคน และอัตราตาย ร้อยละ 0.57 (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข , 2560) ในส่วนของอาเภอวังวิเศษ ปี 2558 - 2560 มีผู้ปุวยจานวน 144 , 266
และ 15 คน ตามลาดับ มีรายงานมีอัตราปุวย 332.55 , 611.24 และ 34.40 คนต่อแสนประชากร
(สานักงานสาธารณสุขอาเภอวังวิเศษ , 2561) และจากการสารวจข้อมูลครัวเรือนหมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง
ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง มีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 143 ครัวเรือน พบว่า มีภาชนะที่มีน้าขัง
ทั้งภายในและภายนอกบ้ าน ที่มีลูกน้ายุงลาย จานวน 18 ครัวเรือน โดยมีค่าร้อยละของบ้านสารวจที่พบ
ลูกน้ายุงลาย (House Index) ร้อยละ 12.58 และมีค่าร้อยละของภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย
(Container
Index)
ร้ อ ยละ 20.18 ซึ่ ง เกิ น จากเกณฑ์ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดไว้
(HI<10 % , CI=0 %)
การปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิผล จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (พูนสุข ช่วยทอง บรรเทิง สุพรรณ์ และเปรมวดี คฤหเดช , 2556) ซึ่งเป็นป๎จจัยสาคัญที่จะทาให้
การรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุเปูาหมายและหมดไปจากชุมชน นอกจากนี้ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้ อม เป็น ต้น ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับส่ วนกลางและส่ ว น
ท้องถิ่น ในด้านทรัพยากรกาลังคนและงบประมาณ ตลอดจนการสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ดาเนินการรณรงค์ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ในอดีตปรากฏว่าการควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จได้หรืออาจบังเกิดผลเพียงชั่ว
ระยะเวลาสั้น ๆ จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน (กรุณภรณ์ หมวกกุล , 2554) และที่ผ่านมา
การควบคุมโรคไข้เลือดออกของบ้านหนองชุมแสง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ
คือ (1) การรณรงค์โดยการระดมความร่วมมือของผู้นาชุมชนนักเรียนกลุ่มกิจกรรมและประชาชนเพื่อ
กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายในชุมชนเป็นครั้งคราวหรือในเทศกาลต่าง ๆ (2) การร่วมมือกับโรงเรียน
ในการสอนนักเรียนให้มีความรู้เรื่องการควบคุมยุงลายและมอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนกาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน อาจดาเนินการอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปีหรือเป็นครั้งคราว
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ร่วมกับการรณรงค์ (3) การจัดหาทรายกาจัดลูกน้ามาจาหน่ายในกองทุนพัฒนาหมู่บ้านในราคาถูก บาง
แห่งอาจจั ดอาสาสมัครไปสารวจแหล่ งเพาะพันธุ์ยุงลายตามบ้านเรือนและใส่ทรายกาจัดลูกน้าให้เป็น
ประจา โดยคิดค่าบริการราคาถูก (กรมควบคุมโรค , 2560) ซึ่งการดาเนินงานในรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้
ชุมชนมีส่ ว นร่ ว มเป็ น เจ้ าของป๎ ญหาและแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง ควรจะได้รับการส่ งเสริมและปฏิบัติให้
แพร่หลายมากที่สุด โดยเน้นป๎จจัยสาคัญ คือ ความครอบคลุม สม่าเสมอ และต่อเนื่อง การกระตุ้นเตือนให้
ประชาชนตื่น ตัว ในการควบคุม โรคให้ การสนั บสนุ นทรัพ ยากร หรื อเข้ าร่ว มกิจกรรมการควบคุ มโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน มีแหล่งทรัพยากรองค์กรบุคลากร และความคล่องตัวที่จะจัดหารูปแบบความร่วมมือ
ภายในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมโรคโดยประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ (กรุณภรณ์ หมวกกุล , 2554) ซึ่งป๎จจุบันยังไม่มีวัคซีนปูองกันโรคไข้เลือดออกที่สามารถ
นามาใช้กับคนได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่การทาลาย
และการกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ตัวหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนบุคคลหรือชุมชนโดยตรง (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,
2545)
จากที่มาและความสาคัญของป๎ญหาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอ
วั ง วิ เ ศษ จั ง หวั ด ตรั ง เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ เ กี่ ย วโรคไข้ เ ลื อ ดออก มี ทั ศ นคติ ใ นการปู อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก จนส่งผลไปสู่พฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยการปูองกันโรคไข้เลือดออกนี้มี
การใช้วิธีการปูองกันแบบหลากหลายวิธี เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการปูองกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชนบ้าน
หนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของประชาชน
บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน บ้าน
สารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (House Index) และภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (Container Index) ก่อน
และหลังการดาเนินการมีส่ วนร่วมของประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง

1404

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff , 1977 อ้างถึงใน ธนวัฒน์ คาภีลา
นนท์ 2550 ; 21 - 22)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากร คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง จานวน 210 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนครัวเรือนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวัง
วิเศษ จังหวัดตรัง จานวน 143 คน ซึ่งได้จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของเครซซี่และมอ
แกน (Krejcie & Morgan , 1970 อ้างถึงใน กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ , 2557 : 148)
1.2.1 เกณฑ์การคัดเข้าและคัดออก
1.2.1.1 เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ
1) เป็นประชาชนในครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในชุมชนบ้านหนองชุมแสง
2) อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสงอย่างน้อย 1 ปี
3) มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
1.2.2 เกณฑ์การคัดออก(Exclusion Criteria) คือ
ปฏิเสธหรือออกจากการวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บการวิจัยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจานวน 5 ส่วน มี
รายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 8 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามความรู้ เ รื่ อ งโรคไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น แบบสอบถามโดยมี ค่ า คะแนนให้
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ 1 2 3 4 ตอบถูก ให้คะแนน 1 คะแนนตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน จานวน
18 ข้อ เกณฑ์แบ่งระดับความรู้ ใช้แบบอิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (Bloom et al : 1971)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติในการปูองกันโรคไข้เลือดออก จานวน 10 ข้อ แบ่งช่วง
การให้คะแนน คือ เห็นด้วยมากที่สุดเห็นด้วยมากเห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อยเห็นด้วยน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปูองกันโรคไข้ เลือดออก จานวน 20 ข้อ โดย
กาหนดคาตอบเป็น 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจา ปฏิบัติบางครั้ง และไม่เคยปฏิบัติเลย
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก จานวน
18 ข้อเป็นคาถามที่ประยุกต์จากแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale)
แบ่งเป็น 5 ระดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
วิเคราะห์ ข้อ มูล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ความรู้ ทั ศนคติ และพฤติ กรรมการ
ปูองกันไข้เลือดออก โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics)
วิเคราะห์เปรียบเทียบ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการปูองกันไข้เลือดออกก่อนและ
หลังเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยสถิติ Paired t-test
4. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอโครงร่างวิจัยเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หลังจากได้รับการรับรองแล้ว ผู้วิจัยจึง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการเก็บ
ข้อมูล และประโยชน์ที่ กลุ่มตัวอย่างจะได้รับ พร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธใน
การเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ การตอบรับหรือปฏิเสธไม่มีผลต่อการทางาน คาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างจะถือ
เป็นความลับ โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการศึกษาในภาพรวม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.4 มีอายุเฉลี่ย 45.4 ปี ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 52.4 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวน คิด
เป็นร้อยละ 51.7 มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.0 ใน
รอบ 1 ปีที่ผ่านมาเคยเจ็บปุวยด้วยโรคไข้เลือดออก คิดเป็นร้อยละ 2.1
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2. การมีส่วนร่วมของชุมชน
ตาราง 1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
รวม

x

3.48
3.52
3.42
3.59
3.50

S.D
0.92
0.73
0.59
0.87
0.72

แปลผล
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

จากตาราง 1 พบว่ า ในภาพรวมประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการปู อ งกั น โรคไข้ เ ลื อ ดออกแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.50 , S.D. =0.72) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมในการปู องกั นโรคไข้ เลื อดออกแบบผสมผสานมากที่ สุ ด คื อ การมี ส่ วนร่ วมในการ
ประเมินผลอยู่ในระดับมาก ( x =3.59 , S.D. =0.87) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับมาก ( x =3.52 , S.D. =0.73) การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.48 , S.D.
=0.92) และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.42 , S.D. =0.59)
ตามลาดับ
3. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม
สัปดาห์ 1 วิธีการดาเนินงาน
1) ร่ ว มกั น ค้น หาสาเหตุที่แ ท้จริ งของป๎ญ หาโรคไข้เ ลื อดออกในชุ มชนบ้านหนองชุม แสงและ
กาหนดการดาเนินงาน
2) ร่วมกันวางแผนหาวิธีการปูองกันโรคไข้เลือดออก การร่วมกันเสนอความคิดเห็น
3) ติดต่อประสานงาน เพื่อขอความร่วมมือจากแกนนา อสม. และประชาชนในบ้านหนองชุมแสง
ประชาสัมพันธ์โครงการ และประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4) การทดสอบความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมของประชาชน เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก ก่อนการอบรมให้ความรู้
5) การแต่งตั้งคณะกรรมการ PCL (Police Check Larva) เพื่อให้คาแนะนาในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การปูองกันโรคไข้เลือดออก และการใช้สมุนไพรใน
การกาจัดลูกน้ายุงลาย ได้แก่ กระเพรา ข่า มะกรูด
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สัปดาห์ที่ 2 - 3 วิธีการดาเนินงาน
1) การทดสอบความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมของประชาชน เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก ก่อนการอบรมให้ความรู้
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการ PCL เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในการสารวจลูกน้า และให้
คาแนะนาในการปูองกันโรคไข้เลือดออก
3) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การปูองกันโรคไข้เลือดออก และการใช้สมุนไพรใน
การกาจัดลูกน้ายุงลาย
สัปดาห์ที่ 4 - 5 วิธีการดาเนินงาน
1) ร่วมกันประเมินครัวเรือนปลอดลูกน้าโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลอ่าวตง และ
คณะกรรมการ PCL หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง เป็นคณะกรรมการในการประเมินโดยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จานวน 2 สัปดาห์
2) คณะกรรมการ PCL หมู่ที่ 1 บ้านหนองชุมแสง ติดแผ่นโปสเตอร์ขนาด A3 ในแต่ละครัวเรือน
3) ประกาศผลบ้านที่ปลอดลูกน้ายุงลาย ได้รับเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย”
สัปดาห์ที่ 6 วิธีการดาเนินงาน
ประกาศผลบ้านที่ปลอดลูกน้ายุงลาย ได้รับเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย”
4. ความรู้ ทัศนคติ พฤติ กรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก บ้านสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย
(House Index) และภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (Container Index) ก่อนและหลังการใช้
กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n=143)
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
* p<0.001

N
143
143

x

9.41
14.14

S.D.
2.12
1.70

t
-21.96

Df
142

p-value*
<.001*

จากตาราง 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ในการปูองกันโรคไข้เลือดออก ของกลุ่ ม
ตัวอย่างก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือด พบว่า คะแนนเฉลี่ ยความรู้
หลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x =14.14 , S.D. =1.70) สูงกว่าคะแนน
ความรู้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออก ( x =9.41 , S.D. =2.12) แสดงว่า
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ความรู้ เ กี่ย วกั บ โรคไข้เ ลื อ ดออกของกลุ่ มตั ว อย่ างก่อ นและหลั ง การเข้า ร่ ว มกิจ กรรมการปูอ งกั นโรค
ไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n = 143)
คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม
หลังเข้าร่วมโปรแกรม
* p<0.001

N
143
143

x

1.95
2.02

S.D.
.20
.16

t
Df
- 3.27 142

p-value
.001*

จากตาราง 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ตัวอย่าง ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออกหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x =2.02,
S.D. =0.16) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออกก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกัน
โรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 1.95, S.D. =0.20) แสดงว่าทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก ก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน (n=143)
คะแนนเฉลี่ย

n

x

S.D.

t

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม

143

2.05

.51

- 3.89

หลังเข้าร่วมโปรแกรม

143

2.25

.43

df

p-value

142

<.001*

* p<0.001
จากตาราง 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่ม
ตัวอย่ าง ก่อนและหลั งเข้ าร่ วมกิ จกรรมการปู องกันโรคไข้ เลื อดออกแบบผสมผสาน พบว่า คะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 2.25, S.D. =0.43) สูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ( x = 2.05, S.D.
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=0.43) แสดงว่าพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
การปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
ตาราง 5 ร้อยละของบ้านสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย (House Index) และภาชนะสารวจที่พบลูกน้ายุงลาย
(Container Index)
ผลการสารวจ
สัปดาห์ที่ 4
สัปดาห์ที่ 5

HI (House Index)
18.30
12.40

CI (Container Index)
19.45
10.20

จากตาราง 5 พบว่า สัปดาห์ที่ 4 ค่า HI (House Index) เท่ากับ 18.30 มีค่า CI (Container
Index) เท่ากับ 19.45 และสัปดาห์ที่ 5 ค่าHI (House Index) มีค่า 12.40 CI (Container Index) เท่ากับ
10.20 จะเห็นได้ว่า ค่า HI และ CI ลดลง แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่เพิ่มขึ้นหลังดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
สรุปและอภิปรายผล
1. การมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
การมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสานของบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบล
อ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง พบว่า การมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนบ้าน
หนองชุมแสง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดาราวรรณ นันทะ (2551)
และวีนาวรรณ บุญประสพ (2552) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมในการปูองกัน และควบคุมโรคไข้เลือดของ
ประชาชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจากัดด้านระยะเวลาในการดาเนิน ซึ่งทาให้
กิจกรรมยังขาดความต่อเนื่อง
2. ผลการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
6 สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ 1 วิธีการดาเนินงาน การค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของป๎ญหาโรคไข้เลือดออกใน
ชุมชนบ้านหนองชุมแสงและกาหนดการดาเนินงาน สัปดาห์ 2 - 3 แต่งตั้งคณะกรรมการ PCL อบรมให้
ความรู้ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร สัปดาห์ที่ 4 - 5 ร่วมกันประเมินครัวเรือนปลอดลูกน้า ติดแผ่นโปสเตอร์
ความรู้ สัปดาห์ที่ 6 มอบเกียรติบัตร “บ้านสะอาดปลอดลูกน้ายุงลาย” ซึ่งทั้ง 6 สัปดาห์เป็นกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามทฤษฎีการมีส่วนร่วมของโคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohenn & Uphoff , 1980
อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม , 2558) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
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3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน HI
และ CI ก่อนและหลังการดาเนินการมีส่วนร่วม
กิจ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มของชุมชนในการปูองกันโรคไข้ เลื อ ดออกแบบผสมผสาน ทาให้ กลุ่ ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรุจิเรศ วงศ์
เล็ก (2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลื อดออกเพิ่มขึ้ น จากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิจกรรมการมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ทาให้ กลุ่ มตัว อย่างมี
คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อการปูองกันโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิเรศ วงศ์
เล็ก (2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น จากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กิจกรรมการมีส่ว นร่ว มของชุมชนในการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ทาให้ กลุ่ มตัว อย่างมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออก หลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูง กว่าก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รุจิเรศ วงศ์เล็ก
(2558) ที่พบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ทัศนคติ และการปฏิบัติในการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากก่อนทดลองและมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลของการพัฒ นากิจ กรรมการมีส่ ว นร่ว มในการปูองกันโรคไข้เลื อดออกแบบผสมผสานของ
ประชาชนบ้านหนองชุมแสง ทาให้ชุมชนมีค่า HI , CI ที่ลดลง ซึ่งมีค่าน้อยกว่าก่อนดาเนินกิจกรรมการมี
ส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ มาตุภูมิ พอกระโทก และ พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ (2557) ที่พบว่า
ผลลัพธ์ของกระบวนการพั ฒ นาการมีส่ วนร่วมของประชาชนตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา หลังดาเนินการพัฒนามีค่าดัชนีความชุก ลูกน้ายุงลาย (ค่า HI CI และ BI) น้อยกว่าก่อนการ
พัฒนา
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปู องกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน ควรมีการเพิ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนให้ มากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒ นาบ้านต้นแบบ การดึงผู้ นามาดาเนินกิจกรรมเป็นหลัก ซึ่งจะทาให้
ประชาชนตระหนักถึงป๎ญหาเพิ่มมากขึ้น
2. การดาเนินกิจกรรมการปูองกันโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน เป็นกิจกรรมที่มีทางเลือกใน
การปูองกันโรคไข้เลือดออกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ตามบริบทของชุมชน
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3. ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่องค์กรอื่น ๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการ
ดาเนินการปูองกันโรคไข้เลือดออก
4. ควรมีการวางแผนพัฒนากิจกรรม ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชาชนบ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ 1 ตาบลอ่าวตง อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
ตลอดจนผู้นาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของการศึกษา
ครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนี
มวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ข้อมูลถูกรวบรวม
จากแบบสอบถาม แบบบันทึกสุขภาพ และแบบบันทึกการออกกาลังกาย จากประชาชนที่มี ดัชนีมวลกาย
เกินเกณฑ์มาตรฐานจานวน 28 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน paired t - test และ One - Way ANOVA ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3.72 ± 0.66) ผลของ
การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม มีรูปแบบกิจกรรม 5 สัปดาห์ผลการเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และ
ค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 12.46 , S.D. = 1.71) สูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 6.93 , S.D. = 1.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ
พฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ( x =32.04 , S.D. =7.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ส่วนค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
คาสาคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่าดัชนีมวลกาย
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Abstract
This participatory action research (PAR)was designed to investigate the effect of
community participation on changing the behaviors of people who had standard-excess
BMI , to develop the participatory activity of the community for modifying the behaviors
of those obese people, and to compare the knowledge, the behaviors and the BMI of
the participants before and after joining the activities held by the community. The data
were collected using the questionnaire , the healthcare record and the exercise record
from 28 IBM-excess villagers. The data were analyzed using 1) the descriptive statistics
including frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation, and 2) the
inferential statistics utilizing paired t-test and One-Way ANOVA. The results displayed that
the effect of community participation on modifying the behavior of the people who had
the excess IBM was at the high level (3.72 ± 0.66). The average of knowledge (12.46 ±
1.71) and the behavior change (6.93 ± 1.69) after participating this research activity was
significantly higher than that before joining the activity (32.04 ± 7.78 and 19.04 ± 6.94
respectively) at 99% confidence level (P ≤ 0.001). However , there was no significant
difference in IBM before and after the activity attendance.
Keywords: Community participation , Behavior modification , BMI
บทนา
โรคอ้วนเป็นป๎ญหาที่พบมากที่สุดในโลก ข้อมูลองค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2557 พบว่า ทั่วโลก
มีผู้ใหญ่ที่มีน้าหนักตัวเกิน (ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 25 กก./ตร.ม.) ประมาณ 1.9 พันล้านรายและเป็นโรคอ้วน
(ค่าดัชนีมวลกาย ≥ 30 กก./ตร.ม.) อย่างน้อย 600 ล้านราย หรือกล่าวคือ ร้อยละ 39 ของผู้ใหญ่ในโลกนี้มี
น้าหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ ในปี พ.ศ. 2552 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา
รวมผู้เข้าร่วมการศึกษาเกือบ 9 แสนรายซึ่งส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ วัยกลางคนที่อาศัยในยุโรปและอเมริกา
เหนือพบว่า คนอ้วนมีอายุขัยสั้นกว่าคนที่ไม่อ้วน ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 30 - 35 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัย
เฉลี่ยสั้นลง 2 - 4 ปี และ ผู้ที่มีดัชนีมวลกายในช่วง 40 - 50 กก./ตร.ม. จะมีอายุขัยเฉลี่ยสั้นลง 8 - 10 ปี
อัตราการตายจากทุกสาเหตุต่าสุดในกลุ่มคือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายในช่วง 22.5 - 25.0 กก./ตร.ม. (ณิชา
สมหล่อ , 2557) สาเหตุโรคอ้วนเกิดจากป๎จจัยในระดับป๎จเจกบุคคล และป๎จจัยสิ่งแวดล้อมเชิงโครงสร้าง
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการทางานที่ใช้แรงงาน
น้ อ ยลง รวมถึ ง การเดิ น ทางคมนาคมติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ะดวกสบายกว่ า แต่ ก่ อ น ท าให้ ค นไทย มี ก าร
เคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง ใช้เวลาในแต่ละวันไปกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
หรือโทรศัพท์ และการเดินทางบนท้องถนน ซึ่งมีการเคลื่อนไหวค่อนข้างน้อยเป็นส่วนใหญ่ในแต่ละวัน
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หากไม่นับเวลานอน (ประมาณ 8.4 ชั่วโมง) โดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลากับการทากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายน้อยมากถึง 13.3 ชั่วโมง นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบในประเทศอาเซียน ก็จะพบว่า คนไทยอ้วน
มากเป็นอันดับ 2 จาก 10 ประเทศ รองจากมาเลเซีย โดยผู้ชายอยู่ในดันดับ 4 ส่วนผู้หญิงอยู่ในอันดับ 2
รวมทัง้ ข้อมูลการสารวจในไทยเอง ก็พบแนวโน้มในทางเดียวกันว่า ร้อยละของชายและหญิงมีน้าหนักเกิน
และอ้วนเพิ่มสูงราว 2 เท่า เกิดจากการการเคลื่อนไหวร่างกายและการออกกาลังกายที่มีแนวโน้มลดลง แต่
การรับพลังงานจากการบริโภคอาหารนั้นมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ , 2558)
โรคอ้วนและภาวะน้าหนักเกินเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคของระบบต่าง ๆ มากมาย (obesity related comorbidity) ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ความดันโลหิตสูง ระบบทางเดินหายใจเช่น ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ระบบทางเดินอาหาร
เช่น นิ่วในถุงน้าดี โรคกรดไหลย้อน ไขมันเกาะตับ ระบบต่อมไร้ท่อและนรีเวช เช่นเบาหวาน ไขมันใน
เลือดสูง ประจาเดือนไม่สม่าเสมอ ระบบข้อและกล้ามเนื้อ เช่น ข้อเสื่อม เก๊าท์ เพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็ง
เช่น เต้านม มดลูก/ปากมดลูก ลาไส้ใหญ่ หลอดอาหาร ตับอ่อน ไต ต่อมลูกหมากรวมไปถึงผลสุขภาพจิต
เช่น รู้สึกเสียความมั่นใจในการเข้าสังคม ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น (สายสมร พลดงนอก , 2558)
ในจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2558 - 2560 ประชาชนที่ได้รับการประเมินดัชนีมวลกาย ช่วงอายุ
30 -44 ปี ร้อยละ 43.80 , 46.02 และ 48.36 ตามลาดับ ในอาเภอห้วยยอด ประชาชนที่ได้รับการ
ประเมินดัชนีมวลกาย ช่วงอายุ 30 - 44 ปี ร้อยละ 43.41 , 47.79 และ 47.49 ตามลาดับ พบว่า
ประชาชนมีแนวโน้มมีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นทุกปี (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ,
2561) จากการศึกษาชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประชาชนอายุ
30 - 44 ปี จานวน 99 คน พบว่า ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 57.57 ซึ่งจากการ
เทียบเกณฑ์ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2561 ร้อยละของวัยทางานอายุ 30 - 44
ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ ร้อยละ 55
จากประเด็นป๎ญหาดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและใส่ใจสุขภาพ โดยการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้ร่วมหา
แนวทางในการแก้ไขป๎ญหาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาป๎ญหาวางแผนดาเนินงานและ
สรุปผลดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่
มีภาวะค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวล
กายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
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3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research
: PAR)ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ Cohen & Uphoff , 1977 (อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่ม. 2558)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ ประชาชนวัยทางานที่มีอายุ 30 - 44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
หมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 55 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนวัยทางานที่มีอายุ 30 - 44 ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน
เกณฑ์ หมู่ที่ 1 บ้านในเขาตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan , 1970) ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ
10 ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 90 ได้จานวน 28 คน ทาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากโดยไม่คืน
ที่ พร้อมทั้งถามความสมัครใจ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอมเข้าร่วม จึงทาการจับใหม่ จนครบจานวน
1.2.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้ากลุ่ม (Inclusion criteria)
1.2.1.1 ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านในเขา ตาบลปากแจ่ม อาเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง
1.2.1.2 ประชาชนที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ เกิน 23.0 ขึ้นไป
1.2.1.3 ยินดีเข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามการวิจัย
1.2.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกออก (Exclusion criteria)
กลุ่มตัวอย่างขอถอนตัวออกจากการวิจัยระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันจัดอภิปราย ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านในเขา
2. กลุ่มตัวอย่างร่วมกันสรุปป๎ญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในชุมชน และร่วมกันกาหนดแนวทางในการ
แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น โดยวิธีการยกมือถามและตอบ
3. กลุ่ ม ตัว อย่ างร่ ว มกั น กาหนดรูป แบบของแผนการดาเนิ นกิจกรรม รวมทั้ งวิธีก ารและการ
ประเมินผลการดาเนินกิจกรรม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้กาหนดกิจกรรม คือ การจัดให้ความรู้เรื่องการบริโภค
อาหาร การออกกาลังกาย จัดประกวดเมนูสุขภาพ และในการประเมินผลนั้นจะทาโดยการวัดค่าดัชนีมวล
กาย
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ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สัปดาห์ที่ 1 ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
วัดรอบเอว และหาค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม พร้อมทั้งแจกคู่มือ
สาหรับให้ความรู้เรื่องโรคอ้วน การบริ โภคอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม และแบบบันทึก
สภาวะสุขภาพแจกแบบสอบถามความรู้ก่อนเริ่มดาเนินการกิจกรรม เพื่อทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ร่วมฟ๎งบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มตัวอย่างเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแล การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อควบคุมโรคอ้วน และสาธิตการออกกาลังกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นและโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังลดลง
สัปดาห์ที่ 2 ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมร่วมกันจัดประกวดเมนูสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 3 ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม และสาธิตการออกกาลังกายโดยใช้ท่าฤๅษีดัดตนจานวน 15 ท่า เพื่อให้
ร่างกายตื่นตัว แข็งแรง ระบบการไหลเวียนเลือดในร่าง กายดีขึ้น บารุงรักษาสุขภาพให้มีอายุยืนยาว ช่วย
สุขภาพจิตดี
สัปดาห์ที่ 4 ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมสาธิตการแกว่งแขนที่ถูกวิธี เพื่อให้ได้ขยับร่างกายแทนการเนือยนิ่ง และมี
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนูสุขภาพ เพื่อรับเกียรติ
บัตร
สัปดาห์ที่ 5 มีการติดตามพฤติกรรมหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบแผนการดาเนินกิจกรรม เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความตื่นตัวของกลุ่มตัวอย่าง ให้กลุ่มตัวอย่างยังคงใส่ใจกับการดูแลสุขภาพในเรื่องของการบริโภค
อาหาร และการออกกาลั ง กาย โดยเป็ นการลงติ ดตามตามบ้า นของกลุ่ ม ตัว อย่า ง จะแบ่ง ตามโซนที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านรับผิดชอบ จานวน 11 โซนทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบ
เอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่าง แจกแบบสอบถามการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ,
ความรู้ , พฤติกรรม , การมีส่วนร่วม หลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
1. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนัก วัดรอบเอว และค่าดัชนี
มวยกายของกลุ่มตัว อย่ าง ในการดาเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 4 ก่อนการคัดเลื อกบุคคล
ต้นแบบ
2. ที ม ผู้ วิ จั ย และอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นแจกแบบสอบถามความรู้ หลั ง การ
ดาเนินการกิจกรรม เพื่อทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
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3. ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านคัดเลือกบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถมีค่าดัชนีมวลกายลดลง ในสัปดาห์ที่ 4
4. ร่วมจัดกลุ่มอภิปรายผลถึงผลของการดาเนิน กิจกรรม โดยการสนทนากลุ่มของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับผลดี และผลเสียของการดาเนินกิจกรรม
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการดาเนินงานของการมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยผู้วิจัยเข้าไปร่วมดาเนินการ
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านและกลุ่มเปูาหมายตั้งแต่การกาหนดแนวทางในการทากิจกรรม
จนสิ้นสุดกิจกรรมทาให้สรุปผลการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ดังนี้
1. จากการประกวดเมนูสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว โดยการ
เรียนรู้และฝึกทาอาหารที่ดีต่อสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ฝึกทาอาหารในสิ่งที่ไม่เคยทา และไม่ทา
ให้ตนเองมีน้าหนักที่เพิ่มขึ้น
2. จากการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็น
ยกย่องตนเองและทาให้ตนเองได้เป็นต้นแบบให้กับคนอื่น ๆ
3. การออกกาลังกายด้วยยางยืด กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวทาให้
ตัวเองมีน้าหนักที่ลดลง และยังทาให้ร่างกายแข็งแรงอีก
4. การแกว่งแขนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลประโยชน์จากการแกว่งแขน จะทาให้ตัวเองมีน้าหนัก
และรอบเอวที่ลดลง เช่นเดียวกับการออกกาลังกายเดินยางยืดเราสามารถแกว่งแขนไปเรื่อย ๆ เดินก็แกว่ง
แขน ทาได้อย่างสบายโดยไม่ต้องออกแรงเยอะ
5. การออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนนั้นกลุ่มตัวอย่างได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมดังกล่าวทา
ให้กล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่างไม่ตึงเกินไป เพราะแขนและขาเป็นส่วนที่ใช้งานมากที่สุด บางทีแขนและขา
ตึงจากการทางาน ได้ลองฝึกทาท่าฤๅษีดัด ตน ทาให้กล้ามเนื้อตนเองมีความยืดหยุ่นมากขึ้นดีขึ้นไม่ปวด
เมื่อยง่าย
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้วิจัยเสนอขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
3.2 ทีมผู้วิจัยและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนัก และวัดส่วนสูง
วัดรอบเอว และหาค่าดัชนีมวยกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม
3.3 ทีมผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมกันติดตามน้าหนักและ
ส่วนสูง รอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง และติ ดตามการออกกาลังกาย โดยใช้คู่มือ เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ทุกวันพุธ ในแต่ละครั้งจะมีการชั่งน้าหนักวัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย
ของกลุ่มตัวอย่างด้วย
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3.4 ทีมผู้วิจัยทาการชั่งน้าหนักวัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกาย ของกลุ่มตัวอย่างในการ
ดาเนินกิจกรรมครั้งสุดท้าย ในสัปดาห์ที่ 5
3.5 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถาม ขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านก่อนลงเก็บข้อมูลจริง
3.6 ผู้วิจัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านร่วมกันดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยชี้แจงวัตถุประสงค์กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่าง ทาแบบสอบถาม
จานวน 15 นาที
3.7 ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล นาข้อมูลไปบันทึก และทาการ
วิเคราะห์ข้อมูล
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ชุดข้อมูล ดังนี้
4.1 แบบสอบถามการวิจัยเชิงปฏิบัติการการมีส่ วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดย
ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ บ้านเลขที่ เพศ อายุ ส่วนสูง น้าหนักป๎จจุบัน ศาสนา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว ในครอบครัวมีผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ และวิธีการลดน้าหนัก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ จานวน 17 ข้อ (Bloom et al. 1971)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรม จานวน 17 ข้อ (Best , 1977)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมจานวน 12 ข้อ (Best, 1977)
2. แบบบันทึกค่าดัชนีมวลกาย ได้แก่ น้าหนักและส่วนสูง รอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยนาข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติและประมวลผล
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ออธิบายคุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้
และพฤติกรรม ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม (Pre - test) และหลังแผนการดาเนินกิจกรรม
(Post -test) โดยการทดสอบ paired t-test และการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายจานวน 5
สัปดาห์ โดยการทดสอบ One - Way ANOVA
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6. การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา โดยได้นาเสนอเค้าโครง
ร่ า งวิ จั ย ต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุ ข สิ ริ น ธร
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะนาตัวชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างหมู่ที่ 1
บ้านในเขา ในการเข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรมและตอบแบบสอบถาม ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิ์ในการ
ตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ คาตอบหรือข้อมูลทุกอย่างถือเป็นความลับ และผู้วิจัย
นาเสนอผลการศึกษาแบบภาพรวม และนาผลไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการเท่านั้น ผู้เข้ าร่วมการศึกษา
สามารถปฏิเสธการเข้าร่วมแผนการดาเนินกิจกรรม และตอบแบบสอบถามได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
ให้ผู้วิจัยทราบ หากยินยอมเข้าร่วมการศึกษา ขอให้ลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการศึกษา จึงทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ผลการวิจัย
1. การมีส่วนร่วมของชุมชน
การมีส่วนร่ว มของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์ภาพ
รวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง (3.72 ± 0.66) ค าถามรายข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการประกวดเมนูสุขภาพ เช่น ได้รับความรู้เกี่ยวกับรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
และเหมาะสม (4.36 ± 0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่ ว นร่ว มในการปฏิบัติตามแผนงานในด้านการชั่ง
น้าหนัก วัดส่วนสูง และค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4.07 ± 0.77) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบของแผนการดาเนินกิจกรรมรวมทั้งวิธีการและ
การประเมินผลการดาเนินกิจกรรม (3.04 ± 0.99)
2. การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม
การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมดาเนินการ จานวน 5 สัปดาห์ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว
และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม แจกคู่มือสาหรับให้ความรู้เรื่องโรค
อ้วน การบริโภคอาหาร และการออกกาลังกายที่เหมาะสม และแบบบันทึกสภาวะสุขภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้ก่อนเริ่มดาเนินการกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างร่วมฟ๎งบรรยายให้ความรู้กับ
กลุ่มตัวอย่างเรื่องการบริโภคอาหาร การดูแล การเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมโรคอ้วน และ
สาธิตการออกกาลังกายด้วยยางยืดให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
สัปดาห์ที่ 2 ทาการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสู ง วัดรอบเอว และคานวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรม ร่วมกันจัดประกวดเมนูสุขภาพ เมนูที่ได้รางวัล คือ แกงเลียง
รวมมิตร และยาผักสด
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สัปดาห์ที่ 3 ทาการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสู ง วัดรอบเอว และคานวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมและสาธิตการออกกาลังกายโดยใช้ท่าฤๅษีดัดตน จานวน 15
ท่า
สัปดาห์ที่ 4 ทาการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสู ง วัดรอบเอว และคานวณค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่ ม
ตัวอย่างเอง ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมสาธิตการแกว่งแขนที่ถูกวิธี มีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบที่
สามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนูสุขภาพ เพื่อรับเกียรติบัตร
สัปดาห์ที่ 5 ติดตามพฤติกรรมหลังจากเสร็จสิ้นรูปแบบแผนการดาเนินกิจกรรม โดยเป็นการลง
ติดตามตามบ้านของกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งตามโซนที่อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้านรับผิดชอบ
จานวน 11 โซน ทาการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของกลุ่มตัวอย่าง เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นการดาเนินกิจกรรม
3. เปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3.1 เปรีย บเทียบความรู้ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ก่อนและหลัง
ความรู้

N
28
28

S.D
1.69
1.71

T

Sig.

ก่อน
6.93
10.737
<.001*
หลัง
12.46
* Significant
จากตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู้ระหว่างก่อนและหลังการเข้า
ร่วมโครงการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้าร่วมโครงการวิจัย
( x = 12.46
, S.D. = 1.71) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย(( x = 6.93 , S.D. = 1.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001
3.2 เปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน
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ตาราง 2 ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มี ค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์หลังการดาเนินกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
พฤติกรรม
N
S.D
t
Sig.
ก่อน
28
19.04
6.94
22.638
<.001*
หลัง
28
32.04
7.78
* Significant
จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการวิจัย พบว่า พฤติกรรมหลังเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x =32.04 , S.D. = 7.78) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการวิจัย ( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการออกกาลังกาย
3.3 การเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน วัดซ้าทุกสัปดาห์
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (n = 28)
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าดัชนีมวลกาย
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

SS
206.44
0.06
219.59
0.42
182.64
0.12
172.47
1.56

MS
8.26
0.03
8.78
0.21
7.31
0.06
6.89
0.78

F
282.31

P-value
0.004

41.39

0.024

119.77

0.008

8.83

0.107

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยค่าดัชนีมวลกายก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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สรุปและอภิปรายผล
การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู้ ที่ มี ค่ า ดั ช นี ม วลกายเกิ น เกณฑ์
มาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3.72 ± 0.66) ทั้งนี้เนื่องจากการกระตุ้นของชุมชนโดยมี อสม. และ
ผู้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม สอดคล้องกับงานวิจัยของปุณญณิน เขื่อนเพ็ ชร์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ประสิทธิผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุ
เครื อข่ายบริการสุขภาพอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์
มาตรฐานมีคะแนนพฤติกรรมการปูองกันภาวะอ้วนลงพุงเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p< 0.001)
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัสรา เชาวน์นิยม (2557) ได้ทาการศึกษาเรื่อง แบบแผนการบริโภค
อาหาร ภาวะโภชนาการ และป๎จจัยขับเคลื่อนชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดี ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าหนึ่งในสามมีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน คือมีดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และสัดส่วนเอวกับสะโพกเกิน
เกณฑ์ปริมาณไขมันในเลือดอยู่ในระดับสูง และชุมชนนี้อยู่ในแหล่งอาหารทะเล กลุ่มเสี่ยงทั้งหมดเข้าร่วม
กาหนดรูปแบบการดูแลโดยมีแกนนาสุขภาพและสมุดบันทึกรายการอาหารและร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง 3
เดือนเมื่อเปรียบเทียบผลค่าความดันโลหิตค่าดัชนีมวลกาย ค่าระดับน้าตาลในเลือด และค่าไขมันในเลือด
โดยรวมก่อนและหลั งการทดสอบรู ปแบบ พบว่า ผู้ สู งอายุมีค่าบ่งชี้สุขภาพดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ
(p< 0.05)
ส่วนคาถามรายข้อ พบว่า ท่านมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการประกวดเมนู
สุ ข ภาพ เช่ น ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ รั บ ประทานอาหารที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
(4.36 ± 0.73) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแผนงานในด้านการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
และค่าดัชนีมวลกาย ก่อนเริ่มแผนการดาเนินกิจกรรมทุกครั้ง (4.07 ± 0.77) จึงควรมีการส่งเสริมกิจกรรม
ที่ประชาชนสนใจและสามารถทาได้ด้วยตนเอง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมีส่วนร่วมในการกาหนด
รูปแบบของแผนการดาเนินกิจกรรมรวมทั้งวิธีการและการประเมินผลการดาเนินกิจกรรม (3.04 ± 0.99)
จะเห็นว่าในรูปแบบที่เป็นทางการประชาชนจะเข้าถึงได้ยาก จึงควรมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ผลของการพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วม มีรูปแบบกิจกรรม 5 สัปดาห์ โดยมีการให้ความรู้ตาม
ช่องทางต่างๆ มีการชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง วัดรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายโดยกลุ่มเองทุกสัปดาห์ มี
การจัดประกวดเมนูสุขภาพ สาธิตการออกกาลังกายโดยวิธีที่หลากหลายและทาได้ง่าย ได้แก่ ฤๅษีดัดตน
การแกว่งแขน มีการคัดเลื อกบุคคลต้นแบบที่ส ามารถลดค่าดัชนีมวยกายลดลง และการประกวดเมนู
สุขภาพเพื่อรับเกียรติบัตรและเน้นการติดตาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าประสิทธิผลของกิจกรรมสามารถเพิ่มความรู้
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
ผลการเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรม และค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
มาตรฐาน ก่อนและหลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้หลังเข้า
ร่วมโครงการวิจัย ( x = 12.46 , S.D. = 1.71) สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x = 6.93 , S.D. =
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1.69) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ขัดแย้งกับการศึกษาของอติญาณ์ศร เกษตริน และคณะ
(2560) ทาการศึกษาเรื่ องผลของโปรแกรมปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมสุ ขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผลการศึกษา พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทาง 3อ.2ส. ก่อนและหลังใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมหลังเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม ( x =32.04 , S.D. =7.78) สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย ( x =19.04 , S.D. = 6.94) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของปุ ณ ญณิ น เขื่ อ นเพ็ ช ร์ (2559) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภาวะอ้วนลงพุงในผู้สูงอายุเครือข่ายบริการ
สุขภาพอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีรอบเอวเกินเกณฑ์มาตรฐานมีคะแนน
พฤติกรรมการปูองกันภาวะอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P < 0.001) ส่วนค่าเฉลี่ยค่าดัชนี
มวลกายก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การลดน้าหนักหรือค่า BMI ที่ได้ผลต้องดาเนินการ 12 - 15 สัปดาห์
(Miller, et al. , 1997 ; วณิชา กิจวรพัฒน์ , 2549 ; ) ซึ่งเป็นข้อจากัดในการศึกษาครั้งนี้ การจัดกิจกรรมใน
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทาให้ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่ม ตัวอย่างดีขึ้น
โดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการแก้ไขป๎ญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการวางแผน
ดาเนินกิจกรรม รวมถึงมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุ กช่วงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
หรื อแสดงความคิดเห็ น ต่อกิจ กรรม หรือมีการกระตุ้นให้ ประชาชนมีส่ วนร่ว มตัดสิ นใจ โดยอาจสร้าง
บรรยากาศให้เป็นกันเองมากยิ่งขึ้น ใช้คาถามปลายเปิด และชื่นชมในคาตอบ ยอมรับความคิดเห็น
2. จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า หลังการดาเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์มาตรฐาน ค่าดัชนีมวลกายไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับก่อน
การดาเนินกิจกรรม ในการศึก ษาครั้งต่อไป ควรมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมตามบริบท และควรเพิ่ม
ระยะเวลาของกิจกรรม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ ประชาชน หมู่ ที่ 1 บ้ า นในเขา ต าบลปากแจ่ ม อ าเภอห้ ว ยยอด จั ง หวั ด ตรั ง
ตลอดจนผู้นาชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลปากแจ่ม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ของ
การศึกษาครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ใน
เขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย และศึกษาป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ เพื่อทราบป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ด้วยสูตร Taro Yamane ระดับความเชื่อมั่น 95% จานวน 400 คน และ
คาถามปลายเปิด เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test , F - test ผลการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบจาแนกตามป๎จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ
อายุ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ของประชาชนที่แตกต่างกันไม่ได้มีผลให้มีมุมมองต่อ
ประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบแตกต่างกัน แต่หากศึกษาไปทีละด้าน จะพบว่า เพศ
และ ระดับรายได้ มีผลให้มีมุมมองต่อประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบแตกต่างกันใน
บางด้านเท่านั้น ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นเรื่อง
ประสิทธิภ าพน้อยที่สุดคือ ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นว่า โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบยังไม่สามารถดาเนินการแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับยาเสพย์ติดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่ควร และจากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบในด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมั่นใจ และอุ่นใจว่า
หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของท่าน ชื่อของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ แสดงให้
เห็ น ว่ า ประชาชนยั ง ไม่ ค่ อ ยมี ค วามมั่ น ใจในความปลอดภั ย ของตนเองในการแจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ
อาชญากรรม
คาสาคัญ : ตารวจชุมชน, สายตรวจตาบลต้นแบบ, เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี .ประสิทธิภาพ .
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Abstract
The purpose of this research is to study the efficiency of the “Patrol Police for
Sub-District Project ; in the area of Muang Sukhothai Thani Municipality, Sukhothai
Province. We will examise factors which affect the efficiency of Role Model Patrol Police
for Sub-District Project, in order to know which factors affect the efficiency the
Project.We will use quantitative research and qualitative research, furthermore we will
sample 400 people by Taro Yamane Formula with the confidence interval of 95% .The
types of questionnaire survey will be open ended question. The tools/ instrument used
to conduct this study are the instrument for gathering information is the questionnaire
survey, analyze information by frequency distribution of percentage , average , standard
deviation , t - test , f - test.
The results are as follow ; 1) the efficiency of the Patrol Police Project in all 5
areas are at high level ; 2) after comparing and classifying from personal factors, it is
found that different sex , age , salary , education level and single/marriage status , did
not affect people’s view on the efficiency of Patrol Police including this Project ;
however, after studying the factors one by one we found that sex and salary affect
people’s view on the efficiency of the Patrol Police for Sub-District Project in some
areas.
As for the comments and suggestions given on the efficiency of the Role Model
Patrol Police for Sub - District Project , the area which had the least comments on the
efficiency were drugs, crimes and news report. This shown that the people did not fully
agree that the project would solve problems pertained with drugs and crime. And the
topic which has the least average level was “You are confident and relieve that in case
you inform a clue/information about crime in your community , your name will be kept
confidential” , this shows that people does not have much confidence that they will be
safe if they informed the clue/information about crimes.
Keyword : Community Policing, Role Model Patrol Police , Sukhothai Municipality ,
Efficiency
บทนา
ป๎ญหาอาชญากรรม ถือเป็นป๎ญหาที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยจากการสารวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของ
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ประชาชนเกี่ยวกับระดับความรุนแรงของป๎ญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในป๎จจุบัน ที่ปรากฎเป็นข่าว
ตามสื่อต่าง ๆ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.32 ระบุว่า มีความรุนแรงมาก รองลงมา ร้อยละ
41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก ร้อยละ 4.32 ระบุว่ามีความรุนแรงน้อย ร้อยละ 0.64 ระบุว่า
ไม่มีความรุนแรง และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2560 :
ออนไลน์)
ตามผลสารวจดังกล่าวประชาชนร้อยละ 52.32 ระบุว่า ป๎ญหาอาชญากรรมมีความรุนแรงมาก
และ ประชาชนร้อยละ 41.52 ระบุว่า มีความรุนแรงค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ ถึง
ร้อยละ 93.48 มีความเห็นว่าป๎ญหาอาชญากรรมของไทยมีระดั บความรุนแรงมากหรือค่อนข้างมาก สิ่งนี้
ได้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของประชาชน ต่อการแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมของรัฐ ซึ่งไม่ อาจแก้ไข
ป๎ญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการปูองกันอาชญากรรมในรูปแบบเดิม ๆ จึงไม่อาจจะ
ปูองกันอาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพอีกต่อไป
สานั กงานตารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ห ลักเพื่อดาเนินการ
ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมซึ่งไม่อาจเพิกเฉยต่อความไม่พึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นการปู อ งกั น อาชญากรรมได้ จึ ง ต้ อ งสรรหาวิ ธี ก ารใหม่ ๆ ที่ จ ะสามารถรั บ มื อ กั บ ป๎ ญ หา
อาชญากรรม ดังนั้นหัวใจของการปูองกันอาชญากรรมในยุคใหม่ คือ
ทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชน (Community Policing Theory) อันเป็นการปูองกันอาชญากรรมที่อาศัย
ความร่วมมือจากประชาชน
สานักงานตารวจแห่งชาติและตารวจภูธรภาค 6 ได้เล็งเห็นความสาคัญของ ทฤษฎีตารวจผู้รับใช้
ชุมชน นี้ จึงได้ทาโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบขึ้น โดยอาศัยหลักการจากทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชน
มาใช้ในการปูองกันอาชญากรรม นั่นเอง
โครงการดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้
1) ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2) ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ
3) ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น
4) ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ตารวจภูธรเมืองสุโขทัย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดตารวจภูธรภาค 6 ที่ได้ดาเนินการ
ตามโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไปในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ประกอบกับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีจานวน
เจ้าหน้าที่ตารวจน้อยเมื่อเทียบกับจานวนประชากร จึงมีความน่าสนใจและเหมาะสมที่จะทาการศึกษาว่า
สาหรับในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตารวจภูธรเมืองสุโขทัยนั้น โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบที่ได้
ดาเนินการไปดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
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เพื่อให้ทราบว่าโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตารวจภูธรเมือง
สุโขทัย บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาประสิทธิภาพของโครงการดังกล่าว ใน 5 ด้าน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ระบุไปข้างต้ น เพื่อให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพหรือไม่
และเพื่อทราบถึงป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพดังกล่าว เพื่อจะได้นาป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมาหา
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
2) เพื่อศึกษาป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่ จานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และสถานภาพสมรส ในการนาเสนอกรอบแนวความคิดของการศึกษา
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน
ทั้งหมด 5 ด้าน
คุณลักษณะส่วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้

1. ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
2. ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่
เกิดเหตุ
3. ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น

4. ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
5. ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์

ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จานวน 15,375 คน (เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี , 2558 : ออนไลน์) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ที่ได้กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ , 2554 : 45) ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 5% มาใช้ในการตอบแบบสอบถาม จานวน 390 คน แต่เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล จะใช้กลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ น การสร้ า ง
แบบสอบถามจากการศึ กษาหลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี จากต าราเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบ ของพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งสุ โ ขทั ย ธานี โดยได้ แ บ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นแบบสอบถามลักษณะให้เลือกตอบ (Checklists)
ตอนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานี โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) มี 5 ระดับ คือ
5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก
3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง
2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย
1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดแสดงความคิดเห็นต่อป๎ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
โดยเกณฑ์การให้คะแนนที่ ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้กาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายตามแนวทางของเบสท์ (Best : 1970) ซึ่งมีเกณฑ์การวัดระดับการประเมิน ประสิทธิภาพ
โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ตามกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
1) ขอหนังสือรับรองและแนะนาตัวผู้ลงพื้นที่จากพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2) จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
3) ทาการจัดส่งแบบสอบถามและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองทั้งหมด
จานวน 400 ชุด พร้อมกับการสัมภาษณ์ถึงป๎ญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริมการประเมิน
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
4) นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการตอบ
คาถาม
5) นาแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ที่กลุ่มตัวอย่างได้ทาการตอบแล้วมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ทาการวิเคราะห์ทางเนื้อหา (Content analysis) จาก
แบบสัมภาษณ์ ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี
2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และ
สถิติอนุมานหรือสถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) รวมถึงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ ให้ ข้อมูล ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยใช้ส ถิติเชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ (Percentage)
2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย ธานี ทั้งหมด 5 ด้าน โดยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) นามาแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และหา
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) วิเคราะห์เปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิ ภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้งหมด 5 ด้าน โดยใช้สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร คือ การทดสอบค่าที (t – test) สาหรับตัวแปรต้นที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น
2 กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F - test) สาหรับตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป
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ผลการวิจัย
ในการดาเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จากผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มากที่สุด จานวน 261 คนคิดเป็นร้อยละ
65.3 เป็นเพศหญิง 139 คน คิดเป็น ร้อยละ 34.8
2) อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 31 - 40 ปี มากที่สุด จานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.3 มีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอายุ 20 - 30
ปี จานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 มีอายุ 51 - 60 ปี จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ
15.5 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8และมีอายุต่ากว่า 20 ปี น้อย
ที่สุด จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8
3) อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด จานวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.0 มีอาชีพค้าขาย จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 มีอาชีพรับจ้าง
จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 มีอาชีพรับราชการ จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
14.5 และมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและอาชีพอื่นๆน้อยที่สุด จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000
บาท มากที่สุ ด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8
มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือ น
20,001 -25,000 บาท จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 -20,000 บาท จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001 -30,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่า
กว่า 5,000 บาท จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
30,000 บาท จ านวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.5 และมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
5,000 - 10,000 บาท น้อยที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
5) ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีมาก
ที่สุด จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 3
จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดอนุปริญญา /ปวส. จานวน
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 มีระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่ 6 /ปวช. จานวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 มีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา จานวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 และมีระดับการศึกษาสูงสุดอื่นน้อยที่สุด จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8
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6) สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 174 คน
คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีสถานภาพสมรส จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 และมี
สถานภาพหม้าย/หย่าร้างน้อยที่สุด จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5
ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบในภาพรวม
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
n=400
ระดับความ
ภาพรวม
คิดเห็น
S.D.
̅
ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม
4.16
.40
มาก
ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษา 4.14
.42
มาก
สถานที่เกิดเหตุ
ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น
4.03
.51
มาก
ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
3.85
.48
มาก
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชน 4.02
.46
มาก
และมวลชนสัมพันธ์
รวมเฉลี่ย
4.04
.27
มาก
จากตาราง พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ในภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.16) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.85)
เมื่อศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมื องสุโขทัยธานี
โดยแยกเป็นรายด้าน สามารถ ได้ผลดังนี้
1. ระดั บ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ ประสิ ทธิ ภ าพโครงการสายตรวจตาบลต้น แบบในด้ า นการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.16) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
( ̅ = 4.93) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ หากท่านทราบพฤติกรรมการกระทาผิดของ
มิจฉาชีพใดๆ ท่านยินดีจะเล่ารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อเตือนภัยให้ผู้อื่นรับทราบ (เช่น เตือน
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2.

3.

4.

5.

ให้ผู้สูงอายุในชุมชนทราบและระวังตัวจากพฤติกรรมหลอกลวงฉ้อฉลของแก๊งค์คอลเซน
เตอร์) มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการรับแจ้ง
เหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.14)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อพบการกระทาความผิด
อาญา หรืออุบัติเหตุ ท่านยินดีเล่ารายละเอียดทุกอย่างของเหตุที่ท่านพบเห็น ให้เจ้าหน้าที่
ตารวจทราบ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.35) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านเชื่อ
ว่ า การแจ้ ง เหตุ เ มื่ อ พบการกระท าความผิ ด อาญา ถื อ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการลดป๎ ญ หา
อาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.90)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2 ข้อ คือ หากท่านพบคู่กรณีมีข้อพิพาทกัน ท่าน
จะแจ้งให้คู่กรณีไปพบเจ้าหน้าที่ตารวจในชุมชน เพื่ อให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และท่านยินดีที่
จะมีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือให้คู่พิพาทที่มีข้อขัดแย้ง สามารถต่อรองระงับข้อพิพาทกันได้
สาเร็จ โดยอาจมีทั้งตารวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมไกล่เกลี่ย มีระดับความคิดเห็นมาก
( ̅ = 4.16) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่า นเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตารวจมีบทบาทสูง ใน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญาเบื้องต้น ในชุมชนของท่าน ให้ ลุล่วงไปด้วยดี มีระดับ
ความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการข่าวยา
เสพติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าป๎ญหายาเสพติดเป็นป๎ญหาสาคัญที่ก่อให้เกิด
อาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 4.08) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่าน
มั่นใจ และอุ่นใจว่า หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของท่าน ชื่อของ
ท่านจะถูกปิดเป็นความลับ มีระดับความคิดเห็นมาก ( ̅ = 3.95)
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นมาก
( ̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่า ความ
ร่วมมือระหว่างตารวจกับประชาชนที่ดีขึ้นเท่าใด ก็จะทาให้ชุมชนของท่านปลอดภัยจาก
อาชญากรรมยิ่งขึ้นเท่านั้น มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( ̅ = 4.29) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ท่านยินดีที่จะบริจาคเงินหรือวัสดุสิ่งของอื่น ๆ เพื่อใช้ในการทางานของตารวจ
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เช่น การสร้างปูอมยาม การสร้างด่านตรวจประจาหมู่บ้าน เป็นต้น ระดับความคิดเห็นมาก
(̅ = 3.88)
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมินประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ ของ
พื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
1) พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ในภาพรวมไม่แ ตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบในด้ า นการปู อ งกั น และ
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่
เกิดเหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น และด้านการข่าวยาเสพติดและ
อาชญากรรมไม่แตกต่างกัน เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบในด้านการสร้างความสัมพัน ธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
2) พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ไม่แ ตกต่ า งกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุที่ แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบในด้ า นการปู อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
3) พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ น แบบในด้ า นการปู อ งกั น และปราบปราม
อาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิดเหตุ ด้าน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม และ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
4) พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิด
เหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กัน รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
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5) พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุด
ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษา
สถานที่เกิดเหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและ
อาชญากรรม และด้านการสร้างความสั ม พันธ์ ผู้ รับ บริก ารและงานชุม ชนและมวลชน
สัมพันธ์ไม่แตกต่างกัน
6) พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ด้านการรับแจ้งเหตุและการไปถึงที่เกิดเหตุเพื่อรักษาสถานที่เกิด
เหตุ ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาเบื้องต้น ด้านการข่าวยาเสพติดและอาชญากรรม
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ไม่แตกต่าง
กัน
สรุปผล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งการสรุปผลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. สรุปผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี มี
อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 15,000 บาท มีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี
และมีสถานภาพโสด
2. สรุปผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดด้านการข่าวยาเสพ
ติดและอาชญากรรม มีระดับความคิดเห็นมาก
3. สรุปผลการเปรียบเทียบป๎จจัยที่ส่งผลต่อการประเมิน ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบ ของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
3.1 เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการ
และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
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3.2 อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3.3 อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิ ทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นในด้านการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05
3.5 ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจ
ตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
3.6 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบไม่แตกต่างกันในทุกด้าน
อภิปรายผล
จากผลการดาเนิ น การศึก ษาประสิ ท ธิภ าพโครงการสายตรวจตาบลต้ นแบบของพื้น ที่
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ผู้วิจัยได้นาประเด็นที่ค้นพบจากการสรุปผลนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นมาก แสดงให้เห็นว่าโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบของพื้นที่เทศบาลเมือง
สุโขทัยธานีมีประสิทธิภาพมาก เกิดผลสาเร็จในการปฏิบัติโครงการ สอดคล้องกับแนวความคิดของยุวนุช
กุลาตี (2548) ที่อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยคานึงถึงความ ประหยัดทรัพ ยากรในทุก ๆ ด้านแต่
ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน วัสดุ สิ่งของและอื่นๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงาน
หรือบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ใช้เทคนิคที่ส ะดวกสบาย กว่ าเดิม คุ้มค่า และใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดใน
ขณะที่ต้องการผลงานมากที่สุด (efficiency is to do thing right)
2. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพมากที่สุดคือด้านการปูองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม แสดงให้ เห็ นว่า ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของโครงการสายตรวจตาบล
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ต้นแบบของพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่จะสามารถช่วยปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมได้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ แนวความคิ ดหลั กการตารวจอาชี พ 9 ประการ ของเซอร์โ รเบิ ร์ต พี ล (กองบัง คับ การ
ปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 1 ที่กล่าวว่า การปูองกันอาชญากรรมถือเป็นภารกิจพื้นฐานของ
ตารวจควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมและการจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมาย
และผลการศึกษายังสอดคล้องกับแนวความคิดบัญญัติ 10 ประการ ของตารวจผู้รับใช้ชุมชน
(กองบังคับการปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 7 ที่กล่าวว่า ทฤษฎีตารวจผู้รับใช้ชุมชนมุ่งเน้นการ
ปูองกันเพื่อไม่ให้อาชญากรรมเกิด มากกว่าการรอให้อาชญากรรมเกิดแล้ว จึงคิดติดตามจับกุมคนร้ายเพื่อ
ฟูองศาล กิจกรรมส่วนใหญ่ของตารวจที่ทาร่วมกับชุ มชน คือ สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มเข็งในการ
ปู อ งกั น อาชญากรรมด้ ว ยชุ ม ชนเองโดยใช้ เ ทคนิ ค แก้ ต้ น เหตุ ป๎ ญ หา การควบคุ ม อาชญากรรมจาก
สภาพแวดล้อม การจัดระบบเพื่อนบ้านเตือนภัย หรือจัดสายตรวจประชาชน เป็นต้น เพื่อมุ่งเปูาประสงค์
ในการลดอาชญากรรมและความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และในข้อที่ 9 ที่กล่าวว่า การเป็นหุ้นส่วน
และสร้างความร่วมมือระหว่างตารวจและชุมชน (Partnerships) ในระบบตารวจผู้รับใช้ชุมชน ประชาชน
ในชุม ชนคื อหุ้ น ส่ ว นของต ารวจ ในการร่ว มรั บผิ ด ชอบปูองกั นอาชญากรรม หรื อป๎ญ หาความไม่เป็ น
ระเบียบในชุมชน (ไม่ใช่เป็นป๎ญหาของตารวจฝุายเดียว) ตารวจและประชาชนในชุมชนต้องร่วมกันสารวจ
ป๎ญหาและความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับความเดือดร้อน หรือความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม และให้
ชุมชนร่วมใช้เทคนิคแก้ป๎ญหา เพื่อร่วมแก้ต้นเหตุป๎ญหาความเดือดร้อนจากอาชญากรรมดังกล่าว และ
ตารวจต้องสร้างความร่วมมือหรือเป็นแกนนาในการระดมทรัพยากรความร่วมมือ หรือให้ประชาชนร่วม
เป็นอาสาสมัครเพื่อดาเนินกิจกรรมปูองกันอาชญากรรม ได้ด้วยตัวชุมชนเอง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2564 ในยุทธศาสตร์ด้านที่ 1
เปูาประสงค์ที่ 2 : ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน ชุมชน และที่มีผลกระทบต่อ
สังคมในทุกระดับ และยุทธศาสตร์ที่ 3 - เปูาประสงค์ที่ 1 : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความเข้มแข็ง และ
เปูาประสงค์ที่ 2 : การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและให้บริการมีความพึงพอใจ
3. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบใน
ด้านการปู องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ดคือ ท่านเห็ นว่าการปูองกัน
อาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุ ด แสดงให้ เห็ นว่า ประชาชนคิดว่าการปู องกันอาชญากรรม เป็นความรับผิ ดชอบร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตารวจกับประชาชน สอดคล้องกับแนวความคิดบัญญัติ 10 ประการ ของตารวจผู้รับใช้ชุมชน
(กองบังคับการปราบปราม , 2556 : ออนไลน์) ในข้อที่ 4 ที่กล่าวว่า ใช้พลังความร่วมมือของประชาชน
และอาสาสมัคร (Volunteers) ในระบบตารวจผู้รับใช้ชุมชน มุ่งเน้นให้มีการใช้ความร่วมมือจากประชาชน
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เป็นอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ตามที่ชุมชนหรือในพื้นที่มีต้นทุนทางสังคม หรือมีการจัดตั้ง หรือมีความ
เหมาะสม ตารวจมีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือ กาหนดวิธีการจัดตั้ง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส
ช่วยเหลืองานปูองกันอาชญากรรม และแก้ไขความไม่เป็นระเบียบของชุมชนตามความเหมาะสม ซึ่งจะทา
ให้ ตารวจมี เวลาไปทางานปู องกั น ปราบปรามอาชญากรรมอื่ นได้ม ากขึ้น รูป แบบของอาสาสมั ครจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ชุมชน บางแห่งอาจจะเป็นการใช้อาสาสมัครที่มีหน่วยงานอื่นจัดตั้งไว้แล้ว หรือ
ตารวจ จัดตั้งขึ้นเอง แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่และชุมชน รวมถึงความพร้อมของสภาพชุมชน เช่น
อาสาสมัครตารวจชุมชน (ตชต.) สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เหยี่ยวเวหา อาสาจราจร ตารวจบ้าน สาย
ตรวจประชาชน สมาชิกกู้ภัย สมาชิกชมรมเพื่อนบ้านเตือนภัย อาสาสมัคร
4. จากผลการเปรียบเทียบเพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการ
สายตรวจตาบลต้นแบบในด้านการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสั มพันธ์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าเพศของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสุ โขทัย
ธานี ที่ แตกต่ างกัน มีค วามคิ ดเห็ น ต่ อประสิ ท ธิภ าพโครงการสายตรวจต าบลต้ นแบบในด้า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน และจากผลการเปรียบเทียบ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้น แบบในด้าน
การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ารายได้
ของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโครงการสาย
ตรวจตาบลต้นแบบในด้านการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเห็นว่าการปูองกันอาชญากรรม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ตารวจกับประชาชน แสดงให้เห็ นว่าประชาชนเห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้ตารวจกับประชาชนร่วมมือกัน
ปูองกันอาชญากรรม โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบจึงควรให้ประชาชนร่วมมือในการดาเนินการปูองกัน
อาชญากรรมในเชิงรุก (เช่น การสารวจหาพื้นที่ ที่ควรจะมีการติดแสงไฟส่องสว่าง)
2. จากผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ท่านมั่นใจ และอุ่นใจว่า หากท่านแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม ในชุมชนของ
ท่าน ชื่อของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของ
ตนเองในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ อาชญากรรม โครงการสายตรวจตาบลต้นแบบจึงควรเร่งสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับอาชญากรรม
3.จากการศึกษา พบว่าป๎จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบ คือ เพศที่แตกต่าง
กันมีผลที่แตกต่างกันในด้านการสร้างความสัม พันธ์ผู้รับบริการและงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ จึงควร
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ดาเนินงานมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึ งได้ง่ายต่อประชาชนทั้งสองเพศ และ
พบว่าผู้ มีร ายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อประสิ ทธิภ าพโครงการสายตรวจตาบล
ต้นแบบในด้านการปูองกัน และปราบปรามอาชญากรรมแตกต่างกัน จึงควรให้เจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไป
สอบถามประชาชนทุกระดับรายได้ อย่างเท่าเทียมกัน ถึง ป๎ญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการปูองกัน
อาชญากรรม เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพโครงการสายตรวจตาบลต้นแบบในพื้นที่อื่นๆต่อไป
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพโครงการของเจ้าหน้าที่ตารวจอื่นของพื้นที่เทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงคราม อาจารย์ประธานหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาให้คาปรึกษา และชี้แนะแนวทาง ที่เป็นประโยชน์
ในการทาวิจัย ให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุ ณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ทาวิจัยครั้งนี้ทุกท่านที่ ได้ให้ความช่วยเหลือแนะนา เสนอแนะ สนับสนุน เชื่อมั่น ไว้วางใจ ให้ผู้วิจัย
สามารถทาการวิจัยครั้งนี้ได้จนสาเร็จลุล่วง
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ (2542),ความหมายของประสิทธิภาพ
ยุวนุช กุลาตี. (2548 ออนไลน์). “การวัดประสิทธิภาพ”
Yamane , Taro. (1970). Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. New york : Harper
and Row Publication.
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
และเพื่อศึกษาป๎จ จัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
กลุ่ มตัว อย่ างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องกับงานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประกอบไปด้วย ประธาน
ชมรมผู้สูงอายุ และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วที่ได้รับเงินเบี้ยยัง
ชีพ พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหาร
ส่ว นตาบล ผู้ อานวยการกองคลั ง หั วหน้าสานักปลั ด นักพัฒ นาชุมชน และนักวิชาการเงินและบัญชี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
และกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จากการนานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจ่ายเงิน สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 จากขั้นตอนการดาเนินงาน 6 ขั้นตอน คือ 1) การรับจดทะเบียน 2) การตรวจสอบคุณสมบัติ 3)
การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึกข้อมูล 5) การขอรับกา ร
จัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่าองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงานในขั้นตอนการรับจดทะเบียน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
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กิ่วได้มีการดาเนินการประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพยังที่ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพื้นที่
และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่ตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุจากทาง
ทะเบี ย นราษฎร ท าให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง และจากการก าหนดป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนิ น งานสวัส ดิ การสั ง คมด้า นเบี้ ย ยัง ชี พผู้ อ ายุ ที่ ไ ด้จ ากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 7 ป๎จจัย คือ 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
2) ความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน 4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ7) การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีป๎จจัยที่ส่งผลให้ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ว มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ ล ดลง จ านวน 2 ป๎ จ จั ย ได้ แ ก่ 1)
ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมไม่สามารถลงทะเบียน
ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้ครบถ้วน และไม่สามารถตรวจสอบสถานะในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิม
ให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และ 2) ความเพียงพอของจานวน
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เพราะจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วมีไม่เพียงพอ และไม่เหมาะสมกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดี ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลในทางที่ ดีขึ้น จึงเห็นควร
ให้ ความส าคั ญ ในด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ข่ า วสารด้ านสวั ส ดิก ารเบี้ย ยัง ชี พผู้ สู ง อายุ อย่ า งทั่ ว ถึ ง ควร
ดาเนินการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ควรจัดให้มีการ
ดาเนิ น งานในด้ า นการเพิ่ม ขีด ความสามารถของบุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ ง านด้ า นงานสวัส ดิ การสั ง คม ควร
กาหนดให้มีการประเมินผลการดาเนินงานด้านงานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรดาเนินการจัดตั้ง
กองสวัสดิการสังคมเพื่อปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ และควรเพิ่มจานวนบุคลากรให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วที่มิสิทธิที่จะได้รับเบี้ยยังชีพนั้น ได้รับเบี้ยยังชีพ
กันอย่างทั่วถึงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป
Abstract
The purposes of studying the effectiveness of social welfare work on the elderly
subsistence allowance of Bankiew Sub-district Administrative Organization, Mae Tha
district, Lampang Province were to study on the effectiveness of social welfare and to
inspect the factors affecting the effectiveness of social welfare in the elderly living
allowance of Bankiew sub-district administrative organization, Mae Tha district, Lampang
province.
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The sample in this study was related to social welfare in elderly subsistence
allowance of Bankiew sub-district administrative organization including, the president,
the vice president of elderly club of each village in the area of Bankiew, which received
a contribution, sub-district employees who were responsible for social welfare in the
elderly, including Permanent Secretary Director of Finance, Chief Executive Officer,
Community developer, Finance and Accounting, members of the Sub-district
Administration Organization, board members of local administration, included the
president, Vice president, the secretary of president of Sub-district Administration
Organization and the village headman of Bankiew sub district area by collecting data
from the interview.
The results of the study on the effectiveness of social welfare in the elderly of
Baankiew Sub-district Administration Organization, by implementing government policies
according to the Ministry of Interior's regulations on the payment of living allowances for
local government organizations in 2005 and the regulations of the Ministry of Interior on
the criteria for the payment of allowances for the elderly in the local administration in
2009. The 6 steps are 1) Registration procedures 2) Qualification checks 3) Verification
and identification of the elderly’s living standards 4) Data recording 5) Budget allocation
6) Disbursements, budgets and subsistence allowances. It was found that Bankiew Subdistrict Administrative Organization was unable to complete the registration process and
procedures for monitoring the status and presentation of the elderly’s livelihood in
accurately and compltely. The social welfare work has been carried out on the
subsistence and still has not covered in all areas. Bankiew Sub-district Administration
Organization does not check the status and performances of elderly people living in the
registry. The data are inaccurate. And by determining the factors that affect the
effectiveness of social welfare work, the subsistence allowance, the age of the review,
the concept, the theories, and the related research, the research involved 7 factors as
followed 1) The knowledge of the officer 2) The ability of the officer 3) Inadequate
staffing 4) Material adequacy Equipment in operation 5) Budget adequacy 6)
Collaboration of personnel in the organization, and 7) Executive Support from the board
member.
It was found that there were two factors that affected the effectiveness of social
welfare work on the elderly living allowance of Bankiew Sub-district Administrative
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Organization. Those are 1) The capacity of the personnel. The social workers cannot
register new elders with full rights. It is not possible to check the status of life of the
elderly to be accurate before the disbursement of allowances to the elderly. 2)
Sufficiency of the number of personnel. The number of people working in the social
welfare of the Ban Kiew Sub-district Administration Organization is insufficient. It is not
suitable for workload.
The suggestions
From this study showed that the Ban Kiew Sub-district Administration
Organization could not effectively administer social welfare in the elderly. Therefore, in
order to improve the social welfare of elderly people living in Bankiew Sub-district
Administration Organization, it should be emphasized in the public relations, welfare
information, allowances, and elderly people thoroughly. The status and life of the
elderly should be checked from the registration database. Work should be organized to
increase the capacity of social welfare workers. The evaluation of social welfare activities
should provide an assessment of the welfare of the elderly. The Social Welfare Division
should be set up to perform social welfare work and should increase the number of
staff enough to work for the elderly in the area of Bankiew sub-district who are not
entitled to receive subsistence allowance thoroughly funded according to the
government's intention to help the elderly.
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านสุขภาพ ประกอบกับการสาธารณสุขที่
ดีและการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการมีห ลั กประกันทางด้านสุ ขภาพที่ครอบคลุ มทั่ว ถึงมากขึ้น ทาให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาวมากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 4.89 ของจานวนประชากรรวมในปี 2513 เป็นร้อยละ 9.38 ในปี 2543
ร้อยละ 10.58 ในปี 2549 และร้อยละ 11.7 ในปี 2553 คาดว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.02 ในปีแรกของแผนฯ เป็นร้อยละ
14.34 ในปีสุดท้ายของแผนฯจากนั้นยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 จะมี
ประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 20 ของประชากรรวม นั่น คือประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว
(รายงานสรุปสภาวะของประเทศ , 2554 , หน้า 11)
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การที่ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนและสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเกิดผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพราะขาดแคลนวัย
แรงงาน การสิ้นเปลืองงบประมาณในการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การหาที่อยู่อาศัยให้แก่
ผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลาพังหรือถูกทอดทิ้ง การจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ป๎ญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นนี้
รัฐบาลจะต้องมีการวางมาตรการในการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลได้ดาเนินการให้
การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุก็คือสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุของประเทศไทยได้มีการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2536 ระยะแรกกรมประชาสงเคราะห์เป็นผู้ดาเนินการในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ยากจน และไม่สามารถหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองได้ โดยการดาเนินตามโครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สู งอายุ และครอบครั ว ในชุมชน ซึ่งกระทรวงการคลั งได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาความเดือดร้อนในอัตราคนละ 200 บาทต่อเดือน
และจะได้รับเบี้ยยังชีพไปตลอดชีพของผู้สูงอายุ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลได้เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เป็นคนละ 300 บาทต่อเดือน โดยกรมประชาสงเคราะห์ได้มอบหมายให้สานักงานประชาสงเคราะห์
จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการผ่านศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
รัฐบาลสมัยพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ดาเนินการถ่ายโอนภารกิ จเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ ใ ห้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยให้ ด าเนิ น งานที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยโอนตามระเบี ย บกรม
ประชาสงเคราะห์ ว่าด้ว ยการจ่ ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพส าหรับผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2543 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 สานักงบประมาณได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดวางฎีกาเบิก
จ่ายเงิน โดยให้เป็น ไปตามระเบีย บกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
สาหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2543 ต่อมาได้มีการปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมคนละ 300
บาทต่ อ คนต่ อ เดือ น เป็ น คนละ 500 บาทต่ อ คนต่ อ เดื อ น ตามที่ ก ระทรวงมหาดไทยได้ เ สนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2549 (มติคณะรัฐมนตรี , 2549)
ในสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ดาเนินการตามนโยบาย โดยดาเนินการ
จ่ายเบี้ยยังชีพตามระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พ.ศ. 2552 ซึ่งกาหนดให้ผู้ที่จะมีสิทธิได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่
เกิดก่อน 1 เมษายน 2492) และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากรัฐ ต่อมา
รัฐบาลได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เพื่อช่วยเหลือเรื่องเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในอัตราเดือนละห้าร้อยบาท หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นเบี้ยยังชีพใน
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงกันทั่วประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ยิ่งลักษณ์ ชิน
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วัตรเป็นนายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุ นโยบาย
เร่ งด่ว นดาเนิ น การในปี แรก จั ดให้ มีเ บี้ยยังชี พรายเดื อนแบบขั้นบันไดส าหรับ ผู้ สู งอายุ โดยผู้ ที่มีอายุ
60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่องการกาหนดอัตราเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เพื่อให้การดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2553 และประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพโดยให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและ
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาล(มติคณะรัฐมนตรี , 2554)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปางเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นๆที่ได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลในการดาเนินการจ่าย เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่ง
รัฐบาลได้โ อนเงิน งบประมาณในรูปแบบของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามจานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ประจ าปี 255 6 ข้ อ มู ล เดื อ น
พฤศจิกายน 2556 มีจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด 888 คน และได้ดาเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็น
ประจาทุกเดือน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้จัดทาโครงการอบต.บ้านกิ่ว
สัญจรพบประชาชน จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับทราบป๎ญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนตาบล บ้านกิ่วทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนตาบลบ้านกิ่วที่เข้าร่วมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน และรับทราบถึงวิธีการ และขั้นตอนต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นประจาทุกปี แต่ในการดาเนินงานที่ผ่านมายังพบป๎ญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุหลายประการ อาทิ 1) ผู้สูงอายุไม่รู้สิทธิ
ของตนในการมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพภายในระยะเวลาที่กาหนด 2) การย้ายภูมิลาเนาของผู้มี
สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไม่ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ทาให้มีการเบิกเงินเกิน 3) การ
ตรวจสอบและรับรองการมีชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ชุมชน ที่ขอความร่วมมือจากผู้นาชุมชน ได้แก่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดาเนินการให้แต่ไม่ทันตามกาหนด จากป๎ญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้ศึกษาซึ่งมีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว จึงต้องการทราบถึงประสิทธิผลของการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และทา
รบถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. เพื่อศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
วรเดช จันทรศร (2551 , หน้า 129 - 146) ได้มีการประมวลตัวแบบของนักวิชาการที่ได้ศึกษา
เพื่อสังเคราะห์แนวคิดที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี เพื่อใช้อธิบายว่าองค์กร ต่าง ๆ
ที่สามารถนานโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีป๎จจัยอะไรที่เป็นเงื่อนไข
สาคัญที่จะทาให้นโยบาย แผนงานโครงการ ดาเนินการสาเร็จบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งตัวแบบที่เอื้ ออานวยต่อ
การนานโยบายไปปฏิบัติรวม 6 ตัวแบบ ได้แก่
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนี้มีแนวคิดว่า การใช้หลักด้านเหตุผลเป็น
สิ่งสาคัญที่สุดที่จะชี้วัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ องค์กรหรือ
หน่วยงานที่ปฏิบัติการนั้นจะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลสาคัญในการตัดสินใจดาเนินการ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องยึดหลักมีเหตุมีผลเป็นสิ่งที่จะต้องขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางที่สุด นโยบาย
แผนงาน หรือโครงการที่จะประสบความสาเร็จ จะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์และภารกิจอย่างชัดเจน
มีการมอบหมายงาน มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยหลักการที่มีเหตุผลชัดเจน
2. ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนี้จะให้ความสาคัญในเรื่องสมรรถนะ
ขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบาย แผนงาน หรือโครงการ
ไปปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการนานโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติว่าขีด
ความสามารถที่จะปฏิบัติงานอย่างสอดคลองกับความคาดหวังของ หน่วยงานเพียงใด องค์กรจาเป็นต้องมี
โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและทางเทคนิค
อย่างเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่
เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ
3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิดตามตัว
แบบนี้ได้ให้ความสาคัญเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมี แนวคิดว่า บุคลากรเป็น ทรัพยากรที่
สาคัญที่สุดในองค์กร จึงให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนในองค์กร การทางาน
เป็ น ที ม โดยการท างานในทีม จ าเป็ นต้ อ งค านึ ง ถึง การมี ส่ ว นร่ว มค านึง ถึ งการจู ง ใจ การใช้ ผู้ น าอย่ า ง
เหมาะสม การสร้างความรู้สึกรักผูกพันกับองค์กร การยอมรับ การพัฒนาทีมงานมากกว่าการใช้กาลัง
บังคับควบคุม ตัวแบบนี้จึงให้ความสาคัญเพิ่มเติมต่อกระบวนการสื่อสารสองทาง การมีส่วนร่วมในการ
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กาหนดนโยบายของผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความตระหนักและ
ผูกพันกับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการขณะที่การให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กาหนดนโยบายแต่เพียง
ลาพัง จะเป็นผลเสียและไม่สอดคลองกับฐานคติการพัฒนาองค์กรตามแนวคิดนี้
4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็น
แนวคิดทางสังคมวิทยาที่อธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขั้ นตอนค่อนข้างมาก มีแบบแผน
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการ และมีการกาหนดระบบคุณธรรมเอาไว้อย่างแน่นอนตายตัว อย่างไรก็ตาม
ภายในองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ(รูปนัย) เพียงอย่างเดียว แต่จะ
ประกอบด้วยแบบแผนความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย แต่มักจะเป็นกรณีของ ข้าราชการระดับล่าง
ทั้งสิ้น เพราะว่าข้าราชการระดับล่าง เป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่ใช้วิจารณญาณของ
ตนในการตัดสิ น ใจให้ บ ริการประชาชนทั้งสิ้ น ผู้ บังคับบัญชาไม่มีโ อกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชา
ตลอดเวลาได้ ดังนั้นสิ่งที่จะวัดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายจึงขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้นา
นโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่ไปปฏิบัติโดยตรง ว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบัติราชการหรือมี
อุปสรรคข้อจากัดมากน้อยประการใด
5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนี้ยึดหลักการว่า นโยบายเป็นการแบ่งสรร
คุณค่าในสังคม ดังนั้นนโยบายในเรื่องหนึ่ง ๆ จะมีผู้ที่ได้รับประโยชนกับผู้ที่สูญเสียประโยชน์เสมอ และ
โดยปกติในแต่ละฝุายจะให้คุณค่าของนโยบายแตกต่างกัน และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้เป็น
อันดับแรก ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ทุกฝุายจะเห็นชอบและปฏิ บัติตามนโยบายอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัวแบบ
นี้เห็ น ว่าจ านวนของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเป็นประเด็นที่ส าคัญในการเจรจาต่อรอง หากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมีจานวนน้อย โอกาสที่จะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่าในการเจรจาที่มีหน่วยงานมาก ๆ
ความสามารถในการเจรจาต่อรองของ ผู้ เล่ นจะเกี่ยวข้องกับบุคลิ กภาพ ความรู้ความสามารถ ความ
ชานาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพของผู้มีอานาจและทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุน
จากบุ คคลและองค์ก รต่ า ง ๆ เช่ น บุ คคลส าคัญ หั ว หน้ าหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง สื่ อ มวลชน และกลุ่ ม
ผลประโยชน์อื่น ๆ
6 ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี้เป็นตัวแบบที่รวบรวมจากแนวคิดของทั้ง
5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ที่ มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ที่ประสบ
ความสาเร็จทั้งในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตัวแปรอิสระที่นามาพิจารณา
ประกอบด้วย 4 ป๎จจัย คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผนและควบคุม ภาวะผู้นาและ
ความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก
แนวคิดประสิทธิผลขององค์กร
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542 , หน้า 26) กล่าวว่า ประสิทธิผล เป็นการวัดผลผลิตของงาน
(Output) ซึ่งเป็นการบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่กาหนดไว้ซึ่งในบางครั้งไม่ได้คานึงถึง
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ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการอธิบายถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ทางานที่ส ามารถช่ว ยให้องค์การบรรลุ เปูาหมาย ประสิ ทธิผ ล จะอธิบายถึงการกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง
(Doing the right things) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือวิธีการที่จะทาให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์
ส่วนประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสาคัญระหว่างป๎จจัยนาเข้า (Input) และผลผลิต (Output) โดยมี
เปูาหมายที่จะใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต่าที่สุด
พิทยา บวรวัฒนา (2543 , หน้า 176) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง การที่บุคคลในองค์การ
สามารถทางานได้สาเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งเอาไว้ ประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องของความสาเร็จขององค์การใน
การกระทาสิ่ งต่าง ๆ ตามที่ได้ตั้งเปูาหมายเอาไว้ องค์การที่มีประสิทธิผลสู งจึงเป็นองค์การที่ประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในการทางานตามเปูาหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
กณิการ์ แก้วเคียง (2552 , หน้า 32) ได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยั งชีพ
ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลขุนตัดหวาย อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” พบว่ากระบวนการ
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน มี 2 กระบวนการคือ
ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน จานวน 6 ใน 9 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 และหมู่ที่ 9 ให้
ผู้สูงอายุทุกคนในหมู่บ้านเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามลาดับอายุ แต่ด้วยความจากัดของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจึงให้ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแล้วลดหลั่นกันตามลาดับจน
ครบจานวน เป็นการง่า ยต่อการบริหารจัดการ เมื่อมีการหมดสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ประธานศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้ านทาการเลื่อนล าดับผู้ สูงอายุลาดับถัดไปรับเบี้ยยังชีพแทน โดยไม่ต้องมีการสอบ
ประวัติ ส่วนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 , 6 และ 8 พิจารณาให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
ตามหลักเกณฑ์ คือมีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ฐานะยากจนหรือไม่มีคนดูแล แต่ใน
กระบวนการคัดเลือกผู้ที่เกี่ยวข้องยังใช้อานาจแทรกแซงกฎหมายบริหารจัดการเพื่อเอื้อต่อเครือญาติ พวก
ฟูอง ทาให้ประชาชน และผู้สูงอายุไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมเสนอเหตุผลความจาเป็น ความต้องการเพื่อเป็น
ข้อมูลร่วมในกระบวนการคัดเลือก สาหรับการอนุมัติผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลขุนตัดหวายเหตุด้วยความจากัดด้านงบประมาณและกาลังคน บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่
สามารถบริหารจัดการเงินสงเคราะห์สนองต่อความต้องการผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเท่า
เทียมในภาพรวมได้จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจานวนเท่ากันในแต่ละหมู่บ้าน และสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน ด้วยการอนุมัติทุก
รายชื่อ ที่ ศูน ย์ ส งเคราะห์ ร าษฎรประจ าหมู่ บ้ านน าเสนอให้ เ ป็ นผู้ ไ ด้รั บ เงิ น สงเคราะห์ เ บี้ย ยั งชี พ การ
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ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับองค์กรหมู่บ้านน้อยขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
งานเบี้ยยังชีพ และสิทธิ์พึงมีแก่ผู้สูงอายุในชุมชน
บุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 96 - 100) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า
ผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเทศบาลสามารถจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตรงตามกาหนดเวลา ในขณะที่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนไม่ตรงตามกาหนดเวลา แต่
เทศบาลตาบลหนองปล้องได้มีวิธีการแก้ป๎ญหาโดยให้ยืมเงินสะสมเพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพให้ตรง
ตามกาหนดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สาหรับความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด
เนื่องจากเทศบาลได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคอยอานวยความ
สะดวก และให้ บ ริ การแก่ผู้ สู งอายุ หรือตัว แทนผู้ สูงอายุ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังให้ บริการแนะนา
ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้คาปรึกษาแนะนาและช่วยเหลือแก้ไขป๎ญหา
การดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุ ในขณะที่เทศบาลมีบุคลกรในการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุไม่เพียงพอต่อภาระงาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จั ดให้มี
การประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถ่ายโอนมาสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน คุณสมบัติของผู้สูงอายุ
ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการดาเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความรู้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี ในด้านป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ
ประกอบด้วย ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนของระเบียบวิธี
ปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความสามารถด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากผู้บริหาร ความร่วมมือ
และการสนับสนุนของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านความชัดเจนของนโยบาย ป๎จจัย
ที่เกี่ย วข้ องกับ การดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ย ยังชีพผู้ สู งอายุ ด้านความชัดเจนของนโยบาย
โดยรวมอยู่ ในระดับ มากที่สุด เนื่ องจากส านักงานปลั ดส านักนายกรัฐ มนตรีได้จัด ทาคู่มือการกระจาย
อานาจให้ แ ก่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เพื่ อให้ ทราบถึง วัต ถุ ประสงค์ ของนโยบายถ่า ยโอนภารกิ จ
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในด้านความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้ านความชัดเจนของระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน และได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมแนวทาง
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ขั้น ตอน และวิธี ก ารปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้า ที่ เพื่อ ให้ เ ข้า ใจและสามารถด าเนิ น งาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง ในด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ป๎จ จั ย ที่เกี่ย วข้องกับ การดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุด้านความสามารถในการ
ปฏิบั ติงานของบุ คลากร โดยรวมอยู่ ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากรได้ให้ ความสนใจศึกษาคู่มือการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ส่ ว นกลางจั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ปละได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ซั ก ซ้ อ มแนวทางขั้ น ตอน และวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน ประกอบกับบุ คลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะในการทางานด้านสั งคมสงเคราะห์และผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการดาเนินงานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี ในด้านความ
เหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้ สูงอายุ ด้านความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เทศบาลได้กาหนดอานาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
สังคม โดยมีนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน และมีพนักงานจ้า งตามภารกิจจานวน 1 คน จานวนผู้สูงอายุ
391 คน และเทศบาลตาบลหนองปล้ องได้รับความร่ว มมือจากกานันผู้ ใหญ่บ้านในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งให้ผู้สูงอายุ
ไปรับเงิน และการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่ อมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต มีผลทาให้การดาเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปโดยสะดวก ในด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
สวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ ย ยั งชี พผู้ สู งอายุด้านความเพียงพอของวัส ดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากเทศบาลได้มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานเพียงพอกับปริมาณงาน
นอกจากนี้ ท างเทศบาลยั ง สามารถจั ด ตั้ ง งบประมาณในการจั ด ซื้ อ ได้ ค่ อ นข้ า งสะดวก อี ก ทั้ ง เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ที่ มี อ ยู่ ก็ อ ยู่ ใ นสภาพการใช้ ง านได้ ดี พร้ อ มจะใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในด้ า น
ความสามารถด้านงบประมาณ ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ด้านความสามารถด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการดาเนินงานด้านการเงินการคลัง
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสบป๎ญหาการโอนจัดสรรเงิน
อุดหนุนล่าช้า แต่เทศบาลตาบลหนองปล้องได้แก้ป๎ญหาดังกล่าวข้างต้นโดยการยืมเงินสะสมมาเพื่อจ่าย
ให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้ านการสนับสนุนจากผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับ
มก ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานสวัสดิการสังคม และความสาคัญของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางานโดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และร่วมแสดงความสามารถในการทางาน ทั้งนี้หาก
ประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ โดยมีโครงการให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ และได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้
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และทักษะในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และในด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร ป๎จจั ยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้บริการด้วยความเต็มใจ มี
ความกระตือรือร้นในการให้บริการที่รวมเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจากนี้
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพเป็นภารกิจหลัก ด้วยเหตุผลที่การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาเดือดร้อน และเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทของเทศบาลในการ
เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ปุณยนุช สุภผา (2553 , หน้า 83 - 86)ได้ศึกษาเรื่องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขา อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขา อาเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ความชัดเจนของนโยบาย รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ เนื่องจากส่วนกลางได้จัดทาคู่มือกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงวัตถุป ระสงค์ของนโยบายถ่ายโอนงานสวัสดิการ
แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น ไม่ต่ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน ทั่งนี้การดาเนินงาน
จะต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานและติดตามตรวจสอบ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแยกจากงานอื่นอย่างชัดเจน และจานวน
บุคลากรที่มีอยู่เหมาะสมกับภาระงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องรับผิดชอบ ในส่วนของ
การสนับ สนุนจากผู้ บริหาร ผู้บริ หารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคมและ
ความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทางาน โดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิด เสนอความคิดเห็นร่วมกันและร่วมแสดง
ความสามารถในการทางาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิด ร่วมกัน
แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถอย่างสม่าเสมอ ในด้าน
ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ไม่ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีหลั กการคิดวิเคราะห์ถึงเหตุและผล สามารถมองเห็นการปฏิบัติห น้าที่ตามภารกิจหรือ
กิจกรรมโครงการต่างๆ ได้ละเอียดและเห็นประโยชน์ความสาคัญของดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สู งอายุมาใช้ดังกล่ าวได้ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของบุคคลผู้ มีส่ว นเกี่ยวข้องที่มีสถานภาพบุคคล
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร

1453

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ส่วนตาบลสามขา อาเภอกุฉิน ารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายได้ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐ านที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ทัศนคติของผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสามขา ได้มองเห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่แต่ละส่วนงานทั้งฝุายข้าราชการหรือพนักงาน
ประจาที่ยึดหลักหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้บริหารมีคุณธรรม
ตระหนักในหน้าที่รักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ดี จึงมีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขาไม่แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อ
สอบถามความคิด เห็ น ของผู้ ที่เกี่ย วข้องต่อประสิ ท ธิผ ลการดาเนินงานสวัส ดิการสั ง คมด้านเบี้ยยังชี พ
ผู้สู งอายุ ขององค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ท ะ จังหวัดล าปาง เกี่ยวกับป๎จจัยที่มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากร คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ประกอบไปด้วย 1) ประธานชมรมผู้สูงอายุประจา
หมู่บ้าน และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้าน ที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว 2) พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุ ได้แก่ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าสานักปลัด นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการเงินและบัญชี
3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว 4) คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่ว 5) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว
2. กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ศึกษาดาเนินการจัดเก็บข้อมูลจากประชากรซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยเป็น ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอ
แม่ทะ จังหวัดลาปาง ประกอบไปด้วย
1. ประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้าน และรองประธานชมรมผู้สูงอายุประจาหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านกิ่วที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จากทั้งหมด จานวน 19 คน
ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างประชากรแบบง่าย (simple random sampling) ให้ได้จานวน
ประชากรตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 10 คน
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2. พนักงานส่วนตาบลที่รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 5 คน
ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล ผู้อานวยการกองคลัง หัวหน้าสานักปลัด นักพัฒ นาชุมชน และ
นักวิชาการเงินและบัญชี
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จากทั้งหมด 20 คน ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีสุ่ม
ตัวอย่างประชาชากรแบบง่าย (simple random sampling) ให้ได้จานวนประชากรตัวอย่าง จานวน
ทั้งสิ้น 10 คน
4. คณะผู้บริหารท้องถิ่น จานวน 4 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว รองนายก
องค์การบริ ห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่วคนที่ 1 รองนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่ว คนที่ 2 และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
5. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว จานวน 10 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์ (interview) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จาก
การทบทวนแนวคิด และแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภายในการควบคุมดูแลและให้คาแนะนาของ ปลัด อบต.บ้านกิ่ว และอาจารย์ในสาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 2 ท่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารโดยนามา
วิเคราะห์เนื้อหาและบรรยายเชิงพรรณนา อภิปรายผล สรุปผล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดาเนินงาน
ด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป
สรุปผลการวิจัย
1. ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ผู้ศึกษาได้กาหนดป๎จจัย ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัส ดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ได้แก่ 1) ความรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 3) ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือ
ของบุคลกรในองค์การ และ7) การสนับสนุนจากผู้บริหาร และพิจารณาจากสภาพป๎ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่อการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่
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ทะ จังหวัดลาปาง ได้ผลจากการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อทราบประสิทธิผลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สู งอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง และ 2) เพื่อทราบถึงป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้ สู งอายุ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ 1) การรับจดทะเบียน 2)
การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึก
ข้อมูล 5) การขอรั บ การจั ดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ
รายละเอียด ดังนี้
1.1 การรับจดทะเบียน
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการรับจดทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วจะดาเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี
โดยผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปมาลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มี
ผู้สูงอายุรายเดิม จานวน 843 คน และมีผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมจากการรับจด
ทะเบี ย นของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ภายในเดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2555 เพื่ อ ขอตั้ ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จานวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 888 แต่เมื่อพ้นระยะเวลาในการรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วมาติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อ
ขอรั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ เนื่ อ งจากไม่ ท ราบว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ได้ ก าหนดรั บ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ แต่ไม่สามารถดาเนินการตามคาขอได้ เนื่องจากพ้นระยะเวลาใน
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้ว จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ โดยต้องรอลงทะเบียนในปีถัดไป
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพไม่
สามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่ อการยั ง ชีพ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 เป็นผลทาให้การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วในขั้นตอนการรับ
จดทะเบียนไม่มีประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.2 การตรวจสอบคุณสมบัติ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มาลงทะเบียน
ขอรั บ เงิน เบี้ ย ยั งชีพผู้ สู งอายุ จ าก องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว จะดาเนินการโดยคณะกรรมการ
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ตรวจสอบคุณสมบั ติของผู้สูงอายุในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งแต่งตั้งโดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สูงอายุให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด ดังนี้ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นตามทะเบี ยนบ้าน
3) มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้แก่ ผู้รับเงินบานาญ เบี้ ยหวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน
รายได้ประจา หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจา
ยกเว้นผู้พิการและผู้ ปุวยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
จากการตรวจสอบจากเอกสารพบว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่ว สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุรายใหม่ที่ขอรับเบี้ ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.3 การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุราย
เดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจะดาเนินการภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วจะดาเนินการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิต ของผู้สูงอายุรายเดิมที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จาก องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วโดยการส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว ดาเนินการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมในแต่ละ
หมู่บ้านแล้วให้ส่งเอกสารแบบรายงานการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมคืน
ให้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเพื่อบันทึกข้อมูลจานวนผู้สูงอายุและรายงานต่อสานักงานส่ง เสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปางเพื่อขอรับงบประมาณ แต่ในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา
พบว่า การน าเอาข้อมูลการตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้ สูงอายุที่ได้จากกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน นั้นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เพราะมีผู้สูงอายุบางคนได้ย้ายจากหมู่บ้า นไปอยู่ต่างจังหวัด ไม่ได้แจ้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว หรือแจ้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ จึงได้ข้อมูลที่ไม่แน่นอนและไม่ถูกต้อง
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ได้ตรวจสอบสถานะและ
การดารงชีวิตของผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
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2552 ที่กาหนดไว้ทาให้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด (กรณี
โอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร) จึงต้องมีการติดตามทวงเงินคืนจากผู้สูงอายุ
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการ
ตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.4 การบันทึกข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจานวนผู้ สูงอายุที่มีสิ ทธิได้รับเบี้ยยังชีพจาก
องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านกิ่ ว ทั้งรายเดิม ที่ได้ผ่ า นการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และรายใหม่ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของการมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะทาการบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์และ
รายงานจานวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพไปยังสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
โดยในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลจานวนผู้สูงอายุและการรายงานให้จังหวัดไม่พบข้อมูลป๎ญหาใด ๆ องค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้ครบถ้วนและส่งรายงานให้จังหวัดเสร็จ
ตามเวลาที่กาหนด
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว โดยเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลจานวนผู้สูงอายุที่มี
สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพที่ผ่านกระบวนการขั้นตอนตามที่ระเบียบกาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน เป็นผลทาให้การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.5 การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
กิ่ว ก็ได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ตรวจสอบและจัดทา
ทะเบียนประวัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิแล้ว บันทึกข้อมูลส่งรายงานให้กับส านักงานส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดลาปางทันตามเวลาที่กาหนด คือภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปางแจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพไปยังกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาจะเห็ น ได้ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว โดยเจ้ า หน้ า ที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถจัดส่ง
ข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลาปาง
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เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบได้กาหนดไว้ เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่วัตถุประสงค์ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
1.6 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
จากการศึกษาพบว่า ในขั้น ตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุจะมีขั้นตอนดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจัดทาคาเสนอขออนุมัติเบิกเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิทั้งแบบรับเงินสดด้วยตนเองและแบบโอนผ่านทางบัญชีธนาคาร 2) จัดทาฎีกา
เบิกจ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 3) กองคลังดาเนินการเบิกเงินงบประมาณและโอนงบประมาณให้กับ
ผู้สูงอายุในกรณีรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร 4) ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพลงพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้ านเพื่อ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะขอรับเป็นเงินสดโดยการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ
ที่ได้ก ล่ าวมาในข้างต้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านกิ่ว โดยผู้ รับ ผิ ดชอบของงานในแต่ล ะขั้ นตอน
สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง สามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สู งอายุตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถดาเนินงาน
ตามขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
เป็นผลทาให้การดาเนินงานสวั สดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้
กาหนดไว้
สรุป ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่ วน
ตาบลบ้ านกิ่วได้กาหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกรทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552 ตามขั้นตอนดังนี้ 1) การรับจดทะเบียน 2) การตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึกข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6)
การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จานวน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการรับจดทะเบียน เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถรับจดทะเบียนผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่มีสิทธิได้รั บเบี้ย ยังชีพได้อย่ างครบถ้ว น และในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการแสดงการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุ เพราะองค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถตรวจสอบสถานะและการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมให้มีความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุใน
กรณีการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร
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จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ที่กาหนดไว้
2. ป๎จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้แก่ พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
คณะผู้บริหาร มีความรู้ในระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการ
สังคมไปร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ ด้านงานสวัสดิการสังคมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดขึ้น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการแจ้งระเบียบและแนวทางการปฏิบัติให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้นาความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอด
ให้กับบุคลากรขององค์กรในช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดทาผลรายงานการประชุม/ฝึกอบรม เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา ทาให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายงานผลการฝึกอบรมดังกล่าวก็จะมี การแจ้งเวียนให้กับ
บุคลากรในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน นอกจากนั้นทาง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วก็ได้กาหนดให้
พนักงานส่วนตาบลผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดขึ้น
หรื อเป็ น หลั กสู ตรที่ ห น่ ว ยงานที่มีห น้าที่ ในการจั ดการฝึ กอบรมได้จั ดขึ้น จะต้ องน าความรู้ ที่ได้ รับมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในองค์การในการประชุมประจาเดือนส่งผลให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลได้มีความรู้และทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
อย่างดี และในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วก็มีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นจะนาเอาระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับหนังสือสั่งการต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยหรือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบั ติงานตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้รับทราบ
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วพร้อมทั้งถ่ายสาเนาเอกสารระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการต่างๆ ให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วทุกคน เพื่ อประกอบใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนตาบลผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพที่ได้ร่วม
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว และดาเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
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ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้นาชุมชนและประชาชนได้รับทราบตามโครงการ อบต.บ้านกิ่วสัญจรพบ
ประชาชนเพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว โดยออกประชาคมทุกหมู่บ้าน
ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านกิ่ว ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ของทุกปี ทาให้ประชาชนที่มาร่วม
ประชุมประชาคมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากการประชาสัมพันธ์ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วในการเข้าร่วมประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อร่วมจัดทาแผนพัฒนาสามปีโดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเป็นผู้จัดประชุมประชาคมใน
เขตพื้นที่หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ นอกจากนั้นยังได้รับการแนะนา และคาปรึกษาจากเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
สังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วที่มาชี้แจงเพิ่มเติมในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงให้ก ารแก้ไขป๎ญหา
และข้อขัดข้องต่างๆ ในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว แต่ในการจัดประชุม
ประชาคมที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เป็นผู้จัดนั้นก็ยังประสบป๎ญหาในบางหมู่บ้านประชาชนไม่
เห็นถึงความสาคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ทาให้ไม่ทราบข้ อมูลข่าวสารที่มีสาระสาคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและญาติพี่น้อง โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทา
ให้ผู้สูงอายุบางคนไม่ได้ลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุตามเวลาที่กาหนด
ผลจากการศึกษาในประเด็นความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าพบว่าส่งผลให้ประสิทธิผลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
ที่ได้กาหนดไว้ เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่บุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถนาไปใช้ใน
การดาเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2) ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีอยู่ 2 ส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งโดยเฉพาะได้แก่นักพัฒนา
ชุมชน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่หลักในด้านงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ การดาเนินการลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่มี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนดและการส่งรายชื่อผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
สิทธิของผู้สูงอายุเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติว่าครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด
หรื อไม่ ซึ่งเจ้ าหน้าที่ผู้รั บผิ ดชอบก็ได้ดาเนินการดาเนินการลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพของ
ผู้สู งอายุ รายใหม่ได้ตามขั้น ตอนที่กาหนด แต่ยังไม่ครบถ้ว นเพราะผู้ สู งอายุบางคนในพื้นที่ไม่ทราบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมายื่น

1461

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คาขอและลงทะเบียนจึงทาให้ไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ต้องรอมาลงทะเบียนยื่นคาขอในปีถัดไป ในส่วน
ของผู้สูงอายุรายเก่าที่เ คยได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบ
สถานะและการแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการประสานงานและขอความร่วมมือจากกานัน
ผู้ ใ หญ่บ้ า นในพื้ น ที่ ช่ ว ยตรวจสอบและรั บ รองสถานะและการด ารงชีวิ ต อยู่ข องผู้ สู ง อายุ ในเขตความ
รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานะและการดารงชีวิตอยู่
ของผู้ สูงอายุในพื้นที่ตาบลด้ว ยตนเองและไม่ได้ตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้ สู งอายุจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การนาผลการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุที่ได้ จาก
กานัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ บางครั้งได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วต้องจ่ายเงินผิดพลาดในกรณีโอนเงินให้ผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคาร
และต้องดาเนินการติดตามทวงเงินเบี้ยยังชีพคืนจากผู้สูงอายุหรือญาติผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าหากติดตามทวงเงิน
คืนไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องนาเงินมาชดใช้เอง และอาจต้องรับโทษทางวินัย เพราะบกพร่องใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการจ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนตรงตามเวลาที่กาหนด คือภายในวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน และจานวนเงินเบี้ย
ยังชีพที่จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทั้งแบบรับเป็นเงินสดด้วยตนเองและแบบโอน เงินผ่านบัญชีธนาคารก็มีความ
ถูก ต้ องและครบถ้ว น 2) เจ้ าหน้ าที่ ร่ ว มปฏิ บั ติง านสวั ส ดิ การสั งคมด้า นเบี้ย ยั ง ชีพ ผู้ สู งอายุ ได้ แ ก่
ผู้อานวยการกองคลัง และนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ได้
ดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสร็จทันตามเวลาที่ระเบียบกาหนด
ผลจากการศึกษาในประเด็นความสามารถของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นกิ่ ว อ าเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง พบว่า ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผล
ลดลง เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมไม่สามารถรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ได้ครบตามจานวน
ผู้สูงอายุที่มีสิทธิในพื้นที่ตาบล และไม่สามารถสอบสถานะและการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมให้มีความ
ถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
3) ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้ง
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในงานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ซึ่งอยู่การกากับดูแลของหัวหน้าสานักปลัด โดยที่จานวนผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ตาบลบ้านกิ่วมีจานวน 888 คน ที่จะต้องดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ เดือน อีกทั้งยัง
ต้ อ งด าเนิ น การตามขั้ น ตอนต่ า งๆ ของผู้ สู ง อายุ ร ายใหม่ ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวน
เพิ่มขึ้น ทุก ๆ ปี ประกอบกับต้องปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบอีกหลาย
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อย่าง เช่น งานสวัสดิการคนพิการ งานสวัส ดิการเด็กยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในด้านต่าง ๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความไม่
เหมาะสมกับงานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ แต่ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่
ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานงานไปยังผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วที่อยู่ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านช่วยดาเนินการในเรื่องจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัส ดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ การแจ้งให้
ผู้สูงอายุในพื้นที่ไปรับเงินเบี้ยยังชีพ การแจ้งผู้สูงอายุในพื้นที่เสียชีวิต นอกจากนั้นในการให้บริการจ่ายเงิน
เบี้ ย ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นแต่ ล ะหมู่ บ้ า น ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานในการให้การบริ การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปรับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว และยัง
เป็ น การแบ่ งเบาภาระงานให้ กับ ผู้ รั บผิ ดชอบงานสวัส ดิก ารสั ง คมด้ านเบี้ ยยังชี พผู้ สู ง อายุ เพื่ อให้ การ
ดาเนินงานในการจ่ายเบี้ยยังชีพเสร็จทันตามกาหนดเวลาที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
ผลการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผล
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีประสิทธิผล
ลดลง เพราะจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
จานวนไม่เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ
4) ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่า
เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ที่ จาเป็นที่ต้องใช้ในงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีความพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ และวัสดุ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานเอกสาร มีความเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ก็มีความพร้อม และมีจานวนเพียงพอต่อการใช้งาน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถตั้ง
งบประมาณรองรับในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้งาน โดยในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของแต่ละปีก่อนวันที่ 15 เดือนสิงหาคมของทุกปี ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลภายในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะ
รวบรวมโครงการทั้งในส่วนที่มาจากความต้องการของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะรวบรวมแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลเองตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ต้องการดาเนินการ รวมถึงการจัดหาครุภัณฑ์สานักงานต่าง ๆ ที่แต่ละส่วนราชการภายในต้องการนามาใช้
งาน ก็ จ ะต้ อ งบรรจุ ร ายการครุ ภั ณ ฑ์ นั้ น ลงไว้ ใ นแผนพั ฒ นาสามปี จึ ง จะสามารถน าข้ อ มู ล ไปจั ด ท า
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ ดังนั้น แต่ละส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วจึงมี
วัสดุ อุปกรณ์ที่มีความเพียงพอต่อการใช้งาน
จากผลการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ ย ยั ง ชีพผู้ สู ง อายุ ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว พบว่า ส่ งผลให้ ป ระสิ ทธิ ผ ลการดาเนิน งาน
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
ที่กาหนดไว้ เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีวัสดุ อุปกรณ์ที่มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
5. ความเพียงพอของงบประมาณ
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว การได้มาของงบประมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนามาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตาบลนั้นได้มาจากการจัดสรรของรัฐบาล
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
ตามที่ระเบียบฯกาหนดและมีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากนั้นทางองค์การบริหาร
ส่วนตาบลก็รายงานจานวนผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งรายงานไปยังจังหวัดและ
ทางจังหวัดจะส่งเรื่องต่อไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะ
โอนเงินมาให้กับองค์การบริหารส่วนตาบล ตามจานวนผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รายงานไป
ให้จังหวัดทราบ ซึ่งงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้จัดสรรและโอนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลตามจ านวนผู้ สู ง อายุ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ แบบขั้ น บั น ได
โดยผู้ที่มีอายุ 60 - 69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 - 89 ปี จะ
ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาทซึ่งเงินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านกิ่วได้รับมีความเพียงพอที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เพราะได้รับการจัดสรรจากทางรัฐบาลตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือผู้สู งอายุในประเทศให้ได้รับเงินไปใช้จ่ายในการดารงชีวิตและในการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลนั้น ประสบกับป๎ญหาการโอนเงินจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ทันภายใน
เดือนตุล าคมของต้น ปี งบประมาณใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่ว นตาบลต้องเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ แก่
ผู้สูงอายุภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนตามระเบียบที่กาหนด แต่ได้รับการโอนเงินจากกรรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นภายหลังจากวันที่ 10 ของเดือนตุลาคม จึงไม่เงินที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่
ได้ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลแก้ไขป๎ญหาโดยการยืมเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลมาจ่าย
ให้แก่ผู้สูงอายุไปก่อน และเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนจัดสรรเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบก็จะจัดทาเอกสารชดใช้เงิน
ยืมที่ได้ยืมมาจากเงิน สะสมขององค์การบริหารส่ วนตาบล ซึ่งเหตุการณ์ในลั กษณะนี้จะเกิดขึ้นในช่ว ง
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เปลี่ยนปีงบประมาณของทางราชการ เนื่องจากการดาเนินงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องได้รับ
งบประมาณสนับสนุนมาก่อนจึงจะดาเนินการตามภารกิจหน้าที่ต่อไปได้
ผลจากการศึกษาในประเด็นความเพียงพอของงบประมาณในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ย ยังชีพผู้สู งอายุขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าส่ งผลให้
ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เพราะงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย
6. ความร่วมมือของบุคลกรในองค์การ
จากการศึกษาพบว่าในประเด็นความร่วมมือของบุคลกรในองค์การในการปฏิบัติงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เนื่องจาก
งานสวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วมีผู้ปฏิบัติงานเพียง 1
คน คือ นักพัฒนาชุมชน ซึ่งต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมหลายอย่าง เช่น งาน
สวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีขั้นตอนในการดาเนินงานหลายขั้นตอน บางขั้นตอนผู้รับผิดชอบ
งานเบี้ยยังชีพสามารถปฏิบัติงานเพียงลาพังด้วยตนเองได้ เช่น การตรวจสอบและการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพลงในระบบคอมพิวเตอร์ งานจัดทาเอกสารในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ แต่ก็ยังมี
งานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานเพียงลาพังได้ โดย
จะต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคลากรผู้ร่วมงานในองค์การ เช่น การตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นของผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่
ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล เพราะผู้สูงอายุในพื้นที่มาลงทะเบียนยื่นคาขอมีจานวนมากจึงต้องขอ
ความร่วมมือบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ว่างหรือปฏิบัติงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเสร็จแล้วมาช่วยดาเนินการ
หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเบี้ ยยังชีพผู้สูงอายุไม่อยู่เพราะไปติดต่องานราชการหรือไปร่วม
ประชุมที่จังหวัดก็จะมอบหมายให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลช่วยรับเรื่องต่างๆและปฏิบัติงาน
แทนในกรณีที่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในแต่ละเดือนก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วในการดาเนินการเบิกจ่ายเงินสดในกรณีที่ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพด้วยตนเองและการ
โอนเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินเบี้ยยังชี พผู้สูงอายุผ่านทางธนาคาร
ด้วยความถูกต้องและครบถ้วน และในขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในแก่ผู้สูงอายุที่ต้องการรับเงินสดด้วย
ตนเอง ซึ่งจะต้องนาเงินสดไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้าน ก็จะได้รับความร่วมมืออย่างดี
จากบุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลบ้านกิ่ว ซึ่งปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จัดเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุโดยนา
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เงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านตามเวลาและสถานที่ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วได้กาหนดไว้
ผลการศึกษาในประเด็นความร่วมมือของบุคลากรในองค์การที่ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว อ าเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง พบว่ า ส่ ง ผลให้
ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมี
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เพราะในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว
7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
จากการศึกษาพบว่า ในประเด็นการสนับสนุนจากผู้บริหารในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว การดาเนินการบริหารงานต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่ วนตาบลบ้านกิ่วจะดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะ ประกอบไปด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
และเลขานุ การนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล โดยผู้ บริห ารขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านกิ่ว มี
นโยบายในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งได้มอบหมายงานด้านสวัสดิการสังคมให้กับรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้กากับดูแลและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด รวมถึงงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย โดยผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับเรื่องการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพต้องเร่ง
จ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุโดยเร็ว คือต้องไม่เกินภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน แต่ระเบียบกาหนดไว้ภายในวันที่
10 ของทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยเร็ว จะได้นาไปใช้จ่ายในการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุ และผู้บริหารท้องถิ่นได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลลงพื้นที่แต่ละหมูบ้าน
เพื่อนาเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่โดยตรง เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ
ที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับเงินเบี้ยยังชีพ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และยังเป็น
การให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่แข็งแรงมารับเงินเบี้ ยยังชีพในพื้นที่หมู่บ้านได้อย่างสะดวก และใน
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นเงินสดตามสิทธิของผู้สูงอายุที่ต้องได้รับ เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียม
จานวนเงินให้พร้อมเท่ากับจานวนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละรายและต้องครบถ้วนตามจานวน
ของผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดในแต่ละหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบล
ผลการศึกษาในประเด็นการสนับสนุนจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง พบว่าส่งผลให้ประสิทธิผล
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบล
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บ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เพราะผู้บริหารท้องถิ่นให้การสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น
อย่างดี
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลบ้ า นกิ่ ว เป็ น การน านโยบายสาธารณะไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ จากการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยั ง ชี พ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) การรับจดทะเบียน 2) การ
ตรวจสอบคุณสมบัติ 3) การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ 4) การบันทึก
ข้อมูล 5) การขอรับการจัดสรรงบประมาณ และ 6) การเบิกเงินงบประมาณและการจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่า
มี 2 ขั้นตอนการดาเนินงานที่ขาดประสิทธิผลทาให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ ขั้นตอนการ
รับจดทะเบียน เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วไม่สามารถดาเนินการรับจดทะเบียนผู้สูงอายุราย
ใหม่ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ตาบลบ้านกิ่วได้อย่างครบถ้วน และขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและ
การแสดงการดารงชีวิตของผู้ สู งอายุ เพราะองค์ การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว ไม่ส ามารถดาเนินการ
ตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนทาให้มีการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ สมพิ ศ สุขแสน (2540 , หน้า 50-51)
ความสาคัญของการนานโยบายไปปฏิบัติ การนานโยบายไปปฏิบัตินั้น มีความสาคัญต่อความก้าวหน้าใน
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้านานโยบายไปปฏิบัติตามแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้านานโยบายไปปฏิบัติแล้วเกิดความล้มเหลว ย่อมหมายถึงการพัฒนาประเทศไม่เป็นไป
ตามที่กาหนดวัตถุป ระสงค์ และเปู าหมายอย่างแน่นอน ป๎ญหาของประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไ ข
สูญเสียทรัพยากรในการแก้ไขป๎ญหา ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ตัดสินนโยบาย หรือการกาหนดนโยบายควรตัดสินใจ
เลือกนโยบายที่มีความเป็นไปได้สูง และหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติก็ต้องมีสมรรถนะองค์การสูง เพื่อ
เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า นโยบายที่ น าไปปฏิ บั ติ จ ะบรรลุ ผ ลส าเร็ จ และจากการก าหนดป๎ จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้อายุที่ได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 ป๎จจัย คือ 1) ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 2) ความสามารถของ
บุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน 3) ความเพีย งพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 4) ความเพียงพอของวัส ดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 5) ความเพียงพอของงบประมาณ 6) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ และ
7) การสนับสนุนจากผู้บริหาร พบว่ามีป๎จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว จานวน 2 ป๎จจัย ได้แก่ความสามารถของ
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บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 92) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ย ยังชีพผู้ สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้ อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จ จัยการ
ดาเนิ น งานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ ย ยังชีพผู้ สู งอายุได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย ความชัดเจนของ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับ
ภาระงาน ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ความสามารถด้านงบประมาณ การสนับสนุนจากผู้บริ หารความ
ร่วมมือและสนับสนุนของบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความสัมพันธ์กับผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตาบลหนองปล้อง ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิผลการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว อาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง มีป๎จจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความรู้ของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิ ทธิผ ลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่างดี
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่ น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย และแนวทาง
ขั้นตอนในปฏิบัติด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังได้มีการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆในการดาเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ มี
ความเข้าใจในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 97) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสวัส ดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่ว นใหญ่มีความรู้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ
สวัส ดิการสั ง คมด้านเบี้ ย ยั งชีพผู้ สู งอายุที่ถ่ายโอนมาสู่ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น เพื่อ ให้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องรับรู้ถึงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ และกระบวนการ
ดาเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนั้นจึงทาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างดี
2. ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
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องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่สามารถ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิได้ครบถ้วน เพราะขาดการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการเปิดรับลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดย
ในการปฏิบั ติงานด้านการประชาสั มพันธ์ ข่าวสารที่ผ่ านมาจะขอความร่ว มมื อจากผู้ นาชุ มชน กานั น
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมในทุก
พื้นที่ ทาให้ผู้สูงอายุไม่รับทราบข่าวสาร จึงไม่ได้มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพได้ตามเวลาที่ อบต. ได้
กาหนดไว้ นอกจากนั้นในการดาเนินการตรวจสอบสถานะในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุรายเดิม เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพก็ไม่สามารถตรวจสอบสถานะในการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ
รายเดิมให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยการขอความร่วมมือ
จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ช่วยตรวจสอบและรับรองสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขต
ความรับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสถานะและการดารงชีวิต
อยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่ ตาบลด้วยตนเองและไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร การนาผลการตรวจสอบสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ
ที่ได้จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นข้อมูลในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ บางครั้งได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ทาให้ อบต.ต้องจ่ายเงินผิดพลาดในกรณีโอนเงินให้ผู้สูงอายุผ่านทางบัญชีธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของกณิการ์ แก้วเคียง (2552 , หน้า 32) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่ วนตาบลขุนตัดหวาย อาเภอจะนะ จัง หวัดสงขลา พบว่าการอนุมัติ
ผู้ สู ง อายุ เ พื่ อ รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลขุ น ตั ด หวายเหตุ ด้ ว ยความจ ากั ด ด้ า น
งบประมาณและกาลังคน บุคลากรไม่เชี่ยวชาญ ไม่สามารถบริหารจัดการเงินสงเคราะห์สนองต่อความ
ต้องการผู้สูงอายุได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ
(2553 , หน้า 98) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากบุคลากรได้ให้ความสนใจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานที่ส่วนกลางจัดเตรียมไว้ให้ ปละได้
เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางขั้นตอน แบะวิธีการปฏิบัติงาน ประกอบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีทักษะ
ในการทางานด้านสังคมสงเคราะห์และผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี
3. ความเพียงพอของจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของ
จานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน พบว่าส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เนื่องจากองค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านกิ่ ว ได้กาหนด
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อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไว้ในงานสวัสดิการสังคม และงาน
สังคมสงเคราะห์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 คน คือนักพัฒนา
ชุมชน อยู่ในการกากับดูแลของหัวหน้าสานักปลัด โดยเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติงาน
ตามจานวนผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพทั้งสิ้น จานวน 888 คน และต้องรับเรื่องของผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีจานวน
เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ๆ ปี อี ก ทั้ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นสวั ส ดิ ก ารของประชาชน เช่ น งาน
สวัสดิการคนพิการ งานสวัสดิการเด็กยากไร้ด้อยโอกาสทางสังคม งานส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในด้านต่างๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าจานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความไม่เหมาะสมกับ
งานที่ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 98)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความเหมาะสมของจานวนบุคลากรกับภาระงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เทศบาลได้กาหนดอานาจหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการ
สังคม โดยมีนักพัฒนาชุมชน จานวน 1 คน และมีพนักงานจ้างตามภารกิจจานวน 1 คน จานวนผู้สูงอายุ
391 คน และเทศบาลตาบลหนองปล้ องได้รับความร่ว มมือจากกานันผู้ ใหญ่บ้านในการประสานงาน
ระหว่างเทศบาลกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การแจ้งให้ผู้สูงอายุ
ไปรับเงิน และการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านเสียชีวิต มีผลทาให้การดาเนินงานของ
เทศบาลเป็นไปโดยสะดวก
4. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความเพียงพอของ
วัสดุอุปกรณ์ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้มีการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีมีความพร้อมและมีความเพียงพอต่อการใช้งาน และองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วสามารตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นต้องใช้งานได้เองโดยปฏิบัติ ตาม
ระเบียบกฎมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 98) ที่ได้
ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลได้มีการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงานเพียงพอกับปริมาณงาน นอกจากนี้ทางเทศบาลยัง
สามารถจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อได้ค่อนข้ างสะดวก อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ก็อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ดี พร้อมจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ความเพียงพอของงบประมาณ
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านความเพียงพอของ
งบประมาณ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิ ผลการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคมด้านเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วเพราะงบประมาณมีความเพียงพอต่อการใช้จ่าย เนื่องจากงบประมาณที่
ใช้ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตามจานวนผู้สูงอายุ
ที่ อบต. ได้รับลงทะเบียน และได้รายงานให้จังหวัดทราบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญ
เขตกิจ (2553 , หน้า 99) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านความสามารถด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เนื่องจากการดาเนินงานด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุประสบป๎ญหาการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า แต่เทศบาลตาบลหนองปล้องได้แก้ป๎ญหา
ดังกล่าวข้างต้นโดยการยืมเงินสะสมมาเพื่อจ่ายให้กับผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
6. ความร่วมมือของบุคลากรในองค์การ
ป๎จจัย ที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุ ด้านความร่วมมือของ
บุคลากรในองค์การ พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เพราะในการปฏิบัติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้รับ
ความร่ วมมือเป็น อย่างดีจ ากบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านกิ่ว ทั้งในด้านการช่วยรับ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่บ้านด้วยความเต็ม
ใจ และเห็นถึงความสาคัญในการนาเงินไปจ่ายให้แกผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในการดารงชีวิต
ตามความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 100)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่าป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุด้านความร่วมมือและการสนับสนุนของบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
บุ คลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสวัส ดิก ารสั งคมด้ านเบี้ ยยัง ชีพ ผู้ สู งอายุ ให้ บ ริก ารด้ว ยความเต็ มใจ มีค วาม
กระตือรื อร้ นในการให้ บ ริการที่ร วมเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ นอกจา กนี้
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพเป็นภารกิจหลัก ด้วยเหตุผลที่การ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน
กลุ่มผู้สูงอายุที่ประสบป๎ญหาเดือดร้อน และเป็นภารกิจที่สอดคล้ องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลที่ต้อง
ส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งเป็นการเพิ่มบทบาทของเทศบาลในการ
เสริมสร้างคุณภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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7. การสนับสนุนจากผู้บริหาร
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้านการสนับสนุนจาก
ผู้บริหาร พบว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่ว เนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญเป็นอย่างมากในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้กาหนดและกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านต่าง
ๆ ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุโดยเร็ว ไม่ควรเกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และมีคาสั่งมอบหมายให้
บุคลากรในหน่วยงานนาเงินเบี้ยยังชีพไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของบุษรา สามัญเขตกิจ (2553 , หน้า 99) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร พบว่า
ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้ านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร
โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก ผู้ บ ริ ห ารได้เล็ งเห็ นถึงความส าคัญของการดาเนินงานสวัส ดิการสั งคม และ
ความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน
โดยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมกัน และร่วมแสดงความสามารถ
ในการทางาน ทั้งนี้หากประสบป๎ญหาในการปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดขึ้น อีกทั้งได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่าเสมอ โดยมีโครงการให้
ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ และได้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ศึก ษาดู ง าน เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ แ ละทั กษะในการด าเนิ น งานสวั ส ดิก ารสั ง คมด้ านเบี้ย ยั งชี พ ผู้ สู ง อายุ แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปุณยนุช สุภผา (2553 , หน้า 83)
ที่ได้ศึกษาเรื่องการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตาบลสามขา
อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการดาเนินงานสวัสดิการสังคมและความสาคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรมี
น้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทางาน โดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีส่วนร่วมในการคิด
เสนอความคิดเห็ น ร่ ว มกัน และร่ ว มแสดงความสามารถในการทางาน ทั้งนี้ห ากประสบป๎ญหาในการ
ปฏิบัติงานก็ให้เจ้าหน้า ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นและผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการ
พัฒนาความสามารถอย่างสม่าเสมอ
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
3.1.1 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถรับจดทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้อย่างครบถ้วน เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาเนินการกาหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
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กระบวนการขั้นตอนในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่าย
เช่น 1) การจัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปทุกหมู่บ้าน 2) จัดส่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ไปประชาสัมพันธ์และ
ให้ความรู้ในการประชุมประจาเดือนของหมู่บ้านเป็นประจาทุกๆ เดือน 3) การขอความร่วมมือจากกานัน
ผู้ใหญ่บ้านช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ให้ประกาศติดต่อกันอย่างน้อย
2 วันต่อสัปดาห์ ประกาศวันละ2 ครั้ง ช่วงเวลาเช้า ประมาณ 06.00 น. และช่วงเวลาเย็น ประมาณ
19.00 น. 4) ควรจัดให้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง หรือทางสถานีวิทยุชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 5) อบต. ควรดาเนินการตรวจสอบหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านให้มี
ความพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกหลังคาเรือน
3.1.2 เพื่อให้การตรวจสอบสถานะและการแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วควรมีคาสั่ง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบั ติงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาเนินการตรวจสอบ
สถานะและการแสดงการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ โดยการดาเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง หรือนาข้อมูล
ที่ได้จากตรวจสอบและรับรองสถานะและการดารงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ จากกานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มา
ทาการตรวจสอบซ้าจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง
3.1.3 เพื่อให้การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านกิ่วมีประสิทธิผลที่ดีเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วที่กาหนดไว้ เห็นควรจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความสามรถและนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
3.1.4 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วสามารถทราบถึงข้อดี ข้อเสีย จุดบกพร่อง
และป๎ญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ควรจัดให้มีระบบการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมด้ า นเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ หรือคณะทางานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และต้อง
ประเมิน ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดาเนินงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพต่อไป
3.1.5 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกิ่วมีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานงาน
สวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เห็นควรกาหนดให้มีส่วนราชการภายในเพิ่มขึ้น คือกองสวัสดิการ
สังคม เพื่อรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะ และควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
ด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติ
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บทคัดย่อ
บทความเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองแนวใหม่ : โอกาสในการร่วมจัดการศึกษาของเทศบาล
ปรับปรุงมาจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล ด้วยแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)” มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคใน
การจัดการศึกษาของเทศบาล 2. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการศึกษาประชาชนในท้ องถิ่น และ
3.เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลกับ ภาคประชาชน โดยมีเทศบาล
นครลาปางเป็นขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา และนาเอากรอบแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนว
ใหม่(New Public Governance) และใช้แนวคิดการร่วมผลิต (coproduction) มาเป็นกรอบหลักในการ
แสวงหาลักษณะความร่วมมือที่เหมาะสม และความเป็นไปการนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการร่วมจัด
การศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน (Mixed Method
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการศึกษาเฉพาะกรณี (Case
Study Research) และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงสารวจ
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ผลการศึกษาพบว่า การจัดการ
ศึกษาของเทศบาลนครลาปางมีแนวทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครล าปาง อย่ า งไรก็ ต ามโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนครล าปางยั ง มี ป๎ ญ หาส าคั ญ ด้ า น
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีข้อจากัดและอุปสรรคทางการบริหาร เช่น การขาดแคลนกาลังคน ขณะที่
การนาแนวคิด (Co - production) ภายใต้กรอบความคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New
Public Governance) มาใช้ในการร่วมจัดการศึกษามีโอกาสและความเป็นไปได้เพราะมีบริบทและการ
ดาเนินการจัดการศึกษาที่เป็นอยู่ในป๎จจุบันหลายประการที่เอื้อต่อการร่วมจัดการศึกษา
Abstract
The article "New public governance: Opportunities for co-production in municipal
education" has the objectives as the follows: 1. To study the problems and obstacles in
the education's management of the municipal 2. To study the expectation in the
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education's management of the local population 3. To study the possibilities in the cooperation between the municipal and population which has Lampang Municipality as
the area's scope in the survey. The concept of the New Public Governance and coproduction were brought into the main framework in searching for the appropriate
characteristics of the co-operation and the possibilities in using those concepts with the
co-operation of the education's management. The research's methodologies are both
quantity and quality those are the mixed research's method There are the qualitative
research methodology, the case study research's methodology and the quantitative
research's methodology with the survey's research. The study found that the education's
management of Lampang Municipality has the methods those harmonize with the
needs of the population in Lampang Municipality's area. However, the schools those are
affiliated with Lampang Municipality still have the problems with their educational
accomplishment. The school also have the restriction and the obstacles from their
managements such as lacking of the manpower while using the concept of coproduction together with the concept of new public governance in co-production for the
education has the opportunities and possibilities from the contexts and some supported
factors from the current education's management that support the co-operation of the
education's management.
Keywords: New public governance, coproduction, municipal education
1. บทนา
การศึ ก ษาเป็ น ป๎ จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของการพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ในแง่ ข องคุ ณ ภาพของ
ประชากร และความสามารถในการแข่งขัน การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา กระบวนการสาคัญประการหนึ่ง
คือการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 49 และ
มาตรา 289 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจะจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้นและเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐโดย
คานึงถึงความสอดคล้องและระบบการศึกษาของชาติ นอกจากนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 41 และมาตรา 42 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาตามความ
พร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานสาคัญหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ หากพิ จ ารณาจากข้ อ เสนอการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวร รษที่ ส อง
(พ.ศ.2552 - 2561) (คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา , 2552) ซึ่งมุ่งให้เกิดผลสาคัญสามประการคือ
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1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษานั้น จากการศึกษาที่ผ่านมา
เปูาหมายดังกล่าวไม่บรรลุผลเท่าที่ควร เนื่องจากป๎ญหาหลายประการ
ประการแรก ป๎ ญ หาด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาผลการทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(O - NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อเปรียบเทียบกับปีพ.ศ. 2555 แล้วพบว่า
รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชา
คณิตศาสตร์ผลคะแนนเฉลี่ยลดลงต่ากว่าปี พ.ศ. 2554 หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามปี พบว่าวิชา
ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษมี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ต ามคะแนนเฉลี่ ย ในวิ ช า
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก็ยังอยู่ในระดับต่ากว่า 30 คะแนน ขณะที่วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
ในระดับ 30 คะแนน
ประการที่สอง ป๎ญหาความไม่เท่าเทียมกันในด้านคุณภาพการศึกษา แม้ผลจากการกระจาย
อานาจด้านการศึกษา จะทาให้ความเทาเทียมในด้านโอกาสการได้รับการศึกษา และความเท่าเทียมใน
ด้านการกระจายทรัพยากรดีขึ้นแต่ความแตกต่างด้านคุณภาพของกลุ่มโรงเรียนยังเป็นป๎ญหาสาคัญ จาก
ผลการสอบ PiSA 2012 (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ , 2556) โรงเรียนในสังกัดสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น มีผลการประเมินในระดับปานกลางค่อนข้างต่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนในกลุ่มอื่น ๆ
ประการที่สาม ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากการศึกษาที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่ายังไม่มี
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวมากเท่าใดนัก แม้ การถ่ายโอนการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหลายประการเช่น ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านทรัพยากรในการสนับสนุนการศึกษาเช่นอาคารสถานที่ แต่ในด้านการจัดทาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น หรือการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์หรือใช้ภูมิป๎ญญาของ
ท้องถิ่นยังมีความเปลี่ยนแปลงน้อยและค่อนข้างน้อย (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2554) สะท้อนให้เห็นว่าการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วม และมิได้พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่ เท่าที่ควร
แนวทางหนึ่ งในการแก้ไขป๎ ญหาดังกล่ าวก็คือการสร้างความร่ว มมือในการบริการจัดบริการ
สาธารณะด้านการศึกษา เพราะการสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาจะส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ความสอดคล้ องความต้องการของท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพจากการลดภาระในการบริห ารและการ
ให้บริการของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการศึกษาอีกด้วย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กรอบแนวคิ ด การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแนวใหม่ ( New Public
Governance) ซึ่ งมองภาครั ฐ เป็ นตัว แสดงหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะร่ว มกั บตัว แสดงอื่นๆที่
หลากหลายในสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการให้บริการ จึงเป็นกรอบ
ความคิดที่น่าสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการนามาใช้กับการจัดการศึกษาของเทศบาล
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล
2.2 เพื่อศึกษาความคาดหวังในการจัดการศึกษาประชาชนในท้องถิ่น
2.3. เพื่ อ ศึ กษาความเป็ น ไปได้ ใ นการร่ ว มกั น จัด การศึ ก ษาระหว่ า งองค์ ก รเทศบาลกั บ ภาค
ประชาชน
3.ทบทวนวรรณกรรม
3.1 นิยามของกรอบแนวคิดการบริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)
Osborne (2006) เห็ นความเป็นไปได้ในการออกแบบและพัฒนาแนวคิด New Public
Governance เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับความเป็นจริงและความซับซ้อนของสังคม โดยไม่ได้เป็นเพียง
ส่วนประกอบของ Public Administration (PA) หรือ New Public Administration(NPM)อีกต่อไปโดย
Osborne (2010 , p.5) มองว่าการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม Public Administration (PA) มีจุดแข็งที่
เข้าใจความจาเป็นของธรรมชาติทางการเมืองในการนานโยบายไปปฏิบัติและการนาส่งบริการสาธารณะ
รวมถึงความซับซ้อนและความแตกต่างของการจัดทานโยบายและกระบวนการนาไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
การบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม ละเลยความซับซ้อนของกระบวนการที่เป็นส่วนเล็กๆที่มีรายละเอียดจานวน
มากในการจัดการผลลัพธ์ของกระบวนการนโยบาย ซึ่งแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ New Public
Administration (NPM)มีความสามารถที่จะจัดการความซับซ้อนในประเด็นดังกล่าวได้ดีด้วยการจัดการ
ความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามข้อจากัดของ NPM คือการมองกระบวนการนโยบาย
สาธารณะในบริบทง่าย ๆ และให้ความสาคัญกับงานด้านการจัดการมากเกินไป
เพื่อให้ มีกรอบความคิดที่สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความ
ซับซ้อนของนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะในโลกสมัยใหม่ได้ Stephen P. Osborne
(2010 ,p. 9 - 10) จึงพัฒนาแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ขึ้น (New Public Governance
)โดยตั้ง อยู่ บ นกรอบความคิดเรื่ องการนาส่ ง บริการสาธารณะ โดยมีรากฐานจากทฤษฎี สถาบันและ
เครือข่าย รวมทั้งยึดโยงกับความเป็นรัฐพหุนิยมซึ่ งมีตัวแสดงที่แตกต่างหลากหลายช่วยกันนาส่งบริการ
สาธารณะและมีกระบวนการที่หลากหลายในการให้ข้อมูลกับระบบการจัดทานโยบาย นอกจากนั้นยัง
เกี่ย วข้องกับทฤษฎีระบบเปิดตามธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาถึงแรงกดดันของสถาบันและสภาพแวดล้อม
ภายนอกซึ่งมีอานาจและผลักดันกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติและการนาส่งบริการสาธารณะ กรอบ
ความคิดการบริ หารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ให้ความส าคัญกับความสั มพันธ์ระหว่างองค์กร ซึ่งตาม
กระบวนการบริการกิจการบ้านเมืองประสิทธิภาพและผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระ
หว่าหน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์กลางของกลไกการจัดสรรทรัพยากรคือเครือข่าย
ระหว่างองค์กร ซึ่งความรั บ ผิ ดชอบสามารถเจรจาต่อรองกันได้ระหว่างองค์กรหรือระหว่างบุคคลใน

1478

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

เครือข่าย ที่สาคัญแต่ละเครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมแต่ก็ต้องพยายามหาทางในการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณค่าพื้นฐานของแต่ละเครือข่ายจะถูกเผยแพร่และถูกท้าทาย
3.2 แนวคิดการร่วมผลิต coproduction ในฐานะเครื่องมือสาคัญภายใต้กรอบแนวคิดการ
บริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance)
แนวคิดการร่วมผลิต co - production ถือเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งที่มีการนามา
ประยุกต์ใช้ในหลายประเทศและได้รับความสนใจจากนักวิชาการมากขึ้นใสช่วงสิบปีที่ผ่านมา การร่วมผลิต
เป็นส่วนประกอบสาคัญในการทาให้กรอบความคิด NPG เป็นรูปธรรม แนวคิดการร่วมผลิตมีการพัฒนา
มาหลายทศวรรษ กระทั่งใน ปี1996 ElinorOstrom ได้กล่าวถึงมิติที่สาคัญของ co - production ไว้ว่า
หมายถึง กระบวนการที่ใช้เป็นป๎จจัยนาเข้าในการผลิตสินค้าและบริการนั้น ดาเนินการโดยป๎จเจกชน ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในองค์กรเดียวกัน โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิต การศึกษา สุขภาพ หรือการบริการโครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนมากคือหน่วงงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสินค้าและบริการเองหรือ
แรงกระตุ้นจากผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น สินค้าและบริการทั้งหมดล้วนมีศักยภาพที่จะถูกผลิตโดยผู้ผลิต
ตามปกติและโดยคนที่บ่อยครั้งคือลูกค้า ทาให้พลเมืองสามารถแสดงบทบาทที่กระตือรือร้นในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีความสาคัญกับพวกเขาเอง ( Ostrom ,1996 cited in Porter, 2012 , pp. 147 148) ดังนั้น co - production จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวิถีทางใหม่สาหรับพลเมืองในการมีส่วน
ร่วมในการผลิต และจัดหาบริการสาธารณะ ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพลเมืองและรัฐสามารถพัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานความไว้วางใจ จริยธรรมและความรับผิดชอบ (Taco Brandsen , 2012 , p. 384)
กล่าวได้ว่า การร่วมผลิต co-production คือ การผสมผสานกิจกรรมทั้งของหน่วยงานภาครัฐ
และพลเมือ งเพื่อน าไปสู่ การจั ดบริ การสาธารณะ โดยประกอบด้ว ยทั้ง มืออาชีพ หรือ ผู้ ผ ลิ ตประจ า
(regular producers) และ การผลิตภาคพลเมือง (citizen production) คือประชาชนและกลุ่มต่างๆ ซึ่ง
เข้ามาร่วมผลิตบนพื้นฐานของความสมัครใจเพื่อ ทาให้คุณภาพและปริมาณบริการที่พวกเขาได้รับดียิ่งขึ้น
(Parks , 1981cited in Victor Pestoff, 2012 , p. 1)
จากการทบทวนกรณีศึกษาในการนาแนวคิดการร่วมผลิต ไปดาเนินการในต่างประเทศพบว่ามี
ประเด็นสาคัญที่ควรต้องคานึงถึงดังต่อไปนี้
ประการแรก การร่วมกันผลิตมีความจาเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝุาย ซึ่งต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ และมีแรงจูง ใจอย่างต่อเนื่อง
ในการเข้าร่วมกระบวนการ การจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้มีส่วนร่วมต้องตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าร่วม
ผลิตบริการสาธารณะ มีแรงจูงใจและเปูาหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเป็นพลเมืองที่
กระตื อ รื อ ร้ น ความส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลวของการร่ ว มกั น ผลิ ต ขึ้ น อยู่ กั บ ความเข้ ม แข็ ง ของกลุ่ ม และ
ความสั มพันธ์ที่ดีทั้งในภาครัฐ ในบริ บทของประเทศไทยอาจมีเพียงบางกลุ่มเช่นองค์กรพัฒนาเอกชน
องค์กรไม่แสวงหากาไร หรือชุมชนที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นที่จะสามารถดาเนินการได้
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ประการที่สอง ผู้ร่วมผลิตภาคพลเมือง ต้องมีทักษะหรือความชานาญที่จาเป็นในการทาให้การ
ร่วมผลิตประสบความสาเร็จ ทักษะที่จาเป็นประกอบไปด้วย ความเชี่ยวชาญ ความชานาญในบริการ
สาธารณะที่จะร่วมจัด หรือมีประสบการณ์ในประเด็นป๎ญหาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนั้นทักษะที่
สาคัญอีกประการคือ ทักษะในการอยู่ร่วมกันในเครือข่าย ความอดทนในการรับฟ๎งและการยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม และสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล นอกจากนั้น ยังต้องมี
ทักษะในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขป๎ญหาหรือ ประสานงานระหว่างกลุ่มกับภาครัฐ ซึ่งเรื่องดังกล่าวใน
บริบทสังคมไทยเป็นความท้าทายประการหนึ่ง โดยเฉพาะระบบราชการไทยซึ่งขาดความยืดหยุ่นและมี
ข้อจากัดด้านกฎระเบียบ ข้าราชการจานวนมากก็ยังคงเคยชินกับการใช้อานาจบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม
จากการพัฒนาของการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมา ทาให้ชาวบ้านในชุมชนคุ้นเคยกับการต่อรองกับภาครัฐ
มากขึ้น
ประการที่สาม ควรมีกระบวนการในการสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจ เพราะความสาเร็จ
ของการร่ ว มผลิตขึ้นอยู่ กับ ความสั มพันธ์และปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในกลุ่ มพลเมืองและระหว่าง
พลเมืองกับ ภาครั ฐ การขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกันในกลุ่ มพลเมืองจะนามาซึ่งความแตกแยกของ
เครือข่าย และทาให้ขาดเปูาหมายร่วมกันในการนาไปสู่บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจทาให้การร่วม
ผลิตชะงักงันหรือล้มเหลว การสร้างความเชื่อถือและความไว้วางใจเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาในการ
พัฒนา ผลความสาเร็จร่วมกัน การทางานร่วมกัน และการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นส่วนสาคัญที่จะช่ วย
สร้างความเชื่อถือระหว่างกันได้ อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากในกระบวนการ
ร่วมผลิตมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันเป็นจานวนมาก ดังนั้นความสัมพันธ์ในเครือข่ายจึงมีความซับซ้อนและ
จัดการได้จากกว่าการบังคับบัญชา ในบริบทสังคมไทย ทัศนคติที่มีระหว่างต่อองค์กรพัฒนาเอกชนกับฝุาย
ราชการในบางกรณีไม่ได้เป็นไปด้วยดีนัก องค์กรพัฒนาเอกชนมักถูกภาครัฐมองว่าเป็นกลุ่มที่พยายาม
สร้างความวุ่นวาย ภาครั ฐเองก็ถูกมองว่าทุจริตคอรัปชั่นเต็มไปด้วยกฎระเบียบและไม่มีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกันในกลุ่มพลเมืองความแตกต่างในด้า นคุณค่าและผลประโยชน์ก็นามาซึ่งความหวาดระแวงซึ่ง
กันและกันได้ง่าย
ประการที่ สี่ ภาครั ฐ จ าเป็ น ต้ องปรั บ บทบาท ทั้ง ในการแก้ ไ ขอุ ป สรรคที่ เ กิ ดขึ้ น จากระเบี ย บ
กฎหมาย และปรับทัศนคติในแง่ความเป็นเจ้าของราชการ ข้าราชการต้องมองการบริการสาธารณะเป็น
ของพลเมือง ให้ ความช่วยเหลื อและสนับสนุนเพื่อให้ พลเมืองเข้ามามีบทบาทร่ว มในการผลิ ตบริการ
สาธารณะ เป็นคนกลางที่จะพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้มีความพร้อมในการร่วมผลิตบริการสาธารณะ
4. ระเบียบวิธีวิจัย
4.1 วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะกรณีการจัดการศึกษาของเทศบาลนครลาปาง เนื่ องจากการจัด
การศึกษาของเทศบาลมักมีมาตรฐานและระบบการจัดการศึกษาที่ชัดเจน โดยเลือกศึกษาโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลนครลาปาง จานวน 2 โรงเรียนจากทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ 1. โรงเรียนเทศบาล4 บ้าน
เชียงราย 2. โรงเรียนเทศบาล7 ศิรินาวินวิทยา เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นเช่นเดียวกัน เพื่อนามาเทียบเคียงให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ขั้นตอนที่1 ศึกษาในประเด็นด้านคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้ของโรงเรียน ขั้นตอนแรกมี
เปูาหมายที่จะการศึกษาเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล โดย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ทั้งการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant interview) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งประเด็นในการศึกษาเป็น 4 ประเด็นได้แก่ 1. การบริหารการศึกษาของ
เทศบาลนครลาปางและโรงเรียนในสังกัด 2. นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ทั้งสี่ประเด็นจะใช้วิธีการใช้วิธีการศึกษา 2 รูปแบบประกอบกันคือ1. ทาการศึกษาด้วยวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - NET) ใน
ระดับชั้นต่างๆของนักเรียน และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนามาใช้วิเคราะห์
ร่วมกับป๎ญหาและอุปสรรคที่ค้นพบในประเด็นอื่นๆในการทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างป๎ญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ 2. สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant interview) เครื่องมือใน
การรวบรวมข้อมูลคือ การสังเกต และ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้ว ย
ผู้อานวยการสานักการศึกษาเจ้าหน้าที่สังกัดสานักการศึกษากรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง และครู
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการตอบสนองความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น มี
เปูาหมายเพื่อศึกษากระบวนการความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ขั้นตอนนี้จึงมีความสาคัญเสมือนเป็นการวางเปูาหมายประการหนึ่งในการวิเคราะห์ว่า
แนวคิดการบริการกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) จะสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาการศึกษาของเทศบาลได้ห รือไม่ โดยแบ่งประเด็นในการศึกษาเป็นสองกลุ่มคือ 1. บทบาทและ
กระบวนการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน
และภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 2. ความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความ
ต้องการในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
การศึ ก ษาในประเด็ น ดั ง กล่ า วมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ธี วิ จั ย ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ผสมผสานกัน กล่าวคือ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) โดยเครื่องมือ
ในการศึกษาคือแบบสอบถาม เพื่อศึกษาในประเด็นระดับความคาดหวังในการพัฒนาทักษะด้า นต่างๆของ
นักเรียน และลักษณะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ประชากรที่ใช้ศึกษาคือประชาชนเขต
เทศบาลนครลาปางโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แบ่งตามพื้น
ที่ตั้งของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเขตเทศบาลนครลาปาง มีประชากรรวมทั้งสิ้ น คือ 58,074 คน กาหนด
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ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบไปด้วย
ประชาชนในพื้นที่จานวนทั้งสิ้น 400 คนที่ระดับความคลาดเคลื่อน +- 5%2) และ 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (key informant interview) เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา ดังนั้นจึงใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ (key informant interview) เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ และ การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi - structured interview เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือก
ตัวแทน (typical Case) โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 แสวงหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องโดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (key informant
interview) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเทศบาลเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลคือ การ
สังเกต การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเลือกตัวแทน (typical Case)
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการนี้มีเปูาหมายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการศึกษาทั้งสามขั้นตอนเพื่อ
แสวงหาข้อ เสนอแนวทางในการปฏิ รู ป การจัด การศึ ก ษาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น โดยใช้ วิ ธี
วิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) จาแนกประเภทของข้อมูล (categories)
วางเค้าโครงของข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร มาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi - structured interview) และข้อมูล
ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (focus group discussion) ที่ได้จากศึกษาเฉพาะกรณี และการศึกษาจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (analytic induction) เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อหาบทสรุป โดยใช้กรอบความคิดความคิดเรื่อง
New Public Governance ซึ่งมุ่งสร้างเสริมความร่วมมือตลอดทั้งกระบวนการจัดการศึกษา ตลอดจน
ความคาดหวังและความต้องการของท้องถิ่น และแนวทางการแก้ ไขป๎ญหาและอุปสรรคที่ได้รับจาก
การศึกษา เพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาล
4.3 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วิจัยนาหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) มาใช้ โดยใช้ในด้านข้อมูล (data
triangulation) ด้วยการเทียบเคียงระหว่างกรณีศึกษาจาก 2 โรงเรียน และเปรียบเทียมจากบุคคลซึ่งให้
ข้อมูลที่แตกต่างกันและการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation)
โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและเครื่องมือในการวิจัยเชิง
คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
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5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
5.1 ป๎ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของเทศบาล
5.1.1 ป๎ญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
จากผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)แสดงให้เห็นถึงป๎ญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล นั่นคือมีผลการทดสอบในหลายวิชาของหลาย
โรงเรียนที่อยู่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศ แม้ระดับคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศในรายวิชาต่างๆ จะอยู่ใน
ระดับไม่สูงมากนักโดยส่วนใหญ่ไม่เกินร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี แต่ก็มีโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลาปางที่มีผลการทดสอบทางการศึก ษา ต่ากว่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย โดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาล1 โรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล7 โดยโรงเรียน
เทศบาล1 มีผลทดสอบต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา โรงเรียนเทศบาล4 มีผลการทดสอบต่า
กว่าค่าเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ขณะที่ โรงเรียนเทศบาล7
มีผลการทดสอบต่ากว่าค่าเฉลี่ยในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และศิลปะ เทศบาลนครลาปางมีโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ
อนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้นสามโรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล4 โรงเรียนเทศบาล5 และโรงเรียน
เทศบาล7 มีเพียงโรงเรียนเทศบาล5 เพียงโรงเรียนเดียวที่มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้จึงเลือกโรงเรียนเทศบาล 4 และเทศบาล 7 เป็นโรงเรียนที่เลือกเป็นกรณีศึกษาเพื่อการศึกษาป๎ญหา
ของการจัดการศึกษา
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเองก็ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ป๎ ญ หาด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
เช่นเดียวกัน ในที่นี้จะยกเพียงผลการประเมินของโรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล7 มาใช้
ประกอบในการอภิปรายเท่านั้น โดยในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาพื้นฐาน : ประถม
และมัธยมศึกษานั้นจะมีการประเมินทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีตัวบ่งชี้ที่5 ซึ่งให้น้าหนักร้อยละ 20 เป็นตัว
บ่งชี้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนซึ่งมีผลระดับพอใช้ ขณะที่ผลการประเมินด้านอื่นอยู่ในระดับดี
และดีมาก ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของผู้เรียน
รวมทั้งแสดงให้เห็นคุณภาพในกระบวนการจัดการศึกษา ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับใน
การศึกษาครั้งนี้ซึ่งพบว่า โรงเรียนเทศบาลมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านงบประมาณ
และบุ ค ลากร รวมถึ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ ากเทศบาล ผู้ บ ริ ห ารและครู ข องโรงเรี ย นก็ มี ค วาม
กระตือรือร้นและเอาใจใส่ดูแลเด็กได้เป็นอย่างดี
คาถามสาคัญคือ หากโรงเรี ยนมีความพร้อมด้านทรัพยากร ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาล
มากกว่าครูในโรงเรียนสังกัดสพฐ. มีครูที่พอเพียง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการศึกษา ทาไมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นจึงต่าสาเหตุของป๎ ญหาประการหนึ่ง อาจเกิดจากความยากในการบูรณาการความรู้ใน
รายวิชาให้เข้ากับโครงงาน ตามแนวคิดคอนสรัคชั่นนิสซึ่มซึ่งเป็นนโยบายหลักด้านการศึกษาของเทศบาล
มาระยะเวลาหนึ่ง แนวคิดนี้ใช้โครงงานเป็นเหมือนเครื่องมือเสริมความรู้ และมุ่งพัฒนาทักษะในการคิด
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การวิเคราะห์ ความกล้า แสดงออกของเด็กนักเรียน เพราะการทาโครงงานมุ่งให้เกิดการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองจากการลงมือทา ไม่ได้มุ่งเพื่อให้สามารถทาข้อสอบได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการทดสอบกับ
วิธีการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกัน
นอกจากนั้นจากทั้งแนวนโยบายของสานักการศึกษาเทศบาลนครลาปาง และแนวทางการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนก็แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับทักษะชีวิตมากกว่า เช่น ความเห็นจาก
ผู้บริหารสานักการศึกษาของเทศบาล ที่เห็นว่าในการจัดการศึกษาของเทศบาลเด็กไม่จาเป็นต้องเก่งมาก
แต่ต้องสอนให้เขาเป็นคนดีให้ได้ และต้องพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้กับเด็ ก แทนที่จะเน้นการท่องตารา
หรือมีการสอนพิเศษมากมาก แต่ควรจะเน้นพัฒนาทักษะ และคุณธรรม เพราะมองว่าความรู้ในป๎จจุบันหา
ได้ง่าย ดังนั้นการมุ่งไปสู่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และคุณธรรมเพื่อให้ปรับตัวอยู่กับสังคม และ
แก้ไขป๎ญหาการดาเนินชีวิตได้ด้วยตนเองจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสาคัญมากว่า
ความเห็นของโรงเรียนเองก็สอดคล้องกับสานักการศึกษา เช่นโรงเรียนเทศบาล4 เห็นว่าการเรียน
นั้นไม่ได้มีแค่ความรู้ที่เด็กได้ไปแต่ยังมีอีกหลายส่วนที่สาคัญ ทางโรงเรียนยังได้มีการจัดการศึกษาแบบสาม
ฐาน คือ ความรู้ ทักษะชีวิต และคุณธรรม การที่เด็กได้ผลโอเนทสูงนั้น สะท้อนได้ว่าองค์ความรู้ผลสัมฤทธิ์
ของเด็กดี แต่ยั งมีอีกหลายองค์ป ระกอบที่ต้องคานึ งถึง อาทิ เด็กมีทักษะชี วิต มีคุณธรรมหรือไม่ ซึ่ ง
การศึกษาสามฐานนั้นจะใช้ประเมินประเด็นดังกล่าว เพราะการให้เด็กมีความรู้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว
นั้นไม่สามารถอยู่ได้ในสังคม
จากตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทศบาลนครลาปางและโรงเรียน มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ
ชีวิตมากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนั้น การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้นั้น ต้องขึ้นกับความสอดคล้อง
ต้องกันของนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษาระดับชาติ กับนโยบายและการนาไปปฏิบัติของท้องถิ่น ว่า
จะมีเปูาหมายอะไร และจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะชีวิตไปด้วยกันได้อย่างไร ซึ่งป๎จจุบันโรงเรียนเองก็
พยายามปรับตัวโดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ดังกรณีของโรงเรียนเทศบาล 4 ตั้งแต่การจัดโครงสร้าง
องค์กรตามสาระการเรียนรู้ การจัดลาดับห้องเรียน และนาแนวทางการจัดการการศึกษาตามสภาพจริงมา
ใช้ (Participatory Learning and Appraisal , Action) PLA มาใช้ หรือกรณีของโรงเรียนเทศบาล 7 ที่
พยายามปรับปรุงกระบวนการทบทวนรายวิชาก่อนทดสอบ O - NET เป็นต้น
5.1.2 ป๎ญหาและข้อจากัดด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของเทศบาล
ประการแรก ความไม่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาของกรมฯต้นสังกัด และป๎ญหาในการประสานงาน
หน่วยงานต้นสังกัดคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะกรมฯมีบทบาทหน้าที่หลากหลายทาให้ขาด
แคลนผู้ที่มีความเข้าใจเฉพาะด้านในการจัดการศึกษา ขณะที่สานักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากกรม
ทั้งในเรื่องงบประมาณ อัตรากาลัง แม้ว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งจะเป็นหน้าที่ของเทศบาล แต่เกณฑ์การ
จัดสรรอัตรากาลังนั้นใช้มานานแล้ว โดยใช้เกณฑ์อัตราส่วนนักเรียนต่อครูเช่น ครู 40 คนต่อ1 ห้องเป็น
หลัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง เพราะในป๎จจุบันครูหนึ่งคนไม่ได้สอนเพียงห้องเดียว แต่ต้องใช้
ครูที่มีความเชียวชาญเฉพาะในแต่ละด้าน เพื่อสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ นอกจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด

1484

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

ยังขาดแคลนนักการศึกษาโดยตรงผู้มีความรู้เฉพาะทางที่จะเข้ามาทาหน้าที่ด้านการศึกษา เนื่องจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงมีบุคลากรในสายปกครองเป็นส่วนมาก ยิ่งไปกว่า
นั้นการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผู้ดูแลงานด้านการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง ทาให้เกิดป๎ญหาในการประสานงาน
ระหว่างกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กับกระทรวงศึกษาและส านักการศึกษาของเทศบาล เช่น
กระทรวงศึกษามีคาสั่งให้ดาเนินการ แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่มีคาสั่งมา สานักการศึกษา
ก็ยังไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้เกิดความล่าช้าในการทางาน
ประการที่สอง กฎระเบียบซึ่งไม่สอดคล้องกับกระบวนการทางานจริงทาให้เกิดข้อจากัดในการ
ทางาน เพราะระเบียบที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกั บการทางานของท้องถิ่น ระเบียบในการใช้จ่ายเงินเองก็ทาให้
เกิดป๎ญหา เช่น เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบแล้วออกข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงินจานวน
มาก ซึ่งถ้าให้ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างจะทาให้ไม่สามารถทางานได้ เช่นโรงเรียนได้เงินมาต้องการ
บริหารด้วยการนาไปใช้ซื้อเครื่องดนตรี ซึ่งเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่งบประมาณให้มาเป็นค่าวัสดุทาให้ไม่
สามารถจัดซื้อได้
ประการที่สาม ความไม่เพียงพอด้านบุคลากรในสานักการศึกษาของเทศบาล สานักการศึกษา
ไม่ได้มีหน้าเพียงดูแลด้านโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทหน้าที่อื่นที่หลากหลายทั้งการดูแลงาน
ด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดูแลงานด้านพิพิธภัณฑ์ นอกจากนั้นงาน
ด้านบริหารบุคคลของโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของสานักงานศึกษา ทั้งในการจัดทาทะเบียน การเลื่อนขั้น
เลื่อนเงิน เดือน การขอตาแหน่ง เหล่านี้ทาให้ บุคคลากรในป๎จจุ บัน ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ตาม
โครงสร้างของสานักการศึกษานั้นหากบรรจุตาแหน่งเต็มโครงสร้างจะมีเจ้าหน้าที่ 60 ตาแหน่ง แต่ในความ
เป็นจริง ในป๎จจุบันมีเพียง 16 ตาแหน่งเท่านั้น เนื่องจากข้อจากัดในด้านงบประมาณซึ่งจากัดงบประมาณ
ด้านบุคลากรไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 40 ทาให้ไม่สามารถคัดสรรบุคคลากรเพิ่มได้อย่างพอเพียง รวมทั้งไม่
สามารถ แต่งตั้งบุคลากรในตาแหน่งระดับสูงได้
ประการที่สี่ ข้อจากัดซึ่งเกิดจากนักเรียน คุณภาพเด็กในแต่ละโรงเรียน มีพื้นฐานทางครอบครัว
ไม่สู งนั ก หรื อมีป๎ ญ หาทางครอบครั ว เช่ นเด็กด้อยโอกาส พ่อแม่ห ย่ าร้าง ทาให้ การพัฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นไปได้ยาก ทางเทศบาลก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเด็กที่ด้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศึกษา
ความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา ด้านพื้นฐานครอบครัวเพื่อนามาดูแล
5.2 ความคาดหวังของประชาชนกับการจัดการศึกษาของเทศบาล
จากผลการส ารวจประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปางสะท้อนให้ เห็ นถึง ความคาดหวังของ
ประชาชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล โดยในการศึกษาได้แบ่งเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือ
ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน และประเด็นที่สอง ความคาดหวังในด้านความรู้
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แม้ว่าการศึกษาทั้ง สองประเด็นจะพบว่าความคาดหวังในทุกป๎จจัยอยู่ใน
ระดับมากทั้งหมดก็ตาม หากยังสามารถนาผลการจัดลาดับความคาดหวังที่ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล เพื่อจะทราบว่าการจัดการศึกษาของ
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เทศบาลมีความสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลในอนาคตอีกด้วย
5.2.1 ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน
ความคาดหวังด้านพฤติ กรรมและคุ ณลั กษณะของผู้ เรียน แสดงให้ เห็ นถึงความต้ องการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางที่มีต่อลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ความ
คาดหวังที่มีอันดับสูงสุดสี่อันดับแรก คือ ผู้เรียนสามารถบารุง ดูแล กตัญํู สร้างความสุข ความสบายใจ
ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองผู้เรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อื่น
ผู้เรียนสามารถช่วยทากิจธุระ การงาน และผู้เรียนประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นลูกที่ดี ล้วนเป็น
ความคาดหวังพื้นฐานที่มีต่อครอบครัวทั้งสิ้น โดยการสร้างความสบายใจช่วยเหลืองานการ เป็นลูกที่ดี
และไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดป๎ญหาตามมา ความคาดหวังหลักๆให้นักเรียนเป็นลูกที่ดี ไม่ก่อป๎ญหา
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ บิดามารดา ผู้ปกครองต้องการมากที่สุด ขณะที่เมื่อพิจารณาถึงสามลาดับท้าย คือ ผู้เรียน
ยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผู้เรียนมีการ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ผู้เรียนช่วยในการดูแลรักษาสถานที่ และสิ่งของทั้งส่วนรวมและส่วนตัว ป๎จจัย
ทั้งสามนั้นล้วนเป็นพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อสังคม อาจกล่าวได้ว่าความคาดหวังของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อนักเรียนนั้น ให้ความสาคัญกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในครอบครัว มากกว่าที่จะคาดหวังถึง
พฤติกรรมที่เหมาะสมต่อสังคมและเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาก็พบว่าโรงเรียนมีผล
การประเมินในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับดีและดีมาก ตลอดจนผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญก็แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการอบรมสั่งสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่ดีต่อนักเรียน
ของครู กล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของเทศบาลสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น
ในด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
5.2.2 ความคาดหวังด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคาดหวังในด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกประเด็นล้วนมีความคาดหวังในระดับ
มากทั้งสิ้น และแต่ละอันดับก็มีระดับความคาดหวังไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามการจัดระดับความ
คาดหวังในด้านดังกล่าวก็แสดงให้เห็นถึงผลที่น่าสนใจ เพราะแทนที่กลุ่มตัวอย่างจะให้ความสาคัญกับวิชา
หลักซึ่งใช้ในทดสอบต่าง ๆ และมีความสาคัญในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูง รวมทั้งเป็นวิชาที่คะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับต่าและต้องการพัฒนา เช่น ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรม แต่กลุ่มตัวอย่างกลับให้ความสาคัญกับวิชาซึ่งส่งเสริมสุขภาพและคุณลักษณะของ
นักเรียนมากกว่า โดย สาระความรู้ที่กลุ่มตั วอย่างมีความคาดหวังต่อนักเรียนมากที่สุดได้แก่ กลุ่มสาระ
ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ด้านศิลปะ ความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งความรู้
เหล่านี้ไม่ได้เป็นวิชาที่หลักที่มีความสาคัญในการเข้าศึกษาต่อมากนัก แต่เป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาร่างกาย
จิตใจ สุนทรียภาพ และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้เรียน
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ขณะที่สาระความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านภาษาไทย มีระดับ
ความคาดหวังรองลงมา สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาตัวผู้เรียนในด้านทักษะชีวิตมากกว่าด้านวิชาการ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวทางการจัดการศึกษาของ
เทศบาล ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความความสามารถในการคิดวิเคราะห์
รวมทั้งการนาวิธีการจัดการศึกษาในแบบ คอนสตรักชั่นนิสซึ่ม และ แนวทางการจัดการการศึกษาตาม
สภาพจริง PLA (Participatory Learning and Appraisal , Action) มาใช้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ต้องการพัฒนาทักษะในการคิด แยกแยะ ความกล้าแสดงออก และความสามารถในการลงมือปฏิบัติของ
นักเรียน รวมทั้งผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - NET)ก็แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีผล
การทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในรายวิชา ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา ความรู้ด้านศิลปะ
ความรู้ด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นเครื่องยืนยันถึงความสอดคล้องต้องกันระหว่างความคาดหวัง
ของประชานในเขตเทศบาลและการจัดการศึกษาของเทศบาล อย่างไรก็ตามด้วยระดับความคาดหวังที่
ไม่ได้แตกต่างกันมากในรายวิชาลาดับรองลงมา เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีความสาคัญทั้งในการศึกษาต่อและต่อความก้าวหน้าในการดาเนินชีวิตในอนาคตของผู้เรียน ก็
แสดงให้เห็นว่าประชาชนในเขตเทศบาลให้ความสาคัญต่อสาระความรู้กลุ่มดังกล่าวเช่นกัน ดัง นั้นการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลาปางจึงพยายามปรับตัวเพื่อพัฒนาในด้านดังกล่าว
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของเทศบาลนครลาปางในป๎จจุบัน มีความสอดคล้องกับ
ความคาดหวังด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน แลความคาดหวังในด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน โดยประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางให้ความสาคัญกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่
ส่งผลต่อครอบครัว มากกว่าที่มีต่อสังคม ขณะที่ความคาดหวังด้านความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็
สอดคล้องกันเพราะผลการศึกษาพบว่าประชานในเขตเทศบาลนครลาปาง ให้ความสาคัญกับสาระวิชาที่
ช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตของผู้เรียนมาก อย่างไรก็ตามโรงเรียนเทศบาลยังต้องพัฒนาในกลุ่ม
สาระความรู้ด้านวิชาการโดยเฉพาะความรู้ที่จาเป็นต่อความก้าวหน้าในชีวิตของผู้เรียนในสังคมป๎จจุบัน
เช่น ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย
5.3 ความเป็นไปได้ในการร่วมกันจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลกับภาคประชาชน
5.3.1 ป๎จจัยในเชิงบวกต่อการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาลของภาคประชาชน
ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปางมีความเห็นต่อลักษณะในการร่วมการจัด
การศึกษาทั้งสามรูปแบบใกล้เคียงกัน คือ ลักษณะการร่วมจัดการศึกษากับเทศบาล (co - production) มี
ผู้เห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะการมีส่วนร่วมโดยการ ร่วมบริหารกระบวนการ
จัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ลาดับสุดท้ายคือ การร่วมวางนโยบาย กรอบ หรือ
แนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance) สะท้อนถึงความต้องการในการเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาของเทศบาลสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ของประชาชน เพราะการร่วมจัดการศึกษากับ
เทศบาลนั้น มีลักษณะการมีส่วนร่วมมากที่สุด โดยให้ความสาคัญกับบทบาทการมีส่วนร่วมในการกากับ
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ดูแล การจัดการศึกษาของเทศบาล, การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของเทศบาลและการประเมินคุณภาพของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมโดยจัดการศึกษาร่วมกับเทศบาล
นอกจากนั้ น การที่ ผ ลความคิ ด เห็ น ในระดั บ รองลงมาที่ ป ระชาชนเลื อ กคื อ การร่ ว มในการบริ ห าร
กระบวนการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ซึ่งมีระดับความร่วมมือเป็นอันดับรองลงมา
และให้ความสาคัญกับการร่วมวางนโยบาย กรอบ และการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance)
เป็นลาดับสุดท้ายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนต้องการเข้ามามีบทบาทมากกว่าเพียงการร่วมเสนอแนะเชิง
นโยบายหรือเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ แต่ต้องการเข้ามามีบทบาทในกระบวนการจัดการศึกษาต่างๆ
มากขึ้น ทั้งในแง่การบริหาร และการเข้าไปมีบทบาทร่วมกับเทศบาลโดยตรงในการจัดการศึกษา
ในการศึกษาเชิงคุณภาพก็ยังแสดงให้เห็นถึงป๎จจัยที่เอื้อต่อการร่วมกันจัดการศึกษาของเทศบาล
เช่น โรงเรียนเทศบาล4 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนอย่างมาก จากการเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมของ
ชุมชน การให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกกับชุมชน นอกจากนั้นความเอาใจใส่ พยายาม
ติดตามดูแลพฤติกรรมของนักเรียนทาให้ครูมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง และการนาแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบคอนสตรักชั่นนิสซึ่ม (Constructionism) ทาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับ
โรงเรียนในการจัดการศึกษาของเด็กมากขึ้นกว่าเดิม
หลักการสาคัญประการหนึ่งในการร่วมจัดการศึกษา คือ มีความจาเป็นต้องอาศัยความสัมพันธ์
แบบเครือข่าย โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมหลายฝุายซึ่งต้องเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในท้องถิ่น การที่
โรงเรียนเทศบาลมีสายสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มต่างๆ ย่อมเป็นป๎จจัยเชิงบวกที่ส่งผลให้การนาแนวคิดการร่วม
จัดการศึกษาในใช้ในโรงเรียนเทศบาลมีความเป็นไปได้
หลั ก การส าคั ญ อี ก ประการในการร่ ว มจั ด การศึ ก ษา คื อ การจั ด การศึ ก ษาโดยพิ จ ารณาให้
สอดคล้ องกับ ความต้ องการและบริ บทของผู้ เรียน ในกรณีดัง กล่ าว ตัว อย่างของโรงเรียนเทศบาล 4
สะท้อนภาพดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่นการที่โรงเรียนเทศบาล 4 นาแนวทางการจัดการการศึกษาตาม
สภาพจริงหรือ PLA (Participatory Learning and Appraisal, Action) มาใช้ซึ่งเป็นการจัดการตาม
สภาพจริงบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยครูก็จะมีการจัดทาแผนการสอน
ของตั ว เองตามสภาพจริ ง คื อ พิ จ ารณาจากบริ บ ทของนั ก เรี ย นและโรงเรี ย น ดู ว่ า เด็ ก นั ก เรี ย นมี
ความสามารถแค่ไหน มีความต้องการอย่างไร โรงเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้าง แล้วจึงวางแผนการสอน
วิธีการสอน และเนื้อหา ให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริง เป็นการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โดยมีเกณฑ์การประเมินอย่างเป็นระบบ แม้ว่าแนวทางการศึกษาดังกล่าวเพิ่งถูกนามาใช้และยังไม่สามารถ
ประเมินผลสาเร็จได้ในขณะนี้ แต่แนวคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลักการสาคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา
ซึ่งต้องอาศัยความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างครูกับนักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้การจัดการศึกษา
สามารถตอบสนองตัวผู้เรียน แต่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้ดี ที่สุด ดังนั้นจึงแสดงถึงความ
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เป็นไปได้ในการนาแนวคิด การร่วมผลิต (co - production) และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ
บ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาล
5.3.2 ป๎จจัยในเชิงลบและอุปสรรคที่ต่อการร่วมกันจัดการศึกษากับเทศบาลของภาคประชาชน
แม้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการนาแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองแนว
ใหม่ (New Public Governance) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาล แต่ก็ยังมีป๎ญหาและอุปสรรค
บางประการที่อาจทาให้การนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ไม่ประสบความสาเร็จ
ประการแรก การที่ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา ประชาชนเองต้องมีความ
พร้อมและมีทักษะที่จาเป็นในการร่วมการจัดการศึกษาด้วย เพราะการจัดการศึกษาต้องอาศัยความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านการบริหาร และด้านการศึกษา หากภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการไม่มี
ความเข้าใจเพียงพอ อาจทาให้เกิดป๎ญหา และความขัดแย้งจากการไม่ยอมรับของนักวิชาการศึกษา ครู
และผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ ดั ง นั้ น กระบวนการสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ซึ่ ง กั น และกั น จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการ ซึ่งไม่ใช่จะสามารถทาได้ง่ายนักในบริบทของสังคมไทย
ประการที่ ส อง ในการน าแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การบ้ า นเมื อ งแนวใหม่ (New
Public
Governance) มาใช้ ภาครัฐ จาเป็นต้องปรับบทบาท ทั้งในการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากระเบียบ
กฎหมาย และปรับทัศนคติมองการบริการสาธารณะเป็นของพลเมือง ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ดาเนินการได้ง่ายนัก
เพราะทั ศ นคติข องภาคราชการไทยมั ก มอกบบริ ก ารสาธารณะเป็ น ของรั ฐ และต้ อ งดาเนิ น การเพื่ อ
ประโยชน์ของรัฐ บางครั้งจึงอาจละเลยประโยชน์ของประชาชน แม้จะมีกฎหมาย และแนวทางในการ
กระจายอานาจทางการศึกษาในระดับนโยบายบาย เช่นเปูาหมายของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ส อง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งกาหนดไว้ส ามประการคือ 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา แต่ในทางปฏิบัติช่องทางและโอกาสในการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนยังมีข้อจากัด การจะแก้ไขป๎ญหาดังกล่าวได้จาเป็ นต้องอาศัยความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
และมีความสามารถในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและมีกาลังในการผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เกิดขึ้นซึ่ง
ไม่ใช่สิ่งที่ทาได้ง่ายนัก
ประการที่สาม จากผลการศึกษาพบว่าป๎ญหาสาคัญประการหนึ่งของโรงเรียนเทศบาลคือ กลุ่ม
ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกัน เนื่องจากนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลส่วนมาก
มาจากนอกเขตเทศบาล ดังนั้นการจะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นจึงเป็นไปได้ยาก เพราะแนวคิดการร่วม
ผลิตมีวัตถุประสงค์ให้ทั้งผู้ให้บริการสาธารณะ และผู้รับบริการสาธารณะร่วมกันจัดบริการสาธารณะ ด้วย
เหตุผลที่ว่าผู้รับบริการย่อมทราบดีว่าตนเองต้องการอะไร และจะทาอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ตามที่
ตนเองต้ องการ แต่ ใ นกรณีข องเทศบาล ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ รั บ บริ ก ารโดยตรง แม้ จ าก
การศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการจะร่วมจัดการศึกษา และมีสายสัมพันธ์ที่ดี
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กับโรงเรียนก็ตาม หากนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลไม่ใช่บุตรหลานของตนเอง ก็เป็นเรื่องยากที่จะทาให้
ความร่วมมือเป็นไปได้ด้วยดี เพราะผู้ร่วมจัดการศึกษาไม่ได้เป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรง
กล่ า วโดยสรุ ป การจั ด การศึ ก ษาของเทศบาลนครล าปางมี แ นวทางในการจั ด การศึ ก ษาที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลนครลาปาง อย่างไรก็ตามโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครลาปางยังมีป๎ญหาสาคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และมีข้อจากัดและอุปสรรคทางการ
บริหาร เช่น การขาดแคลนกาลังคน ขณะที่การนาแนวคิด (Co - production) ภายใต้กรอบความคิด
การบริหารกิจการบ้านเมืองแนวใหม่ (New Public Governance) มีความเป็นไปได้ หากสามารถลดหรือ
ขจัดป๎จจัยเชิงลบต่างๆที่เป็นอยู่ได้
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 การนาแนวทางการร่วมผลิต (co - production) มาใช้ในการจัดการศึกษาของเทศบาลนั้น
ต้องสร้างเครือข่ายในการร่วมผลิตเพิ่มขึ้น คือต้องมีทั้งเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ และเครือข่ายผู้ปกครอง
เพราะในกรณีของโรงเรียนเทศบาล ประชาชนในพื้นที่กับผู้ปกครองเป็นคนละกลุ่มกัน จึงไม่ได้เป็นผู้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากการจัดการศึกษา
6.2 เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล มีภูมิลาเนาอยู่กระจัดกระจายตาม
ตาบลต่างๆรอบนอกเทศบาลทาให้ยากต่อการประสานงานและสร้างความร่วมมือ กรรมการสถานศึกษามี
ความจาเป็นต้องพัฒนาบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง จนสามารถเข้า
มามีบทบาทในการร่วมจัดการศึกษาได้
6.3 การพัฒนาการร่วมจัด การศึกษาของเทศบาล อาจเริ่มพัฒนาลักษณะความร่วมมือไปทีละ
ระดับ ตั้งแต่ การร่วมวางนโยบาย กรอบ หรือแนวทางการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - governance)
การร่วมบริหารกระบวนการจัดการศึกษาของเทศบาล (co - management) ไปจนถึงการร่วมจัด
การศึกษากับเทศบาล (co - production) เพื่อสร้างทักษะ และประสบการณ์ให้กับเครือข่ายผู้ร่วมจัด
การศึกษา ตลอดจนสร้างความยอมรับและความเชื่อถือในฝ๎่งผู้ผลิต คือ ครู ผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา
6.4 ภาครัฐควรแก้ไขกฎระเบียบซึ่งทาให้เกิดข้อจากัดในการจัดการศึกษา รวมทั้งให้การสนับสนุน
แนวทางการร่วมจัดการศึกษาอย่างจริงจัง ตามนโยบายที่วางไว้
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ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้นาเสนอผลงานวิจัย
1. ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
8. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร มีสาลี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จาลองราษฏร์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
42. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
43. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
44. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
45. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร
46. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์บทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentaion)
มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้นาเสนอผลงานวิจัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์
2. รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
16. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์
17. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิลา ศรีกระจ่าง
18. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
19. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
20. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
21. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
22. อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ
23. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
24. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
25. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
26. อาจารย์ ดร.สุดาพร สืบสุติน
27. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
28. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายนอก) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล
12. รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพฒน์
13. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ปัญญาศิริ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์ แพทย์พิทักย์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
38. อาจารย์ ดร.กมล อยู่สุข
39. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย
40. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
41. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร
42. อาจารย์ ดร.จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
43. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว
44. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ
45. อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ
46. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
47. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
48. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง
49. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน
50. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร
51. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล
53. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ
54. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ คาเตจา
55. อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน
56. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
57. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ(ภายใน) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง
สมบู รณ์ตามหลักวิช าการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนนาเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์จาเนียร นันทดิลก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
9. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์
10. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี
11. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาเนียร มีสาลี
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วโิ รฒน์ เนติศักดิ์
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ ฮั่นยะลา
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูรณ์
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
63. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
64. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
65. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
66. อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข
67. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิรินิชกุล
68. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์
69. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
70. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
71. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
72. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
73. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ตีฆะปัญญา
74. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคา
75. อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ
76. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
77. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
78. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา
79. อาจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด
80. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล
81. อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
82. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
83. อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
84. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
85. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคา
86. อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์
87. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
88. อาจารย์ ดร.อดุลย์ ปัญญา
89. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
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90. อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
91. อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ กลั่นกรองผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในการประชุมสัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
3. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริวณิชกุล
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
6. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
7. อาจารย์ ดร.ฤาชุตา เนตรจัด
8. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
9. อาจารย์ ดร.สุจิตรา ปันดี
10. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง
11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
12. อาจารย์ ดร.เยาวทิวา นามคุณ
13. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
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คณะกรรมการดาเนินงาน
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘
และ ลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้กาหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง เพื่อให้การดาเนินการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล สม
ความมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสั มมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านนโยบาย และแนวทางในการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย
๒. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๒ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๓ รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๔ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๕ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๖ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๙ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
กรรมการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๒.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานที่
กรรมการ
๒.๑๓ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
กรรมการ
๒.๑๔ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กรรมการ
๒.๑๕ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการ
๒.๑๖ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการ
๒.๑๗ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรรมการ
๒.๑๘ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรรมการ
๒.๑๙ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
กรรมการ
๒.๒๐ คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
กรรมการ
๒.๒๑ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง กรรมการและเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ ให้ ค าแนะน าและอ านวยการ แก่ ค ณะกรรมการฝ่ า ยต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๓.๑ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบัณฑิตศึกษา
๓.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๓ คณบดีคณะครุศาสตร์
๓.๔ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓.๕ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๓.๖ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
๓.๗ คณบดีคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
๓.๘ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๓.๙ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
๓.๑๐ ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
๓.๑๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๓.๑๓ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๓.๑๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๓.๑๕ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๓.๑๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓.๑๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๓.๑๘ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๓.๑๙ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
กรรมการ
๓.๒๐ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการ
๓.๒๑ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๓.๒๒ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
กรรมการ
๓.๒๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการและเลขานุการ
๓.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการดาเนินงานการตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตามนโยบาย และกาหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการ
๔.๔ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๔.๕ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๔.๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๔.๗ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๔.๘ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๔.๙ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๔.๑๑ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๔.๑๒ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๔.๑๓ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการและเลขานุการ
๔.๑๖ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ดาเนินการดูแลความเรียบร้อยและประสานงานตลอดรายการ
๒) จัดทาคากล่าวต้อนรับ คากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดและคากล่าวปิด
๓) จัดทาวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เพื่อใช้เปิดในวันจัดการประชุมสัมมนา
วิชาการฯ
๔) จัดเตรียมพิธีกร
๕) ออกแบบพิธีเปิด

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๖) ดูแลพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นาเสนอดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เตรียมของและมอบ
ของ ที่ระลึกสาหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย และพิธีมอบธงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือสาหรับเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งที่ ๑๙
๕. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ปริตต์ สายสี
๕.๒ อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒริ ัตน์ พัฒพิบูลย์
๕.๔ อาจารย์วาทิต ธรรมเชื้อ
๕.๕ อาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม
๕.๖ อาจารย์สุทธิมั่น ปิยะโกศล
๕.๗ นางณัฐชญา ขอบรูป
๕.๘ นางปัญนบ อินนันชัย
๕.๙ นางสาวพักตร์ชนก ริยาคา
๕.๑๐ นายวีรศักดิ์ ของเดิม
๕.๑๑ นางสาวศิริพร สุทะปา
๕.๑๒ นายสิทธิพงษ์ แสงเก่ง
๕.๑๓ นางโสมลักษณ์ กูลพรม
๕.๑๔ นายอาทิตย์ สุปินะ
๕.๑๕ นางพรพิศ รินดวงดี
มีหน้าที่ จัดเตรียมและดาเนินการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการและติดตามผล ประกอบด้วย
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ ชัยเสนา
๖.๒ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๖.๓ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖.๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
๖.๕ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
๖.๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๖.๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๖.๘ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
๖.๙ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
๖.๑๐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
๖.๑๑ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๖.๑๒ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
กรรมการ
๖.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
กรรมการ
๖.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
กรรมการ
๖.๑๕ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๖.๑๖ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๖.๑๗ นายจตุพร จันทรมา
กรรมการ
๖.๑๘ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
กรรมการ
๖.๑๙ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
กรรมการ
๖.๒๐ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
กรรมการ
๖.๒๑ นางสาวสุภัค โนกุล
กรรมการ
๖.๒๒ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
กรรมการ
๖.๒๓ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๖.๒๔ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๖.๒๕ นายลิขิต ศิริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๖.๒๖ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม
๒) จาแนกกลุ่มสาขาบทความวิจัย และพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
๓) จัดตารางการนาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
๔) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดประชุม สัมมนาวิชาการนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๕) จัดทาเว็บไซต์ของงานประชุมสัมมนาวิชาการ และโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
๖) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
๗) ติดตามบทความวิจัยฉบับแก้ไขจากเจ้าของผลงานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการ
ประชุม (Proceedings)
๘) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับแก้ไขก่ อนจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุม/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๙) รวบรวมเอกสาร บทความฉบับแก้ไข และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์และเขียนลง CD ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์
ให้กับเครือข่าย
๑๐) ติดต่อและประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings)
๑๑) ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย
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๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย
๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๗.๓ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
กรรมการ
๗.๔ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
กรรมการ
๗.๕ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
กรรมการ
๗.๖ นายลิขิต ศิริ
กรรมการ
๗.๗ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการ
๗.๘ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
กรรมการ
๗.๙ นางสาวบงกช สมรอบรู้
กรรมการ
๗.๑๐ นางสาวอัญชลี สามงามมี
กรรมการ
๗.๑๑ นางสาวสุพรรษา พลแก้ว
กรรมการ
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
กรรมการ
๗.๑๓ นางสาวพัชรี ทิพย์ชมพู
กรรมการ
๗.๑๔ นางสาวธนัญญา ขัดผาบ
กรรมการ
๗.๑๕ นายธีระพงษ์ หงษ์สาม
กรรมการ
๗.๑๖ นางสาวเวณุกรรณ พุฒใจกา
กรรมการ
๗.๑๗ นางสาวเพชรรัตน์ กิติคา
กรรมการ
๗.๑๘ นายนเรศ บัวลวย
กรรมการ
๗.๑๙ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดทาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๒) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประชุมและเกียรติบัตร
๓) รับผิดชอบดูแลงานธุรการ
๘. คณะกรรมการประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย
๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ประธานกรรมการ
๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
รองประธานกรรมการ
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
กรรมการ
๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิรสิ ุคันธา
กรรมการ
๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา
กรรมการ
๘.๖ อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว
กรรมการ
๘.๗ อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
กรรมการ
๘.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
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๘.๙ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยภายในห้องวิพากษ์การ
นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๒) นาป้ายชื่อตั้งโต๊ะสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจาห้องวิพากษ์การนาเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย
๓) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
และเกียรติบัตร
๔) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง
๕) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจาห้องให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๙. คณะกรรมการประจาการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ประธานกรรมการ
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
รองประธานกรรมการ
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
กรรมการ
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
กรรมการ
๙.๕ อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
กรรมการ
๙.๖ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ
กรรมการ
๙.๗ อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
กรรมการ
๙.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
๙.๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๙.๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการนาเสนอผลงานวิจัยในการนาเสนอผลงานวิจัย
ภาคโปสเตอร์
๒) รวบรวมแบบประเมินผลการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์แต่ละกลุ่มสาขา
๓) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจากลุ่มให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สวัสดิการและประสานงานทั่วไป ประกอบด้วย
๑๐.๑ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
กรรมการ
๑๐.๓ นายอาเขต รัตนวงค์
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวศิริพร ควรคิด
กรรมการ
๑๐.๖ นายปรัชญา วัฒนธรรม
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
กรรมการ
๑๐.๘ นางดวงทิพย์ รัตนชมภู
กรรมการ
๑๐.๙ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
กรรมการ
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๑๐.๑๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๑๐.๑๑ นางอิสสริยภรณ์ วานิชพิพัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาค
โปสเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยจาแนกบุคคลภายนอก บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
๒) จัดทาป้ายชื่อผู้นาเสนอผลงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
เพื่ อ นาส่ งคณะกรรมการประจ าห้ องวิ พ ากษ์ ก ารน าเสนอผลงานวิ จั ยภาคบรรยาย และคณะกรรมการประจ า
นิทรรศการการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๓) จัดทาป้ายชื่อทีมงาน และป้ายจับเวลาสาหรับควบคุมเวลาในการวิพากษ์บทความ
๔) ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและการเงิน เพื่อแจกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของผู้
นาเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ
๕) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดจัดประชุม
๖) จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ห้องประชุม
๗) ประสานรถ รับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
๘) ประสานการจองที่พักสาหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม
๙) ประสานและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับสาหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย
๑๑.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
รองประธานกรรมการ
๑๑.๔ นางนุชจรี นวลจันทร์
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาวนุชรี ธิจินะ
กรรมการ
๑๑.๖ นางสาวเอมวิกา ยะสืบ
กรรมการ
๑๑.๗ นางสาวกนกพร หมอกใหม่
กรรมการ
๑๑.๘ นางสาวนริศรา เทพศิริ
กรรมการ
๑๑.๙ นางสาวปาริชาติ ชัยยะ
กรรมการ
๑๑.๑๐ นายจารุพงษ์ ค้าจุน
กรรมการ
๑๑.๑๑ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
กรรมการ
๑๑.๑๒ นางสาวชญาภา เปลี่ยนพานิช
กรรมการ
๑๑.๑๓ นายกฤตนัย อินนันชัย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานให้การต้อนรับประธาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประกอบด้วย
๑๒.๑ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
๑๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต
กรรมการ
๑๒.๔ อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคา
กรรมการ
๑๒.๕ อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล
กรรมการ
๑๒.๖ อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร
กรรมการ
๑๒.๗ นายภาสกร สีเหลือง
กรรมการ
๑๒.๘ นายศรายุทธ แรกข้าว
กรรมการ
๑๒.๙ นายเครือณรงค์ หน่อคา
กรรมการ
๑๒.๑๐ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี กรรมการ
๑๒.๑๑ นายนเรศ บัวลอย
กรรมการ
๑๒.๑๒ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๒.๑๓ นายจุลทรรศน์ เยาวสกุลมาศ
กรรมการ
๑๒.๑๔ นางสาวศศธร เครือนันตา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.๑๕ นางสาวหอมนวล ศรีริ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒) ถ่ายทอดเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์
๓) เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมพิธีเปิดและทาข่าว
๔) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันจัดการประชุมฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
ตลอดงานการประชุมฯ
๕) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสี ยง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พิเศษและผู้นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
๑๓.๑ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๓.๒ อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
๑๓.๓ อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๑๓.๔ อาจารย์จิระประภา คาราช
๑๓.๕ นายภาสกร สีเหลือง
๑๓.๖ นางสาวภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
๑๓.๗ นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
๑๓.๘ นายปริญญา ปันสิน
๑๓.๙ นายสมานมิตร เมฆโปธิ
๑๓.๑๐ นายปฏิญญา อินทราวุธ
๑๓.๑๑ นายจาเนียร หัตถา
๑๓.๑๒ นายรวีพันธ์ หน่องาม
๑๓.๑๓ นางสาวนิศารัตน์ วัจนสุนทร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลาปางวิจยั ครั้งที่ 4

๑๓.๑๔ นางสาวปรียสุพัศ ตายัน
กรรมการ
๑๓.๑๕ ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี
กรรมการ
๑๓.๑๖ ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) กากับดูแลการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการประชุมฯ
๒) จั ด ท า ชื่ อ ผู้ ใ ช้ และรหั ส ผ่ า น ในการใช้ ร ะบบอิ นเตอร์ เ น็ ต ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่
๑๘ และลาปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ใช้ชั่วคราวตลอดการประชุมฯ
๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์สาหรับการบรรยายพิเศษ และห้องวิพากษ์บทความ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
๑๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ นายสิทธิเดช สุวรรณผ่อง
กรรมการ
๑๔.๔ นายพัฒนศักดิ์ ไชยยาสืบ
กรรมการ
๑๔.๕ นายผลิตเดช แก้วบุญเรือง
กรรมการ
๑๔.๖ นายสุทธิพงษ์ พุธมา
กรรมการ
๑๔.๗ นายณัฐพล ทิไชยวงค์
กรรมการ
๑๔.๘ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน
กรรมการ
๑๔.๙ เจ้าหน้าที่งานสนามทุกคน
กรรมการ
๑๔.๑๐ นางศรีสุนันท์ ยี่ดวง
กรรมการ
๑๔.๑๑ นางสาวลินลดา พืชพัน
กรรมการ
๑๔.๑๒ ผู้อานวยการกองกลาง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) อานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ
วิทยากร และผู้นาเสนอผลงานวิจัย
๒) จัดเตรี ยม ทาความสะอาด และตกแต่งสถานที่ใ นการจัดการประชุม ประชุม สัมมนา
วิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และลาปาง
วิจัย ครั้งที่ ๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามและอานวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน
๓) ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๔) ดูแลความสะอาดของห้องประชุม ห้องน้า และสถานที่บริเวณงาน
๕) ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานที่จัดงานและผู้ร่วมงาน
๖) จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ
๗) ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย
๑๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
๑๕.๒ นายสงวน หมื่นแสงคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
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๑๕.๓ นายวิโรจน์ ไชยแก้วโห้
กรรมการ
๑๕.๔ นายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก
กรรมการ
๑๕.๕ นายปฐม บุญยรักษ์
กรรมการ
๑๕.๖ นายปรีชา ตาเมืองปลูก
กรรมการ
๑๕.๗ นายบุญยิ่ง พลไตร
กรรมการ
๑๕.๘ นายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล
กรรมการ
๑๕.๙ นายอรรณพ คาวัง
กรรมการ
๑๕.๑๐ นายสายันต์ ก๋าทอง
กรรมการ
๑๕.๑๑ นายสมาน ขนม
กรรมการ
๑๕.๑๒ นายสมพงศ์ จันทร์ต๊ะวงค์
กรรมการ
๑๕.๑๓ นายชนะนันท์ จันทร์มี
กรรมการ
๑๕.๑๔ นายบุญหลง ฝั้นคาอ้าย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมรถให้พร้อมใช้งานสาหรับรับ – ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมตลอด
การจัดประชุม
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน ประกอบด้วย
๑๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษา
๑๖.๒ นายวรากร เนือยทอง
๑๖.๓ นางสาวสมพร ตะนะวงค์
๑๖.๔ นางสาวศิริขวัญ วาวแวว
๑๖.๕ นางศิริมา แย้มชู
๑๖.๖ นางอรพิน ยาวิลัย
๑๖.๗ นางสาวจีรวรรณ เกตุแก้ว
๑๖.๘ นางสาวอรพรรณ เสริมกลิน่
๑๖.๙ นางสาววรรณนิกา ข่ายสุวรรณ
๑๖.๑๐ นางสาวศิวพร ใจหงอก
๑๖.๑๑ นางสาวธิดาพร วงศ์กันทะ
๑๖.๑๒ นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง
๑๖.๑๓ นางมนฤดี มาปลูก
๑๖.๑๔ นางสาวรัตนศิริ ยืนยัง
๑๖.๑๕ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๖.๑๖ นางสาวกฤติมา สมุทรจักร
๑๖.๑๗ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๖.๑๘ หัวหน้าสานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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มีหน้าที่ ๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จัดจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย เตรียมเอกสารและดาเนินการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๒) ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย และจัดส่งให้เมื่อ
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด
๓) ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย
๑๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
๑๗.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๗.๓ นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
๑๗.๔ นางกัลยา เขื่อนแก้ว
๑๗.๕ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์
๑๗.๖ นางสาวนิตยา ไชยปัญญา
๑๗.๗ นางสาวศิริพร ควรคิด
๑๗.๘ นางสาวอาพร แก้วหนองยาง
๑๗.๙ นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
๑๗.๑๐ นางสาวสุภัค โนกุล
๑๗.๑๑ นางสาวรวีพรรณ แนบสนิทธรรม
มีหน้าที่ ๑) จัดทาแบบประเมินผล
๒) แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล
๓) ประมวลผลการประเมิน
๔) สรุปผลและรายงานผลการประเมิน
๑๘. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๑๘.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
๑๘.๒ อาจารย์ณรงค์ คชภักดี
๑๘.๓ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
๑๘.๔ อาจารย์ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
๑๘.๕ นายจตุพร จันทรมา
๑๘.๖ นายลิขิต ศิริ
๑๘.๗ นายวิทยา รักษ์อภิวันท์
๑๘.๘ นางสาวชญาภา เปลีย่ นพานิช
๑๘.๙ นางสาวอชิรญาณ์ รัตนชัย
๑๘.๑๐ นายกฤตนัย อินนันชัย
๑๘.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
๑๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๖-๘๘๕๕ ประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๘๙๗-๗๖๒๔ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๒๐๑-๙๑๑๒ รองประธานกรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๙๕๖๗-๓๓๙๔ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๕๘๖๕-๑๗๘๐ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๒๔-๑๘๘๖ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๕๖๙๑-๙๓๓๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๔-๕๖๖๗ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๓๔๗๗-๘๑๑๑ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๘-๗๗๒๕-๖๑๐๓ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๑๐๖๙-๑๙๙๘ กรรมการ
เบอร์โทร ๐๙-๗๙๕๙-๘๑๐๓ กรรมการและเลขานุการ

การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
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๑๘.๑๓ นางสาวบงกช สมรอบรู้
เบอร์โทร ๐๘-๑๗๐๖-๔๐๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิและวิพากษ์
๒) ประสานงานตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ
๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์
๔) ศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วง

ทัศนะ แนวคิด และรูปแบบการนาเสนอบทความวิจยั ในเอกสารเล่มนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ
การนาบทความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความไปเผยแพร่ ให้อ้างอิงที่มาเกี่ยวกับผู้เขียนบทความและเจ้าของสิ่งตีพิมพ์

