การประชุ ม วิ ช าการและนำเสนอผลงานวิ จ ั ย ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 13 เรื ่ อ ง “วิ ถ ี น วั ต กรรมไทยด ว ยการพั ฒ นางานวิ จ ั ย ”

การประชุ ม วิ ช าการและนำเสนอผลงานวิ จ ั ย ระดั บ ชาติ ครั ้ ง ที ่ 13
เรื ่ อ ง “วิ ถ ี น วั ต กรรมไทยด ว ยการพั ฒ นางานวิ จ ั ย ”
มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เล ม ที ่ 1

มนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร เล ม ที ่ 1

วั น เสาร ท ี ่ 1 และวั น อาทิ ต ย ท ี ่ 2 ธั น วาคม 2561
ณ อาคารทั น ตแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เวสเทิ ร  น

รายงานการประชุมวิชาการ (PROCEEDINGS)
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
“วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจยั ”
วันเสารที่ 1 และ วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
พิมพเมื่อ :
จัดพิมพเผยแพร :

ธันวาคม 2561
สํานักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
4 หมู 11 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท 02-563-5252
อีเมล wturesearch.ac.th@gmail.com
เว็บไซต http://www.western.ac.th/westernnew/main.php

พิมพที่ :

โรงพิมพหางหุนสวนจํากัด มีน เซอรวิส ซัพพลาย
29/97 ซอยสุวินทวงศ 31 ถนนสุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท 02-326-4124-5, 02-988-3599
Email: meancopier@gmail.com

คํานํา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมทั้ง
การสรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยาง
ตอเนื่อง จึงไดทําความรวมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวขอ “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย” โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ เผยแพร ผ ลงานวิ ช าการ อั น จะนํ า ไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ผ ลงานวิ จั ย ด า นสั ง คมศาสตร
วิ ทยาศาสตรสุ ขภาพ และวิ ทยาศาสตร เทคโนโลยี ให เกิ ดประโยชน รวมทั้ งเป นเวที ทางวิ ชาการในการถ ายทอด
องคความรูที่ไดจากงานวิจัยและเพื่อสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆที่เกี่ยวของ
เอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการและนํ า เสนองานวิ จั ย ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 13 จั ด พิ ม พ ขึ้น เพื่ อ เผยแพร
ผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆใหกวางขวาง โดยมีเปาหมาย
ใหบุคคลหรือองคกรที่เกี่ยวของไดนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป
คณะผูจัดทําเอกสารการประชุมทางวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนา
และผูนําเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญที่สละเวลาในการใหขอแนะนําและพัฒนาบทความจนเปน
ผลงานที่มีความสมบูรณยงิ่ ขึ้น หวังวาเอกสารฉบับนี้จะอํานวยประโยชนตอผูอานและผูนําไปประยุกตใชตอไป

ประธานคณะทํางานจัดทําเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย”
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

หลักการและเหตุผล
ภายใตการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 ดวยการขับเคลื่อน
ประเทศสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และพัฒนาใหเทาทันตามความเปลี่ยนแปลงของโลก
สูเปาหมายการลดความเหลื่อมลาในสังคม โดยปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Value–Based Economy) ทั้งนี้การพัฒนาที่มุงเนนกลไกความเขมแข็งจากภายใน ดวยการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนดวยการใชนวัตกรรมในดานการพัฒนาดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
การศึกษา การบูรณาการงานวิจัยทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การคนควา
นวัตกรรมองครวมของศาสตรตาง ๆ
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ อ ย า งกว า งขวาง พร อ มด ว ยการสร า งความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน อาทิ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยนอรทเทิรน มหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อจัดใหมีการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 13
ในหัวขอ “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย ” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยอันจะนําไปสูการ
ประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวที
ทางวิชาการในการถายทอดองคความรูที่ไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนําไปประยุกตใชและเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนผลงานและขอมูล
การวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในระดับประเทศ
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปใหความสําคัญของงานวิจัย และ
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ ตลอดจนข อ คิ ด เห็ น ในการพั ฒ นางานวิ จั ย อั น จะทํ า ให เ กิ ด งานวิ จั ย ที่ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สูการวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนได ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป
3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนางานวิจัย ใหเกิดขึ้น
ระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
หัวขอในการนําเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. กลุมวิทยาศาสตร
2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร
2.1 ดานการศึกษา
1.2 ดานวิทยาศาสตร
2.2 ดานบริหารธุรกิจ
1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร

รูปแบบการประชุมและนําเสนอบทความวิจัย
1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker )
2. การนําเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation )
3. การนําเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation )
ระยะเวลาการประชุม
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอบทความวิจัย
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ผูเขารวมโครงการ
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน ประกอบดวย
1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ
3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจทั่วไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารย นั ก วิ จั ย นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ไดเ ผยแพร ง านวิ จั ย ซึ่ ง เป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นา ความรู เ กี่ ยวกั บ
“วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย”
2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาอื่นๆ
3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ
4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อใหเกิดองคความรูที่จะนําไปใชปรับ
ระบบการศึกษาตอไป
5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ
กําหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดการลงทะเบียน ชําระเงินและสงบทความ
2. กําหนดการสงบทความฉบับแกไข
3. ประกาศรายชื่อ (ผูลงทะเบียนชําระเงินและสงบทความ)
4. นําเสนอบทความ

ระยะเวลา
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม

อัตราคาลงทะเบียน
ประเภทการเขารวม
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยายพิเศษ
โดยไมนําเสนอบทความ

อัตราคาลงทะเบียน
บุคคลภายนอก 1,000 บาท
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนชําระเงิน
ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 – วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

2. เขารวมประชุมและนําเสนอบทความวิจัย

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เรื่อง
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ) ทั้งนี้ตอง ชําระเงิน
สงบทความ ตั้งแตวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 –
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

หมายเหตุ
1. เมื่อมีการชําระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. อัตราคาลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มื้อ
การลงทะเบียนทางเว็บไซต
ผูสมัครตองทําการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชําระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบั บเต็ม upload ใหเรียบรอย จากนั้นใหผูสมั ครเข าไปกรอกข อมูลเพื่อลงทะเบี ยนรับ รหัสประจําตัว ที่
http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัค รตอ งกรอกขอมู ลให ครบถ วนแล วกดยืนยัน เพื่อรั บรหั ส
ประจําตัว จากนั้นตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัครเสร็จสมบูรณ
ลักษณะบทความวิจัยและการนําเสนอผลงานวิจัย
1. บทความวิจัยที่จะนําเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานที่ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน
2. การนําเสนอผลงาน ใหนําเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใชเวลาในการนําเสนอไม
เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที)
3. การนําเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนําเสนอตองยืนประจําจุดโปสเตอรของตนเอง โดยใชเวลาในการ
นําเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที
3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผูนําเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลว จะไดตีพิมพ
เผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม
การสงบทความ
เมื่อผูสมัครทําการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสง เอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 10 หนา
จํานวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ทั้งไฟล Word และไฟล PDF) มาที่ E-mail address: wturesearch@gmail.com
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017
.................................................................................

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย”
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
^^^^^^^^^^^^

วันเสารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเขารวมงาน
เวลา 09.00 – 09.10 น.
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวรายงาน
เวลา 09.10 – 09.20 น.
ประธานกลาวตอนรับและเปดการสัมมนา
หัวขอ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย”
เวลา 09.20 – 09.30 น.
แนะนําองคปาฐก
เวลา 09.30 – 10.45 น.
บรรยายทางวิชาการหัวขอ
หัวขอ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยดวยการพัฒนางานวิจัย”
เวลา 10.45 – 11.00 น.
พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 11.00 – 12.00 น.
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร
เวลา 12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.15 น.
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
เวลา 14.15 – 14.30 น.
พักรับประทานอาหารวาง
เวลา 14.30 – 16.00 น.
นําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร(ตอ)
เวลา 16.00 – 17.00 น.
มอบเกียรติบัตรใหกับผูเขารวมนําเสนอผลการวิจัย
วันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียนการเขารวมงาน (คณะทันตแพทยศาสตร วัชรพล)
เวลา 09.00 – 15.00 น.
นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการผลงานของนิสิตปริญญาเอก
^^^^^^^^^

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ

รหัส

1

OU BA. 001

2

TWU NS. 001 รอยเอกกิตติพงษ พลทิพย

การประยุกตใชกระบวนการพยาบาลเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบของนิสติ พยาบาล

3

TWU NS. 002 ดร. ปณณทัต บนขุนทด

การมีสว นรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตําบลบานยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

4

TWU NS. 003 อาจารย ปภาวรินทร สุวรรณเพชร พฤติกรรมสุขภาพของผูสงู อายุ ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย

5

WUM BA. 001 นาย ณัฐพงษ ศิรสิทธิ์ธนภัทร

ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตลาดน้ําวัดพระยาสุเรนทร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

6

TWU MS. 001 นาย อาทิตย บัวผัน

อิทธิพลจากตัวทําละลายที่สง ผลตอปริมาณของน้ํามันมะพราวจากวิธกี ารสกัด

7

WUM PA. 001 นางสาว เจนจิรา กันแกว

การพัฒนาสํานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู

8

TWU BA. 001 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว

9

WUM PA. 002 นางสาว ศรัญญา นันทะ

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลปาแงะ อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย

10

WUM PA. 003 นาย ชลแดน นวลเกลี้ยง

การมีสว นรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาเทศบาล ตําบลสมหวัง อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

11

ชื่อ - สกุล
นางสาวมลฤดี คําภูมี

ชือ่ บทความ

ปจจัยที่สง ผลตอความภักดีของผูบริโภคอาหารคลีนในเขตกรุงเทพมหานคร

WUM ED.EA 001 นางสาว อัจฉราพรรณ สุวรรณมุติ การบริหารงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพของผูบ ริหารสถานศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สุราษฎรธานีเขต 3

12

WUM PA. 004 นาย เมธี ออนพุทธา

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลบึงนคร อําเภอธวัชบุรี จังหวัดรอยเอ็ด

13

TWU BA. 002 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ

กลยุทธ และปจจัยทางการตลาดที่สง ผลตอพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถงุ ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

14

WUM PA. 005 นาย บุญญาฤทธิ์ ศรีเอี่ยมโฉม

มาตรฐานการจัดสวัสดิการใหกบั ผูตอ งขังเรือนจําจังหวัดชัยนาท

15

WUM PA. 006 นาย ยุทธนา นุมดี

ความผูกพันตอองคการของขาราชการเรือนจําจังหวัดชัยนาท กรมราชทัณฑ

16

WUM PA. 007 นางสาว ซัลมา นาวะกานิง

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ที่วา การอําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

17

WUD PA. 001 นาย ณภัคธร ชัยสงคราม

การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการปาลมน้ํามันภาครัฐ

18

WUM PA. 008 นาย อนุชา คําหลา

นโยบายการบริหารที่สงผลตอการปฏิบัตงิ านในองคกรของกองปฏิบัตกิ ารดับเพลิง 3 สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

19

WUM PA. 009 นาย ไพฑูรย สําราญไพรวัลย

ประสิทธิผลในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแมฮองสอน

20

WUM PA. 010 นาง สุชานา สิทธิไชย

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

21

WUD ED.EA 001 นาง กัณยกร อัครรัตนากร

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

22

WUM PA. 011 นาง ญาดา เตนพิทักษ

ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลชองดาน อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

23

WUD BA. 001 นาย ชัชชณัน มีทอง

DEVELOPING A FUTURE MANAGEMENT AND FORECASTING MODEL IN MINING AND QUARRYING SECTORS OF THAILAND

24

WUD BA. 002 นาย พีรยสถ อยูประพัฒน

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการของผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตยานยนต

25

WUD BA. 003 นางสาว ธนภร จรูญนิมมาน

การพัฒนาทุนมนุษยของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชุมพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

26

TOU BA. 001 ดร นภสินธุ พรมวิเศษ

การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรของผูประกอบการ ในยุคไทยแลนด 4.0

27

WUD BA. 004 นางสาว กฤติยา อัศวเรศตระกูล ผลิตภัณฑนวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูปเฟอรนิเจอรเหล็กและผลิตภัณฑตกแตงบาน

28

WUD BA. 005 นางสาว ชลลดา เจียมจิตวานิชย

ปจจัยที่มผี ลกระทบตอการเปนผูประกอบการใหม Start-Up ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0

29

WUD BA. 006 นาย ปวินท เทพกุณหนิมติ ต

การพัฒนาการบริหารจัดการการธุรกิจไอที ขนาดกลางและขนาดยอมในสวนภูมภิ าค

30

WUD ED.EA 002 พันตรี อรรฆพร ประชานุรักษ

แหลงเรียนรูในยุคดิจทิ ัล 4.0

31

TOU ED.CI 001 ดร. สุรศักดิ์ เครือหงษ

กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทยกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกคน

32

WUD BA. 007 นางสาว พฤกษา แกวสาร

แนวทางการใหบริการของสํานักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อเขาสูมาตรฐานสากล ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

33

WUD BA. 008 นาย กฤษณ พานสัมฤทธิ์

แนวทางการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนกลยุทธการตลาดสูความสําเร็จของธุรกิจอุปกรณการเลี้ยงไกในฟารมระบบปด

34

WUD BA. 009 นาย ทรงกฤต ตรีรัตนพิจารณ

ตัวแบบการตัดสินใจที่มอี ทิ ธิพลตอการเลือกใชพลังงานแสงอาทิตยของสถานประกอบการ

35

WUM PA. 012 นาย กิตติ ธงสิบสอง

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบานปวง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน

36

TWU NS. 004 นาย ปยธรณ เรงเร็ว

พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย

37

WUD ED.EA 003

38

WUM PA. 013 นางสาว นภัสวรรณ คงทอง

39

TOU ED.EA 001 พระครูโสภณสุตากร ณัฎฐณภัท ฆองพายุ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ : ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

นาย ชุมครู เวียงสมุทร

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเรื่องการทําวิจยั ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดศึกษาธิการจังหวัดกําแพงเพชร
บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนยอยในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ

รหัส

40

OU BA. 002

ชื่อ - สกุล
นางสาว ณัฐริกา สารีกลุ

ชือ่ บทความ
การปรับปรุงคุณภาพและลดความสูญเสียของกระบวนการผลิตปม โลหะดวยหลัก 5WHY 5ส และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง

41

WUM BA. 002 นางสาว ชลธิชา เชียงทอง

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ การใหบริการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตาบลพวา อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี

42

WUD BA. 010 นาย มนูญ พรหมลักษณ

กลยุทธการตลาดเพือ่ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการจําหนายรถยนตใชแลวในเขตกรุงเทพมหานคร

43

TOU BA. 002 ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท

ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสราง หลังจากบังคับใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ .ศ.2561

44

WUM BA. 003 นางสาว ศุภลักษณ ปนผสม

คุณภาพการใหบริการที่สงผลตอความจงรักภักดีของลูกคา โรงแรมเชียงใหมไนทบารซารบูตคิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

45

WUM BA. 004 นาง วีระพรรณ ลือชัย

ทัศนคติที่สง ผลตอความภักดีของลูกคาที่มตี อ โรงแรมบูตคิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

46

TOU ED.EA 002 พระ สุทิน อธิปญโญ

การพัฒนาภาวะผูนําในชุมชนเชิงพุทธ

47

TOU BA. 003 ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท

แนวทางการจัดการลดตนทุนแรงงานกอสรางในธุรกิจรับเหมากอสราง

48

TOU BA. 004 ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท

แนวทางการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสราง ไทยแลนด 4.0

49

WUM PA. 014 นางสาว ฐาปนี อัครานุภาพพงศ ภาวะผูนําของผูบริหาร กรณีศึกษา บริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัด สถานีกระบี่

50

WUM PA. 015 นาย ปยบุตร สังขหยู

51

TOU ED.EA 003 พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล (คงเมือง) บทบาทของพระสงฆกบั การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

52

WUD BA. 011 นาย ธนวิทย อิ่มยิ้ม

การพัฒนากลยุทธการตลาดเพือ่ สรางความไดเปรียบทางการแขงขันของการประกอบธุรกิจกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานคร

53

TWU BA. 003 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ

วัตถุมงคล สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบอาชีพคาขายโดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

54

WUD PA. 002 เรืออากาศเอก ชํานาญ ทรงสิทธิกุล ภาวะผูนํากับการจัดการสภาวะวิกฤติถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน

55

WUD PA. 003 นาย วสันต เกตุพันธุ

56

OU BA. 003

นางสาว วริยา ปานปรุง

สมรรถนะการจัดการความรูของนักบัญชีในยุคดิจทิ ัลกับประสิทธิภาพในการทํางาน

57

OU BA. 004

นาง ปญจพร ทองเล็ก

การสรางแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพบัญชี

58

WUD BA. 012 นาง อุดม สมบูรณผล

59

WUD BA. 013 นางสาว ธัญญรวี ธรศิริปุณโรจณ กลยุทธการตลาดและความสําเร็จของการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑสปาผานชองทางดิจท
ิ ัล

60

WUM ED.EA 002 นาย อลงกต ทมถา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและประสิทธิผลการทํางาน ของขาราชการตํารวจตรวจคนเขาเมือง จังหวัดกระบี่

กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

การจัดการและความสําเร็จของการประกอบธุรกิจตลาดสด

ความคิดเห็นของครูและผูปกครองนักเรียนตอภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนเครือขายสิงห – ศรีมลคล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3

61

WUD BA. 014 นางสาว ภัสรศศิร หีดจันทร

การพัฒนาการจัดการของผูประกอบการธุรกิจไมยางพาราแปรรูป

62

TOU BA. 005 นางสาว เกศริน อินเพลา

การศึกษาคุณภาพซอฟตแวรของโปรแกรมอานฐานขอมูลแบบพอรทเทเบิล เพือ่ การเรียนรูการใชคําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอรธวิน

63

WUD BA. 015 นางสาว ภัทราวดี นามสีฐาน

แนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาดหุนอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

64

WUD PH. 001 ทันตแพทยหญิง กนกวรรณ ศรัทธากุล ความรอบรูสขุ ภาพชองปาก

65

TWU PA. 001 ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงศ สุขสม 13 ครั้งกับรัฐประหารในประเทศไทย

66

TWU DS. 001 ทันตแพทยหญิง เบญจมภทั ร วงศไพบูลย วัสดุอดุ ฟนทดแทนอมัลกัม: เซ็นชัน เอ็น : บทความปริทัศน

67

WUD PA. 004 นางสาว ณัฐธีรา ฉัตรนิตกิ ลู

การกํากับดูแลสหกรณเครดิตยูเนี่ยนโดยเครือขายความรวมมือกัน

68

TWU PA. 002 ดร. อุไรวรรณ เตียนศรี

นโยบายภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของแรงงานไทยในอนาคต

69

TOU PA. 001 นาย ณัฎฐดนัย ไคนุนภา

การศึกษาศักยภาพและความพรอมของชุมชนปากแพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีสูการเปนชุมชนอัจฉริยะตนแบบ

70

OU Eng. 001 นาง กิสนา ไทยบุตร

ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบอาคารจากบุคคลใชงานทั่วไปและผูเกี่ยวของดานวิศวกรรม

71

OU ED.EA 001 นาย ภูมบิ ดี แกวศรีสงั ข

การจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุนใหญของครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

72

WUM PA. 016 นาย ธีรศานต ศรีกาญจน

ความสําเร็จการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

73

WUD PA. 005 พันตํารวจเอก นรนท สินภิบาล

บทบาทของตํารวจทองเที่ยวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย

74

WUD PA. 006 นาย เอกชัย ชํานินา

การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในศตวรรษที่ 21

75

WUD PA. 007 นางสาว บุญเรือน ทองทิพย

การใชเครือขายทางสังคมในการสรางเสริมสุขภาพที่ดใี นยุคโลกาภิวตั น

76

WUM Eng. 001 นาย ธนธัช ฐิตะสาร

ความพึงพอใจตองานไฟฟาสองสวางสาธารณะขององคการบริการสวนตําบลหวยไผ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

77

WUD PA. 008 นาง พุทธกันต ทองทวี

รัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

78

WUD PA. 009 นาย ธีรเศรษฐ พัฒนวราพงษ

การพัฒนาประชาธิปไตยกับบทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของการปกครองทองถิ่น

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชือ่ บทความ

79

WUD PA. 010 เรือโท สิต ธัญนันท

การพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือในฐานะหนวยงานที่ใหความชวยเหลือประชาชน

80

WUM BA. 005 นางสาว อณัญญา ปรารถนา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความพึงพอใจของลูกคารานนองแดงเบเกอรี่ : กรณีศึกษารานนองแดงเบเกอรี่ จังหวัดลําปาง

81

WUD PA. 011 นางสาว ผดุงศรี อัมพรมหา

แนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพในเขตเมืองพัทยา

82

WUD ED.CI 001 นาง นวรัตน พระเทพ

ปจจัยที่สมั พันธกบั การฝากครรภครบตามนัดของหญิงตั้งครรภวยั รุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องคที่ 17

83

WUM PA. 017 นาย นรภัทร ธนะขวาง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตภิ ารกิจดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.)

84

WUD PA. 012 นาย ชวลิต บุญเกิด

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลของบริษัทไปรษณียไ ทย จํากัด

85

WUM PA. 018 นาย วาฮิดล ตะเหลบ

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเจาหนาที่ที่วา การอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี

86

OU PA. 001

นาย วิโรจนรัตน ดลปดชา

เขารวมรับฟง

87

WUD ED.EA 004 นางสาว พรรษรัตน พรมมินทร

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาในยุคดิจทิ ัล

88

TOU ED.EA 004 ดร. เชษฐณรัช อรชุน

แนวทางการอนุรักษภมู ิปญญาทองถิน่ ดานสมุนไพรโดยใชกระบวนการ มีสวนรวมของชุมชน : กรณีศกึ ษาโรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ) อําเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี

89

WUM PA. 019 รอยตํารวจเอก ธนศักดิ์ เชยบัวแกว

การพัฒนาบุคลากรของขาราชการตํารวจกลุม งานสัตวแพทย และสัตวบาล กองบังคับการสายตรวจและปฏิบตั ิการพิเศษ กองบัญชาการ ตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ

90

WUD PA. 013 นาย กําพล ใจทนง

การบริหารจัดการกลุมชาติพันธุในจังหวัดเชียงใหม

91

WUM ED.EA 003 นางสาว เสาวนิตย นาคทะเล

ความคิดเห็นของผูปกครองที่มตี อ การบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ

92

WUM BA. 006 นาง รักษจิตร ลี

93

WUD PA. 014 นาย ฉัฐวัฒน ชัชณฐาภัฏฐ

ธรรมาภิบาลกับแนวทางการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

94

OU ED.EA 002 นางสาว เวณิกา ไชยแกว

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการปฏิบตั ิตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูของครูในโรงเรียนสํานักงานเขตบางขุนเทียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

95

WUD PA. 015 พระครูธรี ธรรมพิม (ทิม ทองจันดา) บทบาทพระสงฆไทยตอการปกปองพระพุทธศาสนา

96

WUM BA. 007 นาง ภาวิณี กลาหาญ

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของลูกคา ในจังหวัดแพร

97

WUM PA. 020 นาย ธนวัฒน สิทธิใหญ

ความสัมพันธระหวางการจัดการกับความเปนองคกรสมรรถนะสูงขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

98

WUM PA. 021 นางสาว สาวิตรี ยศทะราช

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสี อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

99

WUM BA. 008 นางสาว ญาโณทัย ขินเพชร

นางสาว อัจฉรา วงศคช

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักคางแรมของนักทองเที่ยวไทยที่มาทองเที่ยวที่ปาคําชะโนด อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

100

OU BA. 005

101

TOU BA. 006 นางสาว พนิตา ภักดี

การจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัตงิ านการคัดแยกวัตถุดบิ โลหะพิเศษ

102

TOU BA. 007 ดร. ธนกร แกวมณี

กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคอนโดมิเนียม

103

WUM BA. 009 นาย วีรพงษ คณะปรีชา

งานวิจยั ดานความปลอดภัยเพื่อยกระดับแรงงานดานอุตสาหกรรมโลจิสติกสและงานขนสงสินคาในจังหวัดระยอง

104

TOU BA. 008 นาย จักรกฤช ศรีแกว

การสํารวจความคิดเห็นพลังงานทางเลือกที่ใชทดแทนพลังงานไฟฟา

105

TOU BA. 009 นางสาว ทัศวรรณ มหาเรือนขวัญ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดเครื่องนอนผานระบบออนไลน ของประชากรในเขตลาดกระบัง

106

OU ED.EA 003 นางสาว กาญจะณี เนียมจันทร

การมีสว นรวมของผูบริหารและครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ

107

TWU DS. 002 นางสาว จตุพร จันทรานนท

ฟนผุแอบแฝง

108

WUD PA. 016 นาย ภูภาร สมาทา

การดําเนินงานของระบบการบริหารแรงงานของกรมการจัดหางาน

109

WUM PH. 001 นางสาว วัชราลักษณ สลีออ น

ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินงานหมูบานจัดการอาหารปลอดภัยของอาสาสมัครประจําหมูบานตําบลเปอ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน

110

TOU BA. 010 นางสาว ปุณิกา โทพิลา

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง

111

WUD BA. 016 นาย ไพฑูรย พรหมสุภร

แนวทางการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมที่สง ผลตอความสําเร็จของธุรกิจหมอแปลงไฟฟา อยางยั่งยืน

112

WUM BA. 010 นางสาว พัชรนันท เอีย่ มเกิดเจริญ ปจจัยที่สง ผลตอการตัดสินใจลงทุนธุรกิจกวยเตี๋ยวเรือในจังหวัดปทุมธานี

นาย เบญจ อินดาวงศ

องคประกอบของผลิตภัณฑและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอแรงจูงใจในการซื้อผลิตภัณฑบรรเทาปวดเมื่อยประเภทสมุนไพรของคนวัยทํางานในจังหวัดลําปาง

สิ่งบงชี้ทางภูมศิ าสตรที่มผี ลตอความตั้งใจซื้อของผูบริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑแปรรูปขาวแตน จังหวัดลําปาง

113

OU BA. 006

114

TOU BA. 011 นางสาว กาญจนา วรรณยศ

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง โครงการฝนเทียม

115

TOU BA. 012 นางสาว ชนิตา เอี่ยมสะอาด

ความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา

116

OU BA. 007

นางสาว สุชาวลี ลีลานุกจิ

กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มผี ลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผลไมของผูบริโภคในจังหวัดเชียงราย

117

OU BA. 008

นางสาว โศภิษฐา เต็มรัตน

คุณภาพการบริการที่สง ผลตอการกลับมาใชบริการซ้ําในโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ

รหัส

118

OU BA. 009

ชื่อ - สกุล

ชือ่ บทความ

นาย ศิริวฒ
ั ญ เอกนิธวิ รากรกุล พฤติกรรมนักทองเทีย่ วและสวนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑไสอวั่ สมุนไพรของจังหวัดลําปาง

119

TOU Eng. 001 นาย ณัฐพล หลอนิล

การควบคุมเครื่องใหอาหารเปดอัตโนมัติ

120

TOU Eng. 002 นางสาว ชุตมิ า เกตุษา

การพัฒนาระบบควบคุมการดูแลตนกลาผานสมารทโฟน

121

TOU BA. 013 นางสาว เกศกนก ปกกระโทก

ปจจัยที่มผี ลตอการยอมรับการใชชวี ติ คูกอ นการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง

122

TOU BA. 014 นางสาว ณัฐชฎา พิมพาภรณ

การศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบริการรถยนตดว ยแบบจําลอง SERVQUAL

123

TOU BA. 015 นางสาว ทิพมาศ ใจสอาด (รัตนพิทักษ) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มผี ลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

124

TOU BA. 016 นาย นเรศ ลวนไพรินทร

ความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

125

TWU BA. 004 ดร.ทนพ. นพดล พันธุพานิช

การพัฒนาแบบจําลองเชิงสาเหตุระหวางรูปแบบภาวะผูนํา การแบงปนความรู ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอ ผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทย

126

TOU PA. 002 ดร. ธมนันท นุนสิงห

การบริหารองคการปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

127

TOU BA. 017 นางสาว วฤดดา พิพัฒนกุล

ปจจัยที่มผี ลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี : การทบทวนวรรณกรรม

128

WUD BA. 017 นางสาว ศิวพร ไตรภพ

บทบาทของผูนําเชิงนวัตกรรมกับความสําเร็จของธุรกิจโลจิสติกส

129

WUD BA. 018 นาย วิษณุ มั่นคง

แนวทางการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวสูความสําเร็จเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

130

WUD PA. 017 นางสาว ธนาวดี นิ่มเรือง

การบริหารและการจัดการตามยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

131

WUD PH. 002 นาง ภัทรภร แควนคอนฉิม

ถอดรหัส “ระบบสุขภาพอําเภอ”

132

WUM PH. 002 นาง ทัศนีย ศรีอนันต

คุณภาพการใหบริการคลินิกแล็บแหงหนึ่ง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

133

WUM PA. 022 นาย จักรฤษณ สมใจ

บทบาทของผูบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององการสวนบริหารตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

134

WUM BA. 011 นาง ยุภา สมบัติ

ความพึงพอใจของลูกคาที่มผี ลตอตราสินคา หางหุนสวนจํากัด แกวเจริญวัสดุ อําเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

135

TWU PA. 003 รองศาสตราจารย ดร. สมเดช มุงเมือง บทกําหนดโทษตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว

136

OU BA. 010

นางสาว พิศพักตร ศุภโชคนิรันดร กลยุทธการตลาดของธุรกิจนําเที่ยวสําหรับการทองเที่ยววิถชี วี ติ ในเขตกรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยวตางชาติ

137

OU ED.EA 004 นางสาว รัตติยา หาญเสนา

แนวทางเสริมสรางสมรรถนะครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

138

TOU BA. 018 นางสาว ธีราวรรณ จันทรแสง

การศึกษาโซคุณคาและการจัดการตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวไร ในพืน้ ที่ ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

139

TOU BA. 019 นางสาว อัมพวรรณ หนูพระอินทร เขารวมรับฟง

140

OU BA. 011

141

WUD PH. 003 นางสาว ศิริรักษ ปานเกตุ

โรคหลอดเลือดสมองของผูสงู อายุ

142

TOU ED.CI 002 นาย ภูเดน แกวภิบาล

เขารวมรับฟง

143

TOU BA. 020 นางสาว มัณฑนา แดงเพชร

เขารวมรับฟง

144

OU BA. 012

นางสาว ศุทธินี เขมะคาม

นาย ฤทธิไกร บุญศรี

การประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกส ภาคอุตสาหกรรมการขนสงในการวัดประสิทธิภาพ บริษัท ปยาสุวรรณ 29 จํากัด

ความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

145

WUM PH. 003 นางสาว นฤมล ประดิษฐเสรี

การมีสว นรวมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยตําบลฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

146

WUM BA. 012 นางสาว ณัฐชยา นรารัตน

การสื่อสารทางการตลาดและการตัดสินใจซื้อที่มคี วามสัมพันธตอ ความสําเร็จของชุมชมตลาดน้ําขวัญเรียม

147 TOU ED.EA 005 นางสาว ภัทราวดี ปญญาหาร

ความพึงพอใจของผูปกครองทีม่ ีตอ การบริหารงานโรงเรียน อําเภอบางเสาธง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

148

OU BA. 013

ปญหาและความตองการของผูใชบริการขนสง กรณีศึกษาปลาสวยงาม

149

WUD PA. 018 นางสาว พัชรกันย เธียรชุตนิ ันท แนวทางการใหบริการสาธารณะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

นางสาวธัญญภรณ หนูชู

150 WUM ED.EA 004 นางสาว ณัฐกานต จูฮกหลี้

ทรรศนะของผูปกครองนักเรียนทีม่ ีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

151

เขารวมรับฟง

TOU BA. 021 นางสาว อานิสรา สังขชว ย

152 WUD ED.EA 005 นาย อํานาจ บุญประเสริฐ

การบริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

153

OU PA. 002

นาย สาธิต เจริญสุข

การสรางฐานอํานาจทางการเมืองภายใตรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่น ของ นายรามเนตร ใจกวาง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี

154

OU BA. 014

นางสาว ปนัดดา ปานกําเหนิด

พฤติกรรมและความตองการของผูใชบริการหอสมุดประชาชนเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

155
156

WUM Eng. 002 นาย นภัสกร แซตั้ง
OU BA. 015

นางสาว นิตติญา ทาสุวรรณ

การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของกองชางในการกําหนดราคากลางงานกอสราง : กรณีศึกษา เทศบาลตําบลในอําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี

สวนประกอบของผลิตภัณฑและกลยุทธสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑชุมชนในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาของผูบริโภคในจังหวัดลําปาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชือ่ บทความ

157

WUM PA. 023 ร.ต.ท. เอกชัย ปราบหงส

158

TOU NS. 001 นาง ชลลดา ติยะวิสท
ุ ธิ์สรี

เขารวมรับฟง

159

TOU NS. 002 นางสาว สุรีรัตน ณวิเชียร

ผลการจัดกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเพือ่ สงเสริมการปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

160

WUM PH. 004 นาง ภัทรภร แตพัฒนสกล

การมีสว นรวมในการดําเนินงานชมรมผูสงู อายุของคณะกรรมการชมรมผูสงู อายุ อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

161

WUD PA. 019 ด.ต. กฤตโชค กาญจนศิริปาน

แนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด

162

OU BA. 016

นางสาว อรวรรณ สุดสวาท

ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิ านของขาราชการตํารวจงานสืบสวนสถานีตาํ รวจภูธรสัตหีบ

พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคที่สง ผลกระทบตอรานคาปลีก เขต สน. บางชัน

163

TOU Eng. 003 นาย ประเสริฐ ปราชญประยูร

164

WUM BA. 013 วาทีร่ อ ยตรีหญิง วิลาวรรณ ชูรกั ษ ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มผี ลตอการเลือกซื้อทุเรียนในเขตอําเภอสวี จังหวัดชุมพร

165

TOU BA. 022 นางสาว ศิริลกั ษณ หนูทอง

คุณลักษณะของการเปนผูป ระกอบการในการดําเนินธุรกิจรานคา กรณีศึกษาตลาดนัด อําเภอทุง สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

166

TOU PA. 003 ดร. อุราชนก คงกล่ํา

ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย : วาระแหงชาติที่ตอ งเรงแกไข

การควบคุมพฤติกรรมการอัดรีดขึ้นรูปอลูมิเนียมอัลลอยชนิด 6063 ที่มีลักษณะโปรไฟลแบบผสมดวยวิธกี ารจําลองไฟไนตเอลิเมนต

167

TOU ED.EA 006 ดร. เตือนใจ เขียนชานาจ

แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนกับการขับเคลื่อนการศึกษาสูยคุ ไทยแลนด 4.0

168

WUM PH. 005 นางสาว สิริรัตน แซลิ่ม

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ านในการดูแลผูส ูงอายุภาวะพึ่งพิง ตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

169

WUM BA. 014 นางสาว มาเรียม ถนอมรัก

ความพึงพอใจของผูโดยสารชาวไทยที่มตี อ คุณภาพการใหบริการของจุดตรวจคน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

170

WUM Eng. 003 นาย ประพจน ตรีจนั ทรทอง

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการดานโครงสรางพืน้ ฐานขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

171

TWU DS. 003 ทันตแพทยหญิง ทิพยจุฑา พรเลิศธนพงษ Midline diastema

172 TWU ED.CI 001

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิษฐวดี จิรโรจนภิญโญ

กระบวนทัศนทางการศึกษา : การพัฒนาที่ยั่งยืน

173

WUM PH. 006 นาย เสกสรร เกิดสุข

174

TWU PH. 001 รองศาสตราจารย ดร.ประภาเพ็ญ สุวรรณ องคกรรอบรูดา นสุขภาพ: รูปแบบการบูรณาการความรอบรูสขุ ภาพในการดูแลโรคเรื้อรัง

175

WUM PH. 007 นาย ประดิษฐ ศรีแสน

ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธตอ การใชโปรแกรมระบบฐานขอมูล (JHCIS)ของเจาหนาทีส่ าธารณสุขในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดนครพนม

176

WUM PH. 008 นางสาว ฐิตารีย สมบัตโิ อฬาร

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการปองกันควบคุมไขเลือดออก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการดําเนินงานปองกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

177 WUD ED.EA 006 นาง สุมลฑา เพชรใส

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุคไทยแลนด 4.0

178 WUM ED.CI 001 นางสาว จุตพิ ร นธะสนธิ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร เรื่องอาหารและสารอาหาร ดวยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

179 WUM ED.CI 002 นางสาว ปนัดดา โพธิ์สวุ รรณ

การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกดไมตรงตามมาตรา โดยใชเทคนิค STADสําหรับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3

180 WUM ED.CI 003 นางสาว ประภากร ชาติสวุ รรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวติ พืช วิชาวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 2 ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต
181 WUM ED.CI 004 นางสาว ศศิลออ ชัยบาล

การจัดการเรียนรูรูปแบบพหุปญญา เรื่องคําราชาศัพท ดวยแบบฝกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

182

TWU ED.CI 002 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ธัญญา

การพัฒนาหนังสืออานเพิ่มเติมกลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประเพณีแซนโฎนตา สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทรเขต 2

183

WUD BA. 019 นาย ภาสกร จูตะกานนท

แนวทางวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณของพนักงานเอกชนในประเทศไทย

184

WUD PA. 020 นาย อนพัทย เขียววิชยั

แนวทางในการเสริมสรางภาระรับผิดชอบตอสาธารณะของภาครัฐ

185

WUM PH. 009 นาง วันทิตา ทองชวย

การมีสว นรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในการดูแลผูสงู อายุระยะยาว อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

186

TWU SCA. 001 นาย ไทภวิษย พัฒนเจริญทวี

การศึกษาสารเทอรปนอยดในสวนของผลบวบขม

187

TOU ED.CI 003 นางสาว ปทิตตา ปยสกุลเสวี

การศึกษาปญหาและความตองของครูสะเต็มศึกษาที่มีตอ การออกแบบแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใ นวิชาสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต ลพบุรี และโรงเรียนเซนตปอลคอนแวนต ประจําปการศึกษา 2561

188

WUM PH. 010 นางสาว กมลวรรณ เปยนขุนทด คุณภาพบริการแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

189

TWU PH. 002 นางสาว ศิริกญ
ั ญา ฤทธิ์แปลก

190

TWU SCA. 002 นาง ขนิษฐา วงษศรีเมือง

การศึกษาคุณสมบัตติ า งๆ ของเอนไซมเปอรออกซิเดสสกัดหยาบจากมะเขือเปราะ

191

WUM PH. 011 นาง ธันยกานต ศรีชาลี

การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

192 WUM ED.EA 005 นาย มาริส บีฮิง

ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองเพือ่ การปองกันโรคขอเขาเสื่อมของผูสูงอายุในตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ปจจัยที่ทําใหบุคลากรมีความผูกพันตอสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษาในจังหวัดยะลา

193

TOU BA. 023 ดร. ณรงค ทมเจริญ

โอกาสและความทาทายของธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรม 4.0

194

WUM PH. 012 นางสาว วลัยรัตน ไรใหญ

การจัดการตนเองของผูสูงอายุชาวไทยมุสลิมทีเ่ ปนโรคความดันโลหิตสูงตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

195

WUM BA. 015 นางสาว พรพิมล บํารุงกิจ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการใชสารสนเทศทางการบัญชีของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

ชือ่ บทความ

196 WUM ED.EA 006 นาย กามารูดงิ แวดามะ

ทัศนคติของผูปกครองนักเรียนทีม่ ีตอการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชนของโรงเรียนในตําบลบางปอ สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1

197 WUM ED.EA 007 นางสาว นูรไอนีย ยูโซะ

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

198 WUM ED.EA 008 นาง รอมือละ เมาตี

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

199 WUM ED.EA 009 นางสาว รอฮานี บือราเฮง

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

200 WUM ED.EA 010 นาง ศิราณี วาแมยีซา

ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

201

WUD PA. 021 นาย วิสท
ิ ธิ์ นิตยิ ตุ ธิ รรม

บทบาทหนาที่ขององคการภาครัฐในการจัดการปญหาโรคพิษสุนัขบา

202

WUM BA. 016 นาย ณฐกร ปาลวัตน

การศึกษาปจจัยหลักที่สง ผลตอสมรรถนะหลักของนักบัญชี

203 WUM ED.EA 011 นาง ชุลพี ร ชูเพชรพงษ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารโรงเรียนในเครือขายพุนพิน2 อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

204

TWU ED.CI 003

205

TOU ED.CI 004 นาย กฤษพงศ อยูยนื

206

TOU BA. 024 ดร.นภสินธุ พรมวิเศษ

207

TWU ED.EA 001 รศ.ดร. ชุตมิ า มุสกิ านนท

วิชาชีพครูกบั การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21

208

WUM PH. 013 นางสาว เกศกนก นันทะศิริ

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบตั ิตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ของผูจําหนายอาหารแผงลอย ในเขตเทศบาลตําบลแมสาย จังหวัดเชียงราย

209

WUM BA. 017 นางสาว ณัฐวราพร เติบญวน

ปจจัยสูความสําเร็จของรานคาปลีก ในจังหวัดเพชรบุรี

210

WUD BA. 020 นาย นพวัตติ์ ธรรมเหมไพจิตร

กลยุทธการตลาดการเชา-ซื้อ อาคารที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

211

WUM PA. 024 นาย กรณฐวีร วิริยะยุทมา

ความพึงพอใจของประชนที่มตี อ การใหบริการของเทศบาลตําบลทาวอูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

212

TWU DS. 004 ศาสตราจารยกติ ติคณ
ุ ทพ.วินัย ศิริจติ ร พฤติกรรมของมะเร็งกรามชาง (รายงานผูปวย 1 ราย)

213

TWU PA. 004 รองศาสตราจารย ดร. สมิหรา จิตตลดากร ศัลยกรรมผีเสื้อสมุทร : ทําไดอยางไร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นภาภรณ ธัญญา และ เดชกุล มัทวานุกลู การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เมืองโบราณบานระโยง จังหวัดสุรินทร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่1 สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพือ่ สงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการสําหรับนักเรียนโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง สังกัด สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

การบริหารทรัพยากรมนุษย

214 TWU ED.EA 002 รองศาสตราจารย ดร.สันตชัย พูลสวัสดิ์ ความคิดเห็นของนิสิตคณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีตออาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ศึกษาการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามทัศนะของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในศูนยเครือขายคุรุพลังตากใบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
215 WUM ED.EA 012 นางสาว นอรีเลียนา สือแม
216 WUM ED.EA 013 นาง มรกต ครองยุติ

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดขอนแกน อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

217

WUM BA. 018 นางสาว เพชรา สีลงั กา

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจและความตองการของผูรับบริการที่มีตอสถานบริการนวดแผนไทย กรณีศึกษา : “ราน Pet Pet นวดเพื่อสุขภาพ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร”ี

218

TWU PH. 003 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิราสิริริ์ วสีวรี สิว ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS) นํามาประยุกตใชกบั งานดานสาธารณสุขอยางไร

219 TWU ED.CI 004 ดร. อดิศร ศิริ
220
221

TOU PA. 004 ดร. เอกชัย กิจเกษาเจริญ
TWU ED.CI 005 ผศ.ดร. นภาภรณ ธัญญา ดร.ชัยวัฒน อุทัยแสน

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
การเสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 19 กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดจันทบุรี

การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1

222 WUM ED.EA 014 นาย เอกราช สุริยมณฑล

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนาํ ของผูบริหารกับความพึงพอใจของครูผูสอนตอการบริหารการศึกษาในโรงเรียน อําเภอแมแตง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

223 WUM ED.CI 005 นาย เอกชลิต ภูงามโชติสนิ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอา งทอง สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

224

WUM PH. 014 พันตรี อานันท จักรอิศราพงศ

ปจจัยที่มอี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจเลือกรับการรักษาดวยการใสรากฟนเทียมในผูปวยที่สญ
ู เสียฟนธรรมชาติ

225

WUD BA. 021 นาย ภาณุ ปาตานี

ธรรมาภิบาลขององคการภาคเอกชน: ธุรกิจการบริการในเขตพื้นที่จงั หวัดปตตานี

226 WUM ED.EA 015 นางสาว ชาลี คงจํานงค

การมีสวนรวมของผูปฏิบตั ิงานในองคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในเขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

227 WUM ED.EA 016 นางสาว สวิตตา ศรีเมือง

การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ

228 WUM ED.EA 017 นางสาว บุษรา เสนาหมื่น

ความพึงพอใจของผูปกครองทีม่ ีตอ การบริหารจัดการศึกษาในระดับ ปฐมวัยของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว สํานักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

229

TWU DS. 005 นาง สิริพร สาสกุล

การดูแลสุขภาพชองปากผูสงู อายุภายในสถานรับดูแลผูสงู อายุระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง

230

WUM PH. 015 นาย ไพรัตน จําบัวขาว

อิทธิพลความพรอมในการเรียนรูที่มีผลตอความสุขในการทํางานของบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

231

TWU DS. 006 ทันตแพทยหญิง พอลลีน ล่ําซํา ปจจัยในการออกแบบและปฏิรูปรอยยิ้ม

232

TWU PH. 004 ดร. ฐาวรี ขันสําโรง

การสงเสริมสุขภาพดวยความฉลาดทางสุขภาพเชิงพุทธ ยุค 4.0

233

TWU SCA. 003 นางสาว ภรณี แกวราม

ผลของปุยน้ําหมักชีวภาพจาก เศษปลา ผลไมและพืชสมุนไพรตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของตนมะกรูด

234

TWU SCA. 004 นาย รัชชากรณ วองไววิริยกิจ

ผลของปจจัยทางชีวภาพตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะนาวสายพันธุแ ปนรําไพ ที่ปลูกในวงบอซีเมนตบริเวณ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ ที่ 13
วันเสารที่ 1 และวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (เวลา 08.30 - 17.00 น.)
ลําดับ
235

รหัส

ชื่อ - สกุล

TWU SCA. 005 นางสาว ไอลัดดา แกวมะ

236 WUM ED.EA 018 นาย สมศักดิ์ โตะมิน

ชือ่ บทความ

ผลของอาหารหมักจากใบกลวยรวมกับอาหารไกไขในอัตราสวนตางๆตอการเจริญเติบโตและการพัฒนาของลูกไกไขสายพันธุผสม

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สํานักงานเขตหนองจอกสังกัดกรุงเทพมหานคร

237

WUM PH. 016 นางสาว จิรากาญจน ฉัตรบวรเศรษฐ ปจจัยที่มผี ลตอคุณภาพการบริการดานทันตกรรมแกประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี

238

TWU NS. 005 นาง จันทรฉาย เนตรสุวรรณ

239 WUM ED.EA 019 นาง วนิดา มณีกามัน

สุขภาพจิตและคุณภาพชีวติ ของผูดแู ลผูปวยจิตเวช เด็กและ วัยรุน
การดําเนินงานนิเทศภายในของสถานศึกษาในกลุมโรงเรียนเมืองสตูล สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล

240

WUM PH. 017 นางสาว จันทรทิพย ชํานาญ

ปจจัยที่มผี ลตอการมีสว นรวมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสงฆ กรุงเทพมหานคร

241

TOU BA. 025 ดร.ณรงค ทมเจริญ

วิถกี ารทํางานของคนรุนใหมในไทยแลนด 4.0

242

WUM PA. 025 นางสาว กิรญาวดีร กาญจนาทวี ผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร ในภาคกลางตอนลาง

243 WUM ED.EA 020 นาง อนุชรา ยายูสะ

การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาทีส่ งผลตอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 3

244

TOU PA. 005 นางสาว มาลินี คําเครือ

เขารวมรับฟง

245

TOU PA. 006 นาย นิรุตต จรเจริญ

เขารวมรับฟง

246

TOU PA. 007 นางสาว พัชรินทร บุญสมธป

เขารวมรับฟง

247

OU ED.CI 001 นางสาว ไพจิตร นาสมฝน

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู เรื่อง ศิลปะการจับผาและผูกผาโรงเรียนประชานุกลู (ขําสนิทอนุเคราะห) สํานักงานเขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร

248

WUM PA. 026 นาย ศรศักดิ์ ดวงมณี

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานเทศบาลตําบลแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

249

TWU BA. 005 ดร. อนันตพร วงศคํา

ปจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

250

TWU NS.

นาวาอากาศเอกหญิง สุรางค เปรมเสถียร

251

TWU NS.

นาวาอากาศโทหญิง เสาวนีย ระพีพรกุล ความสัมพันธระหวางภาวะสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบลบึงคําพรอย หมู 11 อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

252

TWU

ดร.ณัฐพงษ แตมแกว

คุณสมบัตผิ ูจดั การคลังสินคาที่พึงประสงคในภาคการเกษตร ยุค 4.0

253

TWU

อาจารยวฒ
ุ ิชยั วัยวุฒิ

การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอ ผูใชบัณฑิตตามแนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

254

TWU

อาจารยวริ ิยาภรณ ทองสุข

การบริหารแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน

255

TWU

ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ทองทรัพย แนวทางการพัฒนาความรูความเขาใจดานกฎหมายแรงงานของนักศึกษากลุมวิชาชีพทีส่ ามารถยายแรงงานฝมืออยางเสรีในกลุมประชาคมอาเซียน

ความสัมพันธระหวางปจจัยสนุบสนุนกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี

.

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย

หนา

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรือ่ ง โครงการฝนเทียม

1

กาญจนา วรรณยศ
กฤตคม อินทราวุธ

ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรส
ของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง

8

เกศกนก ปกกระโทก

การศึกษาคุณภาพซอฟตแวรของโปรแกรมอานฐานขอมูลแบบพอรทเทเบิล
เพื่อการเรียนรูการใชคําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอรธวิน

24

เกศริน อินเพลา
ศศิวิมล แรงสิงห
บุรินทร รุจจนพันธุ
ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย
ดวงเดือน พิมพตระครอง

การสํารวจความคิดเห็นพลังงานทางเลือกที่ใชทดแทนพลังงานไฟฟา

32

จักรกฤช ศรีแกว
วิโรจน นาคคงคํา
ธณาธร เข็มนาค
อาจารยพนิตา ภักดี

ความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา
ชนิตา เอี่ยมสะอาด
สมศักดิ์ สุริยันอรุโณทัย

43

สารบัญ
ชื่อเรื่อง/ชื่อผูวิจัย
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรือ่ ง โครงการฝนเทียม
THE DEVELOPMENT ANIMATION ABOUT THE RAIN PROJECT

ผูวิจัย

กาญจนา วรรณยศ
กฤตคม อินทราวุธ
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การวิ จั ยเรื่ อง การพั ฒนาสื่ อแอนิ เมชั น เรื่ อง โครงการฝนเที ย มเป น การพั ฒ นา สื่ อเคลื่ อนไหวโดยใช
กระบวนการผลิตงานแอนิเมชัน เพื่อใหความรู ประวัติความเปนมาของโครงการฝนเทียม และวิธีการเกิดฝนเทียม
กลุมตัวอยางอาจารยและบุคลากรโรงเรียนบานหนองแก จํานวน 30 คน เปนผูประเมินเพื่อหาความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีตอการรับชมแอนิเมชัน ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาความพึงพอใจดานเนื้อหาของสื่ออยูในระดับ 3.95
ซึ่งระดับมาก ดานภาพและเสียงอยูในระดับ 3.85 ซึ่งระดับมาก และดานเทคนิคอยูในระดับ 3.57 ซึ่งระดับ มาก
คําสําคัญ : การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน โครงการฝนเทียม
Abstract
Animation development about artificial rain project is animation production in order
to disseminate history of artificial rain and artificial rain process. Sample was 30 teachers
and staffs of Ban Nong Kae School to evaluate satisfaction of the animation. The result
found that the satisfaction of context, figure and sound, and technique were at the high level
( X = 3.95, X = 3.85, and X = 3.57) respectively.
Keywords : Animation Development, Artificial Rain Project

บทนํา
แอนิเมชั่นนับเปนสื่อมีเดียตัวเลือกหนึ่งที่ ชวยในการถายทอดเนื้อหาและสามารถสอดแทรกความรูใหมี
ความนาสนใจในรูปแบบภาพการตูนเนื่องจากมีสีสัน เอฟเฟกตตางๆ ที่มีความทันสมัย ทําใหภาพออกมามีความ
นาสนใจสําหรับเด็ก และเยาวชนมากกวาภาพเหมือนจริง ผูศึกษาจึงเห็นวาการนําเรื่องของโครงการพระราชดําริฝน
หลวงมาเปนสวนหนึ่งในการสรางแอนิเมชันเปนที่นาสนใจยิ่ง
การเผยแพรความรูใหกับนักเรียนทางทีวีเปนสารคดี อาจทําใหผูรับสารขาดความสนใจ และขาดความคิด
สรางสรรค และดึงดูดความสนใจจากผูรับสารได การตูนแอนิเมชัน (Cartoon Animation) เปนสื่อประเภทหนึ่งที่
สามารถสงสาร ใหกับผูรับสารไดทุกเพศทุกวัย เนื่ องจากการตูนสามารถ ชวยเราความสนใจและดึงดูดใหสนใจใน
สาร มีความเขาใจ งาย มีภาพที่สวยงาม ชวยใหเกิดความคิด จินตนาการที่ดี เกิ ดความคคิดสรางสรรค ความสนกุ
สนาน และสามารถจดจําขาวสารไดดีขึ้น
ดัง นั้ น ทางที ม ผู วิ จั ย จึ ง ทํ า วิ จั ย จึ ง ใช ป ระโยชน จ าก คุ ณ สมบั ติ ข องภาพยนตรการตู น เคลื่ อนไหว จึ ง ได
ออกแบบแอนิเมชั่นที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ ถายทอดความคิดออกมาเปนแบบสัญลักษณ คือ ฉาก และดนตรี
จะเป น ตั ว แทนเพื่ อ สื่ อ ความหมายของความเป น มาของโครงการในพระราชดํ า ริ ฝ นหลวงในลั ก ษณะของ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “โครงการฝนเทียม”
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วัตถุประสงคของกํารวิจัย
เพื่อใหนักเรียนระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธ ยมศึกษาปที่ 6 รวมถึง ระดับชั้ นปริญญาตรี ไดศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องราว โครงการฝนเทียม ในแงมุมตางๆ เพื่อสรางความรู และเพิ่มความนาสนใจ
นิยามศัพทเฉพาะ
1. แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง "การสรางภาพเคลื่อนไหว" ดวยการนําภาพนิ่งมาเรียงลําดับกัน
และแสดงผลอยางตอเนื่องทําใหดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision)
เมื่อตามนุษยมองเห็นภาพที่ฉาย อยางตอเนื่อง
2. คุณภาพของสื่อ หมายถึง สื่อที่เปนไปตามมาตรฐาน หรือขอกําหนด และสรางความพึงพอใจใหกับผูรับสื่อ
โดยในงานวิจัยนี้จะวัดคุณภาพของสื่อ 3 ดาน คือ
3. ดานเนื้อหาของสื่อ ตองสอดคลอง กับวัตถุประสงค มีความเหมาะสม และมีวิธีการถายทอดที่ นาสนใจ
4. ดานภาพและเสียง ตองมีความ ชัด เจนของรูปภาพ สื่อความหมายได มีการออกแบบตัว ละคร
ฉากและเสียงประกอบไดเหมาะสม
5. ดานเทคนิค ตองมีความเหมาะสม ดานเวลา เขาใจงาย และสามาถนําไปใชในชีวติ ประจําวัน

วิธีดําเนินการวิจัย
1. การวางโครง สื่อแอนิเมชัน เรื่อง โครงการฝนเทียมมีโครงเรื่องดังนี้
ถายทอดเรื่องราวในโครงการฝนเทียม และรูที่มาที่ไปวาโครงการฝนเทียมเกิดจากอะไร และขั้นตอนในการ
ทําฝนเทียมมีขั้นตอนใดจึงเกิดเปนฝน
2. การออกแบบตัวละคร
ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง โครงการฝนเทียม มีตัวละคร ทั้งหมด 7 ตัว คือ น้ํา
คุณเบิรด คุณกาน โอ หา อุงอิ้ง และฟา
3. การออกแบบสตอรีบอรดและแอนิเมชัน 2 มิติ

ฉากที่ 1 สวนผัก

ฉากที่ 2 สวนผัก
น้ํ า โอ ห า อุ ง อิ้ ง และฟ า ช ว ยกั น รดน้ํ า
สวนผัก อาการรอนทั้ง 4 คนคุ ยกั นว า
ทําไมฝนไมตกเลย
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ฉากที่ 3 สวนผัก
พี่ เ บิ ร ด เดิ น มาหาเด็ ก ๆ ให เ ด็ ก ช ว ยกั น
ประหยัดน้ํา ถาฝนไมตกจะไมมีน้ําใชกันนะ
เด็ ก ๆ ถามพี่ เ บิ ร ด ทํ า ไมฝนถึ ง ไม ต กเลย
อากาศรอนมาก

ฉากที่ 4 หมูบานแหงหนึ่ง
พี่เบิรดจะพาไปดูหมูบานที่แหงแรงที่ไมมีฝนตก
มานานแลว

ฉากที่ 5 หมูบานแหงหนึ่ง
เด็ก ๆ ถามพี่เบิรดวาแลวทําอยางไงจะชวย
ชาวบานไดคะ

ฉากที่ 6 โครงการ
พี่เ บิร ดพาเด็ ก ๆ มาเรีย นรู วิธี การทํา ฝนเที ย ม
จากพี่กาน อธิบายวิธีการทําฝนเทียม
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ฉากที่ 7 โครงการ
ในหลวงของเราทรงพระปรี ช าในเรื่ อ งการ
คิดคนวิธีปฏิบัติงานเปนขั้นตอนเชนการทํ า
ฝนเทียวโดยวิธีแซนวิช

ฉากที่ 8 โครงการ
ขั้ น ตอนการทํ า แซนวิ ช คื อ เอาเครื่ อ งบิ น สองลํ า
โรยสารเคมีพรอมกัน

ฉากที่ 9 โครงการ
ขั้นตอนการทําแซนวิชคือเอาเครื่องบินสอง
ลํา โลยสารเคมีพรอมกัน สารเคมีที่ใชตองมี
สวนผสมของเกลือน้ําแข็งแหงแควเซียมคอ
ลายสวนขั้นตอนการโปรยก็ใชเครื่องบินโปรย
สารเคมี ล งบนเมฆในตํ า แหน ง และเวลา
ตางๆกัน

ฉากที่ 10 โครงการ
เมือสารเคมีกระจายไปในกอนเมฆในรูปของอนุภาพ
เล็กๆของน้ําก็จะดูดมันไวทําใหมันใหญขึ้นและหนัก
ขึ้นแรงโนมถวงของโลกดึกมันตกลงมา
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ฉากที่ 11 บนเครื่องบิน
พี่กานเจาหนาที่โครงการ พาเด็ก ๆ ไปดูวิธีการ
ทําฝนเทียม

ฉากที่ 12 บนเครื่องบิน
วั ฏ จั ก รของน้ํ า เริ่ ม จากพระอาทิ ต ย เผยรั ง สี
ความร อ นให กั บ มหาสมุ ท รทํ า ให น้ํ า ระเหย
กลายเป น ไอลอยขึ้ น สู ชั้ น บรรยากาศ กั้ น ตั ว
กลายเปนหยดน้ํา แลวรวมกันเปนเมฆ เมื่อกลุม
เมฆลอยตั ว สู ง ขึ้ น หยดน้ํ า จะรวมตั ว กั น จนมี
น้ําหนักมากพอใหแรงโนมถวงของโลก ดึงตกลง
มาเปนฝนแลวก็ไหลลงมหาสมุทร แลวเริ่มวัฏ
จักรใหมอีกครั้ง

ฉากที่ 13 หมูบาน
ในหลวงทรงศึกษาและคิดคนวิธีทําใหหยดน้ํามี
ขนาดใหญขึ้น จึงตกลงมาเปนฝนเทียมไงละ

ผลการวิจัย
ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการเรียนใน แตละดาน แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)ของกลุมตั วอย าง จํานวน 30 คน โดยมีคํา ตอบที่กํา หนดนดไวคือ มีความเหมาะสมมากที่สุ ด
มี ค วามเหมาะสมมาก มี ค วามเหมาะสมปานกลาง มี ค วามเหมาะสมพอใช มี ความเหมาะสมควรปรั บ ปรุ ง
โดยเรียงลําดับตัวเลข จาก 5 ไปถึง 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานเนื้อหาของสื่อ
ขอพิจารณา

_

S.D.

x

ระดับความพึงพอใจ

1. แอนิเมชันมีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงาย
4.16
0.74
มาก
2. แอนิเมชันมีความถูกตองเหมาะสมกับการ
4.00
0.83
มาก
รับชม
3. เนื้อหาสาระของแอนิเมชันมีความสอดคลอง
3.70
0.70
มาก
กับหัวขอเรื่อง
เฉลี่ย
3.95
0.76
มาก
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานเนื้อหาของสื่อ พบวาแอนิเมชันมีการนําเสนอขอมูลที่
เขาใจงาย มีคาเฉลี่ยที่ 4.16 และคาเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.74 รองลงมาคือแอนิเมชันมีความถูกตองเหมาะสมกับ
การรับชม มีคาเฉลี่ยที่ 4.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 เนื้อหาสาระของแอนิเมชันมีความสอดคลองกับหัวขอ
เรื่อง เฉลี่ย ที่ 3.70 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และมีคา เฉลี่ย รวม ดานเนื้อหาของสื่ออยูที่ 3.95 และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูในเกณฑมีความเหมาะสมมาก
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานภาพและเสียง
ขอพิจารณา

_

S.D.

x

ระดับความพึงพอใจ

1. ความคมชัดของภาพในแอนิเมชัน
3.66
0.75
มาก
2. การออกแบบตัวละคร
3.86
0.86
มาก
3. ระยะเวลาในการนําเสนอแอนิเมชันมีความ
4.03
0.85
มาก
เหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป
เฉลี่ย
3.85
0.82
มาก
จากตารางที่ 2 ผลการวิ เคราะหความพึ ง พอใจ ด า นเนื้ อหาของสื่ อ พบว าระยะเวลาในการนํ าเสนอ
แอนิเมชันมีความเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป มีคาเฉลี่ยที่ 4.03 และคาเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.85 รองลงมาคือ
การออกแบบตัวละคร มีคาเฉลี่ยที่ 3.86 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 ความคมชัดของภาพในแอนิเมชัน เฉลี่ย ที่
3.66 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และมีคาเฉลี่ยรวม ดานเนื้อหาของสื่ออยูที่ 3.85 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.82 อยูในเกณฑมีความเหมาะสมมาก
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจดานภาพและเสียง
ขอพิจารณา
1. ความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใชในแอนิเมชัน
2. ความทันสมัยของแอนิเมชัน
3. แอนิเมชันมีความนาสนใจ
เฉลี่ย

_

x

S.D

ระดับความพึงพอใจ

3.73
3.53

0.63
0.62

มาก
มาก

3.46

0.57

ปานกลาง

3.57

0.61

มาก
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดานเนื้อหาของสื่อ พบวาความเหมาะสมของโปรแกรมที่ใช
ในแอนิเมชัน มีคาเฉลี่ยที่ 3.73 และคาเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมาคือความทันสมัยของแอนิเมชัน มี
ค า เฉลี่ ย ที่ 3.53 และคา เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.62 แอนิ เมชั น มี ค วามน า สนใจ เฉลี่ ย ที่ 3.46 และค า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 0.57 และมีคาเฉลี่ยรวม ดานเนื้อหาของสื่ออยูที่ 3.57 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 อยูในเกณฑมี
ความเหมาะสมมาก

สรุปผลงานวิจัย
พบวาโดยผูประเมินมีความคิดเห็นตอการหาความพึงพอใจตอแอนิเมชัน เรื่องโครงการฝนเทียม จากการ
หาความพึงพอใจสําหรับการวิเคราะหขอมูลและใชสถิติพื้นฐานโดยมีคาเฉลี่ยรวม ( X ) เทากับ 3.79 คาเบี่ยงเบน
(S.D) เทากับ 0.73 มีความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เรื่อง แอนิเมชันมีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจ
งาย โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย (S.D) เทากับ 4.16 สวนเรื่องที่มีความคิดเห็นลําดับลองลงมา
เรื่อง ขอมูลและความรูทางดานฝนเทียมมีความนาสนใจแตมีความพึงพอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย (S.D) เทากับ
3.76 สวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวมแลวเทากับ 0.72
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2 มกราคม 2561.
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ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง
FACTORS AFFECTING THE ACCEPTANCE OF MARRIED LIFE OF FEMALE
POPULATION IN LAT KRABANG AREA THAILAND IN LATKRABANG AREA.

ผูวิจัย

เกศกนก ปกกระโทก
อาจารยประจําสาขาการจัดการ คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากร
หญิงในเขตลาดกระบัง โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางจํานวน 277 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบังที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของการวิจัยการวิเคราะหขอมูลวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เปนคาสถิติประกอบการบรรยาย
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามประชากรหญิงสวนใหญมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยงกับ
โรคตอการมีความรักและเพศสัมพันธ และมีจิตสํานึกเรื่องความถูกตองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ โดยรับรูวาการมี
ความรักเปนสิ่งที่ดีและมีความคิดเห็นในระดับต่ําในขอความที่วาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนปรากฏการณที่
พบทั่วไปในปจจุบัน แสดงวาประชากรหญิงสวนใหญไมเห็นดวยในเรื่องนี้ มองวาการสมรสที่สมบูรณจะตองมีการจด
ทะเบียนสมรส และการสมรสโดยผานการจดทะเบียนเปนสิ่งที่ควรกระทํา
คําสําคัญ : ประชากรผูหญิง ชีวิตคูกอนสมรส
Abstract
The purpose of this research was to investigate factors affecting the acceptance of
married life of female population in Lat Krabang area. The sample was 277 persons.
A questionnaire about factors affecting the acceptance of married life of female population
in Lat Krabang area in accordance with the objectives of the research. Analysis of data by
means of mean and standard deviation. Statistics of the lecture.
The study found that most of the female population respondents had knowledge and
understanding about the risk of disease to love and sex. And have a sense of accuracy in the
matter of having sex. Recognizing that love is good and low on the message that premarital
sex is a common phenomenon today. The majority of women do not agree on this. Look at
the complete marriage must have a marriage. And marriage through registration is a must.
Keyword : affecting the acceptance of married life , female population
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บทนํา
ในปจจุบันโลกของเราไดเปลี่ยนแปลงไป เปนโลกแหงการสื่อสารแบบไรพรมแดน หรือเรียกวา “ยุคโลกาภิวัตน”
ทํา ใหมี การนํ า เอาวั ฒ นธรรมของชาติ อื่น เขา มา มี ผ ลทํา ใหชี วิ ต ความเปน อยู ข องมนุ ษ ย ในสั ง คมป จ จุ บั น มี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก สังคมเปดกวางมากขึ้น ผูหญิงและผูชายมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน การเลือกคูครอง
สามารถตัดสินใจไดเองและสามารถใชชีวิตครอบครัวโดยที่ยังไมไดสมรส ซึ่งในสังคมปจจุบันมองวาไมใชเรื่องแปลก
หรือนาอายอีกตอไป
จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิต คูกอนการสมรส
ของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงไปของคานิยมและสังคม เพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเปนปญหาดานสังคมและวัฒนธรรมตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลเรื่องอายุ อาชีพ อิสระการปกครองตนเองและ สถานภาพการสมรสของบิดา
มารดาของประชากรในเขตลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาระดับของตัวแปรในเรื่องนี้และระดับการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรในเขต
ลาดกระบัง
3. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรในเขต
ลาดกระบัง
การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง ผูวิจัยไดศึกษา
แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของคือ ดังนี้
ทฤษฎีจิตวิเคราะหจิตวิเคราะห
ฟรอยด (Freud, 1856-1939) เปนชาวออสเตรีย เปนคนแรกที่เห็นความสํา คัญของ พัฒนาการในวัยเด็ก
ถือวาเปนรากฐานของ พัฒนาการของบุคลิกภาพ ตอนวัยผูใหญ สนับสนุนคํากลาวของนักกวี Wordsworth ที่วา
"The child is father of the man" และมีความเชื่อวา 5 ปแรกของชีวิตมีความสําคัญมาก เปนระยะวิกฤติของ
พัฒนาการ ของชีวิตบุคลิกภาพของผูใหญ มักจะเปนผลรวมของ 5 ปแรก ฟรอยดเชื่อวา บุคลิกภาพของผูใหญ
ที่แตกตางกัน ก็เนื่องจากประสบการณของแตละคน เมื่อเวลาอยูในวัยเด็ก และขึ้นอยูกับวาเด็กแตละคน แกปญหา
ของความขัดแยงของแตละวัยอยางไร
แนวคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคม
เอ็ดวิน เอ็ม เชอร (Shur,1984 อางในสุปาจรีย วิชัยโรจน, 2529 : 7) ไดเสนอวา ในสังคมที่เฉพาะเจาะจง
สังคมหนึ่ง และในเงื่อนไขระยะเวลาชวงหนึ่ง จะมีมาตรฐานเชิงบรรทัดฐานที่แนนอนจํานวนหนึ่ง โดยมาตรฐานหลัก
ที่มีอิทธิพลครอบงําอยู โดยบรรทัดฐานเหลานี้เปนเกณฑสําคัญในการควบคุม พฤติกรรมตาง ๆ ของคนในสังคม
ในการพิจารณาพฤติกรรมของสตรีนั้นพบวา พฤติกรรมของสตรีถูกควบคุมดวยบรรทัดฐานตาง ๆ ซึ่งประกอบกันขึ้น
เปนระบบบรรทัดฐานทางเพศ (Gender System) อันหมายถึง “ระบบบรรทัดฐานหนึ่งที่มีลักษณะโครงขายของ
บรรทัดฐานและสิทธานุมัติที่สัมพั นธกัน ซึ่งพฤติกรรมของผูชาย ผูหญิงจะถกประเมินและถูกควบคุม ” บุคคลใน
สังคมจะยึดบรรทัดฐานดังกลาวเปนเกณฑในการประเมินตัดสินพฤติกรรม รวมทั้งมีปฏิกิริยาตอบโตในเชิงการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ นอกจากนี้ตัวเจาของพฤติกรรมเองก็รับบรรทัดฐานเหลานี้เขาไวในตัว (Internalization)
อันเปนผลมาจากการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งทําใหสตรีที่รับบรรทัดฐานดังกลาวไดในตัวคอนขางสูง
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกคูสมรส
ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) นักสังคมวิทยาใหความหมายคําวา บทบาทเชิงวัฒนธรรมวา หมายถึง
พฤติกรรมที่คาดหวังในแตละตําแหนงหรือสถานภาพ (Status) ในชีวิตคนเราจะมีตําแหนงและบทบาทตาง ๆ
มากมาย เชน การเปนลูก เปนนักศึกษา เปนสามี เปนภรรยา เปนพอแม เปนตน บุคคลจะเรียนรูบทบาทของแตละ
ตําแหนง ตลอดจนสิ่งที่สังคมคาดหวังเอาไวในแตละตําแหนงและแตละสถานภาพ โดยผานกระบวนการอบรมขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) ทั้งทางตรงและทางออม ทําใหการแสดงบทบาทสัมพันธกับบุคคลเปนไปโดยราบรืน่
แนวคิดการอยูรวมกันโดยไมไดแตงงาน
การศึกษาปรากฏการณการอยูรวมกันสวนใหญศึกษาในสังคมอเมริกัน ซึ่งเปนลักษณะการอยูรวมกันกอน
แตง ซึ่งนักวิจัยสวนใหญตางใหนิยามเชิงปฏิบัติการที่แตกตางกันออกไป
การแบงประเภทหรือลักษณะการอยูรวมกันกอนแตงงานมีหลากหลายขึ้นอยูกับเกณฑของนักวิจัย เชน จาก
การศึกษาของ คารล ริดลี่(Ridley ,1978 อางในโสพิน หมูแกว,2544 : 8) ไดแบงลักษณะการอยูรวมกันออกเปน 4
ลักษณะโดยถือวาเปนประสบการณในดานเตรียมความพรอมในการแตงงานเพื่อที่จะไดทดสอบความสัมพันธที่
มั่นคงตอกัน ปกติจะอยูในชวงหนึ่งปครึ่ง แตในทางตรงกันขามสําหรับคนที่ยังไมมีความพรอมทางดานอารมณอยาง
เพียงพอ การอยูรวมกันกอนแตงงานนี้ก็จะนํามาซึ่งความผิดหวังและเสียใจไมแตกตางจากการหยาราง
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การรับรูเรื่องความรักและการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธกับการยอมรับการอยูรวมกัน
กอนสมรสของประชากรในเขตลาดกระบัง
สมมติฐานที่ 2 การรับรูความหมายของการสมรสมีความสัมพันธกับการยอมรับการอยูรวมกันกอ นสมรส
ของประชากรในเขตลาดกระบัง
สมมติฐานที่ 3 การรับรูคุณคาของตนเองมีความสัมพันธกับการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของ
ประชากรในเขตลาดกระบัง
สมมติฐานที่ 4 การไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัวมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรในลาดกระบัง
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธกับการยอมรับการ
อยูรวมกันกอนสมรสของประชากรในเขตลาดกระบัง
สมมติฐานที่ 6 การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธกับการยอมรับการอยูรวมกันกอน
สมรสของประชากรในเขตลาดกระบัง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อทราบถึงปจจัยที่มีความสัมพันธตอการยอมรับในการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงในเขต
ลาดกระบัง
2. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาแนวโนมของสังคมในอนาคตและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
3. เพื่อเพิ่มพูนความรูทางดานสังคมศาสตรและเปนขอเสนอพื้นฐานสําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของตอไป
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและตัวอยางปจจัยที่มีผลตอการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขต
ลาดกระบัง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรหญิงที่มีอายุระหวาง 18 – 30 ป ในเขตลาดกระบัง
จํานวน 277 คน
ประชากรในเขตลาดกระบังทั้งหมด 29,616 คน (ธันวาคม 2560) สํานักบริหารการทะเบียน. กรมการ
ปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จํานวนประชากรและบาน." [ออนไลน].
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรหญิงที่มีอายุระหวาง 18 – 30 ป ในเขตลาดกระบังระดับความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 95 คือยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนในกลุมตัวอยางไมเกินรอยละ 5 โดยใชวิธีการของ Yamane

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา โดยนําความรูตาง ๆ ที่ไดจาก
การศึกษา คนควาจากเอกสารตาง ๆ รวมทั้งคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในการวิจัย อีกทั้งประสบการณของผูวิจัยเอง
ไดสรางแบบสอบถามขึ้น ยกเวนคําถามเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของตนเอง เปนผลงานที่ไดมีผูศึกษากันมากอนคือ
โรเซนเบริ์ก (Rosenberg, 1975อางใน พรรณี ทรัพยมากอุดม, 2532 : 21) ซึ่งแบบสอบถามนี้มีทั้งลักษณะปลาย
ปดโดยไดกําหนดคําตอบไวหลายคําตอบ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบตามตองการ และแบบสอบถาม
ปลายเป ด ที่ เปด โอกาสใหผู ตอบแบบได แ สดงความคิดเห็นอย า งเป น อิส ระ ซึ่ง เนื้ อหาของแบบสอบถามนั้ น
ประกอบดวยแบบสอบถามที่แบงเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบและคําถามปลายเปด
ไดแก อายุ อาชีพ ความอิสระในการปกครองตนเอง และ สถานภาพสมรสของบิดามารดา
สวนที่ 2 แบงเปน 6 ตอนคือ
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธของชายและหญิง ลักษณะ
เปนคําถามปลายปด เปนคําถามที่จําแนกระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับจํานวน 9 ขอ
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูความหมายของการสมรส จําแนกระดับความคิดเห็นออกเปน 5
ระดับ จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูคุณคาของตนเอง จําแนกระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ
จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัว จําแนกระดับ
ความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 5 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ จําแนกระดับความ
คิดเห็นออกเปน 5 ระดับ จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 6 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน จําแนกระดับความคิดเห็นออกเปน 5
ระดับ จํานวน 7 ขอ
สวนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส เปนคําถามที่จําแนกระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ
ทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของ แบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (reliability
coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ความ เชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.8310
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 277 ชุด เปนการวิจัยเชิงสํารวจที่ทําการศึกษา ปจจัยที่มี
ผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลของ
ประชากรหญิงในเขตลาดกระบัง ระดับของตัวแปรในเรื่องและระดับการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของ
ประชากรหญิงในเขตลาดกระบังและปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชวี ิตคูกอนการสมรสดังจะนําเสนอผลการวิจัย
ตามลําดับดังนี้
ขอมูลสวนบุคคล
1. ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
1. อายุ
18 – 20 ป
188
67.90
21 – 23 ป
77
27.80
24 – 26 ป
10
3.60
27 – 30 ป
2
0.70
2. อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
62
22.40
รับราชการ
70
25.30
ธุรกิจสวนตัว
29
10.48
นักเรียน นักศึกษา
116
41.78
3. สถานภาพสมรสของบิดามารดา
อยูรวมกัน
213
76.90
หยาราง/แยกกันอยู
46
16.60
ถึงแกกรรม
18
6.50
4. ที่พักอาศัยในปจจุบันที่ทานอาศัยอยู
ที่พักของบิดามารดา
172
62.10
ที่พักของญาติ
22
7.90
หองพัก/หองเชา
75
27.10
อื่นๆ
8
2.90
5. สิ่งที่สามารถปฏิบัติไดโดยไมตองแจงใหผูปกครองหรือคน
รอบขางทราบ
การออกจากที่พักไปสถานที่ตางๆ
92
33.20
การเลือกคบเพื่อน
92
33.20
การมีคนรัก
57
20.60
การใชจาย
36
13.00
รวม

277

100
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จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 277 คน มีอายุ 18 – 20 ป จํานวน 188 คน คิดเปน
รอยละ 67.90 ดานการประกอบอาชีพสวนใหญเปนนักศึกษา จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ41.78 ดานสถานภาพ
สมรสของบิดามารดา พบวา อยูรวมกัน จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 76.90 ที่พักอาศัย พบวา ที่พักอาศัยของ
บิดามารดา จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 62.10 ดานการปฏิบัติไดโดยไมตองแจงผูปกครองหรือคนรอบขาง
รับทราบ พบวา การออกจากที่พักไปสถานที่ตางๆ จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 33.20 การเลือกคบเพื่อน จํานวน
92 คน คิดเปนรอยละ 33.20 เทากัน
ตารางที่ 2 ผลการหาคาระดับของตัวแปร
ตัวแปร
1. การรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ
2. การเขาใจความหมายของการสมรส
3. การรับรูคุณคาของตน
4. การปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัว
5. ทัศนคติของคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ
6. การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน

X
3.78
3.63
3.35
3.42
2.73
3.37

S.D.
0.50
0.42
0.33
0.52
0.50
0.47

ระดับ
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบังพบวา
ปจจัยความรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธของชายและหญิง มีคาอยูในระดับสูง X = 3.50,
S.D.= 0.51) ความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนการเสี่ยงตอการ
ติดโรค เปนการแสดงความรักตอกันระหวางชายหญิง และการที่ผูหญิงจะมีเพศสัมพันธกับผูชายที่ชอบพอเปนเรื่อง
ไมสมควร
ปจจัยการรับรูความหมายของการสมรส มีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.63, S.D.= 0.42) ความ
คิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก การสมรสเปนเรื่องของความสัมพันธที่ถูกตองเพื่อใหสังคมรับรู , การ
สมรสที่สมบูรณตองมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย และการสมรสโดยผานการจดทะเบียนเปนสิ่งที่ควรกระทํา
และไมเห็นดวยกับขอคําถามที่วา การสมรสเปนเรื่องไมสําคัญในปจจุบัน
ปจจัยการรับรูคุณคาของตนเอง มีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.35, S.D.= 0.33) ความคิดเห็นที่มีคา
ระดับสูงเรียงตามลําดับ ไดแก ประชากรหญิงมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง, โดยรวมๆ แลวประชากรหญิงพอใจในตนเอง
และหวังวาจะสรางความนับถือตนเองไดมากกวาทุก ประชากรหญิงพอใจในตนเองและคิดวาจะสามารถสรางความ
เชื่อมั่นในตนเองไดมากกวานี้
ปจจัยการไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัว มีคาอยูในระดับปานกลาง
(X = 3.42, S.D.= 0.52) ความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก ผูหญิงที่ดีจะตองรักนวลสงวนตัว
ปจจัยทัศนคติของคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ มีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 2.73, S.D.= 0.50)
ความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก แมนคนรักของทานเคยบอกวาการมีเพศสัมพันธระหวางคูรักเปน
เรื่องธรรมดาแตทานไมเห็นดวย
ปจจัยการรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน มีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.37, S.D.= 0.47)
ความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก ปรากฏการณการอยูรวมกันกอนการสมรสเปนเรื่องปกติของดารา
นักรอง นักแสดง, ดารา นักแสดง ควรเปนแบบอยางที่ดี เพราะเปนผูมีสวนสําคัญใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
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ตารางที่ 3 แสดงคาระดับตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง
ตัวแปร
S.D.
ระดับ
การยอมรับการอยูรวมกันกอนการสมรส
3.54
0.62
ปานกลาง
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนการสมรส มีคาอยูในระดับปานกลาง
(X = 3.54, S.D.= 0.62) ความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับไดแก การอยูรวมกันกอนสมรสเปนการเตรียม
ความพรอมกอนแตงงาน, การอยูรวมกันกอนสมรสเปนความสัมพันธแบบชั่วคราว และปรากฏการณการอยูรวมกัน
กอนสมรสในปจจุบันมีมากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชชีวิตคูกอนการสมรสของประชากรหญิงในเขตลาดกระบังมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
ตัวแปร
S.D.
r
Sig
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของ
3.54
0.62
ประชากรหญิง
0.341
.000
การรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ
3.78
0.50
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิงกับตัวแปรการ
รับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธ
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 1 พบวา การรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธตอ
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ความรับรูความหมายของการสมรสมีความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยู
รวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง
ตัวแปร
X
S.D.
r
Sig
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง
3.54
0.62
0.242 .000
ความรับรูความหมายของการสมรส
3.63
0.42
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 2 พบวา ความรับรูความหมายของการสมรสมีความ สัมพันธตอการยอมรับ
การอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง โดยพิจารณาจากตารางที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยของตัวแปรการยอมรับการ
อยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง อยูในระดับปานกลาง (X =3.54, S.D.= 0.62) และคาเฉลี่ยของตัวแปร
ความรับรูความหมายของการสมรสอยูในระดับปานกลาง (X =3.63, S.D.= 0.42)
คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง กับตัวแปรความรับรู
ความหมายของการสมรส มีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา (r =0.242) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ความรับรูคุณคาของตนเองมีความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส
ของประชากรหญิง
ตัวแปร
X
S.D.
r
Sig
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของ
3.54
0.62
0.036
.547
ประชากรหญิง
ความรับรูคุณคาของตนเอง
3.35
0.33
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 6 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง กับตัวแปร
ความรับรูคุณคาของตนเอง
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 3 พบวา ความรับรูคุณคาของตนเองไมมีความสัมพันธตอการยอมรับการอยู
รวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง โดยพิจารณาจากตารางที่ 7 พบวาคาเฉลี่ยของตัวแปรการยอมรับการอยู
รวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง อยูในระดับปานกลาง (X =3.54, S.D.= 0.62) และคาเฉลี่ยของตัวแปรความ
รับรูคุณคาของตนเองอยูในระดับปานกลาง (X =3.35, S.D.= 0.33) คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการ
อยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง กับ ตัวแปรความรับรูคุณคาของตนเองมีความสัมพันธในระดับต่ํา (r =0.036 )
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 การไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัวมี
ความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง
ตัวแปร
X
S.D.
r
Sig
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส
3.54
0.62
ของประชากรหญิง
0.457
.000
การไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครอง
3.42
0.52
และการรักนวลสงวนตัว
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 7 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง กับตัวแปรการ
ไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัว
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 4 พบวา การไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัว
มีความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง โดยพิจารณาจากตารางที่ 7 พบวา คาเฉลี่ย
ของตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงอยูในระดับปานกลาง (X =3.54, S.D.= 0.62)
และคาเฉลี่ ยของตัว แปรการไดรับ การปลู กฝง เรื่องการมี คูค รองและการรักนวลสงวนตั วอยูในระดั บปานกลาง
(X =3.42, S.D.= 0.52) คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงกับตัว
แปรการไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัวมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r =0.457)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ทัศนคติของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธตอ
การยอมรับในการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง
ตัวแปร
X
S.D.
r
Sig
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส
3.54
0.62
ของประชากรหญิง
0.039
.513
ทัศนคติของชายคนรักและเพื่อน
2.73
0.50
เรื่องการมีเพศสัมพันธ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 8 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง กับตัวแปร
ความรับรูคุณคาของตนเอง
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 5 พบวา ทัศนคติของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธไมมี
ความสัมพันธตอการยอมรับในการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง โดยพิจารณาจากตารางที่ 8 พบวา
คาเฉลี่ยของตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงอยูในระดับปานกลาง (X =3.54, S.D.=
0.62) และคา เฉลี่ยของตัวแปรทัศนคติของชายคนรักและเพื่ อนเรื่องการมีเพศสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
(X =2.734, S.D.= 0.498) คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงกับ
ตัวแปรทัศนคติของชายคนรัก และเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธในระดับต่ํา (r =0.039 )อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธตอการยอมรับการ
อยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง
ตัวแปร
X
S.D.
r
Sig
การยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส
3.54
0.62
ของประชากรหญิง
.000
0.374
การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน
3.37
0.47
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 9 คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง กับตัวแปรการ
รับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน
ผลการวิเคราะหสมมติฐานที่ 6 พบวา การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธตอการ
ยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง ในวัยรุน โดยพิจารณาจากตารางที่ 9 พบวา คาเฉลี่ยของตัว
แปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง อยูในระดับปานกลาง (X =3.54, S.D.= 0.62) และ
คาเฉลี่ยของตัวแปรการรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน อยูในระดับปานกลาง (X =3.37, S.D.=0.47)
คาสหสัมพันธระหวางตัวแปรการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง กับ ตัวแปรการรับรูตัวแบบใน
สังคมจากสื่อมวลชนมีความสัมพันธในระดับคอนขางต่ํา (r =0.374) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยที่มี ความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของ
ประชากรหญิง
ตัวแปร
r
Sig.
ระดับ
ยอมรับ/ปฏิเสธ สมมติฐาน
1. การรับรูเกี่ยวกับความรักและการมี
0.341 .000*** คอนขางต่ํา
ยอมรับ
เพศสัมพันธ
2. การเขาใจในความหมายของการสมรส
0.242 .000*** คอนขางต่ํา
ยอมรับ
3. การรับรูคุณคาของตนเอง
0.036
.547
ต่ํา
ปฏิเสธ
4. การปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรัก
0.457 .000*** ปานกลาง
ยอมรับ
นวลสงวนตัว
5. ทัศนคติของชายคนรักและเพือ่ นเรื่อง
0.039
.513
ต่ํา
ปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ
6. การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน
0.374 .000*** คอนขางต่ํา
ยอมรับ
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 11 แสดงผลสรุประดับความสัมพันธและผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธสูงเรียงตามลําดับไดแก การปลูกฝงเรื่องการมีคูครอง
และการรักนวลสงวนตัว (r = 0.457) การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน(r = 0.374) การรับรูเกี่ยวกับความรัก
และการมีเพศสัมพันธ (r = 0.341) การเขาใจในความหมายของการสมรส (r= 0.242) ทัศนคติของชายคนรักและ
เพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ (r = 0.039) การรับรูคุณคาของตนเอง (r = 0.036)
4.2 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําการวิจัยมีความสัมพันธโดยยอมรับสมมติฐานมีทั้งสิ้น 4 ปจจัย ไดแก
การปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัว การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน การรับรูเกี่ยวกับความ
รักและการมีเพศสัมพันธ การเขาใจในความหมายของการสมรส สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธโดยไมยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยมีทั้งสิ้น 2 ปจจัย ไดแก ทัศนคติของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธ การรับรูคุณคา
ของตนเอง

ผลการสรุปขอเสนอแนะ
จากแบบสอบถามสวนที่ 4 ที่ผูวิจัยไดทําเปนคําถามปลายเปดเพื่อใหแสดงความคิดเห็นเสนอแนะ
จากจํานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 277 ชุด มีผูตอบแบบสอบถามสวนที่ 4 ทั้งสิ้น 46 ชุด คิดเปน 16.60 % โดยความ
คิดเห็นผูวิจัยไดสรุปแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ ลักษณะคําตอบที่ไมเห็นดวยกับการอยูรวมกันกอนสมรสจํานวน 23
ชุด คิดเปนรอยละ 50 , ลักษณะคําตอบที่ไมเห็นดวยแตยอมรับการอยู รวมกันกอนสมรสได จํานวน 10 ชุด คิดเปน
รอยละ 21.74 , ลักษณะคําตอบที่ยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส จํานวน 13 ชุด คิดเปนรอยละ 28.26

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาในครั้งนี้จะนําเสนอประเด็นสําคัญที่พบในการวิจัยดังนี้
สมมติฐานที่ 1 การรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยู
รวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงในระดับคอนขางต่ํา (r = 0.341) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาที่ยอมรับกับสมมติฐานนี้ เนื่องจากความรับรูเกี่ยวกับความรักและการมีเพศสั มพันธของชายและหญิง
มีคาอยูในระดับสูง(X = 3.50, S.D.= 0.51) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของประชากรหญิงมีคาความคิดเห็นอยูใน
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ระดับสูง ไดแก การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนการเสี่ยงตอการติดโรค เชน โรคเอดส กามโรค, การมีความรัก
ทําใหอบอุนใจ มีผูใหคําปรึกษา ,การมีเพศสัมพันธกันกอนการสมรสเปนการแสดงความรักตอกันระหวางชายหญิง
แสดงใหเห็นวา ประชากรหญิง สวนใหญ มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ย งกับโรคต อการมีความรักและ
เพศสัมพันธ และมีจิตสํานึกเรื่องความถูกตองในเรื่องการมีเพศสัมพันธ โดยรับรูวาการมีความรักเปนสิ่งที่ดีและมี
ความคิดเห็นในระดับต่ําในขอความที่วาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนปรากฏการณที่พบทั่วไปในปจจุบัน
แสดงวาประชากรหญิงสวนใหญไมเห็นดวยในเรื่องนี้ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เอ็ดวิน เอ็ม เชอร (Shur,1984
อางในสุปาจรีย วิชัยโรจน, 2529 : 7) ที่ชี้ใหเห็นวา ในสังคมที่เฉพาะเจาะจงสังคมหนึ่ง และในเงื่อนไขระยะเวลา
ชวงหนึ่ง จะมีมาตรฐานเชิงบรรทัดฐานที่แนนอนจํานวนหนึ่ง โดยมาตรฐานหลักที่มีอิทธิพลครอบงําอยู โดยบรรทัด
ฐานเหลานี้เปนเกณฑสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมตาง ๆ ของคนในสังคม ในการพิจารณาพฤติกรรมของสตรีนั้น
จะเห็นวาพฤติกรรมของสตรีถูกควบคุมดวยบรรทัดฐานตาง ๆ ผูหญิงจะถูกประเมิน และถูกควบคุมจากบุคคลใน
สังคมจะยึดบรรทัดฐานดังกลาวเปนเกณฑในการประเมินตัดสินพฤติกรรม รวมทั้งมีปฏิกิริยาตอบโตในเชิงการ
ยอมรับหรือปฏิเสธ อันเปนผลมาจากการขัดเกลาทางสังคมซึ่งทําใหสตรีที่รับบรรทัดฐานดังกลาวไดในตัวคอนขางสูง
ยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐาน หรือเกิดความรูสึกผิดถาหากมีพฤติกรรมที่ละเมิดบรรทัดฐาน เปนกลไกการควบคุมทาง
สังคมตอสตรี ซึ่งเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนพิเศษ และเปน บรรทัดฐานเกี่ยวกับความเปนแม เปนบรรทัดฐานที่
ครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นวาเปนบทบาทพื้นฐานของผูหญิง และมักถูกนํามาเปนสิ่งควบคุมอิสระสวน
บุคคลของผูหญิง และบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ และเปนแกนกลางสําคัญในการทําใหสตรีตองอยูในฐานะเปน
รอง บรรทัดฐานทั้งสองประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ กันอยางใกลชิด และแนวคิดของ แนนซี่ เชอโดโร
(Chodorow, 1978 :8 อางในสุปาจรีย วิชัยโรจน, 2529 :9) ดวยการยึดมั่นในบรรทัดฐานที่ควบคุมเกี่ยวกับความ
เปนแม ทําใหเกิดแนวโนมที่สตรีจะอยูในสภาพการเปนผูผิดในหลายสถานการณ ตั้งแตการตัดสินใจเลือกที่จะไมมี
บุตร หรือมีบุตรโดยมิไดแตงงาน นอกจากนี้แมจะมีบุตรโดยไดแตงงานอยางถูกตองก็ยังมีโอกาสถูกประเมินในแงมุม
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากบรรทัดฐานแหงความเปนแมมีความผูกพันอยางใกลชิดกับการจํากัดในแงกิจกรรม
ทางเพศ การจัดการกับชีวิตและทางเลือกในชีวิตโดยทั่วไป รวมทั้งเรื่องการทํางาน บรรทัดฐานเกี่ยวกับความเปนแม
เหลานี้แสดงใหเห็นถึงแบบแผนกวาง ๆ ในการควบคุมอิสระสวนบุคคลของสตรี นอกจากนี้แนวคิดของ แมคคินนู
(Mackinnon, 1982 :533อางในสุปาจรีย วิชัยโรจน, 2529:12) ยังใหการสนับสนุนวา ผูหญิงคือผูที่ถือวาตนเองและ
ถูกผูอื่นถือวาเปนบุคคล ซึ่งกิจกรรมทางเพศของตนดํารงอยูเพื่อบุคคลอื่น อันหมายถึงผูชายนั่นเอง กิจกรรมทางเพศ
ของสตรีหมายถึง ความสามารถที่จะปลุกเราความปรารถนาใหเกิดขึ้นในตัวผูชาย ดังนั้นในสังคมที่ยึดมั่น วา
พฤติกรรมทางเพศของสตรีเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของบุรุษขางตน ยอมประเมินพฤติกรรมทางเพศของ
สตรีที่มีจุดมุงหมายตางไปจากนี้ เชน การมีพฤติกรรมทางเพศเพื่อความสําราญสวนตัว วาเปนสิ่งที่ไมสมควร
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล า วจึ ง ใหข อสนั บ สนุ น ผลการศึ ก ษาป จ จั ย การรับ รูเ กี่ย วกั บ ความรักและการมี
เพศสัมพันธของชายและหญิงมีความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิง ซึ่งยอมรับ
กับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2 การรับรูความหมายของการสมรสมีความสัมพันธ ตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส
ของประชากรหญิง ในระดับคอนขางต่ํา (r = 0.242) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาที่ยอมรับกับสมมติฐานนี้ เนื่องจากการรับรูความหมายของการสมรส ของประชากรหญิง มีคาอยูใน
ระดับปานกลาง (X = 3.63, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณาความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียงตามลําดับพบวา นักศึกษามี
ความเห็นวา การสมรสเปนเรื่องของความสัมพันธที่ถูกตองเพื่อใหสังคมรับรู , การสมรสที่สมบูรณจะตองมีการจด
ทะเบียนสมรส และการสมรสโดยผานการจดทะเบียนเปนสิ่งที่ควรกระทํา และไมเห็นดวยกับขอความที่วา
การสมรสเปนเรื่องไมสําคัญในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา ประชากรหญิงมีการรับรูเกี่ยวกับการสมรสอยางถูกตองวา
เปนการสรางครอบครัวและผลิตสมาชิกใหมใหสังคมอยางถูกตองตามกฎหมาย และเมื่อสมรสแลวควรจดทะเบียน
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เพื่อเปนหลักฐานทางกฎหมาย ในขณะที่ความหมายของการสมรสหรือการแตงงานเปนสิ่งที่หนุมสาวที่รักกัน
ปรารถนาอยางยิ่ง เพราะเปนวิธีการหนึ่งที่ประกาศใหสัง คมรับรูอยางเปนทางการวา จะอยูรวมกันฉันสามีและ
ภรรยา ในบางสังคมการแตงงานจะสมบูรณแบบเมื่อไดผานพิธีกรรมทางศาสนา สวนมากจะกําหนดการจดทะเบียน
สมรสเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติอยางไรก็ตาม ชายหญิงที่จะแตงงานกันนั้น จะผานการเลือกบุคคลที่ตนพอใจ
หรือไมก็แลวแตสภาพของสังคม ซึ่งตามแนวคิดของศิริพันธ ถาวรทวีวงษ (2543 : 31) ชี้ใหเห็นวา การสมรส คือ
การที่ชายหญิงมาอยูรวมกัน และมีความสัมพันธทางเพศกัน ซึ่งการอยูรวมกันนั้นไดมีการประกอบกิจกรรมตาม
ประเพณีที่กลุมยึดถืออยู อันเปนการประกาศใหสังคมรับรู และเซลิกแมน (Seligman, 1987อางในศิริพันธ ถาวร
วงศ,2543 : 32) นักมานุษยวิทยา ใหความหมายของการสมรสวา เปนการอยูรวมกันระหวางชายหญิง และผลจาก
การอยูรวมกันนําไปสูการใหกําเนิดทารก เปนที่ยอมรับวาเปนการเกิดที่ถูกตองตามประเพณี วัตถุประสงคของการ
สมรสหรือการแตงงาน พิธีการสมรสถือไดวาเปนพิธีกรรมเลื่อนสถานภาพ ของเด็กวัยรุน จากเด็กหนุมสาวที่เปนโสด
ไมตองรับผิดชอบอะไรมากไปสูความเปนผูใหญที่ตองรับผิดชอบในหนาที่ตาง ๆเพิ่มขึ้น และที่สําคัญก็คือ การสมรส
เปนสัญลักษณของความเปนสัมพันธมิตรกันระหวางกลุม และตองประคับประคองความสัมพันธนี้ใหมั่นคง ใหสังคม
รับรูการมีความสัมพันธทางเพศกันโดยถูกตองของชายหญิงคูหนึ่งหรือมากกวา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญเปนการปองกันการ
สมรสซอน เปนการสรางครอบครัวใหมของตนเอง และนําไปสูการไดรับสถานภาพและบทบาทใหมเพิ่มขึ้น ไดแก
ความเปนสามี ความเปนภรรยา เปนการผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคมโดยถูกตองตามกฎเกณฑ จารีต ประเพณี อัน
เปนการขยายเผาพันธุวงศตระกูลออกไปใหใหญขึ้น เพื่อใหเกิดความรวมมือในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ระหวางกลุมทั้งสังคมในอดีตและปจจุบัน และที่สําคัญ เพื่อใหมีทายาทสืบสกุล ทรัพยสิน มรดก โดยถูกตองตาม
กฎเกณฑของสังคม
จากผลการศึก ษาดั ง กล า วจึ ง ใหขอสนั บ สนุ น ผลการศึ ก ษาป จ จั ย การรับ รูค วามหมายของการสมรสมี
ความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 3 การรับรูคุณคาของตนเองมีความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของ
ประชากรหญิง ในระดับต่ํา (r = 0.036) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาที่ปฏิเสธกับสมมติฐานนี้ พิจารณาไดจากระดับความคิดของประชากรหญิงดานปจจัยการรับรูคุณคา
ของตนเอง พบวามีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.35, S.D.= 0.33) โดยความคิด
เห็นที่มีคาความคิดเห็นอยูในระดับสูง ไดแก ประชากรหญิงมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง, โดยรวมๆ แลวประชากรหญิง
พอใจในตนเอง และประชากรหญิงหวังวาจะสรางความนับถือตนเองไดมากกวาทุกวันนี้ โดยไมเห็นดวยกับขอความ
ที่วา ไมอยางไรก็ตามฉันรูสึกวาตัวเองเปนคนลมเหลว แสดงใหเห็นวา ประชากรหญิงพอใจในตนเองและคิดวาจะ
สามารถสรางความเชื่อมั่นในตนเองไดมากกวานี้ ผลการศึกษาที่ปฏิเสธสมมติฐานนี้เนื่องจาก ในปจจุบันแม
ประชากรหญิงจะรูสึกพอใจในตนเองแตยังหวังที่จะสรางความนับถื อมากกวานี้ ซึ่งแสดงใหเห็นวาประชากรหญิงยัง
ขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอม ขอมูลขาวสารที่ไดรับ ซึ่งพบวามีแนวโนมที่จะมี
เพศสัมพันธกันมากขึ้น แมแตตัวแบบในสังคมก็มีพฤติกรรมเปดเผยเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและการอยู
รวมกันกอนสมรสมากขึ้น และในสังคมปจจุบันคานิยมไดเปลี่ยนไป แมจะไดรับการอบรม ขัดเกลาจากครอบครัวแต
ก็ยังสับสนเนื่องจากขอมูลที่ไดรับและไมมีตัวแบบซึ่งมีความสําคัญในการปฏิบัติตัว ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Rosenberg and Simman (อางในพรรณี ทรัพยมากอุดม, 2532 : 12) อธิบายวา เพศหญิงเปนเพศที่ไวตอความ
คิดเห็นและพยายามที่จะเลี่ยงที่การกระทําที่อาจจะนําใหไดรับการตอบสนองในทางลบ และ Bem (อางในพรรณี
ทรัพยมากอุดม, 2532 : 10) กลาววา ผูหญิงมักมีลักษณะจํายอม เต็มไปดวยอารมณที่มักเกี่ยวพันกับคนอื่น จากผล
การศึกษาดังกลาว จึงใหขอสนับสนุนผลการศึกษาปจจัยการรับรูคุณคาของตนเองไมมีความสัมพันธ ตอการยอมรับ
การอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง ซึ่งไมยอมรับกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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สมมติฐานที่ 4 การไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัวมีความ สัมพันธ ตอการยอมรับ
การอยูรวมกันกอนสมรสของนักศึกษาหญิงในระดับปานกลาง (r= 0.457) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาที่ยอมรับกับสมมติฐานนี้ เนื่องจากการไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและการรักนวล
สงวนตัวของประชากรหญิง มีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 3.42, S.D= 0.52) โดยความคิดเห็นที่มีคาระดับสูงเรียง
ตามลําดับไดแก ผูหญิงที่ดีจะตองรักนวลสงวนตัวไมแสดงปฏิกิริยาโอบกอดหรือใกลชิดกับคูรักในที่สาธารณะ, หาก
จะมีคูรักตองใหพอแมรับรูและอยูในสายตา และคุณคาของผูหญิงที่สําคัญ คือการรักษาพรหมจรรยไวจนวันแตงงาน
และขอความที่ประชากรหญิงสวนใหญไมเห็นดวยคือ การรักษาพรหมจรรยเปนเรื่องไมสําคัญในปจจุบัน แสดงให
เห็นวา ประชากรหญิงสวนใหญไดรับการปลูกฝงในเรื่องการมีคูครองและการรักนวลสงวนตัวไมแสดงปฏิกิริยาโอบ
กอดหรือใกลชิดกับคูรักในที่สาธารณะ และยังเชื่อฟงบิดามารดา เมื่อมีคูรักจะใหบิดามารดารับรูและคิดวาการรักษา
พรหมจรรยเปนเรื่องสําคัญที่แสดงคุณคาของผูหญิง และจากการไดรับขอมูลเพิ่มเติมขอเสนอแนะพบวา ประชากร
หญิงสวนใหญเห็นวาผูหญิงควรรักนวลสงวนตัว แมจะรักกันไมจําเปนตองอยูรวมกันกอนสมรสก็สามารถศึกษากันได
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พะเยาว ละกะเต็บ, (2538 : 21) อธิบายใหเห็นวา การที่บุคคลเรียนรูจากบุคคล
นัยสําคัญในการประเมินหรือใหนิยามพฤติกรรมวาดีหรือไมดีในแงบรรทัดฐานและทัศนคติ การนิยามเหลานี้อาจ
แสดงออกมาโดยถอยคําของเขาและความคิดความเขาใจตอพฤติกรรมของเขา ซึ่งไดรับการเสริมแรงโดยตรง รวมทั้ง
ตอบสนองตอสิ่งเราสําหรับพฤติกรรมของบุคคลอื่น บุคคลที่นิยามพฤติกรรมเหลานั้นวา เปนผลดีมากกวาผลเสีย
เขาจะเขาสูพฤติกรรมนั้น บุคคลที่มีแนวโนมที่จะยอมรับการอยูรวมกันกอนการสมรส ทั้งนี้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการยอมรับ ถูกปนแตงโดยการใหรางวัลหรือการลงโทษ ถาบุคคลรับรู
วาพฤติกรรมนั้นใหรางวัลมากกวาโทษแลว บุคคลนาจะมีแนวโนมยอมรับพฤติกรรมนั้น ๆ
จากผลการศึกษาดังกลาวจึงใหขอสนับสนุนผลการศึกษาปจจัยการไดรับการปลูกฝงเรื่องการมีคูครองและ
การรักนวลสงวนตัวมีความ สัมพันธ ตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิงในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งยอมรับกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธมีความสัมพันธตอการยอมรับใน
การอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง ในระดับต่ํา (r = 0.039) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งไมยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ผลการศึกษาที่ไมยอมรับกับสมมติฐานนี้ เนื่องจากทัศนคติของชายคนรักและเพื่อน
เรื่องการมีเพศสัมพันธ มีคาอยูในระดับปานกลาง (X = 2.73, S.D= 0.50) ความคิดเห็นของประชากรหญิงที่มีคา
ระดับสูงพบวา นักศึกษาสวนใหญคิดวาแมนคนรักเคยบอกวาการมีเพศสัมพันธระหวางคูรักเปนเรื่องธรรมดาแต
ประชากรหญิง ไมเห็นดวย และเห็นดวยวาเพื่อนมักใหคําแนะนําที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธและเปนเรื่องที่
ยอมรับไดหากเพื่อนของทานอยูกับคนรักกอนการสมรส และขอความที่มีคาระดับต่ําโดยประชากรหญิงคิดวาถาคน
รักบอกกับ ทา นวา การมี เพศสัม พัน ธเปน เรื่องปกติ และสามารถปองกัน การตั้ งครรภได ทา นจะไม คัด คา นที่ จะมี
เพศสัมพันธดวย, ทานจะไมเลือกคบเพื่อนที่ปฏิบัติตัวไมเหมาะสม เชน การมีเพศสัมพันธขณะศึกษาและเพื่อนของ
ทานจะรังเกียจทานถาทราบวาทานเคยมีเพศสัมพันธขณะกําลังศึกษา แสดงใหเห็นวา ประชากรหญิง สวนใหญยัง
เชื่อวาไมควรมีเพศสัมพันธในวัยเรียน ผลการศึกษาที่ไมยอมรับสมมติฐานวิเคราะหไดวานักศึกษาในปจจุบันมีความ
เปนตัวของตัวเองสูงขึ้น อีกทั้งยังไดรับขอมูล ขาวสารเรื่องการมีเพศสัมพันธอยางถูกตองเรื่องการเสี่ยงตอโรค การ
ตั้งครรภ ทําใหประชากรหญิงมีความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการมีเพศสัมพันธสวนทัศนคติเรื่องเพื่อนเกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ ประชากรหญิงเห็นวาเปนเรื่องสวนตัวและเลือกคบเพื่อ นที่นิสัย และจากขอมูลเพิ่มเติมที่ไดรับจาก
ขอเสนอแนะในแบบสอบถามใหความเห็นวา การมีเพศสัมพันธเปนเรื่องของสิทธิสวนบุคคล ขึ้นอยูกับความพอใจทั้ง
สองฝาย ซึ่งในปจจุบัน ไดมีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามามากขึ้น อีกทั้งขอมูลขาวสารที่ไดรับจึงมองวาพฤติกรรม
เรื่องนี้เปนเรื่องปกติ โดยประชากรหญิงแยกแยะระหวางการคบเพื่อนและพฤติกรรมสวนตัวออกจากกัน แสดงให
เห็นวา ประชากรหญิงแมจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็จะไมมีสวนในการตัดสินใจเลือกปฏิบัติตาม ตามแนวคิดของ
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อารเกอรและคณะ(Aker and otherอางใน พะเยาว ละกะเต็บ,2538 : 21)เสนอวา บุคคลมีแนวโนมที่จะยอมรับ
พฤติกรรมถารับรูวาพฤติกรรมนั้นใหรางวัลมากกวาโทษ บุคคลจึงยอมรับพฤติกรรมนั้น ๆ สวน รีสและมิลเลอร
(Reiss and Miller อางใน พะเยาว ละกะเต็บ,2538 : 20) พบวา ถาบุคคลคิดวาการมีเพศสัมพันธเปนการเสี่ยงที่จะ
ทําใหเกิดความรูสึกผิด เกิดความสูญเสีย บุคคลก็จะไมปฏิบัติตาม ผลการศึกษาดังกลาวจึงทําใหวาปจจัยทัศนคติ
ของชายคนรักและเพื่อนเรื่องการมีเพศสัมพันธไมมีความสัมพันธตอการยอมรับในการอยูรวมกันกอนสมรสของ
ประชากรหญิง ซึ่งไมยอมรับกับสมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 6 การรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน มีความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอน
สมรสของประชากรหญิงในระดับคอนขางต่ํา (r = 0.374) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ผลการศึกษาที่สอดคลองนี้ ทั้งนี้เพราะนักศึกษาสวนใหญมีความสนใจตัวแบบที่เปนดารานักแสดงเพราะ
อาชีพที่ตองการใหคนดูชื่นชม และประชากรหญิงยังมีความคิดวา ดารา นักแสดง ควรเปนแบบอยางที่ดี เพราะเปน
ผูมีสวนสําคัญใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เมื่อพิจารณาปจจัยการรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน ซึ่งมีคาอยูใน
ระดับปานกลาง ( X = 3.37, S.D.= 0.47) โดยมีความคิดเห็นของประชากรหญิงที่มีคาระดับสูงไดแก ประชากรหญิง
คิดวาปรากฏการณการอยูรวมกันกอนการสมรสเปนเรื่องปกติของดารา นักรอง นักแสดง, ดารา นักแสดง ควรเปน
แบบอยางที่ดี เพราะเปนผูมีสวนสําคัญใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ และสื่อที่ดารานักแสดงเปนตัวแบบทําใหเกิดการ
เลียนแบบพฤติกรรม และขอคําถามที่ประชากรหญิงมีคาในระดับต่ําไดแก ประชากรหญิงไมเห็นดวยกับขอคําถาม
ที่วาหากประชากรหญิงทราบวาดารา นักแสดง นักรองที่ทานชื่นชอบมีคูรักและอยูรวมกันกอนการสมรสทานจะไม
ชอบนักแสดงคนนั้นทันที แสดงใหเห็นวาประชากรหญิงมีความสนใจตัวแบบที่เปนดารานักแสดง เพราะอาชีพที่
ตองการใหคนดูชื่นชม และนักศึกษายังมีความคิดวา ดารา นักแสดง ควรเปนแบบอยางที่ดี เพราะเปนผูมีสวนสําคัญ
ใหเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอัลเบิรต แบนดูรา (Bandora อางในวัฒนา มหาราช, 2544
: 12) นักจิตวิทยาทางสังคมไดใหแนวคิดของการเรียนรูทางสังคมไววา การเรียนรู คือ วิธีการเลียนแบบพฤติกรรม
ของคนซึ่งเรียกวาเปนแมแบบ แตบุคคลที่เลียนแบบพฤติกรรมคนอื่นมิไดหมายความวาจะเลียนแบบทุกพฤติกรรม
เสมอไป ยังมีปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกันอีกมากมายและขึ้นอยูกับ กระบวนการทางปญญาของผูเรียนดวย ดังนั้น
องคประกอบของการเรียนรูประกอบไปดวย แมแบบพฤติกรรม ที่ทําหนาที่ถายทอดขอมูลไปยังผูสังเกต ซึ่งอาจจะ
เปนไปตามลักษณะพฤติกรรมแมแบบทําใหผูเลียนแบบเกิดการเลียนแบบและกระทําตาม พฤติกรรมแมแบบทําใหผู
สังเกตไมปฏิบัติตาม ทั้งนี้อาจเพราะเห็นแมแบบถูกลงโทษ หรือไดรับผลตอบสนองในทิศทางที่ผูสังเกตไมพึง
ปรารถนา พฤติกรรมแมแบบขัดเกลาทางสังคมชวยถายทอดวัฒนธรรม ประเพณีโดยภาพรวมใหกับผูสังเกตใน
ลักษณะที่เรียกวากระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ผลจากพฤติกรรมแมแบบจะมีความสําคัญตอการเรียนรู เพราะ
ผลการกระทําที่แมแบบไดรับอาจอยูในรูปของการเสริมแรง หรือการลงโทษ ซึ่งผลทั้งสองแบบจะสงผลตอ
กระบวนการตัดสินของผูสังเกต ซึ่งเปนไปตามกระบวนการทางปญญาของผูเรียน ที่ประกอบดวย ความใสใจ การ
จดจํา การปฏิบัติตามแมแบบ และแรงจูงใจ สําหรับสังคมไทย และแนวคิดของกาญจนา แกวเทพ (2452) ให
ขอสนับสนุนวา แมแบบที่นายึดถือก็คือ ดารา นักรอง นักแสดงและดาราอื่น ๆ นั่นเอง เพราะสื่อมวลชนมีอิทธิพลใน
แงที่วา สามารถสรางความรูและทัศนคติตอผูบริโภค ซึ่งมีผลตอการมีพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งของผูบริโภค
นอกจากนั้นสื่อยังมีบทบาทและแบบอยาง อันอาจจะสรุปไดวา ทําหนาที่บมเพาะบุคคลนั่นเอง ซึ่งอิทธิพลของ
สื่อมวลชนนาจะเปนปจจัยแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนสาเหตุปจจัยหนึ่งของการ
ยอมรับการอยูรวมกันกอนการสมรสดวยเชนกัน
จากผลการศึกษาดังกลาวจึงใหขอ สนับสนุนผลการศึกษาปจจัยการรับรูตัวแบบในสังคมจากสื่อมวลชน
มีความสัมพันธตอการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้พบวาประชากรหญิงมีความเขาใจในเรื่องของความรักและการมีเพศสัมพันธวา การมี
เพศสัมพันธเปนการแสดงความรักตอกัน ประชากรหญิงใหการยอมรับวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นโดยมองวาการ
อยูรวมกันกอนการสมรสเปนการเตรียมความพรอมกอนการแตงงาน อีกทั้งยังเห็นวาเปนเรื่องสวนบุคคล หาก
กระทําแลวไมเดือดรอนผูอื่นก็สามารถกระทําได แมวาประชากรหญิงบางสวนจะไมยอมรับเรื่องนี้แตจากขอคิดเห็น
ที่ไดรับจากการสังเกตและการเสนอแนะจากแบบสอบถามพบวา จะใหเหตุผลที่วาตนเองยังเปนประชากรหญิง หาก
วาเปนผูใหญพอรับผิดชอบตนเองไดก็ยอมรับได ซึ่งประเด็นตาง ๆ เหลานี้เปนเรื่องของทัศนคติและการรับรูซึ่งเริ่ ม
จากครอบครัว และสิ่งแวดลอม ดังนั้นทุกฝายควรจะมีสวนรวมดังนี้
1. ครอบครัวควรใหความรู การอบรม ความเอาใจใสและเปนตัวแบบที่ดี ควรสงปลูกฝงเรื่องการรักนวล
สงวนตัว และใหความสําคัญกับการใหความเขาเรื่องความรักและการมีเพศสัมพันธอยางถูกตอง
2. ทางสถาบันการศึกษาควรจะมีกิจกรรมใหความรูเรื่องการมีเพศสัมพันธอยางถูกตอง จัดใหประชากร
หญิง มีสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมวัฒนธรรมไทย
3. ตัวแบบในสังคม เชน ดารา นักแสดง ควรเปนแบบอยางที่ดี เนื่องจากมีสวนสําคัญใหเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ และสื่อมวลชนควรนําเสนอขาวที่ถูกตอง สงเสริมขอมูลดานวัฒนธรรมไทย

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอทัศนคติของประชากรหญิงในเรื่องการอยูรวมกันกอนสมรส
2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจมีเพศสัมพันธในวัยเรียนของประชากรหญิง เนื่องจากเปนผล
สืบเนื่องใหยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรส
3. ควรมีการศึกษาการยอมรับการอยูรวมกันกอนสมรสของประชากรหญิง ในพื้นที่เขตตางๆ และใน
ตางจังหวัดเพื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่กรุงเทพวาแตกตางกันหรือไม
4. ควรมีการศึกษาโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มขึ้น และนํามาประกอบกับขอมูลเชิงสถิติเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะหใหลึกยิ่งขึ้น
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การศึกษาคุณภาพซอฟตแวรของโปรแกรมอานฐานขอมูลแบบพอรทเทเบิล เพื่อการเรียนรูการใช
คําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอรธวิน
The Study of Software Quality for Database Reading in Portable Mode to SQL
Command Learning on NorthWind Database

ผูวิจัย

เกศริน อินเพลา
ศศิวิมล แรงสิงห
บุรินทร รุจจนพันธุ
ลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย
ดวงเดือน พิมพตระครอง
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดยอ
งานวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใชงานโปรแกรมอานฐานขอมูลตามโมเดล
คุณภาพ และการรับรองคุณภาพซอฟตแวร ของโปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส และเอ็มดีบีฟอรก มีกลุมผูประเมินที่
ใช วิ ธี เลื อกแบบเฉพาะเจาะจงจํ า นวน 3 กลุ ม คือ ผู ศึก ษาด า นความฉลาดทางธุ รกิจ ด า นการเขี ย นสคลิ๊ ป ฝ ง
เซิ ร ฟ เวอร ด า นระบบฐานข อมู ล เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ป ระเมิ น ซอฟต แ วร คื อ โมเดลคุ ณ ภาพของซี ไ อเอสคิ ว และ
การรับ รองคุณภาพซอฟตแวร ISO/IEC 9126 เปรียบเที ยบโปรแกรมเอ็มดีบีวิ วเวอรพลัส และเอ็ม ดีบีฟอรก
โดยประยุกตใชโมเดลเอ็ดดี้ในการฝกอบรมผูศึกษา และควบคุมกระบวนการเปรียบเทียบ ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน
ไดแก การวิเคราะห ขั้นออกแบบ ขั้นพัฒนา ขั้นดําเนินการใหเปนผล และ ขั้นประเมินผล สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมู ล ไดแ ก คา เฉลี่ ย และส วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน สถิติ อนุม านหรืออา งอิง ได แก การทดสอบค าที (T-Test)
และนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบเกณฑคุณภาพดวยเทคนิคไอพีเอ (Importance Performance Analysis)
คําสําคัญ : ฐานขอมูล ซีควล คิวรี่ นอรธวิน แอคเซส ไอพีเอ เอ็ดดี้โมเดล
Abstract
The objective of this survey research is to compare the satisfaction of software
quality for MDB viewer plus and MDB Forge. The population have 3 groups, consist of
business intelligence group, server-side script group and database system group. The tools
are evaluation criteria in CISQ model and Quality Assurance on ISO/IEC 9126. Software
tools are MDB viewer plus and MDB Forge. The evaluator preparation tool is ADDIE
Model that have analysis, design, development, implementation and evaluation. The
statistic tools are mean, standard deviation and t-test. The graph model is Importance
Performance Analysis.
Keywords : Database, SQL, Query, Northwind, Access, IPA, ADDIE Model
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บทนํา
ปจจุบันระบบงานที่มีขอมูลและใชขอมูลทั้งหมดจําเปนตองเชื่อมกับระบบฐานขอมูล โดยอาศัย ซอฟตแวร
สนับสนุนที่หลากหลาย ถูกออกแบบ และพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อจัดการขอมูล บริการขอมูล เรียกใชขอมูลจาก
ระบบฐานขอมูล เพิ่มชองทางใหบริการขอมูล และลดขั้นตอนในการทํางานไดมาก ระบบที่ออกแบบมาอยางซับซอน
มากเทาใดก็ยิ่งชวยใหผูใชทํางานไดงายขึ้น เทานั้น การพัฒนาดําเนินไปอยางตอเนื่องโดยผูผลิตซอฟตแวร ทําใหมี
การปรับรุนของซอฟตแวร และขอมูลจากซอฟตแวรในรุนเกาอาจเขาไมไดกับซอฟตแวรรุนใหม
ระบบฐานขอมูลไมโครซอฟตแอคเซสเปนหนึ่งในระบบฐานขอมูลที่ไดรับความนิยมมาตั้งแตป 2535 จนถึง
ปจจุบัน เนื่องจากออกแบบมาเพื่อใหใชงานงาย มีตาราง คิวรี่ ฟอรม รายงาน มาโคร และโมดูลบรรจุอยูที่เดียวกัน
ซึ่งบริษัทไมโครซอฟตไดจัดทําระบบฐานขอมูลตัวอยาง คือ นอรธวิน (NorthWind) ที่ชวยใหนักพัฒนาเรียนรูการใช
งานระบบตามตัวอย างไดง า ย และมี ต ารางตน แบบที่ ถือเป น ตัว อย างระบบอีอารพี (Enterprise Resource
Planning) ขนาดเล็กที่มีเพียง 8 ตาราง ที่ไมใหญหรือเล็กเกินไปสําหรับการเรียนรูของผูเริ่มตน ประกอบดวย สั่งซื้อ
สั่งซื้อละเอียด ลูกคา พนักงาน สินคา กลุมสินคา ผูจัดสง ผูจําหนาย
การพัฒนาซอฟตแวร และตัวอยางระบบฐานขอมูลเปนไปอย างตอเนื่อง มีการปรับรุนของนอรธวิน และ
เพิ่มตารางใหซับซอนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียงความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (one to one) และหนึ่งตอหลาย
(one to many) โดยเพิ่มความสัมพันธแบบหลายตอหลาย (many to many) และตอยอดระบบฐานขอมูลเพื่อใช
งานในระดับองคกร ไปเปนโปรแกรมเอสคิวแอลเซิรฟเวอร (SQL Server) อีกหนึ่งผลิตภัณฑ แตการใชงานใน
องคกรขนาดเล็ก หรือการเรียนรูในสถาบันการศึกษาสําหรับบทเรียนในชั้นปที่หนึ่ง หรือสอง ก็ยังพบวาระบบ
ฐานขอมูลไมโครซอฟตแอคเซส และนอรธวินยังเปนที่นิยม
การเรียนรูการใชคําสั่งซีควล (SQL) ที่บริการโดย w3schools.com แบบสั่งประมวลผลแบบออนไลน
และเห็นผลทันทีโดยไมตองติดตั้งระบบฐานขอมูลนั้น สามารถพบตารางตัวอยางทั้ง 8 ของนอรธวิน ที่เปดใหบริการ
ผ า นเว็ บ ไซต นี้ ดั ง นั้ น ในการศึ กษาการใช คํา สั่ ง ซี ค วลสํ า หรับ ผู เริ่ม ต น อาจไม จํ า เป น ต อ งติ ด ตั้ ง โปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง ก็สามารถเรียนรูความสัมพันธของตารางตัวอยางนี้ไดโดยงาย
แตการใชระบบฐานขอมูลนอรธวินภายในเครื่องคอมพิวเตอรของตน ก็เหมาะสมกับการเรียนรูที่จะทดสอบ
การใชคําสั่งจัดการขอมูลเฉพาะบุคคลมากกวาใชแบบออนไลน เชนคําสั่ง select, insert, delete และ update
เพราะผลของคําสั่งอาจตองใชเวลาประมวลผล เขาใจผลของการใชคําสั่ง และเขาใจการบริหารจัดการขอมูลที่ตอง
ทําหนาที่เปนผูบริหารระบบฐานขอมูลไดดีกวา
จากการสืบคนพบวาโปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส (MDB Viewer Plus) และเอ็มดีบีฟอรก (MDB Forge)
ตางเปนโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก ประมวลผลแบบพอรทเทเบิล (Portable Software) สามารถใชเปดแฟมนอรธวิน
ไดโดยงาย แตการเปรียบเทียบวาโปรแกรมใดเหมาะสมที่จะนํามาใชมากกวากันนั้น ก็ยังไมมีขอสรุปชัดเจน หากตั้ง
คําถามวิจัยแลวจัดกระบวนการโดยใชกระบวนการเรียนรูตามเอ็ดดี้โมเดล (ADDIE Model) แลวใหผูเรียนรูไดทํา
หนาที่เปนผูประเมินซอฟตแวร ก็จะทําใหการศึกษาเปรียบเทียบไดผลลัพธทั้งผลการเปรียบเทียบซอฟตแวร และ
ประสิทธิผลตอตัวผูเรียนรูที่ทําหนาที่เปนผูประเมิน ซึ่งการประเมินคุณภาพซอฟตแวรนั้น พบวา พิมล พรอมมูล
(2555 : บทคัดยอ) ไดประเมินคุณภาพโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ ซึ่งเปน
แนวทางสอดคลองกับวงจรชีวิตการพัฒนาระบบที่ตองประเมินผลหลังจากการพัฒนาโปรแกรมเสร็จสิ้น
การเลือกเกณฑประเมินซอฟตแวร ใช 2 เกณฑ คือ โมเดลคุณภาพของซีไอเอสคิว (CISQ's quality
model) และการรับรองคุณภาพซอฟตแวร (Software Quality Assurance) ตาม ISO/IEC 9126 ซึ่งเกณฑนี้
ศรัณย สาวะดี และ ดัชกรณ ตันเจริญ (2559 : บทคัดยอ) ไดนําไปใชในการประเมินผลการพัฒนาระบบการจัดการ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ และอนุชา อุมชะอุม และ กฤติยา รางสม (2556 : บทคัดยอ) ไดใชเกณฑนี้ประเมิน
ประสิทธิผลของการทํางานระบบงาน สามบีบี คอนเท็กซเซ็นเตอร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจการใชงานโปรแกรมอานฐานขอมูลตามโมเดลคุณภาพ และการ
รับรองคุณภาพซอฟตแวร ของโปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส และเอ็มดีบีฟอรก
นิยามศัพท
ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) คือ โปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล มีตารางเก็บขอมูล
และสรางแบบสอบถามไดงาย มีวัตถุคอนโทลใหเรียกใชในรายงานและฟอรม สรางมาโครและโมดูลดวยภาษาเบสิก
เพื่อประมวลผลตามหลักภาษาโครงสราง
เอ็ดดี้โมเดล (ADDIE Model) คือ โมเดลกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนที่นักออกแบบการเรียนการ
สอนและนักพัฒนาการฝกอบรมนิยมใชกัน ซึ่ง ADDIE Model มีลําดับการพัฒนาเปน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การ
วิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช (Implementation) และ
การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งแตละขั้นตอนเปนแนวทางที่ มีลักษณะที่ยืดหยุน เพื่อใหสามารถนําไปสรางเปน
เครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง จตุพร ตันติรังสี และผุสดี บุญรอด (2555 : บทคัดยอ) ไดใชกระบวนการนี้ไป
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส (MDB Viewer Plus) และเอ็มดีบีฟอรก (MDB Forge) ตางเปนโปรแกรม
ชวยในการเปดแฟมระบบฐานขอมูลที่ มีน ามสกุลเปนเอ็มดี บี (MDB Extension) ที่ส รางมาจากโปรแกรม
ไมโครซอฟทแอคเซส (Microsoft Access) สนับสนุนตั้งแตรุนหนึ่งจนถึงรุน 2003 (เลขรุน 11.0) สามารถดาวน
โหลดโปรแกรมสําหรับเปดอานแบบพอรทเทเบิล (Portable) มาใชงานไดแบบฟรีแวร (Freeware) ทําใหสามารถใช
โปรแกรมนี้เปดแฟมฐานขอมูลจําลอง คือ นอรธวิน (NorthWind.mdb) ไดแบบไมตองติดตั้งโปรแกรม
โมเดลคุณภาพของซีไอเอสคิว (CISQ's quality model) เสนอโดย Bill Curtis และ Capers Jones คือ
กรอบโครงสร า งซอฟต แ วร คุณ ภาพ ที่ ป ระกอบด ว ย คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ปรารถนา 5 ด า น คื อ ความน า เชื่ อถื อ
(Reliability) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความปลอดภัย (Security) การดูแลรักษา (Maintainability) และ
ขนาด (Size) โดยคําวา CISQ มาจาก Consortium for IT Software Quality
การประกันคุณภาพซอฟตแวร หรือการรับรองคุณภาพซอฟตแวร (Software Quality Assurance) ตาม
ISO/IEC 9126 คือ กรอบโครงสรางซอฟตแวรคุณภาพที่ประกอบดวยหลักเกณฑการพิจารณา 6 สวนหลัก คือ
หนาที่การทํางาน (Functionality) ความเชื่อถือได (Reliability) ความสามารถในการใชงาน (Usability) ประสิทธิภาพ
(Efficiency) การบํารุงรักษา (Maintainability) และ ความสามารถในการใชกับระบบอื่น (Portability)
ไอพีเอ (IPA) คือ เครื่องมือการวิเคราะหความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance Performance
Analysis: IPA) พัฒนาโดย Martilla and James ในป ค.ศ. 1977 ใชวิเคราะหเกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ
บริการ เพื่อวัดผล ประเมินการยอมรับ หรือความพึงพอใจในตัวสินคาหรือบริการ โดยจะใหขอมูลเปรียบเทียบดานผล
การวัดความพึงพอใจ และการจัดสรรทรัพยากรในรูปแผนภาพกราฟ โดยคะแนนสวนความสําคัญ (Importance) และ
คะแนนผลการปฏิบัติงาน (Performance) จะเก็บจากแบบสอบถามที่กําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท และนํา
คะแนนไปทํากราฟ 2 แกน โดยแกนตั้งแทนระดับความสําคัญ และแกนนอนแทนระดับผลการปฏิบัติงาน

กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพซอฟตแวรของโปรแกรมอานฐานขอมูลแบบพอรทเทเบิล เพื่อการ
เรียนรูการใชคําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอทรทวินด ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้ตามที่ปรากฏใน
ภาพประกอบที่ 1 ดังนี้
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ตัวแปรตน หรือตัวแปรอิสระ
- โมเดลเอ็ดดี้
- การใชงานระบบฐานขอมูลนอรธวิน
- การใชงานคําสั่งซีควล (SQL)
- การใชงานโปรแกรม MDB Viewer plus
- การใชงานโปรแกรม MDB Forge

ตัวแปรตาม
1. โมเดลคุณภาพของ CISQ
2. การรับรองคุณภาพซอฟตแวร ISO/IEC 9126

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
เพื่ อ เป น แนวทางในการวิ จั ย ผู วิ จั ย ได ตั้ ง สมมติ ฐ านของการวิ จั ย คื อ ความพึ ง พอใจในการใช ง าน
โปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส และเอ็มดีบีฟอรกไมแตกตางกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จตุพร ตันติรังสี และผุสดี บุญรอด (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยใชการสอนแบบ ADDIE Model วิชา การใชโปรแกรมกราฟฟก ซึ่งโมเดลเอ็ดดี้
เปนรูปแบบการสอนที่ถูกนําเสนอโดย Center for Educational Technology, Florida State University เพื่อใช
ในกองทัพสหรัฐมี 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development)
การทดลองใช (Implementation) และการประเมิน (Evaluation) พบวา ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียน
โดยผูเชียวชาญในภาพรวมอยูในระดับดี (X=4.25, S.D.=0.68) ผลการประเมินความพึง พอใจโดยนักศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับดี (X=4.29, S.D.=0.60) และผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีคาเทากับ 81.20/87.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว
พิมล พรอมมูล (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูล
การควบคุมคุณภาพ โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการจัดการขอมูลการควบคุมคุณภาพ แล วประเมิน
คุณภาพของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น โดยมีประเด็นคุณภาพที่ประเมิน 4 ดาน ไดแก ดานความสามารถในการพึ่งพา
ของระบบ (Dependability) ดานความนาเชื่อถือของระบบ (Reliability) ดานความสะดวกในการใชงานระบบ
(Usability) และดานความปลอดภัยของขอมูลในระบบ (Security) ซึ่งประเมินโดยเจาหนาที่ฝายควบคุมคุณภาพ
จํานวน 40 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบสมมุติฐาน
ศรัณย สาวะดี และ ดัชกรณ ตันเจริญ (2559) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติสําหรับสถาบันการศึกษาแหงองคกรธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบที่มาชวยอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการตั้ งแตขั้น ตอนการลงทะเบียนเขารวมนํ าเสนอผลงานจนถึงการสรุป ผลการพิจารณาบทความ และเพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการใหสะดวกรวดเร็วกับผูที่เกี่ยวของ และทําใหการจัดงานประชุม
วิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ระบบนี้พัฒนาดวยเทคโนโลยีในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น จึงใชไดทุกที่ทุก
เวลาและทุ กอุปกรณที่ สนับ สนุ นการใชงานเว็บไซต และมี การประเมิ นความพึง พอใจต อการใชงานระบบตาม
มาตรฐานของ ISO/IEC 9126
อนุชา อุมชะอุม และ กฤติยา รางสม (2556) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการทํางานระบบงาน
สามบีบี คอนเท็กซเซ็นเตอร : กรณีศึกษา เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ บริษัท ทริปเปลทีบรอดแบนด จํากัด (มหาชน)
เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการทํางานระบบงาน 3BB Contact Center โดยอางอิงมาตรฐาน ISO/IEC 9126 ดาน
หนาที่การทํางาน (Functionality) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เจาหนาที่ Call Center 3BB บริษัท ทริปเปล
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ทีบรอดแบนด จํากัด (มหาชน) จํานวน 213 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประสิทธิผลดานหนา ที่การทํางานของระบบทั้ง 5
ดาน อยูในระดับมาก โดยเพศ อายุงานมีผลตอประสิทธิผลของการทํางานระบบในดานความเหมาะสม ระดับ
การศึกษา อายุงาน สวนงาน ชวงเวลาในการใชงานมีผลตอประสิทธิผลของการทํางานระบบในดานความถูกตอง
เพศ ระดับการศึกษา ชวงเวลาในการใชงานมีผลตอประสิทธิผลของการทํางานระบบในดานการทํางานรวมกัน อายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน เมนูที่ใชงานบอย ชวงเวลาในการใชงานระบบมีผลตอประสิทธิผลของการทํางานระบบใน
ดานความปลอดภัย และเพศ อายุ ระดับการศึกษา ชวงเวลาในการใชงานมีผลตอประสิทธิผลของการทํางานระบบ
ในดานความสอดคลองกับขอกําหนด
เปรมบุณย วรสรรพการ (2558) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การวัดผลการปฏิบัติงานกระบวนการหวงโซ
อุปทานของธุรกิจบริการในประเทศไทยดวยเครื่องมือ Importance Performance Analysis: IPA เพื่อศึกษาถึงผล
การปฏิบัติงานของกระบวนการหวงโซอุปทานของธุรกิจบริการในประเทศไทย และแสดงผลโดยใชเครื่องมือ IPA
โดยแบงกระบวนการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจบริการออกเปน 7 องคประกอบหลักตามแนวคิด IUESSC Model ของ Baltacioglu et al. (2007) ไดแก การจัดการความตองการ การบริหารกําลังการผลิตและ
ทรัพยากร การบริหารลู กคา สั ม พั น ธ การบริหารความสั ม พั น ธ การบริหารกระบวนการคํา สั่ ง ซื้อ การบริหาร
ประสิทธิภาพอุตสาหกรรมบริการ และการจัดการขอมูลระบบสารสนเทศ โดยแสดงผลการเปรียบเทียบระดับ
ความสําคัญและผลการปฏิบัติงานของแตละกระบวนการหวงโซอุปทานธุรกิจบริการ

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพซอฟตแวรของโปรแกรมอานฐานขอมูลแบบพอรทเทเบิล เพื่อการเรียนรู
การใชคําสั่งซีควลบนระบบฐานขอมูลนอทรทวินด ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึง
พอใจการใชงานโปรแกรมอานฐานขอมูลตามโมเดลคุณภาพ และการรับรองคุณ ภาพซอฟตแวร ของโปรแกรมเอ็มดี
บีวิวเวอรพลัส และเอ็มดีบีฟอรก
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชกลุมผูศึกษาที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 3 กลุม คือ ผูศึกษาดาน
ความฉลาดทางธุรกิจ ผูศึกษาดานการเขียนสคลิ๊ปฝงเซิรฟเวอร และผูศึกษาดานระบบฐานขอมูล ทั้งหมด 30 คน
และดําเนินการตามโมเดลเอ็ดดี้ มีทั้งหมด 5 ตอน

ภาพประกอบที่ 2 การประยุกตใชโมเดลเอ็ดดี้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห
กลุมผูวิจัยทําการวิเคราะหเครื่องมือ และบทเรียน สรุปวา เลือกโมเดลเอ็ดดี้เปนเครื่องมือสําหรับ กํากับ
กระบวนการที่นําไปสูการเปรียบเทียบ เลือกกลุมผูศึกษาจํานวน 2 กลุมคือกลุมที่สนใจดานความฉลาดทางธุรกิจ
และกลุมดานการเขียนสคลิ๊ปฝงเซิรฟเวอร สวนเครื่องมือที่ใชประเมินซอฟตแวร คือ โมเดลคุณภาพของซีไอเอสคิว
และ การรับรองคุณภาพซอฟตแวร ISO/IEC 9126 เปรียบเทียบโปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส และเอ็มดีบีฟอรก
ทําการทดสอบซอฟตแวร และเตรียมบทเรียน บทเรียนเลือกใชคําสั่ง ซีควลกับระบบฐานขอมูล นอรธวิน โดยไม
ประมวลผลบนไมโครซอฟตแอคเซสโดยตรง

ภาพประกอบที่ 3 ดาวนโหลด MDBForge และใชแบบ Portable
ตอนที่ 2 ขั้นออกแบบ
ออกแบบบทเรีย นที่ ทํ า ใหเกิด การเรีย นรู การใช ง านซอฟต แวรทั้ ง สอง ประกอบด ว ย บทเรีย นตาราง
ความสัมพันธ (Table Relationship) บทเรียนการใชคําสั่งประมวลผล บทเรียนฝกปฏิบัติ สอบยอยเก็บคะแนน
การมอบหมายงานใหกลั บ ไปเรีย นรู การนํ าเสนอผลการเปรีย บเที ย บซอฟต แ วรทั้ ง สอง เพื่ อใหผู ศึ ก ษาเขา ใจ
ซอฟตแวร ผานกิจกรรมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูวิจัยในการเตรียมบทเรียนของตน

ภาพประกอบที่ 4 ตัวอยางใชคําสั่งซีควลใน MDB Viewer Plus
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ตอนที่ 3 ขั้นพัฒนา
หลั งออกแบบบทเรียนยอย ไดนํ าบทเรียนทั้ง หมดมาวิพากษรว มกันในที มวิ จั ย เพื่ อปรับ รายละเอีย ด
บทเรียน วางแผนการจัดการเรียนการสอน ทําใหเกิดความตอเนื่องในกลุมผูเรียน และพิจารณาแบบสอบถามที่จะใช
ประเมินเปรียบเทียบซอฟตแวร เพื่อใหทุกกลุม ทุกบทเรียน ทุกกิจกรรมมีความพรอมกอนการประเมินเปรียบเทียบ
ในขั้นตอนตอไป

ภาพประกอบที่ 5 ตัวอยางคําสั่งซีควลใน w3schools.com
ที่ https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_op_in
ตอนที่ 4 ขั้นดําเนินการใหเปนผล
แตละกลุมดําเนินการตามแผนในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งกลุมที่สนใจดานความฉลาดทางธุรกิจ และกลุม
ดานการเขียนสคลิ๊ปฝงเซิรฟเวอร โดยใชบทเรียนการเรียนรู โปรแกรมเอ็มดีบีวิวเวอรพลัส และเอ็มดีบีฟอรก
การเขาถึงระบบฐานขอมูล นอรธวิน การใชคําสั่งซีควล การเปรียบเทียบขอจํากัดของซอฟตแวร ทําความเขาใจ
เกณฑประเมินซอฟตแวรไดแก โมเดลคุณภาพของซีไอเอสคิว และ การรับรองคุณภาพซอฟตแวร ISO/IEC 9126
ตั ว อย า งโจทย คํ า สั่ ง ซี ค วล ให กั บ ผู ศึ ก ษาได ฝ ก เขี ย นคํ า สั่ ง คื อ “ค น หาพนั ก งานที่ มี ร หั ส 1 ถึ ง 5
เพื่อตรวจสอบวาแตละคนมีการรับคําสั่งซื้อทั้งหมดกี่ใบ และมีผลรวมปริมาณสินคาทัง้ หมดเทาไร โดยใหแสดงเฉพาะ
จํานวนคําสั่งซื้อที่มีมากกวา 50 ขึ้นไป และเรียงลําดับตามจํานวนคําสั่งซื้อที่มากที่สุด”

ภาพประกอบที่ 6 ตัวอยางผลการใชคําสั่งซีควลใน w3schools.com
ตอนที่ 5 ขั้นประเมินผล
จัดใหมีการประเมินซอฟตแวรดวยแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็น ที่กําหนดโดย โมเดลคุณภาพ
ของ CISQ มีเกณฑ 5 ขอ ไดแก ความนาเชื่อถือ (Reliability) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความปลอดภัย
(Security) การดูแลรักษา (Maintainability) และขนาด (Size) สวนการประกันคุณภาพซอฟตแวร หรือการรับรอง
คุณภาพซอฟตแวร ตาม ISO/IEC 9126 มีเกณฑ 6 ขอ ไดแก หนาที่การทํางาน (Functionality) ความเชื่อถือได
(Reliability) ความสามารถในการใชงาน (Usability) ประสิทธิภาพ (Efficiency) การบํารุงรักษา (Maintainability)
และความสามารถในการใชกับระบบอื่น (Portability)
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วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
โดยการหาคาเฉลี่ยแลวเปรียบเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายเปนชวงคะแนน ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติอนุมานหรืออางอิง ไดแก การทดสอบคาที (T-Test)
เครื่องมือการวิเคราะหความสําคัญและผลการปฏิบัติงาน (Importance Performance Analysis: IPA)
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การสํารวจความคิดเห็นพลังงานทางเลือกที่ใชทดแทนพลังงานไฟฟา
The opinion study of renewable energy chosen of Thailand

ผูวิจัย

จักรกฤช ศรีแกว
วิโรจน นาคคงคํา
ธณาธร เข็มนาค
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
อาจารยพนิตา ภักดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เพื่อเปนการศึกษาการเลือกใชพลังงานทดแทนในประเทศ และความเหมาะสมของการนํามาใช
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห ใชการวิเคราะหสัมประสิทธิสหสัมพันธ แบบ Cramer’s V ในการวิเคราะหตัว
แปร กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,686,646 คนผูวิจัยไดทําการคัดเลือกโดยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบงเปนภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก จํานวน 600 คน
ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทย พลังงาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานที่ประชาชนใหความสนใจและจากกลุมอยางสวนใหญจะเห็นดวยกับการนําพลังงานแสงอาทิตย
เปนสวนมาก กลุมตัวอยางมีการรับรูถึงพลังงานทดแทนในระดับ ปานกลาง
คําสําคัญ : พลังงานทดแทน , การเลือกใช , ประเทศไทย
Abstract
This research aims to study alternative energies using in the country and the
appropriateness of the use. The instrument used for data collection was questionnaires.
Statistics used for data analysis, ie mean, standard deviation and the Cramer's V correlation
analysis. The samples were 5,686,646 people in Bangkok, divided into 600 regions, including
the North, the Central, the Southern, the Northeast, the Western and the East. The results
showed that the most of participate agreed with the use of renewable energy in Thailand. Solar
energy was the most interesting energy. Renewable energy perception was moderate level.
Keywords : Alternative Energies, Using , Thailand
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บทนํา
ปจจุบันมีการใชพลังงานกันอยางตอเนื่อง และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอยางไมมีขีดจํากัด เพื่อเปนการตอบสนอง
ความตองการของมนุษยในการดําเนินชีวิต และ การประกอบกิจการ ซึ่งปจจุบันจะพบเห็นการใชพลังงานน้ํามันเปนสวน
ใหญ รองลงมาจะเปนพลังไฟฟา ซึ่งถามองในภาพรวมจะมีพลังงานบางสวนที่เรามองขามไป และเปนการเสียพลังงานไป
อยางไรประโยชน ซึ่งในปจจุบันมีพลังงานหลายชนิดที่สามารถนํามาเพิ่มเติม หรือ ทดแทนกันได จากที่คนพบพลังงานใน
ปจจุบันมีพลังงานอยูหลายประเภท เชน พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร พลังงานน้ํามัน
พลังงานคลื่น พลังงานไฟฟา พลังงานความรอนใตพิภพ และ พลังงานชีวมวล เปนตน
นอกจากนี้ ปจจุบันมีการพลังงานไฟฟาที่สูงขึ้น ซึ่งถามองในมุมเจาะลึกจะพบวาความเปนจริง พลังงานที่เราใช
กันมากที่สุดคือพลังงานน้ํามันดิบ ซึ่งเปนที่พลังงานที่แฝงอยูในกระบวนผลิตพลังงานบางประเภท เชน การผลิต พลังงาน
ไฟฟา เปนตน จากการศึกษาขอมูลบางสวนจากกระทรวงพลังงาน ไดมีการจัดทําตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทย
ของป พ.ศ. 2559 พบวา ประเทศไทยมีการนําเขาน้ํามันดิบในปริมาณที่สูง ซึ่งจะใหประเทศไทยขาดดุลการคา และ
เสียเปรียบทางการคา ซึ่งการที่ประเทศไทยเริ่มหันมาใหความสนใจพลังงานทางเลือกนับวาเปนวิธีที่ดีสําหรับการสราง
ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานเพื่อใชในประเทศและสามารถลดการนําเขาจากตางประเทศไมตองพึงพาตางชาติ จะ
ทําใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและพัฒนาศักยภาพไดดวยตนเอง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน, 2559)
นอกจากนี้จะเห็นไดวาพลังงานหมุนเวียนที่นาํ มาใชมากที่สดุ ณ ปจจุบัน คือ พลังงานความรอนจากแสงอาทิตย
(Solar Heat) รองลงมาคือ แสงอาทิตย (Solar) อาจเนื่องจากการสงเสริมจากภาครัฐ และหลายแหงเริ่มมีธุรกิจโซลา
ฟารม (Solar Farm) เพื่อผลิตกระแสไฟฟาขายกลับใหภาครัฐ แตในอนาคตพลังงานทางเลือกอื่นๆ ก็เปนที่นาสนใจ เชน
พลังงานลม คลื่น เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกระทรวงพลังงาน, 2559)
ถึงแมวา ปจจุบันกระแสสังคมตอนนี้จะมุงเนนในเรื่องของพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย แตก็ยังมีพลังงาน
ทางเลื อ กอื่ น ๆ ที่ น า สนใจและสามารถกลายเป น พลั ง งานหลั ก ได ใ นอนาคตด ว ยศั ก ยภาพที่ ส ามารถนํ า มาใช ไ ด
ประสิทธิภาพจริง แตทั้งนี้การเลือกใชพลังงานจะตองเหมาะสมกับภูมิภาคและประชากรในพื้นที่นั้นๆ ใหการสนับสนุน
การใชพลังงานตางๆ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการลงทุนและ นโยบายดานกฎหมาย จึงทําใหเกิดความ
สนใจและตระหนักถึงการใชพลังงานหลักที่มีอยูอยางจํากัด และ ในอนาคตพลังงานหลังที่ใชอยูปจจุบันจะนอยลงและ
หมดไป ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการเลือกใชพลังงานในประเทศไทยโดยสํารวจความคิดเห็นจากประชากรไทยใน
แตละภาคและขอมูลภาคภูมศิ าสตรเพื่อหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเหมาะสมของการเลือกใชพลังงานในประเทศไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นการเลือกใชพลังงานทดแทนในประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือประชากรใน กรุง เทพมหานคร จํานวน 5,686,646 คน (ขอมูลจากกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2559) โดยแบงเปน 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก และ ภาคตะวันออก กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูวิจัยไดทําการคัดเลือกโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จนครบจํานวนที่ตองการ
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โดยไมมีกฎเกณฑที่แนนอน โดยกําหนดกลุมเปาหมายอายุตั้งแต 17 ปขึ้นไป (จากจํานวนประชากรทั้งหมด 5,686,646 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2559) โดยคํานวณจํานวนตัวอยางที่ตองการศึกษา จากสูตรของทาโร ยามาเน
(Taro Yamane) (กิตติพันธ และคณะ, 2555) จากการคํานวณ ขนาดตัวอยางพบวา จํานวนกลุมตัวอยางขั้นต่ํา คือ 400
คน และจากการศึกษาของทางลักษณะของภูมิภาค ผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลประชากร ภาคละ 100 คน ซึ่งเปนการแบง
เก็บ กลุ มตั วอย า งแบบลํ าดั บ ขั้น (กิต ติ พั นธ คงสวัส ดิ์ เกีย รติ และคณะ,2555) ซึ่ งประเทศไทยมี ภูมิ ภ าคทั้ ง 6 ภาค
รวมทั้งสิ้น 600 คน
2. ระยะที่ใชในการวิจัย คือ เดือน มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ 2561
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 ความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทดแทนในประเทศไทย และตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานความ
เหมาะสมกับพลังงานทดแทนสําหรับประเทศไทย
4. การทดสอบคาความเชื่อมั่นผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมประชาชนที่มีลักษณะใกลเคียงกับ
กลุมเปาหมายที่ตองการทําการศึกษาวิจัยกอน จํานวน 30ชุด เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเปนราย
ดานโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีคาความเชื่อมั่นมากกวา
0.7 ขึ้นไป (กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ และคณะ,2555) ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9 แสดงวาแบบสอบถามนี้
สามารถนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะหใชการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Cross-tab) แบบ Cramer’s V ในการวิเคราะหตัวแปร

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของการรับรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจําแนกเปนรายขอ
การรับรู
1. ทานมีความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทนในปจจุบันมากนอยเพียงใด
2. ทานมีการติดตามขาวสารของพลังงานทดแทนอยางตอเนื่อง
3. ทานพยายามหาขอมูลของพลังงานทดแทนจากสื่อตางๆ
4. ทานมีความรูดานพลังงานทดแทนมากนอยเพียงใด
5. ทานตองการใหมีการรณรงคใชพลังงานทดแทนอยางจริงจังมากนอยเพียงใด
6. ทานเห็นคุณคาของการใชพลังงานทดแทนมากนอยเพียงใด
7. ทานตองการใหหนวยงานของรัฐบาล และเอกชนมีสวนรวม
ในการสนับสนุนใหหันมาใชพลังงานทดแทนใชหรือไม
8. พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆ
อันจะทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ คุณเห็นดวยกับบทความนี้มากนอยเพียงใด
9. พลังงานน้ํา เปนพลังงานสะอาดไมทาํ ปฏิกิริยาใดๆอันจะทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ
คุณเห็นดวยกับบทความนี้มากนอยเพียงใด

คาเฉลี่ย
3.46
3.16
3.11
3.08
3.51
3.60

SD
.91
.83
1.4
.85
.91
.88

แปลผล
กลาง
กลาง
กลาง
กลาง
มาก
มาก

3.70

.92

มาก

3.59

.94

มาก

3.52

.90

มาก

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



การรับรู
คาเฉลี่ย SD แปลผล
10. พลังงานลม เปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆอันจะทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ
3.52
.91
มาก
คุณเห็นดวยกับบทความนี้มากนอยเพียงใด
11. พลังงานคลื่น เปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆอันจะทําใหสิ่งแวดลอมเปน
พิษ
3.39
.88
กลาง
คุณเห็นดวยกับบทความนี้มากนอยเพียงใด
12. พลังงานความรอนใตพิภพ เปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆ
3.28
.91
กลาง
อันจะทําใหสิ่งแวดลอมเปนพิษ คุณเห็นดวยกับบทความนี้มากนอยเพียงใด
13. พลังงานชีวมวล เปนพลังงานสะอาดไมทําปฏิกิริยาใดๆอันจะทําใหสิ่งแวดลอม
เปนพิษ
3.33
.86
กลาง
คุณเห็นดวยกับบทความนี้มากนอยเพียงใด
14. ภาวะที่ราคาน้ํามันปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปน
3.74
.94
มาก
ตองใหความสําคัญกับพลังงานทดแทน
15. ประชาชนทุกคนควรจะทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
3.77
.91
มาก
16. รัฐบาลคือตัวกลางสําคัญที่จะชวยเรงรณรงคใหใชพลังงานทดแทน
3.82
.91
มาก
รวม
3.47
.64
มาก
จากตารางที่ 1 โดยรวมมีการรับรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน อยูในระดับกลาง (ܺത = 3.48) ในดานของ รัฐบาล
ഥ = 3.82)
คือตัวกลางสําคัญที่จะชวยเรงรณรงคใหใชพลังงานทดแทนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจําแนกตามสถานภาพ
ทางเพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ มีดังนี้
ภาพที่ 1 แสดงจํานวนและคารอยละของการเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทยจําแนกสถานภาพ
ดานเพศ

จากภาพที่ 1 พบวาทัง้ เพศชายและเพศหญิงสวนใหญเห็นดวย
กับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 94
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ภาพที่ 2 แสดงจํานวนและคารอยละของการเห็นดวยกับ การนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทยจําแนกดา น
ภูมิลําเนา

จากภาพที่ 2 พบวาภูมิลาํ เนาแตละภาคสวนใหญเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใช
และสวนเล็กที่ยังไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 98
ภาพที่ 3 แสดงจํานวนและคารอยละของการเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทยจําแนกระดับ
การศึกษา

จากภาพที่ 3 พบวาระดับการศึกษาที่เห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชมากที่สุดคือระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 36.5 และระดับการศึกษาที่เห็นดวยนอยทีส่ ุดคือระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.33
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ภาพที่ 4 แสดงจํานวนและคารอยละของการเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทยจําแนกตามอาชีพ

จากภาพที่ 4 พบวาระดับอาชีพภาคเอกชนเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชมากที่สดุ
คิดเปนรอยละ 58.66 และอาชีพที่เห็นดวยนอยที่คือ ภาครัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 2
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานทดแทนชนิดใด เหมาะสมกับ
ประเทศไทยจําแนกตามสถานภาพทางเพศ ภูมิลําเนา ระดับการศึกษา อาชีพ มีดังนี้
ภาพที่ 5 แสดงจํานวนและคารอยละของพลังงานทดแทนชนิดใดเหมาะสมกับประเทศไทยจําแนกสถานภาพดานเพศ

จากภาพที่ 5 พบวาทัง้ เพศชายและเพศหญิงสวนใหญเห็นดวยกับพลังงานแสงเปนพลังงาน
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย คิดเปนรอยละ 45.3 และ 54.7 ตามลําดับ
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ภาพที่ 6 แสดงจํานวนและคารอยละของพลังงานทดแทนชนิดใดเหมาะสมกับประเทศไทยจําแนกตามภูมิภาค

จากภาพที่ 6 พบวาแตละภาคสวนใหญเห็นดวยกับพลังงานแสงอาทิตย จํานวนสูงสุดอยูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คิดเปนรอยละ 65.0 ลองลงมาเปนภาคกลาง คิดเปนรอยละ 60.0 เรียงตามลําดับ
ภาพที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของพลังงานทดแทนชนิดใดเหมาะสมกับประเทศไทยจําแนกตามระดับการศึกษา

จากภาพที่ 7 พบวาระดับการศึกษาสวนใหญเห็นดวยกับพลังงานแสงอาทิตย
จํานวนสูงสุดอยูที่ระดับ ปวช. คิดเปนรอยละ 60.0 ลองลงมาเปนระดับ ม.ปลาย คิดเปนรอยละ 56.2 ตามลําดับ
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ภาพที่ 8 แสดงจํานวนและคารอยละของพลังงานทดแทนชนิดใดเหมาะสมกับประเทศไทยจําแนกตามอาชีพ

จากภาพที่ 8 พบวากลุมอาชีพ อื่นๆ มีความสนใจและสนับสนุนในเรื่องพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนใหญ
คิดเปนรอยละ 70.8 ลองลงมาเปนภาคเอกชน คิดเปนรอยละ 58.5 เรียงตามลําดับ
และ ยังมีกลุมอาชีของราชการ คิดเปนรอยละ 40 ที่ใหความสนใจเรื่องพลังงานชีวมวล เปนตน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยพบวากลุมตัวอยางโดยแบงเปน เพศชายและหญิง เพศละ 300 คน คิดเปนรอยละ 94 สวนใหญ
เห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทย และเมื่อแบงออกเปนภูมิลําเนาแตละภาค จะเห็นวาสวนใหญ
เห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใช คิดเปนรอยละ 98 และมีสวนเล็กที่ยังไมเห็นดวย และเมื่อแบงตามระดับ
การศึกษาจะเห็นไดวาในระดับปริญญาตรี เห็นดวยกับการนําพลังงานมาใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.5 และ ระดับ
การศึกษาที่เห็นดวยนอยที่สุดคือ ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 1.33 และเมื่อแบงเปนอาชีพจะเห็ นไดวา
ภาคเอกชนจะใหความสําคัญในการเลือกนําพลังงานทนแทนมาใชมากที่สุด คิดเปนรอยละ 36.5 และอาชีพที่เห็นดวย
นอยที่สุดคือ ภาครัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 2
สรุปไดวา กลุมประชากรตัวอยาง 600 คน สวนมากเห็นดวยกับการนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศ ไมวา
จะอยูภูมิลําเนาใด เพศอะไร ก็ตางยังใหความสําคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนเปนสวนมาก ซึ่งสวนนอยที่ยังไมเห็นดวย
อาจเปนเพราะขาดความเขาใจในเรื่องพลังงานทดแทน แตอยางไรการสนับสนุนของหนวยงานที่เกี่ยวของก็ยังเปนสิ่ง
สําคัญในการสนับสนุนและรณรงคใหคนหันมาสนใจในเรื่องพลังงานทดแทนมากขึ้น
การรับรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
จากผลการวิจัยพบวากลุมตัวมีการรับรูถึงพลังงานทดแทนในระดับ ปานกลาง เนื่องจากหลายสาเหตุที่ทําคน
สวนมากขาดความเขาใจในเรื่องของพลังงานทดแทน ดวยสาเหตุหลักคือ ขาดการรับรูขอมูลดานพลังทดแทนแตละ
ประเภท และไมไดรับการสงเสริม หรือ รณรงคใหใชพลังงานทดแทน ซึ่งประชากรสวนใหญยังไมทราบถึงขอมูลในการ
นําพลังงานทดแทนมาใชอยางแทจริง แตประชากรก็ยังใหความสําคัญในการนําพลังงานทดแทนมาใชงาน ซึ่งจากการ
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สํารวจจะพบวาประชากรสวนมากอยากใหมีการสงเสริม สนับสนุนการนําพลังงานทดแทนมาใช พรอมกับบอกขาวสาร
เกี่ยวกับพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหคนสวนใหญหันมาใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
การนําพลังงานทดแทนมาใชในประเทศไทย
จากการวิเคราะหผลการวิจัยพบวาสวนใหญเห็นดวยกับการใชพลังงานทดแทน จากกลุมอยางสวนใหญจะเห็น
ดวยกับการนําพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนมาก และคิดวาเหมาะสมกับการใชมาใชในประเทศไทยมากที่สุด อาจเปน
เพราะ คนสวนใหญจะเห็น และ รูจักพลังงานแสงอาทิตย จากการโฆษณาในหลายหลายทาง พรอมกับมีการสนับสนุน
และ ใหขอมูลเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตยเปนสวนมาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวของพบวา ประเทศไทยเหมาะกับ
1. พลังงานลม เพราะมีความเหมาะสมกับประเทศไทย จากการวิจัยพบวา พลังงานลมมีลงทุนในการติดตั้งครั้ง
แรกราคาไมสูงมาก คาบํารุงรั กษาต่ํา และมีหลายขนาดใหเลือกใชตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ตามขนาดของ
แรงลม
2. พลังงานแสงอาทิตย เพราะเปนพลังงานที่ประชาชนใหความสนใจในการนํามาใชเพื่อลดภาระคาใชจายใน
การใชไฟฟาในการดํารงชีวิตประจําวัน และมีความเหมาะกับประเทศไทยเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํา นวยในการนํา
พลังงานแสงอาทิตยมาใช

ขอเสนอแนะ
1. พลังงานทางเลือกควรไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของการเงิน เชนการใหทุนสนับสนุนการลงทุน
ดานพลังงานทดแทน มาตรการดานภาษีแกภาคเอกชนที่สนใจมาลงทุนทางดานพลังงานทดแทน การสนับสนุนพลังงาน
ทดแทนตอเนื่องโดยเฉพาะรายเดิมจะไมใหลมหายไปก็ถือเปนมาตรการหนึ่งที่จะสนับสนุนภาคเอกชนรายยอยมาลงทุน
ดานพลังงานทดแทน โดยควรจะมีมาตรการเยียวยา อยางกรณีผูผลิตไฟฟารายเล็กควรไดรับเงินอุดหนุนมาตรการ
สงเสริมการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟาคงที่ตลอดอายุโครงการ
2. การสนับสนุนทางดานกฎหมาย ในเรื่องของการควบคุม มลพิษ ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การกําจัด
มลพิษที่ถูกตองและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ชุมชน ดังเชนคําแถลงนโยบายของรัฐบาลของ นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23สิงหาคม 2554ดังนี้ “พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถ
พึ่งตนเองไดมากขึ้น โดยจัดหาพลังงานใหเพียงพอ มีเสถียรภาพ ดวยการเรงสํารวจและพัฒนาแหลงพลังงานประเภท
ตาง ๆ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และเรงใหมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบานในระดับรัฐบาลเพื่อรวมพัฒนา
แหลงพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟาใหมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใชเพื่อลดความเสี่ยงดานการจัดหาความผันผวน
ทางดานราคา และลดตนทุนการผลิตสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสม ในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น
ๆ มาใชประโยชนในการผลิตไฟฟา ดําเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติโดยสนับสนุนการผลิต
และการใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เชน แกสโซฮอล (อี 10 อี 20 และอี 85)
ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว เปนตน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชนของ
เกษตรกร โดยสนับสนุนใหมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน หมูบาน ภายใตมาตรการสรางแรงจูงใจที่
เหมาะสม รวมทั้ง สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงาน ทั้ง ในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนสง โดย
รณรงคใหเกิดวินั ยและสรางจิตสํ านึกในการประหยัดพลัง งานและสนับ สนุน การใชพ ลัง งานอยา งมีป ระสิ ทธิภ าพมี
มาตรการจูงใจใหมีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณประหยัดพลังงานและมาตรการสนับสนุนให
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ครัวเรือนลดการใชไ ฟฟ า ในชว งการใชไ ฟฟา สูงสุด รวมทั้งการวิจั ยพัฒ นาและกํา หนดมาตรฐานอุปกรณไฟฟ าและ
มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงมวลชน และการขนสงระบบราง เพื่อใหมี
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนดานการจัดหาพลังงานของประเทศ สงเสริ มการจัดหา
และการใชพลังงานที่ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดมาตรฐาน
ดานตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหเกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน
และลดปริมาณกาซเรือนกระจก”(คําแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร, 2559)
นอกจากนี้ คําแถลงนโยบายของรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ดังนี้ “สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสราง
รายไดใหประเทศ ซึ่งถื อเปนสงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรางรายไดใหประเทศซึ่งถือเปน
อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตรเพิ่มการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานและพัฒนาใหเปนศูนยกลางธุรกิจพลังงาน
ของภูมิภาค โดยใชความไดเปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตรสรางเสริมความมั่นคงทางพลั งงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหลง
พลังงานและระบบไฟฟ าจากทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งใหมีการกระจายแหลงและประเภทพลังงานใหมีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เปนธรรมและมุงสูการสะทอนตนทุนที่แทจริง
โดยปรับบทบาทกองทุนน้ํามันใหเป นกองทุนสําหรับรักษาเสถียรภาพราคา สวนการชดเชยราคานั้นจะดําเนินการ
อุดหนุนเฉพาะกลุม สงเสริมใหมีการใชกาซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนสง และสงเสริมการใชแกสโซฮอลและไบโอดีเซล
ในภาคครัว เรือนสงเสริมการผลิต การใชตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลือ ก โดย
ตั้งเปาหมายใหสามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลไดอยางนอยรอยละ 25 ภายใน 10 ป ทั้งนี้ ใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางครบวงจร สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการใชพลังงานตอผลผลิตลงรอย
ละ 25 ภายใน 20 ปและมีการพัฒนาอยางครบวงจร สงเสริมการใชอุปกรณและอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง
สงเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพื่อลดกาซเรือนกระจกและแกป ญหาภาวะโลกรอน สรางจิตสํ านึกของ
ผูบริโภคในการใชพลังงานอยางประหยัด และมีประสิทธิภาพใหเปนระบบจริงจังและตอเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการ
ขนสง และภาคครัวเรือน” (คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา, 2559)
นอกจากนี้ความไมตอเนื่องและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบอยครั้งภายในประเทศ การดําเนินการบางโครงการ
ถึงแมจะเปนโครงการที่ดีและมีประโยชนตอประเทศ ก็ไมสามารถดําเนินการตอไปไดหากมี การเปลี่ยนแปลงทางดาน
การเมื อง ดั ง นั้ น ควรมี ม าตรการหรื อ แนวทางให ดํ า เนิ น การโครงการได อ ย า งต อ เนื่ อ ง เพราะบางโครงการเป น
ผลประโยชนในการพัฒนาประเทศ และควรดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามที่ไดมีการวางแผนการดําเนินการไว เพื่อการ
พัฒนาของประเทศตอไปควรกําหนดกฎหมายดานสิ่งแวดลอม โดยตองทําการศึกษาใหครอบคลุม และไมขัดกับหลักของ
กฎหมาย โดยความเปนจริงแลวกฎหมายมีการบังคับใชอยูแลว แตสวนใหญมักจะมีขออางวากฎหมายมีความลาสมัย ไม
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
3. การสงเสริมใหความรูถึงวิธีการนํามาใชใหกับประชาชนทั่วไปเขาถึงขอมูล โดยการจัดกิจกรรมตัวอยาง
เพื่อใหประชาชนเขาใจงาย และปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง มีการเขาเยี่ยมชมโดยทีมพรอมกับแนะแนวทางเพิ่มเติม
เพื่อเปนการยกระดับความรูและเปน การสงเสริม อยา งตอเนื่อง มีการจั ดทีม ที่ปรึกษาใหกับ กลุมประชาชน เพื่อให
ประชาชนสามารถ สอบถามเมื่อเกิดปญหาไดทันทวงที รัฐบาลควรเปนศูนยกลางความรูดานพลังงานทดแทน และมีการ
เผยแพรขอมูล โดยการใหความรูตอสาธารณะชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหหนวยงานและประชาชนเกิดความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น ควรสรางการรับรูใหกับประชาชนและสวนที่ เกี่ยวของ เพราะเหตุผลหลักที่ทําใหโครงการดําเนินการไมประสบ
ผลสําเร็จ คือ ภาคประชาชนไมใหความรวมมือและตอตานโครงการ ดังนั้น ในการดําเนินการโครงการพลังงานทดแทน
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จะตองสรางองคความรูใหกับประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับโครงการ และโครงการใดที่สง
ผลกระทบกับสภาพแวดลอม รวมถึงถูกตอตานจากประชาชนในพื้นที่ดังนั้น การดําเนินโครงการจะตองศึกษาผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอม และใหประชาชนรับรู และรวมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลกระทบนั้น ๆ เพื่อความ
เขาใจในขอมูลที่ถูกตอง และเปนไปตามขอเท็จจริง
นอกจากนี้รัฐบาลควรจะกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย และสรางกลไกทางดานการใชพลังงาน
ทดแทนในประเทศอยางชัดเจน เพื่อใหแตละหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง เพื่อชวยใหโครงการที่ใช
พลังงานทดแทนเกิดผลเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นแตอยา งไรก็ตาม การดํ าเนิ นงานดานนโยบายพลังงานสีเขียวจะประสบ
ความสําเร็จไดหรือไมนั้นตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางแทจริง เพื่อแกปญหาการใชพลังงานที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น รัฐและทุกภาคสวนควรรวมกันดําเนินการอยางเปนรูปธรรม เพราะนโยบายพลังงาน
สีเขียวจะเปนพลังงานทางเลือกใหกับประเทศในอนาคต

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
ควรมี การศึ กษาความต องการ และการพยากรณความตองการของภาคเอกชนในการลงทุนด านพลั งงาน
ทดแทน เพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบายสนับสนุนผูประกอบการทั้งขนาดใหญและขนาดยอม เพื่อใหเปนตัวขั บเคลื่อน
เศรษฐกิจไปในอนาคต
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ความผูกพันของบุคลากรทางการศึกษาตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา
Commitment of Educational Personnel to Private Elementary Schools.

ผูวิจัย

ชนิตา เอี่ยมสะอาด
สมศักดิ์ สุริยันอรุโณทัย

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต อ โรงเรี ย นเอกชนในระดั บ
ประถมศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 และมีอายุงาน4 - 6 ป สวนปจจัยที่ที่
สงผลตอความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา ดานลักษณะงานไดแกความหลากหลายของ
งาน อยูในระดับมากที่สุด (P =4.88) ดานลักษณะของโรงเรียน ไดแกการมีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก
อยูในระดับมากที่สุด (P=4.83) และดานประสบการณในการทํางาน ไดแกการไดรับการชวยเหลือในการแกไข
ปญหาจากหนวยงานที่สังกัด อยูในระดับมากที่สุด (P=4.72) และความผูกพันของบุคคลากรในดานการคงอยูกับ
โรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด (P=4.77)ความผูกพันของบุคลากรตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา พบวา
บุคลากรของโรงเรียนมีระดับความผูกพันในระดับสูงมากในดานภาคภูมิใจและยินดีในการเปนบุคคลากรและความ
เต็มใจในการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันในระดับปานกลางในการคงอยูกับโรงเรียน
คําสําคัญ : ความผูกพัน, โรงเรียน
ABSTRACT
The purpose of this research is to study on organization commitment of private
schools in the elementary level. That the majority of respondents were female, aged and
30-39 had 4 - 6 years. The factors affecting the commitment of staff in primary schools The
job characteristics, including a variety of work at the highest level (P = 4.88)
characteristics. The school was the welfare and recreational facilities at the highest level
(P = 4.83) and the experience in the work. , including the help in solving the problem of
agency at most (P = 4.72) and ผูกพั. Of the staffs in the school to remain at the highest level.
(P = 4.77) organization commitment of private schools in the elementary school. Found that
school personnel level of commitment in high level pride and pleasure in เป็ นบุคคลากร, and aqua
willing to cooperate in practice. And commitment in moderate persistence with the school.
Keyword : Commitment, School

บทนํา
สถานศึกษาเปนสถาบันที่ทําหนาที่ในการขัดเกลาถายทอดทางวัฒนธรรมความรูไปยังสมาชิกในสังคม
ลักษณะของความสัมพันธประกอบดวย ครู อาจารย ลูกศิษย บทบาทที่สําคัญ คือ ปลูกฝงคานิยมที่ดีงามและการ
ถายทอดวัฒนธรรมใหแกส มาชิกในสัง คม ชว ยพัฒนาบุคคลใหเปนสมาชิกที่ดี ปลูกฝงทักษะการใชปญญาเพื่ อ
แก ป ญ หาในชี วิ ต ประจํ า วั น และมี ผ ลต อ การพั ฒ นาประเทศซึ่ ง เป น รากฐานในการเปลี่ ย นแปลงและนํ า ไปสู
ความกาวหนา จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการนําพาองคการใหเกิดการพัฒนาและ
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เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นองคการจึงตองมีวิธีการรักษาและสรางความสัมพันธอันดีตอบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความเต็ม
ใจและแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย (บุษบา มาพบพันธ, 2544)
ความผูกพันตอองคการ เปนผลสืบเนื่องมาจาก ความสัมพันธหรือปฏิกิริยาระหวางบุคคลกับองคการ ในรูป
ของการลงทุนทางกายและสติปญญาในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกไมเต็มใจที่จะออกจากองคการไป
ถึงแม จะได รับการเสนอเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือ รายไดหรือ ตําแหน ง และความมีอิสระทางวิ ชาชี พ ตลอดจน
สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานที่ดีกวา จากองคการอื่นก็ตามความผูกพันตอองคการมีความสําคัญที่แสดงถึงความเต็ม
ใจในการพยายามกระทําสิ่งดีๆใหกับองคการ เพื่อผลประโยชนขององคการและของบุคคลในองคการใหไดรับในสิ่งที่
ตองการ บุคคลจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการตอไป เมื่อความตองการหรือเปาหมายสวนบุคคลไดรับการตอบสนอง
แลว หากบุคคลมีความผูกพันตอองคการต่ํา ก็มีแนวโนมที่จะลาออกจากองคการ (กฤษกร ดวงสวาง, 2540) ความ
ผูกพันตอองคการ จะชวยลดอัตราการเปลี่ยนงาน และในขณะเดียวกันก็เปนศักยภาพขององคการในการฝาฟนปญหา
ตางๆในชวงวิกฤติ ในสวนของพนักงานแตละคน ความผูกพันตอองคการจะเปนผลดีและผลเสีย กลาวคือ ในสวนของ
ผลดี จะทําใหเขามีความกาวหนาในองคการ เชน ไดเลื่อนขั้น เปนตนสวนผลเสียนั้นคื อ เขาอาจมีโอกาสดีๆ ในการ
ทํางานอยางอื่น ที่ใหประโยชนกับเขามากกวาองคการปจจุบัน แตเพราะความผูกพันทําใหเขาไมอยากเปลี่ยนงาน
อยางไรก็ตาม ความผูกพันตอองคการจะมีผลดีหรือเสียขึ้นอยูกับลักษณะของบุคคลนั้นๆเอง (วิฑูรย สิมะโชคดี, 2539)
ความผูกพันเปนทัศนคติที่สําคัญสําหรับองคการไมวาจะเปนองคการแบบใด เพราะความผูกพันเปนตัวเชื่อมระหวาง
จินตนาการของมนุษยกับจุดมุงหมายขององคการ ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกเปนเจาขององคการและเปนผูมีสวน
รวมในการเสริมสรางสภาพความเปนอยูดีกินดีขององคการรวมทั้งชวยลดการควบคุมจากภายนอกอีกดวย
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอโรงเรียนเอกชนในระดับ
ปฐมศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพันกับองคการเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา

วัตถุประสงค
1. ศึกษาปจจัยความผูกพันของบุคลากรตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของบุคลากรตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ขอมูลจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อเปนสงเสริมใหบุคลกรมีความเต็มใจและมี
ความผูกพันตอองคการมากยิ่งขึ้น

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรตน
ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อายุงาน
ปจจัยดานลักษณะงาน
ปจจัยลักษณะองคการ
ปจจัยดานดานประสบการณในการทํางาน

ตัวแปรตาม
ความผูกพันตอโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา
1. การคงอยูกับโรงเรียน
2. ภาคภูมิใจและยินดีในการเปนบุคคลากร
3. ความเต็ ม ใจในการให ค วามร ว มมื อ ในการ
ปฏิบัติงาน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร ไดแก บุคลากรของโรงเรียนเอกชน ในระดับประถมศึกษาในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
จํานวน 60 คน
เครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ ไดใชเครื่องมือ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน
ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยลักษณะองคการ ปจจัยดานประสบการในการทํางาน
และความผูกพันตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา โดยมีการนําเครื่องมือจํานวน 30 ชุด ไปทดสอบหาความ
เชื่อมั่นวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของคอนบาค (Cronbach) ไดคาเทากับ 0.96
การวิเคราะหขอมูล
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลและทําการแจกแจง เพื่อการทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ ไดแก สถิติคา
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Correlation Coefficient)

ผลการวิเคราะหขอมูล
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลสวนบุคคล
จํานวน
รอยละ
เพศ
ชาย
12
20.00
หญิง
48
80.00
อายุ
20 - 29 ป
10
16.67
30 - 39 ป
24
40.00
40 - 49 ป
19
31.67
50 ป ขึ้นไป
7
11.66
อายุงาน
นอยกวา 1 ป
5
8.33
1-3 ป
8
13.33
4 - 6 ป
30
50.00
6 ปขึ้นไป
17
28.34
รวม
60
100.00
จากตาราง พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80 มีอายุ 30-39 ป รอยละ 40 และมีอายุงาน
4 - 6 ป รอยละ 50
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สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยดานลักษณะงานที่มีผลตอความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนเอกชนในระดับ
ประถมศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอความผูกพัน
ดานลักษณะงาน
ความหลากหลายของงาน
ความมีอิสระในการทํางาน
ความทาทายของงาน
โอกาสในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น
รวม
ดานลักษณะของโรงเรียน
การกระจายอํานาจ
การมีสวนรวมเปนเจาของกับโรงเรียน
การจัดสวัสดิการ
รวม
ดานประสบการณทํางาน
การไดรับการชวยเหลือในการแกไขปญหา
จากหนวยงานที่สังกัด
ความรูสึกวาถึงความมั่นคง
ความรูสึกถึงความกาวหนา
รวม

ૄ

ો

การแปลผล

4.88
4.83
4.73
4.70
4.78

0.85
0.66
0.72
0.77
0.75

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.70
4.83
4.75

0.65
0.85
0.69
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.82

มากที่สุด

4.69
4.59
4.66

0.67
0.66
0.71

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความผูกพันของบุคลากรตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา
ปจจัยความผูกพันตอโรงเรียน
การคงอยูกับโรงเรียน
ภาคภูมิใจและยินดีในการเปนบุคคลากร
ความเต็มใจในการใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน
รวม

ૄ
4.77
4.62
4.59
4.66

ો
0.99
0.68
0.66
0.77

การแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธความผูกพันของบุคลากรกับโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา

ความผูกพันตอโรงเรียน

การคงอยู
กับโรงเรียน

Person Correlation
การคงอยูกับโรงเรียน
Sig
N
Person Correlation
ภาคภูมิใจและยินดีในการเปนบุคคลากร
Sig
N
Person Correlation
ความเต็ ม ใจในการใหค วามรว มมื อใน
Sig
การปฏิบัติงาน
N

.514
.000
60
.901
.000
60
.255
.049
60

ภาคภูมิใจ
และยินดีใน
การเปน
บุคคลากร
.307
.782
60
.901
.000
60
.490
.000
60

ความเต็มใจ
ในการให
ความรวมมือ
ในการ
ปฏิบัติงาน
.255
.049
60
.655
.000
60
.901
.000
60

สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาเกี่ย วกับ ความผู กพั น ของบุ ค ลากรต อโรงเรีย นเอกชนในระดั บ ประถมศึก ษา พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 และมีอายุงาน4 - 6 ป สวนปจจัยที่ที่สงผลตอความผูกพันของ
บุคลากรโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา ดานลักษณะงานไดแกความหลากหลายของงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด (P =4.88) ดานลักษณะของโรงเรียน ไดแกการมีสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมากที่สุด
(P=4.83) และดานประสบการณในการทํางาน ไดแก การไดรับการชวยเหลือในการแกไขปญหาจากหนวยงานที่
สังกัด อยูในระดับมากที่สุด (P=4.72) และความผูกพันของบุคคลากรในดานการคงอยูกับโรงเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุด (P=4.77) ภาคภูมิใจและยินดีในการเปนบุคลากร อยูในระดับมาก (P=4.62) และความเต็มใจในการใหความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน (P=4.59) ตามลําดับ

อภิปรายผล
ความผูกพันของบุคลากรตอโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา พบวาบุคลากรของโรงเรียนมีระดับ
ความผูกพันในระดับสูงมากในดานภาคภูมิใจและยินดีในการเปนบุคคลากรและความเต็มใจในการใหความรวมมือใน
การปฏิบัติงาน และมีความผูกพันในระดับปานกลางในการคงอยูกับโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ
วรพันธ เศรษฐแสง (2548) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่พบวา ปจจัยลักษณะงานมีความสัมพันธกับความผูกพันกับองคการไฟฟา และปจจัยดานประสบการณ
ในการทํางานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการไฟฟา
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การศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบริการรถยนตดว ยแบบจําลอง SERVQUAL
A STUDY OF CAR SERVICE CENTER QUALITY BY SERVQUAL MODEL
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การศึกษาคุณภาพการบริการของศูนย บริการรถยนต ด วยแบบจํ าลอง SERVQUAL ในเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนต และ
เพื่ อศึ กษาแนวทางในการปรับปรุงและพั ฒนาการใหบริการของศู นยบริการรถยนต โดยประชากรในวิจั ยได แก
ประชากรในเขตลาดกระบัง และคํานวณกลุมตัวอยางดดวยวิธีของทาโร ยามาเน จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400
คน โดยใช การสุ มตั วอย างแบบเจาะจง คือการเลื อกเก็บขอมู ลเฉพาะเจาะจงประชาชนที่ เคยเขารั บบริการใน
ศูนยบริการรถยนต เครื่องมือในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม จํานวน 33 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และแบบสอบถามคุณภาพการบริการตามแบบจําลอง SERVQUAL
โดยลั กษณะการวั ดระดั บความคาดหวั งและการรับรูตอคุณภาพการบริการที่ ได รับจริง ซึ่งผานการประเมินความ
สอดคลองเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ โดยทุกขอมีคามากวา 0.5 ขึ้นไป และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.960 มีสถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ดานปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวงระหวาง 21-25 ป สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน รถยนตที่
ใชเปนรถเกง นํารถเขาตรวจเช็คสภาพตามกําหนดทุกครั้ง หากรถมีปญหาในระยะรับประกันจะนํารถเขารับบริการ
ที่ศูนยบริการ และหากหมดระยะรับประกันของศูนยบริการแลวจะเขารับบริการที่ศูนยบริการ
ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
(ܺത= 4.44, S.D. = 0.45) โดยที่มีความคาดหวังสูงสุด คือ ดานความนาเชื่อถือ สวนการรับรูตอคุณภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (ܺത= 4.25, S.D. = 0.51) โดยมีการรับรูจริง
สูงสุด คือดานความเอาใจใสของผูใหบริการ
การสรุปผลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนตในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางไม
พึงพอใจตอคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน แตหากพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ
กลุมตัวอยางมีความประทับใจ การตกแตงภายในและภายนอกศูนยบริการมีความสวยงาม สะอาด เหมาะสม และ
ศูนยบริการมีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการแตละครั้ง ดานความไววางใจ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
พฤติกรรมของพนักงานของศูนยบริการทําใหผูมาใชบริการเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจ ดานความเอาใจใสของผู
ใหบริการ กลุมตัวอยางมีความประทับใจ ศูนยบริการจะวางแผนจัดสรรเวลาใหเพื่อความสะดวกสบายของผูใชบริการ
คําสําคัญ : คุณภาพการบริการตามแบบจําลอง Servqual , ศูนยบริการรถยนต
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Abstract
A study of car service center quality by Servqual model in Lat Krabang. Bangkok.
The purpose of the research. To study the service quality of car service centers and to study
ways to improve and development service of car service center. The population in the study
is the population in Lat Krabang. The samples were sampled by Tara Yamanae method.
The sample size was 400 persons. Use specific sampling. It is a collection of information
specific to people who have been to the service center. The research instruments were 33
questionnaires, 5 rating scale, divided into 2 parts. Personal factors and The questionnaire ,
based on the SERVQUAL model. By measuring the level of expectation and perceived
quality of service received. Through the assessment of content consistency from the
experts. All items are worth more than 0.5. The reliability of the questionnaire was 0.960.
The statistics used in the research were percentage, mean, standard deviation.
The results are as follows.Personal factors Most of the samples were male. Age is
between 21-25 years old. Occupation Income between 15,000 - 20,000 baht per month.
Check the condition of the car every time. If there is a problem with the warranty, the car
will be available at the service center. If the warranty period is expired, service center will
be available. Expectations on service quality of the five service centers as a whole were at
the highest level (= 4.44, S.D. = 0.45). Perceived service quality of service centers in all
five aspects was at the highest level (= 4.25, S.D. = 0.51). It is the care of the service
provider. The satisfaction of service quality of the service center as a whole was found.
The sample was not satisfied with the quality of service in all 5 aspects. The samples were
impressed. The interior and exterior of the service center is beautiful and clean, and the
service center has enough staff to provide each service. Trust The sample was satisfied with
the behavior of the staff of the service center. The care of the provider. The samples were
impressed. The service center will plan the time allocated for the convenience of the user.
Keywords : Servqual model, car service center.

บทนํา
รถยนตมีบทบาทในชีวิตประจําวันของบุคคลในชีวิตประจําวัน การเดินทางเพื่อทํางานหรือทองเที่ยว และ
ในภาคธุรกิจหรือุตสาหกรรมขนาดตางๆ จําเปนตองใชรถยนตประเภทตางๆเพื่อการติดตอธุรกิจ และการขนสง
กระจายสินคา เปนตน นอกจากนี้พบวาตลาดของรถยนตเปนตลาดที่เติบโตอยางตอเนื่องและมีศักยภาพที่สูง ทั้งยัง
มีการแขงขัน ที่เขมขนเพื่ อตอบสนองความตองการของลู กคา ตามความต องการใชงาน ผู ผลิ ตรถยนต พยายาม
สรางสรรครูปลักษณ สมรรถนะของรถยนตใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด เพื่อกาวสูความ
เปนผูนําและยึดครองสวนแบงทางการตลาด ผูขายหรือตัวแทนจัดจําหนายตางก็ตองพัฒนากลยุทธการสงเสริม
การตลาดดวยวิธีการที่หลกาหลาย การเลือกซื้อรถยนตของผูบริโภคในปจจุบันมีปจจัยหลายประการที่ผูซื้ อจะ
พิจารณา ทั้งดานราคา ความคุมคา รูปลักษณ สมรรถนะ และการบริการหลังการขาย เปนตน ผูผลิตและผูจัด
จําหนายรถยนตจึงไดมีการใชกลยุทธทางดานราคา การออกแบบ คุณประโยชน ความแปลกใหม ตลอดจนการ
บริการหลังการขาย โดยจุดขายที่สามารถสรางความแตกตางไดอ ยางชัดเจน คือ การบริการหลังการขาย ซึ่งนับวา
เปนปจจัยที่สําคัญที่ทําใหผูบริโภคมั่นใจและตัดสินใจเลือกซื้ออยางตอเนื่องและมีความจงรักภักดีตอตัวสินคาสูง
ดังนั้นถามีการพัฒนาการบริการตลอดเวลาก็จะทําใหสินคาสามารถอยูในตลาดไดอยางยั่งยืนและการใหบริการที่
สะดวกและรวดเร็ว ตามมาตรฐานสากล จึงทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจและไดรับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการบริการของศูนยบริการรถยนตดวยแบบจําลอง SERVQUAL เพื่อทราบ
ความคาดหวัง การรับรูบริการจริง และความพึงพอใจของลูกคาต อการบริการ ตลอดจนความตองการเพิ่มเติมอื่นๆ
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จากการบริการหลังการขาย พรอมทั้งนําขอเสนอแนะตางๆมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการใหบริการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหตอบสนองความพึงพอใจแกลูกคาไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนต
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการของศูนยบริการรถยนต
การทบทวนวรรณกรรม
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ไดกลาวถึงคุณภาพในการบริการโดยพิจารณาไดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. เชิงคุณภาพ เปนการสรางความพอใจทําใหลูกคารูสึกพอใจตอบริการและตองการมาใชบริการในครั้ง
ตอไป รวมถึงลูกคาเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา ทั้งยัง มีผลตอการสรางภาพลักษณที่ดีของธุรกิจ และมีอิทธิพล
ตอขั้นตอนการตัดสินใจใชบริการเนื่องจากลูกคาในปจจุบั นพิจารณาถึงความคุมคาของการใชบริการ และ การออก
บริการใหม สิ่งที่ชวยใหลูกคาแยกความแตกตางไดคือคุณภาพในการบริการภายใตการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่
ทันสมัย การสรางความแตกต างอยา งมีเหตุ ผลดั งกลาวขา งตน ทํา ใหการบริการที่มีคุ ณภาพเปน การสรางความ
แตกตางอยางยั่งยืนใหธุรกิจ
2. เชิงปริมาณเปนการลดคาใชจายในการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการใหบริการที่ทําใหเสียคาใชจาย
เสียเวลาและการสูญเสียลูกคา ดังนั้นการปรับปรุงธุรกิจเพื่อสรางคุณภาพในการใหบริการยอมชวยลดคาใชจายและ
เวลาซึ่งมีการลงทุนที่ถูกกวาแตไ ดประโยชนคุมคากวาเมื่อลูกคาเกิดความมั่นใจในบริการที่จะไดรับแลววาคุม การ
เสนอขายบริการอยางอื่นเพิ่มเติมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดยอมทําใหลูกคาตัดสินใจไดไมยากนัก ผูวิจัย
สรุปวาความสําคัญของคุณภาพในการบริการจําเปนอยางยิ่งทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณที่จะสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูรับบริการโดยนําเสนอกลยุทธตางๆเชนการออกบริการใหมและการเสนอขายบริการเพื่อใหเกิดความคุมคา
ตอผูมารับบริการ
องคประกอบหลัก 5 ประการของคุณภาพการบริการซึ่งใชในการสรางแบบวัดคุณภาพของการบริการ SERVQUAL
(Service Quality) ไดแก
1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangibles) คือ การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพที่ทําใหผูใชรับความ
สะดวก ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ บุคคล และวัสดุในการติดตอสื่อสาร ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ
ไดแก บริเวณที่ใหบริการเขาใชสะดวกตอผูใช เครื่องมือและอุปกรณ มีความทันสมัย วัสดุและอุปกรณตาง ๆ อยูใน
สภาพที่พรอมใชงาน และผูใหบริการมีบุคลิกภาพดี
2. ความนาเชื่อถือของบริการ (Reliability) คือ ความสามารถกระทําตามสัญญาที่แจงไววาจะใหบริการ
เกิดขึ้น และสรางความไววางใจ ความถูกตอง และความสม่ําเสมอ ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 5 ขอ
ไดแก เมื่อผูใชมีปญหา จะสนใจแกปญหาใหอยางจริงจัง สามารถรับรูถึงปญหาของผูใชอยางถูกตอง สามารถ
ใหบริการไดตรงตามความตองการตั้งแตครั้งแรก สามารถใหบริการไดตามที่แจงไว ใหบริการไดตามระยะเวลาที่ไดมี
การแจงไว
3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) คือ ความปรารถนาในการชวยเหลือ
ผูใชบริการ และจัดหาบริการมาใหตามที่ไดสัญญาตกลงไว ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 4 ขอ ไดแก มี
ความกระตือรือรนในการใหบริการ สามารถใหความชวยเหลือผูใชไดตรงตามที่ตองการ ใหบริการดวยขั้นตอนที่
สะดวกรวดเร็ว และมีการแจงใหผูใชทราบทุกครั้งเกี่ยวกับการใหบริการ
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4. ความไววางใจ (Assurance) คือ การมีความรู ความสามารถ และความสุภาพออนโยนของผูใหบริการ
การใหบริการดวยความซื่อสัตย และการสรางใหผูรับบริการเกิดความไววางใจซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ
4 ขอ ไดแก ผูใหบริการมีความรูที่จะตอบปญหาได ผูใหบริการสามารถอธิบายใหเขาใจในขอสงสัยตาง ๆ
ผูใหบริการมีพฤติกรรมที่สรางใหเกิดความมั่นใจในการบริการ และผูใหบริการมีกริยามารยาทสุภาพและเปนมิตร
5. การเขาถึงจิตใจ (Empathy) คือ การใหความเปนหวงและสนใจผูมารับบริการแตละคน และมีความ
ตั้งใจที่จะจัดหาสิ่งที่ผูใชตองการมาตอบสนองได ซึ่งประกอบดวยขอคําถามที่เกี่ยวของ 5 ขอ ไดแก ผูใหบริการเอา
ใจใสผูใชบริการ ผูใหบริการมีความเต็มใจในการใหบริการ ผูใหบริการเปนกันเองกับผูใช ผูใหบริการมีการคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูใชและผูใหบริการเขาใจถึงความจําเปนในการมาขอใชบริการสําหรับเกณฑใหมทั้ง 5 ดานนี้ ไดมี
การรวมองคประกอบบางดานที่มีความคลายกันของเกณฑเดิมมาไว ดวยกัน ซึ่งดานที่ยังคงใชเหมือนเดิม มี 3 ดาน
คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความนาเชื่อถือของบริการ ดานการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
สวนเกณฑใหมดานความไววางใจ เปนการรวมเกณฑเดิม 4 ดาน มาไวดวยกัน คือ ความเชี่ยวชาญ ความมีอัธยาศัย
ความนาเชื่อถือ และความปลอดภัย สวนดานการเขาถึงจิตใจ ไดรวมเกณฑเดิม 3 ดานไวดวยกันคือ การเขาถึง
บริการ การติดตอสื่อสาร และความเขาใจลูกคา
แนวคิดในเรื่องของความคาดหวังตอบริการวา เปนความตั้งใจที่จะวัดความคาดหวังสามัญของลูกคาเพื่อจะ
เปนสิ่งที่แทนมาตรฐานการบริการที่ดี Parasuraman และคณะ(1985) ไดศึกษาโดยนําแนวความคิดในอดีตมารวม
กับสิ่งที่ศึกษาคนควาแลวนํามาสรางตัวแบบที่สมบูรณ แบบของความคาดหวังในบริการของลูกคา ซึ่งประกอบดวย
ความคาดหวัง 2 ระดับ ที่ลูกคาใชเปนมาตรฐานการเปรียบเทียบเพื่อประเมินคุณภาพบริการ ไดแก
1. บริการที่ตองการ (Desired Service) คือระดับบริการที่ลูกคาเชื่อวาผูใหบริการควรจะทําและสามารถทําได
2. การบริการที่เพียงพอ (Adequate Service) คือระดับบริการต่ําที่สุดที่ลูกคาจะยอมรับไดดงั นั้น ชวงตาง
ระหวางบริการที่ตองการและบริการที่ เพียงพอดี จะเรียกวา “เขตของความอดทน (Zone of Tolerance)” ซึ่งใช
แทนระดับบริการที่ลูกคาคิดวาพอใชไดดังนั้น ความแตกตางในระหวาง 2 ระดับนี้จะเปนชวงที่ลูกคาพิจารณาวานา
พอใจหรือพอทนได
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปริญญา บัวทอง (2546)ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกคาที่มีตอคุณภาพการบริการของราน เก็นทรีท
สาขาฟวเจอรพารครังสิต ผลการศึกษาพบวาลูกคามีความคาดหวังตอปจจัยดานคุณภาพการบริการในดานความ
เชื่อถือและความไววางใจไดมากที่สุด รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางกายภาพ ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ดานความเอาใจใสและดานการใหความเชื่อมั่นตอผูรับบริการ ตามลําดับ และจากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส รายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน ไดรับบริการในปจจัยดานคุณภาพบริการโดยรวมไมแตกตางกัน พรรณี รักจอย (2547)
ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผูเรียนและรับรูตอคุณภาพการบริการดานการศึกษาของบริษัท
เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ผลการศึกษาพบวาผูที่มาใชบริการสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 36 – 45 ป
มีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท ศึกษาอยูที่จังหวัดนครราชสีมา โดยพบวา ผูที่มาใชบริการมีความคาดหวัง
และรับรูตอคุณภาพการบริการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานความเชื่อถือได ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดาน
ความเชื่อมั่น และดานการรับรูจริงปานกลาง และพบวาผูเรียนที่มี เพศ อายุ และหลักสูตร/สาขาที่เรียนแตกตางกัน
มีการรับรูตอคุณภาพการบริการของบริษัท บริษัท เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ไมแตกตางกัน ยกเวน ผูที่มีรายไดตอ
เดือน และผูเรียนแตละจังหวัดมีการรับรูตอคุณภาพ การบริการของบริษัท เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น จํากัด แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
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ธนวรรณ แสงสุวรรณ (2547) กลาววามี 5 ชองวางที่เปนสาเหตุทําใหการบริการไมประสบความสําเร็จ ไดแก
- ชองวางระหวางความคาดหวังของผูบริโภคกับการรับรูของฝายจัดการ ฝายจัดการอาจรับรูความตองการ
ของลูกคาไมถูกตองเสมอไป
- ชองวางระหวางการรับรูของฝายจัดการกับขอกําหนดคุณภาพการบริการฝายจัดการอาจรับรูความ
ตองการของลูกคาถูกตองแตไมอาจกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว
- ชองวางระหวางขอกําหนดคุณภาพการบริการและการสงมอบบริการบุคลากรอาจไดรับการฝกอบรมไม
เพีย งพอหรือไมสามารถปฏิบั ติงานไดตามขอกํา หนดหรือไมเต็มใจปฏิบัติ งานตามมาตรฐานหรือถูกยึด ติด ดว ย
มาตรฐานที่ขัดแยงกัน
- ชองวางระหวางการสงมอบบริการและการสื่อสารภายนอกความคาดหวังของผูบริโภคขึ้นอยู กับการ
สื่อสารเกี่ยวกับบริการจากตัวแทนของบริษัท
- ชองวางระหวางการบริการที่รับรูและการบริการที่คาดหวังชองวางนี้เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภครับรูคุณภาพการ
บริการที่ไดผิดไปจากความจริง
ดังนั้นคุณภาพบริการที่ดีควรเริ่มตนจากการทําในสิ่งที่ถูกตองตั้งแตแรกในการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาตามความสามารถในการใหบริการที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการทํางาน เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ มั่นใจ
จงรักภักดีในประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพบริการไมวาจะเปนดานสถานที่ เครื่องมือ บุคลากร ตลอดจนเกิด
ผลลัพธที่ดีในการใหบริการทั้งดานรางกายหรือสภาวะจิตใจที่ดีของผูมารับบริการเพื่อนําไปสูภาพลักษณที่ดีในการ
บริการตอไปจากการศึกษาความหมายคุณภาพบริการผูวิจัยสรุปไดวาหมายถึงลักษณะความดีที่เปนไปตามมาตรฐาน
ที่เหมาะสมปราศจากขอผิดพลาดทําใหเกิดผลลัพธที่ดีตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง
โดยประชากรในวิจัยไดแกประชากรในเขตลาดกระบัง และคํานวณกลุมตัวอยางดดวยวิธีของทาโร ยามาเน
จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 40โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง คือการเลือกเก็บขอมูลเฉพาะเจาะจง คน 0
ประชาชนที่เคยเขารับบริการในศูนยบริการรถยนต
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึ กษาวิจัย เรื่องนี้เปนการวิ จัยเชิงสํ ารวจ ผูศึกษาไดใช แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมู ล
ผูศึกษาไดสรางขึ้นโดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List) จํานวน 8 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได รถยนตที่ใช เวลาใน
การเช็คสภาพ การเลือกใชบริการในระยะประกัน และหลังระยะประกัน
สวนที่ 2 แบบสอบถามการคุณภาพการบริการตามแบบจําลอง SERVQUAL เปนความคาดหวังตอคุณภาพ
บริการและการรับรูบริการที่ไดรับจริง เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ทั้งหมดจํานวน 33 ขอ
โดยแบงเปน 5 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ ดานความนาเชื่อถือ ดานการตอบสนองตอ
ผูรับบริการ ดานความไววางใจของผูใหบริการ และดานความเอาใจใสของผูใหบริการ
การหาคุณภาพหาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การประเมินคาความสอดคลองเชิงเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญในการประเมินความสอดคลองเชิงเนื้อหา
(IOC) ตองมีความเห็นตรงกันวาสอดคลองกับเนื้อหา ผลจากการประเมินแบบสอบถามมีคา IOC เทากับ มากกวา
0.5 ขึ้นไปทุกขอ
2. การทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดวยวิธีสัมประสิทธิ์ แอลฟา ของครอนบาค ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ 0.960
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล กับกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน จากนั้นนําแบบสอบถาม จํานวน
400 ชุด ซึ่งแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดรับกลับคืนมาเปนแบบสอบถามที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณ ทําการตรวจให
คะแนนและลงรหัสแบบสอบถาม จากนั้นผูวิจัยนาแบบสอบถามที่สมบูรณมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด
และนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และหาคาทางสถิติ และแปลผลความพึง
พอใจโดยใชคาเฉลี่ยของความคาดหวัง – คาเฉลี่ยของการรับรูบริการจริง โดยหากผลตางเปน ติดลบ หมายถึง ไมพึง
พอใจตอคุณภาพการบริการ หากผลตางเปนเทากัน หมายถึง พึงพอใจตอคุณภาพการบริการ และหากผลตางเปน
บวก หมายถึง ประทับใจบริการ

สรุปผลการวิจัย
ดานปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุอยูในชวงระหวาง 21-25 ป สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดระหวาง 15,000 – 20,000 บาทตอเดือน รถยนตที่
ใชเปนรถเกง นํารถเขาตรวจเช็คสภาพตามกําหนดทุกครั้ง หากรถมีปญหาในระยะรับประกันจะนํารถเขารับบริการ
ที่ศูนยบริการ และหากหมดระยะรับประกันของศูนยบริการแลวจะเขารับบริการที่ศูนยบริการ
ความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
ത
(ܺ= 4.44, S.D. = 0.45) โดยที่มีความคาดหวังสูงสุด คือ ดานความนาเชื่อถือ สวนการรับรูตอคุณภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการทั้ง 5 ดาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (ܺത= 4.25, S.D. = 0.51) โดยมีการรับรูจริง
สูงสุด คือดานความเอาใจใสของผูใหบริการ
การสรุปผลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนตในภาพรวมพบวา กลุมตัวอยางไม
พึงพอใจตอคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดาน แตหากพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ
กลุมตัวอยางมีความประทับใจ การตกแตงภายในและภายนอกศูนยบริการมีความสวยงาม สะอาด เหมาะสม และ
ศูนยบริการมีจํานวนพนักงานเพียงพอในการใหบริการแตละครั้ง ดานความไววางใจ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
พฤติกรรมของพนักงานของศูนยบริการทําใหผูมาใชบริการเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจ ดานความเอาใจใสของผู
ใหบริการ กลุมตัวอยางมีความประทับใจ ศูนยบริการจะวางแผนจัดสรรเวลาใหเพื่อความสะดวกสบายของผูใชบริการ

อภิปรายผลการวิจัย
การประเมินคุณภาพการบริการตามแบบจํ าลอง SERVQUAL ดานความคาดหวัง ตอคุ ณภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการรถยนต พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอคุณภาพการใหบริการในภาพรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยที่มากที่สุด ดังนี้ ดานความนาเชื่อถือ รองลงมาคือ ดานความเอาใจใส
ของผูใหบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ ดานการตอบสนองตอผูรับบริการ และดานความไววางใจ
ของผูใหบริการ อาจกลาวไดวา ผูใชบริการมีความคาดหวังตอความนาเชื่อถือของศูนยบริการ ในการที่จะใหบริการ
ดวยความพรอมของสถานที่ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ และกระบวนการใหบริก ารที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะเปน
สวนสําคัญในการทําใหผูใชบริการพึงพอใจในการใชบริการ
การประเมินคุณภาพการบริการตามแบบจําลอง SERVQUAL ดานการรับรูคุณภาพการใหบริการที่ไดรับ
จริงของศูนยบริการรถยนต พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูคุณภาพการใหบริการที่ไดรับจริง อยูในระดับมากที่สุด โดย
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยที่มากที่สุด ดังนี้ ดานความเอาใจใสของผูใหบริการ ดานความไววางใจของผูใหบริการ ดานการ
ตอบสนองตอผูรับบริการ ดานลักษณะทางกายภาพของการบริการ และ ดานความนาเชื่อถือ อาจกลาวไดวา
ผูใชบริการพึงพอใจบริการที่ไดรับจริง ดานความเอาใจใสของผูใหบริการมากที่สุด หมายความไดวาผูใชบริการที่เคย
ไดรับบริการในศูนยบริการรถยนตมาตรฐานในเขตลาดกระบัง ไดรับการบริการดวยความเอาใจใสจากผูใหบริการ
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การเปรียบเทียบคุณภาพการบริการตามแบบจําลอง SERVQUAL พบวา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมี
ความคาดหวัง ตอคุณ ภาพการใหบริการสู งกวาการรับ รูคุณ ภาพการใหบ ริการที่ได รับ จริง อาจกล าวไดว า โดย
ธรรมชาติของบุคคลมักมีระดับความคาดหวังตอสิ่งตางๆในระดับที่สูง โดยหวังที่จะไดรับบริการที่ดีที่สุด แตหาก
พิจารณาถึงระดับความแตกตางของการคุณภาพการบริการที่ไดรับจริงกับคุณภาพการบริการที่คาดหวัง มีความตาง
เทากับ -0.20 ซึ่งแปลผลไดวา กลุมตัวอยางไมพึงพอใจตอคุณภาพการบริการของศูนยบริการรถยนตมาตรฐานใน
เขตลาดกระบัง ซึ่งอาจกลาวไดวากลุมตัวอยางไมพึงพอใจในคุณภาพบริการ เนื่องจากกลุมตัว อยางไดรับการบริการ
ที่ดี ต่ํากวาความคาดหวังที่ตองการ ซึ่งหากผูใหบริการตองการใหผูใชบริการพึงพอใจตอคุณภาพการบริการ ก็ควรให
ความใสใจตอคุณภาพการบริการในทุกดานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่ดีเกินกวาที่คาดหวังไว
ซึ่งจะนําไปสูการเกิดความพึงพอใจในการใชบริการ
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. นําขอมูลไปใชเปนแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการรถยนตใหสอดคลอง
กับความตองการของลูกคา
2. ใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในแตละสวนงาน ใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคา

ขอเสนอแนะ
1. ศึกษาในหัวขออื่นๆเพิ่มเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของศูนยบริการมาตรฐาน เชน
กระบวนการใหบริการ การฝกอบรมบุคลากร การลดตนทุน และอื่นๆที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาดานความพึงพอใจของลูกคาและติดตามผลการใหบริการลูกคา อยางสม่ําเสมอ
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การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรของผูประกอบการ ในยุคไทยแลนด 4.0
Personnel recruitment and Selection for Entrepreneurs in Thailand 4.0

ผูวิจัย

ดร. นภสินธุ พรมวิเศษ

บทคัดยอ
ประเทศไทยเปนหนึ่งในกลุม Asean Economics Community = AEC เปนการรวมกลุมจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เริ่มใชเมื่อ พ.ศ.2558 มีโอกาสทางการตลาดขนาดใหญ 2.6 ลานลานเหรียญสหรัฐและ
มากกวา 622 ลานคน มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว
เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกผูประกอบการไดทําการคาอยางเสรี สามารถสงออก
และนําเขาไดอยางสะดวกรวดเร็ว เมื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนา เขามามีบทบาทในการ
ใชชีวิตประจําวัน ทุกสิ่งเชื่อมโยงดวยระบบอินเตอรเน็ต (Internet of Things : Io Ts) และ Io Ts ก็เขามามี
บทบาทในงาน HR ทั้งในการสื่อสาร การดําเนินงานรวมถึงการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร คงไมมีองคกรหรือ
บุคคลใดจะปฏิเสธเรื่องนี้ ยิ่งผูประกอบการ หางราน หรือหนวยงาน องคกร ที่ประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาผลกําไร
หาวิธีในการลดตนทุนการผลิต ชองทางในการจําหนายสินคา ผูประกอบการในยุคไทยแลนด 4.0 จําเปนตองมีการ
ปรับตัวใหเขายุคของการแขงขัน ดวยการลงทุนดานเทคโนโลยี เทคนิค นวัตกรรมที่ทันสมัยมาชวย เหลือดานการ
ดําเนินงานการผลิต และจําหนาย เพื่อใหองคกรอยูรอดในสภาวะการแขงขัน สูง ตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค จําเปนที่องคกรตองปรับรูปแบบการปฏิบัติงาน การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเปนอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถ
เสริมสรางศักยภาพความสามารถในการแขงขันทางการตลาด เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตําแหนง งาน บุคลากรจําเปนจะตองเปนบุคคลที่มีทั้งทักษะ ความรูความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี เทคนิค นวัตกรรมสมัยใหม ทัศนคติ บุคลิกภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในองคกรของภาครัฐ และเอกชน ในอนาคตแรงงานที่ขาดทักษะ ความรูจะถูกแทนที่ดวยหุนยนต
บทความนี้มุงอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรขององคกรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน
หนวยงาน ผูประกอบการตางๆ ในปจจุบัน และนําเสนอแนวคิดในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในรูปแบบตางๆ
อันจะเปนประโยชนในการนํามาประยุกตใชในอนาคต
คําสําคัญ : การสรรหาบุคลากร, การคัดเลือกบุคลากร , ไทยแลนด 4.0
Abstract
Thailand is a member of the Asean Economics Community (AEC). The
establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 is a major milestone in
the regional economic integration agenda in ASEAN, offering opportunities in the form of a
huge market of US$2.6 trillion and over 622 million people.. There are 10 members in
AEC, i.e. Cambodia, Thailand, Brunei, Myanmar, Philippines, Malaysia, Laos, Vietnam,
Singapore and Indonesia. One of the primary aims of AEC is to increase the potential for
entrepreneurs to trade freely, export and import quickly.
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Presently, technology and innovation played a crucial role in people daily life. Internet
of Things (Io Ts) also take a major role in HR in the areas of communication, operations, and
human resource recruitment To survive in the highly competitive business, nowadays, every
business organizations aims to be a profitable business by invest more resource on technology
to reduce the cost of product including finding the product distribution channels. Therefore,
Entrepreneurs in Thailand 4.0 must change their business style to suit with the change of new
era of business competition and meet with the customer need. This can be done by invest
modern technology or techniques. The need for organizations to adjust their performance are
one of the approach to help the organization change. The business potential development to
compete in new market is a key output. How to get quality personnel or to assign people to
position that suit with their performance are the key criteria to be addressed. Generally, the
success business shall have skilled personnel which capable to use modern technology,
innovative techniques and have personality and attitudes toward the strengthening of the
objective of the business. In the near future, unskilled workers will be replaced by robots. This
research aims to describe the recruitment processes in public and private organization.
Moreover, this paper will present the concept of recruiting and selecting people in various
forms which may be useful to apply in the other areas.
Key words : Personnel Recruitment, Selection,Thailand 4.0

บทนํา
เมื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนา เขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจําวัน มากขึ้น
ทุกสิ่งเชื่อมโยงดวยระบบอินเตอรเน็ต (Internet of Things : Io Ts) และ Io Ts ก็เขามามีบทบาทในงาน HR ทั้งใน
การสื่อสารในองคกร การสรรหาบุคลากร รวมถึงการดําเนินงาน ทั้งดานภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ การเรียนการสอน
งานบริ ก าร การขาย การเปลี่ ย นแปลงคงไม มี อ งค ก ร หรื อ ผู ป ระกอบการ ใดจะปฏิ เ สธเรื่ อ งนี้ ไ ด ยิ่ ง องค ก ร
ผู ป ระกอบการ ห า งร า น หรือ หน ว ยงาน ที่ ป ระกอบธุ ร กิจ เพื่ อ แสวงหาผลกํ า ไร วิ ธี ก ารลดต น ทุ น ในการผลิ ต
ผูประกอบการในยุคไทยแลนด 4.0 จําเปนตองมีการปรับตัว ใหเขายุคของการแขงขัน ไมวาจะเปนดานเทคโนโลยี
เทคนิคตางๆ นวัตกรรม ผูประกอบการตองลงทุนดานเทคโนโลยี นวัตกรรม เขามาชวยเหลือดานการดําเนินงาน
เพื่อแบงเบาภาระดานคาใชจายในการผลิต ดานแรงงาน ลดเวลาการดําเนินงานใหเร็วขึ้นองคกรใดที่ไมสามารถ
ปรับตัวเองใหเขากับยุคการเปลี่ยนแปลงได ยอมลมหายตายจากองคกรภาคธุรกิจ การคา การขาย การบริการตาม
กาลเวลา เมื่อผูบริโภคหรือผูใชบริการมีทางเลือกมากขึ้นจากการแขงขันของผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบมาจาก
การเปดการคาเสรี (AEC) ที่มีการรวมกลุมทําการคาระหวางประเทศ เริ่มใชเมื่อ พ.ศ.2558 เปน การรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจ มีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ไทย บรูไน พมา ฟลิปปนส มาเลเซีย ลาว
เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย โดยประเทศไทยเปนศูนยกลางทางการคมนาคมขนสง ที่ผูประกอบการสามารถ
เลือกเปนเสนทางขนสงทางคมนาคมไปยังประเทศสมาชิกเศรษฐกิจการคา ไดอยางสะดวกรวดเร็วมากขึ้นลดกําแพง
ทางการคาลง เปดโอกาสทางเลือกมากขึ้นทั้งผูประกอบการและผูใชบริการ https://asean.org
แตอยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาองคกร หรือผูประกอบการ ที่ประกอบธุรกิจเพื่อ แสวงหาผลกําไรทั้งจาก
ภาครัฐ และเอกชน ตองปรับตัวใหเขากับการแขงขันทางการคาเสรีที่เปดใหผูประกอบการตางๆ ไดมีโอกาสทางการ
แขงขันผูประกอบการจะดําเนินธุรกิจ ประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนอยางงยิ่งที่ผูประกอบการตองมีเทคโนโลยี
เทคนิค นวัตกรรมที่ทันสมัยเขามาชวยในการดําเนินงาน แมวาจะไมสามารถเขามาแทนที่คนไดอยางจริงจังก็ตาม
ผูประกอบการจึงจําเปนที่จะตองแสวงหา และคัดเลือกคน บุคคลเขามาดําเนินงาน ซึ่งตองเปนบุคคลที่มี ทักษะ
ความรู ความสามารถ ประสบการณในการดําเนินงานที่เหมาะสมกับงานทีไ่ ดรับมอบหมาย สวนแรงงานที่ขาดทักษะ
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ไม ย อมพั ฒ นาทั ก ษะความรู จ ะถูกแทนที่ ด ว ยหุน ยนต ผู ประกอบการต อ งกํา หนดกระบวนการสรรหาคั ดเลื อก
บุคลากร หรือกลุมคนมาจากหลากหลายสวน อาจมาจากบุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอก จากการติดปายรับ
สมัครหนาหนวยงาน กรมแรงงาน เว็ปไซต (Website) ขององคกร ซึ่งในอนาคตกระบวนการสรรหา คัดเลือก
บุคลากรของภาคเอกชน จะมีอิทธิพลตอการนํามาปรับใชกับหนวยงานภาครัฐ เพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุผลสําคัญที่วา
การสรรหาบุคลากร และการคัดเลือกแบบเดิมไดลาสมัยและไดบุคลากรที่ไมมีคุณภาพ การพิจารณาความเหมาะสม
ใชระยะเวลานานเกินความจําเปน ไมทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน นํามาประยุกตใชในรูปแบบการสรรหา
และการคัดเลือกบุคลากรของภาคเอกชนมาปรับใช เพื่อใหเกิดกระบวนการปฏิบัติงานดานการพัฒนาอยางจริงจัง
เพื่อลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาบุคลากร ที่ มีสวนเกี่ยวของ
ควรดําเนินการสรรหาบุคลากร ใหเปนไปตามกระบวนการที่ถูกตองและเหมาะสม การสรรหาตองดําเนินการอยาง
เปนระบบ เพื่อใหสามารถหาคนที่ตองการใหไดตามเวลาที่กําหนด โดยที่ตนทุนไมมากเกิน ไปจากการสรรหาและ
คัดเลือก หากกระบวนการสรรหา ไมเปน ไปตามระบบที่วางไว ผลสุดทายผูประกอบการอาจเกิดปญหา ตนทุน
คาใชจายมากเกินไปจาการสรรหาที่ไมมีคุณภาพ
การสรรหา สําคัญไฉน ?
คารเรลล และคูซมิทส ใหความหมายของ “การสรรหา” ไววา เปนกระบวนการของการแสวงหาผูสมัคร
งานที่หามาไดจากการทดสอบทักษะ ความรู ความสามารถคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน
บารทอล และมารติน ใหความหมายของ “การสรรหา” ไววา เปนกระบวนการคนหาบุคคล สรางแรงชัก
จูงผูสมัครงานที่มีทักษะความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามาบรรจุในตําแหนงที่วาง
การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการวิธีการแสวงหา สรา งแรงจูงใจใหผูสมัครงานเกิดความพอใจใน
การปฏิบัติงาน เพื่อใหมาสมัครเขารับการคัดเลือก กฤติน กุลเพ็ง (2555) ในปจจุบันกระบวนการสรรหา และ
คัดเลือกบุคลากรจากผูที่ สนใจสมั ครงาน เพื่ อใหไดบุ คลากรที่ดีมี ทักษะ ความรู ความสามารถ ดานคุณสมบั ติ
เหมาะสมถูกตองกับคุณลักษณะเฉพาะของงานที่กําหนดไว ถาองค กรสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ศักยภาพความสามารถหลากหลายในการปฏิบัติงาน ดานเทคนิค เทคโนโลยี และนวัตกรรม เขามารวมปฏิบัติงาน
ในองคกร ผูประกอบการยอมจะไดรับผลสําเร็จในการดําเนินงานการสรรหา บรรลุตามวัตถุประสงค ตามเปาหมาย
ที่ กํ า หนดไว แ ต แ รก บุ ค ลากรมี ผ ลงานที่ ดี เป น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได ทํ า ให ผู ป ระกอบการมี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ แก
ผูป ระกอบการ เช น กัน จึ ง นั บ ได ว า การสรรหาบุ ค ลากร จากการคัดเลื อกถือเป น หัว ใจสํ า คัญ ของการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย ของผูประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชนในยุคปจจุบันและอนาคต กระบวนการสรรหายังสามารถ
แยกออกเปนการสรรหาบุคคลจากภายใน และบุคคลภายนอกองคกรที่เปดรับสมัครเขามา มีทั้งขอดี และขอเสียที่
แตกตางกันออกไป จานุรไลลา ตือระ และอานีซะห ลาตะ (2559) และกระบวนในการสรรหาผูประกอบการหรือ
องคกรสามารถ สรรหา ไดจากแหลงภายใน และจากภายนอกองคกรมีขอดี และขอเสียที่แตกตางกัน
การสรรหาจากแหลงภายในองคกร ขอดี ของการสรรหาบุคลากรจากภายในองคกร เปนการประหยัด
ค า ใช จ า ยในการสรรหาบุ ค ลากรใน และเป น การสร า งขวั ญ และกํา ลั ง ใจใหแ ก พ นั กงาน บุ ค ลากรได มี โ อกาส
ปรับเปลี่ยนตําแหนงงาน ไดแสดงทักษะ ความรูความสามารถ และความถนัดของตัวบุคคล และขอเสีย องคกรไม
สามารถสรรหากลุมบุคคลตําแหนงที่ต่ํากวาจากภายในองคกร ทําใหขาดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหมๆ ทํา
ใหบุคคลที่ไมมีความรู ความสามารถเฉพาะงานไมมีการปรับตัวเขากับการการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนากาวตออาจมี
ขอจํากัดจากภายในองคกรที่บุคลากร ไมยอมรับความรูความสามารถของเพื่อนรวมงานในการปรับเลื่อนตําแหนง
งานที่สูงขึ้น และการสรรหาจากแหลงภายนอก ขอดี ในการสรรหากลุมบุคคลภายนอกเขามารวมงาน จากการ
ขยายตัวธุรกิจของผูประกอบการกิจการใหมๆ ทําใหเ กิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เนื่องจากผูประกอบการ
สามารถไดบุคคลที่มีคุณภาพ ความคิดแปลกใหม มีทัศนคติ ทักษะความรูความสามารถใหมๆ เขามาเปดโอกาสใน
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การเลือกกลุมบุคคลสมัยใหมไดกวางมากขึ้นจากแหลงภายนอก และขอเสีย การสรรหาบุคคลจากภายนอก ถือเปน
การสิ้นเปลืองระยะเวลา คาใชจายในการสรรหามาก และสงผลกระทบตอบุคลากรภายในองคกรที่ทํางานอยูกอน
แลว กิตติ บุนนาค (2555)
เอกพล วงศเสรี (2554) ไดกลาวไววา การสรรหาบุคลากรเปนกระบวนการที่ผูประกอบการใชกลยุทธ
เทคนิค วิธีการศิลปะในการดึงดูด สรางแรงจูงใจผูสมัครงานกับองคกร มีความใกลเคียงกับแนวคิดของเชอรแมน
อารเธอร ดับเบิลยู และ โบฮแลนเดอร จอรจ ดับเบิลยู (Sherman. Arthur W. and Bohlander, George
W.1992) ที่ไดกลาวไววา เปนการสรรหากระบวนการในการคนหา และจูงใจใหผูสมัครที่มีศักยภาพมาสมัครงานใน
ตําแหนงที่เปดสมัคร โดยการประกาศประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหผูที่สนใจเขาสมัครคัดเลือกในตําแหนงที่เปดรับ
สมัคร เพื่อแจงใหผูสนใจทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ตองการในการเปดรับสมัคร
แตอยางไรก็ตาม ตามแนวความคิดของผูเขียนบุคลากรของผูประกอบการ มีความสําคัญตอการพัฒนาไปสู
ความสําเร็จของผูประกอบการ บนเงื่อนไขสําคัญที่ผูประกอบการ หรือผูบริหารคํานึงถึง ก็คือทําอยางไรใหไดมาซึ่ง
บุคลากรที่มีทักษะ ความรู ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตรงกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อนําบุคคลเหลานี้มาดําเนินงาน ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานภายในองคกร ของผูประกอบการ
ใหเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงกระบวนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน เพื่อลด
ขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานภายในองคกร จึงขึ้นอยูที่การสรรหา คัดเลือกบุคลากรจากบุคคลภายใน
หรือบุคคลภายนอก จะไดบุคคลมาจากแหลงใดก็ถือเปนกระบวนการสําคัญ ในการกลั่นกรองบุคลากรที่จะเขามา
ปฏิบัติงานภายในองคกร
กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคลากร
ผูเขียนมีแนวทางความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผูประกอบการควรกําหนดกระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหา
คัดเลื อกบุ คลากรเขามาปฏิบัติ งานไว อย างชัด เจน เพื่ อใหบุ คคลหรือผู ที่เกี่ยวของสามารถนํากระบวนการหรือ
นโยบายมาปฏิบัตไิ ปในทิศทางเดียวกัน ในการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่สนใจ อันประกอบไปดวย การประชาสัมพันธ
ใหผูสนใจสมัครงานทราบ ที่กรมแรงงาน เว็ปไซต (Website) ขององคกร หรือ เปดรับสมัครงาน เปนการกําหนด
ระยะเวลาในการเปดรับสมัครงาน กําหนดอายุ เพศ วุฒิการศึกษา หลักสูตร ตําแหนง และประสบการณ รวมถึง
กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครงาน ดานวุฒิการศึกษา หรือขอกําหนดตางๆ ที่องคกร หรือ
ผูประกอบการกําหนดขึ้นตามเงื่อนไขของตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร เมื่อผูประกอบการไดผูสนใจสมัครเขามาใน
กระบวนสรรหา กลุมคนเหลานั้นตองผานการทดสอบคุณสมบัติต างๆ ตามกระบวนการคัดเลือกดวยการทดสอบ
ความรู ความสามารถของบุคคล อันประกอบไปดวย
การทดสอบขอเขียนทั่วไป ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ตามตําแหนงหนาที่ในการเปดรับสมัครงาน ใน
ตําแหนงที่วาง การคัดเลือกบุคลากรจากการทดสอบ ในสวนของผูเขียนขอเสนอแนวทางการทดสอบแบงออกเปนได
2 ลักษณะ ประกอบไปดวย การทดสอบความสามารถเฉพาะทาง และการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป ของ
ผูสมัครงาน การทดสอบความสามารถเฉพาะทาง หมายถึง การทดสอบความรูความสามารถของผูสมัครงาน ที่จบ
ตรงตามหลั กสู ต รสาขาที่ ผู ส มั ค รจบจากสถาบั น ศึก ษา และมี ค วามเชี่ ย วชาญด า นนั้ น ๆ เพื่ อวั ด ทั ก ษะ ความรู
ความสามารถ ที่แทจริงใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ที่เปดรับสมัคร และการทดสอบความรูความสามารถทั่วไป
หมายถึง การทดสอบความรู ทักษะตางๆ รอบตัวในยุคปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา นั้นหมายรวมถึง
ทดสอบขอเขียนทักษะทางดานตางๆ ในการปรับตัว (Adjustment) ทดสอบบุคลิกภาพ (Personality) รวมถึงการ
ปรับตัวเขากับสังคม ที่ผูประกอบการเปนผูกําหนดไว เพื่อเปนการคัดกรอง กลั่นกรองหาตัวบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมกับตําแหนงที่ไดเปดรับสมัคร พยัต วุฒิรงค (2555)
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เพื่อเปนการประเมินผลทางดานความรู ทักษะความสามารถ ถึงความเหมาะสมกับตําแหนงงานที่เปดรับสมัคร
การคัดเลือกบุคลากรใหมๆ เขามาในองคกรของผูประกอบการจึงตองใชการทดสอบเขามาทดสอบวัดความรู ทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการคัดเลือกผูสมัคร จําเปนอยางมากที่สถาบันการศึกษาตางๆ ของ
ภาครัฐในยุคปจจุบัน ตองมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกตางกันเพราะการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรจะตอง
มีการคัดเลือกโดยการใชการทดสอบความรูทางดานวิชาการ ทฤษฏี และการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดพนักงาน บุคลากรที่มี
ทั้งทักษะ ความรูความสามารถ ที่เหมาะสมมาเปนบุคลากรในองคกรของผูประกอบการ ทั้งในตําแหนงผูปฏิบัติงาน
ระดับหัวหนางาน หรือระดับผูบริหาร รวมถึงยังเปนการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานผลงานดี ไดมีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงขอดีของการทดสอบคุณสมบัติของผูสมัครงานประกอบไปดวย
ผูเขียนมีแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบทั้งสองลักษณะ วาเปนสิ่งจําเปนที่ผูประกอบการตองทําการทดสอบ
เพื่อใหไดบุคคลที่มีทักษะความรู ความสามารถตรงตามลักษณะงานหรือตําแหนงหนาที่ ความสามารถเฉพาะของ
บุคคล ผูประกอบการสามารถนําผลการทดสอบมาเปนเกณฑประกอบการพิจารณาคัดเลือกสําหรับการจางงาน
ตามตําแหนงที่เปดรับสมัคร รวมถึงการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไปในอนาคต ชวยทําใหสามารถคัดบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีความรู ความสามารถที่แทจริงในการปฏิบัติงาน และยังเปนเครื่องมือในการพยากรณประสิทธิภาพของตัวบุคคล
สําหรับระบบการบริหารบุคคลในองคกรของผูประกอบการ และการทดสอบทําใหเกิดความเปนธรรม ความเสมอ
ภาค เปดโอกาสใหแกผูเขาสมัครงานมีความเทาเทียม วัดจากผลการทดสอบความรูความสามารถเฉพาะทาง และ
ความรูความสามารถทั่วไปของตัวบุคคล การทดสอบคุณสมบัติของผูสมัครงาน จัดไดวาเปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งใน
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถตรวจสอบผลการทดสอบได ประเมินผล
ประสิทธิภาพความรู ทักษะ ความสามารถของผูสมัครงานไดจริง ในขณะที่องคกรแตละแหงจะมีกระบวนการวิธีคิด
หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีวัฒนธรรมขององคกรที่แตกตางกันออกไป
ขั้นตอนหลังการทดสอบทักษะความรูความสามารถ เปนการสัมภาษณ บุคคลเกี่ยวกับมุมมอง ดานทัศนคติ
ผูประกอบการต องการบุ คลากรที่ มีทั กษะ ความรู ในการดํ าเนิน งานรวมกับ บุค คลอื่น ภายในองคกร หลัง จาก
กระบวนการในการสรรหา คัดเลือก ทดสอบ มาแลวบุคคล หรือกลุมคนเหลานี้ตองผานการสัมภาษณเพื่อเปนการ
วัดทักษะ ความรู ความชื่อสัตย เจตคติที่ มีตอองคกร รวมถึง ความภักดีที่มี ตอองค กร ซึ่ งการสั มภาษณ นั้นตอง
ประกอบไปดวยผูสัมภาษณตองการแสวงหา ผูสมัครงานอยางชัดเจนดานความรู ทักษะความสามารถ สําหรับการ
ประเมินถึงความเหมาะสมที่จะไดรับการคัดเลือกวาจางเขามาปฏิบัติงานในองคกร ของผูประกอบการรวมถึงการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในตําแหนง หน าที่วาเหมาะสมปฏิบัติงานได หรือผู สัมภาษณต องใหขอมู ลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับองคกรของผูประกอบการ ตําแหนงหนาที่งานที่เปดรับสมัคร รวมถึงประชากรภายในองคกร เพื่อใหผูสมัคร
งานสามารถตัดสินใจไดเชนกัน ที่จะตอบรับหรือตอบปฏิเสธในการสมัครงานเขามาปฏิบัติงาน เปน การเปดโอกาส
ใหแกผูสมัครงาน และเพื่อเปนการรักษา และเปนการสรางภาพพจนที่ดีที่มีตอองคกร และการบริหารงานของ
องคกร โดยอาศัยสภาพการณในการสัมภาษณผูสมัครงาน การสัมภาษณเปนการคัดเลือกบุคลากร เพื่อการวาจาง
งานนับวาเปนงานที่มีความสําคัญ บุคลากรที่ผานกระบวนการมาถึงขั้นตอนการสัมภาษณจัดไดวาเปนผูสมัครที่
นายจางมีความมั่นใจวาผูสมัครมีทักษะ ความรู ความสามารถตรงตามที่ผูบริหาร ผูประกอบการ กําหนดไว
จากแนวคิดของผูเขียน บุคคลผูสมัครงานซึ่งมาถึงขั้นตอนการสัมภาษณไดนั้น ลวนเปนผูสมัครงานที่มี
ความคาดหวัง ที่จะไดรับการคัดเลือกเขามาเปนบุคลากรในองคกร การสัมภาษณเปนกระบวนการวิธีการที่ใชกัน
ทั่วไปและเปนที่เชื่อถือในระดับสากลในการคัดเลือก แตอยางไรก็มีพนักงาน บุคลากรเปนจํานวนมากที่สมหวัง และ
ไมสมหวังในการจางงานเขามาทํา งาน โดยไมตองใชวิธีการทดสอบคัดเลือกจากการสัมภาษณ แตก็สรางความ
หนักใจใหแกผูบริหาร ที่ไมมีการสัมภาษณผูสมัครงานเพื่อนําขอมูลมาประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผูสมัครมาเปน
บุค ลากรในองคกร ตามความเป นจริงแลว โดยทั่ วไปมี การใช การคั ดเลือกผูส มัครเขา ทํา งานโดยก ารสัม ภาษณ
หลากหลายรูปแบบดวยการ เปนไปตามวัตถุประสงคของการคัดเลือก และบุคคลเหลานี้จะตอง ไมมีประวัติกระทํา
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ผิดดานกฎหมาย หรือยุงเกี่ยวกับสารเสพติดใหโทษ อันจะเปนเหตุใหเกิด ความเสียหาย หรือมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติรวมกับผูอื่น ผูประกอบการตองทําการตรวจสอบภูมิหลังของบุคคลดวยการ การตรวจสอบบุคคลที่อางอิงและ
ประวัติผูสมัครงาน ในกรณีที่รับราชการจําเปนจะตองมีบุคคลอางอิงรับรองการเขารับราชการ หรือตําแหนงงานที่มี
ความสําคัญตอระบบภาครัฐ ในภาคเอกชนจะเปนการตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงาน ถึงประสบการณที่ผานมา
และบุคคลที่เคยรวมงาน กลุมคนเหลานี้จะตองมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ไมพิการ หรือเปนบุคคลตองหาม จําเปน
ที่ผูประกอบการตองใหบุคคลเหลานี้ไดตรวจความพรอมดานสุขภาพรางกาย
การตรวจรางกาย เปนการยืนยันสุขภาพของผูเขาสมัครงาน เพื่อปองกันขอเรียกรองตางๆ ในอนาคต การ
ตรวจสุขภาพกอนเขาสมัครงานมีบทบาทที่สําคัญในกระบวนการสรรหากลั่นกรองคัดเลือก บุคลากรเขาปฏิบัติงาน
มีจุดมุงหมายเพื่อ 4 ประการ คือ เพื่อคัดกรองบุคคลที่มีสุขภาพรางกายไมสมบูรณและมีรางกายไมพรอมปฏิบัติงาน
ตามความตองการที่กําหนดไว เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของสุขภาพบุคคล สภาพเงื่อนไขของสุขภาพทางกายภาพ
รางกายในเวลาที่มีการจางงานเพื่อนํามาเปนขอมูลเปรียบเทียบเมื่อมีการใชสิทธิ เรียกรองคารักษาพยาบาล เมื่อเกิด
การเจ็บปวยในภายหลังในอนาคต เพื่อเปนการคัดกรองตัวบุคคลที่มีสุภาพดี ตรวจหาขอบกพรองทางรางกายใหมี
ความเหมาะสมกับการจางงานที่กําหนดไว เพื่อปองกันการจางงาน บุคคลที่มีขอบกพรองทางสภาพจิต หรือโรคจิต
รายแรง การตรวจสุขภาพ หรื อโรคกับตัวบุคคลจะใชเปนเครื่องชวยทางหนึ่งในการคัดเลือกตัวบุคลากรเขามา
ปฏิบัติงาน แตมิใชเปนการขจัดคูแขงทุกคนที่มีสุขภาพแข็งแรง แตเปนการปองกันขอรองเรียนในอนาคตของบุคคล
อันเกิดจากขอรองเรียน กรณีที่เกิดการสูญเสียความสามารถบางสิ่งบางอยางทางรางกาย สําหรับบุคคลที่มีรางกาย
พิการที่ตองใชชีวิตอยูตอไปในสังคมตางๆ นั้น และแสวงหาความชวยเหลือตนเองไดโดยการไดรับการจางงานเทาที่
จะเปนไปได ตามความเหมาะสมของงาน บริษัท ผูประกอบการ องคกร กิจการขนาดเล็ก และกิจการขนาดใหญจะ
มีแผนกฝายบุคคลในธุรกิจ องคกรของผูประกอบการเองเพื่อเปนแผนกฝายชวยเหลือบุคคลในองคกร ในขณะที่
บริษัท ผูประกอบการ องคกร ไมตองการจางแพทยมาทํางานอยูในองคกรตลอดทั้งวัน
จึงเปนหนาที่ของแผนกฝายบุคคลที่จะตองติดตอประสานงานกับทางแพทยเพื่อจัดตรารางโปรแกรมการตรวจ
สุขภาพประจําปอยางสม่ําเสมอไวลวงหนา โดยเก็บคาธรรมเนียมจากผูเขาตรวจโรค การตรวจสุขภาพ โดยปรกติจะ
ประกอบไปดวย ตรวจเช็คประวัติ ตรวจเช็คสวนสูง น้ําหนัก ตรวจเช็คโรคทั่วไป เชน โรคผิวหนัง ขอตอตางๆ ทาง
รางกาย ตรวจเช็คการมองเห็น สายตา และการไดยินของบุคลากร ตรวจเช็คทั่วไป หู จมูก ชองปาก คอ และฟน ตรวจ
การเตนของหัวใจ และความดันของโลหิตตรวจเช็คการทํางานของปอด ตรวจเช็คเลือด และปสสาวะ เอกซเรยปอด
ตรวจเช็คสารเสพติด ตรวจเช็คสุขภาพจิต ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอม เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสุขภาพทาง
รางกายแลว ผูประกอบการประกาศผลการคัดเลือก พิจารณาจากองคประกอบตางๆ รวบรวมขอมูลประมวลผลหา
ขอสรุป และเรียบเรียงผลการทดสอบ ที่เปนไปตามกระบวนการหลักเกณฑในการพิจารณาที่วางไว และตองควบคุม
รวมถึงขอมูลทุกดานทั้งจากวุฒิและผลการศึกษา ความสามารถพิเศษของตัวบุคคล ประสบการณที่เ กี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน การอบพิเศษ ผลการสอบขอเขียน ผลการทดสอบเฉพาะทาง ผลการทดสอบทั่วไป ผลการสอบภาคปฏิบัติ
ผลการสอบสัมภาษณ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ประกาศผลการคัดเลือกตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวอยางชัดเจน
จากผลการคัดเลือกตัวบุคคลที่สมัครเขามาปฏิบัติงานเปน กระบวนการหลังการสรรหา โดยการนําผลการ
พิจารณาตางๆ ตามเกณฑที่กําหนดไวทั้งหมดมาพิจารณาประมวลผลเขาดวยกันเพื่อหาขอสรุป และเรียบเรียงผล
การทดสอบ ที่เปนไปตามกระบวนการหลักเกณฑในการพิจารณาที่วางไว และตองควบคุมรวมถึงขอมูลทุกดานทั้ง
จากวุฒิและผลการศึกษา ความสามารถพิเศษของตัวบุคคล ประสบการณที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน การอบรม
พิเศษ ผลการสอบขอเขียน ผลการทดสอบเฉพาะทาง ผลการทดสอบทั่วไป ผลการสอบภาคปฏิบัติ ผลการสอบ
สัมภาษณ รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และยังสอดคลองกับ แวนเดล เฟรนดช ( Wendell
French. 1994 : 221) ไดกลาวถึงการคัดเลือกบุคลากรตอเนื่องจากการสรรหา และเปนกระบวนการตัดสินผูสมัคร
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งานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุด โดยอาศัยเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่ผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของกับนโยบายขององคกร
เปนผูตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจสุขภาพรางกาย และการสัมภาษณ
จากแนวความคิดเห็นของผูเขียน หลังจากการจัดการทําใบสรุปผลการคัดเลือกและไดพนักงานบุคลากร
ใหม จากผูสมัครเขาปฏิบัติงานจะทําการติดประกาศผลใหรับทราบทั่วกัน โดยเปดเผยตามกําหนดเวลาที่ไดแจงให
ผูสมัครทราบ ไมควรประกาศผลลาชากวากําหนด เพราะอาจจะเป นการตัดโอกาสของผูสมัครที่ผานการคัดเลือก
และผูไมผานการคัดเลือกที่จะไดไปหางานอื่น กอนติดประกาศควรตรวจสอบความถูกตองใหเรียบรอยเพื่อปองกัน
ปญหาอันอาจเกิดขึ้นกับทั้งควรแจงกําหนดเวลารายงานตัว สถานที่ เอกสารหลักฐานตางๆ ที่ผูผานการคัดเลือกตอง
นํามาแสดงในวันรายงานตัวดวย ผูที่ผานการคัดเลือกตองนํามาแสดงในวันรายงานตัวกับเจาหนาที่ทั้งนี้ ก็จะมีเวลา
ใหพอสมควรแกบุคคลในการเตรียมการมารายงานตัว ในขั้นตอนนี้เปนการยืนยันถึงการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณภาพเขามาดําเนินงานภายในองคกร ของผูประกอบการ ตามเงื่อนไขขอกําหนดขององคกรนั้นๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง
บุคลากรที่มีคุณภาพ เขามาปฏิบัติงานตามตําแหนง หนาที่ ความรับผิดที่ไดรับมอบหมายตอไป

สรุป
การสรรหา และคัดเลือกกลุมบุคคลที่มีทักษะความรู ความสามารถ มีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ของการเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุผลสําคัญ ที่วา การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรแบบเดิมมีความลาสมัย ทําใหได
บุคคลที่เขารวมงานไมเหมาะสมกับงาน การพิจารณาความเหมาะสมของตัวผูสมัครงานใชเวลานานเกินความจําเปน
ไมทันตอการเปลี่ยนแปลง นํามาซึ่งมีการประยุกตใชรูปแบบการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เชื่อวาในอนาคตหากระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลกร หรือทรัพยากรมนุษย ขององคกร
ตางๆ มีการพัฒนาอยางจริงจัง จะเปนการสรางประสิทธิภาพประสิทธิพลในการปฏิบัติงานของหนวยงานก็ จะเพิ่ม
มากขึ้น อันสงผลใหการแกไขปญหาตอบสนองความตองการของกลุมบุคคลทําไดดี ยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามแนว
ทางการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเขามาในองคกร ยังคงฝงรากลึกแบบดั้งเดิมอยูในรูปแบบเดิม ที่ยากจะเขาไป
เปลี่ยน แปลงแกไขอาจเนื่องจากเปนระบบที่มีการสระสมคานิยม วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมานานจนยากที่แกไขแยก
ออก หรือปรับเปลี่ยนจากกันได ประกอบกับองคกรทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน หน วยงานของผู ประกอบการ
มีกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ระเบียบแบบแผนขอกําหนด กระบวนวิธีการดานการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
แตกตางกันไวอยางชัดเจน การที่จะปรับเปลี่ยนจะคงตองอาศัยการใชเวลา ความพยายาม รวมถึงความรวมมือจาก
ทุกฝายที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม
เมื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงกาวหนา เขามามีบทบาทในการใชชีวิตประจําวัน ทุกสิ่ง
เชื่อมโยงดวยระบบอินเตอรเน็ต (Internet of Things : Io Ts) และ Io Ts ก็เขามามีบทบาทในงาน HR ทั้งในการ
สื่อสาร การดําเนินงานรวมถึงการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเขามามีบทบาทมากขึ้น เมื่อ เทคโนโลยี
เทคนิค นวัตกรรมมีอิทธิพลตอการดําเนินงาน จําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการจะตองแสวงหาบุคคลที่มีคุณภาพทั้ง
ทางดานทักษะ ความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เทคนิค นวัตกรรมที่ทันสมัย เขามารวมงานในองคกร
จึงเกิดกระบวนการในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร จากภายในองคกร และภายนอกจากหลากหลายเขามา
รวมงาน เพื่อชิงความไดเปรียบทางการแขงชัน แสวงหาโอกาสใหมจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เปด
โอกาสใหผูประกอบการไดทําการแขงขันทางการคา การลงทุนระหวางประเทศมากขึ้น รวมถึงการนําเขา และ
สงออกไดอยางสะดวกรวดเร็ว ผูประกอบการที่ตองการแสวงหากําไร จึงตองลงทุนมากขึ้นทั้งทางดานเทคโนโลยี
นวั ต กรรมมาดํ า เนิ น งานเพื่ อลดช อ งว า งในการดํ า เนิ น งาน ลดเวลา ประหยั ด ค า ใช จ า ย อย า งไรก็ต ามองค ก ร
ของผูประกอบการก็มีคน บุคลากรเขามาเกี่ยวของเสมอ ไมวา เทคโนโลยี นวัตกรรมจะพัฒนากาวหนาไปเพียงใด
คน บุคลากรก็มีสวนสําคัญลําดับแรก ในกระบวนการผลิต บริการ และจําหนายยุคที่เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขา
มามีบทบาทในการดําเนินงาน องคกรก็จําเปนตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะความรูความสามารถในการใช
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เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในอนาคตแรงงานที่ขาดทักษะ ความรูความสามารถจะถูกแทนที่ดวยหุนยนต จึงจําเปน
อยางยิ่งที่องคกรทั้งภาครัฐ และเอกชนตองใหความสําคัญในการสนับสนุนบุคลากรในองคกร ใหไดรับการศึกษา
เรียนรู ฝกอบรม ในการปฏิบัติงานมากขึ้นทั้งในเวลา และนอกเวลาดําเนินงาน เปนการเสริมสรางทักษะ พัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงานตอไป

กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้ สํ า เร็ จ ลงได ด ว ยความกรุ ณ าและความช ว ยเหลื อ เป น อย า งดี ยิ่ ง จากคณะผู บ ริ ห าร และ
คณะกรรมการผูจัดการ กลุมผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางสงผลใหขาพเจา ไดรับความรูและประสบการณ
ตางๆที่มีคามากมาย สําหรับบทความฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีจากความรวมมือ และสนับสนุนจากหลายฝาย ดังนี้
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การบริหารทรัพยากรมนุษย ของผูประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางทาง
Human Resource Management of the Road Construction Business

ผูวิจัย

ดร.นภสินธุ พรมวิเศษ

บทคัดยอ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ถือเปนสิ่งสําคัญในลําดับ
แรกของการบริหารทรัพยากรมนุษย ภายในองคกรของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง รวมถึงเปนปจจัย
สําคัญในการบริหารองคกรไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร ตามเปาหมายที่วางไว เนื่องจากมนุษยเปน
สิ่งที่มีคุณคา ทางดานความรู ดานทักษะ มีความคิดและสติปญญา ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพอยางเปน
ระบบแบบแผน และยังไมสามารถหาเทคโนโลยีเทคนิคใดๆ มาทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางแทจริง การศึกษา
เรียนรูท ําใหเห็นความแตกตางของตัวบุคคล ดานพฤติกรรมการกระทําตางๆ แนวความคิด และการศึกษาก็เปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่งเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ดานทักษะการเรียนรูเทคนิคใหมๆ ที่ปรับเปลี่ยนอยู
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาเรียนรูเปนไปเพื่อการพัฒนาศักยภาพอยางยั่งยืน เพื่อใหมนุษยมีความสมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม จริยธรรม มีวั ฒนธรรมในการดํารงชีวิต เพื่อใหมนุษยหรือ
บุ ค ลากรในองค ก รสามารถอยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข ความสํ า เร็ จ จะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ขึ้ น อยู กั บ ผู บ ริ ห าร
ของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง
การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ของผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ รั บ เหมาก อ สร า งทาง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณา
องคประกอบดานมิติตางๆ ไดแก มิติดานสุขภาพ มิติดานทักษะ และมิติดานเจตคติ เพื่อลดปญหาบุคลากรที่ขาด
คุ ณ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ในอนาคต การวางบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย ต อ งสอดคล อ งกั บ วั ต ถุป ระสงค
เปาหมายขององคกร เชนการสรางแรงจูงใจ ในรูปแบบคาจาง สวัสดิการ ความมั่นคงกาวหนาในตําแหนงหนาที่
สรางความเชื่อมั่นใหแก บุคลกรในองคกรเกิดความจงรักภักดี รูสึกเปนครอบครัว กอใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ล ดั ง นั้ น การบริห ารทรัพ ยากรมนุ ษ ย ของผู ป ระกอบการธุ รกิ จ รั บ เหมาก อสรา งทาง
จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร ของผูประกอบการธุรกิจทั้งภาครัฐ และเอกชน
คําสําคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย, เรียนรู,การพัฒนาอยางยั่งยืน.
Abstract
In road construction business, human resource management is a prime factor to
facilitate their business success. The human resource management can drive the
organization to achieve the organization’s objectives. This is because human beings can
collect knowledge, skill and intelligent to systematically develop their organization. At
present time, there are no any technologies that can replace human resources. Learning is as
important as a tool to classify the differences of the person potential, especially in term of
workings’ behavior and concept. Moreover, learning is very significant to encourage people
to develop their potential to cope with the new knowledge that are always progressing all
times. The new trend of educational management is in the direction of sustainable
development. The sustainable development is the prime key to develop people skill to attain
high physical, mentality, intellectuality, and ethicality and create pleasant working place.
The level of business success depends highly on the management staff.
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Actually, Human Resource Management in road construction business operators
needs to consider some important factors, i.e. health condition, worker skills and worker
attitude. These factors can help the business to lessen the problem of unprofessional
personnel in the future. Practically, it is necessary for the management to set up human
resource management policies and plans to meet the organizations’ objectives. The forms of
human resource management policies are normally in form of wages, welfare, promotion
policies, position stability, organizations’ loyalty, and creating family working
environment. As a conclusion, Human Resource Management is a major factor to ensure
the success of the organization especially in construction business, not limit only on private
companies but also on government agencies.
Key words : Human Resource Development, Learning, Sustainable Development

บทนํา
จะปฏิเสธไมไดวาองคกรที่ประสบความสําเร็จไดนนั้ สวนหนึ่งมักมาจากพนักงาน บุคลากร ทรัพยากรมนุษย
ในองคกรที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูประกอบการ มีอิทธิพลสงผลใหการประกอบกิจกรรมการ
งานประสบความสําเร็จ รองลงมาจาการวางแผนในการจัดการบริหารที่ดี อยางเปนระบบแบบแผนในองคกร ความ
สํ า เร็จ ขององคก รจะเกิด ขึ้ น ไม ไ ด ถา ขาดบุ ค ลากรผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี คุณ ภาพ และขาดศั ก ยภาพนั้ น ไม ส ามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ กับความรูความสามารถที่มีอยูในตัวบุคคลนั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเปนสิ่งสําคัญ
ของทุกองคกร ของผูประกอบการ ตองอาศัยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ควบคุมตั้งแตขั้นตอนการสรรหา
คัดเลือกบุคคล การดูแลรักษาบุคลากรใหเปนไปตามระบบระเบียบขององคกร การปฏิบัติ งานใหเต็มที่เปนการเพิ่ม
ศักยภาพ ขีดความสามารถ และอยูในองคไดอยางมีความสุข
ทรัพยากรมนุษยมีหลากหลายมิติ ทั้งในแงเชื่อชาติ ชาติพันธุ ศาสนา ทรัพยากรมนุษย หมายถึงทักษะ
ความรู ความสามารถในการดําเนินชีวิต ดานพรสวรรค ความคิดริเริ่มสรางสรรค ตามวิถีชีวิตของชาติพันธุนั้นๆ
ในขณะที่การพูดถึงทรัพยากรมนุษย ในแตละองคกรของผูประกอบการ นั้นหมายถึง ศักยภาพ ความรูความสามารถ
จากรุนสูรุนถายทอดตอๆ กันมา เปนพฤติกรรมที่ถูกถายทอดจากความเชื่อและรูสึกที่เคยปฏิบัติในบุคคล บุ คลากร
ทุกคนที่เปนทรัพยากรมนุษยมีความสําคัญในระบบองคกรของผูประกอบการในแตละดาน
การจัดการกําลังคนขององคกรจึงจํา เปนตองใชวิธีคิดในการการวางแผนและการปฏิบัติงานแบบเดิ ม
เหมือนในอดีตไมไดแลว เมื่อในอดีตการใชทรัพยากรมนุษย เสมือนเปนเจาหนาที่ พนักงาน บุคลากร ทรัพยากร
มนุษย (HR) ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง อินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถ บทบาทในการปฏิบัติงานจึงถูกกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อใหกรรมการผูจัดการ หรือผูบริหารสามารถ
บริหารจัดการกําลังคนไดงาย ปจจุบันเจาหนาที่ ตองยืนอยูเคียงขางองคกร หรือผูประกอบการมีปฏิสัมพันธระหวาง
องคกรทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร เพื่อติดตอเกี่ยวของประสานสัมพันธระหวางงานหนวยงาน ไมวาจะเปน
งานทั้งทางดานการผลิต ดานฝายขาย เจาหนาที่ พนักงานดานทรัพยากรมนุษย (HR) ตองมีความกลาที่จะคิดกล
ยุทธในการจัดการบริหารเพื่อสงเสริมการใชกําลังคนไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
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การบริหารทรัพยากรมนุษย
ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย
Raymond Noe A. et al (2003 : 5) กลาวไววา การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนนโยบาย ที่องคกร
กํา หนดแนวทางการปฏิบั ติ แ ละระบบกระบวนการที่ ส งผลต อพฤติ ก รรมของบุ ค คล ทั้ ง ทางด า นทั ศ นคติ และ
ประสิทธิภาพของบุ คลากร หลายๆ องคกรของผูประกอบการ ไดกลาวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษ ย ว าเป น
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรผูปฏิบัติงานตั้งแต การวิเคราะหงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา
การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การจายคาผลตอบแทน การบริหารผลการปฏิบัติงาน และแรงงาน
สัมพันธที่สงผลตอความสําเร็จขององคกรของผูประกอบการ
Dessler, Gary (2009:2) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย วาเปนนโยบายและการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับของกับบุคลากรในองคกรของการปฏิบัติงาน มุงเนนในเรื่องการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ทักษะฝมือ การฝกอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการใหรางวัลสรางแรงจูงใจสรางความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน สิ่งสําคัญตองมีจริยธรรม และความยุติธรรมตอพนักงาน ซึ่งนโยบายในการดําเนินการ จะครอบคลุมถึง
การสังเคราะหวิเคราะหงาน ทรัพยากรมนุษยจากการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การคัดเลือกจากบุคคลที่มีทักษะ
ผานการทดสอบ สัมภาษณ การปฐมนิเทศ ใหเกิดความเขาใจในงาน การจายคาตอบแทนและเงินเดือนตามตําแหนง
หนาที่ สรางแรงจูงใจ ดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ รวมถึงการติดตอสื่อสาร ดานการฝกอบรม และ
การพัฒนาความผูกพันที่มีตอองคกร
Werner, Schuler and Jackson (2012) กลาวไววา องคกรของผูประกอบการ ลวนแตกตางกันใน
หลายๆ เรื่องในการบริหารจัดการ ทั้งดานสถานที่ตั้ง สภาวะแวดลอม ขนาด วัฒนธรรมขององคกร อัตราคาจาง
แรงจูงใจตางๆ ที่องคกรวางกลยุทธไวที่แตกตางกัน การบริหารทรัพยากรมนุษยในแตละหนาที่ของการบริหาร
จําเปนตองวางแผนไวลวงหนาเปนพิเศษ
พนา ดุลยพัชร (2556) ไดกลาวถึง ลักษณะการบริหารทรัพยากรมนุษย ไววา เปนกระบวนการตั้งแตการ
คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพเขามาปฏิบัติ และจัดคนใหเหมาะสมกับงาน นําไปสูการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เพื่อการพัฒนาทักษะ การฝกอบรม ถึงแนวโนมในการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในอนาคต
Mondy and Noe (2004 อางถึงใน ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน, 2557 ) ไดอธิบายถึงหลักในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ไววาเปนปญหาที่องคกรของผูประกอบการตองใหความสําคัญ ผูบริหารจะตองเผชิญกับอุปสรรค
การบริหารงานที่มีความทาทายขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่จบการศึกษาใหม และจากการ
เปลี่ยนแปลงกําลังคน รวมถึงระเบียบขอบังคับตางๆ การปฏิบัติงานที่บุคลากรไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายของ
องคกร ปญหาทรัพยากรมนุษยจึงไดรับการแกไขเอาใจใส จากผูบริหาร กระบวนการพัฒนาการบริหารทรัพยากร
มนุษย เปนแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ ใหองคกรของผูประกอบการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources Management หรือ HRM) เปนกระบวนการจัดการ
เพื่อนําบุคลากรไปสูเปาหมายขององคกร ตามวัตถุประสงคเพื่อผลสําเร็จรวมกันของผูประกอบการ และบุคลากรใน
คุณลักษณะตางๆ การบริหารทรัพยากรมนุษยประกอบดวย การมุงเนนไปที่ผลของการจัดการบุคลากร การ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับตัวบุคคลสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนการสงเสริมศักยภาพขอบบุคลากรเปดโอกาสใหศึกษาเรียนรูในสาขาที่ชอบ รวมถึงการสงเสริมให
บุคลากรปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางเต็มที่เต็มความสามารถ ในงานที่ไดรับ มอบหมายบรรจุตําแหนง แตงตั้งให
บุคลากรอยางเหมาะสมตามความรู ความสามารถเพื่อผลการปฏิ บัติง านที่มี ประสิทธิ ภาพประสิ ทธิผ ล ในการ
สรางสรรคและสงเสริม รักษาความสัมพันธอันดี ระหวางบุคลากรในองคกร และเปนการรวบรวมศาสตรตาง ๆ ไว
ดวยกัน ใชเปนหลักความรูดานจิตวิทยา ในการบริหารจัดการทั้ง ดานเศรษฐศาสตร การตลาด ฯลฯ ในการบริหาร
จัดการบุคลากรภายในองคกรของผูประกอบการ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



การบริหารทรัพยากรมนุษย ของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ในมุมมองของผูบริหาร หรือ
ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ผูเขียนคิดวาผูบริหาร หรือผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทางควรให
ความสําคัญในงานบริหารจัดการทรัพยากรเปนลําดับแรก เพราะองคกรมักมีองคประกอบของคนเขามาเกี่ยวของ
เสมอในการดําเนินงาน แมผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทางจะนําเทคโนโลยี เทคนิค นวัตกรรมใหม ๆ เขา
มาชวยในการดําเนินงานก็ตาม แตบุคลากรภายในองคกรยังคงมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน ที่
มีลักษณะงานแตกตางกันทั้งทางดานเทคนิคการดําเนินงาน การแกไขปญหาในงานเขามาชวยเพื่อลดเวลาการ
ดํ า เนิ น งาน ประหยั ด ต น ทุ น ค า ใช จ า ยด า นการผลิ ต การบริ ห ารการขาย การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ข อง
ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง จึงเปนงานหลักที่ผูบริหาร กรรมการผูจัดการ หรือผูที่เกี่ยวของกับคน
บุ ค ลากรขององค กร ต อ งใส ใ จในการจั ด คนให เ หมาะสมกั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ต ามความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน เพื่อลดปญหาในการดําเนินงานในอนาคต
การบริหาร (Management)
แมรี่ ปารเกอร ฟอลเทลล (mary Parker Foeett) ใหความหมายการบริหารไววา เปนการบริหาร ที่ตองมี
ทั้งศาสตรและศิลปะวิทยาในการสรางความสําเร็จของการปฏิบัติงานโดยอาศัยบุคลากรตางๆ เปนปจจัยในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ผู บ ริหารจํ า เป น ต อ งเป น ผู มี ค วามสามารถในการจั ดการบริหารบุ ค ลากรใหป ฏิ บั ติ ง านจนบรรลุ
เปาหมายขององคกร ฟาโย (Fayol quoted in shafritz & Ott 2001) และเดสเลอร (Dessler,2002) ไดแบงการ
บริหารออกเปน 5 องคประกอบ คือ การวางแผน การจัดองคกร การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม
ซึ่งการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายขององคกรไวอยางชัดเจน ตองมีการกําหนดบทบาทไวอยางชัดเจน ในการ
จัดระบบภายในองคกรใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน รวมถึงมีสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource)
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง คน บุคคลที่มีคาเปนทรัพย และยังหมายถึง มนุษยที่สามารถสรางประโยชน
ใหแกสังคม ชุมชน เชนเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่สามารถสรางประโยชนใหกับสังคมชุมชนที่อยูอาศัย
กลาวคือ คน บุคคลในหนวยงาน องคกรกลายเปนสิ่งมีคุณคา ที่ผูบริหารตองดูแลรักษาใหคุณคาเหมาะสมกับองคกร
เพื่ อใหกลุ มคน บุ คคลเหล า นี้ส ามารถอยู ไ ดน านเท า ที่ จ ะนานได เพราะความมี คุณ ค าในตั วคน บุ คคลสามารถ
กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานตอองคกรได ก็เทากับเปนการสรางหลักประกันคุณภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ใหองคกรอยูรอดในสภาวะการแขงขันอยูรอดปลอดภัย และรุงเรื่องในอนาคต และทรัพยากรมนุษย เปนจุดแข็งของ
องคก ร การใช ท รัพ ยากรมนุษ ย เป น แรงขับ เคลื่ อนองค กรไปสู ค วามสํ า เร็จ องค กรต า งๆ ก็ เห็น พ อ งต อ งกัน ว า
ทรัพยากรมนุษยเปนหัวใจหลักในการนําไปสูความสําเร็จ ธเนศ ยุคันตวนิชชัย (2560)
อารบิสัน (Harbison 1973) ไดใหความหมาย ทรัพยากรมนุษย วาเปน ทักษะ พลังงาน พรสวรรค และ
ความรูของประชาชนซึ่งสามารถนํามาทักษะความรูมาใชในการปฏิบัติงาน ทั้งงานการบริการ การผลิตสินคา
มิลโดวิช และ โบดริว (Milovich and Boudreau 1991) ไดกลาวถึง ทรัพยากรมนุษย ไววา เปนผู
ใหบริการและผูผลิตสินคาตางๆ ในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตางๆ ทางการตลาด การบริการทางดาน
การเงิน รวมถึงการกําหนดยุทธศาสตรในการบริหารเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกร
ทรัพยากรมนุษย ถือเปนปจจัยหลักในการประกอบธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจรับ เหมาทางทั้งภาครัฐ
และเอกชน หนวยงาน โครงการตางๆ มักมีคน บุคลกรเขามาเกี่ยวเสมอในกระบวนการปฏิบัติงานภายในองคกร
เพื่อใหประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมาย แตอยางไรก็ตามปญหาจากการปฏิบัติงานก็มักพบบอยจากคน บุคุลากร
ภายในองคกร หนวยงาน โครงการตางๆ ของผูประกอบการเองก็ มักมาจากคน บุคลากรที่ไ มยอมปรับเปลี่ย น
พฤติกรรม การปฏิบัติงานของตัวบุคคลเชนกัน ปฏิเสธไมไดวาคน หรือกลุมบุคลากรภายในองคกรเปนปญหาหลักใน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย จึงมีความจําเปนที่ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ตองมีกระบวนใน
การบริหารจัดการใหเปนระบบระเบียบแบบแผนตั้งแตแรกกอนที่จะรับคน บุคลากรเขามาปฏิบัติงานในองคกร
ผูเขียน จึงมีขอเสนอแนะความคิดเห็นวาผูบริหาร ของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทางทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรใหความสําคัญ ทรัพยากรมนุษย ภายในองคกรโดยตองพิจารณาถึง 3 มิติ คือ มิติดานสุขภาพ มิติดานทักษะ
และมิติดานเจตคติ ดวยกันเพื่อเปนการลดปญหาในการปฏิบัติงานรวมกันในอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ้นระหวางเพื่อน
รวมงาน หรือบุคลากรกับองคกร
พิจารณามิติดานสุขภาพ จะเปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความแข็งแรงทางรางกายของบุคคล ที่ปราศจาก
โรคภัย การเจ็บปวยทางดานกายภาพ (physical) และจิตภาพ (Psychological) ภายในมิตินี้ดานเดียว ก็เปนที่
ยอมรับกันได เชนบุคคลใดที่ มีรางกายสภาพจิตไมสมประกอบ รวมถึงดานจิตใจ ยอมมีคุณภาพ ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดอยกวาบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง และในทํานองเดียวกัน บุคคลที่มีรางกายและจิตใจสมบูรณยอมมี
คุณภาพสูงกวาบุคคลที่มีรางกายไมสมบูรณ หรือบุคคลที่มีโรคประจําตัว รองลงมาพิจารณา มิติดานทักษะ เปน
การศึกษาเรียนรูหลากหลายมิติ ทั้งที่เปนการศึกษาในรูปแบบ (Formal) และรูปแบบ (Non – Formal) เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปวาบุคคลที่มีทักษะความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานอะไรที่ ไดรับมอบหมาย นั้นยอมเปน
บุคคลที่ถูกยอมรับจากผูบริหารและเพื่อนรวมงาน ในขณะที่บุคคลไมสามารถปฏิบัติงานไดตามสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
ไปนั้นยอมเปนบุคคลที่ไมมีคุณภาพดอยดานทักษะความสามารถ ระดับการศึกษาปริญญายอมมีทักษะ ความรู
ความสามารถความเขาใจในงาน ไดสูงกวาระดับประถมศึกษา ระดับการศึกษาจึงมีสวนสําคัญอยางสิ่งที่จะสงผลให
บุคคล บุคลากร ทรัพยากรในองคกร มีทักษะความรูความสามารถในการปฏิบตั ิงานอยางมีคุณภาพประสิทธิภาพ สูง
กวาผูที่ไมสําเร็จการศึกษา และเมื่อพิจารณาถึง มิติดานเจตคติ เกี่ยวพันกับมิติดานความรูสึกสวนบุคคล ที่ไมชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับมิติดานสุขภาพ และมิติดานทักษะ มิติดานเจตคติ มักจะเกี่ยวของกับตัวบุคคลเอง หรือบุคคล
อื่นๆ กลุมบุคคลที่มีความรู สึกนึกคิดเปนลบ ยอมมีคุณภาพดอ ยกวากลุมบุคคลที่มีความรูสึกนึกคิดในทางบวก ที่
สามารถปรับตัวเขากับองคกรอยูตลอดเวลา อยูรวมกับบุคคลอื่นๆ ไดอยางมีความสุข
จากความคิดเห็นของผูเขียน ที่มีตอมิติดานสุขภาพ มิติดานทักษะ และมิติดานเจตคติ นั้น เปนลักษณะของ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ และมีคุณคาที่ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ตองมีกลุมคนเหลานี้ไวภายใน
องคกรเพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง มักมี
ศักยภาพในตัวเองที่แตกตางกัน ทั้งทางดานทักษะ ความรูความสามารถ ประสบการณในการปฏิบัติงานที่แตกตาง
กัน เมื่อนํามาพิจารณารวมกันแลว ผูเขียนมองถึงผลงานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย ผลการดําเนินงานจะเปนสิ่งสะทอนถึงศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ที่สามารถนํามา
สังเคราะห วิเคราะหไดวาทรัพยากรมนุษยนั้น มีศักยภาพในตัวบุคคลมากเพียงใดในการปฏิบัติงาน และสามารถดึง
ศัก ยภาพความสามารถที่ ซ อ นในตั ว บุ คคลออกมาใช ไ ด อย า งเต็ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลใหเ ป น ไปตาม
วัตถุประสงคของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง และสอดคลองกับแนวความคิด ของผูบริหาร กรรมการ
ผูจัดการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ที่ไดเสนอแนะความคิดเห็นไว กับผูเขียนเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยภายในองคกรของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ถึงความสําคัญในการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ตอง พิจารณา มิติดานสุขภาพ มิติดานทักษะ และมิติดานเจตคติ รวมในการตัดสินใจรับบุคคลเขามาภายใน
องคกรเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
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ขอบเขตการบริหารทรัพยากรมนุษย
ดานความคิดเห็นของผูเขียนคิดวา การเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันของโลกเทคโนโลยีทางอินเตอรเน็ต รวมถึง
ระบบ E-bidding คือ การประมูลงานจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐ ทั้งบริการ และสินคาดวยการทําเอกสารรายการประมูล
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงานของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ใหองคกร
เกิดความสะดวกสบาย แม นยํ าในการบริหารจัดการ ถูกต องมากขึ้น องคกรจํ าเปนตองนําเทคโนโลยีเทคนิคดาน
อินเตอรเน็ตมาปรับปรุงใชกับระบบการการปฏิบัติงานในยุคปจจุบันทั้งทางดานการเงิน การบัญชี ดา นการบริหาร ใน
แตละแผนก ภายในองคกร ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความนาเชื่อถือ มากยิ่งขึ้นทางดานการจัดเก็บเอกสาร ของ
ขอมูลภายในที่ตองการความแมนยํา ของพนักงาน การคํานวณเงินเดือน การบันทึกเวลา เขา-ออก ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองคกร ถาขอมูลเกิดการผิดพลาดหรือไมเปนไปตามระบบที่วางไว เอกสารงาน อาจเกิดขอผิดพลาด
หรือสูญหายไดเชนกัน ซึ่งเปนปญหาในการสํารองขอมูลหรือการจัดเก็บเอกสาร เปนอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงาน
ทําใหคณะผูบริหารไมสามารถทราบขอมูลที่แทจริง เพื่อนําข อมูลไปพัฒนาใหกับองคกรตอไปในอนาคต จึงจําเปน
จะตองมีการคิดคนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยขึ้น เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการที่สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงาน
ภายใตวัตถุประสงคขององคกร ที่ยังไมมีเทคโนโลยีใด ๆ ที่สามารถมาทดแทนไดอยางจริงจังและยั้งยืน
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย
เปนการบริหารทรัพยากรมนุษย ตามแนวทางของการปฏิบัติงานเพื่อนําสูเปาหมาย ตามวัตถุประสงคของ
องคกร การบริหารทรัพยากรมนุษยตามนโยบาย หมายถึง กระบวนการวางแผนมาตรฐานที่ถูกกําหนดไวใหเปนไป
ตามนโนบายของผูบริหารตามแนวทางกวางๆ เพื่อชี้แนะการปฏิบัติ การคิดการตัดสิ นใจในการบริหารทรัพยากร
มนุษยของผูบริหาร ตามนโยบายดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มีความมุงหมาย เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของ
องคกรจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม เพื่อชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดงาย เพื่อใหผูบริหารเกิดความ
เชื่อมั่นในการแกไขปญหา และอุปสรรค เปนการปองกันเหตุ และผลที่เกิดจากการตัดสินใจของผูบริหาร
ชัจจชนันต ธรรมจินดา.(2553) ไดอธิบายการบริหารทรัพยากรมนุษย ไวอยางนาสนใจ วาเปนเรื่องของการ
จัดการทรัพยากรมนุษยที่มี 2 แบบดวยกัน คือแบบไมนวม (Soft HRM) และจัดวาบุคลากรในองคกรเปนทรัพยสินที่
มีคา ตอองคกรที่ควรบํารุงรักษา ทั้งทางการบูรณาการ (integration) ทางดาน นโยบายทรัพยากรมนุษย (HR
policies) เพื่ อ บุ ค ลกรมี ค วามยึ ด มั่ น (commitment) ต อ หน า ที่ พั น ธกิ จ ด ว ยความเต็ ม ใจ มี ค วามยึ ด หมั่ น
(flexibility) ในการปฏิบัติงานไมยึดติดกับกรอบแนวความคิดเดิมๆ แตตองมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคตามสถานการณ
ได เพื่ อเปน การเพิ่ ม คุณ ภาพ (quality) ในการปฏิบั ติง าน และแบบไม แข็ง (hard approach) ส ว นใหญ
ผูประกอบการจะแนนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของยุทธศาสตร ในรูปแบบนี้จะถื อวาเปนการ
จัดการบริหารทรัยพากรมนุษย ภายใตแนวทางที่จะทําใหโครงสรางองคกร (organizational structure) กับ
กระบวนการทรัพยากรมนุษย (Human Resource System) มีความสอดคลองกัน (alignment) เพื่อใหระบบ
สามารถขับ เคลื่ อนดํา เนิ นการไปขางหน า เป นไปตามวั ตถุประสงคของเป าหมายขององค กร ทั้ ง 2 แบบลว นมี
ความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อนํามาซึ่งการจัดการคนไดอยางมีคุณภาพประสิทธิภาพ
จิตติมา อัครธิตพงศ (2556, หนา 271) ไดอธิ บายถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงขอควรปฏิบัติสําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเรื่องกระบวนการที่สําคัญ มีความละเอียดออนใน
ทุกขั้นตอนของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในเชิงนโยบาย และวัตถุประสงคเพื่อเปนการวัดศักยภาพ ความรู
ความสามารถของบุคลการในองคกร เพื่อนํามาสูแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการฝกอบรมในอนาคต
ผูบริหารของธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ไดกลาวเสนอแนะถึงความจําเปนขององคกรของผูประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสรางทาง ไววาตองกําหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย ดวยหลักเหตุผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
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1. เหตุผลของการกําหนดนโยบาย ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ถึงสิ่งที่ผูบริหารควรกระทําเพื่อให
รูแนวทางในการกําหนดกระบวนการวางแผนในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบขั้นตอนในการดําเนินงานทั่วไป แม
การวางแผนรางนโยบายตางๆ จะไมอาจควบคลุมไดทุกเรื่อง แตก็เปนการดีที่บุคลากรผูปฏิบัติงาน หรือพนักงานใน
บริษัท องคกรไดรูหลักการปฏิบัติงาน และปรัชญาขององคกรถึงแนวทางในการสรางแรงจูงใจ ในการบริหารงานที่
จะสงผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
2. วัตถุประสงคของการกําหนดนโยบาย บนพื้นฐานของนโยบาย ของวัตถุประสงคของนโยบายที่กําหนด
ขึ้นมาเพื่อใหทราบเปาหมาย นโยบายจะกําหนดขึ้นไมไดถาผูบริหารไมมีจุดประสงคเปาหมายเปนอยางไร เชนการ
กําหนดผลตอบแทนสรางแรงจูงใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงานที่สามารถดําเนินงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วาง
ไวเปนการสรางเปาหมายร วมกัน ในรูปแบบโบนัส การเลื่อนขั้น เปลี่ยนแปลงตําแหนงงานที่เหมาะสมกับทักษะ
ความสามารถที่สูงขึ้น จริงอยูที่แตละบุคคลจะมีวัตถุประสงคเปาหมายที่แตกตางกัน แตในหลักการปฏิบัติงานแลว
จะเหมือนกัน ซึ่งพอจะสรุปไดเปนลักษณะตางๆ ไวตามลักษณะ เงินเดือน สวัสดิการ สภาพการทํางาน โอกาสดาน
ความกาวหนา ความสําคัญของตัวบุคคล และความสําคัญของกลุมบุคคล ในแตละดาน
เงิ น เดื อน เป น ค า จ า งที่ เป น ที่ ย อมรับ กัน ทั่ ว ไปว า การปฏิ บั ติ ง านต อ งการค า จ า งและ บุ ค คลยิ น ยอม
ปฏิบัติง านอยา งใดอยางหนึ่ งนั้นก็เพราะเหตุผ ลเรื่องเงินเดือน คาจางที่เหมาะสมกับความยากของงานที่ไดรับ
มอบหมาย รองลงมาเปน เรื่อง สวั สดิการ แมวาเงินเดือน คาจา งที่ไ ดรับจะเป นที่พอใจในตําแหนง งานที่ ไดรับ
มอบหมายแลวสวัสดิ์การความเปนอยูของพนักงาน บุคลากรในองคกรก็จําเปนสิ่งสําคัญในการสรางแรงจูงใจใหเกิด
ความผูกพันที่มีตอองคกรอยางยิ่ง ดานความปลอดภัยทางดานรางกายรวมถึงสภาพแวดลอมความเปนอยูทั่วไปของ
บุคลากร สวัสดิ์การทั่วไปนั้นหมายถึง คารักษาพยาบาล ที่พักอาศัย คาน้ํา คาไฟ อื่นๆ รวมถึง สภาพการทํางาน
แมวาอัตราคาจางจะเปนที่จูงใจหลักของการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอ มการปฏิบัติงานที่ดีก็เปนสิ่งสําคัญเปนที่
ตองการของลูกจาง พนักงานผูปฏิบัติงานทั่วไปที่มีความตองการ เปนปจจัยทําใหสามารถปฏิบัติงานในองคกรนั้นได
ยาวนาน มีความสุขอยูกับเพื่อนรวมงานได แตถาองคกรใดมีสภาพการทํางานที่ไมดี เชน หองทํางานแนนเกินไป
ไฟฟาไมสวางไมเพียงพอ อากาศรอนหรือหนาวเกิน สกปรกและรูสึกไมปลอดภัย สิ่งเหลานี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให
สุขภาพรางกายของบุคคล พนักงาน บุคลากรเปนอันตรายได
และยังรวมถึง โอกาสดานความกาวหนา นั้นหมายถึงความกาวหนาทางดานหนาที่การงาน ที่จะไดรับการ
เลื่อนขั้น เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่สูงขึ้น ซึ่งเปนเรื่องยากกวาอัตราเงินเดือน หรือคาจาง แตอยางไรความปรารถนา
ของพนักงาน บุคลากรทุกคนที่อยากมีตําแหนงที่สูงขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้นตามตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังนั้นสถานะ ตําแหนงงานในอนาคตจึงเปนแรงจูงใจ อีกอยางหนึ่งที่ทําใหพนักงาน บุคลากรในองคกรแสวงหาการ
พัฒนาทักษะความรู ความสามารถในการพัฒนาตัวตนใหมากยิ่งขึ้นเพื่อความกาวหนาที่รออยูขางหนาอยูเสมอ แตก็
ยังมีพนักงาน บุคลากรบางคนที่ หรือสวนนอยเทานั้นที่มองวาตําแหนงงานที่สูงขึ้น มีความยากลําบากมากขึ้น และ
ความรับผิดชอบมากขึ้นเกินความสามารถของตนที่จะรับผิดชอบได ในขณะที่ ความสําคัญของตัวบุคคล ผูบริหาร
สมัยใหมมีความตื่นตัวในเรื่องใหมๆ เสมอ ทําใหพนักงาน บุคลากรประสบความสําเร็จในหนาที่ และมีความรูสึกวา
ตัวเองเปนบุคคลสําคัญในองคกรนั้นๆ ซึ่งสวนใหญบุคลากรจะมองวาอัตราคาจางเงินเดือนจะเปนปจจัยตนๆ ในการ
ตัดสินใจเลือกงาน แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการจึงพยายามแสวงหาโอกาสที่จะหางานใหมเสมอที่จะทําให
ตนเองมีความสําคัญยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันฝายบริหารก็จะไดรับประโยชนจากความคิดเห็นของพนักงาน สงผลให
เกิดความ สําคัญของกลุมบุคคล เปนเรื่องสําคัญตอเนื่องจากความตองการของตัวบุคคล ถึงความสําคัญของกลุม
บุคคลที่รวมตัวมีความตองการเหมือนกัน เปนปรากฏการณที่เกิดกับทุกองคกร ในทุกหนวยงานมีความคิดเห็นที่
แตกตาง และมีอิทธิพลตอการบริหารมาก เปนเรื่องที่ฝ ายบริหารตองใหความสําคัญและใสใจเมื่อกลุมไมเห็นดวย
และรวมกลุมกันตอตานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรียกรองเมื่อเกิดความตองการ
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ดังนั้นการเรียนรูในพฤติกรรมของกลุมคนดังกลาวจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหองคกรไดรับความสําเร็จ จาก
ความคิดเห็นของผูเขียน ดานนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนสิ่งที่ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง
ในทุกองคกรตองกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขขึ้นเพื่อใหบุคคล บุคลากรภายในองคกรเกิดความเชื่อมั่นกับ นโยบายการ
ปฏิบัติงาน เพราะบุคลากรทุกคนลวนมีความตองการความสะดวกสบาย ความมั่นคงในการทํางาน ความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรัพย สิ น รวมถึง ความเชื่ อ มั่น ในอนาคตพวกเขาที่ จะได รับการเลื่ อนขั้น ตํา แหน ง เงิ น เดือน และ
สวัสดิการดานอื่น ๆ ที่องคกรมอบใหขณะที่ปฏิบัติงานอยูภายในองคกรของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง
การวางแผนทรัพยากรมนุษย
การวางแผนการใชทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่ผูบริหาร ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง
กําหนดกฎเกณฑเงื่อนไขการกระบวนวางแผนในการดําเนินงาน เพื่อใหบุคลากรภายในองคกรนําไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันเพื่อใหเกิดความเขาใจในการรวมงาน และตอเนื่องในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ที่กําหนดไว การวางแผนทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญมากสามารถนําความรู
ประสบการณ เขามาประกอบการบริหารทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนที่ขาดไมไดในการบริหารทรัพยากรมนุษย คือ
การวางแผน (Planning) การบริหารงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย ต อ งอาศั ย ผู มี วิ สั ย ทั ศ น (Vision) ที่ กว า งไกลเขา ใจ
สถานการณตางๆ รอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถนํามาวิเคราะหสังเคราะหตามหลักเหตุและผล ที่เกิดขึ้นทั้ง
ในปจจุบันและอนาคต ที่จะมีผลกระทบตอทิศทางในการดําเนินงาน และความตองการดานบุค คลขององคกร
ผูบริหารสามารถวางแผนการใชทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning : HRP) ไดอยางรัดกุม และรอบ
คอยใหเกิดการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการขององคกรในและละไตรมาส หรือ
ชวงเวลาที่กําหนดแผนงาน ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2549)
วางแผนทรัพยากรมนุษย จากความหมายที่กลาวมาขางตน ผูเขียน พบวา สอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง “วางแผนทรัพยากรมนุษย” ของผูประกอบการธุรกิจเปนกระบวนการใน
การวางแผนคาดการณในอนาคตถึงความตองการดานทรัพยากรมนุษยขององคกร ที่สงผลถึงการกําหนดนโยบาย
วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับบุคคล บุคลากรที่ ตอบสนองตอปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ กอนที่บุคคลจะเขารวมงาน
กับองคกร ระหวางปฏิบัติงานอยูในองคกรจนกระทั้งพนสภาพการปฏิบัติงานจากองคกร จะเห็นไดวาการวางแผน
ทรัพยากรมนุษยจะประกอบไปดวย กระบวนการ เปนกระบวนการที่ตองวางแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดย
ผูบริหารตองวางแผนการใชทรัพยากรมนุษยโดยการเก็บขอมูล ศึกษาสังเคราะห วิเคราะหขอมูล เพื่อวางแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบผลและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณอยูตลอดเวลา แต
มิใชการกระทําที่มีลักษณะแบบครั้งตอครั้ง หรือเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา แตเป นกระบวนการวางแผน
ล ว งหน า ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ใน การคาดการณ ของผู บ ริหารที่ มี ค วามรู ทั กษะความสามารถและ
ประสบการณยอมตองคาดการณสถานการณในอนาคตกับความตองการดานบุคคล ถึงความตองการขององคกรดาน
แนวโนมการใชทรัพยากรมนุษย บุคคลที่มีทิศทางออกมาในลักษณะใด หรืออาจเปนกระบวนการในการปฏิบัติงานที่
เปลี่ยนแปลง โดยผูบริหารทรัพยากรมนุษยมีความเขาใจสถานการณสภาวะแวดลอมที่มีผลตอองคกร ทั้งในระดับมห
ภาคและระดับจุลภาค ไวลวงหนา
หลังจากการคาดการณถึงสถานการณที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผูบริหารทรัพยากรมนุษย บุคคลในองคกร
ตอ งกํา หนดนโยบาย วิ ธี ป ฏิบั ติ ใหแกบุ คลากร เพื่ อเป น แนวทางในการนํ า ไปปฏิ บั ติ ในแต ล ะกิจกรรม เพื่ อให
สอดคลองและสามารถดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดอยาง
เหมาะสม และองคกร ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มีความสามารถตองสรางสมดุล
ภายในองคกรระหวางทรัพยากรมนุษยใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพราะกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย เปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางหลักประกันคุณภาพวาองคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน ตามที่องคกร
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ตองการมารวมงานในจํานวนที่เหมาะสมกับความตองการขององคกร และ ดานบุคลากร ผูบริหารแสวงหาบุคลากร
ที่มีคุณภาพเขามารวมงาน บุคลากรที่มีคุณภาพยอมเปนบุคลากรที่องคกรตางๆ ตองการในขณะที่บุคลากรที่ไม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงยอมขาดโอกาสในการเลื่อนขั้น ตําแหนงงาน การที่องคกรมีบุคคล ทรัพยากรมนุษยมี
คุณภาพประสิทธิภาพมารวมงาน ยอมสงผลใหองคกรเติบโตสูความสําเร็จ
จึงสรุปไดวาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จําเปนตองมีกระบวนการใน “การวางแผนทรัพยากรมนุษย” ไมวา
จะเปนการปฏิบัติงานใดๆ หนวยงาน โครงการ หรือองคกรลวนตองมีกระบวนการวางแผนเขามาเกี่ยวของ เพื่อ
ความเปนระบบระเบียบขั้นตอนที่ผูปฏิบัติสามารถนําไปปฏิบัติไดในทิศทางเดียวกัน ทําใหผูบริหารสามารถพยากรณ
และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองแมนยํา อีกนัยหนึ่งคือลดปญหาการขาดแคลนแรงงานภายในองคกร
และผูเชี่ยวชาญในงานเฉพาะทาง เมื่อเกิดปญหาการเขา ออกของบุคลากรบอยครั้ง

สรุป
การบริหารทรัพยากรมนุษยภายในองคกรของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ผูบริหารจะปฏิเสธ
ไมไดวา การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนปจจัยหลักในการพัฒนาองคกรของผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง
ทาง ในยุคการแขงขัน สูง ที่ตองอาศัยระบบ E-bidding คือกระบวนการประมูลงานจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐ
ทั้งบริการ และสินคาโดยการทําเอกสารรายการประมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพิ่มความสะดวกแมนยําถูกตองใน
งานเอกสาร ฉะนั้นบุคลากรภายในองคกรจําเปนตองมีทักษะความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสมัยใหมทั้งระบบ
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงานเฉพาะทางสูงขึ้น
ปจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษยมีบทบาท สงผลการเปลี่ยนแปลงแกผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง
อยางมาก ธุรกิจจะเติบโตไดตองอาศัยกําลังคนที่มีทักษะ ความรูความสามารถดานประสบการณในการใชเทคโนโลยี
เทคนิค เขามาชวยในการดําเนินงานกอสรางทาง ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมีเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยยังคง
อาศัยการนําเขาจากตางประเทศเปนหลัก แตก็ไมสามารถเขามาทดแทนทรัพยากรมนุษยไดอยางจริงจัง ทําให
ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสร างทาง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตองพิจารณาหาคุณลักษณะของบุคลากรที่มี
องคประกอบทั้ง 3 มิติ เพื่อนํามาซึ่งการตัดสินใจรับเขามาบรรจุงานประกอบไปดวย มิติดานสุขภาพ ที่ปราศจาก
โรคภัย การเจ็บปวยทางดานกายภาพ (physical) และจิตภาพ (Psychological) บุคคลที่มีรางกายและจิตใจ
สมบูรณยอมมีคุณภาพสูงกวาบุคคลที่มีรางกายไมสมบูรณ หรือบุคคลที่มีโรคประจําตัว, มิติดานทักษะ เปนที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวาบุคคลที่มีทักษะความรู ความสามารถ มีประสบการณในการปฏิบัติงานยอมเปนบุคคลที่ไดรับการ
ยอมรับจากผูอื่น ระดับการศึกษาก็มีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถความเขาใจในงานไดดีกวา
บุคคลที่ไมจบการศึกษา ซึ่ง อาศัยเพียงประสบการณในการปฏิบัติงานเพียงอยางเดียว ดังนั้นระดับการศึกษาจึงมี
ความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ที่สามารถจัดคนใหเหมาะสมกับความสามารถในตําแหนงงาน
ที่วาง และ มิติดานเจตคติ เกี่ยวพันกับมิติดานความรูสึกสวนบุคคล ที่ไมชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับมิติดานสุขภาพ
และมิ ติ ดา นทั กษะ มิ ติ ด า นเจตคติ มั ก จะเกี่ย วของกับ ตั ว บุคคลเอง หรือบุ คคลอื่น ๆ ด า นพฤติ กรรมความคิ ด
กลุมบุคคลที่มีความรูสึกนึกคิดเปนลบ กับองคกร ยอมมีคุณภาพดอยกวากลุมบุคคลที่มีความรูสึกนึกคิดในทางบวก
ที่สามารถปรับตัวเขากับองคกรอยูตลอดเวลาสามารถสงเสริมซึ่งกันและกัน และอยูรวมกับบุคคลอื่น ไดอยางมี
ความสุข อยางไรก็ตามทั้ง 3 มิติดังกลาวจะชวยใหผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง สามารถจัดสรรคนให
เหมาะกับงาน ในตําแหนงที่วาง ลดปญหาขาดแรงงานผูเชี่ยวชาญ ภายในองคกรของผู ประกอบการธุรกิจรับเหมา
กอสรางทางที่ตองอาศัยคน บุคลากรที่มีทั้งทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณเฉพาะทาง ดานเทคนิคสูง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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และในอนาคตผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสรางทาง ตองอาศัยกําลังคนที่มีความรูความสามารถดาน
เทคนิค เทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อลดชองวางทางการแขงขัน เพิ่มความไดเปรียบทางการตลาดยกระดับขององคกร ให
มีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น ในทางกลับกันบุคคล บุคลากรภายในองคกรเอง ก็ตองเพิ่มศักยภาพการเรียนรูใหมาก
ขึ้น เพื่ อรัก ษาสถานะภาพการทํ า งาน ตํ า แหน ง งานที่ เป น อยู หรือเพื่ อการใหไ ด ม าซึ่ ง งาน ตํ า แหน ง เงิ น เดื อ น
สวัสดิการอื่น ๆ ที่สูงขึ้น และเหมาะสมกับความสามารถที่ไดรับมอบหมาย
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แนวทางการจัดการลดตนทุนแรงงานกอสรางในธุรกิจรับเหมากอสราง
Management of Construction Cost Reduction in Construction Business

ผูวิจัย

ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท

บทนํา
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอ ลักษณะปญหาตนทุนดานแรงงานกอสรางในสภาวะการณที่
ขาดแคลนแรงงาน (ตางดาว) และเสนอแนวทางจัดการลดตนทุนในธุรกิจรับเหมากอสรางเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยทําการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และสรุปสาระสําคัญเพื่อเปน
แนวทางในการวิจัยตอไป
จากการศึกษาพบวาลักษณะปญหาตนทุนดานแรงงาน ดังนี้ 1) การบังคับใชกฎหมายดานแรงงานตางดาว
ตนทุนดานแรงงาน ทักษะ (Skill) ของแรงงานกอสราง(ตางดาว) การควบคุมคุณภาพในธุรกิจรับเหมากอสรางและ
การบริหารตนทุนแรงงานโครงการ สําหรับ 2) เสนอแนวทางการจัดการตนทุนในโครงการ ไดแก การบริหารตนทุน
ดานวัสดุ การบริหารตนทุนดานแรงงาน การบริหารตนทุนดานเวลา การบริหารตนทุนดานคุณภาพ การบริหาร
ตนทุนดานการแขงขัน การสนับสนุนของภาครัฐและการใชเทคโนโนโลยี ของการกอสรางเพื่อลดตนทุน
คําสําคัญ : การจัดการ ตนทุน แรงงานกอสราง ธุรกิจรับเหมากอสราง
Abstract
The purpose of this academic was both to the problem of labor costs in the shortage
of labor (foreigners) and proposed solutions to reduce costs in the construction business to
achieve the highest efficiency to enhance competitiveness in order to Increase the
competitiveness which analyzing the relevant literature. And summarizing the essence to
guide the research further.
The results of study were as follows 1) Law enforcement of foreigners workers,
labor costs, skills of construction workers (foreigners), quality control in the construction
business and Project cost management 2) Provide cost management guidelines for the
project, including material cost management, labor cost management, time management,
quality cost management, competitive cost management, government support and use
technology of construction to reduce costs.
Keyword : construction business, management, construction cost, Construction worker

บทนํา
มูลคากอสรางของไทยในป 2561-2563 จะขยายตัวเฉลี่ย 7-9% ตอป เนื่องจากจากการขยายการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่คาดวาโครงการสวนใหญสามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว ขณะที่งานกอสรา
ภาคเอกชนคาดวาจะฟนตัว โดยเฉพาะที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ตามแนวเสนทางรถไฟฟาใหม และโรงงานที่จะ
เติบโตในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกปริมาณงานกอสรางในประเทศเพื่อนบานมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตามแผนของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการขยายลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งจะเปนโอกาสให
ผู รั บ เหมาก อ สร า งไทยสามารถขยายตลาดไปยั ง ประเทศใกล เ คี ย งได เ พิ่ ม ขึ้ น โดย งานก อ สร า งในประเทศ
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แบงออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะผูวาจางงานไดแก งานกอสรางของภาครัฐและงานกอสรางของภาคเอกชน
โดยมีสัดสวนของมูลคาการลงทุนเฉลี่ย 53:47 (ศูนยวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561) โดยงานกอสรางของภาครัฐ:
สวนใหญเปนโครงการลงทุนโครงสรางพื้นฐานคิดเปนสัดสวนเกือบ 80% ของมูลคากอสรางงานภาครัฐทั้งหมด สวน
ที่เหลือเปนโครงการกอสรางอาคารของรัฐ ที่พักขาราชการ และโครงการอื่นๆเชน โครงการการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ผูรับเหมากอสรางรายใหญมักจะไดเปรียบในการรับงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานขนาด
ใหญ เนื่องจากมีประสบการณ มีความชานาญเฉพาะดาน มีศักยภาพทางการเงิน และมีการพัฒนาเทคนิคและ
เทคโนโลยีในงานกอสรางมาอยางตอเนื่อง สวนผูรับเหมา SMEs จะมีโอกาสรับงานภาครัฐในลักษณะของผูรับเหมา
ชวง (Sub-contractors) ในขณะที่ งานกอสรางของภาคเอกชน: กระจุกตัวในงานกอสรางที่อยูอาศัยเฉลี่ย57%
ของมูลคากอสรางงานภาคเอกชนทั้งหมด ที่เหลือเปนงานกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมสัดสวน 11% พาณิชยกรรม
10% และอื่นๆ อีก 22% เชนโรงแรม และโรงพยาบาล โดยงานกอสรางภาคเอกชนมักผันแปรตามความเชื่ อมั่นใน
การลงทุนซึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพการเมือง การลงทุนโครงสรางพื้นฐานและ
นโยบายกระตุนการลงทุนของภาครัฐทั้งนี้ผูรับเหมารายใหญที่เนนรับงานกอสรางภาคเอกชนโดยสวนใหญมักมีอัตรา
กาไร (Margin) มากกวารายที่เนนรับเหมางานภาครั ฐ แตโครงการขนาดใหญของภาครัฐสวนมากมีมูลคาสูงกวา
โครงการขนาดใหญของภาคเอกชนสวนดาน ผูรับเหมา SMEs กลุมงานกอสรางภาคเอกชน โดยทั่วไปเปน
โครงการที่มีมูลคากอสรางนอยและมีขั้นตอนการกอสรางไมซับซอน (ศูนยวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561)
การออก พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 มีปญหาในทางปฎิบติอยางมาก เนื่องจาก
ประเทศไทยอยูในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานมานานมากแลว ในขณะที่การออกกฎหมายมาจากมุมมองของกลไกรัฐ
ตามลําพัง ทําใหการแกไขปญหาแรงงานตางดาวครั้งนี้สงผลกระทบตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยาง
หลี กเลี่ ยงไมไ ด ในขณะที่ การฟ นตั วทางเศรษฐกิจ ในประเทศไทยเป น ไปอยา งทรงตั ว ในจังหวะเวลาการออก
กฎหมายบังคับใชนี้ มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองออกเปนพระราชกําหนดที่มีบทบัญญัติรวม 145 มาตรา แทนที่
จะเปนพระราชบัญญัติที่มีความรอบคอบในการพิจารณาหรือไม ซึ่งดูเหมือนวากลไกรัฐจะไมไดคํานึงขอเท็จจริงใน
ประเด็นเหลานี้ และทําใหการแถลงผลการประชุมเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลังจากออก พ.ร.ก. การบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 ที่มีเนื้อหาหลักอยูที่การใชมาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใชบทลงโทษใน
4 มาตราของ พ.ร.ก. แรงงานตางดาวออกไป 180 วัน โดยจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2561 และมีประเด็น
ที่นาหวงจนอาจกลายเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมไทยบางสวนอาจตองลมหายจากไป
โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สิ่งทอ กอสราง เครื่องหนังและการเกษตร เพราะสวนใหญใชแรงงานตาง
ด า วเกื อบทั้ ง สิ้ น ยกเว น อุต สาหกรรมขนาดใหญ และมี เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง ซึ่ ง มี น อ ยในประเทศไทย (บุ ญ ทอง
เอื้อหิรัญญานนท, 2560) อยางไรก็ตาม ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาแรงงานตางดาวเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ
โครงสรางและการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แรงงานตางดาวโดยเฉพาะแรงงานทักษะตํ่าที่มาจากประเทศเพื่อนบาน
3 สัญชาติไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา ไดกระจายไปอยูในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใชกําลั งแรงงานสูงสวน
หนึ่งจากคานิยมที่คนไทยรุนใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน เลือกที่จะทํางานที่ใชกําลังนอยกวา อีกทั้งประเทศไทยไดเริ่ม
เขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหจํานวนแรงงานนอยกวาความตองการ ทําใหผูประกอบการเลือกที่จะใชแรงงานตางดาว
ทดแทน อยางไรก็ตาม แรงงานตางดาวจํานวนหนึ่งไดเขามาสูระบบอยางผิดกฎหมายสงผลกระทบตอทั้งความมั่นคง
และอาจสงผลทําใหเกิดมาตรการกีดกันทางการคาของไทยในบางกลุมประเทศ ภาครัฐจึงไดออกพระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 (พ.ร.ก.แรงงานตางดาว)เพื่อบริหารจัดการแรงงานต างดาวให
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ดี การออก พ.ร.ก.แรงงานตางดาว เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนกระทบตอภาค
ธุรกิจจํานวนมาก จนกระทั่งรัฐบาลไดผอนปรนการใชมาตรา101, 102, 119 และมาตรา 122 ของ พ.ร.ก.แรงงาน
ตางดาวจนถึง 1 ม.ค. 2561 จากขอมูลแรงงานตางดาว พบวา ธุรกิจที่ใชแรงงานตางดาวเปนสัดสวนที่สูงที่สุด
3 ลําดับแรก ไดแกธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจการใหบริการตางๆ และเกษตรและประมง ซึ่งผูประกอบการขนาด
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ใหญที่มีการใชเทคโนโลยีในระดับสูง อาจจะปรับตัวไดดีกวาผูประกอบการ SME ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบ
จากพ.ร.ก.แรงงานตางดาวมากกวา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวที่สวนใหญเปนแรงงานทักษะตํ่าเขามาจํานวน
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา ตัวเลขสถิติ
จากกรมการจัดหางาน ณ 30 ก.ค. 2560 พบวา มีจํานวนคนตางดาวทีไ่ ดรับอนุญาตทํางานคงเหลือกวา 1.6 ลานคน
โดยเปนแรงงานจากพมา ลาว กัมพูชา กวา 1.3 ลานคน อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ภาครัฐรับแจงการทํางานของคน
ตางดาวทั่วประเทศที่ยังไมไดลงทะเบียน ระหวาง 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560ทําใหมีแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อน
บาน 3 สัญชาติมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกราว 8 แสนราย ทําใหมีขอมูลแรงงานในระบบทั้งสิ้นกวา 2.1 ลานคน
แรงงานตางดาว 3 สัญชาตินี้กระจายอยูในหลายธุรกิจ โดยสวนใหญจะอยูในกิจการที่ใชแรงงานสูงโดยเฉพาะธุรกิจ
รับเหมากอสราง การใหบริการ และเกษตรและการประมง ซึ่งกิจการเหลานี้มีสัดสวนของผูใชแรงงานตางดาวตอ
แรงงานไทยที่คอนขางสูง โดยจากการประเมินของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา สัดสวนของผูใชแรงงานตางดาวตอ
แรงงานทั้งหมดในประเทศไทยในธุรกิจรับเหมากอสรางอยูที่รอยละ 26.9 ธุรกิจการใหบริการรอยละ 16.4 และ
ธุรกิจเกษตรและการประมงรอยละ 3.7 ในขณะที่สัดสวนแรงงานตางดาวใน 3 ธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 64 ของ
แรงงานตางดาวทั้งหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
อยางไรก็ตามซึ่งตอมาทางรั ฐบาล ไดออกพระราชกําหนดการบริ หารจักการการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อแกปญหาแรงงานตางดาวใหเขาระบบและถูกตองตามกกฎหมายซึ่งในการบังคับใช
กฎหมายมีสาระที่สําคัญเพื่อใหนายจางตองปฎิบัติตาม พรก. ฉบับนี้ไดแก 1) คนตางดาวที่จะสามารถทํางานใน
ราชอาณาจักรไดตองไดรับอนุญาตใหทํางานจากนายทะเบียน ซึ่งหากคนตางดาวทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางาน
หรือมีใบอนุญาตทํางานแตไปทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได จะเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 8 แหง
พระราชกําหนดการบริหารจักการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตองระวางโทษปรับตั้งแต
5,000 – 50,000 บาท 2)นายจางรับคนตางดาวโดยที่คนตางดาวไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือใหคนตางดาวที่มี
ใบอนุญาตทํางานทํางานนอกเหนือจากสิทธิจะทําได จะเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 – 100,000
บาทตอคนตางดาวที่จาง 1 คน 3) หากผูนั้นกระทําความผิดซ้ํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต
50,000 – 200,000 บาท ตอคนตางดาวที่จาง 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ และ 4) หามมิใหจางคนตางดาวทํางานเปน
เวลา 3 ป (สํานักบริหารแรงงาน, 2561) ในขณะที่ประเทศไทยมีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ คือสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา จํานวนทั้งสิ้นกวา 3.8 ลานคน ซึ่งเปนแรงงานที่เขาเมืองและทํางานอยางถูกกฎหมายประมาณ 2 ลาน
คนและในสวนที่เหลือคือแรงงานประเภททั่วไปที่ไดรับการผอนผันใหเขามาทํางานประมาณ 1.9 ล านคน ซึ่งรัฐบาล
ภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีมาตรการผอนปรนใหแรงงานตางดาวได รับ
อนุญาตใหอยูในประเทศและทํางานไดจนถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยแรงงานตางดาวตองพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ
ในชวงเวลาดังกล าว (ตามคําสั่ง หัวหน า คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก ไขขอขัดของในการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (สํานักบริหารแรงงาน, 2561)
อยางไรก็ตามหากแรงงานตางดาวขาดหายไปจะกระทบกับธุรกิจใดบาง จากขอมูลของกรมการจัดหางาน
พบวาธุ รกิจรับเหมากอสราง เกษตรกรรม และกิจการต อเนื่อง (รวมประมงและแปรรูปอาหารทะเล) โรงแรม
ภัตตาคาร และคาขาย เปนกลุมธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีแรงงานตางดาวอยูในกลุมธุรกิจ
เหลานี้จํานวนมาก สําหรับธุรกิจขนาดใหญอาจจะไดรับผลกระทบไมมากนักจากการที่ธุรกิจเหลานี้มีกระบวนการ
ผลิตที่ใชเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะสามารถปรับตัวจากการขาดหายของแรงงานตางดาวไดในระดั บ หนึ่งอยางไรก็ตาม
ธุรกิจ SME ที่มีเตรื่องจักรที่ต่ํากวาและตองใชแรงงานเขามามีสวนรวมในการผลิตมากจะไดรับผลกระทบอยาง
หลีกเลี่ยงไมไดการบังคับใช พ.ร.ก.แรงงานตางดาว เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 กอนที่จะมีการผอนปรนการใชมาตรา 101,
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102, 119 และมาตรา 122 ไดสงผลใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติจํานวนหนึ่งกลับภูมิลําเนา ไดเกิดผลกระทบ
ทางดานตนทุนแรงงาน โดยผลในทางตรงเกิดจากการที่นายจางตองหาแรงงานทดแทน ในขณะที่ผลทางออม จะเกิด
จากแนวโนมที่แรงงานอาจเรียกรองคาจางแรงงานที่สูงขึ้นจากการทํางานที่หนักขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป
ในขณะที่ ไมวาจะเร็วหรือชา การบังคับใช พ.ร.ก. แรงงานตางดาวก็จะตองเกิดขึ้น ซึ่ง SME ก็จะตองทําใหแรงงาน
ต า งด า วที่ มี อ ยู ถู ก ต องตามกฎหมาย อย า งไรก็ ต าม การดํ า เนิ น การตามกฎหมายอาจจะส ง ผลใหต น ทุ น ของ
ผู ป ระกอบการสู ง ขึ้ น การลงทุ น ทางด า นเทคโนโลยี สู ง ขึ้ น เข า มาทดแทนแรงงาน จึ ง เป น หนึ่ ง ในทางเลื อ กที่
ผูประกอบการ SME ควรคํานึงถึง ดังนั้น ผูประกอบการ SME ในภาคสวนที่ไดรับผลกระทบสูงจาก พ.ร.ก.แรงงาน
ตางดาว ควรเปรียบเทียบตนทุนที่จะเกิดขึ้นระหวางการใชเครื่องจักรกับตนทุนแรงงานที่สูงขึ้น และนํารายไดใน
อนาคตมาจัดทําการวางแผนทางการเงินใหเหมาะสมยิ่งขึ้นผูประกอบการ SME สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดใน
หลายรูปแบบ อาทิเชน ในกิจการรับเหมากอสราง เครื่ องมือเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงมีแนวโนมที่จะสามารถลด
จํานวนแรงงานลงได (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
ถึงกระนั้นการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของภาครัฐ นับวาเปนหนึ่งในปจจัยที่
สะทอนความจําเปนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง SME ที่จะมาทบทวนกระบวนการธุรกิจของตนเองโดย
ผูประกอบการควรตรวจสอบทุกขั้นตอนการดําเนินธุรกิจวามีสวนไหนที่จะสามารถลดตนทุนไดตั้งแตการหาวัตถุดิบ
การผลิต จนกระทั่งสงมอบสินคา การหายไปของแรงงานตางดาวบางสวนของผูประกอบการอาจจะมีผลกระทบใน
ช ว งแรก แต ห ากผู ป ระกอบการสามารถปรั บ ตั ว ได กั บ การขาดหายไปของแรงงานเหล า นั้ น ก็ ห มายความว า
กระบวนการสวนนั้นๆ อาจจะไมจําเปนตองพึ่งพิงแรงงานเทาที่เราเคยชิน และอาจทําใหผูประกอบการสามารถลด
ตนทุนเหลานั้นลงไปได นอกจากนั้น การพึ่งพิงปจจัยการผลิตไมวาจะเปนแรงงานเครื่องจักร และสวนอื่นๆ มาก
เกินไป อาจจะทําใหธุรกิจหยุดชะงักไดในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยดังเชนการบังคับใช พ.ร.ก.แรงงานตางดาว ดังนั้น
ผูประกอบการควรทบทวนกระบวนการธุรกิจของตนเอง ลดการพึ่งพิงสวนใดสวนหนึ่งมากเกินไป และวางแผน
สํารองเอาไวในกรณีฉุกเฉิน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคกอสราง
ของไทยอาจมี ผ ลชั ด เจนขึ้ น ในช ว งป 2562-2563 ที่ ก ารลงทุ น โครงการภาครัฐ ขยายตั ว สู ง และงานก อสร า ง
ภาคเอกชนทยอยเติบโตเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งอาจนาไปสูการแยงชิงแรงงานโดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความชานาญ
และการที่พรก.แรงงานตางดาว พ.ศ.2560 ถูกผอนปรนในป 2560 แลวจะมาเริ่มตนบังคับใชครึ่งหลังของป 2561
อาจสงผลใหแรงงานตางดาวสวนหนึ่งของภาคกอสรางในระยะ 3 ปขางหนาลดลง หากนายจางไมขึ้นทะเบียน
แรงงานตางดาวใหถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากโครงสรางการจางแรงงานในภาคกอสรางที่ผานมาเปนแรงงานตาง
ดาวกวา 50% และสวนมากเปนแรงงานที่ยังไมไดรับใบอนุญาตทํางาน (ศูนยวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561)
แนวคิดที่เกี่ยวกับการลดตนทุนในธุรกิจรับเหมากอสราง
แนวคิด ที่เกี่ย วกับการลดตนทุ นในธุ รกิจรับเหมากอสราง มี แนวคิ ดมาจากทฤษฎีการจัด การสมัย ใหม
(Modern Theory of Management) การเดินทางของทฤษฎีขององคการนั้นมีระยะทางและใชเวลาที่ยาวนาน
อยางไรก็ตามมนุษยผู มีปญญาเปนเลิศก็ไมได ยอทอตออุปสรรค ทั้งยังคงสืบคนศึกษาและสรางสรรคการพัฒนาองค
ความรูเสมอมา แนวคิดทฤษฎีด านการจัดการไดถูกนํา มาศึกษาอยางมากเพื่อสามารถนําไปใชประโยชนใหกับ
องคการตางๆอันจะสรางความยิ่งใหญใหกับมนุษยได สํา หรับการจัดการสมัยใหมที่เกิดขึ้นโดยการทดลองจากนัก
ทฤษฎีจํานวนมากนี้ไดมีการกลาวถึงหลายดาน เชน การจัดการทฤษฎีระบบไดกลายเปนองคความรูที่สรางแนวทาง
พัฒนาใหกับองคการตางๆไดมากมายการจัดการสมัยใหมเปนการประสานแนวคิดของการจัดการแบบคลาสสิค
แบบพฤติกรรมศาสตรและการจัดการเชิงปริมาณทําใหเกิดแนวความคิดใหมๆ คือ ทฤษฎีเชิงสถานการณและทฤษฎี
ระบบ แนวความคิดเกี่ยวกับการรจัดการสมัยใหมเปนสิ่งใหมที่นักวิชาการทางดานการบริหารและองคการ ไดนํามา
ปรับใชกับการบริหารธุรกิจ ซึ่งเปนการพัฒนาทฤษฎีในแตละยุคสมัย และองคความรูในดานทฤษฎีองคก ารให

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



สอดคลองประสานกันอยางเปนระบบ จึงเปนเรื่องที่น าสนใจอยางยิ่งสําหรับในยุคนี้ที่พยายามพิจารณาแนวทาง
ในขณะที่ ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ (Contingency theory of management) ทฤษฎีการจัดการเชิง
สถานการณเปนทฤษฎีที่ใหความสําคัญตอการปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณเฉพาะอยางของ
องคการ ประกอบดวย เทคโนโลยี สิ่งแวดลอมภายนอกและบุคลากรขององคการ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญตอ
ภาวะผูนําเพื่อใหผูนําเปนผูตัดสินใจตอสถานกรรณที่เกิดขึ้น ฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีนี้จึงเนนในดานกํารใชศาสตรและ
ศิลป ในการจัดการนักทฤษฎีเชิงสถานการณไดรวบรวมหลักเกณฑที่เหมาะสมซึ่งผูบริหารจะนํามาใชไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ผ ลมากขึ้ น กล า วได ว า เป น การประสมประสาน 3 แนวคิ ด คื อ การจั ด การตามหลั ก วิ ท ยาศาสตร
หลักพฤติกรรมศาสตร และการจัดการเชิงปริมาณ ในบางกรณีทฤษฎีเชิงสถานการณจะสามารถนํา ไปใชในการ
แกปญหาภาวะผูนํา การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงองคการ การจูงใจบุคลากร การจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหาร
จะมีเทคนิควิธีการใหมๆ ประกอบดวยการมีสวนรวมในกลุมงาน และรูปแบบการเปนผูนําเชิงสถานการณ วิธีการ
บริหารเชิงสถานการณนั้นสถานการณทางการบริหารแตละอยางจะตองถูกพิจารณาแยกจากกัน ปจจัยภายนอกและ
ภายในตองถูกวิเคราะห ผูบริหารจะตองมีวิธีการที่แตกตางกันภายในสถนนการณที่มีขอจํากัดไมเหมือนกัน และมุง
กระทําที่สอดคลองกันอยางดีที่สุดกับสถานการณ และมุงพัฒนาทักษะทางการบริหารที่เปนประโยชนมากที่สุดกับ
การระบุปจจัยทางสถานการณที่สําคัญ วิธีการศึกษาการบริหารเชิง สถานการณไดเสนอแนะวาผูบ ริหารตองเปนผูน าํ
ที่ตองยืดหยุนบางเวลา อาจเผด็จการ บางเวลาอาจประชาธิปไตย ซึ่งจะตองวิเคราะหปจจัย หากอยูในสถานการณที่
ตองรีบเรงการผลิต แตพ นักงํ านไมมีความสามารถเทา ที่ควร ผู บริห ารจํ า เป นตองใช การบริหารแบบเผด็จ กํา ร
เนนงานเปนหลัก (กัญญมน อินหวาง และคณะ2550.)
อยางไรก็ตามการวางแผนงานโครงการนอกจากจะตองวางแผนงานทางดานเทคนิคซึ่งประกอบดวยการใช
ทรัพยากร การทํากิจกรรม (ระยะเวลาในการทากิจกรรม , รวมทั้งลาดับขั้นกอน-หลังของกิจกรรม)และผูรับผิดชอบ
โครงการนั้นๆ แลว สิ่งที่ทําสําคัญลําดับตอไปคือจะตองมีการจัดทางบประมาณของโครงการโดยทั่วไป งบประมาณ
หมายถึง แผนในการใชทรัพยากรขององคกรและแผนการจัดสรรทรัพยากรสาหรับกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ
รวมทั้งแผนรายรับรายจาย โดยจัดทาในหนวยของจํา นวนเงิน ดังนั้นหลักกวางๆ ในการจัดทางบประมาณของ
โครงการคือ จานวนทรัพยากรที่ตองใชและการประมาณตนทุนของทรัพยากรที่ตองการใชแตละชนิดออกมาเปน
จานวนเงิน เมื่อนําตนทุนตาง ๆ ของแตละกิจกรรมมารวมกันก็จะไดเปนประมาณการคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
ที่จะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร เมื่อผูบริหารอนุมัติแลว ประมาณการนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงเปน
งบประมาณของโครงการตอไป (พนิดา กองกังวาล, 2555)
ในขณะที่ ในการทํา ระบบตนทุนกอสราง การเก็บขอมูลที่ครบถวนและถูกตองเปนหัวใจสํา คัญของการ
ประมาณผลขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งแหลงขอมูลตนทุนกอสรางนั้น (เอกมล ปราบแสนพาย, 2553 : 18) กลาววา
ตนทุนของแรงงานกอสรางประกอบไปดวย
1. ตนทุนทางตรง (Direct Cost)
2. ตนทุนทางออม (Indirect Cost)
ซึ่งโดยทั่วไปยังแบงออกเปนตนทุนทางดานแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร ผูรับเหมาชวง
คาโสหุย (Job Overhead Cost) คาใชจายดําเนินการ (Operating Overhead Cost) และกําไรซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
1. ตนทุนแรงงาน (Labor Cost) ขึ้นกับอัตราคาจางแรงงานที่จายใหกับคนทํางานและปริมาณงานที่ทําได
2. ตนทุนวัสดุ (Material Cost) คือตนทุนกอสรางทั้งหมด ผลิตภัณฑกอสรางสินคาและสวนประกอบของ
อาคารที่ใชหรือติดตั้งอยูภายในหนวยงานกอสรางรวมทั้งคาขนสงและภาษี
3. ตนทุนเครื่องมือเครื่องจักร (Plant and Equipment Cost) ประกอบไปดวยตนทุนผูประกอบการ
(Owning Cost) และตนทุนการปฏิบัติการ(Operating Cost)
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4. ผูรับเหมาชวง(Subcontractor) เปนกลุมของผูที่ทํางานกอสรางใหแกผูรับเหมาหลักซึ่งเปนสวนของงาน
ที่ผูรับเหมาตองแสดงใหเจาของงานทราบ
5. คาใชจายดําเนินการ(Operating Overhead Cost) เปนตนทุนของการปฏิบัติงานใน
งานกอสราง ซึ่งไมสามารถจะจัดใหอยูงานใดงานหนึ่งได
ในปจจุบัน (2561) ในขณะที่ทางรอดอุตสาหกรรมกอสรางไทย ไดหาทางออกโดยการใชเทคโนโลยี ซึ่งเห็น
ไดวาอุตสาหกรรมกอสรางทั่วโลกยังคงวนเวียนอยูกับปญหาดานประสิทธิภาพและปญหาแรงงานซึ่งลวนทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมกอสรางยังคงมีอัตราการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิต (productivity) ที่ต่ํากวา
อุตสาหกรรมอื่น รวมถึง การนํ าเทคโนโลยี มาประยุ กต ใช ในการทํา งานคอนขา งน อยเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น
(ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย, 2561) นอกจากนี้ ผูประกอบการรับเหมากอสรางสวน
ใหญตองเผชิญกับปญหาดานประสิทธิภาพในการดําเนินการ สะทอนจากงานวิจัยของ Autodesk ซึ่งพบวากวา
60% ของผูประกอบการกอสรางในประเทศตางๆ ตองเผชิญกับปญหางบประมาณบานปลาย และปญหากอสราง
ลาชากวากําหนด สวนหนึ่งจากความจําเปนที่ จะตองแกงานระหวางการกอสราง ในดานแรงงาน EIC ประเมินวา
ชวงป 2018-2020 ผูประกอบการไทยมีโอกาสที่จะเผชิญกับปญหาขาดแคลนแรงงานราว 5 หมื่นคนถึง 2 แสนคน
ตอป อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความตองการแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากโครงการกอสรางภาครัฐ ขณะเดียวกันคาดวา
แรงงานตางดาวจะลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
2561 นอกจากนี้ ผูประกอบการยังตองเผชิญกับปญหาตนทุนแรงงานที่สูงขึ้น จากการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา เชน ใน
ป 2018 คาแรงขั้นต่ําในพื้นที่กรุงเทพฯ ปรับตัวสูงขึ้นราว 5% มาอยูที่ 325 บาทตอคนตอวัน
การบริหารปจจัยความเสี่ยงในธุรกิจรับเหมากอสราง
จากการประเมินของฝ า ยจัดการพบว า ในป 2560 บริษัทฯ มีปจ จัยเสี่ยงจากการดํ า เนิน งานในธุรกิจ
รับเหมากอสราง และจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ (บริษัท แผนดินทอง พร็อพ
เพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) | รายงานประจําป 2556)
1. ความเสี่ยงดานการบริหารตนทุ น ในธุกิจรับเหมามีมาตรการในการควบคุมและลดความเสี่ยงอันเกิด
จากความผันผวนของราคาวัสดุกอสร างและตนทุนแรงงาน โดยจัดซื้อวัสดุกอสรางบางรายการจากผู ผลิตโดยตรง
และยังมีการจัดการประกวดราคาจากตัวแทนตางๆ เพื่อเปรียบเทียบและคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคา
เหมาะสมที่ สุ ด รวมถึ ง มี แ ผนการหาวั ส ดุ ท ดแทนในกรณี ที่ ร าคาวั ส ดุ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น หรื อ ขาดแคลนเพื่ อ รั ก ษา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุน รวมถึงการจางผูรับเหมารายยอยโดยตรงไมผานผูรับเหมาใหญ ซึ่งสามารถ
ชวยลดตนทุนแรงงานในการกอสรางได อยางไรก็ตามยังคงใหความสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมการกอสรางและ
ออกแบบสินคา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใชวัสดุกอสรางใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. ความเสี่ ย งของการขาดแคลนแรงงานและผู รับ เหมา เพื่ อ บรรเทาความเสี่ ย งของการขาดแคลน
ผูรับเหมา ในธุรกิจกอสรางจควรมีแนวทางการบริหารจัดการโดยการสร างสายสัมพันธอันดีกับผูรับเหมาผานการ
สนับสนุนในดานการจัดหาวัตถุดิบใหแกผูรับเหมา, การถายทอดองคความรู ที่เกี่ยวของ, การจัดสรรปริมาณงาน
ใหแกผูรับเหมาแตละรายอยางโปรงใส เปนธรรมบนหลักเกณฑที่ กําหนด มีการปรับขึ้นคาจางใหแกผูรับเหมาเมื่อ
ตนทุนการดําเนินงานของผูรับเหมาเชน คาจางแรงงานขนต่ํา ราคาวัสดุกอสรางปรับตัวสูงขึ้นตามความเหมาะสม
ภายใตหลักเกณฑที่กําหนด รวมถึงดูแลใหผูรับเหมาไดรับคาจางตรงตามเวลาที่ไดตกลงกันไว ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ
รับเหมากอสรางตองแนวคิดการกอสร างแบบสํา เร็จรูป (Pre-cast) มาใชเพื่อบรรเทาความเสี่ยงการขาดแคลน
แรงงานอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการกอสราง
สามารถที่จะใชผนังและชิ้นงานที่ไดขึ้นรูปจากโรงงานมาประกอบที่หนางาน ทํา ใหนอกจากจะใชเวลาการ
กอสรางนอยกวาการกอสรางบานแบบเดิมแลว ยังสามารถลดการพึ่งพาแรงงานที่มีฝมือลดลงไปไดดวย
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แนวทางการลดตนและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจรับเหมากอสราง
อยางไรก็ตาม Construction technology หรือเทคโนโลยีดานการกอสราง มาเปนแนวทางการลดตน
และเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจรับเหมากอสราง ซึ่งความหวังใหมที่จะเขามาชวยแกไขปญหาของอุตสาหกรรม
กอสราง โดยสามารถแบงเปน 3 กลุม ไดแก 1) software platform เชน Building Information Modeling
(BIM) 2) equipment and system เชน Prefabricated building components (Prefabs) และ 3) Construction
robotics) นอกจากนี้ เทคโนโลยีดานการกอสรางยังสามารถถูกนําไปประยุกตใชไดหลายกิจกรรมใน value chain
ของอุตสาหกรรมกอสราง (Architecture, Engineering and Construction Industry หรือ AEC Industry)
ที่ครอบคลุมตั้งแตงานสถาปตยกรรม วิศวกรรม งานกอสราง ตลอดจนการบริหารจัดการงานอาคาร ซึ่งขึ้นอยูกับ
ฟงกชันการทํางานของเทคโนโลยีดานการกอสราง ซึ่งทาง EIC ประเมินวา BIM, Prefabs และ Construction
robotics เปน 3 เทคโนโลยีที่มีโอกาสเขามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมกอสราง เมื่อพิจารณาปจจัยดานความเปนไปไดที่
เทคโนโลยีจะถูกนํามาประยุกตใช ระดับความครอบคลุมของฟงกชันการทํางานใน value chain และระดับ
ความสามารถในการแกปญหาดานประสิทธิภาพและแรงงาน เนื่องจากเทคโนโลยีดังกลาวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการกอสรางไดอยางมีนัยสําคัญ โดย (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย, 2561)
1) BIM เทคโนโลยีตนทุนต่ํา คุมคา แตยังมีอุปสรรคดานทักษะของพนักงานและการปรับระบบทั้งหมดให
สอดคลองกันทั้ง value chain ที่ทําใหผูประกอบการยังคงลังเลที่จะนํามาใช BIM เปนเทคโนโลยีสรางแบบจําลอง
ขอมูลอาคารในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถถอดปริมาณ BOQ (Bill of Quantities) ไดอยางแมนยําตางจากการเขียน
แบบ CAD (Computer Aided Design) แบบดั้งเดิม ขณะเดียวกันยังชวยบูรณาการการทํางานในทุกขั้นตอน ตั้งแต
การออกแบบอาคารไปจนถึ งการกอสราง จึงชวยลดความซ้ําซอนและความขัดแยงของงานลง สวนฟงกชันการ
ทํางานที่ครอบคลุมทั้ง value chain นี้สงผลดีตอธุรกิจที่เกี่ยวของไมวาจะเปน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
ออกแบบ ธุรกิจรับเหมากอสราง และธุรกิจตกแตงภายใน จากงานวิจัยของ Autodesk พบวาการนํา BIM มา
ประยุกตใชยังชวยลดระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนการออกแบบไดถึง 30% และลดปริมาณแรงงานในไซตกอสรางลงได
ราว 25% ในขณะที่ผูประกอบการตองการลงทุนในเทคโนโลยีนี้ตองลงทุนใน 2 ดานคือ ซอฟทแวร BIM และการ
ฝกอบรมบุคลากร ซึ่งมีตนทุนราว 2.5 แสนบาทตอ ซอฟทแวร และ 3 หมื่นบาทตอหลักสูตร ทั้งนี้ อีไอซีพบวา
หากผูประกอบการพัฒนาโครงการมูลคา 100-1,000 ลานบาท BIM จะชวยประหยัดคาใชจายไดถึง 1 - 8.5 เทา
ของมูลคาการลงทุนใน BIM อยางไรก็ตาม แมประโยชนของ BIM จะคอนขางคุมคาตอการลงทุน แตในปจจุบันการ
ใช BIM ในไทยยังจํากัดอยูเพียงผูประกอบการรายใหญเทานั้น เนื่องจากการใชประโยชนจาก BIM ไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ตองอาศัยการฝกอบรมพนักงาน และตองเปลี่ยนจากระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษมา
เปนแบบดิจิทัลซึ่งไมใชเรื่องงายนัก ยิ่งไปกวานั้นตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของใน value chain
ใหปรับเปลี่ยนมาใช BIM อีกดวย
2) Prefabs ชวยประหยัดทั้งตนทุนและเวลาในการกอสราง และหากผูประกอบการลงทุนผลิตเองจะคุม
กวาการสั่งซื้อเกือบ 3 เทา Prefabs คือ ชิ้นสวนอาคารสําเร็จรูป เชน ผนังสําเร็จรูป เสาสําเร็ จรูป ซึ่งถูกผลิตใน
โรงงานหรือในพื้นที่กอสราง กอนนํามาประกอบติดตั้งเปนอาคาร โดยงานวิจัยในสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และ
ฮองกง รวมถึงผูประกอบการไทยบางรายที่มีการใช Prefabs แลวพบวาชวยลดตนทุนแรงงานได 5-20% ขึ้นอยูกับ
วัสดุที่ใชในการกอสรางและประเภทอาคาร อีกทั้งยังลดระยะเวลากอสรางไปไดราว 20% จึงชวยลดตนทุนในการ
กอสรางโดยรวมไดมากกวา 10%ทั้งนี้ ผูประกอบการสามารถจัดหา Prefabs ไดจาก 2 ชองทาง คือ การสั่งซื้อจาก
ผู ป ระกอบการรายอื่น และการลงทุ น โรงงานผลิ ต ซึ่ ง ทั้ ง 2 รู ป แบบมี ขอดี ขอเสี ย ที่ แตกต า งกัน โดย การสั่ ง ซื้ อ
ผูประกอบการตองรับความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงราคาและการขนสง ขณะที่หากผูประกอบการเลือกลงทุน
สรางโรงงานผลิตจะตองอาศัยเงินลงทุนสูง โดยเมื่อวิเคราะหโรงงานตัวอยางในไทยที่มีกําลังการผลิต 3 แสนตร.ม.
ตอป ตองใชเงินลงทุนสูงถึงกวา 1 พันลานบาท จากการวิเคราะหของ EIC พบวา หากผูประกอบการตัดสินใจลงทุน
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โรงงานผลิต Prefabs จะมี ROI สูงถึง 16% ซึ่งนับวาสูงกวาการสั่งซื้อที่อยูที่ราว 6% เนื่องจากตนทุน Prefabs
ที่แตกตางกัน โดยตนทุนของการผลิตจากโรงงานจะอยูที่ราว 700-780 บาทตอตร.ม. ขณะที่ตนทุนจากการสั่งซื้อจะ
สูงถึง 800-900 บาทตอตร.ม. อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความคุมทุน ผูประกอบการตองผลิต Prefabs ไดอยางนอย
60% ของกําลังการผลิตโดยรวม
3) Construction robotics เทคโนโลยีที่ตอบโจทยปญหาแรงงาน ซึ่งคาดวาจะถูกนํามาใชในไทยมากขึ้น
ในอีก 10 ป ถัดจากนี้ Construction robotics หรือ หุนยนตที่ใชในการกอสราง กําลังไดรับความนิยมใน
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ โดยหุนยนตที่ใชในการกอสรางที่นาจับตามองคือ หุนยนตผูกลวดเหล็กที่ใช
ในงานฐานราก และหุนยนตเรียงอิฐ เนื่องจากชวยใหสามารถกอสรางไดเร็วขึ้นถึง 10 เทา และ 5 เทา ตามลําดับ ซึ่ง
จะชวยลดตนทุนแรงงานไดถึง 50% และ 30% ตามลําดับ จากการวิเคราะหของ EIC พบวา การนําหุนยนตมาใชใน
อุตสาหกรรมกอสรางในไทยยังไมคุมที่จะลงทุนในขณะนี้ เนื่องจากปจจุบันตนทุนในการลงทุนหุนยนตยังคงสูงกวา
ตนทุนการจางแรงงานในไทย โดยการลงทุน Construction robotics ในปจจุบันจะคุมเมื่อคาแรงอยูที่ 700 บาท
ตอคนตอวัน และ 600 บาทตอคนตอวัน สําหรับหุนยนตผูกลวดเหล็กและหุนยนตเรียงอิฐตามลําดับ อยางไรก็ตาม
ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพของหุ น ยนต ที่ สู ง ขึ้ น ประกอบกั บ ราคาหุ น ยนต ที่ มี แ นวโน ม ลด ลงจะทํ า ให ก ารลงทุ น ใน
Construction robotics คุมทุนในระดับคาแรงที่ต่ํากวาจุดคุมทุนในปจจุบัน อยางไรก็ตามเทคโนโลยีดานการ
กอสรางขางตน ยังมีเทคโนโลยีที่นาสนใจซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรม
กอสราง เชน 3D printing, Internet of Things (IoT) และ Big data analytics ซึ่งจะเขามามีบทบาทในการ
ทํางานมากขึ้นในอนาคตอันใกล ผูประกอบการควรศึกษาขอดีขอเสียของแตละเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวนําเทคโนโลยี
เหลานี้มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

บทสรุป
ผู ป ระกอบการรายใหญ ค วรจั บ มื อ กั บ ผู พั ฒ นาเทคโนโลยี ด า นการก อ สร า ง เพื่ อ แบ ง ป น ความรู แ ละ
เทคโนโลยี เชน ในกรณีของ MQDC ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยจับมือกับ Autodesk ผูพัฒนาซอฟตแวร BIM พัฒนา
แนวทางการออกแบบและการกอสรางที่สรา งความยั่งยืน โดยนํา BIM มาใชในธุรกิจรับเหมากอสราง ในขณะที่
ผูประกอบการรายกลางและรายเล็กควรเริ่มจากการนํา Prefabs มาใชกอน เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่ชวยแกปญหา
ดานแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผูประกอบการดานการกอสราง อีกทั้งยังมีขอจํากัดในการนํามาใช
นอยกวาเทคโนโลยีอื่น โดยในระยะเริ่มตนผูประกอบการสามารถเริ่มจากการสั่งซื้อกอน แลวคอยขยับขยายมาเปน
การลงทุนโรงงานผลิตเองในภายหลัง เมื่อมีอัตราการใชกําลังการผลิตที่สูงพอ อยางไรก็ตามภาครัฐควรพิจารณา
มาตรการโดยเฉพาะดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการหันมาใชเทคโนโลยีดานการก อสราง
ภาครัฐควรใหสิทธิประโยชนที่ไมใชภาษี เชน การรวมมือกับผูพัฒนาซอฟทแวรจัดตั้ง training center ใหความรูแก
ผูประกอบการและพนักงานดานการใช BIM อยางเชนในสิงคโปร รวมถึงควรใหสิทธิประโยชนทางภาษีและเงินทุน
ซึ่งชวยลดภาระดานตนทุนของผูประกอบการ เพื่อให Construction robotics ถูกนํามาใชในไทยเร็วขึ้น ซึ่งจะชวย
แกปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคกอสรางของไทย และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ในขณะที่ภาครัฐควรให
การสนับสนุนใหเอกชน ลดเงื่อนไขหรือสงเสริมการลงทุนใหกับ โรงงานผลิตชิ้นสวนสําเร็จรูป Manufactory ‘
Precast เพื่อสนับสนุนในระบบธุรกิจกอสรางจะทําใหการลดตนทุนเปนรูปะรรมมากขึ้น
ในการศึกษาแนวทางการจัดการลดตนทุนแรงงานกอสรางในธุรกิจรับเหมากอสรางสามารถนํามาสราง
กรอบแนวความคิดเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาโดยไดแสดงถึงกระบวนการการลดตนทุน ดังนี้
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จะเห็นไดวาจากกรอบแนวความคิด หากรัฐบาลใหการสนับสนุนใหโรงงาน SME ผลิตสินคาเขาสู
ระบบในอุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งผานการการใหความรวมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนสําหรับ Construction
Technology ซึ่งไดแก BIM Construction robotics และ Pre-Fabrication เพื่อใหธุรกิจในบริษัทรับเหมา
กอสราง ลดตนทุนและสามารถแขงขันไดตอไป
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แนวทางการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสราง ไทยแลนด 4.0
Innovative approach to managing the construction industry in Thailand4.0

ผูวิจัย

ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท

บทนํา
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอ ลักษณะปญหาอุตสาหกรรมกอสรางในปจจุบัน และเสนอ
แนวทางจัดการนวัตกรรมในอนาคต เพื่อใหอุตสาหกรรมกอสรางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน ทั้ง ดานต นทุน เวลาและเพิ่มมู ลคาใหผลิต ภัณฑ โดยทําการวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และสรุป
สาระสําคัญเพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตอไป
จากการศึกษาพบวาลักษณะปญหาอุสาหกรรมกอสราง ดังนี้ 1) การบังคับใชกฎหมายดานแรงงานตางดาว
ตนทุนดานคาแรงงาน การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ คุณภาพของงาน ระยะเวลาการสงมอบและการบริหาร
ตนทุนของธุรกิจในอุตสาหกรรมกอสราง 2) เสนอแนวทางการจัดการนวัตกรรมของอุตสาหกรรมกอสรางเพื่อให
เกิดภาพสูงสุด ไดแก การจัดการนวัตกรรมผลิตภัณฑ การจัดการนวัตกรรมบริการ การใชเทคโนโลยีของการกอสราง
มาประยุกตใชในอนาคตและการสนันสนุนของภาครัฐ เพื่อเพิ่มการแขงขัน ทั้งดานตนทุน เวลา และคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตสามารถแขงขันไดทั้งภายในประเทศและภูมิภาค
คําสําคัญ : การจัดการ นวัตกรรม อุตสาหกรรมกอสราง ไทยแลนด 4.0
Abstract
The purpose of this academic was both to Problems in the current construction
industry and innovative management approaches in the future.in order to the construction
industry achieve maximum efficiency. Increase the competitiveness. The cost, time and add
value to products which analyzing the relevant literature. This is the first step in the
research process and summarizing the essence to guide the research further.
The results of study were as follows 1) Law Enforcement of Foreign Workers.
Labor costs Quality control of product quality and delivery time. And cost management in
the construction industry. 2) Propose innovation management approach of the construction
industry to maximize image include to product innovation management Innovation.
Management services. Using the technology of construction technology applications in the
future, and government support.in order to increase competition, cost and quality of the
product. That to the future of the construction industry can be competitive both
domestically and regionally.
Keyword : Construction Industry, Innovation, Management, Thailand 4.0
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บทนํา
“Thailand 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่ วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภารกิจสําคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ๆที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็วและ รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได อยางไร
ก็ตาม Thailand 4.0เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ไดแก 1) เปลี่ยนจากการผลักดันสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม
2)เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูก ารขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค
3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น (สุวิทย เมษอินทรี, 2560)
ประเทศไทยในอดีตที่ผานมามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่องตั้งแตยุคแรก ยุคแรก เรียกวา
“Thailand 1.0” เนนการเกษตรเปนหลัก เชน ผลิตและขาย พืชไร พื ชสวน ยุคสอง เรียกวา “Thailand 2.0” เนน
อุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ เครื่อง
เขียน กระเปา เครื่องนุงหม ป2559 จัดอยูในยุคที่สาม เรียกวา “Thailand 3.0” เปนอุตสาหกรรมหนักและการ
สงออก เชน การผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน แต
ประเทศไทยในยุคที่ 1.0 2.0 และ 3.0 รายไดประเทศยังอยูในระดับปานกลาง จึงตองรีบพัฒนาเศรษฐกิจสราง
ประเทศ จึงเปนเหตุใหนําไปสูยุคที่สี ใหรหัสใหมวา “ประเทศไทย 4.0” ใหเปนเศรษฐกิจใหม (New Engines of
Growth) มีรายไดสูง โดยวางเปาหมายใหเกิดภายใน 5-6 ปนี้ คลาย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
ของประเทศที่พัฒนา เชน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made
in India” หรือ ประเทศเกาหลีใตที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative Economy” (สุวิทย เมษอินทรี, 2560)

ภาพที่ 1 โมเดลประเทศไทย 4.0
ทีม่ า : http://fms.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/Dr.preecha.pdf
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จะเห็นไดวา นโยบายเชิงลึก ที่ทางรัฐบาลภายใตการบริหารงานของ ทานพลเอกประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นั้นเปนเพียงการเริ่มตน ดําเนินการยังไมเปน
รูปธรรมมากนัก เนื่องจากสภาพเศษรฐกิจ ในปจจุบัน ( พ.ศ. 2561) ยังอยุในสภาพเศษรฐกิจที่ยังชะลอตัว
โดยฌฉพาะอยางยิ่งกลุมลงทุนที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในภาคเอกชน ไดแก กลุมอสังหาริมทรัพย กลุม
พาณิชย กรรมและกลุมอุตสาหกรรม การลงทุนของภาคเอกชนในกลุมของการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยู
อาศัยในป 2560 นี้ ยังคงเปนปที่ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหความระมัดระวังในการเปดโครงการใหม
เนื่องจากตลาดที่อยูอาศัยยังมีปจจัยเฉพาะที่กดดันการเปดโครงการใหมอยางจํานวนที่อยูอาศัยเหลือขายในตลาดที่
มีสะสมในหลายพื้นที่ ทําใหผูประกอบการหันมาใหน้ํา หนักการทําตลาดเพื่อระบายสินคา ประกอบกับราคาที่อยู
อาศัยที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตนทุน ขณะที่กําลังซื้อของประชาชนยังไมฟน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)

บานเดี่ยว

ทาวนเฮาส

คอนโดมิเนียม

ภาพที่ 2 การเปดตัวโครงการทีอ่ ยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2559-2560
ที่มา: AREA (Agency for Real Estate Affairs)
จากผลสํารวจของ AREA (Agency for Real Estate Affairs) พบวา การเปดตัวที่อยูอาศัยใหม ในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล ในชวง 5 เดือนแรกของป 2560 นี้ มีจํานวน 36,671 หนวย ลดลงรอยละ 6.0 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอนหนา ซึ่งการเปดโครงการใหมยังคงลดลงตอเนื่องจากปที่ผานมา และคาดวาการเปด
โครงการที่อยูอาศัยใหมในป 2560 นี้ จะยังลดลงเปนปที่ 4 ติดตอกัน ในขณะที่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ประเภทพาณิ ช ยกรรมจะมี ค วามแตกต า งกัน ในแต ล ะกลุ ม โดยการพั ฒ นาโครงการศู น ย การคา ในป 2560 นี้
ผู ป ระกอบการธุ ร กิจ ค า ปลี กรายใหญ มี ก ารชะลอแผนการเป ด โครงการใหม เนื่ อ งจากในช ว ง 4-5 ป ที่ ผ า นมา
ผูประกอบการไดขยายสาขาลงทุนครอบคลุมไปยังหลายจังหวัด โดยในปนี้ผูประกอบการธุรกิจคาปลีกรายใหญหัน
มาเนนการปรับปรุงพื้นที่ศูนยการคาเพื่อใหเกิดการใชสอยอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงพื้นที่ใหทันสมัย
อยางไรก็ดี การลงทุนโครงการใหมสวนใหญจะอยูในกรุงเทพฯโดยในระยะหลังการลงทุนในกรุงเทพฯ จะเปนลงทุน
โครงการขนาดใหญอยางโครงการ Mixed-Use ที่จะมีพื้นที่พาณิชยกรรม เชน อาคารสํานักงาน โรงแรม พื้นที่
ศูนยการคา และอาคารที่อยูอาศัย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) อยางไรก็ตามในชวง 2-3 ปที่ผานมา การลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตในไทยมีการชะลอตัว ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ ทั้งปจจัยจากภายนอกประเทศ อาทิ
เศรษฐกิจโลกที่ยังออนแอ ซึ่งทําใหบริษัทตางชาติชั้นนําของโลกตองชะลอแผนการลงทุน และสงผลกระทบตอเนื่อง
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มายังผูประกอบการสงออกของไทย นโยบายการรวมกลุมเพื่อประโยชนของการคาและการลงทุนในหลายประเทศ
ทั่วโลกที่ทําใหเกิดการโยกยายการลงทุน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางธุรกิจและการแขงขันทางธุรกิจ
ที่รุนแรงในโลกการคาสงผลกระทบทําใหบริษัทขนาดใหญของโลกตองมีการปรับตัวรวมถึ งปรับนโยบายการลงทุน
ขณะที่ในดานปจจัยภายในประเทศ ผลจากกําลังซื้อของประชาชนในประเทศที่ยังออนแอทําใหผูประกอบการชะลอ
แผนการลงทุน ซึ่งปจจัยตางๆ เหลานี้ สงผลตอเนื่องทําใหปริมาณงานกอสรางของโรงงานอุตสาหกรรมลดลงเชนกัน
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
จากแนวโนมมูลคากอสรางของไทยในป 2561-2563 จะขยายตัวเฉลี่ย 7-9% ตอป เนื่องจากจากการขยาย
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่คาดวาโครงการสวนใหญสามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว ขณะที่งาน
กอสราภาคเอกชนคาดวาจะฟนตัว โดยเฉพาะที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ตามแนวเสนทางรถไฟฟาใหม และ
โรงงานที่จะเติบโตในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกปริมาณงานกอสรางในประเทศเพื่อนบานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามแผนของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการขยายลงทุนภาคอสังหาริมทรัพยซึ่งจะเปนโอกาส
ใหผูรับเหมากอสรางไทยสามารถขยายตลาดไปยัง ประเทศใกลเคียงไดเพิ่ มขึ้น โดย งานกอสรางในประเทศ แบง
ออกเปน 2 ประเภทตามลักษณะผูวาจางงานไดแก งานกอสรางของภาครัฐและงานกอสรางของภาคเอกชน โดยมี
สัดสวนของมูลคาการลงทุนเฉลี่ย 53:47 (ศูนยวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561)
อยางไรก็ตาม ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาแรงงานตางดาวเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับโครงสรางและ
การเติบโตของเศรษฐกิจไทย แรงงานตางดาวโดยเฉพาะแรงงานทักษะตํ่าที่มาจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติ
ไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา ไดกระจายไปอยูในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใชกําลั งแรงงานสูงสวนหนึ่งจาก
คานิยมที่คนไทยรุนใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน เลือกที่จะทํางานที่ใชกําลังนอยกวา อีกทั้งประเทศไทยไดเริ่มเขาสู
สังคมผูสูงอายุทําใหจํานวนแรงงานนอยกวาความตองการ ทําใหผูประกอบการเลือกที่จะใชแรงงานตางดาวทดแทน
อยางไรก็ตาม แรงงานตางดาวจํานวนหนึ่งไดเขามาสูระบบอยางผิดกฎหมายสงผลกระทบตอทั้งความมั่นคงและอาจ
สงผลทําใหเกิดมาตรการกีดกันทางการคาของไทยในบางกลุมประเทศ ภาครัฐจึงไดออกพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 (พ.ร.ก.แรงงานตางดาว)เพื่อบริหารจัดการแรงงานต างดาวใหไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ดี การออก พ.ร.ก.แรงงานตางดาว เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนกระทบตอภาคธุรกิจ
จํานวนมาก จนกระทั่งรัฐบาลไดผอนปรนการใชมาตรา101, 102, 119 และมาตรา 122 ของ พ.ร.ก.แรงงานตาง
ดาวจนถึง 1 ม.ค. 2561 จากขอมูลแรงงานตางดาว พบวา ธุรกิจที่ใชแรงงานตางดาวเปนสัดสวนที่สูงที่สุด 3 ลําดับ
แรก ไดแกธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจการใหบริการตางๆ และเกษตรและประมง ซึ่งผูประกอบการขนาดใหญที่มี
การใชเทคโนโลยีในระดับสูง อาจจะปรับตัวไดดีกวาผูประกอบการ SME ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบจาก พ.ร.ก.
แรงงานตางดาวมากกวา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) ในขณะที่ทางรัฐบาล ไดออกพระราชกําหนดการบริหารจัก
การการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อแกปญหาแรงงานตางดาวใหเขาระบบและถูกตองตาม
กกฎหมายซึ่งในการบังคับใชกฎหมายมีสาระที่สําคัญเพื่อใหน ายจางตองปฎิบัติตาม พรก. ฉบับนี้ไดแก 1) คนตาง
ดาวที่จะสามารถทํางานในราชอาณาจักรไดตองไดรับอนุญาตใหทํางานจากนายทะเบียน ซึ่งหากคนตางดาวทํางาน
โดยไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือมีใบอนุญาตทํางานแตไปทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได จะเปนการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 8 แหงพระราชกําหนดการบริหารจักการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตองระวางโทษปรับตั้งแต 5,000 – 50,000 บาท 2)นายจางรับคนตางดาวโดยที่คนตางดาวไมมีใบอนุญาตทํางาน
หรือใหคนตางดาวที่มีใบอนุญาตทํางานทํางานนอกเหนือจากสิทธิจะทําได จะเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 9
แหงพระราชกําหนด การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตองระวางโทษปรับตั้งแต
10,000 – 100,000 บาทตอคนตางดาวที่จาง 1 คน 3) หากผูนั้นกระทําความผิดซ้ํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
1 ป หรือปรับตั้งแต 50,000 – 200,000 บาท ตอคนตางดาวที่จาง 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ และ 4) หามมิใหจาง
คนตางดาวทํางานเปนเวลา 3 ป (สํานักบริหารแรงงาน, 2561) ในขณะที่ประเทศไทยมีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
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คือสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จํานวนทั้งสิ้นกวา 3.8 ลานคน ซึ่งเปนแรงงานที่เขาเมืองและทํางานอยางถูก
กฎหมายประมาณ 2 ลานคนและในสวนที่เหลือคือแรงงานประเภททั่ วไปที่ ไดรับการผอนผันให เขา มาทํ างาน
ประมาณ 1.9 ลานคน ซึ่งรัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีมาตรการผอน
ปรนใหแรงงานตางดาวไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศและทํางานได จนถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยแรงงานตางดาว
ตองพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จในชวงเวลาดังกลาว (ตามคําสั่ง หัวหน า คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราว
เพื่อแกไขขอขัดของในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางด าว (สํานักบริหารแรงงาน, 2561) อยางไรก็ตาม
หากแรงงานตางดาวขาดหายไปจะกระทบกับธุรกิจใดบาง จากขอมูลของกรมการจัดหางาน พบวาธุรกิจรับเหมา
กอสราง เกษตรกรรม และกิจการตอเนื่อง (รวมประมงและแปรรูปอาหารทะเล) โรงแรมภัตตาคาร และคาขาย เปน
กลุมธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีแรงงานตางดาวอยูในกลุมธุรกิจเหลานี้จํานวนมาก สําหรับธุรกิจ
ขนาดใหญอาจจะไดรับผลกระทบไมมากนักจากการที่ธุรกิจเหลานี้มีกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะ
สามารถปรับตัวจากการขาดหายของแรงงานตางดาวไดในระดั บ หนึ่งอยางไรก็ตามธุรกิจ SME ที่มีเตรื่องจักรที่ต่ํา
กวาและตองใชแรงงานเขามามีสวนรวมในการผลิตมากจะไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมไดการบังคับใช พ.ร.ก.
แรงงานตางดาว เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 กอนที่จะมีการผอนปรนการใชมาตรา101, 102, 119 และมาตรา 122
ไดสงผลใหแรงงานตางดาว 3 สัญชาติจํานวนหนึ่งกลับภูมิลําเนา ไดเกิดผลกระทบทางดานตนทุนแรงงาน โดยผลใน
ทางตรงเกิดจากการที่นายจางตองหาแรงงานทดแทน ในขณะที่ผลทางออม จะเกิดจากแนวโนมที่แรงงานอาจ
เรียกรองคาจางแรงงานที่สูงขึ้นจากการทํางานที่หนักขึ้นเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป ในขณะที่ ไมวาจะเร็ว
หรือชา การบังคับใช พ.ร.ก. แรงงานตางดาวก็จะตองเกิดขึ้น ซึ่ง SME ก็จะตองทําใหแรงงานตางดาวที่มีอยูถูกตอง
ตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม การดําเนินการตามกฎหมายอาจจะสงผลใหตนทุนของผูประกอบการสูงขึ้น การลงทุน
ทางดานเทคโนโลยีสูงขึ้นเขามาทดแทนแรงงาน จึงเปนหนึ่งในทางเลือกที่ผูประกอบการ SME ควรคํานึงถึง ดังนั้น
ผูประกอบการ SME ในภาคสวนที่ไดรับผลกระทบสูงจาก พ.ร.ก.แรงงานตางดาว ควรเปรียบเทียบตนทุนที่ จะ
เกิดขึ้นระหวางการใชเครื่องจักรกับตนทุนแรงงานที่สูงขึ้น และนํารายไดในอนาคตมาจัดทําการวางแผนทางการเงิน
ใหเหมาะสมยิ่งขึ้นผูประกอบการ SME สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดในหลายรูปแบบ อาทิเชน ในกิจการ
รับเหมากอสราง เครื่องมือเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงมีแนวโนมที่จะสามารถลดจํานวนแรงงานลงได (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2560)
จากปญหาการบังคับใชกฎหมาย พ.ร.ก.แรงงานตางดาว และการคาดการ การขยายตัวทางเศษรฐกิจ ที่จะ
ขยายตั วในอีก 2-3 ปขางหนา ในขณะที่ เทคโนโลยี มีความเจริญเติบ โตต อเนื่องอย างเห็น ไดชั ด ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ตองหาทางที่จะปรับเปลี่ยน นโยบายเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมกอสรางของของไทยสามารถที่จะลด
ตนทุน เวลา เพิ่มมูลคา และสามารถแขงขันไดทั้งตลาดภายในประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
แนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสรางของประเทศไทยในปจจุบัน
อุตสาหกรรมกอสรางมี ลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก ซึ่งมาจากสาเหตุหลายประการ
โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนในหวงโซธุรกิจของอุตสาหกรรมกอสราง อาทิ การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาโครงการ
และการออกแบบตัวอาคาร ซึ่งในระยะหลังการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ เปนการ
พัฒนารูปแบบโครงการที่เรียกวา Mixed-Use ซึ่งมีทั้งพื้นที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรมอยางโรงแรมและพื้นที่ขาย
สินคาอยูภายในโครงการหรืออยูในอาคารเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาอาคารที่มีขนาดความสูง การออกแบบ
อาคารตางไปจากรูปแบบอาคารเดิม รวมถึงการออกแบบอาคารใหไดตามมาตรฐานสิ่ งแวดลอม พรอมกับการนํา
ระบบเทคโนโลยีเขาไปติดตั้งในอาคาร นอกจากนี้ นวัตกรรมการกอสรางไดปรับเปลี่ยนจากวิธีการกอสรางอาคาร
รูปแบบการกอสรางแบบเดิม เนื่องจากปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมกอสรางตนทุนการกอสรางที่มี
ความผันผวนและปญหาเรื่องคุณภาพของงาก อสราง ทําใหในระยะหลังการกอสรางอาคารปรับมาเปนรูปแบบการ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



กอสรางแบบสําเร็จรูปมากขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง
ที่มีการพัฒนานวัตกรรมทาเทคโนโลยีใหม ชวยใหงานกอสรางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเชนเดียวกับในกลุมผู ผลิต
วัสดุกอสรางมีการพัฒนาวัสดุกอสรางใหมๆ ออกมา ที่มีความสวยงาม มีความคงทน ชวยใหงานกอสรางมีความงาย
ขึ้นและสามารถใชทดแทนวัสดุกอสรางแบบเดิม และการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการงานกอสรางอยาง
การใชซอฟตแวรมาชวยในการจัดการบริหารงานกอสรางทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการกอสรางของไทย
ทําใหผูประกอบการกอสราง SME คงจะตองติดตามการเปลี่ยนแปลงปจจัยแวดลอมในหวงโซของอุตสาหกรรม
กอสราง เพื่อที่จะสามารถปรับตัวใหทันและนํามาปรับใชในงานกอสรางเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ศูนยวิจัย
กสิกรไทย, 2560)
การกอสรางภาคเอกชนขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมตางๆ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมกอสราง จะตองมีการติดตามสภาวะปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสําหรับ
การปรับตัวของผูประกอบการนั้น ไดแก 1) การติดตามขาวสารที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม เพื่อปรับตัวทางธุรกิจ
ความสําเร็จของธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย แตปจจัยหนึ่งที่ชวยสนับสนุนผูประกอบการ คือ การติดตามขาวสาร
ในอุต สาหกรรมที่ เกี่ย วเนื่ อ งที่ จ ะมี ผ ลต อ การวางแผนทางธุ รกิจ เช น ในด า นป จ จั ย ลบ ทิ ศ ทางการลงทุ น ของ
ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ในป 2560 นี้ ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟน ผูประกอบการ
ภาคธุรกิจไมวาจะเปนผูประกอบการอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัย ผูประกอบการคาปลีก หรือผูประกอบการในภาค
การผลิตที่มักเปนกลุมที่ลงทุนกอสรางโรงงานอุตสาหกรรม ตางก็ชะลอการลงทุนโครงการใหมๆซึ่งจะมีผลต อ
ปริมาณงานกอสราง หรือในดานปจจัยบวก นโยบายสนับสนุนการลงทุนของภาครัฐจะชวยใหผูประกอบการกอสราง
รูไดวาพื้นที่ไหนจะเปนพื้นที่เปาหมายของการลงทุน ซึ่งจะหมายถึงปริมาณงานกอสรางที่จะเกิดขึ้นมาเชนกัน 2)
การติดตามนวัตกรรมเทคโนโลยีการกอสรางใหมและนํา มาปรับใชในการกอสราง ดวยปจจุบันในอุตสาหกรรมการ
กอสรางมีพัฒนาการไปอยางมาก ซึ่งจะมาจากปจจัยหลายดานไมวาจะมาจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมหวง
โซของอุตสาหกรรมกอสรางอยางการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องจักร อุปกรณในงานกอสรางและผลิตภัณฑวัสดุ
กอสรา งที่ มีค วามหลากหลายใหเลื อกใช การออกแบบอาคารหรือที่ อยู อาศัยที่ มี รายละเอียด มีไ ลฟ ส ไตลแ ละ
องคประกอบซับซอนขึ้นในรายละเอียดของแบบของอาคาร นอกจากนี้ ยังมาจากการที่ผูพัฒนาโครงการมีความ
ตองการที่จะจัดการบริหารตนทุนโครงการ เชน คาแรง คาวั สดุกอสราง เปนตนและตองการใหง านกอสรางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ จากปจจัยตางๆ ขางตน มีผลทําใหวิธีการกอสรางมีการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากการ
กอสรางดวยวิธีแบบการกอหรือหลอหนางานมาเปนรูปแบบสําเร็จรูป เชน การกอสรางแบบ Precast, Prefab และ
Modularการปรับเปลี่ยนโครงสรางการกอสรางที่อยูอาศัยจากโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงสรางไม
มาเปนโครงสรางเหล็ก การปรับเปลี่ยนจากผนังคอนกรีตเสริมเหล็กมาเปนผนังกระจกหรือแผนโลหะ เปนตนซึ่ง
ผูประกอบการคงจะตองเรียนรูเทคนิคการกอสรางระบบเหลานี้ รวมถึงการเรียนรูในผลิตภัณฑวัสดุกอสรางใหม
เพื่อที่จะปรับวิธีกอสรางไดถูกตอง อีกทั้งผูประกอบการรับเหมากอสรางควรจะสามารถที่จะใหคําแนะนําลูกคาได
เชนกันนอกจากนี้ วิธีกอสรางรูปแบบใหมยังชวยผูประกอบการลดการพึ่งพากําลังแรงงาน แตอีกดานหนึ่งแรงงานก็
จะตองเขาใจระบบการกอสรางวิธีใหมเชนกัน 3) การศึกษาเครื่องมือและอุปกรณกอสรางที่มีเทคโนโลยีเพื่อนํามาใช
ในงานกอสราง ปจจุบัน เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในภาคอุตสาหกรรมกอสราง ผูผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณกอสรางมีการคิดคนพัฒนาเครื่องมือที่มีเทคโนโลยี เพื่ อชวยใหงานกอสรางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และลด
การพึ่งพิงกําลังแรงงานโดยประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงจะมีการใชเครื่องจักรกอสรางที่ไมตองใชรีโมท
บังคับ การพัฒนาเครื่องหุนยนตใชในการกอสราง อยางไรก็ดี ภายใตขอจํากัดของผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ กที่จะเขาถึงอุปกรณหรือเครื่องมือกอสรางที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงอยางการใชหุนยนต หรือการลงทุนซื้อ
เครื่องจักรกอสรางใหมๆ ซึ่งผูประกอบการอาจจะนําเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีความเหมาะสมตอการใชงานอาทิ
ซอฟตแวรหรือแอปพลิเคชันเขามาชวยจัดการบริหารงาน สําหรับแอปพลิเคชันที่ชวยในการบริหารจัดการงาน
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การคํานวณตนทุนการกอสราง เชน Builk เปนตน และ 4) การสรางและทํางานรวมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม
มากขึ้น ปจจุบันอุตสาหกรรมกอสรางมีการปรับเปลี่ยนไปคอนขางมากตั้งแตเทรนดของการออกแบบอาคารที่มี
รายละเอียดและมีความซับซอนขึ้นเทคโนโลยีการกอสรางมีการปรับรูปแบบสูการกอสรางแบบสําเร็จรูป การพัฒนา
ในวัสดุกอสรางใหมๆที่เขามาทดแทนวัสดุกอสรางแบบเดิม อีกทั้งพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ทําใหอุปกรณการ
กอสรา งและซอฟต แ วร / แอปพลิ เคชั น ที่ ช ว ยใหง านก อสร า งมี ค วามง า ย รวดเร็ ว และมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ทามกลางหวงโซของอุตสาหกรรมกอสรางมีการเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ผูประกอบการรับเหมากอสรางควรจะตองมี
การทํ า งานร ว มกั บ พั น ธมิ ต รในห ว งโซ ธุ ร กิ จ มากขึ้ น อย า งสถาปนิ ก วิ ศ วกร ผู ป ระกอบการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพยและผูคาวัสดุกอสราง เปนตน เพื่อใหผูประกอบการกอสรางสามารถปรับตัวไดทันกับเทรนดตางๆ ที่
จะเปลี่ยนไป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
นวตกรรมสําหรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
นวัตกรรม คือ การลงมือปฏิบัติดวยความคิดสรางสรรค โดยการกระตุนใหเกิดนวัตกรรมเปนการใชผูที่มี
ความคิดสรางสรรคและกลุมสมาชิกในองคการเปนปจจัยนําเขา ผานเขาไปในสิ่งแวดลอมที่ดี หมายถึง โครงสราง
องคการที่ดี วัฒนธรรมองคการที่ดี และมีการบริหารจัดการทรั พยากรมนุษยที่ดี เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ได คือ สินคา
บริการ และวิธีการทํางานใหม ในขณะที่ (Robbins & Coulter,2003) , Drucker (1985, pp. 30-35) ไดให
ความเห็นวา นวัตกรรม คือ การสรางมูลคาเพิ่ม สรางคุณคาใหกับทรัพยากรที่มีอยู โดยอาจเปนผลิตภัณฑที่มีตัวตน
หรือไมก็ไดซึ่งจะไดรับการประเมินดวยความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่ง สอดคลงกับ Rabe (2006, pp.10-13) ที่ระบุ
วา ความหมายของนวัตกรรมนั้นมีเปนจํานวนมากและไมไดมีการกําหนดที่ตายตัว อยางไรก็ตาม การจํากัดความ
นวัตกรรมดวยผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีใหมนั้นเปนความหมายโดยทั่วไป ซึ่งมีความธรรมดาเกินไปและแคบเกินไป
ดังนั้น ความหมายที่เหมาะสม จึงหมายถึงการนําแนวคิดไปประยุกตใชโดยกอใหเกิดการพัฒนาที่มีคุณคาขึ้น

ภาพที่ 3 ลักษณะของนวัตนกรรมที่ผูประกอบการนํามาใชในการดําเนินธุรกิจ
ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย อางใน บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (2555)
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ในขณะที่ ชาติชาย พยุหนาวีชัย (Payuhanaveechai, 2008, p. 66) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยวาสามารถแบงไดเปน 1) Product Innovation ซึ่งจะเนนในดานของผลิตภัณฑการเงิน
2) Process Innovation ที่ยกตัวอยางในดานระยะเวลาการอนุมัติการขอสินเชื่อที่รวดเร็ว 3) Marketing
Innovation เปนนวัตกรรมการตลาดที่ใหความสําคัญในเรื่องการใหคําปรึกษาแนะนําระบบออนไลน 4) Service
Innovation เปนการสรางกิจกรรมเสริมพิเศษใหกับลูกคา และ 5) Risk Management การพัฒนาระบบเพื่อ
ปองกันความเสี่ยง อยางไรก็ตาม บุญชนะ บุญเลิศ (Boonlert, 2010, pp. 37-44) ไดสรุปวา นวัตกรรมมี 3 สวน
ด ว ยกั น ที่ สํ า คั ญ ได แ ก 1) นวั ต กรรมทางด า นสิ น ค า บริก าร ซึ่ ง จะต อ งทํ า ให ไ ด สิ่ ง ที่ แ ตกต า งและดี ก ว า คู แ ข ง
2) นวัตกรรมที่ใหความสําคัญ กับการลงทุนที่ต่ํากวา สามารถควบคุมตนทุนของสินคาไดดวยกระบวนการบริหาร
และ 3) นวัตกรรมที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการที่จะมุงการจัดการองคการ บุคลากรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
และใหความสําคัญอยางมากตอการสรางนวัตกรรมในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรร
บนพื้นฐานขององคความรูทางดานอสังหาริมทรัพย
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพยนวัตกรรมสามารถจําแนกได สองประะเภทไดแก 1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ ในภาวะ
ที่มกี ารแขงขันสูงองคการจะเลือกพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเนื่องจากมีความตองการที่จะหลีกหนีออกจากสมรภูมิ
การแขงขันดวยการพยายามเปดตลาดใหม หาหนทางการแขงขันที่มีความรุนแรงนอยกวา
2) นวัตกรรม
กระบวนการในภาวะที่มีการแขงขันต่ํา องคการจะมุงพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเนื่องจากมีความผูกขาดในดาน
ผลิตภัณฑอยูแลว แมวาจะไดปรับปรุงผลิตภัณฑใหมก็ไมสามารถที่จะเพิ่มมูลคายอดขายไดมากนัก อยางไรก็ตาม
ความสัมพันธของการเลือกพัฒนานวัตกรรมที่แตกตางกันไปตามสถานการณบนการพิจารณาตามความนาจะเปนใน
การเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ การพัฒนานวัตกรรม (N. Rattanaprichavej , 131) ผลิตภัณฑนั้นจะตองอาศัยการ
เปดกวางขององคการเปนอยางมากในการที่จะรับขอมูลขาวสารไมวาจากภายในหรือภายนอกองคการเองก็ตาม
เพราะธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนองคการที่จําเปนตองรวมมือกับองคการประเภทตางๆ จํานวนมาก เชน สํานักงาน
สถาปนิก บริษัทรับเหมากอสราง บริษัทประเมินมูลคา เปนตน ซึ่งนับเปนพันธมิตรที่สําคัญทั้งสิ้นในการรวมสรางให
เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ(Subrahmanya, 2009, pp. 104-113; Thorpe, Ryan &Charles, 2008)
นวัตกรรมผลิตภัณฑนับเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากเปนหลักการ แนวคิดที่
เปนรูปธรรมที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการแขงขัน
ดานทําเลที่มีจํากัด ซึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑนี้เองจะชวยในการสรางความไดเปรี ยบในการแขงขันใหกัโครงการอาจ
เปนการตอบโจทยแกปญหาเดิมที่ลูกคาหรือผูอยูอาศัยไดเผชิญอยูเปนประจําวัน หรืออาจเปนแนวคิดใหมในการ
นําเสนอใหลูกคาเขาใจถึงประโยชนใหมที่จะเกิดขึ้นกับตนหรือกระทั่งสังคมก็ได ในทางกลับกันสําหรับองคการเองก็
จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดจากความแตกตางของนวัตกรรมใหมไดอีกดวย ทั้งในเชิงของความไดเปรียบในการ
แขงขัน (competitive advantages) หรือในเรื่องของผลิตภาพ ตนทุน (productivity) (Rattanaprichavej,2010)
ไดเปนอยางดีซึ่งจะเปนชองทางที่สําคัญในภาวะตลาดที่มีการแขงขันสูงในดานนวัตกรรมกระบวนการนั้น เนื่องจาก
ธุรกิ จ อสัง หาริมทรัพ ย เป น ธุ รกิจที่ มี ความหลากหลายในตั วเองเป น อยา งมาก ดั ง นั้ น แล ว การพั ฒ นานวั ตกรรม
กระบวนการยอมจะมีชองทางในการพัฒนากระบวนการในดานตาง ๆไดเปนจํานวนมาก โดยทั่วไปแลวบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพยจะมุงใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการในการดําเนินงานโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลิตภาพและระดับผลการดําเนินงานใหกับองคการ หรือเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผูบริโภคในอันที่
จะเปนหนทางสรางและรักษาไวซึ่งความสามารถในการแขงขันขององคการ Savitz & Kaluzny (2000, pp. 366-379)
กลาววา นวัตกรรมกระบวนการ คือ ความสามารถในการลดตนทุนและการยกระดับคุณภาพโดยกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการนั้นจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อไดรับการเอาใจใสจากระดับบริหาร Cefis & Masili (2005,pp. 11671192) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางนวัตกรรมและการอยูรอด โดยพบวา นวัตกรรมมีสวนสําคัญเปนอันมากกับ
การอยูรอดขององคการ ทั้งนี้ ยังพบวาประเภทของนวัตกรรมทําใหเกิดความแตกตางของการอยูรอดอีกดวยโดย
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นวั ตกรรมกระบวนการจะมี บ ทบาทที่ สํา คัญมากในการเพิ่ มโอกาสในการอยูรอดขององคการ รวมทั้ งยั ง สรา ง
ความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ (Bender, et al., 2000,pp. 17-24) ในขณะที่นวัตกรรมผลิตภัณฑจะมี
สวนในการเพิ่มอัตราการอยูรอดใหกับองคการก็ตอเมื่อตองอธิบายรวมกับนวัตกรร กระบวนการเทานั้น

ภาพที่ 4 แสดงนวัตกรรมสําหรับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ที่มา : ผูเขียน
นวัตกรรมในธุรกิจรับเหมากอสราง
ปจจุบันวิธีการกอสรางของไทยมีหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งวิธีการกอสรางแบบเดิมที่เปนการกออิฐ หลอ
เสาเข็มในพื้นที่งานกอสราง หรือ Traditional Construction Method ยังเปนที่นิยมในกลุมผูที่สรางที่อยูอาศัยเอง
ผูประกอบการพัฒนาโครงการรายยอย และในกลุมผูประกอบการรับเหมากอสรางรายกลางและรายเล็กโดยเฉพาะ
ในตางจังหวัดที่ยังคุนชินกับการกอสรางแบบดังกลาวอยางไรก็ดี อุตสาหกรรมกอสรางของไทยมีการปรับตัวนําระบบ
การกอสรางแบบกึ่งสําเร็จและแบบสําเร็จรูปมาใชมากขึ้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อใหงาน
กอสรางมีความรวดเร็ว ผูประกอบการสามารถควบคุมคุณภาพ อาทิ การกอสรางระบบผนังสําเร็จรูป Precast เปน
การนําเอาแผนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปที่หลอจากโรงงานมาประกอบหรือติดตั้ง เปนระบบโครงสรางผนังรับน้ํา
หนักแทนเสาหรือคาน ซึ่งผนังสําเร็จรูปที่นํามาใชจะผลิตดวยวิธีที่แตกตาง ซึ่งจะตองมีความแข็งแรงกวาผนังธรรมดา
และโครงสรางจะตองมีการคํานวณตามหลักวิศวกรที่ถูกตองสําหรับการกอสรางสําเร็จรูปแบบ Prefab จะคลายกับ
การกอสรางแบบ Precast เปนระบบการกอสรางที่มีการนําโครงสรางเสาสําเร็จรูปและผนังมาประกอบ ซึ่ งระบบ
กอสรางนี้ไมจํากัดวาจะเปนวัสดุประเภทใด แตสวนใหญมักเปนไมหรือเหล็ก นอกจากนี้ยังมีการกอสรางสําเร็จรูป
แบบ Modular เปนระบบการกอสรางที่เริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นในตา งประเทศ สําหรับในประเทศไทยยังเปนการ
กอ สรา งอาคาร รา นค า ขนาดเล็ ก หรื อ เป น ส ว นของการต อเติ ม ที่ อ ยู อาศั ย อย า งไรก็ ดี ผู ป ระกอบการพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยบางรายเริ่มใชวิธีการกอสรางแบบ Modularการกอสรางแบบ Modular คลายกับการตอ
Lego เปนการทําสวนตางๆ ของอาคารสําเร็จมาจากโรงงานผลิตและนํามาประกอบที่พื้นที่โครงการ (ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย, 2560) อยางไรก็ตามสําหรับวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตงภายในและภายนอกนั้น ผูผลิตวัสดุกอสรางมีการ
พัฒนาวัสดุกอสรางใหมีความแข็งแรงทนทาน มีความสวยงาม และมีความหลากหลาย อาทิ การกอสรางอาคารหรือ
ที่อยูอาศัยดวยโครงสรางอาคารเหล็กแทนการใชโครงสรางคอนกรี ตเสริมเหล็ก ซึ่งเปนรูปแบบการกอสรางที่กําลัง
เปนที่นิยม เนื่องจากอาคารเหล็ก มีความคงทน ชวยใหงานกอสรางเร็วขึ้น ขณะที่ผนังอาคารนอกจากการใชผนัง
กระจกแทนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม ปจจุบันมีการใชวัสดุแผนโลหะ แผนเมทัลชีท และวัสดุที่เหมือนไมมา
แทนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กมากขึ้น เนื่องดวยวัสดุทั้ง 2 ประเภทจะมีน้ําหนักที่เบา มีความคงทนและสวยงามและที่
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สําคัญชวยใหงานกอสรางมีความรวดเร็วทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในวิธีการกอสราง และวัสดุที่ใชในการกอสราง มีผล
ตอผูประกอบการรับเหมากอสรางที่คงจะตองเขาใจ เนื่องจากวิธีการกอสรางในแตละวิธีจะมีรายละเอียดที่ตางกัน
เชนเดียวกับการปรับเปลี่ยนในการใชวัสดุกอสรางทดแทนจะมีวิธีการติดตั้งหรือการกอสรางที่ตางกันไปในแตละ
ประเภท (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคต
ปจจุบัน คําวา เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) มีการกลาวถึงวาการเขามาของ
เทคโนโลยีในยุคใหมจะชวยเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต การทําธุรกิจ และในอุตสาหกรรม สําหรับเทคโนโลยีในยุค
ใหมตาม McKinsey Global Institute ไดกลาวไว 12 เทรนด อาทิ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสาย (Mobile Internet)
การใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต หรือผานเครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย(Wireless
LAN) ทําใหการทําธุรกิจสามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา และเมื่อมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวเนื่องกับการทํา งาน ให
สามารถใชไดบนโทรศัพทเคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี
หุนยนตขั้นสูง (Advanced Robotics) หุนยนตที่มีคุณสมบัติในการทํางานที่มีความซับซอนขึ้น สามารถทํางานที่
เหมือนกับมนุษยได สามารถประมวลผลวิเคราะหขอมูลตางๆ มีการโตตอบกับมนุษยไดมากขึ้น โดยปจจุบันการใชงาน
หุนยนตนอกจากจะอยูในงานอุตสาหกรรมการผลิตแลวยังมีการนํามาใชในงานดานบริการ และงานทางการแพทย
นอกจากนี้ เทรนดเทคโนโลยีเครื่องพิมพ 3D (3D Printing) ระบบการพิมพแบบดิจิตอล ที่สามารถพิมพออกมาเปน
รูป 3 มิติ แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของแบบงาน รวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials)
เชน การพัฒนาวัสดุที่มีความทนทาน เปนวัสดุที่สามารถมาใชทดแทนวัสดุเดิมที่มีตนทุนที่สูง และระบบการวิเคราะห
งานอัตโนมัติ (Automation of Knowledge Work) เปนซอฟตแวรอัจฉริยะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อชวยในการทํางาน
ดานการวิเคราะหขอมูลในการทํางาน การติดตามและประมวลผลการทํางานขององคกร (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
อย า งไรก็ต าม เทคโนโลยี ดัง กลา วได เริ่มเขามามีบ ทบาทในอุตสาหกรรมกอสรา ง โดยในประเทศที่ มี
พัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กาวหนา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานกอสราง รวมถึง
การพัฒนาซอฟตแวรและแอปพลิเคชันมาชวยในการบริหารงานกอสราง ไดแก 1) การใช Software ในการ
ออกแบบ และบริหารจัดการงานกอสราง อยาง BIM (Building Information Modeling) เปนซอฟตแวรอัจฉริยะ
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการออกแบบกอสรางอาคาร ตั้งแตกระบวนการออกแบบ กระบวนการทํางานรายละเอียด
ในการกอสราง ดวยการใสขอมูลและรายละเอียดลงไป โปรแกรมสามารถที่จะพิมพแบบมาเปนในรูปแบบ 3 D
นอกจากนี้ BIM ในเวอรชั่น 4D และ 5D ยังสามารถคํานวณประมาณราคากอสรางและการประมาณการระยะเวลา
ในการกอสราง และชวยใหการวางแผนงานกอสรางมีประสิทธิภาพและลดตนทุน ทั้งนี้ รัฐบาลของอังกฤษไดมี
แผนการสงเสริมในการใช BIM ในอุตสาหกรรมกอสรางเชนกัน 2) การพัฒนาเทคโนโลยีในเครื่องจักรกลกอสราง
และหุนยนตชวยในงานกอสราง ปจจุบั นมีหลายบริษัทไดมีการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีในเครื่องจักรกอสราง
อาทิ เทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณกอสรางแบบไรสายโดยอุปกรณเครื่องจักรในงานกอสรางอยาง
เครื่องขุดเจาะรถตัก รถขุดหรือรถบด มีการพัฒนาระบบการเชื่อมตอแบบไร สายเพื่อใหสามารถควบคุมการทํางาน
ไดในระยะไกล การพัฒนาเครื่องยนตในการปูกระเบื้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหุนยนตมาใชในการทํางาน เชน
หุนยนตในการชวยกออิฐ เปนตน และ 3) การเชื่อมตอเครื่องมือและอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนหรือแท็บ
เล็ต บริษัทผูผลิตเครื่องมือกอสรางมีการพัฒนาอุปกรณเชื่อมตอกับโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนสามารถบันทึก
ขอมูลหรือเก็บขอมูลงานในโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน เชน เครื่องมือวัดดวยเลเซอร เครื่องวัดความชื้น เปนตน
ซึ่งผใชสามารถเรียกดูขอมลู ผานโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนแท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร และขอมูลจะถูกบันทึกลง
ในโทรศั พ ท เคลื่ อนที่ ส มารท โฟน แท็ บ เล็ ต หรือคอมพิ ว เตอร ผู ใช ส ามารถที่ จ ะเรีย กดู ขอ มู ล ที่ ถูกบั น ทึ ก ไว ไ ด
ตลอดเวลา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
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การปรับตัวของผูประกอบการอุตสาหกรรมกอสรางไทยในยุค Thailand 4.0
การเขามาของเทคโนโลยีที่มากขึ้นเรื่อย ๆ วงการกอสรางมีการปรับตัวไดในระดับหนึ่ง แตยังไมเหมาะสม
เทาที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรม โดยมีนวัตกรรม 4 สวนที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ 1)Product Innovation
(นวัตกรรมเชิงสินคา) 2) Process Innovation (นวัตกรรมเชิงกระบวนการภายในขององคกร) 3 Service
Innovation (นวัตกรรมการบริการ) 4. Business Model Innovation (นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ) ซึ่งมีความสําคัญ
มากในกระบวนการตาง ๆ อีกทั้งยังชวยลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน อยางไรก็ตามสิ่งแรกของการ
ปรับตัวใหเขายุคปจจุบัน เพื่อรองรับการทํางานใหเขากับยุค 4.0 ก็คือ “ทักษะความรู” นอกจากนี้ยังตองนําระบบ
ERP เขามาเสริม เพื่อตรวจสอบการซื้อของ ดูคาใชจายและราคาสินคา รวมทั้งการซื้อของผาน e-Commerce
ก็เปนสวนชวยใหผูประกอบการ ประหยัดทั้งคาพื้นที่และเงินลงทุน ที่ตองจมลงไปอีกดวย ทํางาน สิ่งเหลานี้ก็คือการ
ปรับตัวเอง ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการสามารถเขาสู 4.0 ไดอยางรวดเร็ว อยางไรกตาม หากผูประกอบการรุนเกายัง
ทําตัวเหมือนไดโนเสาร จะโดนผูเลนรายใหมที่ใชเทคโนโลยีและมีการทํางานที่ทันสมัยแยงการทํางานไปทั้งหมด เห็น
ตัวอยางไดจากธุรกิจสื่อตาง ๆ ที่ตองปดตัวเองไป ลูกคาเปลี่ยนไป การคาขายก็ตองเปลี่ยนไป รานวัสดุกอสรางแบบ
ดั้งเดิมจะอยูไดตองปรับตัวเขาสูยุคดิจิทัลใหมากขึ้น ใครที่คิดวาสิ่งเหลานี้ยังไมสงผลกับธุรกิจกอสรางนั้นไมจริง
ผูรับเหมารุนใหมหรือรุนเกาที่ปรับตัวไดจะมีความไดเปรียบ ทํางานชิ้นใหญใชเวลานอยขึ้น การปรับเปลี่ยนตองเริ่ม
จากผูบริหาร นโยบาย แลวกระจายลงสูทีมงาน สําคัญคือตองกลาที่จะเปลี่ยนและเชื่อในความเปลี่ยนแปลง (Smart
SME, 2561)
บทบาทของภาครัฐที่ใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสราง
ในภาครัฐตองมี ระบบนวัตกรรมแหงชาติ (National Innovation System หรือ NIS) คือ ความเชื่อมโยง
ระหวางผูมีส วนเกี่ย วของในการสรางสรรค นวัต กรรมเปน กลไกสํา คั ญที่ นํา ไปสูการปรับปรุ ง ประสิทธิ ภาพดา น
เทคโนโลยีโดยความกาวหนาทางนวัตกรรมและทางเทคนิคเปนผลมาจากความสัมพันธที่ซับซอนระหวางผูที่มีสวน
เกี่ยวของที่ท าหนาที่ผลิต แจกจาย และปรับใชความรูอยางหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของความรวมมือ กิจกรรม
และการไหลเวียนขององคความรูและเทคโนโลยี (OECD, National Innovation System, 1997) อยางไรก็ตาม
ประสิทธิภาพทางนวัตกรรมของประเทศขึ้นอยูกับระบบความสัมพันธระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก องคกร
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ซึ่งเชื่อมโยงองคความรูและเทคโนโลยีระหวางกันในรูปแบบ
ของความรวมมือ อาทิ การวิจยั รวม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การใชสิทธิบัตรรวมกัน การจัดซื้อจัดจางอุปกรณและ
เครื่องมือ และรูปแบบอื่นๆ (ปทมา เธียรวิศิษฎสกุล, 2560) อยางไรก็ตามภาครัฐ จําเปนตองเขามาชวยเหลือและให
การสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะ การใหการสนับสนุน
ใหสิทธิพิเศษ ไดแก สิทธิพิเศษทางภาษี คาธรรมเนียม การรวมวิจัยและการประชาสัมพันธ เพื่อใหผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมกอสรางสามารถที่จะนําเอาเทคโนโลยีการกอสรางมาสรางใหผลผลิต(ผลิตภัณฑ) เกิดประสิ ทธิภาพ
สูงสุด รวมถึง ตนทุนและเวลาเพื่อใหกลุมอุตสาหกรรมกอสรางมีขีดความสามารถในการแขงขันไดทั้งภายในประเทศ
และภูมิภาค
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ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดระบบนวัตกรรมแหงชาติ
ที่มา: OECD, Managing National Innovation Systems, 1999
ระบบนวัตกรรมของประเทศไทย สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) ไดใหนิยามวา นวัตกรรม คื อ
ผลลัพธของการเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษยทุนทางการเงินและโครงสรางพื้นฐานรวมถึงการวิจัยและพัฒนา
เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ระบบนิ เ วศนวั ต กรรม ในขณะที่ สนช. ได ป รั บ ใช ก รอบแนวคิ ด ระบบนวั ต กรรมของ Stefan
Kuhlmann และ Erik Arnold เพื่ออธิบายระบบนวัตกรรมในบริบทของไทย ที่ผูเกี่ยวของและ สถาบันตางๆ
มีบทบาทเชื่อมโยงกันในการพัฒนา แพรกระจาย และใชเทคโนโลยี โดยจะปฏิสัมพันธกันในลักษณะเครือขาย
มีองคประกอบหลัก ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของ (Actors) เครือขาย (Network) สถาบัน(Institutions) และเทคโนโลยี
(Technology) รวมทั้งไดแบงนวัตกรรมที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจออกเปน 4 ประเภท ไดแก 1) นวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑและบริการ 2)นวัตกรรมดานกระบวนการ 3) นวัตกรรมดานเทคโนโลยี และ 4) นวัตกรรมดานสังคม
อยางไรก็ตาม นิยามที่ สนช. ไดนํา มาปรับใชจะใหความสํา คัญกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษย ทุนทาง
การเงินและโครงสรางพื้นฐาน และการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรางระบบนิเวศที่เหมาะสมในการพัฒนา แพรกระจาย
และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และไดกําหนดประเภทของนวัตกรรมที่แตกตางจาก OECD ในเรื่องนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคม (ปทมา เธียรวิศิษฎสกุล, 2560)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ภาพที่ 6 ระบบนิเวศนนวัตกรรม
ที่มา : สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) และดัดแปลงมาจาก Booz & Company analysis
อยางไรก็ตาม นิยามที่ สนช. ไดนํามาปรับใชจะใหความสําคั ญกับความเชื่อมโยงของทรัพยากรมนุษย
ทุนทางการเงินและโครงสรางพื้น ฐาน และการวิจั ยและพั ฒนา เพื่ อสรางระบบนิเวศที่เหมาะสมในการพัฒนา
แพรกระจาย และใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และไดกําหนดประเภทของนวัตกรรมที่แตกตางจาก OECD ในเรื่อง
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสังคม (ปทมา เธียรวิศิษฎสกุล, 2560)

บทสรุป
ในการศึกษาแนวทางการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสราง ไทยแลนด 4.0 พบวาสามารถนํามา
สร า งกรอบแนวความคิ ด เพื่ อ เป น แนวทางในการได โ ดยแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ ระหว า ง ป จ จั ย นํ า เข า และ
กระบวนการจัด ไดดังนี้
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กรอบแนวความคิดแนวทางการจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสราง ไทยแลนด 4.0
จากแนวความคิดความสัมพันธขางตน สรุปวา ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย มีนวัตกรรม 2 ประะเภทไดแก
1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ ในภาวะที่มีการแขงขันสูงองคการจะเลือกพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑเนื่องจากมีความ
ตองการที่จะหลีกหนีออกจากสมรภูมิการแขงขันดวยการพยายามเปดตลาดใหม หาหนทางการแขงขันที่มีความ
รุนแรงนอยกวา 2) นวัตกรรมกระบวนการในภาวะที่มีการแขงขันต่ํา องคการจะมุงพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ
เนื่องจากมีความผูกขาดในดานผลิตภัณฑอยูแลว แมวาจะไดปรับปรุงผลิตภัณฑใหมก็ไมสามารถที่จะเพิ่มมูลคา
ยอดขายไดมากนัก ในขณะที่นวัตกรรมในธุรกิจรับเหมากอสราง มีหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งวิธีการกอสรางแบบเดิม
ที่เปนการกออิฐ หลอเสาเข็มในพื้นที่งานกอสราง หรือ Traditional Construction Method ยังเปนที่นิยมในกลุม ผู
ที่สรางที่อยูอาศัยเอง ผูประกอบการพัฒนาโครงการรายยอย และในกลุมผูประกอบการรับเหมากอสรางรายกลาง
และรายเล็กในขณะที่บริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญซึ่งดําเนินการเปนลักษณะอุตสาหกรรมกอสรางมีการปรับตัว
นําระบบการกอสรางแบบกึ่งสําเร็จและแบบสําเร็จรูปมาใชมากขึ้น เพื่อแกปญหาการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อให
งานกอสรางมีความรวดเร็ว เชน การกอสรางระบบผนังสําเร็จรูป Precast เปนการนําเอาแผนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําเร็จรูปที่หลอจากโรงงานมาประกอบหรือติดตั้ ง เปนระบบโครงสรางผนังรับน้ํา หนักแทนเสาหรือคาน ซึ่งผนัง
สําเร็จรูปที่นํามาใชจะผลิตดวยวิธีที่แตกตาง ซึ่งจะตองมีความแข็งแรงกวาผนังธรรมดาและโครงสรางจะตองมีการ
คํานวณตามหลักวิศวกรที่ถูกตองสําหรับการกอสรางสําเร็จรูปแบบ Prefab จะคลายกับการกอสรางแบบ Precast
เปนระบบการกอสรางที่มีการนําโครงสรางเสาสําเร็จรูปและผนังมาประกอบ ซึ่งระบบกอสรางนี้ไมจํากัดวาจะเปน
วัสดุประเภทใด แตสวนใหญมักเปนไมหรือเหล็ก นอกจากนี้ยังมีการกอสรางสําเร็จรูปแบบ Modular เปนระบบการ
กอสรางที่เริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นในตางประเทศ สําหรับในประเทศไทยยังเปนการกอสรางอาคาร รานคาขนาดเล็ก
หรือเปนสวนของการตอเติมที่อยูอาศัยอยางไรก็ดี ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่อยูอาศัยบางรายเริ่มใช
วิธีการกอสรางแบบ Modularการกอสรางแบบ Modular คลายกับการตอ Lego เปนการทําสวนตางๆ ของอาคาร
สําเร็จมาจากโรงงานผลิตและนํามาประกอบที่พื้นที่โครงการ ในขณะที่นวัตกรรมในธุรกิจรับเหมากอสรางโดย
ผูประกอบการรับเหมากอสราง (ผูรับเหมากอสราง) ตองรวมมือกันและเปนพันธมิตรในการทําให ตนทุนและเวลา
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด อย างไรก็ตามในอุตสาหกรรมกอสรา ง โดยในประเทศที่ มีพัฒ นาการทางเทคโนโลยี ที่
กาวหนา ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีในเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานกอสราง รวมถึงการพัฒนาซอฟตแวรและ
แอปพลิเคชันมาชวยในการบริหารงานกอสราง ไดแก 1) การใช Software ในการออกแบบ และบริหารจัดการงาน
กอสราง อยาง BIM (Building Information Modeling) เปนซอฟตแวรอัจฉริยะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชในการ
ออกแบบกอสรางอาคาร ตั้ง แต กระบวนการออกแบบ กระบวนการทํ างานรายละเอียดในการ 2) การพั ฒนา
เทคโนโลยีในเครื่องจักรกลกอสรางและหุนยนตชวยในงานกอสราง ปจจุบันมีหลายบริษัทไดมีการคิดคนและพัฒนา
เทคโนโลยีในเครื่องจักรกอสราง ไดแก เทคโนโลยีการควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณกอสรางแบบไรสายโดยอุปกรณ
เครื่องจักรในงานกอสรางอยางเครื่องขุดเจาะรถตัก รถขุดหรือรถบด มีการพัฒนาระบบการเชื่อมตอแบบไรสาย
เพื่อใหสามารถควบคุมการทํางานไดในระยะไกล การพัฒนาเครื่องยนตในการปูกระเบื้อง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
หุนยนตมาใชในการทํางาน เชน หุนยนตในการชวยกออิฐ เปนตน และ 3) การเชื่อมตอเครื่องมือและอุปกรณ
โทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ ส มารท โฟนหรื อ แท็ บ เล็ ต บริษั ท ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ ก อ สร า งมี ก ารพั ฒ นาอุป กรณ เ ชื่ อ มต อ กั บ
โทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนสามารถบันทึกขอมูลหรือเก็บขอมูลงานในโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน เชน เครื่องมือ
วัดดวยเลเซอร เครื่องวัดความชื้นเปนตน ซึ่งผใชสามารถเรียกดูขอมลู ผานโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟนแท็บเล็ต
หรือคอมพิว เตอร และขอมูล จะถูกบั นทึกลงในโทรศัพท เคลื่อนที่ส มารทโฟน แท็ บเล็ ต หรือคอมพิว เตอร ผูใช
สามารถที่จะเรียกดูขอมูลที่ถูกบันทึกไวไดตลอดเวลา อยางไรก็ตามการปรับตัวของผูประกอบการอุตสาหกรรม
กอสรางไทยในยุค Thailand 4.0 การเขามาของเทคโนโลยีที่มากขึ้นเรื่อย ๆ วงการกอสรางมีการปรับตัวไดในระดับ
หนึ่ง แตยังไมเหมาะสมเทาที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องนวัตกรรม โดยมีนวัตกรรม 4 สวนที่สําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ 1)
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Product Innovation (นวัตกรรมเชิงสินคา) 2) Process Innovation (นวัตกรรมเชิงกระบวนการภายในของ
องคกร) 3 Service Innovation (นวัตกรรมการบริการ) 4. Business Model Innovation (นวัตกรรมรูปแบบ
ธุรกิจ) อยางไรก็ตาม ในภาครัฐตองมี ระบบนวัตกรรมแหงชาติ (National Innovation System หรือ NIS) คือ
ความเชื่ อ มโยงระหว า งผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการสร า งสรรค น วั ต กรรมเป น กลไกสํ า คั ญ ที่ นํ า ไปสู การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีโดยความกาวหนาทางนวัตกรรมและทางเทคนิคเปนผลมาจากความสัมพันธที่ซับซอน
ระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของที่ท าหนาที่ผลิต แจกจาย และปรับใช ความรูอยางหลากหลาย ทั้งในรูปแบบของความ
รวมมือ กิจกรรม และการไหลเวียนขององคความรูและเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันภาครัฐ จําเปนตองเขามา
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมกอสรางโดยเฉพาะ การ
ใหการสนับสนุน ใหสิทธิพิเศษ ไดแก สิทธิพิเศษทางภาษี คาธรรมเนียม การรวมวิจัยและการประชาสัมพันธ เพื่อให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางสามารถที่จะนําเอาเทคโนโลยีการกอสรางมาสรางใหผลผลิต (ผลิตภัณฑ) เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง ตนทุนและเวลาเพื่อใหกลุมอุตสาหกรรมกอสรางมีขีดความสามารถในการแขงขันไดทั้ง
ภายในประเทศและภูมิภาค
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พ.ศ. 2561 ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทรน บริหารธุรกิจดุฎษฎีบัณฑิต
ตําแหนงงาน Vice President บริษัท JWS Construction จํากัด
สถานที่ทํางาน บริษัท JWS Construction จํากัด

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสราง หลังจากบังคับใช
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2561
Problems and obstacles to the management of foreign workers in the construction
business. After enforcement The Aliens Management Act, 2018

ผูวิจัย

ดร. บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสรางหลัง
บังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561และ(2) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการ
จัดการแรงงานตางดาวในธุกิจรับเหมากอสรางหลังบังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
พ.ศ. 2561 ประชากรไดแก บริษัทรับเหมากอสรางขนาดใหญที่มีแรงงานตางดาวจํานวนทั้งสิ้น 5,000 คน ผูให
ขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยผูใหขอมูลหลักประกอบดวยแรงงานตางดาวจํานวน 60 คน
กลุมบริหารโครงการจํานวน 50 คน ผูนําเขาแรงงานจํานวน 2 คน บริษัทที่ นําเขาแรงงานจํ านวน 1 คน และ
ผูจัดการฝายสรรหาบุคคลกร 1 คน การเก็บรวบรวมขอมู ลโดยการสัมภาษณเชิงลึกโดยใชคําถามกึ่งโครงสราง
ปลายเปดแกผูใหขอมูลเชิงลึก จํานวนทั้งสิ้น 114 คน และการสนทนากลุมกับผูบริหารโครงการ
ผลการวิจัยพบวาลักษณะการจัดการแรงงานตางดาว มีลักษณะ (1) แรงงานตางดาวที่เขามาทํางานสวนใหญ
มีความยากจนมีความเกรงกลัวกฎหมาย (2) แรงงานสวนใหญมีฐานะยากจน ไมมีเงินสําหรับการจายคาธรรมเนียมใน
การนําเขา MOU จากประเทศตนทาง (3) การคัดเลือกพบวาคัดเลือกแรงงานที่มีอายุอยูระหวาง 21-41 ป (4) การ
จายคาแรงงานเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด (5) สภาพความเปนอยูของแรงงานตางดาว มีความเปนอยูในระดับ
มาตรฐานที่ต่ําอยางมีนัยสําคัญและ (6) สวัสดิการและหลักประกันเปนไปตามกฎหมาย ในขณะที่ ปญหาและอุปสรรค
การจัดการแรงงานตางดาวในธุกิจรับเหมากอสรางหลังบังคับใชกฎหมาย พบวา (1) ความคาดหวังในรายไดสูงตาม
กฎหมายและตองการทํางานลวงเวลาในขณะที่ความสามารถในการทํางานอยูในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญ (2) ความ
ไมเขาใจในการเขาสูระบบแรงงานถูกกฎหมายทําใหมีขอโตแยงในเรื่องการทํางาน หยุดงานและการลางาน (3) ทักษะ
ในการทํางานสวนใหญเปนแรงงานที่ไมมีทักษะ (skill) ทําใหเกิดตนทุนกับบริษัทที่ทําการศึกษา (4) ความสามารถใน
การประกอบอาชีพของแรงงานตางดาว ไดแก 1) แรงงานตางดาวที่มีทักษะ (Skill) 2) แรงงานตางดาวมีทักษะปาน
กลาง (moderate skills) และ3) แรงงานที่ไมมีทักษะ (Non Skill) ทําใหเกิดตนทุนที่ไมจําเปน
คําสําคัญ : การจัดการ ปญหาอุปสรรค แรงงานตางดาว ธุรกิจรับเหมากอสราง กฎหมาย
Abstract
The objectives of this research were to (1) To study the management of foreign
workers in the construction business after the enforcement of the Law on the Management of
Foreign Workers, 2018.(2) To study the problems and obstacles in the management of foreign
workers in the construction business after the enforcement of the Law on the management of
foreign workers in 2018. Populations were 5,000 key informants in large construction
companies. The researchers employed purposive sampling where key informants composted
of 60 migrant workers, project management group 50 persons, 2 persons from migrant worker
agencies, 1 person from migrant worker company, and 1 person from recruiting Manager.
Data collecting used an in-depth interview using semi-open-end questions from 114
informants. And focus group with the project management team.
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The research results found that migrant worker management styles were (1) most of
the migrant workers are poor, fearful of the law. (2) most workers are poor and no money
for paying the MOU import fee from the country of origin (3) selection of migrant workers
is based on the selection of workers between the ages of 21-41 years (4) the payment for
labors are in accordance with the law (5) living conditions of migrant workers There was a
significant low standard of living and (6) welfare and security are in accordance with the
law. Meanwhile the problems and obstacles to the management of foreign workers in the
construction business after the law enforcement found that (1) expect high income by the
law and want to work overtime while the ability to work is low. (2) Misunderstand the legal
entry into the labor system has led to controversy working and leave work (3) most workers
have no skills and (4) occupational Ability of Foreign Workers: 1) Skilled workers
2) Migrant workers with moderate skills 3) unskilled workers had to unnecessary costs.
Keyword : law, construction business, migrant worker, obstruction, management

บทนํา
การออก พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 มีปญหาในทางปฎิบติอยางมาก เนื่องจาก
ประเทศไทยอยูในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานมานานมากแลว ในขณะที่การออกกฎหมายมาจากมุมมองของกลไกรัฐ
ตามลําพัง ทําใหการแกไขปญหาแรงงานตางดาวครั้งนี้สงผลกระทบตอภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทยอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ในขณะที่การฟนตัวทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเปนไปอยางทรงตัว ในจังหวะเวลาการออกกฎหมาย
บังคับใชนี้ มีความจําเปนเรงดวนที่จะตองออกเปนพระราชกําหนดที่มีบทบัญญัติรวม 145 มาตรา แทนที่จะเปน
พระราชบัญญัติที่มีความรอบคอบในการพิจารณาหรือไม ซึ่งดูเหมือนวากลไกรัฐจะไมไดคํานึงขอเท็จจริงในประเด็น
เหลานี้ และทําใหการแถลงผลการประชุมเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลังจากออก พ.ร.ก. การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 ที่มีเนื้อหาหลักอยูที่การใชมาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใชบทลงโทษใน 4 มาตราของ
พ.ร.ก. แรงงานตางดาวออกไป 180 วัน โดยจะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2561 และมีประเด็นที่นาหวงจนอาจ
กลายเป น ป จ จั ย หนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมไทยบางส ว นอาจต องล ม หายจากไป โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป สิ่งทอ กอสราง เครื่องหนังและการเกษตร เพราะสวนใหญใชแรงงานตางดาวเกือบทั้งสิ้น
ยกเวนอุตสาหกรรมขนาดใหญ และมีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีนอยในประเทศไทย (บุญทอง เอื้อหิรัญญานนท, 2560)
อยางไรก็ตาม ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาแรงงานตางดาวเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับโครงสรางและการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทย แรงงานตางดาวโดยเฉพาะแรงงานทักษะตํ่าที่มาจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติไดแก เมียนมา ลาว
กัมพูชา ไดกระจายไปอยูในหลายๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ใชกําลังแรงงานสูงสวนหนึ่งจากคานิยมที่คนไทยรุนใหมที่
เขาสูตลาดแรงงาน เลือกที่จะทํางานที่ใชกําลังนอยกวา อีกทั้งประเทศไทยไดเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุทําใหจํานวน
แรงงานนอยกวาความตองการ ทําใหผูประกอบการเลือกที่จะใชแรงงานตางดาวทดแทน อยางไรก็ตาม แรงงานตางดาว
จํานวนหนึ่งไดเขามาสูระบบอยางผิดกฎหมายสงผลกระทบตอทั้งความมั่นคงและอาจสงผลทําใหเกิดมาตรการกีดกัน
ทางการคาของไทยในบางกลุมประเทศ ภาครัฐจึงไดออกพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2560 (พ.ร.ก.แรงงานตางดาว)เพื่อบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ดี การ
ออก พ.ร.ก.แรงงานตางดาว เกิดขึ้นอยางรวดเร็วจนกระทบตอภาคธุรกิจจํานวนมาก จนกระทั่งรัฐบาลไดผอนปรนการ
ใชมาตรา101, 102, 119 และมาตรา 122 ของ พ.ร.ก.แรงงานตางดาวจนถึง 1 ม.ค. 2561 จากขอมูลแรงงานตางดาว
พบวา ธุรกิจที่ใชแรงงานตางดาวเปนสัดสวนที่สูงที่สุด 3 ลําดับแรก ไดแกธุรกิจรับเหมากอสราง ธุรกิจการใหบริการ
ตางๆ และเกษตรและประมง ซึ่งผูประกอบการขนาดใหญที่มีการใชเทคโนโลยีในระดับสูง อาจจะปรับตัวไดดีกวา
ผูประกอบการ SME ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบจากพ.ร.ก.แรงงานตางดาวมากกวา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
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อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวที่สวนใหญเปนแรงงานทักษะตํ่าเขามาจํานวน
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา ตัวเลขสถิติ
จากกรมการจัดหางาน ณ 30 ก.ค. 2560 พบวา มีจํานวนคนตางดาวทีไ่ ดรับอนุญาตทํางานคงเหลือกวา 1.6 ลานคน
โดยเปนแรงงานจากพมา ลาว กัมพูชา กวา 1.3 ลานคน อยางไรก็ดี ภายหลังจากที่ภาครัฐรับแจงการทํางานของคน
ตางดาวทั่วประเทศที่ยังไมไดลงทะเบียน ระหวาง 24 ก.ค. - 7 ส.ค. 2560ทําใหมีแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อน
บาน 3 สัญชาติมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกราว 8 แสนราย ทําใหมีขอมูลแรงงานในระบบทั้งสิ้นกวา 2.1 ลานคน
แรงงานตางดาว 3 สัญชาตินี้กระจายอยูในหลายธุรกิจ โดยสวนใหญจะอยูในกิจการที่ ใชแรงงานสูงโดยเฉพาะธุรกิจ
รับเหมากอสราง การใหบริการ และเกษตรและการประมง ซึ่งกิจการเหลานี้มีสัดสวนของผูใชแรงงานตางดาวตอ
แรงงานไทยที่คอนขางสูง โดยจากการประเมินของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา สัดสวนของผูใชแรงงานตางดาวตอ
แรงงานทั้งหมดในประเทศไทยในธุ รกิจรับเหมากอสรางอยูที่รอยละ 26.9 ธุรกิจการใหบริการรอยละ 16.4 และ
ธุรกิจเกษตรและการประมงรอยละ 3.7 ในขณะที่สัดสวนแรงงานตางดาวใน 3 ธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 64
ของแรงงานตางดาวทั้งหมด (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560)
อยางไรก็ตามซึ่งตอมาทางรั ฐบาล ไดออกพระราชกําหนดการบริหารจักการการทํางานของคนตางดาว
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อแกปญหาแรงงานตางดาวใหเขาระบบและถูกตองตามกกฎหมายซึ่งในการบังคับใช
กฎหมายมีสาระที่สําคัญเพื่อใหนายจางตองปฎิบัติตาม พรก. ฉบับนี้ไดแก 1) คนตางดาวที่จะสามารถทํางานใน
ราชอาณาจักรไดตองไดรับอนุญาตใหทํางานจากนายทะเบียน ซึ่งหากคนตางดาวทํางานโดยไมมีใบอนุญาตทํางาน
หรือมีใบอนุญาตทํางานแตไปทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได จะเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 8 แหง
พระราชกําหนดการบริหารจักการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตองระวางโทษปรับตั้งแต
5,000 – 50,000 บาท 2)นายจางรับคนตางดาวโดยที่คนตางดาวไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือใหคนตางดาวที่มี
ใบอนุญาตทํางานทํางานนอกเหนือจากสิทธิจะทําได จะเปนการกระทําความผิดตามมาตรา 9 แหงพระราชกําหนด
การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตองระวางโทษปรับตั้งแต 10,000 – 100,000
บาทตอคนตางดาวที่จาง 1 คน 3) หากผูนั้นกระทําความผิดซ้ํา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับตั้งแต
50,000 – 200,000 บาท ตอคนตางดาวที่จาง 1 คน หรือทั้งจําทั้งปรับ และ 4) หามมิใหจางคนตางดาวทํางานเปน
เวลา 3 ป (สํานักบริหารแรงงาน, 2561) ในขณะที่ประเทศไทยมีแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ คือสัญชาติกัมพูชา ลาว
และเมียนมา จํานวนทั้งสิ้นกวา 3.8 ลานคน ซึ่งเปนแรงงานที่เขาเมืองและทํางานอยางถูกกฎหมายประมาณ 2 ลาน
คนและในสวนที่เหลือคือแรงงานประเภททั่วไปที่ไดรับการผอนผันใหเขามาทํางานประมาณ 1.9 ล านคน ซึ่งรัฐบาล
ภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีมาตรการผอนปรนใหแรงงานตางดาวได รับ
อนุญาตใหอยูในประเทศและทํางานไดจนถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยแรงงานตางดาวตองพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จ
ในชวงเวลาดังกลาว (ตามคําสั่ง หัวหน า คสช. ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก ไขขอขัดของในการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว (สํานักบริหารแรงงาน, 2561)
อยางไรก็ตาม กรมประชาสัมพันธ รวมกับศูนยสํารวจความคิดเห็น “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร (นิดา) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาว พ.ศ. 2560” ทําการสํารวจระหวางวันที่ 10-18 กรกฎาคม 2560 จากนายจางหรือเจาของกิจการ
พนักงานฝายบุคคล และผูจัดการ ที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจํานวน 2,000 หนวยตัวอยาง เกี่ยวกับ
พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 การสํารวจใชการสุมตัวอยางดวยความนาจะเปน
ด ว ยวิ ธี แ บบหลายขั้น ตอน (Multistage Sampling) เก็บ ขอมู ล ด ว ยวิ ธี ก ารลงพื้ น ที่ สั ม ภาษณ แ บบพบตั ว
โดยกําหนดคาความเชื่อมั่นที่ รอยละ 99.0 และมีคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไมเกิน
รอยละ 1.1 (นิดาโพล, 2561) พบวา ดานความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับ กฎหมายคุมครองแรงงานตางดาว
เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย วาทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยควรมีกฎหมายดังกลาวหรือไม
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พบวา นายจางสวนใหญ รอยละ 86.65 ระบุวา เห็นดวย รองลงมา รอยละ 9.45 ระบุวา ไมทราบ/ไมแนใจ รอยละ
3.80 ระบุวา ไมเห็นดวย และรอยละ 0.10 ระบุอื่น ๆ ไดแก ยังไมใชวิธีการแกไขปญหาที่ถูกตอง อยางไรก็ตามการ
ขึ้นทะเบียนยังมีคาใชจายในการดําเนินการสูง และมีเวลาที่จํากัดจึงควรลดคาใชจายและขยายเวลาเพิ่มขึ้นอีก
รวมกับการอํานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนใหมากขึ้น เพื่อใหไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝาย รอยละ
31.40 ระบุวา เห็นดวยมาก เพราะ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ที่รัฐบาล
ประกาศบังคับใช ทําใหนายจางมีความตองการที่จะขึ้นทะเบียนแรงงานใหถูกตองตามกฎหมาย เนื่องจากการมี
แรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายมีอัตราโทษปรับรุนแรง สงผลกระทบตอธุรกิจ และการขึ้นทะเบียนใหแรงงานตางดาว
ใหถูกกฎหมายนั้นยังทําใหแรงงานตางดาวไดรับความคุมครองตามกฎหมาย มีการตรวจสอบและควบคุมไดงายขึ้น
สง ผลใหส ามารถปอ งกัน ปญหาการค ามนุษ ย ได แต อย างไรก็ตามเจ าหน าที่ ควรบัง คับ ใชกฎหมายอย า งจริง จั ง
ลดคาใชจายในการดําเนินการ และอํานวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนใหมากขึ้น เพื่อใหได รับความรวมมืออยาง
ดีจากทุกฝาย รอยละ 28.40 ระบุวา ไมทราบ/ไมแนใจ รอยละ 4.60 ระบุวา ไมคอยเห็นดวย เพราะ พ.ร.ก. แรงงาน
ตางดาวฉบับใหมที่รัฐบาลประกาศบังคับใช ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากผูประกอบการประสบปญหา
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานใหถูกกฎหมาย ไมวาจะเปนการมีระยะเวลาในการดําเนินการที่จํากัดและมีคาใชจายใน
การดําเนินการสูง อีกทั้งอัตราโทษปรับยังรุนแรงเกินไป ในขณะที่ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของนายจางเกี่ยวกับการ
สงผลกระทบในดานตาง ๆ กรณี พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 พบว า นายจาง
สวนใหญ รอยละ 38.90 ระบุวา สงผลใหขาดแคลนแรงงาน รองลงมา รอยละ 15.55 ระบุวา เกิดการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาวทั้งระบบใหถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 11.45 ระบุวา ชวยใหประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีขึ้นใน
ดานการแกไขปญหาคามนุษย รอยละ 11.30 ระบุวา ลดความเสี่ยง ปองกันการบังคับรีดไถแรงงานตางดาว รอยละ
9.60 ระบุวา ผูประกอบการรายยอยขาดทุน และลมเลิกกิจการ รอยละ 8.60 ระบุวา ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รอยละ
3.50 ไมทราบ/ไมตอบ/ไมแนใจ/ไมระบุ และรอยละ 1.10 ระบุอื่น ๆ ไดแก ผลกระทบตอดานเศรษฐกิจ เ ช น
คาครองชีพสูงขึ้น (นิดาโพล, 2561)
อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรคการดําเนินการที่ผานมา พบขอขัดของในการดําเนินการทั้งสิ้น 2ประการ
ไดแกประการแรก เรื่องการดําเนินการพิสูจนสัญชาติ ปจจุบันมีแรงงานมาดําเนินการขึ้นทะเบียนประวัติประมาณ 2
ลานคน ซึ่งพบวายังมีแรงงานตางดาวประมาณ 8 แสนคน ที่ไมสามารถดําเนินการพิสูจนสัญชาติใหแลวเสร็จไดตาม
ระยะเวลาที่ผอนผัน ซึ่งจะสงผลใหแรงงานกลุมดังกลาวเปนแรงงานที่ทํางานอยางผิดกฎหมายแตนายจางและ
ผูประกอบการยังมี ความจํ าเปนจะต องจางงานอยู และการใหแรงงานกลั บประเทศตนทางตามมาตรการทาง
กฎหมาย อาจสงผลกระทบตอสถานการณการขาดแคลนแรงงานในประเทศ ประการที่สอง ในการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวในประเทศไทย ยังขาดฐานขอมูลที่ครบถวนเปนเอกภาพหนึ่งเดียวกัน ทําใหเปนอุปสรรคในการ
กําหนดนโยบายในภาพรวม (สํานักบริหารแรงงาน, 2561)
ในขณะที่ภาครัฐไดดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเข็มงวดและบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
ทําใหแรงงานและภาคเอกชนเกิดการปรับตัวอยางรุนแรง รวมถึงแรงงานตางดาวก็เกิดการปรับตัวเชนกันในขณะที่
ผูเกี่ยวของของภาครัฐในระดับผูปฎิบัติการเกิดการทํางานในภาพรวมไมเปน ระบบทําใหการจัดระบบการบริการ
จัดการแรงงานภาครัฐดําเนินการขับเคลื่อนเปนไปอยางลาชารวมถึงการปรับตัวของผูประกอบการในธุรกิจรับเหมา
กอสรางตองมีการปรับตัวทั้งระบบเพื่อเตรียมรับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใชกฎหมายของภาครัฐอยางจริงจัง
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสรางในบริษัทที่ทําการศึกษาหลังบังคับใช
กฎหมายพ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561
2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการจัดการแรงงานตางดาวในธุกิจรับเหมากอสรางหลังบังคับใชกฎหมาย
พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
1) ศึกษาตัวแปรดานศึกษาขอมูลพื้นฐานของแรงงานตางดาว ไดแก ความเปนอยูของแรงงานเดิม กอนเขา
สูกระบวนการที่ทําใหถูกกฎหมายตาม พ.ร.ก การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ 2561 คาแรงงาน
ตางดาว เดิมที่ไดรับกอนกระบวนการที่ทําใหแรงงานดังกลาวถูกตองตามกฎหมาย การปฎิบัติงานของแรงงาน และ
ชั่วโมงการทํางานเดิมของแรงงานตางดาว
2) ศึกษาตัวแปรลักษณะปญหาและอุปสรรคในการจัดการแรงงานตางดาวกอนมีการเขาสูกระบวนการ
เพื่อใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย ไดแก การคัดเลือก/สมัครแรงงานของแรงงานตางดาว กฎระเบียบแบบแผนใน
การปฎิบัติเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย การโยกยายงาน และเปลี่ยนงาน
3) ศึกษาแนวทางการจั ด การแรงงานต างด าว ในบริษั ทที่ ทํา การศึกษากอนเขา สู กระบวนการเพื่อให
แรงงานตางดาวถูกตองตามกฎหมาย ไดแก คาแรงงาน สวัสดิการที่จัดใหกับแรงงาน กฎระเบียบแบบแผนในการ
ปฎิบัติเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย
2. ขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษา
ในการวิจัยผูวิจัยไดกําหนด พื้นที่ในการศึกษา และผูใหขอมูลสําคัญดังนี้ โดยผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ทางการ
ศึกษาไดแก หนวยงานกอสราง จํานวน 2 หนวยงาน ของบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จํากัด ไดแก
1) หนวยงานกอสราง โครงการ one roof concept อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
2) หนวยงานกอสราง โครงการ NEO Factory อําเภอลําคลองไห จังหวัด ปทุมธานี
3) หนวยงานกอสราง โครงการ อาคารโรงงานและคลังเก็บสิ นคา บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศไทย)
จํากัด อําเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี
2. ผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ แบบเจาะจง (Criterion Based Selection) ซึ่งไดแก
1) กลุมแรงงานตางดาวทํางานงานในบริษัทที่ทําการศึกษา ที่สามารถสื่อสารและพูดภาษาไทยได
2) กลุมบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการโครงสราง ผูจัดการโครงการ วิศวกรควบคุมงาน หัวหนางาน
คนไทย (Foreman) ที่ดูแลแรงงานตางดาวโดยตรงเพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานกอสราง
3) กลุมสนับสนุนในการจัดการแรงงาน ไดแก ผุจัดหาแรงงาน ใหกับบริษัทที่ทําการศึกษา
4) ผูบริหารฝายบุคคลในบริษัทที่ทําการศึกษา ไดแก ผูบริหารจัดการแรงงานและผูเกี่ยวของไดแกผูจัดการ
ฝายบุคคลและพนักงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดการแรงงานตางดาวใหถูกตองตามกฎหมาย

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวความคิดเพื่อทําการศึกษางานวิจัย เรื่องปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงาน
ตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสราง หลังจากบังคับใช พระราชกําหนดการบริหารจั ดการการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ.2561 ดังนี้
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ขอมูลกลุมแรงงานตางดาว
1) ความเปนอยูของแรงงาน
เดิมกอนและหลังจากมีการ
เขาสูกระบวนการที่ทําใหถูก
กฎหมาย พรก การบริหาร
จัดการการทํางานของคน
ตางดาว
2) คาแรงงานตางดาว เดิมที่
ไดรับกอนกระบวนการที่ทํา
ใหแรงงานดังกลาวถูกตอง
ตามกฎหมาย
3) การปฎิบัติงานของแรงงาน
เดิมและ ชั่วโมงการทํางาน
เดิมของแรงงานตางดาว

ลักษณะการจัดการแรงงานตาง
ดาวของกลุม ผูบริหาร
โครงการกอน
1) การคัดเลือก/รับสมัคร
เขาทํางานของแรงงาน
ตางดาว
2) กฎระเบียบแบบแผนใน
การปฎิบัติงาน
3) การโยกยายงาน /
เปลี่ยนงานหนวยงาน
กอสราง

กลุมผูจัดหาแรงงานและฝาย
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่
ทําการศึกษา
1) คาแรงงาน
2) การคัดเลือก
3) สวัสดิการที่จัดใหกับ
แรงงานตางดาว
4) กฎระเบียบแบบแผนใน
การปฎิบัติเพือ่ ใหถูกตอง
ตามกฎหมาย
5) การคุมครองสิทธิและ
หลักประกันตามกฎหมาย

ปญหาและอุปสรรคตอการ
จัดการแรงงานตางดาวหลังจาก
มีการเขาสูกระบวนการเพื่อให
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายของ
บริษัทที่ทําการศึกษา
1) ความพอใจในอาชีพและ
รายได
2) ความเขาใจในการเขาสู
ระบบแรงงานถูกกฎหมาย
3) ฝมือและทักษะของแรงงาน
4) ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ
5) การคุมครองสิทธิและ
หลักประกันตามกฎหมาย
6) การดูแลสุขภาพเพื่ม
คุณภาพชีวิตในการทํางาน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดที่ใชในการศึกษาปญหาและอุปสรรค
ตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสราง หลังจากบังคับใช
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2561

วิธีดําเนินการวิจัย
สําหรับวิธีการศึกษาผู วิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยโดยใช วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
ผูวิจัยเลือกพื้นที่ที่จะศึกษาคือ หนวยงานกอสรางของ บริษัท บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จํากัด ซึ่งเปน
บริ ษั ท รับ เหมาก อ สร า งขนาดใหญ ซึ่ ง มี ค นงานต า งด า วทํ า งานอยู แ ละศึ ก ษาข อมู ล เอกสาร ( documentary
research) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้ง การสัมภาษณ เจาะลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุม
(Focus group)
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
พื้นที่ศึกษาผูวิจัยไดกําหนดพื้นที่ทางการศึกษาไดแก หนวยงานกอสร าง จํานวน 3 หนวยงาน ของบริษัท
เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จํากัด ไดแก
1) หนวยงานกอสราง โครงการ one roof concept อําเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
2) หนวยงานกอสราง โครงการ NEO Factory อําเภอลําคลองไห จังหวัด ปทุมธานี
3) หนวยงานกอสราง โครงการ อาคารโรงงานและคลังเก็บสินคา บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศ
ไทย) จํากัด อําเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี
ผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ แบบเจาะจง (Criterion Based Selection) ซึ่งไดแก
1) กลุมแรงงานตางดาวทํางานงานในบริษัทที่ทําการศึกษา จํานวน 60 คน
2) กลุมบริหารโครงการ ไดแก ผูอํานวยการโครงสราง ผูจัดการโครงการ วิศวกรควบคุมงาน หัวหนางาน
คนไทย (Fore Man) ที่ดูแลแรงงานตางดาวโดยตรงเพื่อปฎิบัติงานในหนวยงานกอสราง จํานวน 50 คน
3) กลุมสนับสนุนในการจัดการแรงงาน ไดแก หัวหนาจัดหางานตางด าวที่มีหนาที่ในการจัดหาแรงงานมา
ทํางานในหนวยงานกอสราง 2 คน และเจาของบริษัทจัดหาแรงงานใหกับบริษัทที่ทําการศึกษา 1 คน
4) ผูจัดการฝายทรัพยการบุคคลของบริษัทที่ทําการศึกษา 1 คน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิ จั ยครั้งนี้ เปน การวิ จั ยเชิ งคุณ ภาพ ซึ่ง ผู วิ จัย ใช วิธี การและเครื่อ งมื อในการวิ จัย คือ แบบการ
สัมภาษณและการสนทนากลุม (Focus group)
1) แบบสัมภาษณ ผูวิจัยจะใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก โดยใชเทคนิคการสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสราง
(Semi-Structure Interview หรือ SSI) โดยแบบสัมภาษณ จะทําการกําหนดแนว คําถามสําหรับการสัมภาษณ ซึ่ง
จะมีลักษณะยืดหยุน
2) การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
เพื่อใหแบบสอบถามมีคุณภาพ ผูวิจัยไดทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 2 ส วน คือ ความเที่ยงตรง (Validity)
และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ในการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ
สําหรับ โดยใช แนวคิด และทฤษฎี ตลอดจนผลงานที่เกี่ยวของเป น แนวทางในการสร า งแบบสอบถาม แล วนํ า
แบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเรียนปรึกษากับอาจารย ที่ปรึกษารวมทั้งผูเชี่ยวชาญไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํา นวน 3 ทาน
เพื่อขอคําแนะนําและทําการปรับปรุงแก ไขจนมั่นใจวาเนื้อหานั้นมีความเที่ยงตรง และสอดคล องกับวัตถุประสงค
ของการศึกษา
2. การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Pre-Test) กับกลุม
ทดลองชุมชนขางเคียง จํานวน 10 คน และนํามาทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี ของครอนบาช (Cornbrash’s Alpha,
อางถึงในวิชิต อูอน, 2550 หนา 105) ซึ่งหากความน าเชื่อถืออยู ในระดับสูงจะตองมีคาระดับความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามมากกวา 0.7 จึงถือไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุมตัวอยางจริงได
ในการหาคาความนาเชื่อมั่นผูวิจัยได
3. สวนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอีกแนวทางหนึ่ง ผูวิจัยไดใชวิธีการจัดใหมีการสนทนากลุม
(Focus group)ขึ้นโดยได กําหนดประเด็น และสร างขอคําถามที่ ใช ในการสนทนากลุ มจากขอมูลที่ได จากการ
สัมภาษณเจาะลึก เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึก
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การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
แนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใน
3 ลักษณะดังตอไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข อมูลจากการศึกษาค นคว าขอมู ลจากเอกสารในระดับทุ ติยภูมิ ไดแก ข อมูลจาก
เอกสาร ตํารา วารสาร รายงานการศึกษาวิจัยและรายงานทางวิชาการประเภทตาง ๆ รวมทั้งขอมูลจากอินเทอรเน็ต
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา วิจัยวิเคราะหและประมวลผลการวิจัยในสวนตอไป
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเจาะลึก โดยไดดําเนินการขอความรวมมือจากองคกรหรือ
บุคคลที่เป นเปาหมายของการศึกษา วิจัยเพื่อขอสัมภาษณ อยางเปนทางการ ดังนั้นทางผู วิจัยได ใชทั้งวิธีการจด
บันทึกและการบันทึกเสียงของผู ใหสัมภาษณโดยขออนุญาตจากผู ใหสัมภาษณเพื่อนํามาใชในการตรวจสอบและ
ตรวจทานความถูกตองยอนกลับในภายหลังได
3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus group) โดยไดดําเนินการขอความรวมมือผูจัดการ
โครงการ วิศวกรผูควบคุมงาน และ หัวหนางาน (Fore Man) เพื่อใหบุคคเหลานั้นเขารวมในการสนทนากลุม
(Focus group) หลังการประกาศใช พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2560 กอนและหลังการบังคับ
ใชพระราชกําหนดดังกลาว มีลักษณะการจัดการอยางไร และปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรบางแกไขปญหาอยางไร
และแนวทางการจัดการที่เหมาะสมควรเปนอยางไรเพื่อตรวจสอบความถูกต องของขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณ
เจาะลึก โดยขอใชหองประชุมที่หนวยงานกอสราง นอกจากนี้ ผู วิจัยไดขออนุญาตผู เขารวมสนทนากลุม เพื่อขอ
บันทึกเสียงในการประชุมครั้งนี้ดวย
หลังจากไดขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบและ วิเคราะหขอมูลตาม
ประเด็นแนวคําถามที่กําหนดไวเปรียบเทียบขอมูลแตละประเด็นเพื่อหาขอสรุป ซึ่งการตรวจสอบและวิเคราะห
ขอมูล สามารถทําโดยการตรวจสอบขอมูล หลังจากที่ผูวิจัยไดขอมูลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายในแตละครั้ง
ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาจัดเรียงและจําแนกตามประเด็นคําถามที่ศึกษา แลวนําขอมูลที่ ไดมาตรวจสอบความ
ถูกตอง โดยใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) เพื่อความแมนตรงและความนาเชื่อถือของ
ขอมูล เพราะแคลงใจในความลําเอียงของนักวิจัยที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไดไปคลุกคลีกับปรากฏการณและผูใหขอมูล

ผลการวิจัย
จากการเก็บ ขอมูลเชิงลึก และจากการสนทนากลุ มพบวากลุมผู ใหขอมูล ได มีการเสนอแนะและระดม
ความคิดเพื่อสะทอนปญหาในการจัดการแรงงานตางดาวกอนและหลัง การประกาศใชพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 มีผลตอการจัดการแรงงานตางดาวเดิมอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากแรงงานตาง
ดาวดังกลาวรับทราบแตขอมูลและปฎิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทที่ทําการศึกษาวางไวเทานั้น ในขณะที่การจัดการ
แรงงานดังกลาวเปนไปตามพระราชกําหนดดังกลาวอยางเครงครัด ในขณะที่ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
แรงงานดังกลาวกลับมีปญหามากขึ้นเนื่องจากเปนการปฎิบัติใหแรงงานดังกลาวเปนไปตามพระราชกําหนดดังกลาว
การปฎิบัติงานของผูดูแลรับผิดชอบของบริษัทที่ทําการศึกษายังมีขอผิดพลาดรวมถึงความพรอมของเจาหนาที่
ภาครัฐที่เกี่ยวของในการปฎิบัติงานใหเปนกฎระเบียบเปนไปอยางชาติดปญหาเรื่องขั้นตอนการปฎิบัติและความไม
เขาใจของแรงงานตางดาวในเรื่องกฎเกณฑ การปฎิบัติงาน การหยุดงาน มาตราฐานฝมือในการปฎิบัติงาน ความ
คาดหวังและความตองการมีรายไดที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเขาสูระบบแรงงานที่ถูกตองตามพระราชกําหนดดังกลาว
ในขณะที่ ผ ลกระทบจากการปฎิบั ติ ต ามพระราชํ า หนดดั ง กล า วทํ า ใหต น ทุ น ของบริษั ท ที่ ทํ า การศึ กษาเพิ่ ม ขึ้ น
โดยสามารถสรุปผลการจัยตามวัตถุประสงคดังนี้
จากการศึกษาวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสรางในบริษัท
ที่ทําการศึกษาหลังบังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 พบวา
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1. แรงงานเหลานี้มีฐานยากจน มีความเกรงกลัวตอการบังคับกฎหมาย พบวา ยินยอมที่จะดําเนินการ
ตามที่ทางบริษัทที่ทําการศึกษา ไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย
2. เนื่องจากแรงงานดังกลาวมีฐานะยากจน จากการศึกษาพบวา มีการปญหาในการที่จะตองเก็บเงินเพื่อ
เสียคาธรรมเนียม ใชจายในการดําเนินการใหแรงงานตางดาวเหลานีถ้ ูกตองตามกฎหมาย โดยที่บางสวนยินยอมที่จะ
กลับบานเนื่องจากไมมีเงินสําหรับคาใชจายดังกลาว สําหรับแรงงานตางดาวที่เคยทํางานกับบริษัทที่ทําการศึกษามา
นาน สวนมากยินยอมที่จะเสียคาใชจายในการที่ทําใหแรงงานดังกลาว ไดทํางานอยางถูกตองตามกฎหมายโดยได
เริ่มเก็บเงินโดยยอมใหหักเปนรายเดือนจบครบหรือหากขาดเพียงเล็กนอยทางบริษัที่ทําการศึกษาก็จะออกเงินใหไป
ดําเนินการและทําการหักเงินภายหลังตามรายจายที่ไดใชจายไป
3. การคัดเลือกแรงงานตางดาว พบวา บริษัทที่ทําการศึกษา ไดทําการคัดเลือกโดยกลุมแรงงานหญิง
ที่ทํางานเปนกรรมกร มีอายุระหวาง 21- 35 ป แรงงานงานชาย มีอยางระหวาง 21-40 ป ยกเวนแรงงานที่มีฝมือ
และเคยทํางานกับบริษัทที่ทําการศึกษามาไมนอยกวา 3 ป ยอมใหมีอายุไดถึง 48 ป
4. คาแรงงาน จากการศึกษาพบวา แรงงานชายไดรับคาแรงตามกฎหมายรายวัน วันละ 325 บาทตอวัน
และแรงงานหญิงไดรับคาแรงวันละ 300 บาทตอวัน
5. สวั ส ดิ ก ารที่ จั ด ให กั บ แรงงานต า งด า วพบว า แรงงานต า งด า วได รั บ วั น หยุ ด เท า กั บ กฎหมายไทย
โดย นายจางตองจัดใหลูกจางหยุดประจํา สัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ 1 วัน และวันหยุดประเพณีไทยโดย
ไดรับคาจางปละ 13 วันและเมื่อลูกจางทํางานครบหนึ่งป นายจางตกลงจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับ
คาจางเปนเวลาไมนอยกวา 6 วันทํางาน
6. การคุมครองสิทธิและหลักประกันตามกฎหมายจากการศึกษาพบวา ประกันสังคม แรงงานตางดาวซึ่ง
เปนผูประกันตนจะไดรับสิทธิดานการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลหรือเครือขายของ
สถานพยาบาลนั้น โดยไมตองเสียคาใชจาย โดยตองขึ้นทะเบียนและจายเงินสมทบเขาสูระบบประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 และไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้
1) กองทุนประกันสังคม แรงงานตางดาวตองขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมและจายเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา5% ของคาจาง นายจางจายสมทบ 5% รัฐบาล 2.75% ไดรับสิทธิประโยชน
7 กรณีคือ กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย ทุพพลภาพตาย ซึ่งไมเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร
สงเคราะหบุตรชราภาพ และวางงาน
2) กองทุนเงินทดแทน นายจางของแรงงานตางดาวเปนผูจายสมทบฝายเดียวในอัตรา 0.2 - 1%
ของคาจางตามความเสี่ยงของประเภทกิจการ
7. การพักอาศัยของแรงงานตางดาวในหนวยงานกอสรางอยูกันเปนหองเล็ก ขนาดไมเกินสามคูณสี่เมตร
ในการซื้ออาหาร ขาวของเครื่องใชภายในหนวยงานกอสราง จะมีรานคาซึ่งผูนําเขาแรงงานตางดาวจะทํารานคาขึ้น
เพื่อใหแรงงานตางดาวเหลานั้นไดทําการซื้ออาหารและเครื่องใชเพื่ออุปโภค บริโภค ในการทําอาหารการทําธุรกิจ
ประจําวันหลังเลิกงาน สวนใหญก็จะประกอบกิจธุระที่หนาหองพักของตนเอง สังคมและการอยูรวมกัน ในแคมปที่
พักอาศัย กําหนดเวลานอนพักผอนไมเกิน 23.00 ของทุกวัน ในวันที่เงินคาจางแรงงานตางดาวของคนงานรายวัน
ออกเงินคาจางใหแกแรงงานดังกลาว ทุกวันที่ 20 และวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ก็จะมีแมคาและพอคานําอาหาร และ
เสื้อผาหรือเครื่องใชโดยนํามาขายใหกับแรงงานดังกลาวทุกครั้งมีเงินคาแรงงานออก
8. สังคมและการอยูรวมกัน ในที่แคมปกอสราง จะมีพอบาน (Camp Boss) ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯ
ใหดูแลจะเปนผูรับมอบหมายใหรับผิดชอบความเรียบรอยในแคมปคนงาน จะมีระเบียบที่เครงครัด การดื่มสุรา
ยาเสพติดและการทะเลาะวิวาทถือเปนเรื่องรายแรง หากคนงานคนใดทําผิดจะถูกลงโทษสถานเดี่ยวคือไลออก
สวนในการตรวจตราความปลอดภัยภายในแคมปกอสรางจะมีระบบ”ตูแดง” โดยจะมีตํารวจที่เปนสายตรวจเขา
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ตรวจตราทุกวันเพื่อใหเจาหนาที่สายตรวจเขาทําการตรวจเปนกรณีพิเศษตามเวลาที่กําหนดเพื่อปองกันและตรวจ
ตราความเรียบรอยภายในแคมปแรงงานตางดาว
จาการศึกษาวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุกิจ
รับเหมากอสรางหลังบังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 พบวา
1. ความพอใจในอาชีพและรายได จากการศึกษาพบวา แรงงานที่นําเขา MOU และ One Stop Service
(OSS) มีคาดหวังในรายไดตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการทํางานลวงเวลาของแรงงานกอสรางซึ่งโดย
ปกติวิสัย งานกอสรางโดยสวนใหญจะมีการทํางานลวงเวลาทุกวัน ไมตากวาวันละ 4 ชั่งโมง เมื่อทางบริษัทที่
ทําการศึกษาเริ่มลดคาใชจายโดยการงดการทํางานลวงเวลา แรงงานเหลานี้ก็จะเกิดความไมพอใจเนื่องจากขาดรายได
2. ความไมเขาใจในการเขาสูระบบแรงงานถูกกฎหมาย พบวาแรงงานตางดาวเหลานี้ยังไมมีความเขาใจใน
เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.ก การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 เทาที่ควร เชนการขาดงาน การหยุด
งาน หรือการลากลับบานที่ประเทศตนทาง ทําใหมีปญหาในการปฎบัติงานกับทางบริษัทที่ทําการศึกษา
3. ฝมือและทักษะของแรงงานตางดาว จากการศึกษาพบวาแรงงานสวนใหญยังไรทักษะเปนจํานวนมาก
แรงงานสวนใหญเปนแรงงานตามฤดูกาล เขามาหลังจากทําการเกษตรจากประเทศตนทาง อยางมีนัยยะสําคัญ
ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทที่นํามาศึกษามีคาใชจายที่สูงขึ้น
4. ความสามารถในการประกอบอาชี พ จากการศึกษาพบวา สามารถแบ งลั กษณะของแรงงานได 3
ประเภท ประเภทแรก ประเภทแรกไดแก 1) แรงงานตางดาวที่มีทักษะ (Skill) สามารถที่จะทํางานตามที่ไดรับ
มอบหมายไดทันที 2) แรงงานตางดาว มีทักษะทางดานชางปานกลาง (Moderate Skills) และประเภทสุดทาย
3) กรรมกร (หญิง) โดยสวนใหญเปนภรรยาของแรงงานตางดาว(สามี) ที่เดินทางมาพรอมกัน โดยแรงงานเหลานี้ไมมี
ทักษะ (Non Skill)
5. การคุมครองสิทธิและหลักประกันตามกฎหมาย จากการศึกษาพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญตองการ
ไดสิทธิ์เต็มตามกฎหมายแตในขณะเดียวกันแรงงานเหลาไมไดใสใจระเบียบปฎิบัติตามกฎหมายไทยในกรณีกลับบาน
ตามฤดูกาล วันปใหม หรือวันสงกรานต ก็จะกลับบานกันโดยไปเปนหมูคณะ โดยแรงงานสวนใหญยังคิดวาเขายัง
สามารถไดสิทธิ์กลับไปโดยไมผิดกฎหมาย
6. การดูแลสุขภาพเพื่มคุณภาพชีวิตในการทํางาน จากการศึกษษพบวา การดูแลสุขภาพและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของแรงงานตางดาว พบวา การดูแลสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานตาง
ดาวของบริษัทฯที่ทําการศึกษา ยังไมเปนไปตามกฎหมายหรือสิทธิ์ที่แรงงานเหลานี้จะไดรับ เนื่องจากแรงงานเหลานี้
สวนใหญ จะทํางานตามที่ผูนาํ แรงงานนําเขามาและยายออกไปตามที่ผูนําแรงงานตางดาวนี้รับมอบหมายใหโดยยาย
งานตามที่หัวหนาโครงการนั้นมีคําสั่งใหยายแรงงานเหลานี้ไปหนวยงานอื่นที่สั่งใหไป ซึ่งไมทราบหรือรูกําหนดเวลา
ซึ่ ง แรงงานเหล า นี้ ส ว นใหญ ก็ จ ะได ส วั ส ดิ ก ารบางส ว นจากผู นํ า แรงงานเข า มาและจากบางส ว นจากบริ ษั ท ที่
ทําการศึกษาแตไมไดเปนรูปธรรมมากนัก

สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษา ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมา
กอสรา ง หลั ง จากบั ง คับ ใช พระราชกํ า หนดการบริห ารจั ด การการทํ า งานของคนต า งด า ว พ.ศ.2561 ผู วิ จั ย
ขอนําเสนอผลวิจัยดังนี้
จากงานวิจัยของขอมูลพื้นฐานของกลุมแรงงานตางดาว การจัดการแรงงานตางดาวในธุกิจรับเหมากอสราง
หลังบังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 พบวา แนวทางการจัดการแรงงานตาง
ดาว ยังคงตองควรมีการจัดการระบบ การจัดการแรงงานตางดาว โดยเนนการลดตนทุนในการใชแรงงานตางดาว
เพิ่มทักษะและฝกฝนใหแรงงานตางดาวมีความชํานาญเฉพาะดานอยางมีนัยยะสําคัญ เพื่อที่จะไดใหแรงงานเหลานี้
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เพิ่มความสามารถในการเขามารับงานเปนผูรับเหมารายยอย (Sub-Contractor )ของบริษัทที่ทําการศึกษาในขณะที่
ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุกิจรับเหมากอสรางหลังบังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 พบวาตองมีการประชาสัมพันธใหแรงงานเหลานี้ไดทราบถึง ขอระเบียบที่ตอง
ปฎิบัติอยางชัดเจนตอการทํางานอยางเปนระบบมากขึ้น และการปฎิบัติตนของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานซึ่ง
ตองปฎิบัติตาม กฎหมายหลังบังคับใช พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 การไดรับประโยชนจาก
สิทธิประโยชนจากการไดรับการคุมครองสิทธิและหลักประกันตามกฎหมาย ในขณะที่การอยูอาศัยรวมกันในที่
แคมปกอสรางควรไดรับการพัฒนาสงเสริมการมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีกฎระเบียบที่ถูกตองและอยูอาศัยอยาง
ปลอดภัยเชน ยาเสพติด การเลนการพนัน และมีกฎเกณทที่เปนมาตราฐานตามที่ควรจะเปน

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสราง หลังจาก
บังคับใช พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2561 ผลงานวิจัยที่คนพบสามารถนํามา
อภิปรายผลตามวัตถุประสงคงานวิจัยรายละเอียด ดังนี้
การจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสรางในบริษัทที่ทําการศึกษาหลังบังคับใชกฎหมาย พ.ร.ก.
การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561
แรงงานตางดาวที่อพยพมาเหลานี้มีฐานยากจน มีความเกรงกลัวตอการบังคับกฎหมาย พบวา ยินยอมที่จะ
ดําเนินการตามที่ทางบริษัทที่ทําการศึกษา ไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย พบวามีปญหาในการที่จะตองเก็บ
เงินเพื่อเสียคาธรรมเนียม และคาใชจายในการดําเนินการใหแรงงานตางดาวเหลานี้ถูกตองตามกฎหมาย ในณะที่
บางสวนยินยอมที่จะกลับบานเนื่องจากไมมีเงินสําหรับคาใชจายดังกลาว และสําหรับแรงงานตางดาวที่เคยทํางาน
กับบริษัทที่ทําการศึกษามานาน สวนมากยินยอมที่จะเสียคาใชจายในการที่ทําใหแรงงานดังกลาว ไดทํางานอยาง
ถูกตองตามกฎหมายโดยไดเริ่มเก็บเงินโดยยอมใหหักเปนรายเดือ นจบครบหรือหากขาดเพียงเล็กนอยทางบริษัท ที่
ทําการศึกษาก็จะออกเงินใหไปดําเนินการและทําการหักเงินภายหลังตามรายจายที่ไดใชจายไป เนื่องจากแรงงาน
เหลานี้ตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงมีแรงผลักดันที่ตองดิ้นรนเพื่อโอกาสที่ดีกวา ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีความ
ความคาดหวังในรายได (Sjaastad, 1962 ; Schultz, 1962) วาในการยายถิ่นเขาไปทํางานในประเทศปลายทาง
ของแรงงานตางๆนั้นปจจัยหนึ่งคือความ ตองการและความคาดหวังในดานรายไดของแรงงาน ซึ่งปจจัยที่เปนสาเหตุ
ของการยายถิ่นไดโดยผานปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ ปจจัยผลักดั น (Push Factors) และปจจัยดึงดูด
(Pull Factors) โดยปจจัยผลักดัน (Push Factors) เปนสาเหตุตางๆ ในเขตที่อยูอาศัยที่ทําใหบุคคลตองยายถิ่น
เพราะไมสามารถอาศัยอยูในเขตเดิมได ซึ่งเปนแรงผลักดันใหประชากรเคลื่อนยายไปหางานทําในเขตอื่นที่มีความ
อุดมสมบูรณกวา
ในขณะที่การคัดเลือกแรงงานตางดาว พบวา บริษัทที่ทําการศึกษา ไดทําการคัดเลือกโดยกลุมแรงงานหญิง
ที่ทํางานเปนกรรมกร มีอายุระหวาง 21- 35 ป แรงงานงานชาย มีอยางระหวาง 21-40 ป ยกเวนแรงงานที่มีฝมือ
และเคยทํางานกับบริษัทที่ทําการศึกษามาไมนอยกวา 3 ป ยอมใหมีอายุได ถึง 48 ป คาแรงงาน จากการศึกษา
พบวา แรงงานชายไดรับคาแรงตามกฎหมายรายวัน วันละ 325 บาทตอวัน และแรงงานหญิงไดรับคาแรงวันละ
300 บาทตอวัน ซึ่งไมรวมการทํางานลวงเวลา ทําใหตนทุนของผูประกอบการ เพิ่มสูงขึ้น สอดคลองกับ ศูนยวิจัยกสิ
การไทย (2560) ซึ่งพบวาพบวาธุรกิจรับเหมากอสราง เกษตรกรรม และกิจการตอเนื่อง (รวมประมงและแปรรูป
อาหารทะเล) โรงแรมภัตตาคาร และคาขาย เปนกลุมธุรกิจที่จะไดรับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีแรงงานตาง
ดาวอยูในกลุมธุรกิจเหลานี้จํานวนมาก สําหรับธุรกิจขนาดใหญอาจจะไดรับผลกระทบไมมากนักจากการที่ธุรกิจ
เหลานี้มีกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะสามารถปรับตัวจากการขาดหายของแรงงานตางดาวไดในระดับ
หนึ่ง อยางไรก็ตาม สวัสดิการที่จัดใหกับแรงงานตางดาวพบวาแรงงานตางดาวไดรับวันหยุดเทากับกฎหมายไทย
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โดย นายจางตองจัดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ 1 วัน และวันหยุดประเพณีไทยโดย
ไดรับคาจางปละ 13 วันและเมื่อลูกจางทํางานครบหนึ่งป นายจางตกลงจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับ
คาจางเปนเวลาไมนอยกวา 6 วันทํางาน ในขณะที่การคุมครองสิทธิและหลักประกันตามกฎหมายจากการศึกษา
พบวา ประกันสังคม แรงงานตางดาวซึ่งเปนผูประกันตนจะไดรับสิทธิดานการรักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาลหรือเครือขายของสถานพยาบาลนั้น โดยไมตองเสียคาใชจาย โดยตองขึ้นทะเบียนและจายเงิน
สมทบเข า สู ร ะบบประกั น สั ง คมตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คมพ.ศ. 2533 และได รั บ การคุ ม ครองตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
ในขณะที่การพักอาศัยของแรงงานตางดาวในหนวยงานกอสรางอยูกันเปนหองเล็ก ขนาดไมเกินสามคูณสี่
เมตร ในการซื้ออาหาร ขาวของเครื่องใชภายในหนวยงานกอ สราง จะมีรานคาซึ่งผูนําเขาแรงงานตางดาวจะทํา
รานคาขึ้นเพื่อใหแรงงานตางดาวเหลานั้นไดทําการซื้ออาหารและเครื่องใชเพื่ออุปโภค บริโภค ในการทําอาหารการ
ทําธุรกิจประจําวันหลังเลิกงาน สวนใหญก็จะประกอบกิจธุระที่หนาหองพักของตนเอง สังคมและการอยูรวมกัน ใน
แคมปที่พักอาศัย กําหนดเวลานอนพักผอนไมเกิน 23.00 ของทุกวัน ในวันที่เงินคาจางแรงงานตางดาวของคนงาน
รายวันออกเงินคาจางใหแกแรงงานดังกลาว ทุกวันที่ 20 และวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ก็จะมีแมคาและพอคานํา
อาหาร และเสื้อผาหรือเครื่องใชโดยนํามาขายใหกับแรงงานดังกลาวทุกครั้งมีเงินคาแรงงานออก อยางไรก็ตามสังคม
และการอยูรวมกัน ในที่แคมปกอสราง จะมีพอบาน ( Camp Boss) ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทฯใหดูแลจะเปน
ผูรับมอบหมายใหรับผิดชอบความเรียบรอยในแคมปคนงาน จะมีระเบียบที่เครงครัด การดื่มสุรา ยาเสพติดและการ
ทะเลาะวิวาทถือเปนเรื่องรายแรง หากคนงานคนใดทําผิดจะถูกลงโทษสถานเดี่ยวคือไลออก สวนในการตรวจตรา
ความปลอดภัยภายในแคมปกอสรางจะมีระบบ”ตูแดง” โดยจะมีตํารวจที่เปนสายตรวจเขาตรวจตราทุกวันเพื่อให
เจาหนาที่สายตรวจเขาทําการตรวจเปนกรณีพิเศษตามเวลาที่กําหนดเพื่ อปองกันและตรวจตราความเรียบรอย
ภายในแคมปแรงงานตางดาว
ปญหาและอุปสรรคการจัดการแรงงานตางดาวในธุกิจรับเหมากอสรางหลังบังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.การบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561
จากการศึกษาพบวา ความพอใจในอาชีพและรายได จากการศึกษาพบวา แรงงานที่นําเข า MOU และ
One Stop Service (OSS) มีคาดหวังในรายไดตามกฎหมายแรงงานในประเทศไทย รวมถึงการทํางานลวงเวลาของ
แรงงานกอสรางซึ่งโดยปกติวิสัย งานกอสรางโดยสวนใหญจะมีการทํางานลวงเวลาทุกวัน ไมตากวาวันละ 4 ชั่งโมง
เมื่อทางบริษัทที่ทําการศึกษาเริ่มลดคาใชจายโดยการงดการทํางานลวงเวลา แรงงานเหลานี้ ก็จะเกิดความไมพอใจ
เนื่องจากขาดรายไดจากเติมที่เคยไดรับคาแรงงานงานพรอมการทํางานลวงเวลา ในขณะที่ ความเขาใจในการเขาสู
ระบบแรงงานถูกกฎหมาย พบวาในระยะแรกแรงงานตางดาวเหลานี้ยังไมมีความเขาใจในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ
พ.ร.ก การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 เทาที่ควรทําใหมีปญหาในการปฎบัติงานกับทางบริษัทที่
ทําการศึกษา และตอมาทางบริษัทที่ทําการศึกษาไดใหคําแนะนําพบวาแรงงานดังกลาวเริ่มเขาใจและปฎิบัติตามกฎ
และระเบียบที่ทางบริษัทที่ทําการศึกษาไดประกาศใหปฎิบัติตาม อยางไรก็ตามฝมือและทักษะของแรงงานตางดาว
จากการศึกษาพบวาแรงงานสวนใหญยังไรทักษะเปนจํานวนมากแรงงานสวนใหญเปนแรงงานตามฤดูกาล เขามา
หลังจากทําการเกษตรจากประเทศตนทาง อยางมีนัยยะสําคัญ ซึ่งทําใหตนทุนการผลิตของบริษัทที่นํามาศึกษามี
คาใชจายที่สูงขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการประกอบอาชีพ ของแรงงานตางดาว จากการศึกษาพบวา สามารถ
แบงลักษณะของแรงงานได 3 ประเภท ประเภทแรก ประเภทแรกไดแก 1) แรงงานตางด าวที่มีทั กษะ (Skill)
สามารถที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดทันที 2) แรงงานตางดาว มีทักษะทางดานชางปานกลาง (Moderate
Skills) และประเภทสุดทาย 3) กรรมกร (หญิง) โดยสวนใหญเปนภรรยาของแรงงานตางดาว(สามี) ที่เดินทางมา
พรอมกัน โดยแรงงานเหลานี้ไมมีทักษะ (Non Skill) อยางไรก็ตามการคุมครองสิทธิและหลักประกันตามกฎหมาย
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จากการศึกษาพบวา แรงงานตางดาวสวนใหญตองการไดสิทธิ์เต็มตามกฎหมายแตในขณะเดียวกันแรงงานเหลาไมได
ใสใจระเบียบปฎิบัติตามกฎหมายไทยในกรณีกลับบานตามฤดูกาล วันปใหม หรือวั นสงกรานตก็จะกลับบานกันโดย
ไปเปนหมูคณะ โดยแรงงานสวนใหญยังคิดวาเขายังสามารถไดสิทธิ์กลับไปโดยไมผิดกฎหมาย
ในขณะที่การดูแลสุขภาพเพื่มคุ ณภาพชีวิตในการทํางาน จากการศึกษาพบวา การดูแลสุขภาพและเพิ่ม
คุณภาพชีวิตในการทํางานของแรงงานตางดาว พบวา การดูแลสุขภาพและเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
แรงงานตางดาวของบริษัทฯที่ทําการศึกษา ยังไมเปนไปตามกฎหมายหรือสิทธิ์ที่แรงงานเหลานี้จะไดรับ เนื่องจาก
แรงงานเหลานี้สวนใหญ จะทํางานตามที่ผูนําแรงงานนําเขามาและยายออกไปตามที่ผูนําแรงงานตางดาวนี้รับ
มอบหมายใหโดยยายงานตามที่หัวหนาโครงการนั้นมีคําสั่งใหยายแรงงานเหลานี้ไปหนวยงานอื่นที่สั่งใหไป ซึ่งไม
ทราบหรือรูกําหนดเวลาซึ่งแรงงานเหลานี้สวนใหญก็จะไดสวัสดิการบางสวนจากผูนาํ แรงงานเขามาและจากบางสวน
จากบริษัทที่ทําการศึกษาแตไมไดเปนรูปธรรมมากนัก

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้
การวิจัยเรื่องปญหาและอุปสรรคตอการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจรับเหมากอสราง หลังจากบังคับใช
พระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2561 มีดังนี้
1. ภาครัฐยังขาดนโยบายที่ชัดเจน ในการจัดการของแรงงานตางดาวในปจจุบัน หลังบังคับใชกฎหมาย
พ.ร.ก.การบริหารจั ดการแรงงานตา งดา ว พ.ศ. 2561 การแกปญหาแรงงานต า งดา วภาครัฐ ยั ง คํ า นึง ถึงความ
ปลอดภัยดานความมั่นคงเพียงดานเดียวแตยังไมไดมีการวางแผนการจัดการอยางเปนระบบทั้งทางดาน เศษฐกิจ
สังคมและการเมื่อง
2. ภาครัฐยังคงขาดแผนงานที่ชัดเจนสําหรับธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการ บังคับใชกฎหมายพ.ร.ก.
การบริหารจัดการแรงงานตางดาว พ.ศ. 2561 ทําใหภาระตนทุนของภาคเอกชนไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได
3. จากผลการวิจัยระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม ในทางฎิบัติยังคงมีปญหาขาดความชัดเจนทั้งใน
ระยะตนและระยะยาว

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการแรงงานตางดาวในธุรกิจ
รับเหมากอสรางผูวิจัยขอเสนอใหผูที่สนใจที่จะทําการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้
1. ภาครัฐควรมีการสัมมนากับภาคเอกชนเพื่อแกปญหาระยะดานการจัดการแรงงานตางดาว หรือมี
องค ก รเพื่ อ ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การแรงงานต า งด า ว เพื่ อ เป น การลดต น ทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องแรงงานตางดาว ในมิติดาน
การพัฒนาฝมือแรงงาน ตลอดจนสรางนวตกรรมทางดานงานกอสรางเพื่อยกระดับการทํางานของแรงงานดังกลาว
เพื่อสรางใหเปนประเทศไทยเปนศูนยกลางแรงงานตางดาวที่มีคุณภาพ
3. สําหรับการวิจัยในครั้งตอไป ควรมีการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการแรงงานตางดาวในระดับ
ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาหรือมีพั นธกิจรวมกัน ในการบริหารจัดการปญหา
แรงงานตางดาวเหลาได ประโยชนสูงสุดทั้งภูมิภาค เพื่อแกปญหาและยกคุณภาพชีวิตของแรงงานดังกลาวให มี
คุณภาพชีวิต รายไดที่เทาเทียมกันและทําใหสามารถแกไขปญหาแบบยั่งยืนของแรงงานที่มีการยายถิ่นตอไป
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บทคัดยอ
ในการศึกษาเรื่องกลยุ ทธ และป จจั ย ทางการตลาดที่ส ง ผลต อพฤติ กรรมการบริโภคขาวสารบรรจุ ถุง
ของผู บ ริโ ภคในกรุง เทพมหานคร มี วั ต ถุ ป ระสงค การวิ จั ย เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการบริโ ภคขา วสารบรรจุ ถุง
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครม และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สมมติฐานการวิจัยปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีอิทธิพลกับ
พฤติกรรมการบริโภคที่สงผลตอการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงที่ไมแตกตางกัน และลักษณะประชากรศาสตร ปจจัย
สวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานกลยุทธ และปจจัยดานทัศนคติ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
ขาวสารบรรจุถุง ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ในการ
เก็บขอมูลทําโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อ
ขาวสารบรรจุถุง ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคขาวสารบรรจุ
ถุง ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในกรุง เทพมหานคร โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรไมทราบขนาดจํานวน
ประชากรที่แนนอน และจํานวนประชากรมีขนาดใหญ ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบ
ขนาดกลุมตัวอยาง กําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่รอยละ 5
เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง
ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยาง และเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้ง
นี้ โดยใชดวยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเลือกกลุมเปาหมายของสินคา ในการจัดเก็บ
แบบสอบถามนั้น เจาะจงเลือกลุมผูบริโภคที่จับจายใชสอยที่ ซื้อขาวสารบรรจุถุง ในกรุงเทพมหานคร อาทิเชน
แหลงชุมชน ตลาด รานสะดวกซื้อ และหางสรรพสินคา
คําสําคัญ : กลยุทธ, ปจจัยทางการตลาด, พฤติกรรมการบริโภค
Abstract
In the study of strategies and marketing factors affecting behavior consumption on
packaged rice. Of consumers in Bangkok metropolitan area. The purpose of the research.
To study the consumption habits of rice bag of consumers in Bangkok and to study the
factors affecting the consumption behavior of bagged rice. Of consumers in Bangkok.
Research hypothesis different demographic factors influenced the consumption behaviors
that affected the purchase of non-differentiated bagged rice and demographic characteristics
Marketing Mix Factor Strategic factor and the attitude factor. Correlated with consumption
behavior of bagged rice. Research methodology is quantitative research. The survey method
was used to collect data by using questionnaire as a research tool. The population used in
this study is Consumers who have bought rice packed in bags aged 18 years and over in
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Bangkok. The samples used in the study were rice bagged consumers aged 18 years and
over in Bangkok. The size of the sample was determined by the unknown population size
formula. And the population is huge. The sample size can be calculated from the unknown
sample size. A confidence level of 95% and a maximum error of 5% were determined for
ease of evaluation. And data analysis. The sample size was 400 samples. The sample size
for this research was 384 samples. Use convenient method (Convenience Sampling) to
select the target group of goods. To store the questionnaire. Select a niche that consumers
shop for rice in bags. In Bangkok, such as community, convenience store market. And the
department store.
Keywords : Strategy, Marketing Factors, Consumption Behavior

บทนํา
ขาว เปนอาหารหลักของชาวโลก จัดเปนธัญญาหาร เปนพืชสายพันธเดียวกับหญา สามารถปลูกขึ้นไดงาย
มีความทนทานตอทุกสภาพภูมิประเทศในโลก ไมวาจะเปนจะเปนถิ่นแหงแลงแบบทะเลทราย พื้นที่ราบลุมน้ําทวม
ถึง หรือแมกระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นขาวก็ยังสามารถเติบโต งอกงามขึ้นมาไดปจจุบันการปลูกขาวในประเทศ
ไทย สามารถพบไดโดยทั่วไปขาวเมล็ดปอมที่พบมากใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขาวเมล็ดยาว พบ
มากในภาคใต และภาคกลาง ที่มีความอุดมสมบูรณมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกขาว คิดเปน 45%
ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิ 105 ซึ่งเปนขาวคุณภาพดีที่สุดของโลก ขาวที่ปลูกใน
พื้นที่แถบนี้จึงมักปลูกไวเพื่อขาย รองลงมาคือภาคกลางและภาคเหนือ ที่พื้นที่เพาะปลูกเทากันประมาณ 25% ของ
พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ (“สมาคมผูสงออกขาวไทย”, ม.ป.ป.)
ณ ปจจุบันการซื้อขาวสารของคนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากที่เคยซื้อขาวสารคราวละจํานวนมาก
เปนจํานวนกระสอบ (จํานวน 50 -100 กิโลกรัม) หรือเปนจํานวนถัง (15 กิโลกรัม) เปลี่ยนมาเปนการซื้อขาวสาร
บรรจุในถุง (5 กิโลกรัม) มากขึ้น ทั้งนี้ โดยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และขนาดของครอบครัวที่เล็กลง จากการ
สํารวจสํามะโนประชากร ในป 2523 จากประชากร จํานวน 5.2 คนตอครัวเรือน เหลือ 3.8 คนตอครัวเรือน ในป
2543 และในป2553 เหลือเพียง 3.8 คนตอครัวเรือน (“สํามะโนประชากรและเคหะ”, ม.ป.ป.) ตัวเลขจากการ
สํารวจพบการบริโภคขาวของคนไทยลดลงจากสมัยกอนที่คนไทยกินขาวในอัตราเฉลี่ย 110-120 กิโลกรัมตอคนตอป
ลดลงเหลือ 90-100 กิโ ลกรัมตอคนตอป และลา สุดลงลงเหลือราวๆ 80-90 กิโ ลกรัมตอคนตอป ประกอบกับ
ขาวสารบรรจุถุงนั้น จะมีความสะดวกในการซื้อมากกวา เพราะมีหลากหลายขนาดใหเลือก อีกทั้งสะดวกในการขน
ยาย ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดตามความตองการ ซึ่งมีผลทําใหตลาดขาวสารบรรจุถุงในประเทศไทยมีการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจํานวนยี่หอที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากขาวสารจัดเปนสินคาที่เกือบจะไมมีความแตกตาง
กัน แนวโนมราคาขาวสารบรรจุถุงป 2558 จะอยูในภาวะทรงตัว คือขาวสารเจา ราคาถุง (5 กก.) ละไมเกิน 100 บาท
และขาวสารหอมมะลิถุง (5 กก.) ละไมเกิน 200 บาท ซึ่งเปนราคาที่ใกลเคียงราคาป 2557 โดยตลาดรวมขาวถุงบรรจุ
ถุงปนี้ประเมินไดวาจะไมขยายตัว และอาจจะติดลบ 1 % ผลจากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ในแตละครั้งที่ลดลง
อยางตอเนื่องจาก 5 ปกอน การซื้อตอครั้ง 3-5 ถุง เหลือ 1-2 ถุง เทานั้น (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 2558)
จากเหตุผ ลดัง กลา วนั้ น ผู วิ จัย ไดศึกษาถึง ลั กษณะประชากรศาสตร กลยุท ธ การสรางความได เปรีย บ
ทัศนคติที่มีตอผลิตภัณฑ และปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร นั้น จะทําใหผูประกอบการที่ผลิตขาวสารบรรจุถุงไดทราบถึงมุมมองความตองการของ
ผูบริโภคในการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง อันจะนําไปสูการกําหนดกลยุทธทางการตลาดของขาวสารบรรจุถุง และให
เขาไปอยูในใจของผูบริโภค อีกทั้งรวมถึงการพัฒนาสินคาใหมีประสิทธิภาพ และดียิ่งขึ้นไป รวมถึงการบริหารงาน
ดานตางๆ ที่สงผลตอภาพลักษณของตราสินคา เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย คือผูบริโภคใน
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กรุงเทพมหานครใหไดมากที่สุด ทั้งนี้ ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกลยุทธ และปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จึงศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวนี้จะสามารถใชเปน
แนวทางตอผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค รวมถึงเปนแนวทางใน
การคิดคน การสรางสรรค พัฒนานวัตกรรมใหมๆ และการวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อใหสามารถแขงขันกับ
คูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาจากการวิจัยนี้จะใชเปนแหลงขอมูลเพื่อเปนประโยชนประกอบการศึกษา
คนควาตอยอดใหแกนักวิจัยทานอื่น ซึ่งเปนประโยชนทางการศึกษาใหแกผูสนใจที่ตองการศึกษาคนควาตอไป
คําถามการวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เปนอยางไร และปจจัยดานใดบางที่
สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

ปจจัยด านประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด

พฤติ กรรมการบริโภค
ข าวสารบรรจุถงุ
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
1 สาเหตุที่ตดั สินใจซือ้
2 ความถีใ่ นการซือ้

กลยุทธการสรางความได เปรียบ
การสรางความแตกตาง
ทัศ นคติ ทมี่ ีต อผลิต ภัณฑ
1
2
3
4
5

ผลิตภัณฑที่คาดหวัง
รูปลักษณผลิตภัณฑ
คุณคาตราสินคา
ประโยชนหลัก
ศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภันฑ
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สมมติฐานการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย H1 : ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่
แตกตางกันมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการบริโภคที่สงผลตอการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุงที่ไมแตกตางกัน และ H2 :
ลั ก ษณะประชากรศาสตร ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด ป จ จั ย ด า นกลยุ ท ธ และป จ จั ย ด า นทั ศ นคติ
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคขาวสารบรรจุถุง

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้เป นการวิ จัยเปนการวิ จัย เชิง ปริมาณ โดยผูวิ จัยไดทํา การแจกแบบสํา รวจความคิด เห็น
(Survey Research) ซึ่งประชากรที่ใชในการวิจัยรั้งนี้คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อขาวสารบรรจุถุง ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ใน
กรุงเทพมหานคร
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูบริโภคขาวสารบรรจุถุง ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยสูตรไมทราบขนาดจํานวนประชากรที่แนนอน และจํานวนประชากรมีขนาด
ใหญ ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดกลุมตัวอยาง โดยกําหนดระดับคาความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่รอยละ 5 (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2546, หนา 26) ซึ่งใช
ขนาดกลุม ตัวอยางอยางนอย 384 คน จึงจะสามารถประมาณคารอยละ โดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนด คือไมนอยกวา 384 ตัวอยาง และเลือก
กลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใชดวยวิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) ) เพื่อเลือกกลุมเปาหมาย
ของสินคา โดยในการจัดเก็บแบบสอบถามนั้น เจาะจงเลือกลุมผูบริโภคที่จับจายใชสอยที่ซื้อขาวสารบรรจุถุง ใน
กรุงเทพมหานคร อาทิเชน แหลงชุมชน ตลาด รานสะดวกซื้อ และหางสรรพสินคา ซึ่งจะเลือกเก็บเฉพาะผูที่เคยซื้อ
และบริโภคขาวสารบรรจุถุง และที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้จนครบ 400 ตัวอยาง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior Theory)
พฤติ กรรมผูบ ริโ ภค หมายถึง กิจกรรมของบุ คคลที่ เกิดจากความพยายามเพื่อใหส ามารถบริโ ภคและ
กิจกรรมของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้ออุปโภค บริโภค ซึ่งรวมถึงทั้งทางดานอารมณ ดานจิตใจ ในการตอบสนองเชิง
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นลวงหนา ในขณะที่อุปโภค บริโภค สินคา หรือบริการ (Bovee Courtland L., 2011) ไดให
ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค ไววาการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให
ไดมา และการใชสินค า บริการ ทั้งนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัด สินใจ ซึ่ง มีมาอยูกอนแลว และมี สวนในการ
กําหนดใหมีการกระทําดังกลาวประเด็นสําคัญของคําจํากัดความขางตนก็คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีมาอยูกอน
แลว (Precede) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเพื่อที่จะทราบถึง
ลักษณะความตองการของผูบริโภค โดยการตั้งคําถาม และคําตอบที่จะชวยใหสามารถจัดกลยุทธทางการตลาดที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจจากผูบริโภคไดอยางเหมาะสม คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค
คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาคําตอบ 7
ประการ ซึ่งประกอบไปดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ
Operations (Kotler Phillp, 2003) ซึ่งสอดคลองกับ (Hawkins & Coney, 2001) ไดใหความหมายพฤติกรรม
ผูบริโภค (Consumer Behavior) ไววาพฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchase) การใช
(Using) การประเมิน ผล (Evaluating) และการใชจา ย (Disposing) ในผลิตภัณ ฑและบริการ โดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการ หรืออาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคลเมื่อทําการ
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ประเมินผล (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) การใช (Using) และการใชจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคา และ
บริการ โมเดล 6W’s 1H จะทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของผูบริโภค เพื่อใหธุรกิจสามารถหาสินคา หรือ
บริการที่ดีสอดคลองกับพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเริ่มตนจากการเกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความตองการ ผูผลิต หรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิด
ของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของตนแลวจึงจะมีการตอบสนอง หรือการตัดสินใจของผูซื้อ
จากทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภค ที่กลาวขางตน นี้อาจสรุปไดวา ปจจัยที่สงผลตอผูบริโภคนั้น กอให เกิด
พฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป เรียกวาสิ่งกระตุน โดยจะนําไปสูกระบวนการตัดสินใจอะไรบางอยาง และเมื่อ
กระบวนการตัดสินใจเสร็จสิ้นลงจะกลายออกเปนผลลัพธ โดยผลที่ไดนั้นมีความแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัย
ของแตละบุคคล
1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude Theory)
ความหมายของ ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกนึกคิดของแตบุคคล ที่มีตอบุคคล สิ่งของ และความคิด
ทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นักการตลาดจําเปนตองใชเครื่องมือารตลาดเพื่อกําหนด
ทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ หรือชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวกตอผลิตภัณฑ ซึ่งจะมีผลชักนําใหเกิด
พฤติกรรมการซื้อสินคา แตในความหมายศัพท นนหมายถึง ความพรอมที่จะปฏิบัติ (Redness to act) ถาเรามี
ความรูสึก หรือทัศนคติในเชิงบวก เรายอมปฏิบัติออกมาในทางบวก แตถาเรามี ความรูสึกในเชิงลบ เราก็ปฏิบัติ
ออกมาในทางลบ (ศุภร เสรีรัตน, 2544) ใหความหมายทัศนคติ คือ หลักการที่บุคคลสนับสนุน และยึดมั่นเกี่ยวกับ
สิ่งใดๆ ประเด็นใดๆ บุคคล กลุ มคน สถาบันใดๆ ซึ่ง บางครั้งเรียกวา ทัศนคติ (ศิริวรรณ เสรีรัตน , 2550)
ใหความหมายทัศนคติ คือ ความโนมเอียงที่เรียนรูเพื่อใหมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไมพึง
พอใจตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะเดียวกัน
ลักษณะสําคัญของทัศนคติ มีทัศนคติที่มีตอสิ่งหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยแนวความคิดการบริโภคเฉพาะอยาง
หรือแนวความคิดที่สัมพันธกับการตลาด, ทัศนคติเปนเรื่องของสิ่งสะสมในสมองที่ไดเรียนรูมา ประสบการณ ที่ผาน
มา, ทัศนคติไมเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมจะคงเสนคงวา และมีความสอดคลองกันเปนไปในทางเดียวกัน และทัศนคติ
เกิดขึ้นภายใตสภาวะแวดลอม เหตุการณ สิ่ งแวดลอมถูกกระทบโดยสถานการณ (ธี รนุช ทําเลทอง, 2544)
องคประกอบของทัศนคติ มีองคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ (Cognitive Element) หมายถึง อาการทาง
วัตถุที่ทัศนคติเขาไปเกี่ยวของ และไดรับการนึกทําใหเห็นภาพพจน หรือความเชื่อที่ชวยสรางคุณคาดวยความเชื่อ
ตางๆ, องคประกอบเกี่ยวกับความชอบ (Affective Element) หมายถึง ความรูสึกของความชอบ และไมชอบที่
บุคคลมีตอสิ่งตางๆ วาเรารูสึกอยางไร และองคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม (Behavioral Element)
หมายถึง แนวโนมที่จะมีการปฏิบัติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนเรามีทัศนคติเกี่ยวของในสิ่งนั้น (อดุลย จาตุรงคกุล, 2549)
1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy Theory)
Kotler, Phillp, (2003) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได ซึ่งองคกรผสมผสานเครื่องมือเหลานี้นั้นใหสามารถตอบสนองความตองการแ ละ
สรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่องคกรใชเพื่อให
เกิดมรีอิทธิพลโนมนาวความตองการผลิตภัณฑขององคกร สวนประสมการตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ตามที่
รูจักกันวาคือ “4 Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริม
การขาย (Promotion)
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รูปภาพที่ 1 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4Ps ที่ใชกับตลาดเปาหมาย
ที่มา : Kotler, Phillp, (2003). Marketing Management (11th ed.).
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปจจัยการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทตองนํามาใช
รวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดเปาหมาย หรือคือความเกี่ยวของกันของ 4 สวนคือ ผลิตภัณ ฑ
(Product) โครงสรางราคา (Price Structure) ระบบการจัดจําหนาย (Distribution) กิจกรรมสงเสริมการตลาด
(Promotion activities) ลักษณะของสวนประสมทางการตลาด คือเป นปจจัยทางการตลาด (เครื่องมือทาง
การตลาด) ตองใชรวมกันหรือเกี่ยวของกันทั้ง 4 เครื่องมือ มีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
เปาหมาย (ลูกคา) ใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งรวมเรียกวา 4Ps (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550) ประกอบดวย 1. ผลิตภัณฑ
(Product) หมายถึง สิ่งที่นําเสนอตอผูบริโภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจใหกับผูบริโภค ผลิตภัณฑตองมีคุณคา
(Value) ในสายตาของลูกคา และคือ สิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของมนุษยเปนคุณสมบัติที่สัมผัสได และ
สัมผัสไมไดตลอดจนผลประโยชนที่คาดหวัง ผลิตภัณฑประกอบดวย สินคา บริการ และความคิดซึ่งสินคา (Goods)
เปนสิ่งที่สัมผัสได แตบริการ (Service) สัมผัสไมได 2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาตนทุน (Cost) ที่ลูกคาจายไปใน
การไดรับผลิตภัณฑมา ตนทุนอยูในรูปของตัวเงิน ซึ่งผูบริโภคจะนํามาเปรียบเทียบกันระหวางมูลคา (Value) ของ
ผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑนั้นๆ ถามูลคาสูงกวาตนทุนก็ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 3. สถานที่ (Place) หมายถึง
โครงสรางของชองทาง ประกอบดวย สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด คือ สถาบันทางการตลาด อาจเปนคนกลาง
ตางๆ สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคา
คงเหลือ 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ
เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจจะใชบุคคลหรือไมใชก็ได
กล า วโดยสรุ ป ได ว า ส ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป น เครื่ อ งมื อ ทางการตลาดที่
ประกอบดวย ปจจัยสําคัญ 4 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการติดตอสื่อสารหรือ
การสงเสริมการตลาด ซึ่งปจจัยทั้ง 4 ตางก็มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสําคัญไมนอยไปกวากัน โดยที่สวน
ประสมทางการตลาดจะเปนตัวกระตุนทางการตลาด ในการสรางความตองการซื้อในตั วผลิตภัณฑ เพื่อใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของเปาหมาย
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ขอบแขตในการ
แขงขัน

1.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ (Management Strategy Theory)
การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) สามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับดังนี้ (อรพรรณ จําปาทอง, 2555)
1) กลยุทธระดับองคกร (Corporate level strategies) เปนกลยุทธที่มองถึงทิศทางโดยภาพรวมของ
ธุรกิจ ตลอดจนการมองถึงแนวโนมในอนาคตเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อทําใหองคกรสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ไดวางไว โดยทั่วไปแลวกลยุทธระดับองคการจะแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน 1. กลยุทธการ
เจริญเติบโต (Growth Strategy) มีลักษณะกลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงดานความเชี่ยวชาญ (Concentration
Growth Strategy) การที่องคกรนั้นมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง โดยองคกรนั้นจะทุมเท
ทรัพยากรทางธุรกิจไปในการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมเดียว ซึ่ งองคกรจะตองมีความเชี่ยวชาญเพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบในดานนั้น ๆ และกลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategy) กลยุทธการยับยั้ง หรือการ
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause of Proceed with Caution Strategy) กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง
(No Change Strategy) เปนการดําเนินงานภายใตกลยุทธเดิมที่องคกรมีอยูเนื่องจากกลยุทธเดิมที่วางไวนั้นประสบ
ความสําเร็จดวยดี กลยุทธการทํากําไร (Profit Strategy) เปนกลยุทธที่องคกรจะพยายามลดคาใชจายตางๆ ลง
สงผลใหกําไรขององคกรสูงขึ้น กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) กลยุทธการฟนฟู (Turnaround
Strategy) เปนกลยุท ธที่มุงปรับปรุงการดําเนิ น ธุรกิจใหกลั บสูสภาพปกติ โดยการแกไขปญหาตองพยายามลด
คาใชจาย และทําการปรับโครงสรางองคกร กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) การที่องคกร
จําหนายผลิตภัณฑสวนใหญใหแกลูกคาเพียงรายเดียว ซึ่งทําใหสถานการณขององคกรขึ้นอยูกับความเขมแข็งของ
ลูกคารายนั้น กลยุทธการขายทิ้ง หรือการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy) เปนการแกปญหา
ขององคกรที่ธุรกิจมีความออนแอ หรือมีทรัพยากรไมเพียงพอจึงควรถอนการลงทุนกับธุรกิจอื่นหรือขายธุรกิจนั้นทิ้ง
ไป กลยุทธการลมละลาย หรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy) กลยุทธนี้เปนวิธีสุดทายที่
องคกรประสบความลมเหลวในการดําเนินธุรกิจไมสามารถหาประโยชนได จึงควรเลิกกิจการเพื่อที่จะเปนหนทางที่
จะทําใหธุรกิจนั้นขาดทุนนอยที่สุดดีกวาปลอยใหลมละลาย
2) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) เปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นในระดับหนวยธุรกิจและ
ระดับผลิตภัณฑ ใชในการดําเนินงานที่มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑ หรือการบริการของแตละองคกร
กลยุทธระดับธุรกิจที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางมากที่สุด คือ กลยุทธการแขงขันของ (Michael E. Porter,
1998) ไดพัฒนากลยุทธการแขงขัน เพื่อสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันในอุตสาหกรรม รวมทั้งไดเสนอแนวทาง
ที่จะใหเลือกปฏิบัติในแตละอยางเอาไวดวยคือ แนวความคิดดาน “ขอบขายของการแขงขัน (Competitive scope)
เปาหมายกวาง (Board Target) เปาหมายแคบ (Narrow Target) อีกทั้งแนวความคิดการวางแผนความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน (Competitive advantage) การเปนผูนําดานตนทุน (Cost leadership) และการสรางความ
แตกตาง (Differentiation)
ความไดเปรียบทางการแขงขัน
ตนทุนต่ํา
เปาหมายกวาง
เปาหมายแคบ

ผูนําดานตนทุนต่ํา
มุงตนทุนต่ํา

ความแตกตาง
ความแตกตางทีโ่ ดดเดน
มุงความแตกตาง

รูปภาพที่ 2 กลยุทธการแขงขัน
ที่มา : Michael E. Porter, (1998), หนา 101.
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3) กลยุทธระดับหนาที่ เปนกลยุทธการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูของแตละหนวยงานขององคกรโดยมุง
พัฒนา และใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมายของหนวยธุรกิจ องคกรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอภาพลักษณ
และการดําเนินงานขององคกร หนวยงานในดานตางๆ ขององคกร เชน ดานการตลาด ดานการผลิตและการบริการ
ดานการวิจัย และพัฒนา ดานการเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อ ดานทรัพยากรมนุษย และ ดานระบบสารสนเทศ
1.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธทะเลสีคราม (Blue Ocean Strategy Theory)
กลยุทธทะเลสีครามไดรับการยอมรับอยางกวางขวางทั้งในกลุมนักวิชาการ และนักปฏิบัติดานบริหารธุรกิจ
กลยุ ท ธนี้ เ สนอแนวคิดใหม ที่ มีผ ลการวิ จั ย ที่ เชื่ อถือได ร องรับ เกี่ย วกับ แนวทางในการกําหนดกลยุ ท ธ ท างธุ รกิจ
โดยเฉพาะในสวนของการตลาดที่ถูกตองไมใชการมุงแขงขันในตลาดปจจุบัน แตกลับเปนการเลี่ยงออกจากการ
แขงขัน หรือการทําใหการแขงขันเหลานั้นไมเขามาเกี่ยวของ โดย (W. Chan Kim & Renee Mauborgne, 2005)
สภาวะที่กิจการตางๆ ในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ มุงการแขงขันกันแบบเผชิญหนาเพื่อแยงชิงยอดขายและสวนแบงตลาด
เปนสภาพที่เรียกวา “Red Ocean” ซึ่งเปรียบไดกับทะเลที่มีสีแดงไปดวยเลือดของทุกฝายที่ตอสูกันอยู สภาวะ
เชนนี้ทุกฝายตางสูญเสีย และมีโอกาสนอยที่จะสรางกําไร ดังนั้นแนวทางที่ถูกตอง คือธุรกิจควรเปลี่ยนแนวทางจาก
การมุงเขาไปในตลาดที่แขงขันสูงเพื่อเอาชนะในการแขงขันนั้ นใหไดมาเปนการสรางตลาดใหมขึ้นมาที่เรียกวา
“ทะเลสีคราม-Blue Ocean” ซึ่งก็คือ “ตลาดใหมที่สงบ และปลอดจากการแขงขัน ผูเสนอกลยุทธมีขอพิสูจนจาก
ผลการวิจัยวาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ และทําผลกําไรในระดับสูงไมใชธุรกิจที่มุงเอาชนะในการแขงขัน แตเปน
ธุรกิจที่ เลือกสรางอุปสงคใหม กลยุทธทางธุรกิจที่องคกรทั่ วโลกยึดถือเปนคัม ภีรหลั กอยูที่ ไดถูกเสนอไวโดย
ปรมาจารยดานการวางกลยุทธที่ทั่วโลกใหการยอมรับ คือ (Michael E. Porter, 1998) ที่ไดเสนอกลยุทธไววาทุก
องคกรตองมุงสรางความไดเปรียบในการ (Competitive Advantage) หรือการมุงชนะในการแขงขัน โดยเลือก
ทางเลือกเพียงอยางใดอยางหนึ่งวาจะมุงความเปนผูนําดานตนทุน (Cost Leadership) หรือมุงสรางความแตกตาง
(Differentiation) ปจจุบันนี้สินคา หรือบริการมีลักษณะที่คลายคลึงกันไปมาก ฉะนั้นจะทําอยางไรจึงจะสรางใหเกิด
สินคาใหมๆ หรือสรางใหเกิดแนวคิดใหมๆ แตกอนจะคิดนอกกรอบก็ตองเขาใจกรอบเสียกอนวาคืออะไรแลวจึงมอง
ไปที่ ลู กคา พยายามทํ า ความเขา ใจลู กค า พู ด ภาษาลู กค า ดู วา ลู กค า ต อ งการอะไร ดั ง นั้ น สิ่ งที่ สํ า คัญ ที่ สุ ดของ
กระบวนการนี้ คือ ตองรับฟงลูกคา ไมวาลูกคาจะตําหนิ หรือวิพากษวิจารณอยางไรก็ตองรับฟง เพราะนั่นคือขอมูล
ที่สําคัญสําหรับธุรกิจ และมองหาคนที่ยังไมไดเปนลูกคา วันนี้ทุกธุรกิจตองมองหาอนาคตของธุรกิจดวยนั่นคือตอง
สรางนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งการสรางนวัตกรรมสามารถทําไดทุกสวนงานไมใชแคระดั บบนหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง
เทานั้น แตทฤษฎีกลยุทธนานน้ําสีครามจะมองนอกกรอบออกไปดูวาผูบริโภคตองการอะไรแลวไปตอบสนองจุดนั้น
เมื่อเราสามารถใชกรอบแนวคิดแบบกลยุทธนานน้ําสีครามในการวิเคราะหธุรกิจแลว จําเปนตองมีการกําหนดกล
ยุทธที่สอดคลองกันอีก 3 ประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชกลยุทธนานน้ําสีคราม ไดแก (1) จุดเนน (2) ความตาง
(3) คําประกาศที่โดดเดน หากสามารถทําไดจะเปนวิธีการสรางขอบเขตนานน้ําสีครามใหกวางมาก
ซึ่งสรุปไดวากลยุทธนานน้ําสีคราม ก็คือ การที่ใหเราเขาใจถึงธรรมชาติของการแขงขันในตลาดปจจุบัน
ขที่เรียกวานานน้ําสีแดงหรือทะเลเลือด (Red Ocean Strategy) ซึ่งเปนการแขงขันที่มุงเนนการแยงชิงลูกคา เมื่อ
คูแขงออกสินคาหรือบริการใหมๆก็ตองทําตาม เนนการแขงขันทางดานราคาเปนหลักซึ่ งสุดทายจะไมสงผลดีตอใคร
เลย ในขณะเดียวกันกลยุทธใหมที่เรียกวากลยุทธนานน้ําสีคราม (Blue Ocean Strategy) ซึ่งเปนกลยุทธที่เนนการ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ขึ้นมา โดยไมเนนการดึงกลุมลูกคาที่มีอยูแลว ไมเนนการแขงขันหรือเอาชนะคูแขงดวย
กลยุทธทางดานราคา แตเนนที่การทําใหคูแขงลาสมัยดวยการสรางความแตกตาง และนวัตกรรมเชิงคุณคาขึ้นมา
แทน หรือถามองในเชิงการบริหารจัดการ กลยุทธนานนํ้าสีคราม เปนกลยุทธที่ตองสรางความแตกตาง สรางตลาด
ใหม อีกทั้งเพิ่มคุณคาใหกับสินคา และบริการ (Differentiate & Create New Market and Add Value to
Product or Service) เพื่อชวงชิงลูกคา และเปนผูนําในตลาดใหมที่สามารถกําหนดทิศทางของตลาดไดอยาง
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สมบูรณแบบ ซึ่งกลยุทธนานน้ําสีครามคือการบุกเบิกตลาดใหมเปนการสราง Niche Market ขึ้นมาหรือเปนการ
สราง Segmentation ออกมาจาก Mass Market (Michael E. Porter, 1998)
1.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive advantage
Strategy)
ความไดเปรียบทางการแขงขัน คือ “The essence of formulating competitive strategy is relating
a company to its environment” หมายถึงกลยุทธการแขงขันเปนการกําหนดสาระสําคัญของการเปนบริษัทที่
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอม (ขจรวุฒิ นาศิริกุล, 2553) จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของถึงความหมาย
ของความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) (ณรงควิทย แสนทอง, 2551) กลาววา การสราง
ขอได เปรีย บทางการแขงขัน แบ งออกไว 4 ลั กษณะคื อ 1) การสรา งความพึ ง พอใจของลูกค า (Customer
satisfaction) โดยสงมอบคุณคาที่เปนเอกลักษณใหกับลูกคา และสรางตําแหนงกลยุทธที่เปนเอกลักษณ 2) การ
สรางความเหนือกวาคูแขงขัน 3) การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง และการยืดหยุนไดตลอดเวลา 4) การสรางความ
แตกตางดานคุณลักษณะโดยจะตองทําการศึกษาทั้งสภาพแวดลอมภายใน และภายนอกกอนเปนอันดับแรกเพื่อสราง
จุดแข็ง และโอกาสใหมากที่สุดขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงอุปสรรค และลดจุดออนใหเหลือนอยที่สุดจากนั้นจึงสามารถ
กําหนดแนวทาง นโยบาย และกลยุทธที่จะนํามาใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันนั้นจะประกอบดวยการสรางความแตกตางทางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation) ซึ่งเปนตัว
แปรที่กําหนดความแตกตางดานผลิตภัณฑ ไดแก รูปแบบ (Form) หลายๆ ผลิตภัณฑมีความแตกตางดานรูปแบบ
เชน ขนาด รูปรางโครงสรางทางกายภาพ อีกทั้ง ลักษณะที่โดดเดน (Features) ผลิตภัณฑมักนําเสนอลักษณะเดน
เพิ่มเติมจากหนาที่หลัก โดยการแนะนําคุณคาใหมตลอดจนคุณภาพดานสมรรถนะ (Performance Quality)
กลยุทธการแขงขันพื้นฐาน (Kotler Phillp, 2003) ไดเคยกลาวไววา กลยุทธทั่วไปที่ใชในการแขงขันแบง
ออกไว 3 กลยุทธไดแก 1) การเปนผูนําทางดานตนทุนรวม (Cost leadership) ธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้จะดําเนินการทุก
อย า งเพื่ อใหการผลิ ต สิน ค า และบริการมีต น ทุน ต่ํ าที่ สุ ด ประโยชน คือสามารถนํ า เสนอราคาที่ ต่ํา กวา คู แขง ใน
ทองตลาดได รวมถึงหากเกิดความรุนแรงดานสงครามราคา (Red Ocean) ก็สามารถยืนหยัด อยูในตลาดได
เนื่องจากมีความไดเปรียบจากตนทุนที่ต่ํา 2) การสรางความแตกตาง (Differentiation) ธุรกิจที่ใชกลยุทธนี้จะตอง
คิดหาความแตกตางในตัวสินคา (Product) ไมใหซ้ํากับสินคาอื่นๆ ในตลาด และตองมีนวัตกรรมใหมๆ มานําเสนอ
ทําใหสินคาดูโดดเดนกวาสินคาคูแขง สําหรับแหลงที่มาของความแตกตางนั้นเกิ ดจากความเร็ว (Speed) ความ
นาเชื่อถือ (Reliability) การบริการ (Service) การออกแบบ (Design) ลักษณะของสินคาและบริการ (Features)
เทคโนโลยี (Technology) บุ ค ลิ ก ภาพขององค ก ร (Corporate
Personality) ความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า
(Relationships with Customer) ความเปนเลิศทางดานคุณภาพ (Quality) ดานประสิทธิภาพ (Efficiency) ดาน
วัตกรรม (Innovation) และการตอบสนองลูกคา (Response to Customer) และ 3) การมุงตลาดเฉพาะสวน
(Focus or Niche) การกําหนดกลุมเปาหมาย (target group) ใหเล็กลง เพื่อจะไดทําการตลาดไดอยางเขาถึง
พฤติกรรมของลูกคา การที่บริษัทเขาใจลูกคาไดอยางแทจริง รวมถึงสามารถคาดคะเนความตองการในอนาคตของ
ลูกคาได ทําใหสามารถขายสินคาไดอยางตอเนื่อง เกิดพฤติกรรมซื้อซ้ําจนเกิดความภักดีในที่สุดหากบริษัทประสบ
ความสําเร็จกับกลุมเปาหมายที่แคบลงมาทําใหบริษัทสามารถขายผลิตภัณฑกลุมเปาหมายตอไดในอนาคต
กลาวสรุป คือการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน หมายถึง ความสามารถขององคกรในการสรางผลงาน
เหนือกวาองคกรอื่นๆ จากการผลิตสินคาหรือการใหบริการที่ลูกคาตองการดวยประสิทธิภ าพที่เหนือกวา พื้นฐาน
สําคัญของการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน คือความสามารถในดานประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรม การ
ตอบสนองตอผูบริโภค ที่ขาดไมไดคือตองมีความรับผิดชอบตอสังคม
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
มณฑกาญจน วิจิตรสกลธ (2551, หนา 1-168) ไดทําการศึกษาคนควาเรื่อง ทัศนคติ ดานผลิตภัณฑ
ความพึ ง พอใจ และแนวโน ม พฤติ กรรมการบริโ ภคนมเปรี้ย วของผูบ ริโ ภคในเขตกรุง เทพมหานคร เพื่ อศึ ก ษา
ความสัมพันธของปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติตอผลิตภัณฑนมเปรี้ยว และปจจัยดาน
แรงจูงใจตอการซื้อนมเปรี้ยวกับความพึงพอใจของการบริโภคนมเปรี้ยว และศึกษาความสัมพันธความพึงพอใจตอ
การบริโภคนมเปรี้ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคนมเปรี้ยวของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา 1) ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนหรือลูกจาง รายไดตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 2) ผูบริโภคสวนใหญผูบริโภคมีทัศนคติตอผลิตภัณฑ
นมเปรี้ยวโดยรวมอยูในระดับดี 3) ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการเลือกซื้อนมเปรี้ยวโดยรวมอยูในระดับมาก 4) ผูบริโภค
มีความพึงพอใจตอการบริโภคนมเปรี้ยวโดยรวมอยูในระดับมาก 5) ผูบริโภคมีแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคนม
เปรี้ยวโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 6) ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ แตกตางกันมีความพึงพอใจ
โดยรวมตอการบริโภคนมเปรี้ยว แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 7) ความสัมพันธระหวางทัศนคติที่มีผล
ตอผลิตภัณฑนมเปรี้ยวกับความพึงพอใจโดยรวมตอการบริโภคนมเปรี้ยวมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกในระดับ
ปานกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 8) ปจจัยดานแรงจูงใจในการซื้อนมเปรี้ยวกับความพึงพอใจตอการบริโภค
มีความสัมพันธกันในทิศทางบวกในระดับต่ํา ที่นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 9) ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจตอ
การบริโภคนมเปรี้ยวกับแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคนมเปรี้ยวมีความสัมพันธกันในทิศทางบวกในระดับปานกลาง
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สุวพิชญ ตั้งนิมิตรชัยกูล (2552, หนา 1-153) ทําการศึกษาเรื่อง รูปแบบการดําเนิ นชีวิต และพฤติกรรม
การบริโ ภคอาหารพรอมบริโ ภคของคนวั ยทํ างานในกรุง เทพมหานคร เพื่ อศึ กษารูป แบบการดํ าเนิน ชี วิต และ
พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารพร อ มบริ โ ภคของคนวั ย ทํ า งานในกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จิ ย พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 26-31 ป มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 25,000 บาท และมีจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูรวมกัน
2-3 คน ผูบริโภคสวนใหญจะบริโภคอาหารพรอมบริโภคประเภทแช แข็ง โดยมักจะบริโภคคนเดียว และบริโภคที่
บานเปนสวนใหญ โดยบริโภคมากที่สุดในมื้อเย็น และมักรับประทานอาหารพรอมบริโภคเมื่อไมสามารถหาอาหาร
ปรุงสดมาทานได พบวา 1) พฤติกรรมการเลือกประเภทของอาหารพรอมบริโภค มีความสัมพันธกับชวงอายุระดับ
การศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว และความสนใจดานอาหาร 2) พฤติกรรมการเลือกสถานที่ในการ
บริโภคอาหารพรอมบริโภคมีความสัมพันธกับสถานภาพสมรส และกิจกรรมดานการทํางาน 3) พฤติกรรมการเลือก
บุคคลที่รวมบริโภคอาหารพรอมบริโภคมีความสัมพันธกับชวงอายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว และความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารพรอมบริโภค 4) พฤติ กรรมการบริโภคดานมื้ออาหารมีความสัมพันธ
กั บ จํ า นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว กิ จ กรรมด า นการทํ า งาน และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อาหารพร อ มบริ โ ภค
5) พฤติกรรมการบริโภค ดานโอกาสในการบริโภคมีความสัมพันธกับชวงอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และกิจกรรมดานการทํางาน
อรพรรณ จําปาทอง (2555, หนา 1-144) ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาด
เพื่อสรา งความไดเปรีย บในการแขงขัน ของธุรกิจบัตรเครดิต กรณีศึกษา บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ใช บัตรเครดิต KTC สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 60 ชวงอายุ 31-40 ป
สถานภาพโสด ระดั บ การศึกษาปริญ ญาตรี อาชีพ พนั กงานบริษั ท หรือหา งรานเอกชน รายได ส ว นตัว เฉลี่ ย
20,001-25,000 บาทตอเดือน ซึ่งระดับความสัมพันธของปจจัยตางๆ กับการเลือกใชบัตรเครดิต พบวา ปจจัยด าน
ผลิตภัณฑและบริการ ปจจัยดานสถานที่ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ปจจัย
ดานองคกร และปจจัยดานพนักงาน ปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธมากที่สุดในการเลือกใชบัตรเครดิต ในขณะที่ปจจัย
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ดานราคา และปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพไมมีความสัมพันธในการเลือกใชบัตรเครดิต สวนผลการศึกษา
เรื่องกลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ คือ การรักษาตลาด เปนการรักษาลูกคาเกาไว กลยุทธ
ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการมุงที่ความแตกตาง เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการนําเสนอ
ความแตกตางของบัตรเครดิตใหเหนือกวาผูประกอบการรายอื่นๆ กลยุทธระดับหนาที่ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มุงเนน
การศึกษาดานกลยุทธการตลาดในการรักษาฐานลูกคา
ชลนิภัทร ปทุมมา (2553, หนา 1-70) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหา และการกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการ กรณีศึกษาบริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงค คือ
1) เพื่อศึกษาปญหาปจจัยสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งปจจัยการแขงขัน และปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับปญหาของบริษัท 2) เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาผลประกอบการเพื่อกําหนดกลยุทธธุรกิจ และ
กําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มผลประกอบการ และความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยสามารถสรุปเลือกกลยุทธ
ที่เลือกใชในแตละลําดับขั้น ดังนี้ กลยุทธระดับองคกร เลือกใชกลยุทธการเติบ โต โดยใชกลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ
และพัฒนาการตลาด เพื่อเปนการเพิ่มยอดขาย เพิ่มสวนแบงการตลาด และขยายการเติบโตในอนาคต กลยุทธ
ระดับธุรกิจ เลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตาง เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑ บริการ ชองทางการจําหนายที่แตกตาง
จากคูแขง เพื่อสรางความไดเปรี ยบทางการแขงขัน กลยุทธระดับหนาที่ ในสวนการวางกลยุทธทางดานการตลาด
โดยการกําหนดกลุมเปาหมายใหมีความชัดเจน และครอบคลุม รวมทั้งกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑกรมธรรมใหม
ชองทางการจําหนายใหทันสมัยกับยุคปจจุบัน และตรงกับความตองการของผูบริโภค
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วัตถุมงคล สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบอาชีพ คาขายโดย
สุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
Auspiciousness Affects the Confidence in the Decision of the People to Trade in Good
Faith in the Economic Slowdown

ผูวิจัย

ดร. สุรัสวดี โปสินธุ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
ดร. กิตติ กิ่งไทร
นักวิจัยอิสระดานวิชาการ

บทคัดยอ
ในการศึกษาเรื่องวัตถุมงคล สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบอาชีพ
คาขายโดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีวัตถุประสงค เพื่อตองการศึกษาวาอะไรคือศรัทธา ความเชื่อมั่น
ที่สงผลใหเกิดแรงบันดาลใจของขาราชการ นักธุรกิจ พอคาแมคา ตลอดจนผูประกอบการคาอื่น ๆ ในทางสุจริต
ใหเกิดมีกําลังใจในการประกอบโดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไมไปสรางปญหาหรือกออาชญากรรมใหกับ
สังคม
การทํามาคาขาย การประกอบอาชีพโดยสุจริตเปนสิ่งที่ดี แตการคาขายของคนไทยสวนใหญจะตองอยูคู
กับความเชื่อมั่น ทําใหมีกําลังใจในการประกอบอาชีพ สิ่งที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นก็หนีไมพนการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วัตถุมงคลตาง ๆ เชน กําไรขอมือ หรือเลสขอมือของหลวงพอรวย ในอดีตวัตถุมงคลสัญญาลักษณรูปไกหลวงพอรวย
ที่โดงดังมาก มีคนเลนหาและอยากไดกันเปนจํานวนมากทั้งยังมีราคาสูงจนถึงปจจุบัน พุทธคุณนั้นไมตองพูดถึง
ชวยดานทํามาคาขึ้น หากินคลอง คาขายร่ํารวย มีกินมีใชไมมีอด ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ผลการวิจัย
พบวา ความเชื่อ เปนสิ่งแรกและสิ่งที่สํา คัญที่สุดที่ทํา ใหวัตถุมงคล มีคาความนิยมสูง สงผลตอมาทําใหเกิด
แรงผลักดันจากความเชื่อสู กําลังใจในการประกอบอาชีพโดยสุจริต กําลังใจ สงผลใหกลา ที่จะทํามาคาขาย กลา
ประกอบอาชีพ เพราะจากผลที่เกิดจากประสบการณจริง การบอกเลา ขาวหนังสือพิมพ จากผูมีประสบการณหรือมี
ความเชื่อตาง ๆ วา เครื่องรางของขลังประเภทกําไรขอมือหรือเลส หลวงพอรวยถาใครมีไวครอบครองจะสมดั่ง
ความปรารถนา ตามที่ขอไว ทําใหใคร ๆก็ตองการอยากไดไวบูชาเพื่อเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการ ดําเนินชีวิต
ความตองการ เพื่อความหวังที่ตองการใหเกิดความร่ํารวย ทํามาคาขายดีขึ้น เกิดโชคลาภ จึงทําใหเกิดความตองการ
ของพอคา ประชาชนจํานวนมาก เมื่อเกิดปจจัยทั้งสองอยางขางตนแลว จึงเกิดความตองการที่จะแสวงหาวัตถุมงคล
ประเภทกําไลหรือเลสขอมือหลวงพอรวย มาครอบครองเพื่อหวังถึงผลของพุทธคุณดังกลาวมาตอบสนอความ
ตองการของตัวเอง
คําสําคัญ : วัตถุมงคล, ความเชื่อมั่น, เศรษฐกิจชะลอตัว
ABSTRACT
To study the auspiciousness affects the confidence in the decision of the people to
trade in good faith in the economic slowdown. The purpose of this research to study what
faith is. confidence as a result, the inspirations of government officials, businessmen,
merchants, and other entrepreneurs in good faith have been encouraged by good faith in a
slow economy, not to create problems or commit crimes to society.
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Do the trade Honesty is a good thing. But most Thai people trade with their
confidence. Have a good career. What makes the faith inevitable is the inevitable reliance
on the sacred. The sacred objects such as the wrist or wrist of Luangpho Luay. In the past,
the sacred object of the chicken is very famous. There are a lot of people playing and
wanting to have a lot of money. Do not mention it. I do not know how to do it. Success in
the job. The research found that faith is the first and most important thing that makes a
sacred object. Highly appreciated. The result is the force of faith. The good news is that you
are not alone. Career Because of the results of the actual experience, telling the newspaper
news. From experience or belief that the talisman, wrist or legume. If you have a
possession, it will be as desirable as it is to make everyone want to be worshiped as a mental
attachment to life, the need for hope for wealth. Do good trade, fortune, cause the need of
merchants. Lots of people When the two factors above. The need to find a sacred bracelet or
rich wrist. To possess the hope of the result of the virtue to answer their own needs.
Keywords : Sacred Objects, Faith, Economic Slowdown

บทนํา
ประเทศไทยจากอดีตจนถึงปจจุบันเปนประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ และก็ไมบังคับกีดกันใน
การใหประชาชนนับถือศาสนา ประเทศไทยเปนประเทศเสรีในเรื่องของการนับถือศาสนามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
รวมทั้งการคาขายประเทศไทยเปนประเทศเสรีในเรื่องการคาขายเราจะเปนไดจากอดีตโดยเฉพาะ สมัยอยุธยานั้น
ประเทศไทยมีการคาขายเสรีกับพอคาชาวไทยและชาวตางประเทศ จนเจริญรุงเรืองตลอดมา
ในปจจุบัน จากการสํารวจโดย “ดุสิตโพล เปดเผยผลสํารวจ 5 ปญหา ที่คนไทยบนมากที่สุด เรื่อง
เศรษฐกิจคาครองชีพ นําโดง 63% ตามดวย การเมือง 40% ปญหาสังคมอันดับ 3 32% 3 มิ.ย.61 ประเทศไทย
ณ วันนี้ ยังตองเผชิญอยูกับปญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่สรางความวิตกกังวลและความหนักใจใหกับ
รัฐบาลและประชาชนอยางมาก ขณะเดียวกันประชาชนเองก็ตองตอสูดิ้นรนกับการดํารงชีวิต การเลี้ยงดูครอบครัว
ใหอยูตอไปได เพื่อสะทอนความคิดเห็น ของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวขอ “เสียงบน” ของคนไทย ณ วันนี้ จํานวนทั้งสิ้น 1,334 คน ระหวางวันที่
28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 สรุปผลได ดังนี้ 5 อันดับ” เรื่องที่ประชาชนบน ณ วันนี้ พรอมบอกสาเหตุ และ
แนวทางแกไข อันดับ 1 เศรษฐกิจแย คาครองชีพสูง เงินไมพอใช 63.46% สาเหตุที่บน เพราะเศรษฐกิจซบเซา
ภาระเยอะ ค า ใช จ า ยสู ง ข า วของมี ร าคาแพง รายได ไ ม พ อกั บ รายจ า ย ต อ งกู ยื ม ฯลฯ แนวทางแก ไ ข คื อ
เรงแกปญหาเศรษฐกิจ กระตุนการคาการลงทุน ควบคุมราคาสินคา ขึ้นเงินเดือน เพิ่มคาแรง อันดับ 2 การเมืองไทย
วันนี้ยังวุนวายไมหยุด 40.59% สาเหตุที่บน เพราะ กระทบเศรษฐกิจและภาพลักษณของประเทศ เบื่อ มัวแต
ทะเลาะกัน ยังไมมีเลือกตั้ง ไมเปนประชาธิปไตย ฯลฯ แนวทางแกไข คือ รับฟงความคิดเห็น ทุกฝายรวมมือกัน
เห็นแกบานเมือง มีการเลือกตั้ง ใหคนรุนใหมเขามาทํางาน อันดับ 3 ปญหาสังคม และอาชญากรรมยังนากลัว
32.39% สาเหตุที่บน เพราะ เปนภัยใกลตัว เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ มีหลายรูปแบบ รุนแรงมากขึ้น สังคมย่ําแย ยาเสพติด
แพรระบาด ฯลฯ แนวทางแกไข คือ เจาหนาที่เขมงวดกวดขัน กฎหมายเด็ดขาด เพิ่มสายตรวจทุกจุด ปลูกฝง
จิตสํานึก ชวยกันดูแล อันดับ 4 การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ทองถิ่นยังมีอยูมาก 31.75% สาเหตุที่บน
เพราะ มี ขา วใหเห็น บ อ ยครั้ง เป น การเอาเปรีย บประชาชน ไม เป น ธรรม แกไ ม หมด ประเทศไม พั ฒ นา ฯลฯ
แนวทางแกไข คือ ตรวจสอบและลงโทษอยางจริงจัง ไลออก ยึดทรัพย จําคุกตลอดชีวิต ไมชวยเหลือปกปองพวก
พอง อันดับ 5 พฤติกรรมของคนในสังคม แลงน้ําใจ 23.44% สาเหตุที่บน เพราะ คนเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ
ใชอารมณ ขาดสติ ใชสื่อโซเชียลในทางที่ผิด เปนหวงลูกหลาน ฯลฯ แนวทางแกไข คือ รณรงค กระตุนใหทุกคนมี
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วินัยเคารพซึ่งกันและกันพัฒนาการศึกษามีคุณธรรมพอแมมีเวลาใหฯลฯ ประชาชนสวนใหญคาดวารัฐบาลไมนาจะ
แกไขเสียงบนไดสําเร็จ (หนังสือพิมพไทยโพสต.2561)
เสียงบนที่ประชาชนคาดวาจะแกไขไมสําเร็จ ไมสําเร็จ สําเร็จ ไมแนใจ
การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณภาครัฐ ทองถิ่นยังมีอยูมาก 48.82% 19.87% 31.31%
การเมืองไทยวันนีย้ ังวุนวายไมหยุด 45.14% 20.73% 34.13%
เศรษฐกิจแย คาครองชีพสูง เงินไมพอใช 41.68% 24.41% 33.91%
ปญหาสังคม และอาชญากรรมยังนากลัว 39.74% 27.15% 33.11%
พฤติกรรมของคนในสังคม แลงน้ําใจ 36.36% 30.91% 32.73%
จากปญหาตาง ๆ ขางตน ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกวาตัวเองไรที่พึงทางสังคม ทางการเมือง และสําคัญ
ที่สุดก็คือที่พึงทางจิตใจประชาชน พอคาแมคาไมรูวาจะหันหนาพึงพาใครไดในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งสอดคลองกับ
ดีลอยท (ประเทศไทย).(2561) ไดคาดการณวา อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (จีดีพี)· นับตั้งแตป 2559 เปนตนไป
จะเปนการเจริญเติบโตแบบชะลอตัว (slowdown growth) โดยเฉลี่ยอยูที่ 3.2% (อางอิงจาก รายงานเศรษฐกิจ
ประจําไตรมาศที่ 3/2559บริษัท ดีลอยท (ประเทศไทย) นอกจากการพึ่งพาวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง
ความเชื่อมั่น และความศรัทธาในเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลตาง ๆ ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันประเทศ
ไทยเปนประเทศที่มีวัฒนธรรม คานิยม และความเชื่อในแบบฉบับของตนเองดังกลาวนั้น ไมลดนอยลงแตอยางใดแต
กลับจะมีความนิยม และศรัทธาในเครื่องรางของขลัง วัตถุมงคลตาง ๆ กลับเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ ความเชื่อมั่นก็
เปนการจัดระบบของความคิด ผานการจดจําได สอดคลองกับประสบการณของบุคคลนั้น จนเกิดเปนรูปแบบทาง
ความคิดของบุคคล ในคติของบุคคลหนึ่ง บางครั้งก็ไมสามารถหาหลักฐาน หรือการพิสูจนไดวาสิ่งนั้นมีความเปนจริง
หรือไม อีกทั้งความเชื่อยังเปนความคิดในคติเชิงบวกของบุคคลนั้นวาสิ่ง ๆ นั้นมีอยูจริง ความเชื่อจึงเปนการยอมรับ
ขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีสิ่งเราที่เกี่ยวของกับความเชื่อและทัศนคติของบุคคลบุคคลนั้น ก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา
เชนเดียวกันเสมอ ผูวิจัยสรุปความเชื่อก็คือ ความเชื่อความเชื่อเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความคิด จินตนาการของ
มนุ ษย วา มีอยูจ ริง สูทั ศนคติ ตา ง ๆ ออกมาเปน คิด เห็น และถูกพิสู จน จากประสบการณ ออกมาเปน ขอเท็ จจริง
สามารถเกิดขึ้นไดจริงภายใตเงื่อนไขตาง ๆ นานา สงผลใหเราตองประพฤติ และปฏิบัติตาม ทั้งภายใน และ
ภายนอกจิตใจของเราเองอยางไมมีเงื่อนไขใดๆ ผานกาลเวลา และคําบอกเลาจากความเชื่อก็จะกลายมาเปนศรั ทธา
ตัวอยางเชน ขาราชการ นักธุรกิจ พอคาแมคา ตลอดจนผูประกอบการคาอื่น ๆ ในทางสุจริต คํากลาวขานถึงความ
ร่ํารวย มั่งคั่ง ความประสพความสําเร็จในหนาที่การงาน การเงิน ตางก็นึกถึงกําไรขอมือ หรือที่เราเรียกวาเลสขอมือ
ของหลวงพอรวย แหงวัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีความเขาใจ รวมถึงมีความเชื่อจากประสบการณ กระทั่ง
กลายมาเป น ตํ า นานเล า ขานกั น อย า งลื อ เลื่ อ งจนเกิด เป น ศรั ท ธาจนเกิ ด ความเชื่ อโดยปราศจากเงื่ อ นไขใด ๆ
วาเครื่องรางของขลังของหลวงพอรวย แหงวัดตะโก โดยเฉพาะกําไลขอมือหรือเลสขอมือนั้น เปนที่นิยมเปนอยางยิ่ง
มีความตองการหาเชามาใสกัน เป นที่ แพรหลายโดยเฉพราะอยา งยิ่ งบรรดา ขา ราชการ นักธุ รกิจ พอค าแมคา
ตลอดจนผู ป ระกอบการค า อื่ น ๆ ในทางสุ จ ริ ต ต า ง ก็ อ ยากได ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ค วามต อ งการของ
Abraham H. Maslow (1934) ซึ่งไดกลาวไววาในเรื่องของลําดับขั้นของความตองการคือ ความตองการความรัก
และความเปนเจาของ (belongingness and love needs)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ภาพประกอบที่ 1 แนวคิด และทฤษฎีของ Abraham H. Maslow
ที่มา : รุงลักษมี รอดขํา. (2555).
ตางก็หาเชากันอยางมากมายเปนเหตุใหราคาปลอยเขาของกําไลขอมือหรือเลสขอมือนั้น มีการเชากันใน
ราคาที่สูงขึ้นมากถึงขนาดพอคาหัวใสตามรานแหลงใหเชาวัตถุมงคล ไมเวนแมกระทั่งรานคาทอง รานคาเพชรตาง ๆ
ก็นํามาใหเชากันเปนจํานวนมากในราคาที่สูง เพราะเนื่องจากลูกคาก็คือขาราชการ นักธุรกิจ พอคาแมคา ตลอดจน
ผูประกอบการคาอื่น ๆ ในทางสุจริตตางมีความเชื่อ และศรัทธาในเรื่องของการทําการคาขาย การรับราชการ สงผล
ใหผูที่มีกําไลขอมือหรือเลสขอมือไวครอบครองจะสงผลใหผูนั้น ประสพความสําเร็จในหนาที่การงาน การคา ขาย
สงผลให ณ ปจจุบันกําไลขอมือหรือเลสขอมือ หลวงพอรวย แหงวัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นเปนที่นิยมอยาง
ยิ่ง รวมถึงเปนที่นิยมอยางไมเสื่อมคลาย (หนังสือพิมพไทยโพสต. 2561)
คําถามการวิจัย
ปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันอยูในสภาวะชะลอตัวสงผลให กลุมของ ขาราชการ นัก
ธุรกิจ พอคาแมคา ตลอดจนผูประกอบการคาอื่น ๆ ประสพปญหาเรื่องรายไดไมพอในการดํารงชีวิตเลี้ยงครอบครัว
อีกทั้งบางคนไมกลาลงทุนทําคาขายเนื่องจากเกรงวาจะขาดทุน รวมถึงไมมีความเชื่อมั่นเพราะหากขาดทุนแลวจะไม
สามารถหาเงินทุนมาลงทุนไดอีก ทําใหพอคาแมคาตองนําเงินเก็บออกมาใชจายไปเรื่อย ๆ จนหมด หากเงินดังกลาว
หมดอาจทําใหคนบางคนหันมากออาชญากรรม โจรกรรมได ซึ่งเปนปญหาตอสังคม และเปนภาระตอประเทศชาติ
ในอนาคตตอไป

วัตถปุระสงคของงานวิจัย
เพื่ อ ต อ งการศึ ก ษาว า อะไรคื อ แรงบั น ดาลใจของกลุ ม ข า ราชการ นั ก ธุ ร กิ จ พ อ ค า แม ค า ตลอดจน
ผูประกอบการคาอื่น ๆ ในทางสุจริต ที่ มีความเชื่อมั่น ในการประกอบอาชี พ โดยสุจริต ไม ไปสรา งปญ หา หรือ
กออาชญากรรมใหกับสังคม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง วัตถุมงคล สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบ
อาชีพคาขายโดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังตอไปนี้
ข

ความไมเชื่อมั่นของประชาชนใน
การตัดสินใจที่จะประกอบอาชีพใน
สภาวะเศรษฐกิจถดถอย

1. ประชาชนไมมีอาชีพ สงผลใหขาด
รายไดเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว
2. สังคมตกอยูในสภาวะเสี่ยง ตอการ
เกิ ด อาชญากรรมและโจรกรรมใน
สังคม

วัตถุมงคล

ความเชื่อมั่นของประชาชนในการประกอบอาชีพ

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได
2. ครอบครัวและสังคมมีความเปนอยูดี
3. เศรษฐกิจดี
4. ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อาชญากรรมและ
โจรกรรมในสังคม

ภาพประกอบที่ 2 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเจาะลึก
(In-depth Interview) เซียนพระเครื่องในตลาดพระเครื่อง หางสรรพสินคาพันทิพยพลาซา สาขางามวงศวาน
ตลอดจนขาราชการ นักธุรกิจ พอคาแมคา ตลอดจนผูประกอบการคาอื่น ๆ ผูศรัทธาในเครื่องรางของขลังประเภท
กําไลขอมือเลสหลวงพอรวย วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหามูลเหตุที่สงผลทําใหพอคาแมคาและประชาชน
ทั่วไปเกิดความนิยม และศรัทธาอยางมากมาย หลั ง จากที่ ไ ด ขอมู ล จากการสั ม ภาษณ แล ว ผู วิ จั ย นํ า ขอ มู ล ที่ ไ ด ม า
แบงกลุม เพื่อทําการแยกประเภทของขอมูล แลวตัดขอมูลที่ไมมีความจําเปนออกไปที่เรียกวาการลดทอนขอมูล
เมื่อลดทอนขอมูล จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลที่ไดลดทอดดังกลาวมาใหรหัสขอมูล Coding ที่ไดลดทอนออกมาเปน
หัวขอใหญ และใสรหัสขอมูลหัวขอยอยตอไป จากนั้นจึงนํามาสรุปวาขอมูลที่ไดมานัน้ สอดคลองหรือไมสอดคลองกับ
ทฤษฎีอยางไร เพื่อนําไปวิเคราะหสรุปผล อภิปรายผล และเปนขอเสนอแนะตอไป

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง วัตถุมงคล สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบอาชีพคาขาย
โดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแลวสรุปไดถึงความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลประเภทกําไร
ขอมือ หรือเลสขอมือ สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบอาชีพคาขายโดยสุจริต ใน
สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไดอยางดี สงผลตอความเชื่อมั่น ศรัทธา และเพิ่มกําลังใจ รวมถึงเปนแรงบันดาลใจ ความ
อยากไดมาครอบครองในวัตถุมงคล ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของ Abraham H. Maslow (1934) ซึ่งได
กลาวไววาในเรื่องของลําดับขั้นของความตองการคือความตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness
and love needs) ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัย
ไดรับการตอบสนองแลว บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับผูอื่น เชน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ความต อ งการได รั บ การยอมรั บ การต อ งการได รั บ ความชื่ น ชมจากผู อื่ น และความต อ งการความสํ า เร็ จ ใน
ชีวิต
(self-actualization) เปนความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการที่จะทําทุกสิ่งทุก
อยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง
พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ หรือที่คนทั่วไปรูจักกันในนามของ หลวงพอรวย ปาสาทิโก เจาอาวาสวัดตะโก
ต.ดอนหญานาง จ.พระนครศรี อยุธยา หนึ่งในพระเกจิชื่อดังแหงเมืองกรุงเกาผูเชี่ยวชาญดานสรรพเวทวิทยาคม
สูงสง เปนผูที่มีเมตตาธรรม สันโดษ และสมถะ เปนพระเกจิอาจารยแถวหนายุคนี้ที่ในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลตอง
มีชื่อทานเปนหนึ่งในผูรวม ปลุกเสกอธิษฐานจิตเสมอ วัตถุมงคลของทานลวนเขมขลังดวยพลังพุทธคุณ ทั้งแคลว
คลาด นิรันตราย และเมตตา มหานิยม โชคลาภ เปนเลิศ
หลวงพ อ รวย เริ่ ม สรา งวั ต ถุม งคลมาตั้ ง แต ป พ.ศ.2513 โดยสรา งเป น หลายพิ ม พ ห ลายประเภท
เพื่อแจกจายแกศิษยานุศิษยและผูศรัทธารวมทําบุญที่วัด แตที่สรางชื่อเสียงเปนที่นิยมอยางสูงสุดก็คือ เลสขอมือ
โดยเฉพาะเลสรุนแรก ของทานสรางในป พ.ศ.2537 ซึ่งถือเปนครั้งแรกของไทยที่มีการสราง กําไรขอมือ หรือเลสขอ
มือ เปนวัตถุมงคล โดยจัดสรางจํานวน 208 เสน น้ําหนัก 2 บาท มีหมายเลขกํากับทุกเสน ดวยชื่อที่มงคลของพระ
เกจิผูสราง “รวย” กอปรกับผูศรัทธาสวมใสแลวเกิดประสบการณเปนที่ประจักษ ทั้งดานเมตตามหานิยม โชคลาภ
ทํ า มาค า ขึ้ น และแคล ว คลาดภยั น ตรายต า ง ๆ จึ ง กลายเป น ที่ ศ รั ท ธา และแสวงหาอย า งยิ่ ง ต อ มาจึ ง มี ก าร
จัดสราง “เลส” ออกมากันทุกป ตามวาระสําคัญตาง ๆ โดยมีชื่อรุนแตกตางกันไป มีการลงลวดลาย ลงยันตคาถา
และลงยาสี ซึ่งเนื้อโลหะที่นํามาจัดสรางสวนใหญ จะเปนเนื้อเงิน จึงมักเรียกกันวา เลสเงินนําโชค แตก็ยังไมเพียงพอ
ตอความตองการ เพราะทุกรุนลวนเกิดประสบการณ มากมายทั้งสิ้น (หนังสือพิมฑขาวสด. (2560). คาถามหาลาภ
(บูชาหลวงพอรวย) ตั้งนะโม 3 จบ แลวกลาววา สัมพุทธชิตา จะ สัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา สัพพโส คุณะวิภา
สัมปตโต นะรุตตะโม มหาลาภัง ภวันตุ เม จากผล และสรุปการวิจัย อีกทั้งประกอบกับ ประวัติ และคาถาหลวงพอ
รวย ตามที่ไดกลาวมาแลว ทําใหไดผลการวิจัยออกมา 3 ขอดังนี้
1. ความเชื่อ เปนสิ่งแรกและสิ่งที่สาคัญที่สุดที่ทาใหพระเครื่องเกิดความ นิยม ในวัตถุมงคล ความเชื่อเรื่อง
ดวงบวกกับประสบการณตางๆนานาของผูคนเปนสิ่งที่ทําใหเกิดศรัทธาและอยากไดวัตถุมงคลไวเปนกําลังใจในการ
ประกอบอาชีพ สอดคลองกับ (www.jobsdb.com. (2561).) วิธีสรางกําลังใจในการทํางานเปนสิ่งที่คนทํางานจะ
ขาดเสียไมได เพราะหากไมมีกําลังใจแลว การทํางานของเราคงไปสูความสําเร็จไดยาก หรือหากเปนไปไดก็ลําบาก
เต็มที คนทํางานบางคนแม ว าจะทํา งานมาหลายป แตก็แทบจะไมไดเรียนรูอะไรใหม ๆ เทาใดนั ก เพราะไม มี
เปาหมายและแรงจูงใจในการทํางานที่ดี
2. กําลังใจ เกิดจากประสบการณโดยตรง ขาวหนังสือพิมพ และการบอกเลา จากผูมีประสบการณหรือมี
ความเชื่อตาง ๆ วา วัตถุมงคลประเภทกําไรเลสของหลวงพอรวย ถาใครมีไว บูชา จะทําใหสมดั่งปรารถนา เชน
แรงจูงใจในการใสกําไรเลสเพื่อหวังใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจในการคาขาย รับราชการ ประกอบธุรกิจ และ
ดําเนินชีวิต ความหวังที่ตองการใหเกิดความร่ํารวย ทํามาคาขายดีขึ้น เกิดโชคลาภตาง ๆ แรงจูงใจ เหลานี้เปนผล
จากความเชื่อของบุคคลที่ หวังวาถาไดบูชาแลวจะไดรับสิ่งตอบแทนตามที่ไดขอหรือปรารถนาไว จึงทําใหเปนที่
ตองการของคนทั่วไป สอดคลองกับแนวคิด ของ (สุขุม เฉลยทรัพย, 2561) ความนิยมในการบูชาพระเครื่องใน
ปจจุบัน นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะผูเชาบูชาตองการหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และปกปองใหแคลวคลาดจากภัยตางๆ
แลว ยังอาจเกิดจากความชื่นชอบในพุทธศิลป ความศรัทธาในพุทธคุณหรือพุทธศาสนา ความศรัทธาในตัวผูสราง
หรือเกจิอาจารย จึงทําใหเกิดความตองการ
3. ความตองการ เมื่อเกิดปจจัยทั้งสองอยาง ขางตนแลว จึงเกิดความตองการที่จะหาวัตถุมงคลประเภท
กําไลขอมือ หรือเลสขอมือ นั้นมาครอบครองเพื่อหวังถึงผลของพุทธคุณของวัตถุมงคลนั้น ๆ แตการไดมาก็ตอง
แลกเปลี่ยนดวยเงินทองมากมาย

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



นิคม ออนละมัย (2561) กลาววา We are what we think as we think so we become คุณเปน
อยางที่คุณคิด หากคุณคิดวาคุณทําได คุณก็จะทําไดสําเร็จ จากการศึกษาผูที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้พบวาทุก
คน มีคุณสมบัติของความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเองจัดเปนคุณลักษณะที่สําคัญยิ่ง สอดคลองกับแนวความคิดของ
(สุขุม เฉลยทรัพย, 2561)รวมถึงเกิดจากความคาดหวังในเชิงธุรกิจ หรือการเปนพุทธพาณิชยที่สรางรายไดจํานวน
มหาศาล โดยปจจุบันธุรกิจพระเครื่อง และธุรกิจตอเนื่องอื่น ๆ เชน การสรางพระ นิตยสารพระเครื่อง เปนตน
นาจะทําใหเงินสะพัดในวงจรธุรกิจมากกวา 40,000 ลานบาท และจากการสํารวจของศูนยวิจัยกสิกรไทยทําให
พบวาในป 2559 มีคนเลนพระมากถึงสิบลานคนทั่วประเทศ
จากความเชื่อมั่นในประสบการณกอใหเกิดศรัทธาในวัตถุมงคล ประเภท กําไลขอมือ หรือเลสขอมือ ที่ผาน
การปลุกเสกอธิษฐานจิตของหลวงพอรวย ทําใหประชาชนตางก็มีความเชื่อมั่นวา วัตถุมงคลของทานลวนเขมขลัง
ด ว ยพลั ง พุ ท ธคุ ณ ทั้ ง แคล ว คลาด นิ รัน ตราย และเมตตา มหานิ ย ม โชคลาภ เป น เลิ ศศรั ท ธาสวมใส แล วเกิ ด
ประสบการณเป นที่ ป ระจั กษ ทั้ง ด านเมตตามหานิ ย ม โชคลาภทํ ามาคา ขึ้น และแคล ว คลาดภยั นตรายต าง ๆ
จึงกลายเปนที่ศรัทธาและแสวงหาอยางยิ่ง ของขาราชการ พอคาแมคา ประชาชนทั่วไปที่ประกอบอาชีพโดยสุจริต
เพียงแคมีวัตถุมงคล ประเภทกําไลขอมือ หรือเลสขอมือ ของหลวงพอรวย ไวครอบครองแลวก็สรางความเชื่อมั่น
สงผลใหเกิดมีกําลังใจในการประกอบอาชีพ ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งไมกอใหเกิดปญหาตอสังคม และ
ประเทศชาติตอไปในอนาคต

อภิปรายผล
จากการวิจัยการวิจัยเรื่อง วัตถุมงคล สงผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนในการประกอบ
อาชีพคาขายโดยสุจริตในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ไดสรุปผลออกมาเปน 3 ขอคือ ความเชื่อ กําลังใจ และความ
ตองการ ซึ่งผลออกมาเปนสิ่งที่ดีสามารถแกไชปญหาในเรื่องการสรางอาชีพได อีกทั้งไมเปนภาระตอสังคม และ
ประเทศชาติ หากแตยังคงพบปญหาในเรื่องของราคาวัตถุมงคลดังกลาวนี้ที่ราคาสูงเพิ่มขึ้นมาก เหตุเพราะกระแส
ความนิยม ที่มาจากความเชื่อ กําลังใจทําใหเกิดความตองการ ทําใหผูจําหนายคนกลาง ฉวยโอกาศเพิ่มราคาโดย
ขาดหลักคุณธรรม และจริยธรรมกลาวคือ
1. ราคาสูง เนื่องจากเลสหลวงพอรวยมีจํานวนการสรางนอยกวาความตองการที่สอดคลองกับทฤษฎีความ
ตองการของAbraham H. Maslow (1934) ซึ่งไดกลาวไววาในเรื่องของลําดับขั้นของความตองการคือ ความ
ตองการความรักและความเปนเจาของ (belongingness and love needs) เพราะมาจากคาความนิยมสูงราคาก
จึงสูงตาม กําไลขอมือ หรือเลสขอมือ เของหลวงพอรวย วัดตะโก ที่ราคาสูงเกินไปอาจทําใหคนที่ไมเขาใจในกลไก
ของการตลาดดานราคา ที่เกิดความเขาใจผิด ตองการสะสมกําไรขอมือ หรือเลสขอมือขึ้นมาจะทําใหเกิดปญหาได
บางคนกูหนี้ยืมสินมาเพื่อเชาหามาสะสมไว เพราะคิดวาจะสามารถทํากําไรไดในอนาคตแต ซึ่งอาจไมเปนไปไดตาม
ดั่งใจเราคิด ยกตัวอยางเชนเมื่อประมาณ 10 กวาปที่ผานมา วัตถุมงคลประเภทจตุคามรามเทพ เปนที่นิยมเปนอยาง
สูง ราคาองคละหลายพันถึงเปนหมื่นเปนแสนบาท จนถึงองคละเปนลานบาทก็มีแต ณ ปจจุบันนี้หามิไดเปนเชนนั้น
อีกแลว สําหรับกําไลขอมือ หรือเลสขอมือก็เชนกัน ณ วันนี้ราคาสูง ผูวิจัยแนะนําทานที่ตองการมีไวครอบครองบูชา
มีสติในการเชาตามกําลังทรัพย และความพรอมของแตละทาน
2. วงการที่นิยมวัตถุมงคลก็คลายกับการเลนหุน มองวัตถุมงคลเปนสินคา ไมมองวาวัตถุมงคลนั้นเปนสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจ เปนของศักดิ์สิทธิ์ หากคิดจะเขาวงการมาเพื่อเลนวัตถุมงคลแตหากหวังบูชาพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์แนะนํา
ใหไปเสาะหาวัตถุมงคลที่มีราคาไมสูงจากแหลงจําหนายโดยตรง ทานทําบุญหลักรอยหากแตไดวัตถุมงคลมาครองบ
ครองใสบูชาเหมือนกัน ไดของแท และไดบุญกุศล 100% เพราะเงินของทานนั้นเขาวัด ทางวัดนําไปเพื่อสรางโบสถ
วิหาร เลี้ยงพระ ฯลฯ แบบนี้คือการบูชาวัตถุมงคล และชวยทํานุบํารุงศาสนาอยางแทจริง
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3. หลักการเลนวัตถุมงคลมี สอดคลองกับแนวคิดของ กาญจนสุนภัส บาลทิพย และคณะ.(2559)กลาววา
ปจจัยจูงใจสําคัญและมีผลตอเปาหมายในชีวิตคือการมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อยาหลงเลนเพื่อเปนการตลาดซื้อขายเชา
วัตถุมงคล วิธี เทคนิค กลยุทธ เลนพระใหรอด เหมือนการลงทุนในหุนใหรอดในตลาดหุนมีความคลายๆ กัน คือดู
รอบใหดี ตามขาววัตถุมงคล เลนกันเปนรอบ ๆ แลวแตวาเซียนรายใหญหรือผูคาจะปนราคาวัตถุมงคลชิ้นไหนขึ้นมา
อีกทั้งคาดเดากันวาจะชิ้นไนจะมีผูสนใจหรือกําลังจะมีผูสนใจ ชิ้นไหนราคาสูงมากเกินไปแลว หรือราคาสูงติดลมบน
ไปแลว ดังนั้นผูสนใจควรระวังไมควรเขาไปซื้อ ควรศึกษา และพิจารณาดูวาราคาจะสามารถไปตอไดอีกหรือไม และ
โดยชื่อของวัตถุมงคลนั้นจะสามารถไปตอไดไหมก็เกิดจากปจจัยดันราคา
4. ดูกําลังจากกลุมลูกศิษยผูศรัทธาตาง ๆ นายรณชิต บุมี.(2550)กลาวไววาความเชื่อความศรัทธาเปนภูมิ
ปญญาทางสังคมวัฒนธรรมทมีสวนชวยกลอมเกลาจิตใจของคนในสังคมนั้นๆดํารงชีวิตอยางเปนระเบียบแบบแผนที่
ดีงาม หากแตลักษณะ พฤติกรรมความเชื่อบางประการที่มีความเคลือบแฝงส อไปในทางอกุศลเชนการเซนไหวเพื่อ
ขอเลข หวยรวยเบอรการหวังโชคลาภจากสิ่งที่มองวาเปนอิทธิฤทธิ์ปาติหารตางๆนี้เปนสิ่งที่เปนวิกฤต ศรัทธาอันไม
กอใหเกิดปญญา เปนความเชื่อในขั้นงมงาย และสั่ งสมกิเลสในจิตใจของบุคลนั้นๆ ซึ่งมิไดพองกับกุศโลบายทาง
สังคมวัฒนธรรมที่ตั้งไวในทางที่ระลึกชอบและประกอบกรรมดีเปน หลัก ซึ่งขัดแยงถาบุคคลที่คิดหาเงินจากศัทธาทํา
ใหสิ่งนี้มีผลตอการดันราคา คือการติดตามขาวสารจากหนังสือพิมพ สื่อมีเดียตาง ๆ เชน มีใครถูกสลากกิจแบงบาง
ใครขายที่ดินได ใครคาขายดีมีกําไร ใครบนบานศาลกลาวอะไร ใครมีอุบัติเหตุที่ไหนแลวมีคนรอดชีวิตใสวัตถุมงคล
อะไร ขาวสารที่พบเห็นไดจากสื่อตาง ๆ นั้น คือการทําราคาจากวัตถุมงคล เหมือนการลงทุนในตลาดหุน ขาวดานดี/
ขาวดานราย ขาวทางบวก/ขาวทางลบ ขาวสงคราม การกอการราย ภัยธรรมชาติตาง ๆ การเมือง การขึ้นลงของ
ราคาทอง และน้ํามัน สงผลตอราคาหุนขึ้นลงทั้งนั้น การขึ้นลงของราคาวัตถุมงคลก็เชนกัน

ขอเสนอแนะ
ความเชื่อมั่น ศรัทธา ในวัตถุมงคลเพื่อนําไปเปนกําลังใจในการทํามาคาขาย ในการประกอบอาชีพโดย
สุจริตนั้นเปนสิ่งที่ดีแตตองไมทําใหใครเดือดรอน แตการไดมาซึ่งวัตถุมงคลนั้นตองแลกดวยเงินทองจํานวนมาก
แลวแตรุน และคานิยมของวัตถุมงคลนั้น การมีสติ ความพอดี เปนสิ่ งสําคัญที่สุด อยาทําอะไรเกินฐานะ เกินกําลัง
ของตัวเอง เพราะการทําอะไรเกินตัวเชนอยากไดวัตถุมงคลที่เปนที่นิยมมาก ราคาก็สูง แตเงินเรามีนอย บวกกับ
ความตองการอยากไดอาจทําใหกิเลสในตัวมีมากเปนเหตุใหทําอะไรในทางที่ไมดีได เชนลักทรัพย เพื่อนําเงินไปหา
ซื้อวัตถุมงคลดังกลาวยอมจะทําใหเกิดความเดือนรอนตอสังคมและประเทศชาติตอไป เพราะฉะนั้นสตินั้นสําคัญ
ความอยากอยาใหอยูเหนือสติ
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โอกาสและความทาทายของธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรม 4.0
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR LOGISTICS SERVICE PROVIDER
IN INDUSTRY 4.0

ผูวิจัย

ดร.ณรงค ทมเจริญ

บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนําเสนอโอกาสและความทาทายของธุรกิจ ผูใหบริการโลจิสติกสในอุตสาหกรรม 4.0
โดยเริ่มจากการศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรม 4.0 โมเดลไทยแลนด 4.0 และกิจกรรมของธุรกิจผูใหบริการโลจิ
สติกส ซึ่งถือวาเปนธุรกิจที่มีสวนรวมในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันอยางมีประสิทธิผล มีการบริหาร
ตนทุนที่เหมาะสม และมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในทุกขั้นตอนการดําเนินงานทั้งในภาคการคาและการบริการ
ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอนการผลิตสินคาจนสงถึงขั้นตอนการสงมอบใหกับผูบริโภค จึงถือไดวาอุตสาหกรรมผูใหบริการโล
จิสติกสเปนมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ดวยนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลตามโมเดลไทยแลนด 4.0 และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ของประเทศไทย สงผลใหมีแนวโนมตอการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางธุรกิจของผูใหบริการโลจิสติกสในอนาคตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได การศึกษานี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกสไดทราบถึงโอกาส
และความทาทายที่อาจจะมีผลตอภาพรวมของธุรกิจ (2) เพื่อใหเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน (3) เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนได และ (4) เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน นอกจากนั้นยังมีการ
นํ า เสนอแนวทางในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ผู ใ ห บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส ใ น
อุตสาหกรรม 4.0 ไวในบทสรุปดวย
คําสําคัญ : ธุรกิจบริการโลจิสติกส, อุตสาหกรรม 4.0, ไทยแลนด 4.0
Abstract
This article presents the Opportunities and Challenges for logistics service provider
in industry 4.0. Starting from an overview of the industry 4.0, Thailand Model 4.0 and the
activity of the logistics service provider. Which is considered to be businesses that engage
in additional capabilities to compete effectively, with the appropriate cost management and
with specialized staff. At each step of the process, both in the service and trade sectors,
which starts from the production process of the goods until delivery to the consumers.
Logistics service provider industry is the essential for a country's economy.
With the Government's economic policy driven by Model Thailand 4.0 and the
Thailand’s 20-Year National Strategy. This has resulted in a trend towards changes in
business activity of the logistics service provider in the future. This study has the objective
(1) to the management of logistics service providers are aware of the opportunities and
challenges that may affect the business overview, (2) to the operations readiness, (3) to
build confidence with stakeholders and 4) to reduce the impact that may occur in the
operation. There is also a proposal to prepare guidelines to accommodate changes in
business logistics service provider in the industry. 4.0, listed in a summary.
Keywords : logistics service provider, Industry 4.0, Thailand 4.0
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บทนํา
อุตสาหกรรม 4.0 เปนรูปแบบของการทํางานอยางอัจฉริยะในการประมวลผลจากขอมูลที่หลากหลาย
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจในการทํางานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํา ดวยการเชื่อมการผลิตเขากับ เครือขาย
ของเทคโนโลยีแบบองครวม เพื่อนําไปสูนวัตกรรมใหมอีกมากมายตลอดทั้งโซอุปทานของผลิตสินคา จากจุดเริ่มตน
ตั้งแต การสรรหาวัตถุดิบ การทํางานเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณตางๆ ระบบอัตโนมัติ และหุนยนตที่สามารถ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลและประมวลผลในการดําเนินการกันไดอยางอิสระตลอดเวลา ซึ่งเปนกระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ กระบวนการการผลิตสินคาและการใหบริการ ภายใตการพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อสารกับเครื่องจักรในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายสินคาผา นระบบ
เครือขาย การพัฒนาระบบอัจฉริยะของระบบการผลิต การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธระหวางโลกแหงความเปนจริง
ของการผลิตและระบบดิจิทัล นอกจากนั้นยังตองพัฒนาระบบมาตรฐานของสื่อดิจิทัลที่สามารถสื่อสารกับทุกสรรพ
สิ่งผานอินเตอรเน็ต (Internet of Things-IOT) (คํานาย อภิปรัชญาสกุล,2560) ประเทศไดกําหนดโมเดลเศรษฐกิจ
รูปแบบใหมเพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูประบบเศรษฐกิจของตน เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา “A Nation Of Makers”
ประเทศอังกฤษ “Design of Innovation” ประเทศจีน “Made in China 2025” ประเทศอินเดีย “Made in India”
ประเทศเกาหลี “Creative Economy” และประเทศไทย “Thailand 4.0” หรือ ไทยแลนด 4.0
ไทยแลนด 4.0 เปนโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทยสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน” ของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา เพื่อใหประเทศไทยที่ติดอยูในประเทศที่มีรายไดปานกลางมาเปนระยะเวลายาวนานนาน
รัฐบาลจึงพยายามจะมุงเนนที่ยกระดับคุณภาพผลิตของคนไทย ดวยโมเดลไทยแลนด 4.0 ซึ่งจะประกอบดวย
2 แนวคิดที่สําคัญ คือ 1) การสรางความเข็มแข็งจากภายใน ซึ่งเปนการสรางความเขมแข็งในระดับรากฐานและชุมชน
โดยจะสงเสริมใหเกิดการคาขายและการจางงานในชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑในชุมชน เชน เกษตรกรก็จะ
สงเสริมการใหใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทําใหผลผลิตที่ดีขึ้นทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสรางความ
เขมแข็งจากภายใน จะมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนในดานตางๆ คือ ดานการยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคสวนใน
ประเทศ ด านการสรางสังคมที่มีจิ ตวิญญาณของผูประกอบการ และด านการสรางความเขมแข็งของชุ มชนและ
เครือขาย 2) เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในเขากับเศรษฐกิจโลก หลังจากการสรางความเขมแข็งจากภายในแลวสิ่งที่
จํ า เป น ต อ งทํ า ต อคื อการเชื่ อมต อ เศรษฐกิ จ ภายในเข า กั บ เศรษฐกิ จโลก โดยเริ่ มตั้ ง แต การเชื่ อมโยงเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ(Domestic Economy) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Economy) และการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับโลก (Global Economy) เพื่อใหประเทศไทยพนจาก “กับดักของประเทศรายไดปานกลาง”
ที่มีมาตั้งแตชวงแรกระหวางป พ.ศ. 2500-2536 ที่เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในระดับ 7-8% ตอป
และในชวงที่สองระหวางป พ.ศ.2537-ปจจุบัน เศรษฐกิจไทยมีการเจริญเติบโตเพียง 3-4% ตอปเทานั้น จึงมีความจําเปน
อยางเรงดวนที่จะตองปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจขึ้นมาใหมเพื่อใหประเทศไทยกลายเปน “ประเทศที่มีรายไดสูง” และ
สามารถกาวขามกับดัก “ทศวรรษแหงความวางเปลา” ดวยการสรางโมเดลทางเศรษฐกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศ
โมเดลประเทศไทย 4.0
“ไทยแลนด 4.0” เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตวิสัยทัศนของรัฐบาลที่วาดวยความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีภารกิจสําคัญใน
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อการปรับแก การจัดระบบ การปรับทิศทาง และการสรางแนวทางพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนา สามารถรับโอกาสและรับมือภัยคุกคามในรูปแบบใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงใน
ศตวรรษที่ 21 ปจจุบันประเทศไทยยังติดอยูรูปแบบการขับ เคลื่อนประเทศแบบเดิมดวยภาคอุตสาหกรรมการผลิต
สินคาอุปโภคและโภคภัณฑ ซึ่งมีความจําเปนต องปรับเปลี่ยนใหไปสูสินคานวัตกรรม ดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม และนอกจากนั้นยังมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงผูประกอบการจากขนาดเล็กและขนาด
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กลาง (SME) แบบเดิมไปสู Smart Enterprises และ Startup ที่มีศักยภาพสูงดวยการนําเครื่องมือและอุปกรณใน
การดําเนินการตางใหสามารถเชื่อมตอเขากับระบบเทคโนโลยี สําหรับดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือแรงงาน
ของประเทศก็มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงจากแรงงานที่มีทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ทักษะสูงขึ้น ที่มีความสอดคลองกับระบบสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดผลจริงตองมีการพัฒนาวิทยาการ
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ในกลุมเปาหมาย คือ 1) กลุม
อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 3) กลุมเครื่องมือ
อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว ในอุตสาหกรรมดาน
การเงิน การศึกษา และอี–คอมเมิรซ 5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
สําหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุคเริ่มแรกไดมีการเปลี่ยนแปลงจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0”
ที่เนนการเกษตรกรรมเปนหลัก มีการคาขายแลกในวงแคบ ดวยกระแสของโลกที่มีการเปลี่ยน แปลงไป จึงนําไปสู
“โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่ประเทศตองพึ่งพาอุตสาหกรรมขนาดเบาในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งเปนยุคที่มีการ
ขนสงและคาขายในระยะทางที่ไกลขึ้น รวดเร็วขึ้น และกาวผานไปสู “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่มีอุตสาหกรรม
หนักจากตางชาติเขามาเปนตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน จากการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
ไทยที่ขับเคลื่อนไปตามกระแสโลกโดยขาดระบบและพิมพเขียวในการบริหารประเทศที่ชัดเจน ทําใหเกิด ความ
เหลื่อมล้ําของความมั่งคั่ง ความไมสมดุลในการพัฒนา และเผชิญกับกับดักประเทศรายไดปานกลางเปนเวลานาน
ซึ่งกับดักเหลานี้เปนความทาทายของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิ จไปสู “โมเดลประเทศไทย 4.0” ที่ตอง
มีการเปลี่ยนแปลง โครงสรางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมหนักไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Value Based Economy) ภายใตการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ของประเทศใหเกิดรูปธรรมใน 3 มิติ คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงทางดานการผลิตสินคาจาก โภคภัณฑ ไปสู นวัตกรรม 2) การเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศจาก
อุตสาหกรรม ไปสู การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 3) การเปลี่ยนแปลงจากการเนน
การผลิตสินคา ไปสูภาคบริการใหมากขึ้น (ดร.สุวิทย เมษินทรียม ,2558)

ภาพที่ 1 โมเดลประเทศไทย 4.0
ที่มา: หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ (2558) คนเมื่อ 20 ตุลาคม 2561
http://www.thansettakij.com/content/9309
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อุตสาหกรรม 4.0
อุตสาหกรรม 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 คือชื่อเรียกรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่
กําลังนิยมในปจจุบันโดยเปนการนําสารสนเทศมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยประกอบดวย
cyber-physical system, Internet of things และ cloud computing โดยอุตสาหกรรม 4.0 เปนรูปแบบของ
การทํางานอยางชาญฉลาด (smart) โดยการนําขอมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพื่อใหเกิดการตัดสินใจในการ
ทํางานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา ทั้งในรูปแบบการจัดการดวยมนุษย และการจัดการดวยระบบ
หุนยนตอัตโนมัติ ตลอดหวงโซคุณคา ชื่อเรียก "อุตสาหกรรม 4.0" มีที่มีจากโครงการ Industries 4.0 ของรัฐบาล
ประเทศเยอรมนีในกลยุทธการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมที่นําระบบอินเทอรเน็ต/ไซเบอรเขามาเปนแกนหลัก
หากนําแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 มาเปรียบเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ก็จะสามารถแบงยุคของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังนี้ ยุค 1.0 เปนยุคการผลิตดวยเครื่องจักรกลไอน้ําทุนแรงงานคนและสัตว ยุค 2.0 เปนยุค
แหงการคิดคนพลังงานไฟฟา เพื่อทดแทนเครื่องจักรไอน้ํา เกิดการผลิตแบบ Mass Production ที่สินคาผลิต
เหมือนกันในปริมาณมาก ยุค 3.0 เปนยุคเทคโนโลยีคอมพิวเตอรดิจิทัล และหุนยนต รูปแบบกระบวนการผลิตทุก
อยางเริ่มอัตโนมัติมากขึ้นทํางานซ้ําๆ ไดดี และ ยุค 4.0 เปนการผลิตดวยการนําเครือขายอินเทอรเน็ตเขามาการ
เชื่อมโยงขอมูลการผลิตระหวางเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ จากการผลิตที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ จึงตองมีการ
ออกแบบการผลิตที่ละเอียดขึ้นแบบที่มนุษยไมสามารถผลิตได เปนยุคใหมของการรวมพลังระหวางเทคโนโลยีดิจิทัล
ควบคุมเครื่องจักรใหเครื่องจักรสื่อสารขอมูลกันเอง ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ที่มา: Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H. G., Feld, T. and Hoffmann, M. (2014) ‘Industry 4.0.’
Business and Information Systems Engineering, 6(4), pp. 239–242.
ธุรกิจผูใหบริการโลจิสติกส
ปจจุบันยังไมพบวามีการจัดแบงประเภทของผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics Service Provider: LSP)
ออกมาอยางชัดเจน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ สํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา จึงไดจัดหมวดหมู
หรือแบงประเภทของผูใหบริการโลจิสติกสไทยตามประเภทของการใหบริการ โดยมีเกณฑที่เหมาะสมและเป นที่
ยอมรับจากทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (สํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ, 2559)
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1. Logistics Service Provider (LSP) หมายถึง ผูใหบริการดานโลจิสติกสแบบดั้งเดิม เชน การขนสง
และคลังสินคา โดยผูใหบริการมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานหรือโครงสรางพื้นฐานของตนเอง หรือผู
ใหบริการอาจไมมียานพาหนะหรือคลังสินคาเปนของตนเองก็ได เพื่อลดตนทุนหรือลดการลงทุนในการซื้อสินทรัพย
ทั้งนี้ สามารถแบงตามประเภทของการยอยของการใหบริการ ดังรายละเอียด
1) ผูใหบริการขนสงสินคา (Transportation Services) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ดานการขนสงสินคาทั้งภายในและสงออกนอกประเทศ ในรูปแบบตางๆ คือ
(1) การขนสงทางบก เปนการขนสงโดยใชถนนและระบบราง จําแนกเปน 2 ประเภท
คือ 1) การขนสงทางรถยนตหรือรถบรรทุก เปนการขนสงทางถนนโดยการใชรถบรรทุกเป นยานพาหนะในการ
เคลื่อนยายสินคา 2) การขนสงทางราง เปนการขนสงที่ใชระบบรางในการลําเลียงสินคา มีความเหมาะสําหรับการ
ขนสงสินคาที่มีน้ําหนักมาก ปริมาณมาก ระยะทางไกล เพราะอัตราคาบริการไมแพง การขนสงทางรถไฟจะมี
กําหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแนนอน และมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินคา
(2) การขนสงทางทอ เปนการขนสงสิ่งของประเภทของเหลวและกาซผานสายทอ เชน
น้ําประปา น้ํามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ซึ่งการขนสงทางทอจะแตกตางกับการขนสงประเภทอื่น คือ อุปกรณที่ใช
ในการขนสงไมตองเคลื่อนที่ โดยเสนทางขนสงทางทออาจจะอยูบนดิน ใตดินหรือใตน้ํา ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศ
(3) การขนสงทางน้ํา เปนวิธีการขนสงโดยการใชแมน้ํา เปนเสนทางลํา เลียงสินคา
รวมถึงการขนสงทางทะเล ซึ่งสวนใหญใชสําหรับการขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงทางน้ําเหมาะสมกับ
สินคาทั่วไปที่ตองการขนสงไดปริมาณมาก สินคาขนาดใหญ
(4) การขนสงทางอากาศ การขนสงทางอากาศมีความสําคัญมากในปจจุบัน โดยเฉพาะ
การขนสงระหวางประเทศ เพราะทําการขนสงไดรวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย แตมีคาใชจายสูงกวาการขนสง
ประเภทอื่นๆ จึงเหมาะกับการขนสงสินคาประเภทที่เสื่อมสภาพงายหรือสินคาที่ตองการความรวดเร็วในการใชงาน
ถามีความลาชาอาจเกิดความเสียหายได ซึ่งการขนสงทางอากาศไมเหมาะกับสินคาที่มีขนาดใหญ น้ําหนักมาก
(5) Multimodal Transport Operator (MTO) เปนการที่ดําเนินกิจกรรมของการขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ ไมวาจะในรูปแบบ Terminal To Terminal หรือ Door To Door โดยเปนการผสมผสานการ
ขนสงที่เปน Ship–To–Rail หรือ Air-To-Road หรือ Road-To-Air, Ship-and/To-Rail ภายใตสัญญาขนสงฉบับเดียว
2) ผูใหบริการคลังสินคา (Warehousing Services) เปนการใหบริการสําหรับการพัก การเก็บ
รักษา การดูแล และการบริหารคลังสินคา รวมถึงการใหบริการติดสลากสินคาหรือบริการดานบรรจุภัณฑ รวมทั้ง
การกระจายสินคา ทั้งนี้ กิจกรรมของคลังสินคาสวนใหญจะเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาหรือวัตถุดิบ การ
จัดเก็บโดยไมใหสินคาเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย สามารถแบงประเภทของคลังสินคาได ดังนี้
(1) คลังสินคาผานแดน (In-Transit Warehouse) คลังสินคาผานแดนอยูภายใตการ
กํากับดูแลและการควบคุมของกรมศุลกากรที่ทาเรือ มีหนาที่ในการเก็บสินคาผานแดน เพื่อรอการตรวจปลอยจาก
เจาหนาที่ศุลกากรประจําคลังสินคาผานแดน กอนที่ผูรับสินคาจะทําขออนุญาตขอขนยาย
(2) คลังสินคาปลอดอากร (Free Zone Warehouse) คลังสินคาที่อยูในเขตปลอด
อากร (Free Zone-FZ) ซึ่งไดถูกกําหนดไวสําหรับการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หรือกิจการที่เปนประโยชน
ตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยสินคาที่นํา เขาไปในเขตพื้นที่ซึ่งถูกกํา หนดใหเปนเขตปลอดอากรนี้ จะไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีอากรที่ทางกฎหมายบัญญัติไว โดยพื้นที่ดังกลาวจะถูกสมมุติใหเปนพื้นที่ซึ่งอยูนอกราชอาณาจักร
เพื่อการจัดเก็บสินคานําเขามาจากตางประเทศ ทั้งนี้คลังสินคาในเขตปลอดอากรนี้จะอยูภายใตการกํา กับดูแล และ
การควบคุมของกรมศุลกากร ทั้งที่ทาเรือและทาอากาศยานที่มีการนําเขาสินคา ซึ่งขอดีของคลังสินคาปลอดอากรนี้
คือ หากสินคาที่นําเขามาจัดเก็บในคลังสินคาไมถูกเคลื่อนยายออกนอกพื้นที่ ผูประกอบการที่นําเขาสินคาเหลานั้นก็
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ยังไมจําเปนตองเสียภาษีจนกวาจะมีการนําสินคาออกนอกพื้นที่ หรือกรณีที่พบวาสินคานําเขาดังกลาวมีการชํารุด
เสียหาย ก็สามารถนําสงคืนไปยังผูสงตนทางไดโดยไมตองเสียภาษีการนําเขาหรือสงออกแตอยางไร
(3) คลังสินคาทัณฑบน (Bonded Warehouse) คลังสินคาซึ่งใชเปนที่ตรวจสอบและ
เก็บรักษาสินคาที่นําเขามาภายในราชอาณาจักรโดยใหสิทธิประโยชนแกผูสงออกใหไดรับการงดเวนการเก็บอากรขา
เขาและขาออกแกของที่นําเขามาจากตางประเทศ และเก็บในคลังสินคาทัณฑบนเพื่อสงออกไปยังนอกประเทศ ทั้งนี้
ไมวาจะสงออกในสภาพเดิมที่นํา เขาหรือในสภาพที่ไดผลิต ผสม หรือประกอบเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของคลังสินคาทัณฑบน
(4) คลังสินคารับฝากและรับเก็บสินคาในประเทศ (Domestic Warehouse) เปนการ
ใหบริการสําหรับการพัก การเก็บรักษา การดูแล และการบริหารสินคาคงคลัง ที่อยูภายในราชอาณาจักร รวมถึง
การใหบริการติดสลากสินคาหรือบริการดานบรรจุภัณฑ และการกระจายสินคา ทั้งนี้ กิจกรรมของคลังสินคาสวน
ใหญจะเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสินคาหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไมใหสินคาเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย
จําแนกเปน 2 ประเภท คือ 1) คลังสินคาที่ใหบริการรับฝากหรือเก็บสินคา 2) คลังสินคาที่ใหบริการเก็บรักษาสินคา
แกบริษัทของตนเองและในเครือ
นอกจากรายละเอีย ดขา งตนแลว คลัง สินคา รับฝากและรับ เก็บ สินค าในประเทศยั ง
สามารถแบงตามลักษณะของสินคา ที่รับเก็บและรับฝากไดอีกหลายลักษณะ ประกอบดวย 1) คลังรับเก็บหรือฝาก
สินคาคลังสินคาทั่วไป เปนคลังสินคาที่เก็บสินคาหลากหลายประเภทโดยไมตองการการรักษาดูแลเปนพิเศษ 2) คลัง
รับเก็บหรือฝากสินคาคลังสินคาอันตราย เปนคลังสินคาที่ทําหนาที่เก็บสินคาที่เปนอันตรายตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3) ไซโล เปนคลังสินคาสําหรับเก็บรักษาสินคาโดยมีกระบวนการควบคุมความชื้นเพื่อปองกันและรักษาคุณภาพของ
สินคา 4) หองเย็น เปนคลังสินคาสําหรับเก็บรักษาสินคาที่มีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อปองกันและรักษาคุณภาพของ
สินคา ที่สามารถแบงออกได 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเปนหองเย็นประเภทสินคาแชเย็น เปนการเก็บรักษาสินคา
ที่อุณหภูมิต่ํา แตสูงกวาจุดเยือกแข็ง อุณหภูมิที่ใชในการแชเย็น อยูระหวาง -3 ถึง 7 องศาเซลเซียส สวนใหญใชใน
การเก็บรักษาอาหาร และประเภทที่สอง เปนหองเย็นประเภทสินคาแชเยือกแข็ง เปนการเก็บรักษาสินคาที่อุณหภูมิ
ต่ํากวา -20 องศาเซลเซียส สวนใหญใชกับสินคาอาหารแทบทุกชนิด
3) ผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ (International Freight Forwarder) เปนการ
ใหบริการของผูที่ทําหนาที่ดําเนินการแทนผูนําเขาและผูสงออกในเรื่องตั้งแตการจองระวางเรือ การบรรจุสินคา การ
ขนสง การดําเนินพิธีการขาเขาและขาออก การจัดการเกี่ยวกับเอกสารสงออกและนํา เขา เปนตน โดยจะจัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศตั้งแตตนทางไปจนถึงปลายทาง
4) ตัวแทนออกของ (Customs Brokerage Services) เปนการใหบริการของตัวแทนของผูนําเขา
และผูสงออกในการดําเนินพิธีการศุลกากรแทนผูนําเขาและผูสงออกซึ่งเปนเจาของสินคา
5) การใหบริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ (Courier and Postal Services) เปนการใหบริการ
ของผูใหบริการขนสงพัสดุและไปรษณียภัณฑ เปนการใหบริการอยางรวดเร็ว โดยใหบริการแบบ Door-To-Door
โดยสินคาสวนใหญจะเปนสินคาที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา โดยใหบริการที่ครบวงจรทั้งในเรื่องทํา การขนสงและการ
ทําพิธีการศุลกากร
2. Third Party Logistics Service Provider (3PL) หมายถึง ผูใหบริการซึ่งกระทํากิจกรรมทั้งหมด
หรือบางสวนของกิจกรรมโลจิสติกส รวบรวมหลากหลายบริการ เชน บริการดานการขนสง ดานคลังสินคา การ
กระจายสินคา บริการดานการเงิน ซึ่งตองมีการเชื่อมโยงและรับชวงตอการขนสงในแตละโหมดของการขนสงสินคา
จากตนทางจนถึงจุดหมายปลายทาง
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3. Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) หมายถึง ผูใหบริการที่มีการพัฒนารูปแบบจาก
3PL โดยมีการเพิ่มการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส และการพัฒนาเครือขายการจัดการภายในโซอุปทาน (Supply Chain)
4. ผูใหบริการอื่นๆ เชน ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใหบริการปรึกษาแนะนํา เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส และการพัฒนาเครือขายการจัดการภายในโซอุปทาน (Supply Chain)
นโยบายภาครัฐและความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการผูใหบริการโลจิสติกส
การสงเสริมจากนโยบายภาครัฐ
1. กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ.2560–2579 ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู
ระบบเศรษฐกิจที่มีความเปน “ชาติการคา” บนฐานของการขยายตัวของธุรกิจบริการ โดยการพัฒนายกระดับ
คุณภาพและพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น เชน การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ทางทอ และการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ (Multimodal Transport) โดยรัฐบาลมีมาตรการทางตรงและทาง ออมในการสงเสริมธุรกิจเพื่อ
ขยายฐานธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของ
ภูมิ ภ าคอาเซี ย น เพื่ อเสริม สรา งและสนั บ สนุ น ใหเกิด การพั ฒ นาเชิ ง โซ เ ศรษฐกิจ (Effective Economic
Development Chain) ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ให เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย า งต อเนื่ องและมั่ น คง และเพื่ อ กระตุ น ให ผู ป ระกอบการไทยสามารถสรา งรายได ทั้ ง จาก
ภายในประเทศและนอกประเทศไดอยางชัดเจน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ความจาเปนของการสรางฐานเศรษฐกิจ
และสังคมที่แข็งแกรงของประเทศจะเปนยุทธศาสตรสํา คัญในการเชื่อมโยงกับตางประเทศในภูมิภาคอาเซียนดาน
การคมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทํา ธุรกิจบริการอื่นที่ตอเนื่องใหมีประสิทธิภาพในมิติบูรณา
การ (Integration Dimension) เพื่อเชื่อมตอสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ การลงทุนและการคาทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลกที่มีศักยภาพสูง ภายใตวิสัยทัศนที่รัฐบาลมุงมั่นเพื่อนาพาประเทศสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
(Stable, Prosperous and Sustainable)”
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560–2564 ใหความ สําคัญในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาเพื่อใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรู ความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจของประเทศ
ไทยมีโครงสรางที่เขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได และมีความยั่งยืน และมีการกระจายความเจริญสูภูมิภาคมี
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและทั่วถึงในทุกพื้นที่ มีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล รวมถึงมีการสราง
มูลคาเพิ่มและยกระดับความเจริญดวยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมียุทธศาสตรที่ 7
กําหนดใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่สอดคลองและสงเสริมธุรกิจบริการโลจิสติกส กําหนด
เปาหมายเพื่อใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสที่มีประสิทธิภาพสูงในภาพรวม เชน การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานระบบคมนาคมและการพัฒนาระบบโลจิสติกส เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดํา เนินงาน
เชื่อมตอกับประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค โดยมีเปาหมายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทย
มีบทบาทนําหลักที่สําคัญในภูมิภาคทั้งในดานโลจิสติกสการคา การบริการและการลงทุน
3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560–2564 มีเปาหมาย
เพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของระบบโลจิสติกส และสนับสนุนการเปนศูนยกลางทางการคาและการ
ลงทุนในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรสําคัญ คือ 1) การพัฒนาเพิ่มมูลคาระบบหวง
โซอุปทาน เปนการยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมให
ไดมาตรฐาน และเชื่อมโยงการคาสูรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพผูใหบริการโลจิสติกสให
สามารถแขงขันได 2) การพัฒนาโครงสรางและสิ่งอานวยความสะดวก เปนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง
และเครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร พัฒนาระบบ National Single Windows (NSW) และระบบ
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ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งเรงแกไขอุปสรรคการคาระหวางประเทศ 3) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนดาน
โลจิสติกส เปนการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพทางโลจิสติกสและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สงเสริมการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานโลจิสติกส พรอมทั้งประเมินและติดตามขอตกลงความรวมมือระหวาง
ประเทศและพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส
4. กลุมอุตสาหกรรมเปา 10 อุตสาหกรรม คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบขอเสนอใหมีกลไกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต ประกอบดวย การตอยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ซึ่งเปนการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม
ที่มีอยูแลวในประเทศใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดแก อุตสาหกรรม
แหงอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมที่มีรายไดดีและการทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุมอาหารแหงอนาคตหรือการแปร
รูปอาหาร และอุตสาหกรรมใหมที่ที่ตองมีรูปแบบการลงทุนใหมทั้งในเรื่องสินคาและเทคโนโลยี เชน กลุมหุนยนต
เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติ กส อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรม
ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศ
ธนาคารโลกไดจัดอันดับดัชนีวดั ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ (International Logistics
Performance Index : LPI) bตั้งแตป 2550 โดยสํารวจความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกสของแต
ละประเทศและรายงานผลการจัดอันดับ ในชวงเดือนกรกฎาคม ทุก 2 ป เพื่อสรางความตระหนักถึงความสํา คัญใน
การพัฒนาประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศและเปนขอมูลอางอิงในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยการจัดอันดับ
ใชขอมูลปฐมภูมิจากแบบสํารวจดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ซึ่งมีกลุมเปาหมายหลัก คือ
ผูประกอบการธุรกิจรับจัดสงสินคาระหวางประเทศ (Freight Forwarder) และการขนสงดวน (Express Carrier)
ที่มีการดําเนินการในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑชี้วัดของดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสแบงเปน 2 สวน คือ
1) เกณฑชี้วัดที่เปนปจจัยนําเขา (Input) หรือปจจัยดานนโยบาย (Policy Regulation) ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก
ดานพิธีการศุลกากร (Customs) ดานโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) และ
ดานสมรรถนะผูใหบริการโลจิสติกส ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) 2) เกณฑชี้วัด
เชิงผลลัพธ (Outcome) หรือป จจัยดานประสิทธิภาพการใหบริการ (Service Delivery Performance)
ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการขนสงระหวางประเทศ (International Shipments) ดานความตรง
ตอเวลาของการบริการ (Timeliness) และดานระบบติดตามและตรวจสอบสินคา (Tracking & Tracing)
ผลการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของประเทศไทย
ผลการประเมินดัชนีวัดประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของประเทศไทยในป 2561 พบวา ประเทศไทยอยู
อันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศทั่วโลก ปรับตัวสูงขึ้นอยางกาวกระโดดจากอันดับที่ 45 ในป 2559 นับเปนอันดับที่ดี
ที่สุดในรอบทศวรรษที่ผานมาโดยมีคะแนนอยูที่ 3.41 คะแนนเลื่อนขั้นมาอยูในกลุมแรก (Logistics Friendly)
จากกลุมที่สอง (Consistent Performers) สะทอนใหเห็นถึงการรับรูและความพึงพอใจในประสิทธิภาพระบบ
โลจิสติกสของประเทศที่ดีขึ้นในชวง 2 ปที่ผานมา โดยเกณฑชี้วัดที่มีพัฒนาการดานอันดับมากที่สุด คือ ดานความ
ตรงตอเวลาของการบริการ(Timeliness) มีอันดับดีขึ้น 24 อันดับมาอยูในอันดับที่ 28 จากอันดับที่ 52 ในป 2559
รองลงมา คือ ดานสมรรถนะผูใหบริการโลจิสติกส ทั้งภาครัฐและธุรกิจ (Logistics Quality and Competence) ดี
ขึ้น 17 อันดับมาอยูในอันดับที่ 32จากอันดับที่ 49 ในป 2559 และดานระบบติดตามและตรวจสอบสินคา (Tracking
& Tracing) ดีขึ้น 17 อันดับ มาอยูในอันดับที่ 33 จากอันดับที่ 50 ในป 2559 ตามรายละเอียดในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของประเทศไทยระหวางป พ.ศ.2555–2561
ดัชนีความสามารถดาน โลจิสติกส
2555
2557
2559
2561
(International Logistics
อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน อันดับ คะแนน
Performance Index : LPI)
ประเทศไทย

38

3.18

35

3.43

45

3.26

32

3.41

1. พิธีศุลกากร
2. คุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน
ดานขนสง และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การเตรียมการขนสงระหวาง
ประเทศ
4.ความสามารถของผูให บริการ
โลจิสติกสทั้ง ภาครัฐและเอกชน
5. ระบบการติดตามและตรวจสอบ
สินคา

42

2.96

36

3.21

46

3.11

36

3.14

44

3.08

30

3.40

46

3.12

41

3.14

35

3.21

39

3.30

38

3.37

25

3.46

49

2.98

38

3.29

49

3.14

32

3.41

45

3.18

33

3.45

50

3.20

33

3.47

6. ความตรงตอเวลาของการบริการ

39

3.63

29

3.96

52

3.56

28

3.81

โอกาสและความทาทายของธุรกิจบริการโลจิสติกสในการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0
โอกาสของธุรกิจบริการโลจิสติกสในการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0
1. นโยบายไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) ที่รัฐบาลใชเปนแผนในการขับเคลื่อนประเทศในปจจุบัน
เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนสนับสนุนตอธุรกิจโลจิสติกสใหสามารถเปลี่ยนผานไปสูโลจิสติกส 4.0 ดวยองคประกอบ
หลักของกิจกรรมโลจิสติกสมีความสอดคลองกับระดับเทคโนโลยีของประเทศ ที่ยังไมมีความซับซอนนัก โดย
คุณลักษณะของการเปนธุรกิจบริการที่อาศัยการเชื่อมโยงขอมูลดิจิทัลระหวางกันในการทํางานเปนหลัก จึงสอดรับ
กับระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานดิจิทัลของไทยที่อยูในระดับที่ดี โดยนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งมุงเนนสราง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมใหเปนระบบดิจิทัล จึงสงผลบวกตอธุรกิจโลจิสติกสโดยตรง นอกจากนั้นการ
สนับสนุนจากภาครัฐยังไดมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานคมนาคมเพื่อเปนการสนับสนุนธุรกิจโลจิ
สติกสอีกทางหนึ่งดวย จึงยังคงมีโอกาสอีกมากสําหรับผูประกอบการโลจิสติกส สวนใหญของประเทศสามารถที่
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินการไดพรอมๆ กับอุตสาหกรรมอื่นๆ
2. เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ซึ่งถูกพัฒนาใชในระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส อยาง
ตอเนื่องในหลายกิจกรรมจะนํามาซึ่งความพึงพอใจของผูรับบริการ จากสภาพแวดลอมแบบดิจิทัลจะสงผลใหเกิด
การจั ดการกิจ กรรมโลจิ สติกสในภาพรวมมีประสิทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้น จะสง ผลต อตน ทุนโลจิสติ กสที่ ลดต่ํ าลงของผู
ใหบริการและผูรับบริการโลจิสติกส อีกทั้งการเชื่อมโยงทางดานขอมูลโลจิสติกสที่นํามาซึ่งความรวมมือทางพันธมิตร
การขนสงที่ดี จะสงผลใหการแขงขันทางดานราคาลดความรุนแรงลง ดังนั้น ผูประกอบการโลจิสติกสที่สามารถ
ปรับตัวเพื่อเปนสวนหนึ่งของโลจิสติกส 4.0 ไดสําเร็จจะสามารถควาโอกาสทางธุรกิจเอาไวได
3. สภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจแบบดิจิทัล สงผลใหผูประกอบการโลจิสติกสสามารถเขาสูตลาด
ไดมากยิ่งขึ้น โดยในยุคการคาแบบออนไลนที่ผูรับและผูใหบริการสามารถเขาถึงขอมูลตลาดไดโดยงาย นับเปนการ
เพิ่มโอกาสการแขงขันใหผูประกอบการโลจิสติกส
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ความทาทายของธุรกิจบริการโลจิสติกสในการเขาสูอุตสาหกรรม 4.0
สําหรับมุมมองที่บอกวาโลจิสติกส 4.0 ที่เปนสวนหนึ่งของ Industry 4.0 นั้นเปนการผนวกเอาเทคโนโลยี
การผลิตและเทคโนโลยีของโลจิสติกสเขาดวยกัน ในมองของ Adam Robinsin (2016) และบริษัท ไวส โลจิสติกส
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทผูประกอบการโลจิสติกสของไทยไดใหความคิดเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
มีผลกระทบกับทุกปจจัยในระบบอยางตอเนื่องและมีผลกระทบตอแนวโนมที่มีผลตออุตสาหกรรมลอจิสติกสใน
อนาคต ความท า ทายของผู บ ริ หารหรื อ ผู ป ระกอบการโลจิ ส ติ ก ส จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งตื่ น ตั ว เพื่ อ รับ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ในดานตางๆ ดังนี้
1. อินเตอรเน็ตคือทุกสรรพสิ่ง (Internet of things หรือ IoT) เปนเครือขาย วงจรอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวร และเซ็นเซอร ทํางานรวมกัน สามารถเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางรวดเร็ว เชน การตรวจสอบ
สถานการณขนสงดวยระบบ GPS ที่ใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานขนสงหรือ
อุตสาหกรรมทั้งเรื่องเสนทางการขนสง พนักงาน หรือแมกระทั่งการจัดเก็บสินคาที่มีความแมนยําและประหยัดเวลา
2. เครือขายการเก็บขอมูลขนาดใหญ (Block chain) เปนการเชื่อโยงของมูลทางธุรกิจตลอดโซ
อุปทาน ที่ทุกคนที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงขอมูลไดดวยระบบที่มีความปลอดภัยสูง มีความโปรงใสในการเก็บขอมูล
ของธุรกิจ เชน การเก็บรักษาขอมูลสําคัญของลูกคา ขอมูลสินคา และอื่นๆ เพื่อการติดตาม และปองกันการ
หลอกลวงเพื่อเอาขอมูล
3. โลจิสติกสมีความยืดหยุนมากขึ้น คือ ความยืดหยุนในการขยายหรือลดความสามารถดานโลจิสติกส
เพื่อสวดคลองกับความตองการในระยะเวลาที่กําหนด เพราะในปจจุบัน ตลาดมีความเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้นระบบการใช อุปกรณที่สามารถตัดสินใจแทนเราได เขามามีบทบาทมากขึ้นในการ ควบคุม หรือกําหนด
คาใชจาย การดูและโกดังสินคา การจัดจําหนาย การลําดับในการสงหรือนําจายสินคา และอีกมากมาย เพราะการ
ดําเนินธุรกิจตองดําเนินกันวันตอวัน สงผลใหธุรกิจโลจิสติกสตางๆ ตองสรางความยืดหยุนเพื่อรองรับความตองการ
ตรงนี้ ซึ่งจะชวยใหเราตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และสมามารถมองเห็นภาพกันอยาง Real Time
สามารถเชื่องโยง ธุรกิจทั้งหมดใหเกิดความคลองตัวมากขึ้นอยางชัดเจน
4. ความสมบูรณในการจัดสงสินคา ความเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโนมวาจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ
คือ ความสมบูรณแบบของการทํางาน ซึ่งแตละองคกรทราบดีวาเปนความตองการและสิ่งที่คาดหวังของลูกคามาก
ที่สุด ไดจากการวัดความพึงพอใจของลูกคาในการใหบริการของเราเอง วามากนอยแคไหนในการจัดสง และตองมี
ความถูกตองในการกระจายสินคา หรือบรรจุ เพื่อไปยังสถานที่ ที่ถูกตอง ตามจํานวนที่ถูกตอง ความสมบูรณและ
ถูกตองของเอกสาร และ สินคาไมมีคามเสียหาย อีกดวย
5. การใช Big Data มาวิเคราะหขอมูลเชิงลึก ความกังวลที่จะจัดเก็บขอมูลในเทคโนโลยีคลาวดจะไมเกิด
เมื่อทั้งองคกรมีความรวมมือกันในการใชระบบจัดการดวยเทคโนโลยีคลาวด ซึ่งเปรียบเสมือน Drive กลางที่ทุกคน
สามารถเขาไปแชรขอมูล ปรับเปลี่ยน แกไข คัดลอก ไดตามตองการ และ ไมจํากัดสถานที่ เพื่อตอบสนองความ
ตองการอยางมีคุณภาพและรวดเร็วขึ้น เพื่อใหผูบริหารของแตละองคการสามารถเขามาผลักดันตนทุน ดานที่
เกี่ยวของกับงานโลจิสติกส และมีขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะหไดชัดเจนเปนตัวชวยในการตัดสินใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น
6. จุดเริ่มตนในการใช AI เพื่อบริหารจัดการแทนมนุษย การนําเครื่องกลมาใชแทนแรงงานมนุษย เปน
การชวยลดการใชแรงงานมนุษย ในการทําสิ่งที่เกินความสามารถ และยังดําเนินการไดดวยการสั่งการเพียงครั้งเดียว
หรือ ทํางานไดโดยอัตโนมัติ และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้นและงายขึ้นดวย ในปจจุบันมีหลาย
อุตสาหกรรมที่นําเครื่องกล และ อุปกรณเหลานี้มาเพื่อควบคุม หรือเพิ่มประสิทธิในเนื้องาน ทั้งนี้ระบบตาง ๆ
จะสมบูรณไดตอเมื่อองคกรนั้น ๆ มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา และอาจจะทําอะไรไดมากขึ้นดวยซ้ํา

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



7. การจัดการรายไดทั้งหมดของทุกสวนงาน คือ การรวบรวมขอมูลทุกอยางที่ออกไป ทั้งสวนงาน
ออนไลนหรือออฟไลน เขาไวดวยกันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับ องคกร และลูกคา เปนการทํา CRM ยุคใหมโดยการ
ผสมผสานการทํางานออนไลนและออฟไลนเขาดวยกัน เชน ลูกคาสามารถ สั่งงานออนไลนไดและสามารถ รับของ
ไดดวยตัวเอง (Site-to-Store)
8. พฤติกรรมของผูบริโภค จากพัฒนาการอยางกาวกระโดดของระบบอีคอมเมิรซ สงผลใหอุตสาหกรรม
ผูใหบริการโลจิสติกสไดรับผลกระทบอยางมากกับโซอุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคในหลายชองทาง โดยขึ้นอยูกับประสิทธิผลของการใหบริการและราคาที่เหมาะสม
9. ความปลอดภัย เทคโนโลยีคลาวดชวยใหระบบบริหารการจัดการคลังสินคาและโลจิสติกสสามารถสง
ขอมูลผานอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก แตในทางตรงขามผูประกอบการโลจิสติกสจะตองใหความสําคัญในการดูแล
ระบบเพื่อใหแนใจวาระบบของตนมีประสิทธิภาพและสามารถปองกันการโจมตีทางอินเทอรเน็ตได อยางปลอดภัย
ตลอดทุกกระบวนการ ทั้งขอมูลภายในและภายนอก

บทสรุป
การพัฒนาเขาสูอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยไมใชสิ่งที่จะสามารถเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงใน
ระยะเวลาอัน รวดเร็ว แต ถึ ง อย า งไรก็ ต ามการเตรี ย มความพร อ มของผู ป ระกอบการหรื อ ผู บ ริ หารองค กรใน
อุตสาหกรรมก็เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะการหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในองคกรเพื่อปรับทัศนคติในการ
รวมกันทํางาน ดวยวิธีการคิดแบบในมุมมองของลูกคา เพื่อสรางมาตรฐานในในแนวทางเดียวกัน เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีในอนาคต การดวยความโปรงใสเพื่อสรางความไวใจซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับในการ
พัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี ในอนาคต และความจําเปนอยางยิ่งที่ผูประกอบการในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็ก ควรจะนํามาพิจารณาในการกําหนดกลยุทธองคกรในระยะยาว คือ 1) การปรับตัวเพื่อเปนผู
ใหบริการโลจิสติกสรายใหญ ดวยการหาพันธมิตรในตางประเทศที่มี องคความรูลัเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
รองรับการใหบริการไดอยางครบวงจรและตอบสนองลูกคาไดอยางมีประสิทธิผล 2) การพัฒนาบุคลากรภายใน
องคกรใหเปนมืออาชีพ ดานการใหบริการที่สอดคลองกับการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งระบบภายในและระบบภายนอก
ดวยการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 3) การหาพันธมิตรทางธุรกิจตลอดโซอุปทานทั้งในและตางประเทศ 4) การพัฒนา
ระบบใหเปนมาตรฐานสากล และมาตรฐานของประเทศ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา 5) การเลือกเทคโนโลยี
ใหเหมาะสมกับกิจกรรมหลักของการใหบริการในกิจกรรมโลจิสติกสขององคกร 6) การวางแผนการบริหารจัดการที่
ชัดเจนและเล็งผลเลิศในความสําเร็จ และ 9) การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อรองรับแผนงานใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
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วิถีการทํางานของคนรุนใหมในไทยแลนด 4.0
The way of the new generation worker in the Thailand 4.0

ผูวิจัย

ดร.ณรงค ทมเจริญ

บทคัดยอ
บทความนี้เปนการนําเสนอวิธีการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ Virtual Office เพื่อนําเสนอ
แนวทางใหกับองคกรที่สนใจนําใชเปนกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการใหเขาถึงลูกคาใหมากขึ้น จากสภาพ
การแขงขันที่สูงขึ้นในทุกธุรกิจ การจราจรที่ติดขัดในเมืองหลวง และสภาพสิ่งแวดลอมเปนพิษที่รุนแรงขึ้นในปจจุบัน
จะสงผลทําใหมีผูนําวิธีการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ Virtual Office ไปใชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดจากทุกหนแหง องคกรใดที่จะนําวิธีการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ
Virtual Office ไปใช จะตองตระหนักถึงระบบเครือขายการสื่อสาร ความพรอมทางดานเครื่องมืออุปกรณ และจะตองมี
การเตรียมบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองอาศัยความพยายามและตนทุนคอนขางสูงในระยะแรก และปญหาประการ
หนึ่งที่ทําใหการนําวิธีการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ Virtual Office ไปใชยังไมไดรับความนิยมเทาที่ควร
เกิดจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกนํามาใชสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ Virtual Office
เปนการพัฒนาขึ้นจากภายนอกองคกร ทําใหองคกรไมไดสามารถควบคุมและออกแบบใหเปนไปตามลักษณะงานของ
องคกรได แตจากการนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลโมเดลไทยแลนด 4.0 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่
เพียงพอก็จะทําใหการลงทุนในการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ Virtual Officeในระยะยาวมีตนทุนที่ต่ําลง
คําสําคัญ : การทํางานระยะไกล การทํางานสํานักงานเสมือนจริง ไทยแลนด 4.0
Abstract
This article presents how to operate a Remote Office or Virtual Office to provide
guidance to organizations who are interested in using it as a strategy to optimize the service to
reach more customers. Due to higher competition in every business, Traffic jam in the capital
and the environmental conditions are becoming increasingly acute. The current will result in
dual practice leader for Remote Office or Virtual Office to use more in the future so that
employees can work from anywhere. Which organizations will implement the Remote Office
or Virtual Office operation must be aware of the communication network, Equipment
availability and it must be prepared for efficiency. That requires effort and cost is relatively
high in the early stages and one issue that makes operating model method for Remote Office or
Virtual Office to use not yet popular. Resulting from information technology systems that are
used in dual practice support Remote Office or Virtual Office is developed from external
organizations, enterprises cannot be controlled and designed according to the characteristics of
the work of the organization. But from the Government's economic policy driven model
Thailand land development 4.0 system utilities that will make investments in operating Remote
Office or Virtual Office model in the long term, there is a lower-cost.
Keyword : Remote Office, Virtual Office, Thailand 4.0
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บทนํา
เมื่อคนยุคใหมสวนใหญไดใหคุณคากับ “เวลาและความอิสระในการใชชีวิต” มากกวาจํานวนเงินในบัญชีหรือ
ความมั่นคงในอาชีพการงาน การทํางานรูปแบบใหมที่ไมจําเปนตองเขาออฟฟศ จึงกลายเปนทางเลือกใหมที่คนทํางาน
จํานวนมากกําลังใหความสนใจ “คนทํางานอิสระ” เปนปจจัยที่ทําใหพวกเขาเลือกเดินทางนี้ เปนสิ่งที่แนนอนสําหรับ
ชีวิตคนทํางานแทบทุกคนที่ลวนประสพปญหาในแบบเดียวกันของการเดินทางไปทํางานในแตละวัน นั้นคือ การนอนดึก
การเชา เวลาพักผอนนอน การเดินทางที่เรงรีบ ปญหารถติด การเขาออฟฟศชา และปญหาอื่นๆ อีกมากมายของมนุษย
เงินเดือนที่ตองเขาทํางานในสํานักงาน และจะไมสามารถปฏิเสธสิ่งเหลานี้ได เพราะการเขาทํางานในออฟฟศเปนเงื่อนไข
หนึ่งของมนุษยเงินเดือนและชีวิตของการทํางาน แตในวันที่โลกไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของเทคโนโลยีในทุกๆ
วัน กระแสการดําเนินธุรกิจของโลกในปจจุบันมีการแขงขันสูง ธุรกิจสมัยใหมตางมีการแขงขันเพื่อหาทางเขาถึงลูกคา
ของตนดวยวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวยความสามารถที่มีเพิ่มขึ้นของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการ
สื่อสาร ทําใหโลกที่กวางใหญแคบลงดวยวิธีการสื่อสารที่ทันสมัย เวลาและความอิสระของชีวิตประจําวัน ของคนวัย
ทํ า งานในยุ ค ป จ จุ บั น สามารถตอบสนองได ด ว ยการมาถึง ของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม ส นั บ สนุ น ใหเ กิด ความเข ม แข็ ง
ซึ่งสอดคลองกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการคาและบริการในยุคการเปลี่ยนแปลงเขาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
ในชวงศตวรรษที่ 21 นี้
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) เปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม
มีชื่อเรียกวา ยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 เปนสิ่งหนึ่งที่จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากมาย จนถึงการพลิกวงการของอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งมี
ผลกระทบตอมนุษยทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือการติดตอสื่อสาร โดยในอดีตที่ผานมานั้น ไดเกิดการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกแลวทั้งสิ้น 3 ครั้ง การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่จะเปนการใช เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิต
โดยเปนการผสมผสานเทคโนโลยีเชิงกายภาพ เชิงดิจิทัล และเชิงชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่ง (รัชดา เจียสกุล, 2561) ได
กลาวไวในเอกสารการพัฒนาขาราชการยุคใหมหัวใจ 4.0 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ในปจจัยที่
ตองตระหนักในการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไว 3 ประการ คือ 1) วิธีการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลง 2) แนว
ทางการทํางานของคนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มียืดหยุนมากขึ้น 3) ธุรกิจการบริการเริ่มมีบทบาทสูง (สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2561)
“ประเทศไทย 4.0” เปนความมุงมั่นของรัฐบาล ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู “Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคา
“โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู การขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการ
มากขึ้น ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั้งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกร
ตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs ที่รัฐตองให
ความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยน
จาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะ
ต่ํา ไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
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กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศภายใต “ประเทศไทย 4.0” เปนอีกนโยบายหนึ่งที่เปนการวางรากฐาน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว เปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตาม
วิสัยทัศนรัฐบาลเปนรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน เปนการผนึกกําลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกกําลังกับเครือขาย
พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก แนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อกาวเขาสู
โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปจจุบัน จะสําเร็จไดหรือไมเกิดจากความชวยเหลือกันทุกฝาย จึงจะสามารถ
ทําใหประเทศไทย หลุดพนจาก “ประเทศกําลังพัฒนา” กลายเปน “ประเทศพัฒนาแลว” อยางแทจริงในอนาคตตอไป
ไทยแลนด 4.0
นโยบายเศรษฐกิจภายใต Thailand 4.0 นั้นเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเปนเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกในปจจุบัน
โดยมุงจัดการกับปญหาหลัก 3 ประการ คือ 1) ปญหากับดักประเทศรายไดปานกลาง 2) ปญหากับดักความเหลื่อมล้ํา
หรือไมเทาเทียม 3) ปญหากับดักความไมสมดุลในการพัฒนา ซึ่งในการจัดการกับกับดักซึ่งเปนปญหาในแตละดาน
ภาครัฐไดวางกลไกในการดําเนินการที่แตกตางกัน เชน กลไกการเพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรม
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค กลไกการสรางความเติบโตจากภายในดวยการกระจายรายได โอกาสและความมั่งคั่ง
อยางเทาเทีย ม ดานกลไกการพัฒนาอยางสมดุลดวยการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจของประเทศตามแผน Thailand 4.0 นั้น จะทําการปรับเปลี่ยนจากการใหความสําคัญทุกลุมอุตสาหกรรม
อยางเทาเทียมกัน ดวยการสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมตามระยะแผนการดําเนินการอย างที่ ดวยการทุมเททั้งกําลัง
เงินทุนและเวลา เพื่อใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับกลุมอุตสาหกรรมในแตละชวงแผนเวลา โดยกลุม
อุตสาหกรรมที่ถูกขับเคลื่อนในระยะแรก ไดแก 1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม 2) อุตสาหกรรมหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ 3) อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และกลุมอุตสาหกรรมที่ภาครัฐวางแผนที่จะ
ขับเคลื่อนในระยะที่ 2 ไดแก 1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส
3) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร 4) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพที่เปนกลุมรายไดดี 5) อุตสาหกรรมดิจิทัล
ในการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ ปจจัยสําคัญที่สุดคือ ศักยภาพแรงงานที่มีความรูความสามารถสอดคลองกับความ
ตองการของนโยบายที่มีความตองการทางดานเทคโนโลยีสูง (สมชาย หาญหิรัญ, 2561)
การพัฒนาคนปจจัยสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมยุ ค 4.0 เพราะในอนาคตอันใกลเทคโนโลยีจะเขามามีสวนใน
การทํางานและการใชชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตําแหนงงานกวา 28 ลานตําแหนงในอาเซียนจะถูกแทนที่ดวย
เทคโนโลยี โดยมีแรงงานกวา 21.4 ลานตําแหนงจะถูกทดแทนหุนยนตอัตโนมัติ และในขณะที่ 6.6 ลานตําแหนงตอง
เรียนรูหรือปรับปรุงทักษะใหมเปนการเฉพาะเพื่อใหมีความเชี่ยวชาญ โดยการพัฒนาทักษะแรงงานมีการสนับสนุนอยู
อยางตอเนื่อง จากหนวยงานของรัฐและเอกชนตางๆ การพัฒนาทักษะเหลานี้เปนการตอยอดที่สรางผลลัพธไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตหากตองการปรับเปลี่ยนตั้งแตพื้นฐานจําเปนตองใชเวลาและการทุมเทเปนอยางมาก สําหรับการเติบโต
ของเศรษฐกิจไทยในปจจุบัน ปจจุบันทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทยมีแนวโนมในการเติบโตที่ดีขึ้น โดยป 2561 มี GDP
4.5% สูงสุดในรอบ 5 ป ในขณะที่แหลงขอมูลจากตางประเทศจัดอันดับใหประเทศไทยอยูอันดับ 8 จาก 20 ประเทศที่ดี
ที่สุดสําหรับการลงทุน ธนาคารโลกจัดอันดับโลจิติกสของไทยขยับขึ้น 13 อันดับเปนอันดับที่ 32 จาก 160 ประเทศ
และการประมวลขอมูลของ World Economic Forum (WEF) จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวาอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยสูงขึ้น 2 อันดับ
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เปนอันดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ สถานการณภาพรวมในปจจุบันของเศรษฐกิจประเทศไทยนั้นมีการเติบโตที่ดี เปน
ผลมาจากความสําเร็จและการเติบโตของผูประกอบการรายใหญที่มีความเขมแข็ง ในขณะที่ความเปนจริงแลวรายยอย
และธุรกิจขนาดกลางจํานวนมากมีศักยภาพที่นาสนใจไมแพผูประกอบการรายใหญแตขาดการสนับสนุน นโยบาย
Thailand 4.0 ปจจุบันโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับการผลักดันใหเกิดขึ้นแลวหลายโครงการ ไมวาจะเปนการ
สนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมตางๆ และการพัฒนาศักยภาพแรงงาน (สมชาย หาญหิรัญ, 2561)
พลังขับเคลื่อนจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหโลกกําลังคอยๆ เปลี่ยนสถานะจากเดิม ที่เปน "โลกที่คงรูป"
กลายเปน "โลกที่เลื่อนไหล" การเปลี่ยนสถานะดังกลาวนํา มาสูการเพิ่มระดับของความซับซอนและความไมแนนอนที่
ครอบคลุมทั้งในการทําธุรกรรมทางดานเศรษฐกิจ การดําเนินกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการใช ประโยชนและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมของโลกในองครวม การเปลี่ยนแปลงจาก "โลกที่คงรูป" ไปสู "โลกที่เลื่อนไหล" จึง
เปนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง กอใหเกิดโลกที่ทุกคนตองพึ่งพิงและอาศัยกัน การกระทําของบุคคลหนึ่ง ยอมสงผล
กระทบตอบุคคลอื่นไมมากก็นอย กุญแจของการมีชีวิตอยูอยางปกติสุข คือ การสรางใหเกิด "ความสมดุลเชิงพลวัต" ใน
โลกใบนี้ไดอยางไร ทางเลือกมี 2 ทาง คือ ทางเลือกแรก เปนการดํารงชีวิตอยูกับ "โลกที่เลื่อนไหล" ดวยการคืนความ
สมดุลใหกับธรรมชาติและปรับความสมดุลในตัวเอง ทางเลือกที่สอง คือ การปรับโลกคืนสู "โลกที่คงรูป" โดยการลด
อัตราการปฏิสัมพันธ การบริโภค การแขงขัน การใชทรัพยากรและการผลิต สําหรับโมเดลประเทศไทย 4.0 มีเปาหมาย
สําคัญ คือ การปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงภารกิจในการเปลี่ยน “ปญหาและความทาทาย” ใหเปน “ศักยภาพและโอกาส”เพื่อสรางความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเปน รูปธรรม ผานการพัฒนาคุณภาพของ “คน” หรือ “ทุนมนุษย” ทั้งนี้
เพราะปจจุบันโลกไดเปลี่ยนจากความคิดที่บอกวา One Country, One Market กลายเปน One World, One
Market โดยหมายถึง โลกเปนหนึ่งเดียวแลว การที่เราจะเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ จึงจําเปนตองแขงขัน
(Competitive) พรอมๆ กับการมีเครือขายความรวมมือ (Collaboration Network) เพื่อเชื่อมตอกับโลกภายนอกใน
ลักษณะเครือขาย (สุวิทย เมษิณทรีย, 2558)
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนการตอยอดและผสมผสานของเทคโนโลยีหลายดานที่ไดเกิดขึ้นในการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เพื่อรับใชมนุษยไดกวางขวางยิ่งขึ้น เทคโนโลยีเหลานี้ ไดแก เทคโนโลยีหุนยนต นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิมพสามมิติ ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
พันธุวิศวกรรม ฯลฯ The Fourth Industrial Revolution หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เปนสิ่งที่คนในโลกกําลัง
กลาวถึงกันอยางมากในปจจุบัน ซึ่งในการประชุม World Economic Forum 2016 ภายใตชื่อวา “Mastering The
Fourth Industrial Revolution” ไดมีวาระการประชุมเพื่อการเตรียมความพรอมดานกําลังคนและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ เพื่อรับมือกับความทาทายจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โดย Klaus Schwab เปนประธานและผูกอตั้ง
World Economic Forum ไดอธิบายผลการศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในชวงเวลา 4 ปขางหนาไว
อยางชัดเจน การศึกษานี้ ไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนายจางที่มีลูกจางรวมกัน 13.5 ลานคน ครอบคลุม 371 สถาน
ประกอบการขนาดใหญ ซึ่งตั้งอยูทั่วโลกรวมทั้งประชาคมอาเซียน และพบวาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งนี้ จะมีทั้ง “คุณ
และโทษ” ตอตลาดแรงงาน เพราะนอกจากสรางโอกาสในการทํางานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแลว ยังจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทํางาน และทําใหตําแหนงงานจํานวนไมนอยหายไป เนื่องจากกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีใหมแทนที่แรงงาน
มนุษย แรงงานและสถานประกอบการที่ไมสามารถปรับตัวไดทันก็จะประสบปญหาเปนอยางมาก งานวิจัยนี้ระบุวา ใน
การรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในขั้นตน จําเปนตองมีทักษะและลักษณะบางประการ ดังตอไปนี้ (1)
ทักษะการแกไขปญหา (2) ทักษะการคิดวิเคราะห (3) ทักษะการคิดสรางสรรค (4) ทักษะการบริหารจัดการบุคคล (5)
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ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น (6) ทักษะการมีวุฒิภาวะทางอารมณ (EQ) (7) ทักษะการตัดสินใจ (8) ทักษะการเจรจา
ตอรอง (9) การมีใจรักบริการ และ (10) ความยืดหยุนทางความคิด โดยทักษะหรือความ สามารถในการกระทําสิ่งใดใน
ขอ (1) ถึง (8) ขางตน สามารถเกิดขึ้นจากการฝกฝน มิไดเกิดจากความเฉลียวฉลาด สวน “การมีใจรักบริการ” นั้น
ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงานบริการ ไมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะกาวหนาอยางใด มนุษยก็ยังคงเปนมนุษยอยูเสมอ
โดยปรารถนาจะไดรับบริการที่ดี ซึ่งคุณลักษณะเชนนี้สามารถฝกหัดใหเกิดขึ้นไดเสมอ และประเด็นสุดทายก็คือ “ความ
ยืดหยุนทางความคิด” เปนคุณลักษณะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติครั้งที่ 4 ซึ่งไมมีใครทราบไดวาจะ
เปนไปในทิศทางใด ในชวงเวลาตอไป คนที่ทํางานตรงสาขาที่เรียนมาจะมีนอยลงทุกที เพราะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจะทํา
ใหลักษณะงานเคยมีในอดีตที่ผานมาเปลี่ยนแปลงไป เชน Digital Marketing หรือการตลาดดิจิทัล เปนลักษณะงานที่
เกิดขึ้นใหม เพิ่งจะมี หลักสูตรสอนกันในมหาวิทยาลัย ผูที่สนใจเรียนแตการตลาดโดยไมเขาใจหรือไมสนใจเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัลเลย หรือคนที่สนใจเรียน IT โดยไมสนใจเรื่องการตลาดเลย จะไมสามารถทํางานได เฉพาะคนที่มีความ
ยืดหยุนทางความคิด รูจักปรับตัวปรับใจ เรียนรูใหมเพิ่มเติมเทานั้น ที่จะไปไดดีกับงานลักษณะใหมที่เกิดขึ้นภายใตการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Klaus Schwab, 2559)
การทํางานทางไกล
ปจจุบันการทํางานทางไกล หรือ Remote working เริ่มไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยประเทศเสรีอยาง
สหรัฐอเมริกามีหลายบริษัทที่ใหพนักงานสามารถทํางานจากที่ไหนก็ไดเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ป ในที่นี้มีบริษัทยักษใหญที่
เปนที่รูจักอยางกวางขวางเชน Aetna, Dell, Virgin, SAP, Amazon, Toyota, 37Signal และอื่นๆ อีกมากมาย คําถาม
คือการใหพนักงานสามารถทํางานจากที่ใดก็ได โดยไมตองเขามาทํางานที่ออฟฟศ แลวการทํางานทางไกลจะไดผลลัพธ
มากกวาการทํางานในออฟฟศไดอยางไร รวมไปถึงคําถามที่เปนปญหาใหญในมุมของผูบริหารหรือเจาขององคกร บริษัท
จะมีวิธีรับมือหรือจัดการพนักงานที่ไมไดอยูในสายตาใหทํางานไดอยางวาพนักงานไดทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ หรือ
จะแนใจไดอยางไรวาพนักงานเหลานั้นจะทํางานจริงๆ ไมไดใชเวลาไปเตร็ดเตรเหลวไหลในชวงเวลาทํางาน กอนที่จะ
ตอบคําถามและปญหาขางตน ผูเขียนอยากใหผูอานไดทราบความหมายของการทํางานทางไกล หรือ Remote work
หรือ Virtual Office และ Teleworking กันกอน วาปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขีดความสามารถไปไกล
แคไหน การทํางานแบบทางไกลมีขอดีหรือขอจํากัดอยางไร รวมทั้งมีบริษัทระดับโลกใดบางที่อนุญาตใหพนักงานใน
ลักษณะแบบนี้
การทํางานทางไกล (Remote working)
การทํางานจากระยะไกลที่ เปนวิธี การ ทํางานที่ชว ยใหมืออาชีพสามารถทํางานนอกสภาพแวดลอมของ
สํานักงานแบบเดิมได การทํางานระยะไกลไดตองขึ้นอยูบนแนวคิดของผูบริหารที่วา การทํางานไมจําเปน ตองทําใน
สถานที่เฉพาะเทานั้นจึงจะสามารถทํางานไดสําเร็จ ซึ่งแนวคิดแบบนี้ แทนที่จะเดินทางไปสํานักงานแตละวัน และผลิต
ผลงานตามที่ไดรับมอบหมายจากโตะทํางานทีก่ ําหนดไว แตการทํางานในระยะไกลของพนักงานก็สามารถทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดตามกําหนด และหรืออาจจะเกินกวาเปาหมายที่ตั้งไวหากพวกเขาตองการ มนุษยมักมีความยืดหยุนในการ
ออกแบบชีวิตตนเอง ดวยสรางความสมดุลระหวาง ชีวิตการทํางาน และชีวิตความเปนสวนตัว เพื่อใหชีวิตใหมีความสุข
ไดตามความสามารถและประสบการณ ของแตละบุคคล การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนทางวัฒนธรรม และสังคมตอ
สถานที่ ทํ า งานที่ เ หมาะสม และการทํ า งานจากระยะไกลคื อ เสรี ภ าพใหม ที่ ไ ด รั บ จากกการทํ า งาน (ที่ ม า:
https://remoteyear.com/blog/what-is-remote-work)
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การทํางานระยะทางไกล (Teleworking)
เปนเทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ทั้งทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
สมัยใหมไมวาจะเปนโทรศัพท โทรสาร การประมวลผล ขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Processing,
EDP) การสื่อสารขอมูลผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต หรือการประชุมทางไกลผานจอภาพ (Video
Conferencing หรือ Teleconferencing) ที่สามารถสื่อไดทั้งเสียงภาพเคลื่อนไหว สงเอกสารแลกเปลี่ยนกัน และยัง
สามารถพูดคุยแบบเห็นหนาตาทาทางกันได จึงถือวาเปนอุปกรณสําหรับอํานวยความสะดวกใหทุกคนสามารถมี Virtual
Office ที่เปนสํานักงานเคลื่อนที่ (Mobile Office) ไดอยางงายดายและสะดวกรวดเร็ว เพียงแคการพกพาคอมพิวเตอร
แบบโนตบุค และอุปกรณสื่อสารติดตัว หรือทําใหบานของคุณกลายเปน "สํานักงานในบาน (Home office)” ไดไมยาก
ทําใหผูปฏิบัติงานจากระยะไกลสามารถติดตอกับสํานักงานหลักและลูกคาไดอยางสะดวกรวดเร็วกวาการเดินทางไป
ปฏิบัติงานถึงสถานที่นั้นๆ
การทํางานในสํานักงานเสมือนจริง (Virtual Office)
เปนวิธีการทํางานที่มี การนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหองคกรสามารถดําเนินกิจการในพื้นที่ซึ่งอยูหางไกล
ออกไป หรือแมแตในตางประเทศไดโดยไมจําเปนตองมีสํานักงานไปตั้งอยู ณ ที่นั้นจริงๆ Virtual Office อาจเปนเพียง
เครือขายของคอมพิวเตอร หรือคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียวที่อยูกับอินเทอรเน็ต หรืออาจเปนเพียงพื้นที่บนเว็บ
เซอรฟเวอรของผูใหบริการอินเทอรเน็ตก็ได การคาใชจายสําหรับ Virtual Office อาจเปนเงินจํานวนเพียงแคไมกี่รอย
หรือไมกี่พันบาทตอเดือน ซึ่งมีความเสี่ยงนอยกวามาก เหมาะกับการลงทุนในสภาพเศรษฐกิจปจจุบันเปนอยางยิ่งและ
ดวยขอดีของอินเทอรเน็ตที่ไมเคยหลับและมีขอบขายครอบคลุมทั่วทั้งโลก ยังชวยให Virtual Office ของคุณเปดได
ตลอด 24 ชั่วโมง แมในขณะที่คุณหลับ อีกทั้งยังสามารถทําธุรกิจในระดับนานาชาติไดอีกดวย อยางไรก็ดี Virtual
Office ไมไดมีความหมายครอบคลุมเพียงแคสํา นักงานขนาดเล็ก (Small Office-Home Office, SO-HO) เทานั้นแต
องคกรขนาดใหญที่มีสํานักงานจริงอยูแลวก็สามารถมี Virtual Office แทนสํานักงานสาขาจริงๆ ได โดยอาศัย
Teleworking (ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล, 2541)
ปจจุบันเราสามารถประยุกตใชอินเทอรเน็ตเปน ให Virtual Office ได โดยในบางองคกรอาจไมจําเปนตองมี
สํานักงานจริงตั้งอยูเลยดวยซ้ําไป แตอาจมีเพียงเว็บไซทบนเครือขายใยแมงมุม (World Wide Web, WWW, หรือ
"เว็บไซด") แลวนํารูปอาคารสํานักงานใหญ ๆ ที่ไมมีอยูจริงมาแสดงเอาไวก็ได และการติดตอระหวางลูกคากับองคกรก็
สามารถทําผานทางอินเทอรเน็ตได บางองคกรที่ถึงแมจะมีสํานักงานจริงตั้งอยูแลวก็สามารถขยายขอบขายบริการของ
ตนออกไปถึงบานของผูใชบริการผานทางอินเทอรเน็ตได เชน การศึกษาจากระยะไกล (Distance Education) หรือ
การแพทยจากระยะไกล (Telemedicine) เปนตน
แมว าการทํา งานจากระยะไกลที่ เปน วิธี การทํ างานที่ ไ มใชเรื่องใหม แตก็เป นเรื่องที่ มีการโต เถียงกัน มาก
เกี่ยวกับขอดี ขอเสีย และผลกระทบของการทํางานแบบนี้ ในความหมายเดียวกัน ยังมีคําอีกหลายคําที่ใชเรียกลักษณะ
การทํางานจากระยะไกล เชน Telecommuting, Networking, Remote Working, Homeworking, Work at
Home (WAH) เปนตน ในการทํา Teleworking งานจะถูกกระทํา ณ Virtual Office ซึ่งเปนสถานที่ซึ่งอยูหางไกลจาก
สํานักงานจริงโดยสถานที่ดังกลาวอาจเปนบาน สํานักงาน เคลื่อนที่ หรือศูนยกลางการทํางานจากระยะไกล (Tele
center) ที่พรอมเพรียงดวยอุปกรณสําหรับการสื่อสารกับสํานักงานหลัก ซึ่งพนักงานสามารถเดินทางมาทํางานได
โดยสะดวก ดังรูปที่ 1 (ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล, 2541)
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รูปที่ 1 สํานักงานเสมือนจริง (Virtual Office)
ที่มา : ประดิษฐ ภิญโญภาสกุล สืบคนจาก : https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/virtual_off.html.
วิถีการทํางานของคนรุนใหมในไทยแลนด 4.0
เปนขอโตแยงที่ไมมีขอสิ้นสุดของคนรุนใหมที่ไมรูวา ชีวิตการทํางานจะไปทางไหน จะเลือกทํางานประจําดี
หรือจะไปเริ่มธุรกิจสวนตัว หากเปนคนยุค Baby Boomer อายุประมาณ 50 ปขึ้นไป อาจไมตองคิดมากเพราะสวนใหญ
มักยึดติดอยูกับงานประจําที่ทําไมอยากปรับเปลี่ยนใหเกิดความยุงยาก สวนคนยุค Gen X อายุประมาณ 35 - 49 ป
เปนยุคที่เติบโตมาดวยคานิยมใหเปนลูกจางมืออาชีพ ทํางานบริษัทใหญ ความสําเร็จคือการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
ตําแหนงและเงินเดือน แตก็มคี น Gen X จํานวนหนึ่งที่ยังมีแรง มีพลังจินตนาการ อยากเปลี่ยนตัวเองจากงานประจํามา
ทําธุรกิจสวนตัว แตก็ยังออกแนวกลาๆ กลัวๆ มักจะทําทั้ง 2 อยางควบคูกันไปกอน รอใหมั่นใจจริงๆ คอยออกมาทําเต็ม
ตัว ซึ่งแนนอนวาคนทํางานในวัยนี้ สวนใหญอยูในชวงกําลังสรางความมั่นคงใหกับตัวเองและครับครัว จึง ยอมมีภาระ
และความรับผิดชอบกับคาใชจายที่สูง ทั้งคาผอนบาน คาผอนรถ คาใชจายของครอบครัว คาเครื่องแตงตัวแตงตัว คา
ทองเที่ยว ฯลฯ มาถึงคนยุค Gen Y อายุประมาณ 18 - 34 ป เปนคนรุนใหมที่เติบโตมาพรอมเทคโนโลยีใหมๆ และ
คานิยมการทํางานแบบใหม โดยเฉพาะกับชวงปลาย Gen Y อายุประมาณ 18 - 25 ป คานิยมการทํางานเปลี่ยนไปแลว
เปนลูกจาง มันนาเบื่อ ไมมีอิสระ ไมมีทางรวย ไมเท ฯลฯ ตองออกมาสรางธุรกิจเอง โดยตองเปนธุรกิจที่สามารถสราง
Passive Income ได เปาหมายคือการทํางานไมกี่ปก็หยุดทํางานได แตมีเงินเขากระเปาตลอดจะไดเกษียณเร็ว มีเงินมี
แรงไปเที่ยวรอบโลก นี่คือ แนวคิดการทํางานเปาหมายของคนรุนใหมหลายคน กลาวโดยสรุป การเลือกทําธุรกิจสวนตัว
หรืองานประจํานั้น ตองพิจารณาถึงความอยากเปนกอนวาชีวิตจริงชอบแบบไหนกอน ซึ่งคนยุคนี้สวนใหญอยากเปน
เจาของธุรกิจ ประการตอมา หากอยากทําธุรกิจสวนตัว ก็มาดูวา มีความพรอมหรือไม หากยังไมพรอมก็สามารถทํางาน
ควบคูกันไปได โดยการแบงเวลาระหวางธุรกิจสวนตัวในชวงเริ่มตนกับงานประจํา และประการสุดทาย เมื่อมีทุกอยาง
พรอมแลวก็สามารถเริ่มตนทําธุรกิจสวนตัวใหเต็มที่ไปเลย
(ที่มา: https://storylog.co/story/563ec4ec35ad8f91374ee53e)
ณ วันเริ่มตนของการสรางธุรกิจ คนสวนใหญมักมองหาออฟฟศเปนอันดับแรกๆ เพราะนอกจากจะชวยเพิ่ม
ความนาเชื่อถือและความสะดวกในการติดตอธุรกิจแลว ยังเปนความเชื่อของคนทั่วไปวามันชวยใหพนักงานทํางานกันได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นดวย หารูไมวาจริงๆ แลวการมีออฟฟศตางหากที่อาจบั่นทอนประสิท ธิภาพในการทํางานให
ลดลง วิธีคิดในการทําธุรกิจแบบใหมเปนวิธีสรางธุรกิจโดยไมตองเสียเงินลงทุนไปกับออฟฟศ แตกลับกระตุนใหพนักงาน
สรางผลงานไดดีขึ้น ทุมเทมากขึ้น และอยูกับองคกรไปนานๆ แถมยังคงความนาเชื่อถือและผลักดันใหธุรกิจเติบโตได
แบบกาวกระโดดอีกดวย ถึงแมจะฟงดูแปลกและขัดกับความรูสึก แตก็ผานการพิสูจนมาแลววาไดผลจริง ทั้งจากองคกร
ตางๆ มากมาย ตั้งแตธุรกิจสตารตอัพ บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทยักษใหญที่มีสาขาทั่วโลก ดังนั้น เจาของธุรกิจหรือ
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ผูบริหารองคกร จึงควรนําแนวทางเหลานี้ไปปรับใชในการพัฒนารูปแบบของการบริหารธุรกิจใหดีขึ้นไดจนอาจจะไม
อยากกลับไปใชวิธีเดิมๆ อีกเลย (Jason Fried and David Heinemeier Hansson, 2559)
ยุคสมัยใหมของการทํางานไดเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งพนักงานบริษัทไมจําเปนตองเขาออฟฟศทุกวันอีก
ตอไป เมื่อคนยุคใหมสวนใหญใหคากับ “เวลาและอิสระในการใชชีวิต ” มากกวาจํานวนเงินในบัญชีหรือความมั่นคงใน
อาชีพการงาน การทํางานรูปแบบใหมที่ไมจําเปนตองเขาออฟฟศ จึงกลายเปนทางเลือกใหมที่คนทํางานจํานวนมาก
กําลังใหความสนใจ “คนทํางานอิสระ” กลุมอาชีพที่เปน ความใฝฝนของคนรุนใหม ของวิถีการทํางานภายใตระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคไทยแลนด 4.0 ประกอบดวย นักพัฒนาเว็บไซต นักออกแบบเว็บไซต ที่ปรึกษาธุรกิจ (ดาน
การเงิน ดานระบบไอที ดานการตลาด ดานพัฒนาบุคคล ฯลฯ) นักออกแบบกราฟก นักเขียน นักบัญชี นักแปล บล็อก
เกอร กอปปไรเตอร ผูดูแลโซเชียลมีเดีย ฝายบริการลูกคา ผูชวยเสมือน ครูสอนทางไกล และเจาของรานคาออนไลน
5 สตารทอัพที่ประสบความสําเร็จได โดยไมตองมีออฟฟศ
ในโลกของธุรกิจยุคใหมที่มีความตองการความรวดเร็ว ถูกตอง และมั่นยํา การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาเปนตัวชวยในการประมวลผล ไมใชเพราะตองการความเจริญรุงเรืองของธุรกิจเทานั้น แตมันคือความจําเปน ถาไม
ทําก็ตกยุค แตทั้งนี้ตองตระหนักวา ธรรมชาติของเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต คือ การกระจายตัวอยูในทุกที่ ความคิด
แบบโลกเกาที่การทํางานตองมารวมกันในออฟฟศก็จะสําคัญนอยลงทุกที อยางไรก็ตาม ไมใชวาทุกบริษัทจะตองเปลี่ยน
มาเปนการทํางานที่ไมมีออฟฟศ ทั้งหมด บทความนี้เพียงแตอยากทําใหผูอานเห็นวาบริษัทที่ไมมีออฟฟศผูบริหารเขามี
แนวคิ ด อะไร และที่ สํ า คั ญ อยากให พิ จ ารณาว า ธุ รกิจ ในโลกป จ จุ บั น มั น เปลี่ ย นแปลงไปแค ไ หนแล ว ดั ง นั้ น จึ ง ขอ
ยกตัวอยางเพียงบางสวนของบริษัทในตางประเทศที่ประสพความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจโดยไมมีสํานักงานหรืออฟฟศ
สําหรับพนักงาน โดยผูบริหารของแตละบริษัทตางมีนโยบาย และแนวคิดในการบริหารองคกรอยางไร
บริษัท Stack Overflow กอตั้งเมื่อป 2008 เปนสตารทอัพที่พัฒนาซอฟตแวรออนไลนใหกับบริษัทเอกชน
นโยบายของผูบริหารบอกเลยวา เวลาของการทํางานที่มีประสิทธิภาพของแตละคนไมควรจํากัดไวใหเหมือนกันหมด เพ
ระแตละคนมีเวลาที่ทํางานไดดีแตกตางกันออกไป มีเวลากินขาว เวลาพักผอน เวลาทําอะไรอีกสารพัด ที่ตางกันออกไป
เพราะฉะนั้น บริษัทจะตองมีออฟฟศใหเขาไปเพื่ออะไร อีกอยางที่สําคัญการทํางานดานนี้ เมื่อเจอปญหาของลูกคาที่สง
มาใหแก การจัดการตรงนั้นเปนสิ่งที่ทีมงานสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง หากมีปญหาก็ปรึกษาทีม งานผานระบบ
ออนไลนได ซึ่งหากมีออฟฟศในการทํางาน บางครั้งเมื่อเจอปญหา ก็อาจทําใหเสียสมาธิไดงายอีกดวย
บริษัท Teamwork.com กอตั้ง 2007 เปนสตารทอัพจัดการโครงการซอฟตแวรใ หบริษัทโปรแกรมเมอร
เอกชน สตารทอัพรายนี้มีนโยบายแบบงายๆ วา เราตองการใหนักพัฒนาซอฟตแวรของเรา มีความรูสึกไดวาเวลาทํางาน
นั้นสามารถ “Flow” หรือเรียกวา “ลื่นไหล” ไดตลอดเวลา มันก็คลายๆ กับการเขียนหนังสือที่ นักเขียนไมตองการให
อะไรหรือใครมาทําใหสะดุดในขณะกําลังจินตนาการเรื่องราว หรือกําลังสรางตัวละคร หรือเขียนพล็อตเรื่อง เพราะถา
ไอเดียมันหายไปแลว การจะกูกลับมาอีกครั้ง ไมใชเรื่องงาย และยังตองใชระยะเวลา
บริษัท Automattic กอตั้งใน 2005 เปนบริษัทที่ทําเกี่ยวกับซอฟตแวรโอเพนซอรส เชน WordPress.com
สตารท อัพ รายนี้ บ อกว า การทํ า งานโดยไม มี อ อฟฟ ศดี ต รงที่ ส ามารถจ า งคนเกง ๆ ได เพราะใครก็อ ยากทํ า งานใน
สภาพแวดลอมที่ยืดหยุน และอีกอยางคนที่เปนพนักงานของที่นี่อยูในทุก Time Zone กระจายตัวไปทั่วโลก การทํางาน
ในออฟฟศจึงไมตอบโจทย เพราะเวลาในการทํางานจะเปนสิ่งที่พนักงานของเราจะเลือกไดเอง
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บริษัท GitLab กอตั้งในป 2011 เปนสตารทอัพพัฒนาซอฟตแวร รายนี้บอกวา เราตองการใหพนักงานของ
เรามีความสุขมากขึ้นกับชีวิตการทํางาน เพราะการทํางานจะเกิดขึ้นที่ไหนหรือเวลาใดก็ได ที่สําคัญคือพนักงานของเรา
จะไดใชเวลากับคนที่เขารัก การไมตองเขาออฟฟศยังจะทําใหเจอคนใหมๆ บางครั้งอาจเปนคนเกงๆ แลวชักชวนเขารวม
ทีม ก็จะทําใหบริษัทมีคุณภาพขึ้นไปอีก แตที่แนๆ คือพนักงานจะมีความสุขขึ้น เพราะเขาจะไดใชเวลากับครอบครัว ไม
ตองเสียเวลาเดินทางมาเขาออฟฟศในทุกวัน
บริษัท Chargify กอตั้งในป 2011 เปนสตารทอัพซอฟตแวรจัดการการเก็บเงิน (Billing software) การไมมี
ออฟฟศไมใชแคการทําใหหาคนเกงๆ มารวมทีมงายขึ้นเทานั้น แตมันทําใหการบริหารงานในหลาย Time Zone อยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการขยายบริการของบริษัทไปในภูมิภาคตางๆ วัฒนธรรมตางๆ เปนไปไดดวยดีมากขึ้น นอกจากนั้น
สตารทอัพรายนี้ยังบอกวา สําหรับเราแลวการทํางานโดยไมตองเขาออฟฟศ คือ หัวใจของการประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้
Remote Office หรือ Virtual Office เปนนโยบายขององคกรหรือบริษัทที่มุงเนนในการดูแลที่ตัวพนักงาน
และพิจารณาความคลองตัวในการทํางานเปนหลัก ใหพนักงานสามารถทํางานได ไมวาจะอยู ณ สถานที่ไหน เวลาใด
ดวยอุปกรณสื่อสารประเภทใดก็ได ที่พนักงานมีความสะดวกในการใชติดตอสื่อสาร (Anywhere anytime any
device) โดยแนวโนมของการทํางานจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ตองมีพื้นที่ในสํานักงานใหพนักงานเขาไปนั่งประจําที่
เพื่อทํางาน (Work Place) มาเปนการทํางานจากสถานที่ใดก็ไดไมวาจะเปนพื้นที่ในออฟฟศ หรือเปน สถานที่อื่น
ภายนอกออฟฟศ หรือเรียกวา Work Space คือ การทํางานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสาร การประชุม
รวมทั้งการรับขอมูลขาวสารตางๆ ใหพรอมใชเสมือนอยูในออฟฟศ จากพื้นที่ใดๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และสะดวก
หลักการทํางาน
ดวยหลักการทํางานของ Remote Office หรือ Virtual Office แบงออกเปน 2 ประเภท ซึ่งประเภทแรก คือ
การทํา Virtual Office ในสํานักงาน เชน บริษัท ซิสโกประเทศไทย ที่ทําใหสํานักงานกลายเปน Virtual Office เรียก
กวา โมบายออฟฟศ (Mobile Office) พนักงานทุกคนไมจําเปนตองมีโตะทํางานเปนของตัวเอง สามารถนั่งโตะทํางาน
ตัวไหนก็ได เพียงแคล็อกอินเขาระบบผานอุปกรณไอพีโฟนที่วางไวใหบนโตะ หรือมือถือที่เปนไวไฟไดเลย และจากการที่
พนักงานทุกคนไมไดเขาออฟฟศพรอมกัน จึงไมจําเปนตองมีโตะทํางานเทาจํานวนพนักงานทั้งหมด ประเภทที่สอง คือ
การทํางานแบบ Remote Office จากภายนอก ซึ่งพนักงานสามารถทํางานแบบ Remote Office ไดจากสถานที่ตางๆ
เชน จากที่บาน เรียกวา เทเลคอมมิวติ้ง (Telecommuting) พนักงานสามารถล็อกอินเขาระบบเครือขายจากที่บานได
เลย หรือจากสํานักงานชั่วคราวขนาดยอม ที่อยูใกลบานหรือตามสถานที่สําคัญตางๆ ที่สะดวกตอ การเดินทาง เรียกวา
แซทเทิลไลท ออฟฟศ (satellite office) ซึ่งพนักงานหรือผูบริหารไมตองเดินทางไกล นอกจากนี้ยังรวมถึงการทํางาน
จากสถานที่ใดๆ ก็ได โดยการเชื่อมตอเขาระบบผานเครือขายไรสายซึ่งเรียกวา อินเทอรเน็ต โมบาย ออฟฟศ (Internet
Mobile Office) หรือเรียกวา เวิรก สเปซ (Work Space)
ปจจัยที่ทําใหประสบความสําเร็จ
การทํางานแบบ Remote Office หรือ Virtual Office ใหประสบความสําเร็จไดนั้น ไมได มีแคระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศแตเพียงอยางเดียว แตเราตองใหความสําคัญใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) เรื่องของคน (People) ที่
จะตองปรับทัศนคติการทํางาน ใหมีความรับผิดชอบตอตัวเอง และสามารถบริหารจัดการเวลาสวนตัวในการปฏิสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงาน และบุคคลตางๆ ตอมาคือเรื่อง 2) แนวทางปฏิบัติ (Process) ซึ่งตองปรับใหสอดคลองกับการทํางาน
แบบ Remote Office หรือ Virtual Office เชน การใชกระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส (Workflow) แทนการใช
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การเดินเอกสารแบบเดิม สุดทายคือ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะตองมีหลายสวนประกอบกันเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดอยางสมบูรณ สะดวก และมีประสิทธิภาพในการใชงาน สวนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) จะ
มีองคประกอบหลักอยู 5 ประการ ที่จะสามารถชวยใหเกิด Remote Office ที่สมบูรณ ประกอบดวย 1) ระบบรักษา
ความปลอดภัย 2) ความเร็วในการเชื่อมตอระบบเครือขายดวยระบบเทคโนโลยีรอดแบนด 3) ความสะดวกในการเชื่อมตอ
ผานอุปกรณไรสายที่ใหสามารถเขาถึงระบบจากที่ใดก็ได 4) การควบคุมคุณภาพการนําเสนอขอมูลอยางเหมาะสม เพื่อให
ขอมูลที่ถูกนําเสนอชัดเจน และประการที่ 5) การใหเทคโนโลยีเสริมสรางประสบการณในการทํางานเสมือนจริง

วิธีการบริหารจัดการทีมงานระยะไกล
ทุกคนยอมรับวาการทํางานจากระยะไกลเปนสิ่งที่ดีสําหรับทั้งพนักงานในการสรางความสมดุลชีวิตการ
ทํางานและชีวิต สวนตัวไดมากขึ้น มีเสรีภ าพในการทํ างานมากขึ้น ในขณะที่ ธุรกิจก็จะไดประโยชน ในเรื่องการลด
คาใชจาย และเพิ่มความยืดหยุนในการทํางาน แตการบริหารจัดการพนักงานหลายคนใหสามารถปฏิบัติงานไปใหไดใน
ทิศทางหรือแนวทางเดี่ยวกัน โดยที่แตละคนไมไดอยูในบริเวณเดี่ยวกัน ในสถานการณของปญหาที่แตกตางกัน มีความ
รับผิดชอบที่แตกตางกัน จึงเปนเรื่องยากที่ผูบริหารจะตองทําการบริหารจัดการดวยเครื่องมือและกระบวนกรที่เหมาะสม
ซึ่ง (LULU Software, 2561) ไดนําเสนอวิธีบริหารจัดการการปฏิบัติงานแบบ Remote Office ไวดังนี้
1. ใหความสําคัญกับความแตกตางระหวางการจางงาน การสรรหาสมาชิกในทีมเปนสิ่งสําคัญและจําเปน
ตั้ง แต เริ่ม ต น เนื่ องจากที มของคุณไม สามารถเรียนรูได โ ดยการไม ไ ดศึกษาพื้น ฐานของพนั กงานคนนั้น มากอนเลย
การเลือกผูสมัครที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญยิ่ง ของการบริหารจัดการทีมจากระยะไกล ทุกคนตองเขาใจและนับรูถึง
พื้นฐานเกี่ยวกับ การวาจ าง การเลื อกคนทํ างานจะตองเลื อกรับคนที่มีค วามตื่น ตัวอยูเสมอ หากตองการหลีกเลี่ย ง
สภาพแวดลอมการทํางานที่เปน มีปญหาในอนาคตจากคนที่ไมสามารถสื่อสารหรือตอบรับขอความของคุณไดอยาง
ทันเวลา ซึ่งจะสงผลตอสภาแวดลอมในการทํางานที่เปนพิษในการทํางานได
2. ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน ตองใหความชัดเจนในการทํางานตั้งวันเริ่มตนของการทํางาน หากคุณไมได
วางรากฐานสําหรับการทํางานของทีมงานของคุณทุกอยางลมเหลว ตรวจสอบใหแนใจวาสมาชิกในทีมแตละคนตระหนัก
ดีถึง ตารางการทํางาน เปาหมายการผลิตผลงาน สายความรับผิดชอบ และใชกฎเดียวกันกับทั้งทีมและตรวจสอบความ
คืบหนาอยางสม่ําเสมอ
3. กําหนดการโตตอบตามปกติ แมวาในบางวันที่เราไมตองการเห็นหรือพูด กับใคร แตการปฏิสัมพันธทาง
สังคมเปนสิ่งที่ดีสําหรับทั้งทีมและบริษัท โดยมีขอพิจารณา คือ การจัดตารางการประชุมตามปกติ มีชวงฟาผาทุกสัปดาห
ในเวลาที่กําหนด (สูงสุด 20 นาที) ใชโปรแกรมแชท การตั้งคาการโทรแบบสุมเพื่อแชท (ไมใชเกี่ยวกับการทํางาน) จับคู
คนกับเพื่อน การปฏิสัมพันธเปนประจําจะทําใหทุกคนมีการปรับปรุงเกี่ยวกับความคืบหนารักษากระแสความรูที่ เข็มแข็ง
และทําใหทุกคนรูจักกันดีขึ้น สิ่งสุดทายที่คุณตองการคือ การที่พนักงานระยะไกลของคุณรูสึกวา "หางไกล" เมื่อเรียนรูวิธี
จัดการทีมจากระยะไกลสิ่งสําคัญคือ ตองเรียนรูวิธีทําใหทุกคนมีสวนในกิจกรรมขององคกร
4. ทําใหทีมของคุณเปนทีมสนับสนุน ทุกคนในทีมของคุณควรไดรับการสนับสนุน บุคคลที่สําคัญที่สุดในการ
ดําเนินการทั้งหมดคือ ลูกคา และพวกเขาตองไดรับการจัดการอยางละเอียด โดยหนาที่พวกเขาควรรูวามีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงในกระบวนการนี้หรือไม เมื่อสมาชิกในทีมตองการขอมูลหรือการสนับสนุนใดๆ สมาชิกในทีมทุกคนตองใหการ
ชวยเหลือตามหนาที่ของตนเองอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังชวยใหทุกคนมีสวนรวมอยูเบื้องหลัง ความสําเร็จ และการมอบ
ประสบการณที่ยอดเยี่ยมแกลูกคา
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5. มีเครื่องมือที่ดีที่สุด เครื่องมือของคุณเปนแกนหลักในการดําเนินการงาน เมื่อพูดถึงการเรียนรูวิธีการ
จัดการทีมระยะไกลคุณตองมีเครื่องมื อที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การจัดการเอกสาร และซอฟตแวรการ
บริหารโครงการ รวมทั้งการจัดเก็บขอมูลแบบคลาวด และซอฟตแวรลายเซ็น เปนสิ่งที่จําเปน Google Docs, GitHub,
Slack และเครื่องมือสนับสนุนทางออนไลนอื่นๆ เพื่อจะเปนตัวชวยทีมงาน
การวัดผลการทํางาน
การทํางานแบบรีโมท ออฟฟศนี้ ตองใชความรับผิดชอบตอตัวเองสูง ดังนั้นผูบริหารจึงควรตองมีการกําหนด
เงื่อนไขการทํางาน ผลิตผลของผลงาน อีกทั้งควรเคารพความรับผิดชอบในการทํางานของพนักงาน ซึ่งผูที่จะเขามาอยูใน
ระบบนี้ควรจะเปนกลุมที่รับผิดชอบตัวเองไดสูง เชน นักวิชาการ วิศวกร หรือผูบริหาร สวนการวัดผลควรดูจากผลของงาน
ที่ออกมา และการตอบสนองตองาน โดยกําหนดชองทางการติดตอสื่อสารพนักงานสามารถเลือกและแจงชองทางในการ
สื่อสารที่ตองการติดตอได ไมวาจะเปน Chat ผาน Instant Message หรือ SMS ดวยระบบนี้พนักงานไมสามารถปฏิเสธ
วาติดตอสื่อสารได (ในเวลาทํางาน) ไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม รวมทั้งยังสามารถตอบสนองตองานไดจากทุกที่ทุกเวลาดวย

บทสรุป
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปนอยางยิ่งตอการสนับสนุนใหเกิดระบบการทํางานแบบ Remote
Office หรือ Virtual Office ได การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานของรัฐบาลในการวางเครือขายระบบ Internet
ใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นทั้งประเทศ จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยทําใหเกิดกิจกรรมการปฏิบัติในแบบนี้ได แตนั้นก็ไมได
หมายความวา Remote Office หรือ Virtual Office จะสามารถนํามาประยุกตใชได กับงานทุกประเภทหรือพนักงาน
ทุกคนในองคกร หากแตจะตองมีการพิจารณาลักษณะของงาน และความพรอมของพนักงานใหชัดเจนกอน
รูปแบบการปฏิบัติงานแบบ Remote Office หรือ Virtual Office จําเปนตองอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ
เนื่องจากผูบริหารไมสามารถตรวจสอบไดอยางใกลชิด และพนักงานมีความอิสระในการทํางาน จึงจําเปนตองอาศัยวินัย
ในตนเอง และความรูพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถชวยเหลือตนเองได งานที่สามารถทําแบบ Remote Office หรือ Virtual
Office ไดสวนใหญจะเปนงานที่มีการใชระบบสํานักงานอัตโนมัติเขาชวย มีขั้นตอนการทํางานที่เปนรูปแบบมาตรฐาน
และมีการพบปะกันตอหนากับพนักงานผูอื่นนอย สวนผูบริหารก็จําเปนตองบริหารโดยการประเมินจากผลงานมากกวา
การประเมินดวยสายตา จึงเห็นไดวา Remote Office หรือ Virtual Office ไมเพียงเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทํางานเทานั้น
แตยังเปลี่ยนแนวคิดของการจัดโครงสรางและการจัดการองคกรอยางสิ้นเชิง โจทยที่นักบริหารยุคใหมจะตองแก คือจะ
วางแผนการใชทรัพยากรบุคคลผานระบบเครือขายโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดไดอยางไร
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บทคัดยอ
บทความวิชาการนี้นําเสนอรูปแบบภาวะผูนําการแบงปนความรู ความสามารถทางนวัตกรรม อิทธิที่มีผล
ตอผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทย โดยทาการวิเคราะหเนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
เพื่อเปนแนวทางการสรางกรอบแนวคิดการวิจัย การพัฒนาแบบจําลองเชิงสาเหตุระหวางรูปแบบภาวะผูนําการ
แบงปนความรู ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอ ผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทย
องคประกอบที่นามาใชสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง คือ การมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ การสรางสรางแรงบันดาลใจ , การกระตุนทางปญญา ,การตระหนักถึงความเปนปจเจกบุคคล
2) การแบงปนองคความรู คือ การใหความรู ,การเก็บรวบรวมความรู 3) ความสามารถดานนวัตกรรม คือ
ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถทางการผลิต ความสามารถในการจัดการ ความสามารถในการ
ลดตนทุนในการสงผานสินคา 4) ผลการดําเนินการขององคการ คือ มิติดานการเงิน มิติดานลูกคา มิติดานการตลาด
มิติดานการผลิต และหวงโซอุปทาน มิติดานพนักงาน มิติดานพนักงาน และมิติดานความรับผิดชอบตอสังคม
จากการศึ ก ษาพบว า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรู ป แบบภาวะผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงTransformational
Leadership styles) และ การแบงปนองคความรู (Knowledge sharing)ผลการศึกษาพบวา ในองคกรที่มี
วัฒนธรรมหลากหลายนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญต อการแบงปนความรู
ภายในองคกรดวยเชนกัน จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิง
บวกต อการแบ ง ป น ความรูภ ายในองคก ร, ความสั ม พั น ธ ระหว า งการแบ ง ป น ความรู และ ความสามารถทาง
นวั ต กรรม ผลการศึ กษาพบว า ป จ จั ย ที่ ส ง เสริม การแบ ง ป น ความรูบ างองค ป ระกอบมี อิ ท ธิ พลในเชิ ง บวกต อ
ความสามารถทางนวัตกรรม นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลในเชิงบวกของการแบงปนความรูที่มีตอผลผลิตนวัตกรรม
จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยการแบงปนความรู มีอิทธิพลในเชิงบวก, ความสัมพันธ
ระหวางความสามารถทางนวัตกรรม และ ผลการดําเนินการ ผลการศึกษาพบวา นวัตกรรมหวงโซอุปทาน มีอิทธิพล
ในเชิ ง บวกต อผลการดํ า เนิ น งานของธุ รกิจ จากผลการศึ ก ษาขา งต น จึ ง พอสรุป ได ว า ป จ จั ย ความสามารถทาง
นวัตกรรม มีอิทธิพลในเชิงบวกตอ ผลการดําเนินงาน, ความสัมพันธระหวางภาวะผู นํากับผลการดําเนินงาน
ผลการศึกษาไดแสดงวา ในขณะที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกอยางสูงตอผลการดําเนินงานของ
องคกรภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนสงผลในทางบวกเพียงเล็กนอยตอผลการดําเนินงาน จากผลการศึกษาขางตนจึง
พอสรุปไดวา ปจจัยความสามารถทางนวัตกรรม มีอิทธิพลในเชิงบวก,ความสัมพันธระหวางการแบงปนความรู และ
ผลการดําเนินงาน จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยการแบงปนความรู มีอิทธิพลในเชิงบวกตอ ผลการ
ดําเนินงานขององคกร
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บทสรุปของการพัฒนาแบบจําลองเชิงสาเหตุระหวางรูปแบบภาวะผูนํา การแบงปนความรู ความสามารถ
ทางนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอ ผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกสในประเทศไทย ในครั้งนี้คือ ประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงดวยการใชนวัตกรรมตางๆมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการจัดการของผูบริหาร
โดยพบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค มีความสําคั ญตอผูบริหารธุรกิจโลจิสติกส ทั้งนี้จากการวิเคราะหองคประกอบ
ภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีลักษณะดังนี้คือ มีความยืดหยุน , มีจินตนาการ และมีการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
สามารถแสดงออกไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
มีความทาทายในการทํางาน มีการสรางภาพความคิดที่มีเปาหมายชัดเจน สามารถใชกลยุทธทางความคิดในการ
สรางกระบวนการทํางาน สามารถตัดสินใจในการแกปญหาได
คําสําคัญ : การพัฒนา, รูปแบบภาวะผูนํา, การแบงปนความรู, ความสามารถทางนวัตกรรม, ผลการดําเนินการ,
ธุรกิจโลจิสติกส, ประเทศไทย
Abstract
This article presents the Leadership style, Knowledge Sharing, Innovative
Capability influencing on Performance of the Logistic Firms in Thailand. by analyzing the
content of the concept, theoretical, and research for guide the creation framework research
of the Development of a Causal Relationship Model of the Leadership style, Knowledge
Sharing , Innovative Capability influencing on Performance of the Logistic Firms in
Thailand. The study found that components used to build the framework of the research
include: 1) Transformational is Inspirational Motivation, Intellectual Stimulation, and
Individualize 2) (Knowledge sharing) is Knowledge donation and Knowledge collection
3) Innovation capability (KS and INNO) is Technology development capability, Production
capability, and Management capability 4.) Key Performance Indicators is Technology
development capability, Production capability, Management capability, Transaction
capability, Financial perspective, Customer perspective, Marketing perspective Production
process. Employee perspective, Employee perspective and Social responsibility perspective
Based on article presents, Relationship Between Transformational Leadership styles
and Knowledge sharing The finding of this research found that Transformational Leadership
styles and Knowledge sharing The results revealed that Positive, Relationship Between
Knowledge sharing and Innovation capability The finding of this research found that
Knowledge sharing and Innovation capability The results revealed that Positive, Relationship
Between Innovation capability and Key Performance The finding of this research found
Innovation capability and Key Performance The results revealed that Positive , Relationship
Between Knowledge sharing and Key Performance The finding of this research found
Knowledge sharing and Key Performance The results revealed that Positive.
Based on content analysis, it was found that. Logistic Firms of the country has
changed.With to use the innovation even more. So that it must be the science and art of
management. Found that Creative leadership has important to the Administrator Logistic
Firms. The analysis of creative leadership components is as follows. Flexibility, Have
imagination and solve problems creatively. Can be expressed appropriately Have the ability
to adapt to the changes. The idea has a clear goal. Use Strategy about the idea of creating
work processes. Can decide to solve the problem.
Key Word : Development, Leadership style, Knowledge Sharing , Innovative Capability,
Performance, the Logistic Business, Thailand
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บทนํา
ปจจุบัน “โลจิสติกส” ไดสรางปรากฏการณและมีบทบาทตอธุรกิจอยางมากมาย ในฐานะที่ชวยสนับสนุน
การสรางคุณคา(Value Creation) และชวยในการปรับปรุงความสามารถในการสรางผลกําไร (Profitability) ใหกับ
บริษัท (จิตติยุทธ กาฬสงค. 2551: 5) แตในปจจุบัน มุมมองโลจิสติกสไมไดมีแคการขนสงหรือการจัดการคลังสินคา
อีกตอไป แตไดขยายขอบเขตของแนวคิดออกไปทั่วทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ดังจะเห็นได
จากคํานิยามของ Council of Logistics Management (CLM) ที่กลาวไววา “โลจิสติกส” คือ “สวนหนึ่งของ
กระบวนการโซอุปทาน เริ่มตั้งแตการวางแผนเพื่อนําไปปฏิบัติ การควบคุม การไหลเวียนของสินคาการบริการและ
ขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดเริ่มตนไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค เพื่อที่จะบรรลุถึง
ความตองการของลูกคา” (Council of Logistics Management อางถึงใน วราภรณ ทองเกง. 2551: 12) ตอมา
Institute of Logistics and Transport ไดมีการขยายคํานิยามดังกลาวออกไป กลาวคือคําวา “โลจิสติกส”
หมายถึง “การวางตําแหนง ของทรัพยากรอยางมีความสัมพันธกับเวลา หรือการจั ดการกลยุทธ ของโซอุปทาน
โดยรวม” และ “โซอุปทาน” คือ “อนุกรมของเหตุการณที่มุงมั่นในการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งจะรวม
เอาการจัดหาการผลิตการกระจายสินคา และการกําจัดทิ้ง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การขนสง การจั ดเก็บ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Institute of Logistics and Transport อางถึงใน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ออนไลน. 2555) จากนิยามขางตนอาจกลาวไดวา คําวา “โลจิสติกส” เปนสวนหนึ่งของหวงโซอุปทาน (Supply
chain) ซึ่งถูกมองในภาพรวมวา เปนกระบวนการที่สรางสรรคคุณคา (Value) ใหกับลูกคา ซึ่งกระบวนการหวงโซ
อุปทาน แบงออกเปน 2 กระบวนการคือ กระบวนการเพิ่มคุณคา (Value Added Process) และกระบวนการโลจิ
สติกส (Logistics Process) สําหรับ กระบวนการเพิ่มคุณคา เปนกระบวนการที่แปรสภาพวัตถุดิบไปเปนผลิตภัณฑ
หรือเปนชิ้นสวนวัตถุดิบที่มีคุณคา พรอมที่จะผานกระบวนการเพิ่มคุณคา เพื่อใชในขั้นตอนตอไป ซึ่งกระบวนการ
เพิ่มคุณคาจะหมายถึงเครื่องจักรประเภทตาง ๆ กระบวนการผลิตตาง ๆ ที่จะเกี่ยวพันกับคุณคา หรือประโยชน
โดยตรงตอลูกคา เพราะคุณลักษณะของกระบวนการเหลานี้ จะตรงกับคุณคาซึ่งเปนลักษณะและขอกําหนดใน
ผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา ดังนั้น บุคคลที่มีสวนเกี่ยวพันกับกิจกรรมตรงนี้ จะตองมี
ความรูความสามารถเฉพาะทาง ในแตละชนิดของกระบวนการผลิต โดยใชความรูเชิงเทคนิค และเชิงวิทยาศาสตร
เพื่อกอใหเกิดการบริหารจัดการในกระบวนการเพิ่มคุณคา (Filipiak. 2013 : 145)
อยางไรก็ตาม ปญหาอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่ง ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ
ประเทศไทยนั้น ก็คือ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการแบงปนองคความรู ความสัมพันธระหวางรูปแบบ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership styles) และ การแบงปนองคความรู (Knowledge
sharing) (Lead 1)
ทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Theory)
แนวคิดเรื่องภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเริมตนขึ้นโดย Berns (1978 : 19-20) ซึ่งไดอธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะชองผูนํารูปแบบนี้ไววา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนกระบวนการซึ่งยกระดับคุณธรรมและแรงจูงใจของ
ทั้งผูนําและผูตามใหเพิ่มสูงขึ้น ผูนําจะตองมีคุณธรรม มีจริยธรรม และยกระดับจิตสํานึกของผูตามผานการแสดง
อุดมคติ และคานิยมทางคุณธรรม โดยที่คานิยมที่สรางขึ้นไมไดอยูบนพื้นฐานของอารมณตางๆ เชนความกลัว ความ
โลภ ความเกลี ยดชั ง ฯลฯ นอกจากนี้ ภาวะผู นําการเปลี่ ยนแปลงยัง กระตุน ใหผู ตามเกิดความตองการที่สู งขึ้น
ตามลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow. 1954) เบอรนไดเสนอแนวคิดในการพิจารณาวา บุคคล คนหนึ่ง
จะมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยดูตามหลักเกณฑดังนี้
1. การแสดงคานิยมอันเปนแบบอยาง (Model values) ที่ดีงามใหผูตามไดปฏิบัติตาม
2. คานิยมอันมุงเนนผลลัพธ (End values) ที่เกิดแกผูนําและผูตาม
3. มีอิทธิพลในทางบวกตอผูตาม (Positive Influence)
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ตอมาแบส (Bass. 1985 : 24-26) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยมีพื้นฐานแนวคิด
มาจากเบอรน โดยกลากลาววาแนวความคิดของเขาแตกตางจากแนวคิดของเบอรนโดยสรุป 3 ดานคือ 1. แบสได
เพิ่ ม มุ ม มองผลกระทบในตั ว ผู นํ า ที่ มี ต อผู ต ามคือ การ ขยายขอบเขตความต อ งการของผู ต ามให เ พิ่ ม มากขึ้ น
2. ตามแนวคิดของเบอรน มองวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตองมีคุณธรรม มีจริยธรรม อีกทั้งยังมองวา สังคม
ไดรับผลประโยชนจากการกระทําของผูนําหรือไม นั่นคือในความคิดเห็นของเบอรน ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองเปน
ผูทําประโยชนใหแกสังคม สวนในความคิดของแบสนั้น มองที่คุณคาของผูนํา และ มองในแงของระยะเวลา วาการ
กระทําของผูนํานั้นสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในตัวผูตามเปนระยะเวลานานหรือไม 3. เบอรนมองวาภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน และ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยูบนเสนเดียวกัน แตอยูกันคนละดาน ในขณะที่แบสมองวา มิติของ
ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และ ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงนั้นแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด Bass, Avolio and
Howell (อางถึงใน Bass 1996 : 5-7) ไดทําการวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยแบง
ออกเปน 4 องคประกอบคือ
1. การมีอทิ ธิพลอยางมีอุดมการณ (Idealized Influence)
2. การสรางสรางแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)
3. การกระตุนทางปญญา (Intellectual Stimulation)
4. การตระหนักถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualize Consideration)
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะใชโครงสรางองคประกอบ ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน ของแบส อโวลิโอ และ
โฮเวลลในการกําหนดองคประกอบของตัวแปรภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ
ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง
การมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การสรางแรงบันดาลใจ

การกระตุนทางปญญา
การตระหนักถึงความเปน
ปจเจกบุคคล

ภาพ 1.1 องคประกอบของภาวะผูนาํ การเปลี่ยนแปลง
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การแบงปนองคความรู (Knowledge sharing)
การแบงปนองคความรู (Knowledge sharing) (Lead3 องคประกอบ) ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอได
ดังนี้Nonaka, Krogh and Voelpel (2006) ใหคําจํากัดความคําวา การแบงปนความรู ไววา เปนกระบวนการการ
เรียนรูเพื่อใหไดมาซึ่ง การรับรู และความรูใหมๆ ดังนั้นการแบงปนความรูจึงอาจหมายถึงกิจกรรมทางสังคมที่
ตองการการสนับสนุน (Supportive behavior) และแรงจูงใจ (Motivation)เปนปจจัยที่กระตุนใหเกิดการแบงปน
องคความรู (Xue et al., 2010; Liao, Fei, & Chen, 2007) หากปราศจากการแบงปนความรูแลวองคความรูก็จะ
ไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ (Srivastava et al. 2006)
การแบงปนความรูอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบุคคลหนึ่ง โดยการที่บุคคลนั้นมีการแบงปนความคิดใหมๆ
การใหคําแนะนํา ขอมูล ประสบการณ และ ทักษะ สูสมาชิกในองคกร หรือทีมงาน ( Bartol & Srivastava, 2002;
Davenport & Prusak, 1998). Hoof and Ridder (2004) ไดเสนอวา การแบงปนความรูแบงออกไดเปน
2 องคประกอบคือ การใหองคความรู (Knowledge donation) ซึ่งหมายถึงกระบวนการถายทอดความรูโดยการจัด
ระบบสื่อสารที่ดีใหแกบุคคลภายในองคกร องคประกอบที่สองคือการเก็บรวบรวมความรู (Knowledge collection)
ในทางกลับกันหมายถึง กระบวนการในการรับความรูจากบุคคลอื่นๆ โดยการเชื้อเชิญใหผูมีความรู มาถายทอดความรู
ให การแบงปนความรูเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จในการเปลี่ยนความรูของบุคคลากรใหกลายเปนความสามารถ
ขององคกร (Frey & Oberholzer-Gee. 1997). ผลจากงานวิจัยที่ผานมาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไดแสดง
หลักฐานใหเห็นวา การแบงปนความรูมีประโยชนหลายประการไดแก การเพิ่มขึ้นของความสามารถทางนวัตกรรม
และการกระตุนใหผลการปฏิบัติของทีมงานดีขึ้น (Tsai, 2001; Dyer & Nobeoka. 2000 ; Darroch. 2005)
การใหความรู
การแบงปนความรู
การเก็บรวบรวมความรู

Innovation Capability (KS and INNO)
มีนักวิชาการไดศึกษาเกี่ยวกับ Innovation capability (KS and INNO) ไวหลายทาน ผูวิจัยสามารถ
นําเสนอไดดังนี้
Schumpeter (1930) ไดใหความหมายของคําวา นวัตกรรม ไววา เปนสวนผสมของความตั้งใจและ
วิธีการในการที่จะคิดคนสิ่งใหมที่แตกตางและมีคุณภาพที่ดีกวาสิ่งเดิมๆใหแกองคกร งานวิจัยจํานวนมากไดใหความ
สนใจกับความสัมพันธระหวางการแบงปนและนวัตกรรมขององคกร (Song, Fan andChen, 2008) องคกรตองมี
ความเปนองคกรนวัตกรรมเพื่อที่จะสามารถผลิต ผลิตภัณฑที่มีคุณคา และสามารถทําใหธุรกิจมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน ดังที่ Jantunen (2005) ไดกลาววา การแบงปนความรูในเชิงบวกจะชวยพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันของธุรกิจ มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของความสามารถ
เชิงนวัตกรรมขององคกร ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะบงชี้ความสามารถดานอื่นๆขององคกรที่จะเอื้อใหองคกรมี
ความสามารถเชิงนวัตกรรม อยางไรก็ตาม ความสามารถเชิงนวัตกรรม เปนสวนประสมของการเรียนรูเทคโนโลยีที่
นํ า มาใช ใ นการพั ฒ นาเทคโนโลยี และความสามารถในการผลิ ต ขององค ก ร รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ(Cooke,2008; Forsman, 2009, Shuen, 2008, Romijn and Albalajedo. 2002)ไดสรุป
องคประกอบของความสามารถเชิงนวัตกรรมไว 4 องคประกอบคือ
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1. ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology development capability) หมายถึง
ความสามารถของธุรกิจในการที่จะซึมซับเทคโนโลยีลาสุดหรือดีที่สุดและสามารถนําเทคโนโลยีนั้นมาใชเพื่อใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตอความสามารถในการผลิต หรือ ความสามารถดานอื่นๆอันจะนําไปสูประสิทธิภาพ
2. ความสามารถทางการผลิต (Production capability) หมายถึงความสามารถในการผลิต ผลิตผลใหได
ตามเปาหมาย โดยใชองคความรู และทักษะและ เทคโนโลยีที่มีอยูในขณะนั้น
3. ความสามารถในการจัดการ (Management capability) หมายถึงความสามารถในการนําผลที่ไดจาก
การพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี มาใชกับกระบวนการผลิต หรือ การซื้อขายสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความสามารถในการลดตนทุนในการสงผานสินคา (Transaction capability) หมายถึงความสามารถ
ในการลดตนทุนทางการตลาด การตอรองแลกเปลี่ยน และ การขนสงสินคา
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ความสามารถทางนวัตกรรม จึงประกอบดวย 4 องคประกอบดังรูป

ความสามารถในการ
พัฒนาเทคโนโลยี

ความสามารถในการผลิต
พัฒนาการผลิต

ความสามารถทาง
นวัตกรรม
ความสามารถ
ในการจัดการ

ความสามารถในการลด
ตนทุนการสงผานสินคา

ผลการดําเนินการขององคการ
ดัชนีชีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) เปนเครื่องมือนําทางที่สําคัญสําหรับ
ผูบริหารในการที่จะเขาใจหรือไดรับรูวา ธุรกิจของตนอยูบนเสนทางไปสูความสําเร็จหรือไม หรือธุรกิจนั้นๆประสบ
ความสําเร็จในระดับใด ดัชนีวัดผลการดําเนินงานที่ถูกตองจะสามารถทําใหผูบริหารไดเห็นถึงผลการดําเนินงานของ
บริษั ท รวมถึง ปญหาที่ ตองได รับ การแกไข หากปราศจากดัช นีชี วัด ผลการดําเนิน งานผูบ ริหารก็จะทํางานโดย
ปราศจากทิศทาง Bernard Mar (2012: pp.179-) ไดเสนอดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจไว 5 ดาน
ประกอบดวย
1. มิติดานการเงิน (Financial perspective)
2. มิติดานลูกคา (Customer perspective)
3. มิติดานการตลาด (Marketing perspective)
4. มิติดานการผลิต และหวงโซอุปทาน (Production process and supply chain perspective)
5. มิติดานพนักงาน (Employee perspective)
6. มิติดานความรับผิดชอบตอสังคม (Social responsibility perspective)
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จากดัชนีชี้วัดดังกลาว สามารถสรุปเปนองคประกอบที่ใชชี้วัดผลการดําเนินงานของธุรกิจดังแสดงในภาพ
มิติการเงิน
มิติลูกคา
ผลการดําเนินงาน
ขององคกร

มิติการตลาด

มิติการผลิตและหวงโซ
อุปาทาน
มิติความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การพัฒนาโมเดลการวิจัย
1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการแบงปนความรู
1.1 Rawung ,Wuryaningrat and Elvinita (2015) ทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนําแบบ
แลกเปลี่ยน และผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการแบงปนความรู : กรณีศึกษาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางใน
ประเทศอินโดนีเซีย (THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL AND TRANSACTIONAL LEADERSHIP ON
KNOWLEDGE SHARING: AN EMPIRICAL STUDY ON SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN INDONESIA)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและบงชี้คุณลักษณะของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงที่ผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางจะสามารถนําไปใชเพื่อสงเสริมใหเกิดการแบงปนความรูภายใน
องคกร ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูป ระกอบธุรกิจการผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดสุลาเว
สี ประเทศอินเดียจํานวน 176 คน การวิเคราะหทําโดยใชสถิติ Variant-based structural equation model
หรือ Partially Least Square (PLS-SEM) ผลการวิเคราะหพบวา ภาวะผู นําการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
องคประกอบดานการสรางแรงบันดาลใจ และ การใหความใสใจเปนรายบุคคล มีผลในเชิงบวกตอการแบงปน
ความรูภายในองคกร
1.2 Pauliene (2011) ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและการแบงปนความรูในองคกร
หลากหลายวัฒนธรรม (TRANSFORMING LEADERSHIP STYLES AND KNOWLEDGE SHARING IN A
MULTICULTURAL CONTEXT) ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบธุรกิจขามชาติจํานวน 150
ในประเทศลิธัวเนีย โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ SEM ผลการศึกษาพบวา ในองคกรที่มี
วัฒนธรรมหลากหลายนั้น ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอการแบงปนความรู
ภายในองคกรดวยเชนกัน
จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในเชิงบวกตอการแบงปนความรู
ภายในองคกรดังแผนภาพ
ปจจัยภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง

การแบงปนความรู
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยที่เกี่ยวของระหวางการแบงปนความรู และ ความสามารถทางนวัตกรรม
Aktharsha and Sengottuvel (2016) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการแบงปนความรู และ
ความสามารถทางนวัตกรรม: กรณีศึกษาฝายบุคลากรในโรงพยาบาล (Knowledge Sharing Behavior and
Innovation Capability: HRM Practices in Hospitals) วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้คือ ศึกษา
ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคลากร การแบงปนความรู และ ความสามารถทางนวัตกรรมของโรงพยาบาล
กลุมตัวอยางของการวิจัยคือนางพยาบาลจํานวน 175 คน จากจํานวนประชากรพยาบาล 750 คนใน 4 โรงพยาบาล
ที่ตั้งใน อําเภอ ติลุชิราปาลิ ประเทศอินเดีย ผลของการศึกษาพบวา การบริหารบุคลากร ในดานของ การคัดสรร
บุคลากร การประเมินผล และ การใหรางวัลมีผลตอการแบงปนความรู ในขณะที่ การแบงปนความรูมีอิทธิพลใน
ทางบวกตอการเปนองคกรนวัตกรรมขององคกร
SALIH (2013) ศึ กษาความสั มพั นธ ระหว าง ป จจั ยที่ สง เสริม การแบง ปน ความรู ความสามารถทาง
นวัตกรรม และ ผลผลิตนวัตกรรมขององคกร (EXPLORING THE LINK BETWEEN KNOWLEDGE SHARING
ENABLERS, INNOVATION CAPABILITY AND INNOVATION PERFORMANCE) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของปจจัยที่สงเสริมการแบงปนความรูที่มีตอความสามารถทางนวัตกรรม และ ผลผลิตนวัตกรรมของ
องคกร กลุมตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยธุรกิจจํานวน 200 แหงในอําเภอ คาราแมนนาราส ในประเทศ
อินเดีย เก็บขอมูลโดยใชการสงอีเมล และไดรับคําตอบที่สมบูรณกลับ 51 ราย การวิเคราะหขอมูลใช Partial Least
Squares (PLS) Stuctural Equation Modelling (SEM) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงเสริมการแบงปนความรู
บางองคประกอบมีอิทธิพลในเชิงบวกตอความสามารถทางนวัตกรรม นอกจากนี้ยังพบอิทธิพลในเชิงบวกของการ
แบงปนความรูที่มีตอผลผลิตนวัตกรรม
จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยการแบงปนความรู มีอิทธิพลในเชิงบวกตอความสามารถ
ทางนวัตกรรมดังแผนภาพ

การแบงปนความรู

ความสามารถทางนวัตกรรม

งานวิจัยที่เกี่ยวของความสามารถทางนวัตกรรม และ ผลการดําเนินการ
Ho and Chang (2015) ทําการศึกษาเรื่อง ความสามารถทางนวัตกรรม ความสามารถทางการบริการ
และผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกส (INNOVATION CAPABILITIES, SERVICE CAPABILITIES AND
CORPORATE PERFORMANCE IN LOGISTICS SERVICES) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อระบุปจจัย
สนับสนุนใหเกิดผลผลิตทางนวัตกรรม ประกอบดวย ความสามารถทางนวัตกรรม และ ความสามารถทางการ
บริการ และ ผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกส ทําการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากรายชื่อผูประกอบธุรกิจในไดเรคทอ
รี่ของ สมาคมผูประกอบธุรกิจโลจิสติกส ของประเทศไตหวัน ป 2013 โดยสงจดหมายทางไปรษณียไปยังบริษัท
ดังกลาวจํานวน 272 บริษัท และไดรับตอบกลับมาจํานวน 251 บริษัทผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษาพบวา
ความสามารถนวัตกรรม ความสามารถทางการบริการมีความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินการของบริษัท
นอกจากนี้ยังพบวา ความสามารถทางนวัตกรรมมีความสัมพันธในทางบวกกับความสามารถทางการบริการอีกดวย
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MANDAL & KORASIGA (2015) ทําการศึกษาเรื่อง มุมมองเชิงประจักษและเชิงบูรณาการของธุรกิจโลจิ
สติกส ตอ นวัตกรรมหวงโซอุปทาน และผลการดําเนินงานของธุรกิจ (AN INTEGRATED-EMPIRICAL LOGISTICS
PERSPECTIVE ON SUPPLY CHAIN INNOVATION AND FIRM PERFORMANCE) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมหวงโซอุปทาน ที่มีตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ ดําเนินการเก็บขอมูลจากผู
ประกอบอาชีพดานโลจิสติกส จัดซื้อ หวงโซอุปทาน ในอุตสาหกรรมตางๆกันในประเทศอินเดียจํานวน 169 คน
การวิเคราะหขอมูลใช Partial Least Squares (PLS) Stuctural Equation Modelling (SEM) ผลการศึกษา
พบวา นวัตกรรมหวงโซอุปทาน มีอิทธิพลในเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ
จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยความสามารถทางนวัตกรรม มีอิทธิพลในเชิงบวกตอ ผลการ
ดําเนินงานขององคกรดังแผนภาพ
ความสามารถทาง
นวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํากับผลการดําเนินงาน
ABRROW (2013) ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและ ผลการดําเนินการขององคกรในภาค
สาธาณสุข โดยมีองคกรแหงการเรียนรู และทุนทางปญญาเปนตัวแปรกด (Transformational Leadership and
Organisational Performance in the Public Healthcare Sector: The Role of Organizational Learning
and Intellectual Capital) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ
ผลการดําเนินงานขององคกร ภายใตองคกรแหงการเรียนรู และ ทุนทางปญญาของภาคสวนสาธารณสุข ในประเทศ
อาหรับเอมิเรต เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม ทําการเก็บขอมูลจากลูกจางของโรงพยาบาล
จํานวน 10 แหงในประเทศอาหรับเอมิเรต การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชสถิติโมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structure
Equation Model: SEM) เพื่อทดสอบความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัวแปรหลักของการศึกษา ผลการศึกษา
พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลในทางบวกตอผลการดําเนินการขององคกร โดยมีปจจัยการเปนองคกร
แหงการเรียนรู และ ปจจัยดานตนทุนทางปญญาเปนตัวแปรกด (Suppressor variable)
Emmanuel & Abasilim (2012) ทําการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคกร ภายใตบริบทของประเทศไนจีเรีย (Impact of
Transactional and Transformational Leadership Styles on Organisational Performance: Empirical
Evidence from Nigeria) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน และ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคกร ภายใตบริบทของประเทศไนจีเรีย การวิจัยครั้งนี้
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการดําเนินงานขององคกรไดรับ
การประเมินโดยแบงเปน 3 สวนคือ ความทุมเท (effort) ความพึงพอใจ (satisfaction) และ ประสิทธิภาพ
(effectiveness) เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 184 คนจากธุรกิจขนาดกลางในประเทศไนจีเรีย ทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการถดถอยเชิงพหุและสถิติสหสัมพันธ ผลการศึกษาไดแสดงวา ในขณะที่ภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงมี อิทธิ พลในเชิ งบวกอย างสูง ตอผลการดํา เนิน งานขององคกรภาวะผู นําแบบแลกเปลี่ยนสง ผลใน
ทางบวกเพียงเล็กนอยตอผลการดําเนินงาน
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จากผลการศึกษาขางตนจึงพอสรุปไดวา ปจจัยความสามารถทางนวัตกรรม มีอิทธิพลในเชิงบวกตอ ผลการ
ดําเนินงานขององคกรดังแผนภาพ

ความสามารถทาง
นวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการแบงปนความรู และ ผลการดําเนินงาน
OZER AND VOGEL(2015) ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการแบงปนความรู และ ผลการ
ปฏิบัติงานในกลุมนักพัฒนาซอฟทแวร (Contextualized Relationship Between Knowledge Sharing and
Performance in Software Development) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงการแบงปนความรู
ระหวางนักพัฒนาซอฟทแวรคอมพิวเตอร และ ศึกษาความสัมพันธระหวางการแบงปนความรูระหวางนักพัฒนา
ซอฟทแวรในองคกร และ ผลการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางคือ นักพัฒนาซอฟทแวรระดับปฏิบัติการจํานวน 309 คน
และ ระดับหัวหนางาน 117 คน ที่ประกอบอาชีพอยูในฮองกง ใชแ บบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล
ผลการศึกษาไดแสดงวา การแบงปนความรูมผี ลในทางบวกตอผลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาซอฟทแวรที่ไดรับการ
ถายทอดความรู ยิ่งไปกวานั้นผลการศึกษายังพบวา ความสัมพันธดังกลาวจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อนักนักพัฒนาซอฟทแวรที่
ไดรับการถายทอดความรู มีผลการปฏิบัติงานที่ดีอยูแลว หรือ มีปฏิสัมพันธทางสังคมในระดับที่ดีกับหัวหนางาน
Singh and Power(2014) ทําการศึกษาเรื่อง การแบงปนความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม การบูรณาการของ
หวงโซอุปปาทาน และผลการดําเนินงานของธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย (Innovative knowledge sharing,
supply chain integration and firm performance of Australian manufacturing firms) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ ทดสอบความสัมพันธระหวางการแบงปนความรู และ ผลการดําเนินงานของบริษัท ผูวิจัยทําการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากธุรกิ จในอุตสาหกรรมการผลิตจํานวน 418 บริษัทในประเทศออสเตรเลีย เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และขอมูลทุติยภูมิ การวิเคราะหขอมูลทําโดยใชสถิติสมการเชิงโครงสราง (Structural equation
model : SEM) ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของการแบงปนความรูทั้งสามองคประกอบ อันไดแก การแบงปน
ความรูภายในองคกร การแบงปนความรูกับลูกคา และ การแบงปนความรูกับซัพพลายเออร มีความสัมพันธกัน
คอนขางสูง และ สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลการดําเนินงานขององคกรไดรอยละ 75 ซึ่งหมายถึงวา
การแบงปนองคความรูโดยรวมสามารถสงเสริมผลการดําเนินงานขององคกรได
จากผลการศึ กษาขา งต น จึ ง พอสรุป ได ว า ป จ จั ย การแบ ง ป น ความรู มี อิท ธิ พลในเชิ ง บวกต อ ผลการ
ดําเนินงานขององคกรดังแผนภาพ

ปจจัยการแบงปนความรู

ผลการดําเนินงาน
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ผล/ สรุปผลการวิจัย
จากลําดับขั้นตอนการพัฒนาโมเดลดังแสดงมาแลวขางตน สามารถนํามาบูรณาการเปนโมเดลของบทความ
ครั้งไดดังภาพ
H4
H1
ภาวะผูผน ําการ
เปลี่ยนแปลง

H2
การแบงปน
ความรู

H5

H3
ความสามารถ
ทางนวัตกรรม

ผลการ
ดําเนินการ

กรอบแนวคิดและโมเดลที่ใชสําหรับการวิจัย
จากแนวคิดทฤษฎีตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศสามารถสรุปไดวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
(Transformation Leadership) หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผูนําแสดงใหเห็นในการจัดการ หรือการบริหารงาน
เปนกระบวนการที่ผูนํามีอิทธิพลตอผูตามและผูรวมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนแปลงความพยายามของ
ผูรวมงานใหสูงขึ้นกวาความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผูรวมงานไปสูระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพ
มากขึ้น ทําใหเกิดความตระหนักรูในภารกิจและวิสัยทัศนของกลุม จูงใจใหผูรว มงานมองไกลเกินกวาความสนใจของ
พวกเขา ไปสู ป ระโยชน ข องกลุ มหรื อสั ง คม ซึ่ ง กระบวนการที่ ผู นํ า มี อิท ธิ พ ลต อผู รว มงาน จะกระทํ า โดยผ า น
องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ คือ การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การกระตุน
ทางปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล
ทั้งนี้ลักษณะของผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปคือ 1) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) เปนคนกลาเปดเผย 3)
เปนคนที่เชื่อมั่นในคนอื่น 4) ใชคุณคาเปนแรงผลักดัน 5) เปนผูเรียนรูตลอดชีวิต 6) มีความสามารถที่จะเผชิญกับ
ความสลับซับซอน และ 7) เปนผูมองการณไกล
โดยอาศั ย คุ ณ ลั ก ษณะของผู นํ า การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า ว ผู นํ า จึ ง จะดํ า เนิ น การเป น ผู บ ริ ห ารความ
เปลี่ยนแปลงโดยการตรวจวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง ระบุการตอตานการเปลี่ยนแปลง กําหนดและมอบหมายความ
รับผิดชอบ พัฒนายุทธศาสตรการบริหารและการนําไปใช ตลอดจนติดตามการตรวจประเมินความกาวหนาในการ
บริหารความเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ

อภิปรายผลขอเสนอแนะนํา
จากการศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงพบวา “ผูนําจะมีการถายโอนหนาที่,ความรับผิดชอบและอํานาจ
ที่สําคัญ และขจัดขอจํากัดการทํางานที่ไมจําเปนออกไป ผูนํามีการดูแลสอนทักษะใหแกผูตามที่มีความจําเปนตอง
แกปญหา ตองการการริเริ่ม การกระตุนการมีสวนรวมในการตัดสินใจที่สําคัญ การกระตุนการแขงขันความคิด การ
ตระหนักในขอมูลที่เกี่ยวของ การสงเสริมความรวมมือ และการทํางานเปนทีม รวมทั้งสงเสริมการแกปญหาแบบ
สรางสรรคในการบริหารความขัดแยงตางๆ ผูนําจะทําการปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบการบริหาร เพื่อเนน
และสรางคานิยมและวัตถุประสงคหลักขององคกร และบทสรุปของการพัฒนาแบบจําลองเชิงสาเหตุระหวางรูปแบบ
ภาวะผูนํา การแบงปนความรู ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีอิทธิพลตอ ผลการดําเนินการของธุรกิจโลจิสติกสใน
ประเทศไทย ในครั้งนี้คือ ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงดวยการใชนวัตกรรมตางๆมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงตองใชทั้งศาสตร

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



และศิลปในการจัดการของผูบริหาร โดยพบวาภาวะผูนําเชิงสรางสรรค มีความสําคัญตอผูบริหารธุรกิจโลจิสติกส
ทั้งนี้จากการวิเคราะหองคประกอบภาวะผูนําเชิงสรางสรรคมีลักษณะดังนี้คือ มีความยืดหยุน , มีจินตนาการ และมี
การแกไ ขป ญหาอย า งสรา งสรรค สามารถแสดงออกได อย า งเหมาะสม มี ความสามารถในการปรับ ตั ว เขา กับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มีความทาทายในการทํางาน มีการสร างภาพความคิดที่มีเปาหมายชัดเจน
สามารถใชกลยุทธทางความคิดในการสรางกระบวนการทํางาน สามารถตัดสินใจในการแกปญหาได
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ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว
Success Factors for Family Business

ผูวิจัย

ดร.วรินทรทิพย กําลังแพทย
ดร.ยศพงศ รัตนมุง

บทคัดยอ
ปจจุบัน ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยจํานวนมาก ไดมีการสงผานธุรกิจจากรุนที่ 1 (ผูบุกเบิก และกอตั้ง)
ไปสูรุนที่ 2 และในบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไดเริ่มสงผานธุรกิจสูรุนที่ 3 ซึ่งจากงานวิจัยจํานวนมาก มักพบวา
ธุรกิจครอบครัวจะดํารงอยูไดไมเกิน 3 รุนเทานั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาหาปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนิน
ธุรกิจครอบครัว โดยใชแนวคิดคุณลักษณะของผูประกอบการของ Dessand Lumpkin (2005) มาศึกษา จึงพบวา
ในการศึกษาตัวชี้วัดภาวะความเปนผูประกอบการที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว พบวา ตัววัดภาวะ
ความเปนผูประกอบการ 5 องคประกอบของ Lumpkin and Dess (2005) อันไดแก ความเปนอิสระในการ
บริหารงาน ความมีนวัตกรรม การทํางานเชิงรุก ความกาวราวในการแขงขันและ การยอมรับความเสี่ยง สามารถ
นํามาอธิบ ายภาวะความเป นผู ประกอบการในธุ รกิจครอบครัวได ชัด เจนที่ สุด สํ าหรับ การศึ กษาเกี่ย วกับธุ รกิจ
ครอบครัวแลว ภาวะความเปนผูประกอบการนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอธิบายถึงความสามารถในการดําเนิน
กิจการและผลักดันใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน (Nordqvist, 2008) ซึ่งทําใหธุรกิจมีศักยภาพในการการดําเนินธุรกิจที่
เดนชัดมาก (Eddleston et al., 2008)
คําสําคัญ : ธุรกิจครอบครัว,ภาวะความเปนผูประกอบการ
Abstract
Currently, many family businesses in Thailand. Businesses from the first generation
(pioneers and founders) have gone through the second generation, and in some businesses
or industries, businesses have begun to migrate to third generation. From a lot of research
often found that family businesses can not exceed three generations. Therefore, the
researcher is interested in studying factors of success of family business. Using the
entrepreneurial concept of Dessand Lumpkin (2005), It was found in the study of
entrepreneurial indicators that affect the success of a family business, the five dimensions
of entrepreneurship such as Autonomy, Innovativeness, Proactiveness, Competitive
Aggressiveness and Risk Taking. It can be described as entrepreneurship in the family
business as clearly as possible. For family business study found that entrepreneurship is
critical to explaining the ability to run a business and drive sustainable business growth.
(Nordqvist, 2008). This makes the business has a very clear business potential.
Key Words : family businesses, Entrepreneurship
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บทนํา
ปจจุบัน ธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยจํานวนมาก ไดมีการสงผานธุรกิจจากรุนที่ 1 (ผูบุกเบิก และกอตั้ง)
ไปสูรุนที่ 2 และในบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมไดเริ่มสงผานธุรกิจสูรุนที่ 3 ขณะที่ผลการสํารวจธุรกิจครอบครัว
ของ Price Waterhouse ในป พ.ศ. 2555 ระบุวา อัตราการอยูรอด (Survival Rate) ของธุรกิจครอบครัวรุนที่ 2
คิดเปนรอยละ 30 ของอัตราการอยูรอดของรุนที่ 1 ที่รอยละ 100 และอัตราการอยูรอดของธุรกิจครอบครัวรุนที่ 3
และ 4 จะคิดเปนรอยละ 12 และรอยละ 3 (ตามลําดับ) ของรุนที่ 1 ซึ่งถือเปนสัดสวนการอยูรอดที่สอดคลองกับ
ความเชื่อวา ธุรกิจครอบครัวจะดํารงอยูไดไมเกิน 3 รุนเทานั้น
ถึ ง อย า งไร ทางออกสํ า หรั บ ทายาทธุ ร กิ จ รุ น ที่ 2 หรื อ 3 หรื อ 4 ในการสานต อ ธุ ร กิ จ ครอบครั ว
คื อ การศึก ษาและประยุ กต ศ าสตร การบริหารธุ รกิจ สู ธุ ร กิจ ครอบครั ว หรื อแม แ ต การเลื อกศึ ก ษาศาสตรการ
บริหารธุรกิจครอบครัว (Family Business Management) โดยตรง ซึ่งกําลังเปนที่สนใจในสถาบันการศึกษาของ
ตางประเทศเปนอยางมาก ถึงอยางไร ทางออกของธุรกิจครอบครัวที่ตองการพัฒนาธุรกิจใหดํารงอยูอยางยั่งยืน
แมจะเปลี่ยนผานการบริหารจากรุนสูรุน ที่ศาสตราจารย Mary B. Rose ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรธุรกิจแหง
มหาวิทยาลัย Lancaster ไดเสนอแนะไวอยางนาสนใจ คือ ธุรกิจครอบครัวควรกําหนดระบบการสืบทอดการ
บริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เชน การคัดเลือกทายาทที่มี ความรู ความสามารถ อยางแทจริง หรือแมแตการ
ยอมรับที่จะเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามาเปนผูนําธุรกิจในสถานะของ “นักบริหารมืออาชีพ” เพื่อเตรียมความ
พรอมแกทายาทธุรกิจของครอบครัวที่จะกาวขึ้นมาเปนผูนําธุรกิจของครอบครัวในรุนตอๆ ไป
ดังที่ทราบดีถึงสถานะของวิสาหกิจในประเทศไทย ที่กวารอยละ 80 จัดเปนธุรกิจครอบครัว และมีกวา
20 องคกรธุรกิจที่จัดอยูในกลุม SET50 ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Price Waterhouse ซึ่งระบุวารอยละ 80
ของธุรกิจในเอเซียเติบโตจากธุรกิจครอบครัว ขณะที่กวารอยละ 40 ของ 500 อันดับแรกขององคกรธุรกิจขนาด
ใหญในสหรัฐอเมริกา คือ ธุรกิจครอบครัว จึงแสดงใหทราบวาธุรกิจครอบครัวมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ทุกประเทศ และในระดับโลกเปนอยางมาก แมธุรกิจครอบครัวจะมีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
แตล ะประเทศสู ง แตธุ รกิจครอบครัว โดยทั่ว ไป จะมีจุ ดออนที่จํ ากัดการเติบโตทางธุ รกิจที่สํ าคั ญ คือ ขาดการ
แยกแยะทรัพยสิน หนี้สิน และอื่นๆ ระหวางธุรกิจและครอบครัวที่ชัดเจน ขาดนโยบายและรูปแบบการบริหารที่
ชัดเจน โดยใหความสําคัญกับบุคคลมากกวาระบบ การตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจ อาจจะยึดถือความสัมพันธมากกวา
เหตุผลหรือหลักการที่เหมาะสม ในสถานะและมุมมองของนักลงทุน จะพิจารณาวาธุรกิจครอบครัวอาจจะมีความ
เสี่ยงจากการบริหารธุรกิจของผูบริหารโดยไมคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนรายยอย อาจจะกลาวโดยสรุป ถึงจุดออนของ
ธุรกิจครอบครัวไทย คือ การรักษาสมดุลระหวางการบริหารธุรกิจและสายสัมพั นธระหวางสมาชิกภายในครอบครัว
ที่หากสมดุลสูญเสียไปอาจจะจํากัดการเติบโตทางธุรกิจหรือแมแตเปนแนวทางสูการลมสลายทางธุรกิจได
ทางออกที่ยั่งยืนสําหรับธุรกิจครอบครัว คือ การจัดตั้งสภาครอบครัว หรือ Family Council พรอมกับการ
กําหนดกฎหรือระเบียบตางๆ ขึ้นใชภายในครอบครัว ทั้งสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจ บทบาทและความ
รับผิดชอบในธุรกิจ การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมแกทุกฝายในครอบครัว รวมถึง แนวทางการสืบทอดการ
บริหารธุรกิจจากรุนสูรุน เปนตน Family Council จึงเปนทางออกที่ธุรกิจครอบครัวโดยทั่วไป จะสามารถประยุกต
หรือศึกษาแบบอยางความสําเร็จของการใช Family Council ในการบริหารธุรกิจครอบครัวใหประสบความสําเร็จ
ได เชน ตระกูลจิราธิวัฒน ซึ่งบริหารกลุมเซ็นทรัลฯ ใหเติบโตไดทั้งในธุรกิจคาปลีกและอื่นๆ ในประเทศไทยและ
ตางประเทศ (กระทรวงอุตสาหกรรม,2559) จากปญหาและอุปสรรคชองความยั่งยืนในธุรกิจครอบครัว ผูวิจัยจึง
สนใจศึกษาปจจัยแหงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจครอบครัว เพื่อหาปจจัยแหงความสําเร็จอยางยั่งยืนของธุรกิจ
ครอบครัว
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แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว
London Business School: LBS โดย Hayward (1989) ไดกลาวไววา ธุรกิจครอบครัวหมายถึง 1. มีหุน
ในธุรกิจมากกวารอยละ 50 และถือครองโดยครอบครัวเดียว หรือ 2. อยางนอยที่สุดรอยละ 50 ของอํานาจการ
บริหารจัดการมากจากครอบครัวเดียว และ/หรือ 3. จํานวนสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร มากกวากึ่งหนึ่งมา
จากครอบครัวเดียว
Westhead and Cowling (1997) ไดสรุปคํานิยามของธุรกิจครอบครัว หมายถึงธุรกิจที่ถือหุนโดยกลุม
ตระกูลหนึ่งที่ใหญที่สุดซึ่งอาจมีความสัมพันธทางสายเลือดหรือการแตงงาน และมีสิทธิในการออกเสียงเพียงพอที่จะ
ควบคุมการบริหารจัดการของธุรกิจไดมีการวางแผนเพื่อการถายโอนธุรกิจไปสูทายารุนที่สองหรือรุนตอไป
จากคํานิยามธุรกิจครอบครัว จะเห็นไดวา นิยามดังกลาว เปนการกําหนดความสัมพันธอยางงายเพื่อที่จะ
สามารถวัดได โดยใชเกณฑทั้ง 3 เกณฑในการกําหนดความเปนธุรกิจครอบครัว Litz (1995) กลาววา ธุรกิจขนาด
ใหญจํานวนมากเปนธุรกิจครอบครัว แมวาความเปนเจาของและการจัดการของธุรกิจจะลดลงกวารอยละ 50 แมวา
ดวยหุนสวนที่ถือเพียงรอยละ 10 หรือ 15 ของหุนสวนในครอบครัวหนึ่ง สามารถที่จะมีอิทธิพลอยางสูงในธุรกิจ
เหนือคณะกรรมการบริหาร ดวยวิธีการบริหารจัดการที่ไมเปนทางการ
ธุรกิจครอบครัว มีลักษณะและวงจรของความเปนพลวัตร (Dynamic) กลาวคือ ผูกอตั้งและ/หรือ สมาชิก
คนอื่นในธุรกิจครอบครัว ควรมีแผนและความตั้งใจที่จะสงผานความเปนเจาของธุรกิจไปยังทายาทคนอื่นๆ หรือ
อยางนอยที่สุดไปยังทายาทรุนตอไปไดในอนาคต ซึ่งถือวาเปนความตองการขั้นต่ําสุ ดสําหรับธุรกิจครอบครัวเพราะ
ความสําคัญของการถายโอนธุรกิจไปยังทายาทของครอบครัว เปนการรักษาเอาไวในดานความมั่นคงระยะยาว และ
หลักประกันในครอบครัวของการรักษาเอกภาพ (Unity) ในครอบครัว การปกปองและการธํารงไวซึ่งคานิยมและ
ประเพณี(Values and Tradition) ของครอบครัวเพื่อการสืบทอดธุรกิจและสิ่งเหลานั้นไปยังสมาชิกรุนตอไป ของ
ครอบครัว
จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การนิยามและทําความเขาใจธุรกิจครอบครัวไมไดเปนสิ่งที่จะอธิบาย
ความเปนธุรกิจครอบครัวไดทั้งหมดอยางสมบูรณ การศึกษาวิจัยในปจจุบันจึงพยายามที่จะศึกษาโดยเนนวิเคราะห
ถึงสวนประกอบของการดําเนินการทางธุรกิจ เชน ความมุงหมายขององคกร วิสัยทัศน วัฒนธรรมขององคกร การ
บริหารจัดการ เปนตนโดย Klein (2000) ไดใหขอเสนอวาการอธิบายความหมายของธุรกิจครอบครัวควรพิจารณา
จากฐานความรู เ กี่ ย วกั บ การให คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า ธุ ร กิ จ ครอบครั ว แนวคิ ด ของนั ก วิ จั ย ควรพิ จ ารณา
สภาพแวดลอมอื่นๆตลอดจนความชัดเจนในขอบเขตระหวางครอบครัวและธุรกิจ ถาครอบครัวมีอิทธิพลในธุรกิจ
และอิทธิพลที่วานี้มาจากความเปนเจาของ (Ownership) การควบคุม (Control) หรือการจัดการ(Management)
นั่นหมายความวาธุรกิจดังกลาวเปนธุรกิจครอบครัว
แนวคิดเกี่ยวกับภาวะความเปนผูประกอบการ
แนวคิ ดของความเป น ผู ป ระกอบการในองคกรนั้ น มี ค วามสํ า คัญ ต อการอธิ บ ายกิจกรรมของการเป น
ผูประกอบการ โดย Miller (1983) ไดอธิบายไววากิจกรรมของการเปนผูประกอบการธุรกิจนั้นมีอยูหลากหลายมิติ
และตองมีความผูกพันตอนวัตกรรมการผลิตและการตลาด ยอมรับความเสี่ยง มีความมุงมั่นในความสําเร็จ ซึ่ง
ลักษณะทั้ งหมดที่ กลาวมานั้นเปน ตัวผลักดันใหเกิดความสามารถในการแขงขัน ในชวงเริ่มแรกภาวะความเป น
ผูประกอบการนั้นมีความเชื่อโยงกับแนวคิดความเปนผูประกอบการในองค การ (CorporatebEntrepreneurship)
โดยมีแนวคิดวา ความเปนผูประกอบการในองคการนั้นทําใหพนักงานตางทํางานเสมือนเปนตัวประกอบการเอง ถือ
วาเปนคุณสมบัติที่องคการทั่วไปมีความตองการ(Stevenson and Jarillo, 1990)
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โดย Lumpkin and Dess (1996) กลาววาภาวะความเปนผูประกอบการควรสะทอนใหเห็นถึง
กระบวนการปฏิบัติงานในองคการ วิธีการทํางาน และรูปแบบในการบริหารจัดการ โดยเปรียบเทียบภาวะความเปน
ผูประกอบการเปนเสมือนผลลัพ ธจากกิจกรรมการดําเนินงานทั้ งหมดขององคการ และยังสงผลโดยตรงในทิ ศ
ทางบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจบริก ารอีกดวย (Lee and Lim, 2009) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ S.
Kraus et al., (2010) และ Schepers et al. (2014)ที่พบวาภาวะความเปนผูประกอบการมีความสัมพันธเชิงบวก
กับธุรกิจครอบครัวเชนกันสวนKuratko (2007) ไดอธิบายไววา ความเปนผูประกอบการนั้นเปนกระบวนการของ
การริ เริ่ม ธุ รกิ จ หรื อการสรา งสรรคสิ่ ง ใหม ๆ ใหกับ ธุ รกิ จ อย า งไรก็ต ามประเด็ น ของเขาก็คื อการใช ความเป น
ผูป ระกอบการที่เกี่ย วขอ งกับ ปรากฏการณ การสรา งสรรค ธุรกิจ ใหม ภ ายใต อ งค การเดิ มและถายโอนหรือการ
เปลี่ ย นแปลงรูป แบบการดํ า เนิน ธุ รกิจ ภายใต การกํา หนดกลยุ ท ธ ใหม นอกจากนี้ แล ว ยั ง หมายถึง ประเด็ น ของ
ความสัมพันธดานการเติบโตและการพัฒนาอีกดวยสวน Morries, Kuratko and Covin (2008) ไดอธิบายถึงกล
ยุทธที่ใชอธิบายความเปนผูประกอบการในองคการ (Corporate Entrepreneurship) แบงออกเปนกลยุทธการ
เติบโตดวยการสรางหนวยธุรกิจย อยในองคการ(Corporate Venturing) หมายถึงการแตกหนอธุรกิจดวยการ
สรางสรรคธุรกิจใหมทั้งภายในและภายนอกองคการ และการประกอบการเชิงกลยุทธ (Strategic Entrepreneurship)
หมายถึงพฤติกรรมการสรางโอกาสและความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจโดยไมจําเปนตองสรางธุรกิจใหม
สําหรับธุรกิจครอบครัวที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะมีลักษณะเฉพาะ มีการศึกษาจํานวนมากที่กลาววา
ธุรกิจครอบครัวนั้นมีผลประกอบการดีกวาธุรกิจทั่วไปที่ไมใชธุรกิจครอบครัว จึงเปนที่นาสนใจวามีปจจัยใดบางที่สง
ผลดีและผลเสียตอความสําเร็จทางการเงิน ดังนั้นเราจึงนําแนวคิดของความเปนผูประกอบการในองคกรมาใช
อธิบายภาวะความเปนผูประกอบการ โดยคุณลักษณะที่สําคัญของความเปนผูประกอบการในองคการมี 4 ลักษณะ
ไดแก (1) เปนพฤติกรรมหรือการกระทําในภาพรวมของทั้งองคการอาทิ การตัดสินใจอยางมีสวนรวม (Covin and
Slevin,1991, p. 7) (2) เปนกระบวนการในเชิงประกอบการที่เกิดขึ้นในองคการที่กอตั้งหรือดําเนินกิจการมาอยาง
มั่นคง (Pinchot et al., 1985) (3) เปนการดําเนินงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรม โดยการแสวงหาแนวคิดใหมๆ
เพื่อพัฒนาสินคาหรือบริการและกระบวนการท างานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น(Antoncic and Hisrich, 2001) และ
(4) เปน การปรับ เปลี่ ย นองคป ระกอบขององค การอาทิ การกอตั้ งหน ว ยธุ รกิจใหม การรับ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ การ
ดําเนินงานขององคการ หรือการปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคการ (Dess, Lumpkin and McGee, 1999)
สวน Dessand Lumpkin (2005) กลา ววา ภาวะความเปนผู ประกอบการควรสะทอนใหเห็นถึง
กระบวนการปฏิบัติงานในองคการ วิธีการทํางาน และรูปแบบในการบริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเทียบภาวะความเปน
ผูประกอบการ เสมือนผลลัพธจากกิจกรรมการดําเนินงานทั้งหมดขององคการโดยองคประกอบตางๆ ที่เลือกใชนั้น
ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและบริบทขององคการนั้นๆ (Vora and Polley, 2012) และไดจําแนก
องคประกอบของภาวะความเปนผูประกอบการ 5 ดาน ไดแก (1) ความเปนอิสระในการบริหารงาน (Autonomy)
(2) ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) (3) การท างานเชิงรุก(Proactiveness) (4) ความกาวราวในการแขงขัน
(Competitive aggressiveness) และ (5) การยอมรับความเสี่ยง (Risk taking) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเปนอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) หมายถึง ความเปนอิสระในการทําางานของบุคคลหรือ
กลุมบุคคล เพื่อสรางโอกาสจากแนวความคิดใหมๆ ไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายของธุรกิจ (Lumpkin and Dess,
1996, p. 140; Lee and Sukoco, 2007, p. 551) ดวยลักษณะเฉพาะของธุรกิจครอบครัวอาจจะมีขอจํากัด
โดยเฉพาะความสัมพันธที่เต็มไปดวยความขัดแยงของสมาชิกครอบครัว สวนหนึ่งมาจากสมาชิกครอบครัวมีคานิยม
และเปาหมายที่แตกตางกัน จึงทําใหทายาททีเขาไปบริหารธุรกิจขาดความอิสระในการบริหารงานอยางเต็มที่
(Dyer, 2006, p. 260) การที่ทายาทจะมีอิสระในการบริหารงานไดนั้น ตองไมมีขอจํากัดในเรื่องของวิธี การบริหาร
และการจัดการดานกลยุทธ ผูบริหารธุรกิจครอบครัวรุนอาวุโสจึงตองสนับสนุนพฤติกรรมความเปนผูประกอบการ
ใหแกทายาทที่เขามาบริหารธุรกิจโดยการอนุญาตใหบริหารงานและคิดอยางอิสระ (Gürbüz and Aykol2009,
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p.324) สามารถการตัดสินใจและดําเนินงานไดอยางเปนอิสระ (Dess and Lumpkin 2005, p. 149) ซึ่งจะสงผล
ใหประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้นรวมถึงสามารถนําพาธุรกิจไปสูแนวทางในการบริหารจัดการใหมๆ และสงเสริม
ใหเกิดนวัตกรรมอันจะสงผลตอศักยภาพในการแขงขันและประสิทธิภาพของบริษัท (Casillas and Moreno 2010,
p. 270) ตามทฤษฎีตัวแทนแสดงใหเห็นวา ธุรกิจครอบครัวนั้นมักจะมีความเปนเจาของและอํานาจในการควบคุม
ธุรกิจมากกวาธุรกิจทั่วไปดวยความรูสึกถึงความเปนเจาของทําใหทายาทที่เขามาบริหารธุรกิจครอบครัวจะไมฉกฉวย
โอกาสใหกับตนเอง แตจะใหความสําคัญกับประสิทธิภาพและการสรางประโยชนตอสวนรวมมากกวา (Anderson
and Reeb, 2003) ดังนั้นการบริหารงานในธุรกิจครอบครัวจึงมีแนวโนนที่จะบริหารงานแบบเผด็จการ รวมอํานาจ
ในการตัดสินใจไวกับผูบริหารระดับสูงหรือเจาของธุรกิจมากกวาที่จะกระจายอํานาจไปสูพนักงานในระดับอื่นๆ โดย
Nordqvist (2008) กลาววา ในมุมมองของความเปนอิสระในการบริหารงานนั้นมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของ
การบริหารธุรกิจครอบครัวในระยะยาวและยังแนะนําอีกวาเจาของธุรกิจครัวควรใหอิสระในการบริหารงานทั้ง
ภายใน (เปนอิสระจาก ผูที่มีสวนไดเสียอื่นๆ เช น ธนาคาร คูคา ลูกคา และตลาดเงิน)และภายนอก(เสริมสราง
ศักยภาพของบุคคลและทีมงานภายในองคกร) แกสมาชิกครอบครัว ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาดู
เหมื อนว า จะเป น การนํ า เสนอว า ในขณะที่ ค วามเป น อิสระในการบริหารอาจถูก มองว า เปน ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญของ
ผูประกอบการแตความเปนอิสระทั้งภายในและภายนอกนั้นจะตองพิจารณาผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจครอบครัวของสมาชิกรุนตอไป
2. ความมีนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง ความพยายามที่จะนําเสนอสิ่งใหมๆ ที่เกิดจากจาก
ประสบการณ หรือการทดลอง แลวน าไปสูพัฒนาความคิดสรางสรรค โดยมีจุดมุงหมายใหเปน กระบวนการทํางาน
สิ น ค า หรื อ บริ ก ารใหม ๆ ซึ่ ง ความมี น วั ต กรรมนั้ น ถู ก ยกย อ งว า เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของ
ผูประกอบการ การสรางสิ่งใหมเขาสูตลาด ทําใหเกิดผลกระทบสภาวะตลาดที่มีอยูในปจจุบันและเปนการกระตุน
ความตองการใหมผานกระบวนการความคิดสรางสรรค (Schumpeter, 1976) การสรางนวัตกรรมนั้นตองเกิดจาก
ความเต็มใจที่จะออกจากความสามารถที่คุนเคยหรือการปฏิบัติกิจกรรมเดิมๆ ไปสูการสรางสุดยอดเทคโนโลยี ไมวา
จะเปนนวัตกรรมที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนาจากสิ่งดั่งเดิมใหดีขึ้น หรือการสรางความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ
(Hage, 1980) นวัตกรรมจึงมีความเกี่ยวของกับบริบทของภาวะความเปนผูประกอบการ เนื่องจากแนวความคิด
ใหมๆ จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อ เจาของธุ รกิจหรือตั วผูประกอบการมีสวนรวมในการสนับสนุ นและผลักดันใหเกิด
ความคิดแปลกใหม ทําใหเกิดกระบวนการความคิดสรางสรรคที่อาจสงผลใหเกิดผลิตภัณฑ( Product) บริการ
(Service) หรือกระบวนการทํางาน (Process) ใหมๆ ในการดําเนินธุรกิจ (Dess and Lumpkin, 2005) จาก
การศึกษาที่ผานมาแสดงใหเห็นวาธุรกิจครอบครัวมีแนวโนมที่จะใหความสําคัญกับการสรางนวัตกรรมนอยกวาธุรกิ จ
ทั่วไปก็ตาม (Morck, Strangeland, and Yeung, 2000) สําหรับธุรกิจครอบครัวแลวความมีนวัตกรรมถือไดวาเปน
มิติที่สําคัญมากของ ภาวะความเปนผูประกอบการที่สงผลตอผลการดําเนินงานในระยะยาว รวมกับความเปนอิสระ
ในการบริหารงาน และการท างานเชิงรุก (Nordqvist,2008) จากการศึกษาของKellermanns , Eddleston,
Sarathy, and Murphy(2012) พบวาความมีนวัตกรรมนั้นสงผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบตอผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจครอบครัว การที่ผูนําธุรกิจครอบครัวมักจะใชระบบบริหารจากศูนยกลาง ทําใหอํานาจในการตัดสินในไมถูก
กระจายออกไปทําใหความคิดเห็นบางอยางไมอาจนํามาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางทีมบริหารได
(Ensley and Pearson, 2005) แตอยางไรก็ตามธุรกิจครอบครัวหลายๆ ธุรกิจถือกําเนิดมาจากการสรางนวัตกรรม
ใหมๆ เชน บริษัทผลิตรถยนต Ford ที่เริ่มตนธุรกิจดวยการสรางนวัตกรรมดานยานยนต และยั งคงใหความสําคัญ
กับการสรางวัฒนธรรมองคกรสูการเปนองคกรแหงนวัตกรรม (Kelly,2000) ดังนั้น จิตวิญญาณของผูประกอบการผู
กอตั้งนั้น ที่มีชีวิตอยูในความคิดและการกระทําที่เปนนวัตกรรมใหมที่มักจะแสดงความกวางขวางภายในเรื่องเลา
ขององคกร นอกจากนี้ในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและภัยคุกคามที่มีความดันที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวกับประเภทลิตรของ บริษัท ที่จะกลายเปนผูประกอบการและนวัตกรรม (Hamel, 2007) ในทางกลับกันการที่
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ธุรกิจครอบครัวมีการบริหารแบบศูนยกลาง ยอมมีความสามารถในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ยื ดหยุน และมี
ความมุงมั่น เพียงพอที่จะคนหาโอกาสใหม ๆ (Miller and Le Breton-Miller,2005) หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัวนั้นจะมีวิธีการบริหารแบบไมเปนทางการมากกวาธุรกิจทั่วไป มีกรรมการจาก
ภายนอกเพียงไมกี่คน และไมมีคอยถูกตรวจสอบจากภายนอก (Carney, 2005) ทําใหการพิจารณาทางดานการเงิน
ไมใชประเด็นสําคัญตอการลงทุนในนวัตกรรมใหมๆ ของธุรกิจครอบครัว (Naldi, Nordqvist, Sjöberg and
Wiklund, 2007) จากการศึกษาของ McCann, Leon-Guerrero and Haley, (2001) พบวาธุรกิจครอบครัวที่
ดําเนินธุรกิจมาไมนานและเปนธุรกิจขนาดเล็กมักจะมีนวัตกรรมมากกวาธุรกิจครอบครัวเกาแกและมีขนาดใหญ
นอกจากนี้นวัตกรรมยังมีสวนชวยเพิ่มโอกาสใหธุรกิจมีศักยภาพในการสรางผลประกอบการที่ดีขึ้นไดในระยะยาม
(Eddleston, Kellermans and Sarathy, 2008; McCann et al., 2001)
3. การทํางานเชิงรุก(Proactiveness) หมายถึง ลักษณะของการมองไปขางหนาเพื่อแสวงหาความเปนผูน ํา
ในตลาด โดยการมองหาโอกาสใหม ๆ ที่อาจจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับธุรกิจที่ดําเนินงานอยูในปจจุบันเพื่อ
นําเสนอผลิตภัณฑใหม รวมถึงการสรางแบรนดใหสามารถแขงขันไดแมจ ะอยูในชวงธุรกิจอิ่มตัว (Venkatraman,
1989, p. 949) สวน Lumpkin and Dess(2001, p. 431) กลาววา การทํางานเชิงรุก คือ การที่ผูประกอบการ
พยายามมองหาโอกาส ที่จะนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการใหมกอนคูแขง ดวยการคาดการณความตองการของ
ผูบริโภคในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคตอันที่จริงการทํางานเชิงรุกใหความสําคัญ
กับความคิดริเริ่มของผูประกอบการในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน(Courpasson et al., 2011) โดยการ
คาดการณถึงความตองการของตลาดในอนาคต หรือแมกระทั่งความเปลี่ยนแปลงเพื่อออกจากสภาพแวดลอมเดิมๆ
ไปสูการสรางสภาพแวดลอมใหมของตนเอง จากการศึกษาของ Kreiser et al. (2002)แสดงใหเห็นวา ในลักษณะ
ของภาวะความเปนผูประกอบการ มิติของการทํางานเชิงรุกในบริบทของธุรกิจครอบครัวแลว มักถูกใหความสําคัญ
นอยกวาดานอื่นๆ เชน ความมีนวัตกรรม และการยอมรั บความเสี่ยง (Nordqvist,2008) และยังชี้ใหเห็นวาการ
ทํางานเชิงรุก คือการที่ประกอบการมีวิสัยทัศนและความคิดริเริ่มในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อคนหาโอกาสและ
การเจริญเติบโตของธุรกิจภายใตการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคตถึงแมการท างานเชิงรุกของผูประกอบการจะ
มีอิทธิพลอยางสูงตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ (Miller, 1983) แตเมื่อศึกษาในบริบทของธุรกิจครอบครัวอาจมี
ผลลัพธที่แตกตางกันตัวอยางเชน การศึกษาของ Daily and Thompson (1994) ที่ไดศึกษาการท างานเชิงรุกของ
เจาของธุรกิจครอบครัวในเชิงกลยุทธ พบวา การนําสินคาหรือบริก ารเขาสูตลาดใหม อาจจะไมไดเปนปจจัยบงชี้ถึง
ความแข็งแกรงและการเจริญเติบโตของธุรกิจครอบครัว เพราะในความเปนจริงแลวการจัดการเชิงกลยุทธที่ธุรกิจ
ครอบครัวใชมากที่สุด ก็คือกลยุทธที่เนนการควบคุมคาใชจายอยางมีประสิทธิภาพมากกวากลยุทธในการสราง
ผลิตภัณฑใหม (Daily and Dollinger, 1992; Ibrahim et al., 2003) นอกจากนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับการท างาน
ของธุรกิจครอบครัวโดยทําการเปรียบเทียบระหวางรุนพบวา ผูบริหารธุรกิจครอบครัวในรุนที่ 2 จะมีการท างานเชิง
รุกนอยกวารุนที่ 1 และรุนที่ 3(Martin and Lumpkin, 2003) จึงแสดงใหเห็นวาลักษณะของผูนําธุรกิจครอบครัว
ในประเด็นของการทํางานเชิงรุกนั้นอาจขึ้นอยูกับรุนก็ได
4. ความกาวราวในการแขงขัน (Competitive Aggressiveness) หมายถึงความพยายามในการแขงขันกับ
คูแขงขันในธุรกิจ มีการตอบสนองตอการแขงขันที่รุนแรง เพื่อพัฒนาตําแหนงของธุรกิจหรือขจัดคูแขงขันในตลาด
ความกาวราวในแขงขันนั้นเปนสวนประกอบสําคัญของความสําเร็จทางธุรกิจ เชนเดียวกับการใชกลยุทธทางทหาร
ในหนังสือ The Art of War ของซุน วู ที่โดงดังไปทั่วโลกจุดเนนของหนังสือเลมนี้คือการทําความเขาใจถึงวิธีการใช
กลยุทธที่มีประสิทธิภาพ ความกาวราวในการแขงขันเปนลักษณะทาทางของการตอสูเพื่อตอบสนองเปาหมายเชิงรุก
โดยมุงเปาไปที่การเอาชนะภัยคุกคามในตลาด รวมถึงการมีสวนรวมของในกระบวนการออกแบบและการกําหนดกล
ยุ ท ธ โดยมุ ง เป า ไปที่ ก ารปกป อ งตํ า แหน ง ทางการตลาด หรื อต อสู กับ การเปลี่ ย นแปลงในอุต สาหกรรม และ
สภาพแวดลอมตางๆ เพื่อความอยูรอดของธุรกิจ (Smith,Ferrier, and Grimm, 2001b) เชน การใชกลยุทธการตัด
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ราคา โดยยอมเสียสละการทํากําไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายสวนแบงการตลาดที่กําหนดไว (Venkatraman, 1989)
หรือการใชจายเงินจํานวนมากเพื่อการลงทุนในการสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพเหนือกวาคูแขง (MacMillan and
Day, 1987) ความกาวราวในการแขงขันนั้นเปนสิ่งสํา คัญสําหรับธุรกิจที่ตองการที่จะเขาสูตลาดใหม หรือตองเผชิญ
กับการแขงขันที่รุนแรง (Chen and Hambrick, 1995)ลักษณะหรือวัฒนธรรมของธุรกิจครอบครั วอาจเปนตัวสกัด
กั้นการสงเสริมความกาวราวในการแขงขัน เนื่องจากธุรกิจครอบครัวมักจะกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงของวงศตระกูล
รวมถึงการตัดสินใจที่จะดําเนินการใดๆ นั้น ไมไดสงผลกระทบเฉพาะตัวผูบริหารเทานั้นแตจะสงผลถึงสมาชิกทุกคน
ในครอบครัว (Shanker and Astrachan, 1996) ดังนั้นผูนําตองใหความตระหนักถึงความเสียหายที่รุนแรงตอ
ชื่อเสียงของธุรกิจครอบครัวหากมีความกาวราวในการแขงขันมากเกินไปจึงเกิดความลังเลที่จะใชกลยุทธนี้( Dyer
and Whetten, 2006). สวนการศึกษาของ Martin and Lumpkin (2003) พบวา การบริหารธุรกิจโดยทายาทรุน
ตอมา จะใหความสําคัญกับการควบคุม และการมุงเนนที่คุณคา รวมถึงผลกําไรมากกวาความกาวราวในการแขงขัน
เพื่อแยงสวนแบงการตลาด จึงทําใหระดับของความกาวราวในการแขงขันของธุรกิจครอบครัวที่บริหารงานโดย
สมาชิกรุนตอๆ มาลดลง สวนการศึกษาเชิงคุณภาพของ Nordqvist (2008) จากการสัมภาษณทายาทธุรกิจ
ครอบครัวบางคนเลือกที่จะตอสูกับคูแขงขัน
อยางไรก็ตามการศึกษาจาก Miles and Snow (1978) พบวา ลักษณะของความกาวราวในการแขงขันนั้น
จะชวยปองกันธุรกิจจากคูแขงไดดังนั้นการแขงขันที่รุนแรงและกาวราวจึงเปนกลยุทธที่ถูกนํามาใชบอยๆ ในการ
บริหารธุรกิจครอบครัว (Daily and Dollinger, 1992) แตก็เปนที่นาสังเกตวาถึงแมธุรกิจครอบครัวจะไมให
ความสําคัญกับความกาวราวในการแขงขัน แตเมื่อไหรก็ตามที่มีภัยคุกคามเกิดขึ้น จะดําเนินกลยุทธการแขงขันที่
ดุเดือดทันที (Gomez-Mejia, Haynes, Nunez-Nickel, Jacobson, and Moyano-Fuentes, 2007) ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ Hamel (2007) ที่กลาววาเมื่อมีภัยคุมคามธุรกิจครอบครัวจะมีการตัดสินใจที่รวดเร็วฉับไวและ
อาจจะรุนแรง เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ดวยโครงสรางการ
บริหารเปนแบบศูนย แนวราบและไมเปนทางการมากนั ก ทํ าใหผู บริหารธุ รกิจครอบครัวมีความคลองตั วในการ
ตัดสินใจมากกวาธุรกิจทั่วไป และสามารถตอบโตคูแขงไดอยางรวดเร็วและรุนแรง (Sirmon and Hitt, 2003)
5. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) หมายถึง การตัดสินใจและการปฏิบัติภายใตสถานการณที่มีความ
ไมแนนอน หรืออาจตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยมีระดับของความเต็มใจที่จะการยอมรับความ
เสี่ยงตอการสูญเสียทรัพยากรจํานวนมาก (Miller and Friesen 1978, p. 932)จากการศึกษาที่ผานมาทําใหเห็น
ภาพแนวโนมของการยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจครอบครัวชัดเจนขึ้น (Gomez-Mejia et al. 2007; Morck and
Yeung 2003) โดยการศึกษาของGomez-Mejia et al. (2007) พบวา ธุรกิจครอบครัวจะทําการตัดสินใจบน
พื้นฐานของแนนอนในสถานการณนั้น เพื่อปกปองความมั่งคั่งของครอบครัวซึ่งธุรกิจครอบครัวยอมรับความเสี่ยงใน
การบริหารธุรกิจ แตในเวลาเดียวกันก็มักหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่จะทําใหความเสี่ยงรุนแรงขึ้นสําหรับการศึกษาของ
Naldi et al. (2007) พบวา การยอมรับความเสี่ยงของธุรกิจครอบครัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับการท างานเชิงรุก
และนวัตกรรม แตสงผลเชิงลบตอผลการดําเนินงานทางการเงินสวนZahra and Hayton(2005) พบวาประธาน
กรรมการบริหาร (CEO) รุนผูกอตั้ง ไมสงผลตอความเสี่ยงแตในขณะที่ประธานกรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงใน
ระยะยาวมีผลกระทบเชิงลบตอความเสี่ยงโดยNordqvist (2008) พบวาในธุรกิจครอบครัว นั้นมีสัญญาณของการ
ยอมรับความเสี่ยงและความกาวราวในการแขงขันนอยกวา เมื่อเทียบกับการท างานเชิงรุก การมีนวัตกรรม และ
ความเปนอิสระในการบริหาร Martin and Lumpkin (2003) พบวา ทายาทที่เขามาบริหารธุรกิจครอบครัวในรุน
ตอๆ มามักจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงของธุรกิจครอบครัวมักแบง
ออกเปนประเด็นของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง และแนวโนมที่จะยอมรับความเสี่ยง โดยทําการตรวจสอบความเสี่ ยง
ในแงของการกูยืมจากครอบครัวเพื่อนํามาใชในการลงทุน ทําใหสภาวะการชดใชหนี้มีความยืดหยุน จึงสงผลใหธุรกิจ
สามารถทํากําไรที่เพิ่มขึ้น การศึกษาสวนใหญ มีแนวคิดวาธุรกิจครอบครัวมีความเปนอนุรักษนิยมและชอบหลีกเลี่ยง
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Carney, 2005; Schulze, Lubatkin, and Dino, 2003). ตัวอยางเชน
การศึกษาของ Naldi et al.(2007) ที่ไดทําการศึกเกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยงของผูประกอบการในธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในประเทศสวีเดน พบวา การยอมรับความเสี่ยงในธุรกิจครอบครัวนั้นมีอิทธิพลตอผลการ
ดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญแตนอยกวาธุรกิจทั่วไป แตระดับการยอมรับความเสี่ยงของผูประกอบการรุนแรกจะ
สูงขึ้นเมื่อธุรกิจเกิดภัยคุกคาม (Gomez-Mejia et al., 2007)
จากการศึกษาของ Campos et al., (2012)โดยทําการศึกษาความสัมพันธของสินคา/บริการและ
เทคโนโลยีที่สงผลตอนวัตกรรม ทําการเก็บขอมูลจากผูประกอบการรุนกอตั้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับนวัตกรรม
ดานผลิตภัณฑ การบริการ และเทคโนโลยี และแนวโนมของพฤติกรรมความมีนวัตกรรม โดยทําการศึกษาจากกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนเจาของธุรกิจ ดวยแบบวัดของ Miller (1983) Covin and Slevin, (1989) เพื่อนํามาใชในการวัด
ภาวะความเปน ผูป ระกอบการทั้ ง 5 ดา น ได แก ความมีอิสระในการบริหาร (Autonomy) การมี นวั ตกรรม
(Innovativeness) การยอมรับความเสี่ยง (Risk-Taking) การปฏิบัติการเชิงรุก (Proactiveness) และความกาวราว
ตอการแขงขัน(Competitive Aggressiveness) โดยมีขอคําถามทั้งสิ้น 14 ขอ และใชสเกลการวัดแบบลิเคิรสเกล 7
ระดั บ จากไม เ ห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง จนถึ ง เห็ น ด ว ยอย า งยิ่ ง ผลจากการการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(confirmatory factor analysis: CFA) พบวาตัวแบบมีความกลมกลืนกันเปนอยางดี χ2/df = 2.131,GFI =
0.913, CFI = 0.941 น้ําหนักองคประกอบของแตละตัวบงชี้มีนัยสําคัญทางสถิติ( t > 1.96, p <0.001) ซึ่งมีลําดับ
ตั้งแต 0.48 ถึง 0.83. และจากการศึกษาของ Unai et al., (2012) พบวาการวัดภาวะความเปนผู ประกอบการดวย
เครื่องมือวัดของนักวิจัยกลุมตางๆ แบงออกเปน 2 กลุมคือกกลุมที่อธิบายถึงตัววัดภาวะความเปนผูประกอบการ 3
ประการดวยกัน ประกอบดวย ความมีนวัตกรรมการยอมรับความเสี่ยง และการทางานเชิงรุก ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย
Miller (1983) และ Covin and Slevin (1989) และกลุมที่ 2 ไดแกภาวะความเปนผูประกอบการตามแนวคิดของ
Lumpkin and Dess (1996) ที่ไดพัฒนาตอยอดจากแนวคิดของ Miller (1983) และ Covin and Slevin (1989)
โดยไดเพิ่มตัววัดภาวะความเปนผูประกอบการเปน 5 ประการดวยกัน คือ ความมีนวัตกรรม การยอมรับความเสี่ ยง
การทํางานเชิงรุก ความกาวราวในการแขงขัน และความเปนตัวของตัวเอง

สรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยไดนําแนวคิดของ Lumpkin and Dess (2005) ที่ไดพัฒนาตอยอดจาก
แนวคิดของ Miller (1983) และ Covin and Slevin (1989) มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาตัวชี้วัดภาวะความ
เป น ผู ป ระกอบการที่ ส ง ผลตอ ความสํ า เร็จของธุ รกิจ ครอบครัว พบวา ตั ว วั ด ภาวะความเป น ผู ประกอบการ 5
องคประกอบของ Lumpkin and Dess (2005) ไดแก ความเปนอิสระในการบริหารงาน ความมีนวัตกรรม
การทํางานเชิงรุก ความกาวร าวในการแขงขันและ การยอมรับความเสี่ยงสามารถนํามาอธิบายภาวะความเปน
ผูประกอบการในธุรกิจครอบครัวไดชัดเจนที่สุด สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวแลว ภาวะความเปน
ผูประกอบการนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการอธิบายถึงความสามารถในการดําเนินกิจการและผลักดันใหธุ รกิจ
เติบโตอยางยั่งยืน (Nordqvist, 2008) ซึ่งทําใหธุรกิจมีศักยภาพในการการดําเนินธุรกิจที่เดนชัดมาก (Eddleston
et al., 2008)
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ปจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
CAUSAL FACTORS AND CONSEQUENCES OF ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT OF E-COMMERCE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

ผูวิจัย

ดร.อนันตพร วงศคํา
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจ
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย เพื่ อ 1) ศึ ก ษา
ความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2) วิเคราะหอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการความเสี่ยงและการ
กลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ซึ่ง ผูวิ จั ยได ทํา การวิเคราะหต ามแนวทางการวิจั ยเชิ งปริมาณ ดํ าเนิ นการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี ต างๆ และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เพื่อนํามาใชในการพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ดําเนินธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยตองเปนธุรกิจที่ใช IT เปนฐานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น จํานวน 527,324 ราย
ไดกลุมตัวอยางจํานวน 450 ราย โดยอาศัยแนวคิดของเลสลี่ คิช (Leslie Kish) สถิติที่ใชในวิจัยประกอบดวยการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment
Correlation Coefficient) วิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรแฝงและคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได พิจารณา
ความเที่ยงของตัวแปรแฝง และคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได โดยการใชสูตรของ ไดอแมนโทพอรลอส และ
สิกัว วิเคราะห Path Analysis ที่ผูวิจัยทําการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร มาพัฒนาเปนกรอบ
แนวคิ ดการวิ จัย และกําหนดใหเป นโมเดลการวิจั ย ที่เกี่ย วของกับ ขอมูล เชิ ง ประจั กษด วยโปรแกรม LISREL for
Windows version 8.80 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษผลการวิจัยพบวา
1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของโมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศ โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค
โมเดลการรัก ษาความปลอดภั ย และโมเดลความสามารถในการจั ด การความเสี่ ย งและการกลั บ มาซื้ อ ซ้ํ า พบว า
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํามีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ผลการวิเคราะหการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางกับความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค การรักษาความปลอดภัย สงอิทธิพล
ทางบวกตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการ
จัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา มากที่สุด คือ เทคโนโลยี รองลงมาไดแก พฤติกรรมผูบริโภค และการรักษา
ความปลอดภัยตามลําดับ
คําสําคัญ : การจัดการความเสี่ยง / การกลับมาซื้อซ้ํา / ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ABSTRACT
Research Causal factor of risk management capability and re-purchase of e-commerce
business. For small and medium enterprises The objectives of the research were to: 1) study the
relationship of causal factors affecting the risk management and re-purchase of e-commerce
business. 2) Analyze the influence of causal factors of risk management and re-purchase of
e-commerce business. For small and medium enterprises Quantitative research The research
was conducted by quantitative research. Conducting theoretical studies and reviewing related
literature. Secondary Sources to be used in the development of the research framework. The
population of this research is small and medium enterprises (SMEs) engaged in e-commerce.
There are a total of 527,324 businesses using IT as their base. 450 samples are based on the
concept of Leslie Kish. The statistics used in this study include the analysis of relationships
between variables. Pearson's Product-Moment Correlation Coefficient (Pearson's Product
Moment Correlation Coefficient) was used to analyze the reliability of latent variables and the
mean of extracted variances. And the mean of the variance was extracted. By using the
formula. Daman Toralos, and Sikorsky. Path Analysis. The researcher studied theories and
research related to variables. Development of a conceptual framework for research. LISREL
for Windows version 8.80 was used as a model for the study of empirical data.
1. Structural Integrity Examination of Information Technology Models Consumer
behavior model Security model The risk management and repurchase risk management model
is consistent with empirical data.
2. The results of the analysis of the conformance of the structural equation model with
the ability to manage risk and repurchase found that information technology. consumer
behavior Security Positive influences on risk management and return potential. The most
influential factors affecting risk management and repurchase are the following. consumer
behavior And security, respectively.
Keywords : Risk Management / Return Acquisition / Electronic Commerce Business

บทนํา
การจัดการความเสี่ยงขององคกร ไดถูกนํามาประยุกตในการกําหนดกลยุทธและกิจกรรมทั้งหมดขององคกร
อันจะชวยใหผูบริหารสามารถระบุ ประเมินและจัดการกับความเสี่ยงตางๆ ที่ตองเผชิญอยางคาดไมถึง อีกทั้งยังไดชวย
สนับ สนุ นการสรางและรักษาคา นิยมขององค กร การจั ดการความเสี่ย งขององคกร จะเปน เหมือนสิ่ง ที่ช วยในการ
สนับสนุนความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและกลยุทธใหเปนแนวทางเดียวกัน เชื่อมโยงความเสี่ยงกับความเติบโต
และผลตอบแทน สงเสริมการตัดสินใจตอบสนองตอความเสี่ยง ลดความตื่นตระหนักและความสูญเสียในการปฏิบัติการ
ระบุและการจัดการความเสี่ยงระหวางสถานประกอบได สามารถตอบสนองความเสี่ยงที่ซับซอนอยางบูรณาการได
สามารถฉกฉวยโอกาสและมีการลงทุนอยางเหมาะสม
มนุษยมีการดําเนินชีวิตมาตั้งแตอดีตกาล ผานการดํารงชีวิตมาในรูปแบบตางๆ ตามยุคตามสมัยและมีการ
ดํารงชีวิตในแตละยุคที่ไมเหมือนกัน อาจจะมีคลายกันบางแตก็ไมเหมือนกันซะที่เดียว ซึ่งในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้น
ตองมีการประสบพบเจอกับเรื่องหรือปญหาตางๆ ทําใหมนุษยเกิดการคิด คิดที่จะทําอะไรซักอยางเพื่อแกปญหานั้นๆ
แรกเริ่มอาจจะคิดแกปญหาเฉพาะหนาไปกอนแลวจากนั้นจึงมีการพัฒนาและตอยอดความคิดนั้นใหสามารถแกปญหาได
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ดีขึ้นกวาเดิม จนสามารถแกปญหานั้นไดและมนุษยก็มีการคิดอยูตลอดเวลา ทําใหมนุษยมีพัฒนาการ เกิดความคิด
ประดิษฐในเรื่องตางๆ ซึ่งมีมากมายตามยุคสมัยของมนุษย
เทคโนโลยีเองก็เปนสิ่งหนึ่งที่เกิดจากความคิดและการพัฒนาขึ้นของมนุษย เทคโนโลยีมีความสัมพันธกับการ
ดํารงชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน เปนสิ่งที่มนุษยใชในการแกปญหาพื้นฐาน ในการดํารงชีวิตไมวาจะเปน การ
เพาะปลูก ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ในระยะแรกเทคโนโลยีที่นํามาใชเปนเทคโนโลยีพื้นฐานไมสลับซับซอน
เหมือนดังปจจุบัน การเพิ่มจํานวนของประชากรและขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีการพัฒนาความสัมพันธ
กับ ต า งประเทศ เปน ป จ จัย สํ า คัญ ในการนํ า และพั ฒนาเทคโนโลยี ม าใช ม ากขึ้น เทคโนโลยี กับ วิท ยาศาสตรเองก็มี
ความสัมพันธกันมากเพราะเทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่มนุษยไ ดศึกษาคนควาทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
มาอย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี เ จริ ญ ก า วหน า ซึ่ ง ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ก็ เ ป น ความรู ที่ เ กิ ด จาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติที่มนุษยไดสังเกตเห็น โดยหลักสําคัญคือ สิ่งที่มนุษยใชอธิบายวาทําไมจึงเกิดอยางนั้น
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาเปนอยางมากและในการดําเนินชีวิตในปจจุบันนี้ เทคโนโลยีเขามามีสวน
เกี่ยวของมากมาย ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน การใชโทรศัพท หรืออินเตอรเน็ต สังคมเครือขาย
(Social Network) การใชเทคโนโลยีในดานการศึกษา จัดระบบในหนวยงานตางๆ ซึ่งมันเปนสิ่งที่ทําใหเทคโนโลยีมี
บทบาทกับมนุษยจนเทคโนโลยีกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยไปแลว ที่เทคโนโลยีเขามาเปนสวนหนึ่งของสังคม
มนุษยจึงใหทั้งผลดีและผลเสียตางๆ ตามมาเพราะมนุษยอยูกันเปนสังคม ซึ่งสังคมนั้นก็คือคนหมูมากแลวเมื่อมีคนมากก็
ตองมีผลตางๆ ตามมา การนําเทคโนโลยีมาใชจึงใหทั้งผลดีและผลเสียนั้นเอง จึงตองมีความรูและเลือกใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความตองการของประเทศพรอมทั้งเตรียมแนวทางในการรับมือกับปญหาที่
พรอมจะเกิดขึ้นไดทุกเมื่อจากการใชเทคโนโลยีทั้งที่นึกถึงและคาดไมถึง (Oliveira, T. et al., 2011; Bélanger, F., and
Crossler, R. E., 2011)
การเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลขาวสาร เปนฐานรากในการพัฒนา การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และการพัฒนาทางสังคมในดานตางๆ ควบคูกัน
ไป ความกาวหนาและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล ยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลง รูปแบบกระบวนการ โครงสราง
ทางดานกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได เทคโนโลยีดิจิทัลทําใหวิถีการดําเนินชีวิตของคนในโลก
พลิกโฉมเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง โดยที่การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในวงกวางนี้เปนไปอยางกาวกระโดดเรื่อยมา
จนมาถึงปจจุบันที่เทคโนโลยี ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กลายเปนสวนหนึ่งของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในทุกๆ มิติ โดยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ
การคา การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การจัดการราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
สงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจางงานที่เพิ่มขึ้น ทําใหประชาชน
ชุมชน และธุรกิจ เขาถึงแหลงขอมูล แหลงเรียนรู ตลาด และบริการตางๆ ในรูปแบบใหม และเกิดการแลกเปลี่ยนสินคา
และบริการทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศไดคลองตัวยิ่งขึ้น ปจจุบันนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจขนาดกลาง
และยอมที่มีตนทุนการดําเนินการที่จํากัด รูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่กลุมธุ รกิจขนาดกลางและยอม สามารถ
นําไปใชไดมีอยูหลายรูปแบบตามแต มุมมองและแนวคิดของผูบริหาร อาจใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางหนึ่งใน
การดํ า เนิ น ธุ รกิ จ การตลาด การใหบ ริก ารลู กคา การจั ด การองค ก รและอื่น ๆ ก็ ต ามแต กลยุ ท ธ ข องแต ล ะองค ก ร
เห็นสมควร ประเทศไทยมีการรณรงค มีการสงเสริมการสรางรายไดเสริมในลักษณะของกลุมตางๆ ไมวาเปนกลุมแมบาน
กลุมเกษตรกร หรือกลุมอะไรก็ตาม หากกลุมเหลานี้มีความเขมแข็ง มีผูนําที่มีความรู ความสามารถแลว โอกาสที่จะ
สงเสริมใหกลุมเหลานั้นกลายเปนกลุมธุรกิจขนาดกลางและยอมก็เปนไปได แนวโนมของกลุมตางๆ หลายกลุมนั้นมีการ
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พัฒนารูปแบบการดําเนินการ ความยึดติดกับวิธีหรือรูปแบบการดําเนินการเกาๆ ลดลง ทําใหมีรูปแบบของการจัดการ
การจัดการที่ดีขึ้น มีการประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น หลายกลุมมีการใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
การสรางชองทางการตลาดใหกับกลุมตัวเองดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. วิเคราะหอิทธิพลของปจจัยเชิงสาเหตุของการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวบูรณาการเปนกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุของความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําของธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งผูวิจัยไดทําการวิเคราะหตามแนวทางการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผูวิ จัยดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆ และทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลทุติยภู มิ
(Secondary Sources) เพื่อทําใหผูวิจยั ไดรับความรูพื้นฐานในการวิจัยและนํามาใชในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย
จากนั้นผูวิจัยจะไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) กับกับผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ที่ดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุและอิทธิพลของปจจัยเชิง
สาเหตุ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค ความปลอดภัยทางดานขอมูล ที่มีผลตอการจัดการความเสี่ยง
และการกลับมาซื้อซ้ํา ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ที่ดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยตองเปนธุรกิจที่ใช IT เปนฐานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งสิ้น จํานวน
527,324 ราย
ผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย, (2559 : ออนไลน)
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (Sampling Size) โดยอาศัยแนวคิดของเลสลี่ คิช (Leslie Kish)
ไดเสนอแนะวา ขนาดตัวอยางที่เหมาะสมขึ้นอยูกับหลายปจจัย โดยปจจัยหนึ่ง คือ เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหเสนทาง
(Path Analysis) ที่ มี หลักเกณฑ พื้ นฐานว า ควรมี จํ า นวนตั ว อยา งไม ต่ํ า กว า 25 เท า ของตัว แปรเชิง ประจั กษ
(Grace, 2008; Lindeman, Merenda, & Gold, 1980; Zhu, Walter, Rosenbaum, Russell, & Raina, 2006)
จากกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร และตัวแปรสังเกต 17 ตัวแปร ดังนั้นกลุม
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชจํานวน 450 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage-Sampling) โดยมีการแบงประชากรออกเปนกลุมยอย จํานวน 2 กลุมหรือ 2 ขั้นตอน โดยหนวย ขั้นที่ 1
เปนการกําหนดประชากรจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ดําเนินธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยการจัดสรรขนาดของตัวอยางในแตละชั้นภู มิแบบสัดสวน (Proportional Allocation) คื อ
การจัดสรรขนาดตัวอยางในแตละชั้นภูมิ ตามที่ (สุรินทร นิยมรางกูร, 2548) ในหนวยขั้นที่ 2 เปนการเลือกตัวแทนของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่ดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเปนระบบ (Systematic Sampling) ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชความนาจะเปน (Probability
Sampling) โดยเปนการเลือกตัวอยางที่ใหแตละหนวยในประชากรมีโอกาสถูกเลือกเทาๆ กันในแตละครั้งของการเลือก
ตามที่ กัลยา วานิชยบัญชา, (2549 : ข) โดยมีการสุมตัวอยางเปนชวงๆ ชวงละ 5 ตัวอยางจากบัญชีรายชื่อของ
ประชากรที่ไดจัดทําไว
การวิ เคราะหความสั มพัน ธระหวางตัวแปร ผู วิจัยนามาใชเพื่ อหาความสัมพัน ธระหวา งตัวแปรดว ยการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coefficient)
วิเคราะหความเที่ยงของตัวแปรแฝงและคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดไดพิจารณาความเที่ยงของตัวแปรแฝง
(Construct Reliability : ) และคาเฉลี่ยของความแปรปรวนที่ถูกสกัดได (Average Variance Extracted : ) โดยการ
ใชสูตรของ ไดอแมนโทพอรลอส และสิกัว, Diamantopoulos and Siguaw, (2000) วิเคราะห Path Analysis ที่ผูวิจัย
ทําการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปร มาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย และกําหนดใหเปนโมเดลการ
วิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษดวยโปรแกรม LISREL for Windows version 8.80 เพื่อตรวจสอบความกลมกลืน
ของโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ
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ผล/สรุปผล
สําหรับขอสรุปผูวิจัยไดแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสราง และการตรวจสอบ
ความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา ซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 4 องคประกอบ คือ
ขอมูล อุปกรณ เครือขาย และบุคคลากร พบวา โมเดลเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ทัศนคติ
คุณ ภาพของสว นที่ติ ด ตอ ผูใช และการรับ รูด านความปลอดภัย พบวา โมเดลพฤติ กรรมผูบ ริโ ภคมี ค วามสอดคล อง
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย
3 องคประกอบ คือ การรักษาความลับของขอมูล การรักษาความถูกตองของขอมูล และความพรอ มการใชงานเต็ม
ประสิทธิภาพ พบวา โมเดลการรักษาความปลอดภัยมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ การตรวจสอบ
ความตรงเชิ ง โครงสร า งของโมเดลความสามารถในการจั ด การความเสี่ ย งและการกลั บ มาซื้ อ ซ้ํ า ประกอบด ว ย
7 องคประกอบ คือ การสื่อสาร การสนับสนุนจากฝายบริหาร ความไวใจ โครงสรางองคกร ความตั้งใจซื้อของลูกคา
ความภักดีของลูกคา และความภักดีในตราสินคา พบวา ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํามี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ผลการวิเคราะหการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา เมื่อพิจารณาขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรที่สงผลตอความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศ พฤติกรรมผูบริโภค การรักษาความปลอดภัย สงอิทธิพล
ทางบวกตอความสามารถในการจัดการความเสี่ย งและการกลับมาซื้อซ้ําดังตอไปนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพล
ทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ .031
พฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา คาสัมประสิท ธิ์
ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.42 การรักษาความปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการ
กลับมาซื้อซ้ํา คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.20 นอกจากนี้ พบวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมผูบริโภค คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.15 และพฤติกรรมผูบริโภคมีอิทธิพลทางตรงตอการรักษา
ความปลอดภัย คาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.64 อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอิทธิพลทางออม พบวาเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําโดยสงผานพฤติกรรม
ผูบริโภค และการรักษาความปลอดภัย มีคาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ 0.52 พฤติกรรมผูบริโภคอิทธิพล
ทางออมตอความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ําโดยสงผานการรักษาความปลอดภัยอยางมี
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางอ อ มเท า กั บ 0.38 โมเดลสมการโครงสร า ง
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา มากที่สุด คือ เทคโนโลยี รองลงมาไดแก พฤติกรรมผูบริโภค และการรักษาความ
ปลอดภัยตามลําดับ โดยสามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังภาพ
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อภิปรายผล
สํ า หรับ ผลการอภิ ป ราย จากขอค น พบในงานวิ จั ย นี้ โดยการอภิ ป รายแยกเป น ประเด็ น ต า งๆ ตามข อ
สมมติฐานและตัวแปรแฝงแตละตัวไดดังนี้
1. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลโดยตรงกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Rolland, 2008) แนะนําใหใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรางการเชื่อมโยง
ที่สําคัญระหวางการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพขององคกร เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดใหมีการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลได ตามระดับ พนักงาน การจํากัดการเขาถึง ของผูใชตามเวลา ตามประเภทของธุรกิจ กิจกรรม
ทางดานธุรกิจและความเสี่ยงของแตละบุคคล เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรวบรวมขอมูลที่ใชในอดีตเพื่อให
บริษัทสามารถเรียนรูจากประสบการณและหลีกเลี่ยงการทําซ้ําที่เกิดจากขอผิดพลาดเดียวกัน ขอมูลการจัดการความ
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เสี่ยงที่มีประสิทธิผลทําใหมีคุณคามากขึ้นในการตัดสินใจ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จําเปนสําหรับ
การจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสําเร็จ (George Westerman, 2006) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการการจัดการความเสี่ยง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตอความจําเปนในคุณคากลยุทธทางธุรกิจ ผลการวิจัยพบวาความเสี่ยงทางดานเทคโนโลยีมี 6
ดานดวยกัน คือ
1.1 เทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย การจัดการองคประกอบตางๆ เกี่ยวกับโครงสราง
พื้นฐาน ระดับมาตรฐาน อายุ และเทคโนโลยี
1.2 ประโยชน ก ารใช แ ละข อ มู ล ข า วสาร ประกอบด ว ย ความสอดคล อ งของข อ มู ล ระดั บ ของ
ขอกําหนดความซับซอนของโครงสราง
1.3 บุคคลและทักษะ ประกอบดวย การหมุนเวียน การวางแผนทางดานทักษะ การอบรม การรับคน
ใหม ความสัมพันธทางธุรกิจ
1.4 ผูจําหนายและหุนสวนอื่นๆ ประกอบดวย วิธีการใช/มาตรฐาน การยอมรับความเสี่ยงของลูกคา
1.5 นโยบายและกระบวนการ ประกอบดวย การควบคุมโครงสราง ระดับมาตรฐาน ระดับความ
รับผิดชอบ
1.6 องคกร ประกอบดวย โครงสรางองคกร การตัดคาใชจาย/ตนทุน กระบวนการกองทุน
2. ดานพฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลโดยตรงกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อซ้ํา
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (โอลิเวอร, Oliver, 1999 : 34) กลาววา
ความจงรักภักดี คือ ขอผูกมัดอยางลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ําหรือใหการอุปถัมภสินคาหรือบริการที่พึงพอใจอยางสม่ําเสมอใน
อนาคต ซึ่งลักษณะการซื้อจะซื้อซ้ําในตราสินคาเดิม หรือชุดของตราสินคาเดิม การเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะไดรับอิทธิพล
จากสถานการณที่มีผลกระทบและศักภาพของความพยายามทางการตลาด (ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ, 2549) กลา ววา
ในการวัดความจงรักภักดีสามารถแบงออกเปน 3 มิติ คือ 1) การวัดมิติดานพฤติกรรม 2) การวัดมิติดานทัศนคติ และ
3) การวัดมิติแบบผสมผสาน โดยการวัดความจงรักภักดีมิติดานพฤติกรรมสามารถมองเห็นไดชัดเจนที่สุดคือ สามารถ
พิจารณาจากพฤติกรรมการซื้อซ้ําเปนประจําสม่ําเสมอ ซึ่งพฤติกรรมการซื้อซ้ํานี้อาเกิดจากหลายสาเหตุ โดยไมไดเกิด
จากความจงรักภักดีเพียงอยางเดียว สวนการวัดมิติดานทัศนคตินั้น จะเปนการวัดอารมณความรูสึกของลูกคาวามีความ
ผูกพัน หรือมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของตราสินคา แมวาจะวัดไดยาก แตยังสามารถสังเกตได จากพฤติกรรมบางอยางที่
ลูกคาแสดงออก เชน การแนะนําสินคาหรือบริการใหคนใกลชิด การกลาวชมเชยใหผูอื่นฟงเสมอหรือมีการออกปาก
ปกปองเมื่อผูอื่นกําลังตอวาตราสินคาหรือบริการที่ลูกคามีความจงรักภักดีนั้นและการวัดมิติแบบผสมผสาน โดยรวม
แนวคิดการวัดทั้งสองมิติแรก
3. ดานการรักษาความปลอดภัย มีอิทธิพลโดยตรงกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมา
ซื้อซ้ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Rolland, 2008) แนะนําใหใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการความเสี่ยงที่มี ประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสราง
การเชื่อมโยงที่สําคัญระหวางการจัดการความเสี่ยงและประสิทธิภาพขององคกร เทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดใหมีการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูลไดตามระดับพนักงาน การจํากัดการเขาถึงของผูใชตามเวลา ตามประเภทของธุรกิจ
กิจกรรมทางดานธุรกิจและความเสี่ยงของแตละบุคคล เครื่องมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะรวบรวมขอมูลที่ใชในอดีต
เพื่อใหบริษัทสามารถเรียนรูจากประสบการณและหลีกเลี่ยงการทําซ้ําที่เกิดจากขอผิดพลาดเดียวกัน ขอมูลการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลทําใหมีคุณคามากขึ้นในการตัดสินใจ ดั งนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอีกหนึ่งปจจัยที่จําเปน
สําหรับการจัดการความเสี่ยงที่ประสบความสําเร็จ
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4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอิทธิพลโดยออมกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมา
ซื้อซ้ํา โดยสงผานพฤติกรรมผูบริโภคและสงผานการรักษาความปลอดภัยซึ่งสอดคล องกับสมมติฐานที่ผูวิจัยกําหนดไว
และสอดคลองกับงานวิจัยของ (Shin, 1999) มุงเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ
และเพื่อปรับปรุงผลกําไรทางธุรกิจและการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการประมวลผลขอมูลที่ดี
ขึ้น การใชงานรว มกันการตอบสนองที่รวดเร็วและการประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานที่แยกกันขององคกรและ
ระหวางองคกรตางๆ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเกี่ยวของกับการลดตนทุน เชนคาใชจายในการจัดทําเอกสาร
ขอมูลการตั ดสินใจและการตรวจสอบประสิท ธิภาพที่คุมค า รวมไปถึงการประเมินประสิท ธิภาพของอุปกรณตางๆ
(Xenomorph, 2007) (Wu, S.C., Cao, Z.H., Li, Z.G., Cheung, K.C. and Wong, M.H., 2005 : 155–166) องคกร
ตางๆ จําเปนตองนําเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพิจารณาใหเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันที่เพิ่มขึ้น ระดั บ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โลกาภิวัตนและการเปดเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทสําคัญในการบรรลุวัตถุประสงคของ
องคกร เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับทุกดานของกระบวนการทางธุรกิจรวมไปถึงการเขาถึงโครงสราง
พื้น ฐานที่ใชรว มกัน ประกอบดว ยความรู ทรัพยากรมนุ ษ ย ความสามารถหลัก การจั ดสรรทรัพยากร การจั ดการ
ประสิทธิภาพ การมอบหมายงานและการสนับสนุนดานการสื่อสาร (Mutsaers, Zee and Giertz, 1998)
5. ดานพฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลโดยออมกับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการกลับมาซื้อ
ซ้ํา โดยสงผานการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐ านที่ผูวิจัยกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ
(Chaudhuri and Holbrook, 2001) ไดทําการศึกษาผลของหวงโซจากความเชื่อถือในตราสินคา (Brand Trust) และ
ความรูสึกที่มีตอตราสินคา (Brand Affect) ไปยังการดําเนินการของตราสินคา (Brand Performance) ในบทบาทของ
ความภักดีตอตราสินคา พบวานักการตลาดที่สามารถทํา ใหผูบริโ ภคมีพฤติ กรรมการซื้อที่มี ความภักดี (Purchase
Loyalty) จะสามารถครองสวนแบงการตลาด (Market Share) ไดมากขึ้น และนักการตลาดที่สามารถทําใหผูบริโภคเกิด
ความภักดี ในดานทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) สามารถกําหนดราคาสิ นค าได มากกวาคู แขงขัน นอกจากนี้จาก
ผลการวิจัยเกี่ยวกับความภักดีตอตราสินคาในตลาดเกิดใหมของประเทศไทย และประเทศเวียดนาม พบวาการรับรูคุณภาพ
ของสินคามีความสัมพันธในเชิงบวกกับความภักดีตอตราสินคา (Nguyen Barrett and Miller, 2011) และจากผลการวิจัย
เกี่ยวกับความเขาใจในรูปแบบของการซื้อสินคาที่ตราสินคามีคุณคานั้น พบวาการรับรูคุณภาพมีอิทธิพลตอคุณคาทาง
การคาและคุณคาทางการคาก็มีความสัมพันธอยางสูงกับความตั้งใจที่จะกลับมาซื้อสินคาซ้ําอีก (Tsai, 2005: 288)

ขอเสนอแนะ
จากผลของการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
การศึกษาครั้งนี้ทําใหไดขอคนพบซึ่งนําไปสูขอเสนอแนะในการขยายขอบเขตขององคความรูที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานขององคการรวมถึงขอเสนอแนะเชิงวิชาการที่จะนําไปพัฒนา และปรับปรุงการศึกษาครั้งตอไป และชวย
เติมเต็มชองวางของการศึกษาครั้งนี้ โดยผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่สําคัญสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษาตอโดยการนําแบบจําลองสมการโครงสรางที่ไดจากการศึกษานี้ไปทดสอบใชกับกลุม
ประชากรอื่น เชน ผูบริหารในระดับลาง หรือระดับกลางในภาคธุรกิจเดียวกัน
2. การศึกษาครั้งนี้ไดทําการทดสอบโดยใชแ บบจําลองสมการโครงสรางและไดทําการวิเคราะหถึงการ
ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงแบบจําลอง เพื่อใหแบบจําลองสมการโครงสรางที่ไดนั้นมีความพอเหมาะพอดีกับขอมูลเชิง
ประจักษ เทานั้น ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป นักวิชาการที่สนใจอาจจะนําแบบจําลองสมการโครงสรางที่ไดจาก
การศึกษาในครั้งนี้ไปทําการศึกษา ในระดับการตรวจสอบไขวความถูกตองของแบบจําลอง เพื่อทดสอบวาแบบจําลองนี้
เปนแบบจําลองที่ดีที่สุดภายใตขอมูลเชิงประจักษและกลุมตัวอยางเดียวกันที่ถูกจัดเก็บมาแบบคูขนาน
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3. ควรมีการวิจัยในเชิงผสมผสานการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เชื่อมโยงกันในขอความตางๆ อัน
เปนความคิดเห็นของผูคนที่มีตอปรากฏการณหนึ่งๆ แลวครอบคลุมแบบแผนที่แตกตางกันของความคิด ซึ่งมิไดเนนถึงวา
มีจํานวนตัวอยางเทาไรที่คิดอยางนั้น ขณะเดียวกัน การนําเนื้อหาหรือขอความที่เปนความคิดเห็นมาวิเคราะหหาน้ําหนัก
ซึ่งนํามาใชรวมกับวิธีการทางสถิติเฉพาะดาน และเทคนิคการวิเคราะหปจจัยแลว ทําใหไดมาตรวัดและองคประกอบตาม
แนวทางของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณไดอยางเปนระบบ และทําใหสิ่งที่เปนภาวะจิตวิสัยปรากฏขึ้นอยางเปนรูปธรรมตอไป
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ปจ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อ ชุ ด เครื่ อ งนอนผ า นระบบออนไลน
ของประชากรในเขตลาดกระบัง
MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE DECISION TO BUY BEDDING
ONLINE THROUGHOUT THE LAT KRABANG DISTRICT

ผูวิจัย

ปุณิกา โทพิลา
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ทัศวรรณ มหาเรือนขวัญ
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การวิจัย เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดเครื่องนอนผานระบบออนไลน
ของประชากรในเขตลาดกระบัง มีวัตถุประสงค 1.เพื่อศึกษาและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่องนอนผานระบบออนไลนของประชากรในเขตลาดกระบัง 2.เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่องนอนผานระบบออนไลน ของประชากรในเขตลาดกระบัง 3. เพื่อศึกษานําขอมูล
ที่ไดจากการทําการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแกผูที่สนใจในการประกอบอาชีพและเปนขอมูลในการ
พัฒนาธุรกิจตอผูที่สนใจในอนาคต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกประชากรที่อาศัยอยูในเขตลาดกระบัง
จํานวน 400 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกการหาคาความถี่
รอยละคาเฉลี่ยเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือนของกลุมตัวอยางนั้นสามารถวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่และคารอยละ จากกลุมตัวอยาง
400 คน ในเขตลาดกระบัง โดยสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21 - 31 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับ
อนุปริญญา / ปวส. ประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษาและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา10,000 บาท
ปจ จั ยส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต อกรตั ดสิ น ใจเลื อกซื้ อชุดเครื่องนอนผา นระบบออนไลน ของ
ประชากรในเขตลาดกระบัง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในดานการ
สงเสริมการตลาด มาก รองลงมาในดานราคา ดานชองทางจัด จําหนาย และดานผลิตภัณฑ โดยปริปรายประเด็นที่
สําคัญดังนี้
ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ มีการจัดลดราคาสินคาตาม
ฤดูกาล มีระดับความคิดเห็น มากดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพสินคา มีระดับความคิดเห็น มากดานชองทางจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ มี
รูปภาพ และรายละเอียดสินคาบงบอกอยางชัดเจน มีระดับความคิดเห็น มากดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญใหความสําคัญกับ เนื้อผานุม สบาย ระบายอากาศและความรอนไดดี มีระดับความคิดเห็น มาก
คําสําคัญ : การตลาด , เขตลาดกระบัง
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Abstract
research , about part factor mixes marketing way that affects the making a decision
buys group lies down to change the system is on line , of the people in the border pours the
shield , there is 1. objective for study and part factor mix marketing way that affect the
making a decision choose to buy group lie down to change the system are on line in the
people in the border pour 2. shields for study side people data who affect the making a
decision choose to buy group lie down to change the system are on line , of the people in
the border pours 3. shields for has studied to lead the data that from doing research comes
to in rows development business meditation old who takes an interest in earning a living
and are the data in business development will build [ wasp ] who take an interest in the
future , the sample that use in the research this time for example , residence people is in ,
the border pours the shield , 400 persons tool amounts that use in the research for example ,
statistics questionnaire that use in data analysis for example , seeking value percentage
average arithmetic frequency and the part deviate the standard ,
the research result can summarize as follows ,
from data general analysis of person answer the questionnaire about , gender , age ,
education level , occupation , and the income builds [ wasp ] month of that sample can
analyse the data with frequency distribution and percentage value , from 400 persons
samples , in the border pours the shield , mainly the female , 21 - 31 old year , the majority
is high class the education is in diploma level , / , high vocational Certificate , earn a living ,
student , a student and have the income share to build [ wasp ] month lower 10,000 a baht ,
part factor mixes marketing way that affects the hand decides to choose buy group
lies down to change the system is on line in the people in the border pours the shield ,
person answer majority questionnaire gives precedence with the part mixes marketing way
in the sense of marketing push , The very , next in the sense of the price , way side
distributes , and products side , by split sow important issue as follows ,
push marketing side , person answer majority questionnaire gives precedence with ,
there is the arrangement discounts seasonal goods , be high class the opinion , The very ,
way side distributes , person answer majority questionnaire gives precedence with ,
there is the picture , and goods detail indicates clearly , be high class the opinion , The
veryproducts side , person answer majority questionnaire gives precedence with , the rules
and regulations is soft , The comfortable , ventilate and the heat well , be high class the
opinion , The very
Keyword : Marketing , Lat krabang district

บทนํา
ปจจุบันนับไดวาอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทที่สําคัญอยางมาก ไมวาจะเปนในดานการติดตอสื่อสาร, การ
ประชาสัมพันธขาว, การโฆษณา, สื่อตางๆ เปนตนเนื่องจากอินเตอรเน็ตจัดไดวาเปนประเภทของการติดตอสื่อสารที่
สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเผยแพรขาวสารในรูปของภาพเคลื่อนไหว หรือ แมกระทั่งการ
กระจายขาวสารผาน Social network ชื่อดังอยาง facebook, google+ เปนตน ทําใหเว็บไซต บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต สามารถตอบโจทย การติดตอสื่ อสารไดเป นอยางดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับธุ รกิจการคาขายสินค าทาง
เครือขายสังคมออนไลน 1.ใชเว็บไซตเปนชองทางการขายที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากขอไดเปรียบ
ของเว็บไซตที่ออนไลนอยูตลอดเวลา 24 ชั่วโมงใน 365 วันโดยไมมีวันหยุด และประการสําคัญทุกคนในโลกนี้สามารถ
เขาถึงไดตลอดเวลา และดวยความสะดวกสบายนี้จึงทําใหคนสนใจมาซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมาก
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ชุ ดเครื่ องนอนที่ ดี ก็เปรี ยบเสมื อนกับ คูน อนที่ ดี เนื่ องจาก ผ า ปู ที่ นอนนั้ น สั ม ผั ส กับ ผิ วของเราโดยตรง
ชุดเครื่องนอนเหมาะสมสามารถเพิ่มความสุขในการนอนใหเราได การเลือกชุดเครื่องนอนมีความสําคัญพอๆ กันกับ
คุณภาพของฟูกที่นอนและผาหมที่สบายๆ ทราบหรือไมวาชุดเครื่องนอนมีสวนสําคัญที่ทําใหการนอนหลับของเราดีขึ้น
จากเหตุผลขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุด
เครื่องนอน ผานระบบออนไลน ของประชาชนในเขตลาดกระบัง ทําใหทราบถึงความตองการของกลุมผูบริโภค
นอกจากการทราบความตองการแลว การเลือกกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายก็เปนสิ่งสําคัญ
อยางยิ่ง และใชแนวทางในการเลือกกลยุทธไปพัฒนากิจการใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคได
อยางเหมาะสมที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่องนอนผานระบบ
ออนไลนของประชากรในเขตลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่องนอนผานระบบออนไลน ของ
ประชากรในเขตลาดกระบัง
3. เพื่ อศึกษานํ า ขอมู ลที่ ไ ดจ ากการทํา การวิ จัยมาเป นแนวทางในการพั ฒนาธุรกิจแกผูที่ ส นใจในการ
ประกอบอาชีพและเปนขอมูลในการพัฒนาธุรกิจตอผูที่สนใจในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
กรอบการวิจัย
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) เปนการศึกษาปจจัยประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หลัก(4P) ดานผลิตภัณฑ,
ดานราคา , ดานชองทางจัดจําหนาย , ดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดเครื่องนอน ผาน
ระบบออนไลน ของผูบริโภคในเขตลาดกระบัง

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
-

ปจจัยดานประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตัวแปรตาม
ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ (Product)
- ดานราคา (Price)
- ดานชองทางจัดจําหนาย (Place)
- ดานการสงเสริมการตลาด
(Promotion)
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมู ลที่ ไ ดจ ากการเก็บ รวบรวมขอมู ล โดยใช โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ทางสถิติ เพื่อการวิ จั ย
สามารถคํานวณหาคาและแปรความหมายของขอมูลดังตอไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สวนที่ 1 วิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร โดยนํา
ขอมูลมาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ และนําเสนอในรูปตาราง
สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่อง
นอนผานระบบออนไลนของประชากรในเขตลาดกระบัง โดยนําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติโดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงแบนมาตรฐานแลวแบงอันตนภาคชั้นเพื่อหาความหมายของระดับความคิดเห็น
สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย
กลุมตัวอยางปจจัยที่มีผลตอการเลือกบริโภคน้ําผักผลไมของผูบริโภคในเขตคลองสามวา ผูวิจัยสรุปได 2 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนตามเพศ
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
152
38.00
หญิง
248.
62.00
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 62.00
และรองลงมาเปนเพศชาย 152 คน คิดเปนรอยละ 38.00
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
จํานวน
อายุต่ํากวา 20
96
21 - 31 ป
153
31 - 40 ป
70
41 - 50 ป
41
อายุมากกวา 51 ปขึ้นไป
40
รวม
400.

รอยละ
24.00
38.20
17.50
10.20
10.00
100.00

จากตารางที่ 2 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21 - 31 ป.จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ
38.20 รองลงมามีอายุ ต่ํากวา 20 ป จํานวน 96 คน คิดเปนรอนละ 24.00 อายุ 31 - 40 ป จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 17.50 อายุ 41 - 50 ปจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.20 และอายุอายุมากกวา 51 ปขึ้นไปจํานวน 40 คน
คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
มัธยมศึกษา
70
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
89
อนุปริญญา / ปวส.
90
ปริญญาตรี
54
ปริญญาโท
65
ปริญญาเอก
32
รวม
400

รอยละ
17.50
22.20
22.50
13.50
16.20
8.00
100.00

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระดับการศึกษาอยูในระดับอนุปริญญา / ปวส.จํานวน
90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.20
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50 ระดับการศึกษาปริญญาโทจํานวน 65 คน
คิดเปนรอยละ 16.2050 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.50 และสูงกวาปริญญาโท
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกอาชีพ
อาชีพ
จํานวน
นักเรียน นักศึกษา
144
ขาราชการรัฐวิสาหกิจ
71
พนักงานเอกชน
77
ธุรกิจสวนตัว
108
รวม
400

รอยละ
36.00
17.80
19.20
27.00
100.00

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ อาชีพนักเรียน นักศึกษาจํานวน 144 คน คิดเปนรอย
ละ 36.00 รองลงมาเปนอาชีพธุรกิจสวนตัวจํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00 อาชีพพนักงานเอกชนจํานวน
77 คน คิดเปนรอยละ 19.20 และอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
จํานวน
ต่ํากวา 10,000 บาท
134
10,001 – 25,000 บาท
116
25,001 – 40,000 บาท
95
40,001 – 55,000 บาท
55
รวม
400

รอยละ
33.50
29.00
23.80
13.80
100.00

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน
134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 25,000 บาทจํานวน 116 คน คิดเปน
รอยละ 29.00 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001 – 40,000 บาท จํานวน 95 คนคิดเปนรอยละ 23.80 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 55,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่องนอนผาน
ระบบออนไลน ของประชาชนในเขตลาดกระบัง
ตารางที่ 6 สรุปผลรวมขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
S.D.
ระดับความสําคัญ
x
ดานผลิตภัณฑ
4.40
0.42
มาก
ดานราคา
4.40
0.47
มาก
ดานชองทางการจัดจําหนาย
4.40
0.45
มาก
ดานการสงเสริมการตลาด
4.43
0.46
มาก
รวม
4.41
0.32
มาก
จากตารางที่ 6 แสดงผลรวมข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด จากการสํ า รวจพบว า โดยรวม
มีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41 เมื่อพิจารณาเปนรรายดาน พบวา ดานการสงเสริมการตลาด
ใหความความสําคัญอยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.41ดานผลิตภัณฑ ใหความความสําคัญอยูในระดับ มาก โดยมี
คาเฉลี่ย4.40ดานชองทางการจัดจําหนายใหความความสําคัญอยูในระดับ โดยมีคาเฉลี่ย4.40 และดานราคาใหความ
ความสําคัญอยูในระดับ โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 ตามลําดับ
ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลิตภัณฑ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
x
1. เนื้อผานุม สบาย ระบายอากาศและความรอนไดดี
4.50
2. ตรายี่หอของชุดเครื่องนอน เปนสัญลักษณจดจําไดงาย 4.32
3. มีลายชุดเครื่องนอน ใหเลือกหลากหลาย
4.45
4. บงบอกรายละเอียดสินคาที่ชัดเจน
4.38
5. เปนสินคาที่ทันสมัย
4.35
รวม
4.40

S.D.
0.66
0.59
0.65
0.68
0.67
0.42

ระดับความสําคัญ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 7 แสดงผลรวมขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ โดยรวมใหระดับ
ความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.40 เมื่อวิเคราะหข อมูลแตละขอ พบวาอันดับแรกไดแก เนื้อผานุม สบาย
ระบายอากาศและความรอนไดดี ระดับความสําคัญอยูในมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.50 มีลายชุดเครื่องนอน ใหเลือก
หลากหลาย ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.45 บงบอกรายละเอียดสินคาที่ชัดเจน ระดับความสําคัญ
อยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 เปนสินคาที่ทันสมัยระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย4.35และ ตรายี่หอของ
ชุดเครื่องนอน เปนสัญลักษณจดจําไดงาย ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย4.32ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานราคา
ปจจัยดานราคา
1. มีการเสนอราคาใหเลือกชัดเจน
2. มีการติดปายราคาที่ชัดเจน
3.ราคาสินคาถูกกวาซื้อสินคาดวยวิธีอื่น
4.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา
รวม

x
4.36
4.40
4.38
4.44
4.40

S.D.
0.70
0.67
0.71
0.63
0.47

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 8 แสดงผลรวมขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ใหความสําคัญอยูในมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 เมื่อวิเคราะหขอมูลแตละขอ พบวาอันดับแรกไดแก ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินคา
ระดับความสําคัญอยูใน มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.44 ราคาสินคาถูกกวาซื้อสินคาดวยวิธีอื่น ระดับความสําคัญอยูในมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 และมีการเสนอราคาใหเลือกชัดเจนระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.36 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานชองทางจัดจําหนาย

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

1. คนหาชื่อรานทางออนไลน เพจเฟสบุค คนเจอไดงาย
2. มีรูปภาพ และรายละเอียดสินคาบงบอกอยางชัดเจน
3. มีการอัพเดตสินคาใหมๆ เปนที่นาสนใจอยูเสมอ
4. มีการใหคะแนนและการแสดงความคิดเห็นของลูกคาชัดเจน

4.39
4.41
4.38
4.40

0.68
0.63
0.74
0.69

มาก
มาก
มาก
มาก

5. มีการบงบอกรับประกันความพึ่งพอใจจากลูกคาที่ชัดเจน

4.42

0.71

มาก

4.40

0.45

มาก

ปจจัยดานดานชองทางการจัดจําหนาย

รวม

จากตารางที่ 9 แสดงผลรวมขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายโดยรวม
ใหระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 เมื่อวิเคราะหขอมูลแตละขอ พบวาอันดับแรกไดแก มีการบง
บอกรับประกันความพึ่งพอใจจากลูกคาที่ชัดเจน ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.42 มีรูปภาพ และ
รายละเอียดสินคาบงบอกอยางชัดเจน ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย4.41มีการใหคะแนนและการ
แสดงความคิดเห็นของลูกคาชัดเจน ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 คนหาชื่อรานทางออนไลน
เพจเฟสบุค คนเจอไดงาย ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.39 และ มีการอัพเดตสินคาใหมๆ เปนที่
นาสนใจอยูเสมอระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคา เฉลี่ย 4.38 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการสงเสริมการตลาด
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
1. มีการโฆษณา สงขาวสารประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
2. มี ก ารจั ด โปรโมชั่ น จั ด ส ง สิ น ค า ทางไปรษณี ย ฟ รี ห รื อ ได รั บ
สวนลดอยางตอเนื่อง
3. มีการจัดลดราคาสินคาตามฤดูกาล
4. มีการบริการชําระเงินโดยการเก็บเงินปลายทางเพื่อความ
สะดวกของลูกคา
5. มีของแถมสําหรับลูกคาที่รีวิวสินคาใหทางเว็บไซต
คาเฉลี่ยความพึ่งพอใจ ( d )

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

4.43

0.66

มาก

4.45
4.46

0.67
0.67

มาก
มาก

4.43
4.40
4.43

0.68
0.73
0.46

มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 10 แสดงผลรวมขอมูลปจจัยสวนประสมทางดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมระดับ
ความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 เมื่อวิเคราะหขอมูลแตละขอ พบวาอันดับแรกไดแก มีการจัดลดราคา
สินคาตามฤดูกาล ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 มีการจัดโปรโมชั่นจัดสงสินคาทางไปรษณียฟรี
หรือไดรับสวนลดอย างต อเนื่ อง ระดั บความสําคัญอยู ในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.45 มี การโฆษณา สง ขาวสาร
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.43 มีการบริการชําระเงินโดยการเก็บเงิน
ปลายทางเพื่อความสะดวกของลูกคา ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.39 และ มีการอัพเดตสินคา
ใหมๆ เปนที่นาสนใจอยูเสมอ ระดับความสําคัญอยูในมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.38 ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่อ งนอนผานระบบ
ออนไลนของประชากรในเขตลาดกระบัง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-31ป อยูในระดับ
อนุปริญญา/ปวส. ประกอบนักเรียน นักศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อชุดเครื่องนอนผ า นระบบออนไลนของ
ประชากรในเขตลาดกระบัง ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในดานการ
สงเสริมการตลาด มาก รองลงมาในดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย และดานผลิตภัณฑ โดยปริปรายประเด็นที่
สําคัญดังนี้
ดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ มีการจัดลดราคาสินคาตาม
ฤดูกาล มีระดับความคิดเห็นมาก ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ ราคามีความเหมาะสม
กับคุณภาพสินคา มีระดับความคิดเห็นมาก ดานชองทางจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญ
กับ มี รู ป ภาพ และรายละเอี ย ดสิ น ค า บ ง บอกอย า งชั ด เจน มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น มากด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ เนื้อผานุม สบาย ระบายอากาศและความรอนไดดี มีระดับความคิดเห็น
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิภาวรรณ มโนปราโมทย (2558 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาปจจัยดานทัศนคติ
ความไววางใจและสวนประสมทางการตลาดของประชากรในกรุงเทพมหานครตัวแปรตนคือทัศนคติความไววางใจ
และสวนประสมทางการตลาดตัวแปรตามคือการตัดสินใจซื้อสินคาผ านสังคมออนไลน (อินสตาแกรม)กลุมตัวอยาง
คือประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 23 ปขึ้นไปจานวน 400 คนโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไววิธีการ
ทางสถิติไดแกการแจกแจงความถี่คารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regressions)
ผลการศึกษาพบวาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมีชวงอายุระหวาง 23-30 ปมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายไดตอเดือนที่ 20,001 - 30,000 บาทโดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) และสวนใหญของ
ผูตอบแบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อสินคาผานอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้งและสวนใหญซื้อสินคาครั้งละ
500-1,000 บาทปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานความไววางใจและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับสําคัญมากผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานทัศนคติปจจัยดานความไววางใจและ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี การศึกษาบุคคลที่ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ สถานที่และชองทางการจัดจํ าหนาย ในการซื้ อ
ผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับกลุมลูกคา เพราะกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางประชากรใน
เขตลาดกระบัง เพื่อใหเกิดความครอบคลุมในกลุมเปาหมายมากกวานี้
2. ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึกตางๆ เชน การใชรูปแบบของการสังเกต และการการจัดจําหนายของ
ประชาชนแตละชวงวัย วามีการซื้อในชองทางจัดจําหนายประเภทใดบาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินวิจัยตอไป
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
Marketing mix factors affecting housing decision making in people in Lat - krabang
Bangkok.

ผูวิจัย

ทิพมาศ รัตนพิทักษ
อาจารยประจําสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก
ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เปนงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมีลักษณะเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชคารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติที่ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน
โดยการหาคาสถิติทดสอบ (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปรสองกลุมและใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One Way ANOVA) แลวแตกรณี สําหรับการวิเคราะหความแปรปรวนเมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Schefft Procedure) โดยกําหนดการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
237 คน คิดเปนรอยละ 59 อายุ 31-40 ป จํานวน 158 คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพโสด 195 คน คิดเปนรอยละ
49 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 162 คิดเปนรอยละ 41 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 122 คน
คิดเปนรอยละ 31 และรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 36 ตามลําดับ
ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญ
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก x( = 3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ใหความสําคัญใน
ระดับมาก ดานผลิตภัณฑ ( x = 3.84) ดานราคา ( x = 3.56) ดานบุคลากร ( x = 3.56) ดานชองทางการจัดจําหนาย
( x = 3.52) ดานกระบวนการใหบริการ ( x = 3.52) ดานที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดานการสงเสริมการตลาด
( x = 3.28) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.28) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, ที่พัก
Abstract
The purpose of this research is to study the marketing mix factors affecting the
decision of renting accommodation in the LatKrabang area. Bangkok Data were collected
from 400 samples. It is a quantitative research. (Quantitative Research Approach) It is a
survey research. Using the questionnaire (Questionnaire) is a tool to collect data. The
researcher used Percentage, Mean, Standard Deviation, Statistics used for hypothesis
testing. The test statistic (t-test) To test two variables and one-way analysis of variance
(One Way ANOVA), as the case may be. For variance analysis, when differentiating, the
individual differences are tested. The Schefft procedure was used to test the statistically
significant at .05 level.
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Personal factors the study indicated that the respondents were 400 respondents.
Most of them are female, 237 people, 59% Age of 31-40 years is 158 or 40%. Single, 195
persons were 49%. Bachelor, 162 or 40%. Private companies, 122 or 31%. income per
month, 15,001-20,000, 143 or 36% respectively.
Market Mix Factor The study indicated that the respondents were 400 respondents.
Most importantly, the marketing mix factors that affect the decision of renting
accommodation of the people in LatKrabang area. Bangkok. Overall, it was at a high level
( x =3.50) When considering each side, it was found that. High level of importance Products
( x = 3.84) Price ( x = 3.56) Personnel ( x = 3.56) Distribution channel ( x = 3.52) Service
Process ( x = 3.52) Moderately important aspects Marketing promotion ( x = 3.28) and
Physical presentation ( x = 3.28) respectively.
Keyword : marketing mix factors, Decision making, accommodation

บทนํา
“ที่พัก” เปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย ที่พักของมนุษยจะมีความแตกตาง
กันตามสภาพความเปนอยูทางสังคม ขนบธรรมเนียม เศรษฐกิจ ตลอดทั้งความเจริญทางดานเทคโนโลยีตาง ที่พักยัง
ถือเปนสถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผูเดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย อาหาร และ
บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีหองนอนหลายหอง ติดตอเรียงรายกันใน
อาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการตาง ๆ เพื่อความสะดวกของผูที่ มาพัก ซึ่งเรียกวา "แขก" (guest) (ที่มา :
https://th.wikipedia.org/wiki/โรงแรม)
ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปมนุษยตองใชเวลาในการประกอบ
อาชีพของตนเองมากขึ้น และการกอสรางที่ พักอาศัยดวยตนเองกระทําไดไมสะดวก ทั้งนี้เนื่องดวยขอจํากัดตาง ๆ
เชน เวลา ความไมสะดวกในการจัดหาที่พักอาศัยดวยตนเอง ตลอดจนราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนใน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การบริการของของผูประกอบใหเชาที่พักใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของผูเชาตอไป
นิยามศัพท
ที่พัก หมายถึง สถานที่ประกอบการเชิงการคาที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพื่อบริการผูเดินทางในเรื่องของที่พักอาศัย
อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทาง หรืออาคารที่มีหองนอนหลายหอง ติดตอเรียงราย
กันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการตาง ๆ เพื่อความสะดวกของผูที่มาพัก ซึ่งเรียกวา "แขก" (guest)

วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล ส ว นบุ ค คที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเช า ที่ พั ก ของประชาชนในเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
2. เพือศึกษาพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาป จจั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต อการตั ดสิ นใจเช าที่ พัก ของประชาชนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
1. ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
2. ตั วแปรตาม คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ด านผลิตภัณฑ ด านราคา ด านชองทางการจั ด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ

วิธีการวิจัย
ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเช า ที่ พั ก ของประชาชนในเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมีลักษณะเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)
1. ดานเนื้อหา ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2. ด า นประชากร ได แ ก ประชาชนที่ เคยตั ด สิ น ใจเช า ที่ พั ก ในเขตลาดกระบั ง กรุง เทพมหานคร
ใชหลักเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวนตัวอยาง 399 คน
ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่นที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 5% ดังนั้นจึงไดขนาด
กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
3. ดานระยะเวลา เริ่มทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561
4. เครื่องมือที่ใช เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก ไดแก ภูมิลําเนา ระยะเวลาใน
การเชา อัตราคาเชา เหตุผลในการเชา บุคคลที่พักรวม
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
5. วิเคราะหขอมูล
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova or F-Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหคา Sig
ในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานงานวิจัย
ขอมูลสวนบุคคของผูตอบแบบสอบถามแตกตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแตกตางกัน
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ประโยชนของงานวิจัย
1. ทํ า ให ท ราบข อ มู ล ส ว นบุ ค คที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจเช า ที่ พั ก ของประชาชนในเขตลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
2. ทําใหทราบพฤติกรรมที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3. ทําใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลต อการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
4. สามารถนําผลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการของ
ของผูประกอบใหเชาที่พักใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของผูเชาตอไป
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ธงชัย สันติวงษ (2540) ใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภควา การกระทําของบุคคลใด บุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวของกบการจัดหาใหไดมาและการใชซึ่งสินคาและบริการ ทั้งนี้หมายถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาแตกอนแลว
ศุภกร เสรีรัตน (2540) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมบุคคลที่เกี่ยวของกับการซื้อและ
การบริการ โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตองมีการตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว
เสรี วงษมณฑา (2542) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาเรื่องการตอบสนองความตองการและ
ความจําเปน (Need) ของผูบริโภคใหเกิดความพอใจ (Satisfaction) นักการตลาดจะตอบสนองผูบริโภคใหเกิด
ความพอใจไดนั้น จําเปนตองทําความเขาใจผูบริโภคเพราะถาไมเขาใจวาผูบริโภคคือใคร เขาใจวาเขาตองการอะไร
ชอบสิ่งใด ก็สามารถตอบสนองความตองการของเขาได
2. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด
องคประกอบการตลาดยุคใหม ทฤษฎี 7P’s ซึ่งมีการพัฒนาการตลาดมาตั้งแตอดีตตามแนวคิดซึ่ง ไดรับ
ความนิยมอยางกวางขวางมานับสิบ ๆ ป ที่เรียกว า 4P’s ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาอย างรวดเร็วโดยเฉพาะ
ในทศวรรษนับตั้งแตป 1990 เปนตนมา ธุรกิจใหม คูแขงใหมๆ ที่เขามาแทนสินคาเกาที่ลาหลังไมทันโลก ทําให
องคประกอบสวนประสมทางการตลาด 4 ประการของการตลาดในอดีตไมเพียงพอและไมทันการณกับการแขงขัน
ในรูปแบบใหมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนักการตลาดยุคใหมเริ่มพัฒนากลยุทธใหมที่เฉียบคมและสรางสรรคมาก
ขึ้น มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น (มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา, 2555)
1. ผลิตภัณฑ (Product)
ฉัตยาพร เสมอใจ (2556) กลาววา ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจ
ใหแกลูกคา โดยการสนองความตองการผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมก็ได ผลิตภัณฑประกอบดวย
สินคา บริการ และความคิด ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) และมีมูลคา (Value) ในสายตาของลูกคา
จึง ทํา ใหผ ลิ ตภั ณ ฑสามารถขายได กํา หนดกลยุ ทธ ดา นผลิ ต ภัณ ฑ ตอ งคํา นึ งถึง ป จ จั ย เชน ความแตกต า งของ
ผลิตภัณฑ สวนประกอบผลิตภัณฑ และการพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน
2. ราคา (Price)
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2546) กลาววา ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการในรูปที่เปนตัวเงิน
ราคาเป น สวนหนึ่ งของสว นประสมทางการตลาดที่ มี ความสํ าคัญ เพราะราคาเปน ตั วสํ าคั ญที่ กอใหเกิดรายได
องคประกอบหลักในการกําหนดราคาตํ่าสุดคือ ตนทุนการผลิต องคประกอบในการกําหนดราคาสูงสุดคือคุณคาใน
สายตาของผูบริโภค ดังนั้นกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึงวิธีการกํา หนดราคา โดยพิจารณาจากตนทุน ลูกคา และคู
แขงขัน
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3. สถานที่ (Place)
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) กลาววา ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจําหนายบริการ ผูบริการ กิจการ
บริการจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑที่สําคัญ 2 ประการ คือ การเขาถึงได (Accessibility) และความพรอมที่จะ
ใหบริการได (Availability) ประเด็นที่สําคัญในเรื่องของการจัดจําหนายบริการ (Place) ที่ผูบริหารดานการตลาด
ของกิจการบริก ารจะต องพิ จ ารณาสามารถแบ งออกเป น 2 ประเด็ น คื อ เรื่องการเลือกทํ า เลที่ ตั้ง ของกิจ การ
(Location) ในการนําเสนอบริการและการเลือกชองทางในการนําเสนอบริการ (Channel) สําหรับการเลือกชองทาง
ในการนําเสนอบริการผูบริการจะตองตัดสินใจเลือกชองทางในการนําเสนอบริการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)
คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2546) กลาววา การส งเสริมการตลาด เปนความพยายามที่ จะสงเสริมให
การตลาดบรรลุเปาหมายไดเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ทําใหลูกคามาซื้อสินคา สนใจสินคาของเรา
ลูกคาเปลี่ยนพฤติกรรมใหสอดคลองกับสินคาและรักษาไวไมใหเปลี่ยนแปลงการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงาน และ
การติดตอสื่อสารโดยไมใชคน โดยตองพิจารณาที่มีความเหมาะสมของลูกคา ผลิตภัณฑคูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมาย
รวมกันได การสงเสริมการตลาดประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใชพนักงาน การสงเสริมการขาย การให
ขาวสารและการประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง และการพูดปากตอปาก
5. บุคลากร (People หรือ Personnel)
อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552) กลาววาบุคลากร หมายถึง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกบการขายและการบริการหลัง
การขายทั้งหมด จึงเปนองคประกอบที่สําคัญโดยเฉพาะธุรกิจใหเชาที่เนนการใหบริการ บุคลากรจึงมีความสําคัญใน
ดานบุคลิกภาพที่ดีนาเชื่อถือ ความรูความชํานาญในงานมีทัศนคติที่ดีตองาน คุณสมบัติของบุคลากรธุรกิจใหเชาอพาร
ทเมนทที่ดีตองมีความสุภาพ อัธยาศัยดีเยี่ยม มีบุคลิกภาพดี มีความเปนมิตรสูง มนุษยสัมพันธดีเยี่ยม
6. กระบวนการใหบริการ (Process)
Zeithaml,Valarie A., A. Parasuraman and Leonard L. Berry (1990) ไดใหความหมาย
กระบวนการการใหบริการคือ ลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดลอมของการบริการที่ประกอบดวย สถานที่ของ
องคกรและองคประกอบอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นไดทําใหสะดวกในการปฏิบัติงานและการสื่อสารกับลูกคา
7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2557) กลาววา หลักฐานทางกายภาพ ( Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่
เปนรูปธรรมตางๆ ที่สามารถมองเห็นหรือรับรูได และใชเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณภาพของการบริการ
อรุณ วิสุทพิพัฒนสกุล (2552) กลาววา ลักษณะทางกายภาพเปนองคประกอบทางกายภาพของงาน
บริการที่ลูกคาสามารถรับรูเห็น หรือรูสึกได เชน การตกแตงสถานที่ ความหรูหรา ความสะอาด การใชเครื่องมือ
หรืออุปกรณที่ทันสมัยเปนแรงจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการ ลักษณะทางกายภาพที่ทําใหเกิดแรงดึงดูด
และความสนใจอาจตองํา หนดเอกลั กษณ เฉพาะตัวของธุรกิจใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑดวย จึงทําใหเกิดความ
นาสนใจและความเชื่อมันตอสินคาและองคกร เชน การแตงกายของพนักงานตองสะอาด เรียบรอย และเหมาะตาม
กาลเทศะดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ทัศนีย พวงสุดรัก (2553) ศึกษาเรื่ องปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจเชาอ
พารทเมนทแบบรายเดือน ซึ่งตั้งอยูในอําเมืองเมืองสมุทรปราการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย
มีอายุระหวาง 20 - 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 15,000 บาท และมีภูมิลําเนาเดิมจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลตอการตัดสินใจเชาอพารทเมนทแบบรายเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวน

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ประสมทางการตลาดบริการมีคาเฉลี่ยในระดับมากในทุกปจจัย ตามลําดับดังนี้ ปจจัยดานราคาในเรื่องอัตราคาเชา
รายเดือน ปจจัยผลิตภัณฑในเรื่องหองพักมีอุปกรณปองกันการโจรกรรม ปจจัยดานสถานที่ในเรื่องมีความปลอดภัย
ในการเดินทาง ปจจัยดานกระบวนการใหบริการในเรื่องสามารถแกไขปญหาทางดานสาธารณูปโภคไดทัน ที ปจจัย
ดานการสง เสริมการตลาดในเรื่องไมมีการคิดค าบริการอื่น ๆ เมื่อยกเลิกสัญญาเชาป จจั ยดา นบุ คลากรในเรื่อง
พนักงานมีความตั้งใจและกระตือรือรนในการใหบริการ และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
ในเรื่องความสะอาด/ความสวยงามภายในอพารทเมนท
สุภิดา ผดุงขวัญ (2550) ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเชาหอพักของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปไดวาปจจัยแวดลอมของหอพักที่พนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครตองการเชา สวนใหญตองการใหหอพักอยูใกลร านคาสะดวกซื้อ รองลงมาคือใหมี
แสงสวางบริเวณรอบหอพัก ไมมีความแออัดในชุมชน ไมมีมลภาวะทางอากาศ มีแมบานดูแล รักษาความสะอาด
ไมมีมลภาวะทางเสียง ใหมีการรักษาความปลอดภัย มีรถโดยสารผาน อยูใกลสวนหยอม สนามกีฬา และมีหองพัก
ผอนรวมหองรับแขก หองดูทีวี และระดับการตัดสินใจเชาหอพักอยูในระดับมาก เมื่อวิเคราะหโดยละเอียดพบวา
ดานทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม มีระดับการตัดสิ นใจอยูในระดับมากที่สุด สวนดานลักษณะหอพัก ดานราคาและ
ดานการบริการ มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับมาก แตดานการสงเสริมการตลาด มีระดับการตัดสิ นใจอยูในระดับ
ปานกลาง สําหรับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเชาหอพักโดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของ
พนักงาน พบวา พนักงานที่เป นเพศชายและเพศหญิง มีระดับการตัดสินใจเชาหอพักไมแตกตางกัน สวนพนักงานที่
มีอายุ ระดับ การศึกษา ตํ าแหน ง รายได ตอเดื อน และสถานภาพสมรส แตกต างตา งกัน พนักงานมี ระดับ การ
ตัดสินใจเชาหอพักแตกตางกัน

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชน
ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 237 คน คิดเปนรอยละ
59 อายุ 31-40 ป จํานวน 158 คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพโสด 195 คน คิดเปนรอยละ 49 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 162 คิดเปนรอยละ 41 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 31
และรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 36 ตามลําดับ
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก ไดแก ภูมิลําเนา ระยะเวลาใน
การเชา อัตราคาเชา เหตุผลในการเชา บุคคลที่พักรวม
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญมีภูมิลําเนาจังหวัดอื่น จํานวน 206 คน
คิดเปนรอยละ 52 ระยะเวลาในการเชา จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 46 อัตราคาเชามากกวา 4,500 บาทขึ้นไป
จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 34 เหตุผลในการเชาเดินทางสะดวก จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52 บุคคลที่
พักรวมเพื่อน จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33 ตามลําดับ
สวนที่ 3 คํา ถามเกี่ย วกับขอมู ล ป จจั ย ส ว นประสมทางการตลาด ได แก ด า นผลิ ตภั ณ ฑ ดา นราคา
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ
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ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก
( x = 3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ใหความสําคัญในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ (x = 3.84) ดานราคา
( x = 3.56) ดานบุคลากร ( x = 3.56) ดานชองทางการจัดจําหนาย (x = 3.52) ดานกระบวนการใหบริการ (x = 3.52)
ดานที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดานการสงเสริมการตลาด x( = 3.28) และดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ( x = 3.28) ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.31 ดานราคา Sig 0.25 ดานการสงเสริม
การตลาด Sig 0.06 ดานกระบวนการใหบริการ Sig 0.88 มีระดับความสําคัญไมแตกตางกันเปนที่ปฎิเสธสมมติฐาน
เพราะมีคา Sig มากกวา 0.05
เพศที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานชองทางการจัดจําหนาย Sig 0.30 ดานบุคลากร Sig 0.25 และ
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.29 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐานเพราะมีคา
Sig นอยกวา 0.05
อายุที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.13 มีระดับความสําคัญไมแตกตาง
กันเปนที่ปฎิเสธสมมติฐานเพราะมีคา Sig มากกวา 0.05
อายุที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.02 ดานราคา Sig 0.02 ดานชองทางการจัด
จําหนาย Sig 0.01 ดานบุคลากร Sig 0.03 ดานกระบวนการใหบริการ Sig 0.05 และดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ Sig 0.04 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐานเพราะมีคา Sig นอยกวา 0.05
สถานภาพที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก
ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.24 ดานราคา Sig 0.12 ดานชองทางการ
จัดจําหนาย Sig 0.51 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.70 มีระดับความสําคัญไมแตกตางกันเปนที่ปฎิเสธสมมติฐาน
เพราะมีคา Sig มากกวา 0.05
สถานภาพที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก
ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานบุคลากร Sig 0.15 ดานกระบวนการใหบริการ Sig 0.02
และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.00 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐานเพราะมี
คา Sig นอยกวา 0.05
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่
พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.00 ดานราคา Sig 0.00 ดานชองทาง
การจัดจําหนาย Sig 0.00 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.00 ดานบุคลากร Sig 0.00 ดานกระบวนการใหบริการ
Sig 0.00 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.00 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับ
สมมติฐานเพราะมีคา Sig นอยกวา 0.05
อาชีพที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของ
ประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.04 ดานราคา Sig 0.02 ดานชองทางการจัด
จําหนาย Sig 0.00 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.00 ดานบุคลากร Sig 0.00 ดานกระบวนการใหบริการ Sig
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0.01 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.01 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐาน
เพราะมีคา Sig นอยกวา 0.05
รายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่
พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.00 ดานราคา Sig 0.00 ดานชองทาง
การจัดจําหนาย Sig 0.00 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.00 ดานบุคลากร Sig 0.00 ดานกระบวนการใหบริการ
Sig 0.00 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.00 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับ
สมมติฐานเพราะมีคา Sig นอยกวา 0.05
ภูมิลําเนาที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก
ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.07 ดานราคา Sig 0.06 ดานชองทางการ
จัดจําหนาย Sig 0.13 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.12 ดานบุคลากร Sig 0.09 ดานกระบวนการใหบริการ Sig
0.08 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.06 มีระดับความสําคัญไมแตกตางกันเปนที่ปฎิเสธสมมติฐาน
เพราะมีคา Sig มากกวา 0.05
ระยะเวลาในการเชาที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานราคา Sig 0.21 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.48
ดานบุคลากร Sig 0.44 ดานกระบวนการใหบริการ Sig 0.46 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.24
ระดับความสําคัญไมแตกตางกันเปนที่ปฎิเสธสมมติฐานเพราะมีคา Sig มากกวา 0.05
ระยะเวลาในการเชาที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจ
เชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.02 ดานชองทางการจัดจําหนาย
Sig 0.03 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐานเพราะมีคา Sig นอยกวา 0.05
อัตราคาเชาที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก
ของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.00 ดานราคา Sig 0.00 ดานชองทางการ
จัดจําหนาย Sig 0.00 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.04 ดานบุคลากร Sig 0.00 ดานกระบวนการใหบริการ Sig
0.00 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.00 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐาน
เพราะมีคา Sig นอยกวา 0.05
เหตุผลในการเชาที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชา
ที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ Sig 0.66 ดานราคา Sig 0.94 ดานชองทาง
การจัดจําหนาย Sig 0.24 ดานการสงเสริมการตลาด Sig 0.39 ดานบุคลากร Sig 0.82 ดานกระบวนการใหบริการ
Sig 0.43 และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.66 ระดับความสําคัญไมแตกตางกันเปนที่ปฎิเสธสมมติ
ฐานเพราะมีคา Sig มากกวา 0.05
บุคคลที่พักรวมที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่
พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานราคา Sig 0.11 ดานกระบวนการใหบริการ Sig 0.15
และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ Sig 0.35 ระดับความสําคัญไมแตกตางกันเปนที่ปฎิเสธสมมติฐานเพราะ
มีคา Sig มากกวา 0.05
บุคคลที่พักรวมที่แตกตางกันใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่
พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดานชองทางการจัดจําหนาย Sig 0.02 ดานการสงเสริม
การตลาด Sig 0.03 ดานบุคลากร Sig 0.00 มีระดับความสําคัญแตกตางกันเปนที่ยอมรับสมมติฐานเพราะมีคา Sig
นอยกวา 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จัย ปจ จั ยส วนประสมทางการตลาดที่ มี ผลตอการตัด สิน ใจเชา ที่พั กของประชาชนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดตอเดือน
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 237 คน คิดเปนรอยละ
59 อายุ 31-40 ป จํานวน 158 คิดเปนรอยละ 40 สถานภาพโสด 195 คน คิดเปนรอยละ 49 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 162 คิดเปนรอยละ 41 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 31
และรายไดตอเดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 36 ตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสงกรานต คงเพชร (2555) ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาอพารทเมนทของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง อายุ 31 – 40 ป มีสถานภาพ
โสด เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัท มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,00120,000 บาท
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลพฤติกรรมที่สงผลตอการตัดสินใจเชาที่พัก ไดแก ภูมิลําเนา ระยะเวลาใน
การเชา อัตราคาเชา เหตุผลในการเชา บุคคลที่พักรวม
ซึ่ง สอดคล อ งกับ งานวิ จั ย ของสธน คํา วิเ ศษณ (2557) ป จ จั ย สว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต อการ
ตัดสินใจเชาอพารทเมนทในเขตเทศบาลเมืองปาตอง อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษาพบวาผูเชาสวนใหญ
เปนเพศหญิ ง อายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีภูมิลําเนาเดิมเปนคนจากจังหวัดอื่น พฤติกรรมการเชาอพารทเมนท พบวาผูชาสวนใหญ เชาอพารทเม
นท 1-3 ป ขนาดหองพกั 16-20 ตารางเมตร ตัดสินใจเชาโดยตนเอง โดยสวนมากเชาหองในราคา 4,500 บาท ตอ
เดือน ทราบขอมูลหองเชาจากปายโฆษณา เหตุผลการเชาคืออยูใกลที่ทํางาน และสวนมากพักอาศัยอยูกับเพื่อน
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเชาที่พักของประชาชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก
( x = 3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ใหความสําคัญในระดับมาก ดานผลิตภัณฑ (x = 3.84) ดาน
ราคา ( x = 3.56) ดานบุคลากร ( x = 3.56) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( x = 3.52) ดานกระบวนการใหบริการ (
x = 3.52) ดานที่ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดานการสงเสริมการตลาด (x = 3.28) และดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ( x = 3.28) ตามลําดับ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศุภามาส กอนพิลา (2560) สวนประสมทางการตลาดในการเลือกใชบริการ
เชาหองพักในเขตตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ผูตอบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง คิดเปนรอยละ 50.50 มีอายุ 19 – 24 ป คิดเปนรอยละ 68.75 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 97.75 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 95.25 อาชีพนักศึกษา คิดเปนรอยละ 69.75 และมีรายไดตอเดือน 10,001 –
15,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.75 สวนประสมทางการตลาดมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกเชาหองพักในเขต
ตําบลชางเผือกอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่ ดานราคา
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานบุคลากรมีความสํา คัญตอการตัดสินใจในการเลือกเชาหองพัก
อยูในระดับมาก สวนปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสํา คัญตอการตดัสินใจในการเลือกเชาห องพักอยูใน
ระดับปานกลาง
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
ผูประกอบการควรใหความสําคัญ เรื่องการดูแลและใสใจกับการบริหารจัดการหองพักใหมีความพรอมที่จะ
ใหบริการอยูเสมอ เชน ความพรอมดานเครื่องนอน สุขภัณฑ ระบบไฟฟา น้ําประปาสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีความ
ทันสมัย และอินเตอรเน็ต Wi-fi และจัดใหมีบริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งควรมีการปรับเปลี่ยนเฟอรนิเจอร
ภายในหอ งพั กทุ กๆ 5 ป ตรวจและซ อ มแซม อุป กรณ เครื่ องใช ไ ฟฟ า อย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ความปลอดภั ย และ
สุขอนามัยของผูเชาหองพักและเปนการบํารุงรักษาหองพักใหอยูในสภาพที่พรอมใหบริการอยูเสมอ เพื่อใหผูที่
ตัดสินใจเชาที่พักเกิดความประทับใจ และความคุมคา นําไปสูการใชบริการในระยะยาว

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
แบบสอบถามจากงานวิจัยครั้งนี้ ไมสามารถบอกสาเหตุในการที่ผูเชาที่พักจะยายออกหรือไมเชาตอไปได
ในการออกแบบสอบถามครั้งตอไป ควรสอบถามถึงสาเหตุที่ทําใหผูเชาที่พักตัดสินใจไมเชาที่พักตอ หากสาเหตุ
เกี่ยวของกับบุคลากร กระบวนการใหบริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก ผูประกอบการสามารถนําไปวิเคราะห
ปรับปรุงและพัฒนาตอไปได
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กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคอนโดมิเนียม
Marketing strategy of condominium business

ผูวิจัย

ธนกร แกวมณี

บทคัดยอ
การศึกษากลยุทธทางการตลาดของธุรกิจคอนโดมิเนียม เนื่องมากจากตลาดคอนโดมิเนียมเปนตลาดที่มี
ศักยภาพในการเติบโตคอนขางสูง, มีผูประกอบการรายใหมเขามาในตลาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเปนที่นิยมของ
กลุมคนทํางานรุนใหม โดยผูประกอบการควรศึกษาเรื่องทําเลหรือสถานที่ตั้งที่เหมาะสมกอนการดําเนินสราง
โครงการ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายในการซื้อคอนโดมิเนียม ซึ่งสามารถทําการ
ประชาสัมพันธและการตลาดผาน อินเตอรเน็ต เชน การจัดทําเว็บไซตของโครงการ ใหนาสนใจ เขาใจงายและ
นาเชื่อถือ รวมถึงการทําการตลาดเพื่อสื่อสารไปยังกลุมเปาหมายผานทาง สื่อออนไลนและเว็บไซตที่รวมการซื้อ-ขาย
คอนโดมิเนียมตางๆ นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานอื่นๆ ที่จะชวยกระตุนใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมได
มากขึ้น อันไดแก ชื่อเสียงของโครงการ สถานที่ตั้งสํานักงานขาย พนักงานขาย และ การมอบสวนลดพิเศษ ซึ่ง
ผูประกอบการควรนํามาประยุกตใชสําหรับการสรางกลยุทธทางการตลาดที่ เขมแข็งและพรอมสําหรับการแขงขันอัน
ดุเดือดในตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม ซึ่งการสรางชื่อเสียงโครงการใหเปนที่รูจักและมีความ
นาเชื่อถือนั้น ผูประกอบการควรทําใหโครงการ เปนที่จดจําของกลุมเปาหมาย (Brand Awareness) โดยทําการ
สื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร ผานชองทางที่ตรงกับกลุมเปาหมายที่ไดระบุไวแลวขางตน นอกจากนี้การสราง
ความนาเชื่อถือนั้น สามารถทําไดโดยการสงมอบสิ่งที่ดีที่สุดใหกับกลุมเปาหมายและดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม
เพราะจะชวยทําใหกลุมเปาหมายไวใจโครงการของทานและเกิดเปนอิทธิพลของการสื่อสารแบบปาก ตอปากไดใน
ที่สุด (Word of Mouth) ในสวนของสถานที่ตั้งสํานักงานขาย ผูประกอบการควรจัดให ตั้งอยูในที่ที่เดินทางสะดวก,
เดนชัดและมีการออกแบบที่สวยงามตรงกับรูปแบบที่กลุมเปาหมาย ตองการ เพื่อเปนการสรางความประทับใจใหกับ
กลุมเปาหมายตั้งแตชวงเวลาแรกที่ไดเขามาสัมผัส โครงการ ในสวนของพนักงานขาย ผูประกอบการควรจัดการอบรมให
พนักงานขาย ใหมีความเขาใจ และมีขอมูลไปในทิศทางเดียวกันทั้งโครงการ นอกจากนี้ควรมีการอบรมเรื่องการสื่อสาร,
บุคลิกภาพ และการบริการของพนักงานขาย ใหมีมาตรฐานเหมือนกัน ทายที่สุด ผูประกอบการควรมีการสงเสริม
การตลาดอยูเปนระยะๆ เพื่อเปนการกระตุนความตองการของกลุมเปาหมายใหตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมในที่สุด
คําสําคัญ : กลยุทธการตลาด/ธุรกิจคอนโดมิเนียม
Abstract
Study of marketing strategy of condominium business. Due to the high growth
potential of the condominium market, new entrants to the market continue to grow and are
popular with the new generation. The entrepreneur should study the location or location
appropriate before the construction of the project so that it can meet the needs of the target
audience to buy condominiums. The promotion and marketing through the Internet, such as
the website of the project to be interesting, easy to understand and reliable. Include
marketing to communicate to the target audience. Online media and websites that include
buying and selling condominiums. There are also other factors. This will encourage the
target audience to make a purchase. There are more and more condominium projects. Sales
office locations, sales representatives, and special discounts. The entrepreneur should apply
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for the marketing strategy. Strong and ready for the fierce competition in the condominium
market. The reputation of the project is known and reliable. The entrepreneur should make
the project. Brand Awareness by fully integrated marketing communications. Through the
channel that matches the target group already mentioned above. In addition, to build
credibility. It can be done by delivering the best to the target audience and doing business
with integrity. It will help your target audience trust your project and be the influence of
oral communication. The Word of Mouth in the office location. Operators should provide It
is located in a convenient, prominent, and beautifully designed setting that matches the
target audience's needs, to impress the target audience from the first moment they come into
contact with the project. Entrepreneurs should train sales staff. To have understanding The
data is in the same direction. Training should also include communication, personality, and
sales staff. Finally, entrepreneurs should be promoted. Marketing is periodic. In order to
stimulate the needs of the target audience, make a purchase decision. Condominium
Key Word : Marketing Strategy / Business Condominium

บทนํา
ที่อยูอาศัยเปนปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย การเพิ่มจํานวน ของประชากร
อยางตอเนื่องทําใหความตองการที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว ในหลายประเทศ ตองเจอกับปญหาการไรที่อยู
อาศัย หรือความหนาแนนของประชากรในเมืองสําคัญ จนกลายเปนปญหา ระดับชาติที่จําเปนตองไดรับการแกไขใน
เชิงนโยบาย สภาพที่อยูอาศัยของมนุษยนั้น มีความแตกตางกันออกไปตามลักษณะทางดานเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2557) ปจจัยตาง ๆ เหลานี้
รวมกันกอใหเกิดอุปสงค หรือความตองการที่อยูอาศัยในหลายรูปแบบและจํานวน มากมาย จนเปนเหตุที่ทําให
ราคาที่อยูอาศัยมีแนวโนมสูงขึ้นในอนาคต
ในปจจุบันตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยมี การแขงขันสูงมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง
คอนโดมิเนียมมีการกระจุกตัวและกระจายตัวอยูในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอยางชัดเจน มีการเปดตัวโครงการ
คอนโดมิเนียมใหมๆ จํานวนมากหลากหลายระดับ ตั้งแตราคาถูกสุดจนถึงแพงสุด อีกทั้งยังมีรูปแบบของ
คอนโดมิเนียมที่มีใหเลือกมากมาย จึงเกิดปญหาวา ผูประกอบการจะดําเนินธุรกิจอยางไร ใหตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคที่จะซื้อคอนโดมิเนียมอยางแทจริง
จากขอมูลกรมพัฒนาธุรกิจการคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีจํานวนนิติบุคคลที่ดําเนินกิจการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยทั่วประเทศ 50,468 ราย มีมูลคาประมาณ 3.5 ลานลานบาทเมื่อพิจารณาตามพื้นที่ พบวา สวน
ใหญตั้งอยูในพื้นที่ กรุงเทพมหานครมากที่สุด ถึง 40% รองลงมาคือ ภาคตะวันออก 21% และภาคใต 16%
ตามลําดับ สําหรับผลประกอบการของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป 2553-2557) พบวามีผล
ประกอบการที่ดีเชนกัน โดยธุรกิจสามารถทํากําไรไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมที่ดีของการลงทุน
ประกอบธุรกิจประเภทนี้ในชวงที่ผานมา
จากสถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศเฉลี่ยตอเดือน ตั้งแต ป 2550-2558 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ยกเวนในป 2554 ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญสงผลใหมียอดการจดทะเบียนอาคารชุดลดลง และในชวงป
2555-2557 การจดทะเบียนอาคารชุดเริ่มฟน ตัวสูงขึ้นตอเนื่องและในป2558 (ม.ค.-ต.ค.) มียอดการจดทะเบียน
อาคารชุดทั่วประเทศเฉลี่ยเดือนละ 9,142 ยูนิต เพิ่มสูงขึ้นจากป 2557 คิดเปนรอยละ 1.41 ซึ่งสอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการปลอยสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของธนาคารพาณิชยที่เพิ่มสูงขึ้น อยางตอเนื่องเชนกัน ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 เครื่องชี้วัด แนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ
ที่มา : กองขอมูลธุรกิจ, กรมพัฒนาธุรกิจการคา (ธันวาคม 2558)
ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสังเคราะห หรือ REIC เปดเผย ณ วันที่ 19 ส.ค. 2559
วา กรุงเทพฯและปริมณฑลมีหนวยที่อยูอาศัยในผังระหวางขาย ในโครงการแนวสูง 420 โครงการ จํานวน 2.2
แสนยูนิต เปนซัพพลายเหลือขาย 6 หมื่ นยูนิต ซึ่งสอดคลองกับผลสํารวจ“ประชาชาติธุรกิจ” พบวาเมื่อสิ้นเดือน
ก.ค. 2559 มีคอนโดในแนวรถไฟฟาสายสีมวงในแนวรัศมี 1 กิโลเมตร ทั้งหมด 43 โครงการ จํานวนทั้งหมด 35,615
ยูนิต เหลือขาย 1 หมื่นยูนิต หรือ 29% ของทั้งหมด แสดงใหเห็นวา ซัพพลายหองชุดเหลือขาย 1 ใน 6
ของกรุงเทพมหานคร กระจุกตัวในแนวรถไฟฟาสายสีมวง (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ, 8 กันยายน 2559)
ความสําเร็จและลมเหลวของผูประกอบการในธุรกิจคอนโดมิเนียม มีผลกระทบอยางตอเนื่องในระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงินที่ใหสินเชื่อ และ ใชอสังหาริมทรัพย
เปนหลักประกันกับสถาบันการเงิน หากการขยายตัวของอสังหาริมทรัพยคอนโดมิเนียม ปราศจากทิศทางที่ถูกตอง
เนื่องจากขาดขอมูลสนับสนุนที่ใชในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจที่ไดคํานึงถึง ผลกระทบและความเสี่ยงอยาง
รอบดาน หากผูประกอบการอสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียมไมปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจให
ทัดเทียมกับคูแขงในตลาด ทามกลางการแขงขันที่รุนแรงและปญหาเศรษฐกิจที่รุมเราในปจจุบัน ผูประกอบการอาจ
สูญเสียสวนแบงทางการตลาด สูญเสียโอกาสทางธุรกิจและไมสามารถอยูรอดไดในตลาดอีกตอไป
กลยุทธทางการตลาด
กลยุทธ (Strategy) หมายถึง “แบบแผนสําคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงคทมี่ ีใชอยูในปจจุบันและที่ไดวางแผนไว
ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและปฏิกิริยาโตตอบตอกันระหวางบริษัทกับตลาด คูแขงและปจจัยตางๆในภาวะ
แวดลอม” (Oliver C.Walker,Jr. อางถึงใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2550 กลยุทธการตลาด : 7) กลยุทธธุรกิจ แบงออก
ไดเปน 3 ระดับ ประกอบดวย กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business
Strategy) และ กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) (นุชนารถ รัตนสุวงศชัย , 2558.)จากงานเขียน
“ระดับของกลยุทธ และการกําหนดจุดมุงหมายขององคการ” ของอาจารยนายแพทยชูชัย ศรชํานิ และผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วรางคณา ผลประเสริฐไดอธิบายรายละเอียดของกลยุทธระดับตางๆ ไวดังนี้
1) กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) เปนตัวกําหนดทิศทางโดยรวมขององคการและบทบาท
ของแตละหนวยธุรกิจ จึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร เปนกลยุทธที่
ตอบสนองวัต ถุประสงคหลั กในภาพรวมขององคกร โดยทั่ว ไปกลยุ ทธ ร ะกับ องคการแบ ง ออกเป น 3 ประเภท
ดังตอไปนี้
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1. กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth Strategy) เมื่อการดําเนินงานขององคการบรรลุผลสําเร็จ
มาไดในระดับหนึ่ง ผูบริหารจะพิจารณาใชกลยุทธนี้ในการดําเนินงานเพื่อสรางการเจริญเติบโตใหธุรกิจ โดยกลยุทธ
การเจริญเติบโตจะมีอยู3 ลักษณะหลักดังตอไปนี้
1.1 กลยุทธมุงเนนการเติบโตธุรกิจเฉพาะอยาง (Concentration Growth Strategy)
เปนกลยุทธที่องคการจะใหความสําคัญกับการดําเนินงานที่ตนชํานาญในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอยางเดียว องคการ
ที่มุงเนนกลยุทธนี้มีสายผลิตภัณฑเดียว ตลาดเดียว และมีความเชี่ ยวชาญเฉพาะดาน ตัวอยางเชน บริษัท Diva
vacation จํากัด เนนการจัดนําเที่ยวออกนอกประเทศไปยังทวีปยุโรป และ บริษัท drean come tour จํากัด
ที่มุงเนนการเติบโตธุรกิจเฉพาะอยางโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการเพิ่มเสนทางการทองเที่ยว เนื่องจากมีผูสนใจ
การจัดทัวรแบบนี้เปนจํานวนมาก ทางบริษัทจึงพัฒนาเสนทางการขายทัวรไปที่ ทวีปอเมริกาดวย
1.2 กลยุทธการเติบโตแบบรวมตัว (Integration Growth Strategy) เปนกลยุทธที่
ขยายการเติบโตสูธุรกิจคูแขง หรือ ธุรกิจของปจจัยการผลิต
1.3 กลยุทธมุงเนนการเติบโตแบบกระจายธุรกิจ (Diversification Growth Strategy)
เป น กลยุ ท ธ ที่ องคก ารกระจายการลงทุ น ไปในหลายธุ รกิจ สรา งความหลากหลายและความแตกต า งในการ
ดําเนินงาน ซึ่งอาจเกี่ยวพันหรือไมเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑเดิมขององคการก็ได
2. กลยุทธการรักษาเสถี ยรภาพ (Stability Strategy) องคการที่มีความเจริญเติบโตระดับปาน
กลาง อยูในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมปานกลาง มีความดึงดูดของอุตสาหกรรมปานกลาง
และสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงนอย โดยกลยุทธการรักษาเสถียรภาพแบงออกเปน 3 กลยุทธ ดังตอไปนี้
2.1 กลยุทธการยับยั้งหรือการดําเนินการดวยความระมัดระวัง (Pause or Proceed
with Caution Strategy)ภายหลังที่องคการไดใชกลยุทธการเจริญเติบโตโดยการเพิ่มหนวยธุรกิจ อาจทําใหองคการ
ขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทีมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององค การ ดังนั้นองคการ
จึงควรดําเนินการดวยความระมัดระวังหรือยับยั้งการเจริญเติบโต
2.2 กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง (No Change Strategy) เปนการดําเนินงานตามกล
ยุทธเดิมไมเปลี่ยนแปลง ตัวอยางเชน บริษัท GrazieTravel จํากัด เนื่องจากสิ่งแวดลอมทางธุรกิจของโลกที่สงผลตอ
ธุรกิจ ทําใหผูบริหารตัดสินใจใชกลยุทธนี้
2.3 กลยุทธการทํากําไร (Profit Strategy) เปนกลยุทธที่องคการพยายามลดคาใชจายตางๆ ลง
3. กลยุทธการตัดทอน (Retrenchment Strategy) เปนทางออกในการแกปญหาขององคการที่
ไมประสบผลสําเร็จ หรือสําหรับธุรกิจที่เขาสูชวงตกต่ํา โดยกลยุทธการตัดทอนแบงออกเปน 4 กลยุทธดังตอไปนี้
3.1 กลยุท ธการฟนฟู (Turnaround Strategy) เป นการดําเนิ นการแกปญ หาโดย
พยายามลดคาใชจายตางๆลงและทําการปรับโครงสรางองคการ (Reengineering) ใหมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในระยะยาว
3.2 กลยุทธบริษัทเชลย (Captive Company Strategy) เปนการดําเนินธุรกิจโดยการ
จําหนายผลิตภัณฑสวนใหญขององคการใหแกลูกคาเพียงรายเดียว
3.3 กลยุทธการขายทิ้งหรือการถอนการลงทุน (Sell-out or Divestment Strategy)
เปนการดําเนินธุรกิจโดยการถอนการลงทุนธุรกิจที่มีความออนแอหรือขายธุรกิจนั้นทิ้งไป
3.4 กลยุทธการลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy or Liquidation Strategy)
เปนวิธีแกปญหาสุดทายขององคการที่ประสบความลมเหลวในการดําเนินงาน การเลิกดําเนินงานอาจเปนหนทางที่
จะทําใหธุรกิจขาดทุนนอยที่สุด และยังสามารถรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
2) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Unit Strategy) เปนวิธีการเพื่อสรางความไดเปรียบเหนือ
คูแขงขันและการดํารงอยูไดขององคการอยางยั่งยืน
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กลยุทธการแขงขันที่ประสบความสําเร็จนั้นจําเปนตองอาศัยแหลงที่มาของการไดเปรียบทางการ
แขงขัน ยิ่งไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแขงมากเทาไรก็จะประสบความสําเร็จมากเทานั้น ไมเคิล พอตเตอร ไดพัฒนา
กลยุทธทางการแขงโดยยึดถือแนวความคิดทางดานการตลาดที่สําคัญ 2 ประการ รวมทั้งไดเสนอแนวทางที่จะใหเลือก
ปฏิบัติในแตละอยางเอาไวดวย คือ แนวความคิดดาน “ขอบขายของการแขงขัน” เปาหมายกวาง หรือ เปาหมายแคบ
และแนวความคิดการวางแผนดาน “ความไดเปรียบทางการแขงขัน” การเปนผูนําดานตนทุนและการสรางความแตกตาง
2.1 กลยุทธความเปนผูนําดานตนทุนต่ํา (Cost Leadership Strategy) เปนกลยุทธ
การแขงขันขององคกรที่มีตลาดเปาหมายกวาง โดยอาศัยความสามารถของบริษัทซึ่งจะตองทําใหผลิตภัณฑและ
บริการมีตนทุนต่ํากวาคูแขง และสามารถอยูรอดในสถานการณการแขงขันที่รุนแรงไดโดยการสรางประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานนอกจากนี้ยังสามารถกีดกันการเขาสูอุตสาหกรรมของผูเขาตลาดรายใหมดวย
2.2 กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปนกลยุทธแขงขัน
ขององคกรที่มีตลาดเปาหมายกวางโดยการสรางมูลคาดวยการสรางสรรคผลิตภัณฑ หรือบริการใหมีลักษณะเปน
เอกลักษณแตกตางจากคูแขงขันในสายตาของลูกคา โดยมีจุดมุงหมายเพื่ อตอบสนองความตองการของลูกคาให
ไดรับความพอใจ เชน คุณภาพ ตราผลิตภัณฑ บริการ เปนตน การมีความแตกตางที่โดดเดนจะสรางความภักดีของ
ลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑ
2.3 การมุงเนนที่ตนทุนต่ํา (Focus Cost Leadership Strategy) เปนการเลือกกลุม
ลูกคาหรือตลาดขนาดเล็กที่บริษัทมีความพรอม ความชํานาญเปนพิเศษและใชกลยุทธดานการเปนผูนําดานตนทุน
ดวยเหตุที่ขอบเขตการปฏิบัติงานแคบกวา จึงมีประสิทธิภาพในการประหยัดไดมากกวาบริษัทที่ไมมุงเนนตลาดสวน
หนึ่งสวนใดโดยเฉพาะ และสามารถเชื่อถือไดในราคาที่ถูกกวาคูแขง
2.4 การมุงเนนการสรางความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy) เปนการ
เลื อกกลุ ม ลู ก ค า ขนาดเล็ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด กับ ความรูค วามชํ า นาญของบริษั ท เป น ตลาดเป า หมาย และเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงโดยมุงเนนสนองความตองการของตลาดจะเปนการสรางความภักดี
ในตราผลิตภัณฑ ของลูกคาตลาดยอยได และจะสามารถสรางผลกําไรสูงใหแกองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เนื่องจากองคกรจะไดรับความนาเชื่อถือจากลูกคา มีฐานขอมูลในการคนควา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสม
กับตลาดไดดีกวา (นัทธพงศ ประจักษจิตร, 2552 : 15-16)
3) กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) กลยุทธที่ดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ
องคกร และกลยุ ทธ ระดั บธุ รกิจ โดยจะให ความสํ าคั ญกับการบรรลุ เป าหมายของหน วยธุ รกิ จหรือองค กรอย างมี
ประสิทธิภาพ เชน การตลาด การจัดสรรและพัฒนาบุคคล การผลิตและการดําเนินงาน (นัทธพงศ ประจักษจิตร, 2552)
3.1 แนวคิดดานสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4Ps) (ปุณฑริกา
แกวเจียมวงศ, 2551 : 21)
- ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ตัวอยางเชน บริษัท Grazie Travel จํากัด ไดจัดทําโปรแกรมนําเที่ยวเฉพาะรายการที่มีคุณคา โดยมีการคัดสรรและ
เลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ทั้งที่พัก อาหาร และสายการบิน และ บริษัท Dream Come Tour จํากัด
มีการจัดทําเฉพาะรายการทองเที่ยวที่เนนการเพิ่มคุณคา โดยมีการคัดสรรและเลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑที่มีคุ ณภาพ
ทั้งที่พัก อาหาร และสายการบิน
- ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ตัวอยางเชน บริษัท Grazie
Travel จํากัด เนนราคาสูง เพราะลูกคาเชื่อวา ราคา เปนตัวแปรที่บงบอกคุณภาพ จึงไมมีการใชกลยุทธการลด
ราคาใดๆ เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกคา และ บริษัท Dream Come Tour จํากัด มีกลยุทธในการตั้งราคาโดยเนน
ราคาสูง เพราะลูกคาเชื่อวา ราคาเปนตัวแปรที่บงบอกคุณภาพ จึงไมมีการใชกลยุทธการลดราคาใดๆ เพื่อดึงดูด
ความสนใจจากลูกคา
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- การจัดจําหนาย (Place หรือ distribution) ประกอบดวยชองทางจัดจําหนาย
คือ เสนทางผลิตภัณฑไ ปยังตลาด ตัวอยางเชน บริษัท Grazie Travel จํากัด ไดเลือกขายโปรแกรมนําเที่ย ว
ผาน Travel Agency เพราะสามารถลดตนทุนในการทําการสื่อสารการตลาด เชน การทําโฆษณาจากสื่อสิงพิมพได
เปนจํานวนมาก และ บริษัท Dream Come Tour จํากัด ไดใชโอกาสทางดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
สื่อสาร จึงไดใชชองทางการขายโปรแกรมการทองเที่ยวผานทางSocial Network คิดเปน80% ของการขายทั้งหมด
เพราะสามารถลดตนทุนในการทําการสือ่ สารการตลาด และทําใหเขาถึงลูกคาไดงายดวย เชน การทําโฆษณาจากสื่อ
สิงพิมพไดเปนจํานวนมาก
- การสงเสริมการตลาด (Promotion) ประกอบดวย การโฆษณา การขายโดยใช
พนักงาน การสงเสริมการขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง ตัวอยางเชน บริษัท Grazie
Travel จํากัด มีการใหสวนลดกับลูกคาเดิมที่มีความซื่อสัตย เพราะเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่ม
แรงจูงใจใหลูกคามีความภักดียิ่งขึ้น และไดรับการตอบแทนดวยการบอกตอของลูกคาไดเชนกัน และ บริษัท Dream
Come Tour จํากัด ไดจัดทําโปรโมชั่นทุกๆเดือนสําหรับลูกคาที่ติดตอซื้อโปรแกรมนําเที่ยวผานชองทางออนไลน
ของบริษัท เชน เวปไซตและลูกคาเกาก็จะไดสวนลดในดานตางๆหากเลือกใชบริการของทางบริษัทอีกครั้ง
3.2 แนวคิดกลยุทธการเติบโตดานสวนแบงการตลาด (Ansoff’s Growth Strategy)
(นุชนารถ รัตนสุวงศชัย, 2558.)
- Market Penetration (การเจาะตลาด) รูปแบบนี้คือการขายผลิตภัณฑเดิมใหกับ
ลูกคาเดิมมากยิ่งขึ้น องคการอาจตองใชการลดราคา การตั้งราคาที่ต่ํากวาคูแขง การเพิ่มชองทางจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการขายในการกระตุนใหลูกคาเดิมซื้อสินคามากขึ้น
- Market Development (พัฒนาตลาด) รูปแบบนี้คือขายผลิตภัณฑเดิมใหกับ
ตลาดใหม ดวยการโฆษณา การนําสินคาสงออก หาตลาดใหมไปยังภูมิภาคใหมๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการขายไปยัง
ตลาดเปาหมายใหม ใหรูจักกับผลิตภัณฑมากขึ้น โอกาสในการซื้อก็จะมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้องคการควรตั้งราคา
ต่ําในชวงโอกาสพิเศษตางๆเพื่อใหลูกคาตัดสินใจซื้องายขึ้น
- Product Development (พัฒนาผลิตภัณฑ) รูปแบบนี้คือขายสินคาใหมใหกับ
ตลาดเดิม องคการตองนําผลิตภัณฑที่คิดคนขึ้นมาใหม ไปขายใหกับตลาดเดิมเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ
อยางตอเนื่อง การโฆษณา หรือการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ สามารถทําใหเปาหมายเดิมรูจักกับผลิตภัณฑ
ใหมได ตัวอยางเชน บริษัท Diva Vacation จํากัด เนื่องจากปจจุบันองคการไดมีการผูกขาดการใชบริการสายการ
บินไทยในการใชเปนพาหนะในการเดินทาง ซึ่งสายการบินไทยไดประสบปญหา เริ่มปดเสนทางการบินในยุโรปบาง
เสนทางลง เชน กรุงเทพฯเดินทางไปเมืองโรม ประเทศอีดาลี ทําใหตองเปลี่ยนแปลงรายการนําเที่ยวในบางสวน
องค การจึง ได ใช กลยุ ท ธ ในการพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ เพื่ อป องกัน ป จ จั ยภายนอกดั ง กล า ว โดยการเพิ่ มเสน ทางการ
ทองเที่ยวในรายการนําเที่ยวและการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของทุกองคประกอบในรายการนําเที่ยวที่อยู
ภายใต concept "กินดี อยูดี บินการบินไทย"
- Diversification (การเปลี่ยนตลาดและลูกคา) รูปแบบนี้คือการสรางผลิตภัณฑ
ใหมใหกับตลาดใหม อาจไมเกี่ยวกับธุรกิจเดิมก็ได องคการตองทําใหกลุมตลาดเปาหมายใหมรูจักและซื้อผลิตภัณฑ
ใหม และตองเขาถึงกลุมตลาดเปาหมายไดอยางทั่วถึง
3.3 แนวคิดกลยุทธตราสินคา กลยุทธ ตราสินคา (branding Strategy) เปนการสราง
สวนแบงทางกาตลาด ทางอารมณ และจิตใจของผูบริโภค ซึ่งหมายถึงความสามารถในการเปนเจาของ “Position
of Privilege” หรื อ ตํ า แหน ง อั น มี ศั ก ดิ์ ศ รี ใ นใจผู บ ริ โ ภคอย า งถาวร และยาวนาน รู ป แบบที่ ห ลา กหลาย
ของ Branding มีดังนี้ (นัทธพงศ ประจักษจิตร, 2552: 24-26)
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- Corporate Branding ริเริ่มเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาของการที่มีธุรกิจทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญเกิดขึ้นมากมาย และแขงขันประชาสัมพันธ โฆษณาทางการตลาด จนทําใหยากตอการสรางจุดสังเกตที่
แตกตางของผลิตภัณฑใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค ประกอบกับตนทุนของการสรางความพรอมของผลิตภัณฑใหมในตลาด
ที่สูงขึ้นกับผูบริโภค ประกอบกับตนทุนการสรางความพรอมของผลิตภัณฑใหมในตลาดใหมในตลาดที่สูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหองคกรหันมาใหสนใจในการทํา Branding ใหกับองคกร (Corporate Branding) มากกวาผลิตภัณฑ
เนื่องจาก การมี Corporate Brand ที่เขมแข็งจะชวยเพิ่มเติมคุณคาใหกับการนําเสนอผลิตภัณฑของธุรกิจในแตละ
ครั้งไดเปนอยางดี นอกจากนั้นยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางดานงบประมาณใหกับองคกรที่ปจจุบันสวนใหญประสบ
ปญหาตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑที่สูงขึ้น ในขณะที่วงจรผลิตภัณฑที่สั้นลง การที่ธุรกิจใดจะหลีกเลี่ยงปญหานี้ไดคง
ไมพนกับการที่จะตองลดคุณภาพการบริการลง แตถามี Corporate Brand ที่ ดีจะชวยใหกิจกรรมการรณรงค
ประชาสัมพั นธ ทางการตลาดของผลิตภัณฑ ที่ มีค าใช จายสูงสามารถดําเนินการได ความสํ าเร็จของ Corporate
Brand จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการจัดทําวิสัยทัศนระยะยาวขององคกร และเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมเพื่อผลักดันการ
ดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว รวมทั้งตองเปลี่ยนความคิด ที่วา branding เปนเรื่องที่เกี่ยวของเฉพาะ
ทางดานการตลาดเทานั้นในความเปนจริงยังรวมถึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับผูลงทุน สื่อตางๆ คูแขงขัน และรัฐบาล
3.4 แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การแบ ง ส ว นตลาด กลุ ม เป า หมาย และตํ า แหน ง
ผลิตภัณฑ (STP Marketing) STP Marketing หมายถึง การพยายามวางจุดยืนหรือวางตําแหนงผลิตภัณฑใหเฉพาะ
กลุมของลูกคาในสวนที่ธุรกิจนับวาเปนหัวใจของการตลาดสมัยใหม เรียกวา การตลาดที่มุงตลาดเปาหมาย
- S หมายถึง การแบงสวนตลาด (Segmentation) การแยกตลาดแตละสวนซึ่ง
แตกตางกันออกจากตลาดใหญ หรือการกําหนดและวางโครงรางกลุมผูซื้อที่มี ความโดดเดน อันเปนกลุมผูซื้อที่อาจ
ตองการผลิตภัณฑ หรือสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันไป ตัวอยางเชน บริษัท Grazie Travel จํากัด มีการ
กําหนด Segmentation คือกลุมลูกคาคนไทยที่ตองการ และชื่นชอบทองเที่ยวในทวีปยุโรป
- T หมายถึง การกําหนดตลาดเปาหมาย (Targeting) การประเมินและทําการเลือก
สวนตลาดที่จะเขา ซึ่งอาจเปนเพียงบางสวนหรือมากกวาเปนตลาดเปาหมาย เพื่อกําหนดกลยุทธหรือดําเนินธุรกิจ
ตอไป ตัวอยางเชน บริษัท Grazie Travel จํากัด มีการกําหนด Targeting คือ ลูกคาที่มีรายไดสูง อยูในระดับพรีเมี่ยม
- P หมายถึง การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning) การสรางและพยายาม
สื่อสารใหเห็นถึงผลประโยชนเดนที่สาํ คัญของผลิตภัณฑในตลาด เพื่อสรางตําแหนงทางการแขงขันสําหรับผลิตภัณฑ
โดยสิ น ค า ที่ นํ า ตอบสนองตามเป า หมายที่ เลื อกไว ต อ งมี ค วามแตกต า งเฉพาะที่ เ หมาะกับ ตลาดเป า หมายนั้ น
ตัวอยางเชน บริษัท Grazie Travel จํากัด มีการกําหนด Position คือการใหบริการที่มากกวาความคุนคา
3.5 แนวคิดกลยุทธการแขงขันพื้นฐานของพอรเตอร(Porter’s Generic Competitive
Strategy) โดยแบงออกเปน 3 กลยุทธหลัก ดังนี้ (นุชนารถ รัตนสุวงศชัย, 2558)
- กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนต่ําในตลาดขนาดใหญ (Cost Leadership) เนนการ
ผลิตและการจัดจําหนายผลิตภัณฑใหมีตนทุนต่ําซึ่งจะทําใหสามารถตั้งราคาไดต่ํากวาคูแขงขันและทําใหตลาดกวางขึ้น
- กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation) เปนการสรางผลิตภัณฑใหโดด
เดน แตกตาง หรือมีคุณคาเหนือคูแขงขันซึ่งจะทําใหองคการสามารถตั้งราคาสูงกวาคูแขงขันได วัตถุประสงค
การตลาดภายใตกลยุทธนี้จึงเกี่ยวกับคุณภาพ คุณคา และภาพลักษณของผลิตภัณฑขององคการรวมทั้งกระตุนการ
รับรูของลูกคา ตัวอยางเชน บริษัท Grazie Travel จํากัด จึงเลือกใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation)
เนื่องจาก ทางบริษัทมีนโยบายในดานการสรางผลิตภัณฑใหมีคุณคาเหนือกวาคูแขง กลาวคือองคการตองการสราง
ผลิตภัณฑการทองเที่ยวยุโรประดับพรีเมี่ยม สําหรับนักทองเที่ยวผูมีรายไดสูง ใหเปนยิ่งกวาความคุมคาสําหรับลูกคา
นอกจากจะไดรับความสะดวกสบาย ความเพียบพรอมตรงตามความตองการของลูกคา ในสวนของผลิตภัณฑที่
บริษัทจัดใหลวนแลวแตมีคุณภาพ อีกทั้งในดานของราคา ทางบริษัทมีกลยุทธการตั้งราคาที่สูงกวาบริษัททองเที่ยว
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ยุโรปทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการบริหารประสบการณที่เกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง ทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ ซึ่งตัว
แปรที่ทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ คือทีมงานพนักงานที่มีความสามารถ มีศักยภาพและประสบการณสูง
- กลยุทธการมุงตลาดเฉพาะกลุม (Focus or Niche) เปนการกําหนดตลาด
เปาหมายที่เฉพาะกลุม โดยองคการศึกษาและเขาใจความตองการและพฤติกรรมของลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน

สรุป
การกําหนดกลยุทธการตลาดคอนโด ถือเปนเรื่องที่ตองไดรับความใสใจเปนพิเศษ เนื่องจากเปนปจจัย
สําคัญในกระบวนการสรางความตองการซื้อ และการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค การสรางกลยุทธการตลาดคอนโดที่
ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากจากในระยะ 5 ปที่ผานมา เพื่อใหนักลงทุนอสังหาฯ รุนเกา-ใหมนําไปปรับใช
และทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
การเลือกใชสื่อใหตรงกลุมเปาหมาย
ปจจัยสําคัญของการวางกลยุทธการตลาดคอนโดในปจจุบันคือการผสมผสานการใชสื่อ Channel ตางๆ
อยางลงตัวโดยอาศัยหลักการใชสวนประสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix อันถือเปนหัวใจหลักในการทําสื่อให
ตรงกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
การสงเสริม (Promotion) ดานบุคคลหรือพนักงาน (People) กายภาพ และการนําเสนอ (Physical Evidence/
Environment and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) ซึ่งการนําหลัก 7Ps นี้มาใชจะตองอาศัยการ
เลือกชองทางสื่อที่เหมาะสมดังตอไปนี้
1. OOH (Out of Home Media)
สื่อโฆษณาที่จะชวยสราง Awareness ใหกับลูกคาที่อยูในทําเลของตัวโครงการซึ่งถือเปนกลุมเปาหมาย
หลักในตลาดอสังหาฯ และยังเปนการสรางสัญลักษณเพื่อดึงกลุมคนใหเดินทางมาถึงโครงการ ซึ่งเกิดจากการนําสื่อ
ใหเขาถึงกลุมคนในชีวิตประจําวัน โดยกระจายไปยังจุดสําคัญตางๆ ที่ผูคนจะสามารถเห็นไดเปนจํานวนมากภายใต
กรอบพื้นที่เปาหมาย หรือใกลเคียงกับโครงการอสังหาฯ นั้นๆ
2. Online Media
สื่อออนไลนนั้นนับวาเปนอีกหนึ่งชองทางกลยุทธการตลาดคอนโดที่มีตนทุนต่ํา หากเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ
ในอดีต แตทั้งนี้การใชสื่อออนไลนที่ถูกตองจะตองทําประกอบกันหลายรูปแบบควบคูกันไป ทั้งในฝงของเว็บไซต
โซเชียลมีเดีย รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนมือถือ
เว็บไซต : อาจตองอาศัย Landing Page สําหรับดึงลูกคาใหเขามากรอกขอมูลเพื่อใหทีมขายทําการติดตอ
กลับ การทํา SEM (Search Engine Marketing) ซึ่งเปนการซื้อโฆษณาผาน Search Engine อาทิ Google Bing,
Yahoo เพื่อใหเว็บไซตขึ้นมาอยูในตําแหนงอันดับตน เมื่อมีคนคาหา Keyword ตามที่ตั้งไว โดยมีวิธีการี่หลากหลาย
เชน Pay Per Click (PPC), Cost Per Clicl (CPC), Cost per Thousand Impressions (CPM) เปนตน หรือการ
ทํา SEO (Search Engine Optimization) ที่สามารถทําใหโครงการอสังหาฯ ของคุณขึ้นมาอยูในหนาแรกของการ
คนหาดวย Search Engine โดยที่สามารถกําหนด Keyword เพื่อใหสอดคลองกับโครงการได การทําสื่อโฆษณา
ผานชองทางออนไลนยังสามารถวัดผลไดอยางถูกตองและแมนยํา เราสามารถดูไดวาผูที่คนหาเขามาคลิกที่โฆษณา
ของเรากี่ครั้ง ลงทะเบียนจากสื่อประเภทนี้กี่คน และดวยคําคนหาคําวาอะไร ซึ่งจะชวยในการปรับกลยุทธการตลาด
คอนโดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โซเชียลมีเดีย : จะตองทํา SMM (Social Media Marketing) ที่ประกอบไปดวยการทําคอนเทนท การซื้อ
โฆษณาเพื่อใหโครงการอสังหาฯ ของคุณไดกระจายไปถึงกลุมเปาหมายที่คุณสามารถกําหนดเองไดอยางตรงจุด
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แอพพลิเคชั่น : อีกหนึ่งชองทางกลยุทธการตลาดคอนโดที่ไดรับความนิยมสูงที่สุดในปจจุบัน จากตัวเลข
การใชงานสมารทโฟนกวา 47 ลานรายของคนไทย ทําใหแอพพลิเคชั่นที่สามารถใชงานไดกับทั้งระบบปฏิบัติก าร
IOS และ Android มีผลตอบรับที่รวดเร็ว และสามารถวัดผลจากยอดดาวนโหลด การใชงานไดอยางแมนยําอีกดวย
ซึ่งในปจจุบันเหลาดีเวลลอปเปอรเจาใหญๆ หลายเจาหันมาทํา การตลาดกับแอพพลิเคชั่นกันบางแลว
3. Direct Marketing
การทํ า กลยุ ท ธ ก ารตลาดคอนโดที่ ใช ก ารสื่ อ สารทางตรงกั บ กลุ ม ลู ก ค า เป า หมาย เพื่ อ กอ ใหเ กิ ด การ
ตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุม หรือ Selected Target จนทายที่สุดสามารถปดการขายโครงการ สามารถทําไดดวย
การทําการตลาดผาน Email หรือการสง EDM (Electronic Direct Marketing) การโทรขายผานทางโทรศัพท การ
สงจดหมายไปตามบาน การแจกใบปลิวตามสถานที่สําคัญตางๆ เปนตน
การใชกลยุทธการตลาดคอนโด ในแบบ Sole Agent
กลยุทธทางดานทําเล
1. เลือกทําเลที่คุนชิน การทํางานในทําเลที่ลูกคามีความคุนเคยนั้นจะมีความไดเปรียบทั้งในดานการ
ประชาสัมพันธ ที่รูขอดี จึงทําใหดึงจุดขายในทําเลมาใชไดอยางถูกจุด เพราะโดยปกติแลวเมื่อผูพักอาศัยเกิดความ
คุนชินกับพื้นที่นั้นๆ มักไมตัดสินใจยายถิ่นฐานเพราะตองปรับตัวในหลายๆ ดาน ทั้งการเดินทาง การใชชีวิต และ
อื่นๆ ดังนั้นอาจมองเปนทําเล Lifestyle ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และเปนยานที่คนทั่วไปรูจักกันเปนอยางดีอยูแลว
เชน ทองหลอ เอกมัย พระราม 9 ซึ่งอยูไมไกลจากยาน Prime Area และสามารถเดินทางเขาถึงยานธุรกิจ ใจกลาง
เมืองไดดวยการคมนาคมสาธารณะอยางสะดวก
2. จับตลาดขนาดเล็กที่มีศักยภาพ การเนนกลุมตลาดที่มีลูกคาเปน Real Demand ซึ่งเปนกลุมที่มีความ
ประสงคจะอยูอาศัยจริงนั้น เปนอีกหนึ่งกลยุทธการตลาดคอนโดที่ไมควรมองขาม เพราะดวยความที่คอนโดเปน
หนึ่งในปจจัย 4 ของมนุษย จึงยังมีกลุมคนที่ตองการมีที่พักอาศัยเปนของตัวเองอยูอีกเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
การสงเสริมจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทําใหราคาขายที่พักอาศัยแทบจะไมตางจากคาเชาหอหรืออพารตเมนทราย
เดือน แถมอสังหาฯ ยังเปนทรัพยสินที่มีมูลคาเพิ่ม ดังนั้นจึงเปนโอกาสที่เราจะสามารถสรางฐานลูกคาไดงาย และ
เปนตลาดที่นักลงทุนรายใหญไมนิยมอีกดวย
3. เนนทําเลที่เหนือกวา เลือกทําเลที่ดีที่สุด หรือเหนือกวาคูแขงในพื้นที่เดียวกันโดยการหาจุดเดนของที่ตั้ง
ของโครงการ อาทิ ติดบันไดรถไฟฟา ติดถนนใหญ ใกลทางดวน หรือโครงการอสังหาฯ ขนาดใหญ อาทิ ศูนยการคา
คอมมูนิตี้มอลล โรงพยาบาล ฯลฯ รวมถึงโปรเจ็คยักษใหญตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากผลของการที่เมืองขยายตัวอยาง
รวดเร็ว เพราะลูกคาที่ซื้อคอนโดจะมองหาความสะดวกสบาย และตอบโจทยกับการใชชีวิตเมืองสมัยใหมเปนอันดับแรก
กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ
1. คุณภาพ การเลือกใชวัสดุชั้นดีในการกอสราง ตกแตง หรือเฟอรนิเจอรจากแบรนดที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
การเลือกผูรับเหมาที่ไดรับการการันตี ไมวาจะดวยชื่อเสียง ประสบการณ นอกจากจะทําใหลูกคาประทับใจและ
มั่นใจในคุณภาพของโครงการแลว ยังยังชวยเสริมในการประชาสัมพั นธใหกับโครงการ ถือเปนอีกรูปแบบกลยุทธ
การตลาดคอนโดที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดเปนอยางดี
2. ความตาง คงปฏิเสธไมไดวาคนเราซื้อของดวยอารมณ การสรางคอนเซปทที่แข็งแรงนั้นเปนอีกหนึ่งกล
ยุทธที่ชวยกระตุนความรูสึกทางดานอารมณ ดวยการสรางเรื่องราวที่มาในรูปแบบของโครงการดวยสไตลตางๆ อาทิ
การออกแบบที่มีการผูกเรื่องราวตางๆ เพื่อดึงคนเขาชมโครงการจริงจนทายที่สุดกอใหเกิดการขาย
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3. ความคุมคา การออกแบบหอง ที่เหมาะกับการพักอาศัยจริง ดวยการใชเฟอรนิเจอรแบบ MultiFunction สําหรับการสรางสเปซใหดูกวางขวางนาอยู ใหลูกบานรูสึกถึงความคุมคาจากการไดรับความสะดวกสบาย
และฟงกชันการใชงานที่ตอบโจทยการดํารงชีวิต หรือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชเปนกลยุทธการตลาด
คอนโดในฐานะสวนประกอบเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการขาย และคุณภาพชีวิตใหกับลูกบานไดอีกดวย
กลยุทธทางดานความนาเชื่อถือ
ในปจจุบันลูกคามีการคนควาหาขอมูลกันมากขึ้น และขอมูลตางๆ สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วผาน
อินเทอรเน็ต ดังนั้นความนาเชื่อถือทางดานขอมูลจึงเปนกลยุทธการตลาดคอนโดที่สําคัญที่สุด ซึ่งการใชผูเชี่ ยวชาญ
ที่ไดรับการยอมรับเปนผูใหขอมูลจะทําใหขอมูลนั้นมีความนาเชื่อถือ หรือเชิญสื่อที่เกี่ยวของกับงานดานอสังหาฯ
เขามารีวิวโครงการเพื่อใหเปนสื่อกลางในการนําเสนอจุดขายของโครงการอสังหาฯ นั้นๆ ได
สําหรับการทํากลยุทธการตลาดคอนโดในปจจุบันนั้นแตกตางจากเมื่อกอนไปเปนอยางสิ้นเชิง การใช
หลากหลายช อ งทางประชาสั ม พั น ธ ค วบคู กัน ไปนั้ น จึ ง เป น วิ ธี ที่ จ ะช ว ยใหก ารกระจายข า วสารเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ และจะสามารถแสดงจุดยืน คุณภาพ จุดขาย ของโครงการอสังหาฯ ออกไปสูลูกคากลุมเปาหมาย
เพื่อกอใหเกิดเปนผลกําไรทั้งสองฝาย ทั้งโครงการที่สามารถป ดการขายในระยะเวลาที่รวดเร็วตามกํา หนด และ
ลูกคาก็ไดที่พักอาศัยคุณภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิชาการนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาและความเมตตาของทานที่ใหคําปรึกษาที่ได
เสียสละเวลาใหคําปรึกษาและคอยชวยแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหผูเขียนไดเรียนรูวิธีการเขียนบทความที่ถูกตอง
และแนวคิดอื่นๆ ที่เปนประโยชนอยางมากมายจากการศึกษาครั้งนี้
และสุดทายนี้ผูเขียนบทความวิชาการขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ ทุกทาน ที่คอยใหกําลังใจและ
สนับสนุนใหความชวยเหลือตลอดมา
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา บทความนี้จะเปนประโยชนสาหรับผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภท
คอนโดมิเนียม ซึ่งหากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขออภัยมา ณ ที่นี้และขอนอมรับไวเพื่อนาไปปรับปรุงแกไขใน
ครั้งตอไป
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การศึกษาโซคุณคาและการจัดการตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวไร ในพื้นที่ ตําบลเลม็ด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
The Study on Value Chain and Production Cost Management of Upland Rice Farmers
in Lamet Sub-district, Chaiya District, Surat Thani Province

ผูวิจัย

เมธินี ศรีกาญจน
อรพิน รูยิ่ง
อัมพวรรณ หนูพระอินทร
ธีราวรรณ จันทรแสง

บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุป ระสงค ข องการศึก ษา คื อ 1) เพื่ อ ศึก ษากิจ กรรมด า นการผลิ ต ของการปลู ก ขา วไร
ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อวิเคราะหโซคุณคาและตนทุนการผลิตของการปลูกขาว
ไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และ 3) เพื่อหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธ
ของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 88 คน โดยใชระเบียบดําเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจพื้นที่ การสังเกต และการสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวากิจกรรมดานการผลิตและตนทุนการผลิตของการปลูกขาวไร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี เกษตรกรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 41 - 50 ป มีการศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกขาวไรเฉลี่ยนอยกวา 20 ไร โดยจะปลูกขาวไรอยูในชวง 1- 2 แปลง
ซึ่งเปนพื้นที่ทํากินฟรี จํานวน 59 ราย และสวนใหญมีเอกสารสิทธที่ดินเปนโฉนดแทบทั้งสิ้น ในสวนของแหลงเงินกู
เกษตรกรจะกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส) เปนหลัก เนื่องจากมีรายได เฉลี่ยตอครัวเรือน
เพี ย ง 277,601.08 บาทต อ ป เท า นั้ น ส ว นรายได ที่ ม าจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ ย ต อ ครั ว เรื อ น ประมาณ
64,171.19 บาทตอป เกษตรกรมีความชํานาญในการปลูกขาวไร เนื่องจากมีประสบการณเพาะปลูกขาวไรโดยเฉลี่ย
10.12 ป สําหรับพันธุขาวที่ใชปลูกนั้น สวนใหญเกษตรกรจะนิยมคัดพันธุขาวดวยตนเอง เพราะตองการลดตนทุนใน
การเพาะปลูกขาวไร โดย พันธุขาวไรที่นิยมปลูกกันมากที่สุด ไดแก พันธุขาวสังขหยด เมื่อคํานวณตนทุนการผลิต
ขาวไรเฉลี่ยรวมทั้งหมดจะมีตนทุนอยูประมาณ 3,182.01 บาทตอไร คิดเปนตนทุนผันแปรเฉลี่ยเทากับ 2,925.37
บาทตอไร ตนทุนคงที่ เฉลี่ยเทากับ 256.70 บาทตอไร ซึ่งเกษตรกรสามารถจําหนายขาวไรไดในกิโลกรัมละ 45 บาท
ดวยตนทุนเพียงกิโลกรัมละ 12.09 บาท สง ผลใหไดกําไรสุทธิเทากับ 32.91 บาท / กิโลกรัม ดวยตนทุนการผลิตที่
ต่ําสงผลใหเกษตรกรมีแนวโนมที่จะปลูกขาวไรในปถัดไป จํานวน 61 คน
ในการจัดการโซคุณคาดานกิจกรรมหลัก การนําเขาปจจัยการผลิต สวนใหญจะมีการคัดเมล็ดพันธุขาวดวย
ตนเอง เพื่อเปนการลดตนทุนในการเพาะปลูกขาวไร ทําใหไดเมล็ดขาวที่ไมไดมาตรฐานสงผลตอปริมาณผลผลิตที่
ไดรับ แตเกษตรกรบางรายก็ยังตองมีการจัดซื้อเมล็ดพันธุขาว ทําใหเกิดตนทุนเพาะปลูกขาวที่เพิ่มขึ้น สําหรับดาน
การเพาะปลูก เกษตรกรยังไมมีมาตรฐานการผลิตขาวไรที่ถูกตอง โดยเฉพาะในขั้ นตอนการเตรียมหลุมกอนการ
เพาะปลูก เกษตรกรบางรายยังมีการใชฟูราดานในการวางกนหลุมและใชสารฆาแมลงรวมกับสารเคมีชนิดอื่นๆ เพื่อ
เปนการปองกันศัตรูพืช อันสงผลตอคุณภาพขาวที่อาจจะมีการปนเปอนของสารเคมี ในสวนดานการเก็บเกี่ยวและ
แปรรูปผลผลิต ตองใชเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนานพอสมควร เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตตองใชแรงงาน
จํานวนมากถึงแมวาจะมีการลงแขกเกี่ยวขาวแลวก็ตาม ก็ยังตองมีการจายคาจางสําหรับผูประสงคจะรับคาจางเปน
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เงิน ประกอบกับเกษตรกรไมมีเครื่องจักรกลทางการเกษตรสําหรับมาชวยในเก็บเกี่ยว และทา ยที่สุดกิจกรรมซึ่ง
เกี่ยวของกับดานการตลาดและการขายนั้น เกษตรกรมีชองทางการจัดจําหนายเพียงชองทางเดียว คือ การจัด
จําหนายตามตลาดนัดหรือวางจําหนายหนาบานของตนเองเทานั้น ทําใหการเขาถึงกลุมลูกคาไมทั่วถึง สงผลใหกลุม
ลูกคาทราบขอมูลและแหลงการจัดจําหนายไดจากกลุมลูกคาเดิมที่มีการบอกตอกันแบบปากตอปากเทานั้น
ในสวนของแนวทางในการกําหนดกลยุทธของการปลูกขาวไร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน นั้น
หนวยงานภาครัฐและเกษตรกรควรดําเนินการ ดังนี้ คือ 1) จะเห็นไดวาการเพาะปลูกขาวไรกอใหเกษตรกรได
ประโยชนทั้งในรูปที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน ดังนั้น ควรมีการสงเสริมใหมีการปลูกขาวไร ไวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนภายใตสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเชนปจจุบัน 2) หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา 3) ควรมุงเนนการผลิตดา นการตลาด เมล็ดพันธุ และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อ
ขายในตลาดกลุมคนรักสุขภาพ 4) ควรมีการเชื่อมโยงการประชาสัมพันธขาวไรกับการทองเที่ยว 4) เกษตรกรควร
รวมกลุมดานการผลิตเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง และพัฒนากระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ 5) ควรมีการวาง
แผนการผลิตรวมกัน เพื่อใหผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน และเพียงพอตอความตองการของตลาด
6) ควรมีการฝกอบรมเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรมีทักษะความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถจัดการการ
ผลิตไดดี เกิดประสิทธิภาพในการผลิตเชิงเทคนิคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่ม
มูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ควรเนนตลาดคนรักสุขภาพเปนหลัก 8) ควรพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดยขอความ
รวมมือของหนวยงานราชการในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ9) ควรมีการประชาสัมพันธถึงประโยชนของการเพาะปลูก
ขาวไร เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางดานการตลาด 10) ควรใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับการลดใชสารเคมี โดยการ
ทําโครงการรวมกันระหวางองคกรของภาครัฐและใหความรูเกษตรกรในลักษณะโรงเรียนเกษตรกร เพื่อเปดโอกาส
ใหเกษตรกรไดเรียนรูถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหผลผลิ ตที่
ไดเกิดมูลคาเพิ่ม 11) ควรมีการรวมกลุมกันระหวางภาครัฐและเกษตรกร เพื่อทําการวางแผนรวมกัน 12) ควรมีการ
อนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองและสงเสริมใหเกษตรกรเห็นคุณคาของขาวพื้นเมืองดังกลาว และ ควรมีการรวมกลุมกันทั้ง
ทางดานภาครัฐและเกษตรกรเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง และเกิดความยั่งยืนของการผลิตขาวไรในพื้นที่ชุมชน
คําสําคัญ : โซคุณคา ตนทุนการผลิต ขาวไร
Abstract
This research has the study objectives of 1) study on the activities of upland rice
production in Lamet Sub-district, Chaiya District, Surat Thani Province area; 2) analysis of
value chain and production cost of farmers’ upland rice in Lamet Sub-district, Chaiya
District, Surat Thani Province and 3) finding a guideline of outlining farmers’ upland rice
cultivation in Lamet Sub-district, Chaiya District, Surat Thani Province area in order for
sustainable efficiency. This study’s population and samples consisted of 88 samples. The
adopted methodology in this research was quantitative and qualitative research methods
collecting data by area survey, observation and interview.
The study has found that, According to the activities of upland rice production and
production cost in Lamet Sub-district, Chaiya District, Surat Thani Province area, most
farmers were female, aged 41-50 years and graduated from lower-secondary level. They
owned upland rice cultivation area below 20 rai averagely and grew upland rice in 1-2
plots. In this group, 59 farmers worked on free-of-charge cultivation area and most of them
held land title deed as their certificate of ownership. In terms of loan resources, farmers
asked for loan from Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) mainly
because a household could earn average income of 277,601.08 baht a year. In addition to
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agriculture-related income, a household gained around 64,171.19 baht a year. Farmers
possessed essential skill in cultivating upland rice because they had experience of upland
rice cultivation up to 10.12 years averagely. In terms of rice species, most farmers preferred
assorting rice species by themselves because they needed to reduce upland rice cultivation
cost. The most popular species was Sang Yod Brown Rice species. According to the
calculation of reduce upland rice production cost, they spent around 3,182.01 baht a rai
calculated as variable cost of 2,925.37 baht a rice, fixed cost of 256.70 baht a year. Farmers
sold upland rice for 45 baht a kilogram with cost of 12.09 baht a kilogram. Consequently,
they gained net profit of 32.91 baht/kilogram. With low production cost, 61 farmers became
favorably incline towards cultivating upland rice in next year.
According to the value chain management of main activities and production factors
import, most farmers assorted rice species by themselves in order to reduce upland rice
cultivation cost, so they got second-rate rice seeds affecting agricultural product. However,
some farmers needed to purchase rice seeds resulting in increased cultivation cost. In terms of
cultivation, farmers lacked of correct upland rice cultivation standard in particular the
preparation of pre-cultivation holes as some farmers put Carbofuran in the bottom of hole
together with other insecticide and chemicals for eradicating pests, so rice quality could have
chemical contamination. In terms of harvest and processing, farmers spent quite a long time for
harvest because harvest required a large manpower. Although many neighbor farmers gathered
for growing rice, they still had to make a payment for labor in harvest. Moreover, farmers had
to agricultural machinery aiding harvest. Finally, in terms of marketing and distribution-related
activities, farmers had one channel of distribution solely i.e. selling at market fairs or in front of
their house. Their customer access value was limited and customers gained information and
distribution from existing customer who spread information by word of mouth.
In terms of upland rice cultivation strategy for sustainable efficiency, government and
farmers agencies, should perform following operation: 1) Due to upland rice cultivation
providing farmers benefits in form of money and non-money, upland rice cultivation should
be promoted for household consumption under depressed economic environment like the
present day. 2) Government agencies should promote product processing for adding product
value. 3) Marketing, seeds and product development should be emphasized for a target group
of health enthusiasts. 4) Upland rice and tourism publicities should be connected. 5) Farmers
should gather into a production group in order to increase their negotiation power and
develop quality production process. 6) Production planning should be done together in order
for enough household consumption and market requirement. 7) Farmers should be trained for
broadened knowledge so that farmers gain abilities in product management and technical
production efficiency. 8) Products should be developed and its value should be added for a
main target group of health enthusiasts. 9) Seed quality should be enhanced by requesting
cooperation from government agencies in order to develop rice seeds. 10) Benefit of upland
rice should be publicized for marketing sustainability. 11) Farmers should be educated about
chemical use reduction. A project should be operated among government agencies and an
agricultural school should be operated to educate farmers in order to provide farmers
opportunity to study on product quality enhancement as well as environment-friendly
production for added value. 12) Government agencies and farmers should be gathered to draw
up a plan. 13) Local rice species should be maintained and promoted so that farmers recognize
value of the local rice species. The conservation should be performed by both government and
farmer sections for strength and sustainability of upland rice production in communities.
Key word : Value Chain, Production Cost, Upland Rice
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บทนํา
“ขาว”เปนสินคาที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยและสรางรายไดแกชุมชนทั่วทุกภูมิภาค
ประเทศไทยเคยเปนประเทศหนึ่งที่สงออกขาวรายใหญอันดับหนึ่งของโลกขาวจึงเปนพืชที่มีความสําคัญอยางยิ่งกับ
ชีวิตคนไทย ในปพ.ศ. 2557 ประเทศไทยยังคงมีมูลคาการผลิตถึง 32.62 ลานตัน (สํานักงานเศรษฐกิจเกษตร, 2558)
ขาวไร (Upland rice) เปนหนึ่งในพันธุขาวที่ปลูกไดในสภาพพื้นที่ทั้งบนที่ราบและที่ลาดชัน นิยมปลูกกัน
มากในบริเวณที่ราบสูง ปลูกในสภาพพื้นที่ที่ไมมีคันกั้นน้ําและไมมีน้ําขัง หรือพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชไรและสวน
ยางที่เพิ่งเริ่มปลูกในปแรก ๆ ลักษณะเดนของขาวไร คือ การทนแลง ใชปริมาณน้ํานอยในการเจริญเติบโตและใหผล
ผลิต (ฐานขอมูลพันธขาวรับรองของไทย, 2557) พื้นที่เพาะปลูกขา วไรมีกระจายอยูทุกภาคของประเทศไทย
จากขอมูลของศูนยวิจัยขาวทั่วประเทศพบวา ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกขาวไรรวม 668,486 ไร อยูในภาคเหนือ 343,461 ไร
ภาคตะวันตก 202,383 ไร ภาคตะวันออก 41,979 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 42,293 ไร และภาคใต 38,370 ไร
(กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) พื้นที่ภาคใตที่สภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบและทิวเขา เกษตรกรจึงนิยมปลูก
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และผลไม สภาพดังกลาวยังสงผลใหพื้นที่สําหรับทํานาขาวนั้นมีปริมาณนอยและจํากัดลงดวย
คือ ทําใหแหลงทํานาขาวเปนอาหารหลักไมเพียงพอตอการบริโภคของประชากรในพื้นที่ภาคใต (กรมการขาว,
2556) กรมการขาวจึงไดมีนโยบายสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตหันมาปลูกขาวไรเพิ่มขึ้น เพื่อใหไดผลผลิต
สําหรับการบริโภคในครัวเรือนอยางเพียงพอตลอดทั้งป เปนการลดคาใชจายในการ ซื้อขาวมาบริโภค โดยสามารถ
ปลูกขาวไรแซมในสวนยางพาราและปาลมน้ํามันได เพราะเปนที่ดอนบริเวณไหลเขา ไมตองมีน้ําขังเหมือนนาขาว
ทั่วไป ขาวไรซึ่งอาศัยเพียงน้ําคาง น้ําฝนและความชืน้ ในดินก็สามารถเจริญเติบโตใหผลผลิตได โดยมีการคัดเลือกขาว
ไรที่มีศักยภาพผลผลิตสูง คุณภาพหุงตมดี และมีลักษณะเดนที่มี ประโยชนตอการเกษตรมาสงเสริมใหเกษตรกร
เพาะปลูก เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร อันจะเปนแนวทางการอนุรักษขาวไรที่ยั่งยืน เพื่อใหการปลูกขาวไรยังคง
อยูกับประเทศไทยตอไป (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556)
จากขอมูลการใชพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเกษตรกรสวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน
และสวนผลไม ซึ่งเปนเกษตรแบบพืชยืนตน โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดสุราษฎรธานี มากที่สุดในเขต
ภาคใต (ศูน ยสารสนเทศการเกษตร สํานั กเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) การเพาะปลูกพื ชดัง กลา ว ต องอาศั ย
ระยะเวลายาวนานจึ ง จะไดเก็บเกี่ยวผลผลิต ระหวา งที่ ร อผลผลิ ต จากพืช ผลหลักควบคู ไปกับ การดู แลการทํ า
การเกษตรดังกลาว เกษตรกรตองใชเวลาระยะหนึ่งออกไปทํางานนอกบานเพื่อหารายไดมา จุนเจือครอบครัว แตก็มี
เกษตรกรสวนหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของพื้นที่ในแปลงเกษตรซึ่งมีพื้นที่วางเปลา โดยระหวางรอผลผลิตจาก
พืชผลหลักนั้นไดใชพื้นที่บริเวณรองยางพาราปลูกขาวไร เพื่อการสรางรายได และเพื่อเปนการสรางความมั่นคงทาง
อาหารซึ่งมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
ปจจุบันสภาวการณเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา สงผลใหราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดมีราคาลดลง
ทําใหรายรับไมเพียงพอกับรายจายในครัวเรือน เกษตรกรผูปลูกยางพาราจึงหันมาพึ่งพาการปลูกพืชระหวางรอ
ผลผลิตจากพืชหลัก โดยเฉพาะการปลูกขาวไร พบวาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับความนิยมปลูกในแปลง
ยางพารามากขึ้น ทั้งนี้พบวาขาวไร เปนหนึ่งในพันธุขาวที่ปลูกไดในเกือบทุกสภาพพื้นที่ ไมวาจะเปนที่ราบ ที่ลาดชัน
ที่ราบสูง หรือปลูกในสภาพพื้นที่ที่ไมมีคันกั้นน้ําและไมมีน้ําขัง ลักษณะเดนของขาวไร คือ การทนแลง ใชปริมาณน้ํา
นอยในการเจริญเติบโตและใหผลผลิต (ฐานขอมูลพันธขาวรับรองของไทย, 2557) พื้นที่ลูกขาวไรในภาคใต
มีจํานวน 38,370 ไร (กรมสงเสริมการเกษตร, 2556) และมีแนวโนมวาขาวไรซึ่งเปนพืชเกษตรอินทรีย กําลังไดรับ
ความนิยมในปจจุบันโดยเฉพาะกลุมคนรักสุขภาพ จึงสงผลใหขาวไรเปนที่ตองการของตลาดและผู บริโภคกลุมคนรัก
สุขภาพอยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรจังหวัดสงเสริมใหเกษตรกรในปจจุบันหันมาปลูกขาวไรเพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น แตในลักษระการปลูกขาวไรของเกษตรกรยังคงเปนการปลูกโดยอาศัยภูมิปญญา
ชาวบานในการปลูก ไมไดมีการคํานึกถึงมูลคาเพิ่มที่จะเกิดขึ้นทั้งกระบวนการตนน้ํา กลาวงน้ํา และปลายน้ํา อีกทั้ง
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ชาวบานไมมีการวิเคราะหตนทุนที่เกิดการจากดําเนินงาน ทําใหเกษตรกรไมทราบตนทุนที่เกิดจากการดําเนินงาน
อยางแทจริง ทําใหเกษตรกรที่ปลูกเพื่อการจัดจําหนายมีกําไรนอยไมคุมคากับการดําเนินงาน ทําใหเ กษตรกรสวน
ใหญนิยมปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือนและไมนิยมปลูกเพื่อการคาขายเนื่องจากเกษตรกรยังขาดทักษะการ
ดําเนินงานและการทําการตลาดเพื่อการจัดจําหนาย
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาโซคุณคาและการจัดการตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวไร
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งแตกระบวนการตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยทําการศึกษากิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน รวมถึงกระบวนการการจัดการตนทุนการผลิตเพื่อสามารถนํามาใชเปนลูทางในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ โดยสงเสริมกิจกรรมใหเพิ่มคุณคา และพยายามกําจัดหรือตัดทอนกิจกรรมที่ไมเพิ่ม
คุณคา ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรผูปลูกขาวไร ในจังหวัดสุราษฎรธานี เปนเกษตรกรที่มีความเขมเข็งในสภาวการณ
เศรษฐกิจตกต่ํา สามารถสรางมูลคาเพิ่ม สนองตอความตองการของตลาด ลดตนทุนในการผลิต ตลอดจนสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขันในตลาดปจจุบันบันไดอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษากิ จ กรรมด า นการผลิ ต และต น ทุ น การผลิ ต ของการปลู ก ข า วไร ในพื้ น ที่ ตํ า บลเลม็ ด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อวิเคราะหโซคุณคาของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อํา เภอไชยา จังหวัด
สุราษฎรธานี
3. เพื่อหาแนวทางในการกําหนดกลยุทธของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
ขอบเขตโครงการวิจยั
1. ขอบเขตดานพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศึกษาเฉพาะพื้นที่การปลูกขาวไรของเกษตรกรในพื้นที่ ตําบลเลม็ด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ขอบเขตเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากิจกรรมของโซคุณคาของการปลูกขาวไร โดยครอบคลุมถึง การวิเคราะห
ตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวไร โดยการนําระบบการคิดตนทุนการผลิตเขามาชวยในการวิเคราะหตน ทุนที่
เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม เพื่อที่จะบงบอกถึงตนทุนที่แทจริงของกิจกรรมในแตละกระบวนการของการปลูกขาวไร
ของเกษตร ตลอดจนวิเคราะหหวงโซมูลคา และทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยทําการ
วิเคราะห อุปสรรค (Threat : T) จุดออน (Weakness : W) โอกาส (Opportunity : O) และจุดแข็ง (Strength :
S) เมื่อไดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกแลว ก็นํามาจับคูระหวางจุดแข็ง (Strength : S) และ
โอกาส (Opportunity : O), จุดออน (Weakness : W) และโอกาส (Opportunity : O), จุดแข็ง (Strength : S)
และอุปสรรค (Threat : T), สุดทาย คือ จุดออน (Weakness : W) และอุปสรรค (Threat : T) โดยใช
การวิเคราะห TOWS matrix จากนั้นนําผลที่ไดมากําหนดแผนเชิง กลยุทธเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาการผลิตขาว
ไรของเกษตรกรในแปลงยางพารา ในพื้นที่ ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
3. ขอบเขตดานประชากร
เกษตรกรผูปลูกขาวไร ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 88 คน
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สรุปผล
งานวิ จั ย เรื่ อ ง โซ คุ ณ ค า และการจั ด การต น ทุ น การผลิ ต ของเกษตรกรผู ป ลู ก ข า วไร ในตํ า บลเลม็ ด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมดานการผลิตของ
การปลูกขาวไร ในพื้นที่ ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 2) เพื่อวิเคราะหโซคุณคาและตนทุนการผลิต
ของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี และ 3) เพื่อหาแนวทางใน
การกําหนดกลยุทธของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กําหนดประชากรและกลุ มตัวอยาง จํานวน 88 ครัวเรือน โดยใชระเบียบดําเนินการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสํารวจพื้นที่ การสังเกต และการสัมภาษณ

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา
1. กิจกรรมดานการผลิตและตนทุนการผลิตของการปลูกขาวไร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร ธานี มีเกษตรกรสวนเกษตรกรเปนเพศหญิง มีอายุโดยเฉลี่ย
ประมาณอยูในชวง 41-50 ป รองลงมาคือชวงอายุ 51-60 เกษตรกรมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและ
รองลงมาคือระดับประถมศึกษา ซึ่งเกษตรกรจะทําการปลูกขาวไรอยูอยูในชวง 1-2 แปลงและมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย
นอยกวา 20 ไร รองลงมาอยูในชวง 21-40 ไร โดยเกษตรกรไดทําการปลูกขาวไรในพื้นที่ทํากินฟรีจํานวน 59 ราย
รองลงมา คือ มีพื้นที่เปนของตนเองจํานวน 47 เนื่องจากการปลูกขาวไรสวนใหญของเกษตรกรเปนการปลูกแซมกับ
พืชเกษตรหลักชนิดอื่นเชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน สวนผลไม เปนต น ซึ่งในบางครั้งที่ดินที่ตนเองทําการถือคครอง
นั้นพืชหลักมีขนาดใหญมีรมเงา ทําใหไมเหมาะกับการปลูกขาวไรทําใหบางครั้งตองทําการปลูกในพื้นที่ของเพื่อน
บา นที่ มี พื ชชนิ ด หลั กอยู ในช วงกํา ลั ง เจริญเติ บโต สํ า หรับ ชาวบา นที่ ทํ า การปลู กพืช ชนิ ดหลักนั้ น ก็สามารถได
ประโยชนจากการปลูกขาวไรของเกษตรกรผูปลูกขาวไรดวย เชน ปุย หญาชนิดอื่นไมแซมพืชหลัก เปนตน ถือเปน
การพึ่งพาซึ่งกันและกันไดอีกทางหนึ่งดวยเมื่อพิจารณาเอกสารสิทธพบวาที่ดินสวนใหญที่เกษตรกรถือครองเปน
โฉนดมีจํานวน 75 ราย รองลงมาเปน นส.3ก จํานวน 14 ราย เกษตรกรตัวอยางสวนใหญมีการกูเงินจากแหลงเงิน
ตางๆ ทั้งแหลงเงินที่เปนของรัฐบาลที่จัดตั้งอยางถูกตองตามกฎหมาย และการกูเงินจากญาติพี่นองที่อาจจะมี
ดอกเบี้ยซึ่งแตกตางกันออกไปแลวแตการตกลงกันระหวางผูกูและผูใหกู ซึ่งสวนใหญแลวเกษตรกรตัวอยาง กูเงิน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส) เฉลี่ยคือ 63,580.50 บาทตอครัวเรือน ซึ่งเปนแหลงเงินกูสําหรับ
เกษตรกรโดยตรง และมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกวาแหลงเงินกูอื่นๆ รองลงมาเกษตรกรจะกูเงินจากกองทุนหมูบานเฉลี่ย
คือ 40,000.00 บาท จะเห็นไดวา เมื่อศึกษารายไดที่เปนเงินสดเฉลี่ยรวมตอครัวเรือนตอป พบวา รายไดหลักของ
ครัวเรือนเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวไรมาจากภาคการเกษตร โดยมีรายไดในภาคการเกษตรเฉลี่ยตอครัวเรือน เทากับ
277,601.08 บาทตอป และมีรายไดที่มาจากนอกภาคการเกษตรเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 64,171.19 บาทตอป
เมื่อพิจารณาแหลงที่มาของรายไดในภาคการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร สวนใหญมาจากการปลูกยางพารา
เทากับ 110,000.21 บาท ตอครัวเรือนตอป รองลงมาเปนรายไดเฉลี่ยจากการเพาะปลูกปาลมน้ํามัน เทากับ
94,500.00 บาทตอครัวเรือนตอป สวนรายไดที่มาจากนอกภาคการเกษตร สวนใหญมาจาก รายไดอื่น ๆ เฉลี่ยตอ
ครัว เรื อน เท า กั บ 27,950.21 บาทต อป รองลงมาเป น รายได ที่ ม าจากการรับ จ า ง เฉลี่ ย ต อครัว เรือ น เท า กั บ
21,220.56 บาทตอป
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เกษตรกรมี ป ระสบการณ เพาะปลู ก ขา วไรเฉลี่ ย 10.12 ป โดยมี พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ขา วไร ข องครั ว เรือ น
เฉลี่ยครัวเรือนละ 5 – 10 ไร รองลงมามีพื้นที่ประมาณ 11 – 15 ไร พันธุที่ใชในการเพาะปลูกของเกษตรกรใน
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี สวนใหญเกษตรกรคัดพันธุเอง คิดเปนรอยละ 64.18 รองลงมาเปน
การแลกเปลี่ยนกันคิดเปนรอยละ 23.88 สําหรับพันธุขาวไรที่นิยมปลูก ไดแก พันธุขาวสังขหยดโดยใหผลผลิตเฉลี่ย
315.15 กิโลกรัม / ไร รองลงมาจะเปนการปลูกขาวหอมเจ็ดบานใหผลผลิต 310.24 กิโลกรัม / ไร และสวนนอยที่
จะนิยมปลูกเล็บนกใหผลผลิต 290.50 กิโลกรัม / ไร โดยมีผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรเทากับ 307.62 กิโลกรัม อยางไรก็
ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่ควรจะเปนนับวาต่ํา โดยจากงานวิจัยของ พิศาล กองหาโคตร ( 2552)
ที่ไดทดลองปลูกขาวไรพันธุสกลนครและพันธุซิวแมจันทรไดผลผลิตมากกวา 500 กิโลกรัมตอไร การที่ผลผลิตเฉลี่ย
ตอไรที่เกษตรกรปลูกไดต่ํากวาที่ทําการทดลองอาจเนื่องจากการมีสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน หรืออาจเกิดจากการ
จัดการการผลิตที่ไมดี กอใหประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
เมื่อศึกษาถึงตนทุนการผลิตขาวไรของเกษตรกร พบวา ตนทุนเฉลี่ยรวมทั้งหมดในการเพาะปลูกขาวไรของ
เกษตรกร เทากับ 3,182.01 บาทตอไร โดยคิดเปนตนทุนผันแปรเฉลี่ยเทากับ 2,925.37บาทตอไร ตนทุนคงที่ เฉลี่ย
เทากับ 256.70 บาทตอไร ซึ่งเกษตรกรสามารถจําหนายขาวไรไดในกิโลกรัมละ 45 บาท ดวยตนทุนเพียงกิโลกรัม
ละ 12.09 บาท สงผลใหไดกําไรสุทธิเทากับ 32.91 บาท / กิโลกรัม เกษตรกรมีแนวโนมที่จะปลูกขาวไรในปถัดไป
จํานวน 61 คน เนื่องจากวาผลผลิตขาวไรที่ปลูกนั้นสามารถสรางรายไดใหกับครัวเรือนและยังเก็บไวบริโภค ซึ่งเปน
การลดคาใชจายจากการซื้อขาวบริโภคดวย แตอยางไรก็ตามก็ยังมีกลุมเกษตรกรที่มีแนวโนมที่จะผลิตขาวไรนอยลง
ในปถัดไป จํานวน 27 คน อาจเนื่องมาจากบางพื้นที่ที่มีการปลูกขาวไร ในปจจุบันมีพืชหลักที่เกิดความรมเงามาก
ขึ้นทําใหไมสามารถปลูกขาวไรไดในปถัดไป ประกอบกับเกษตรกรบางรายมีพื้นที่จํากัดในการเพาะปลูกขาวไร และ
รวมถึงผลผลิตที่ไดเปนโรคใหผลผลิตนอยโดยจํานวน 71 ราย สงผลใหไดผลผลิตในปริมาณนอย มีตนทุนในการผลิต
ที่คอนขางสูงจํานวน 12 ราย และมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชาเนื่องจากพื้นที่บางสวนมีความรมเงาทําใหขาวไรโดน
แดดในประมาณที่นอยทําใหมีผลตอการออกรวงจํานวน 5 ราย
2. โซคุณคาของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
จากการวิเคราะหโซคุณคาของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎรธานี ประกอบดวย 1) กิจกรรมหลัก ไดแก การนําเขาปจจัยการผลิต การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวและแปร
รูปผลผลิตและการตลาดและการขาย 2) กิจกรรมสนับสนุน ไดแก โครงสรางพื้นฐานองคกร การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี และการจัดซื้อจัดหา ดังแสดงในภาพ 5.1

ภาพที่ 5.1 แสดงโซคุณคาของผลิตภัณฑขาวไร ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
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1.ดานกิจกรรมหลัก
ดานการนําเขาปจจัยการผลิต (Inbound Logistics) เกษตรกรตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
สวนใหญจะมีการคัดเมล็ดพันธุขาวดวยตนเอง เพื่อเปนการลดตนทุนในการเพาะปลูกขาวไรทําใหไดเมล็ดขาวที่ไม
มาตรฐานสงผลตอปริมาณผลผลิตที่ไดรับ แตเกษตรกรบางรายตองมีการจัดซื้อเมล็ดพันธุขาวทําใหเกิดตนทุ น
เพาะปลูกขาวที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนันนิภา ประสันลักษณ (2556) ไดศึกษาหวงโซคุณคาของขาว
พันธสกลนครและขาวกํา ในจังหวัดขอนแกน พบวา เกษตรกรยังไมไดแยกกระบวนการการผลิตของขาวเปลือกและ
เมล็ดพันธอยางชัดเจนสงผลใหคุ ณภาพของเมล็ดพันธขาวไมไดมาตรฐาน ดัง นั้น เกษตรกรควรจะตระหนักถึง
กระบวนการผลิตขาวเปลือกและเมล็ดพันธุขาว ในการจัดการที่ถูกตองและหากมีการเพิ่มมูลคาที่ทําใหเกษตรกร
ไดรับผลตอบแทนที่ดี เชน การขายในรูปแบบเมล็ดพันธุจะทําใหไดผลตอบแทนสุทธิมากวาการขายในรูปของ
ขาวเปลือก ดังนั้น เกษตรกรควรมุงพัฒนาที่คุณภาพของขาวมากกวาการขยายปริมาณการผลิต
ดานการเพาะปลูก (Operation) พบวาในการดํ าเนินการผลิตของเกษตรกรตํ าบลเลม็ ด อําเภอไชยา
จั ง หวั ด สุ ร าษฎรธ านี ยั ง ไม ถูกต องตามมาตรฐานการผลิ ต ขา วไรเนื่ องจากในขั้น ตอนการเตรียมหลุ ม กอนการ
เพาะปลูกเกษตรกรบางรายยังมีการใชโคราดานในการวางกนหลุมเพื่อเปนการปองกันศัตรูพืช ซึ่งสงผลตอคุณภาพ
ขาวที่อาจจะมีการปนเปอนของสารเคมี จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนิตา พัน มณีและอัมริน คีรีแกว (2557)
ไดทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผูปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรียในภาคเหนือของ
ประเทศไทย : การประยุกตใชแนวคิดหวงโซคุณคา ที่ไดเสนอแนวทางของภาครัฐควรเขามาใหความรูความเขาใจและ
แนวทางการการปฏิบัติที่ถูกตองแกเกษตรกรเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตแบบเกษตรอินทรียรวมถึงแนวทางการลด
ตนทุนการผลิต การพัฒนาและควบคุมคุณภาพการผลิต การรวมกลุมเกษตรกร การสรางเครือขายเกษตรกร
ดานการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิต พบวาเกษตรกรตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ใชเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่นานเนื่องจาก การเก็บเกี่ยวผลผลิตตองใชแรงงานจํานวนมากถึงแมวาจะมีการลง
แขกเกี่ยวขาวแลวก็ตามก็ยังตองมีการจายคาจางสําหรับผูประสงคจะรับคาจางเปนเงิน ประกอบกับเกษตรกรไมมี
เครื่องจักรกลทางการเกษตรสําหรับมาชวยในเก็บเกี่ยว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของฉัฐยา ดวงสุวรรณ (2553)
ไดศึกษาเรื่องแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มในหวงโซอุปทาน ของอุตสาหกรรมขาวไทย แนวทางในการสรางมูลคาเพิ่ม
ใหหวงโซอุปทานขาวเกี่ยวกับการดําเนินงานและปญหาในหวงโซอุปทานของธุรกิจขาวไทยในปจจุบัน พบวา มีการ
รวมตัวกันภายนอกคือ สมาชิกในหวงโซอุปทานยังไมมีการรวมมือกันระหวางองคกร ซึ่งแตละสมาชิกในหวงโซ
อุปทานตางก็ดําเนินงานเพื่อผลประโยชนสูงสุดในกับองคกรของตัวเองเทานั้น
ดานการตลาดและการขาย พบวาเกษตรกรตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี มีชองทางการ
จัดจําหนายเพียงชองทางเดียว คือ การจัดจําหนายตามตลาดนัดหรือวางจําหนายหนาบานของตนเองเทานั้น ทําให
การเขาถึงกลุมลูกคาไมทั่วถึง สวนใหญกลุมลูกคาจะทราบขอมูลและแหลงการจัดจําหนายจากกลุมลูกคาเดิมที่มีการ
บอกต อ กั น แบบปากต อ ปาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สุ ภั ค ภั ก ดี โ ตและไกรชิ ต สุ ต ะเมื อ ง (2556)
ไดทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการบริโภคขาวอินทรียของผูบริโภคในวัยทํางาน ในเขตกรุงเทพและปริมลฑล
จากการศึกษาดานชองทางดานการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหความสัมพันธในระดับมากเรื่อง การวางจําหนายใน
ซุปเปอรมารเก็ตหลักและรานคาสุขภาพมากที่สุด และจากการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยพบวา สวนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
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3. แนวทางในการกําหนดกลยุทธของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่ ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของเกษตรกร ในพื้นที่ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัด
สุราษฎรธานี พบวากลุมเกษตรกรยังมีจุดแข็งในการเพาะปลูกขาวไรทั้ง ในเรื่องของตนทุนการผลิตต่ํากวาขาวนา เปน
พืชทนแลงได สามารถปลูกไดในสภาพพื้นที่ไร มีความหลากหลายของสายพันธุและเปนผลิตภัณฑเพื่อคนรักสุขภาพ
แตในการเพาะปลูกก็ยังมีจุดออนบางประการไมวาจะเปนเรื่องของเกษตรกรขาดทักษะความรูดานกระบวนการจัดการ
การผลิตที่ถูกตอง ขาดการควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ เกษตรกรไมมีการรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง ทําใหเกิด
การแขงขันทางดานการตลาดกันเองภายในชุมชน เกษตรกรไมมีอํานาจในการตอรองราคาและไมมีหลักในการกําหนด
ราคาและเกษตรกรขาดการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ทําใหไมสามารถเพิ่มราคาผลิตภัณฑ สําหรับโอกาสในการ
เพาะปลูกขาวไรของกลุมเกษตรกรจะเห็นไดวายังมีโอกาสในเรื่องของการผลิตเพื่อยังชีพ เนื่องจากในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ตกต่ําในปจจุบัน สงผลใหเกษตรกรตองผลิตขาวไวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเปนการลดคาใชจายในครัวเรือนได
อักทางหนึ่ง และหากเกษตรกรมีการนําขาวไปแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ เชน ขนมตาง ๆ ก็ยังจะจะเปนการเพิ่มรายได
ใหกับเกษตรกรอีกดวย เนื่องจากพันธุมีความหลากหลายของชนิดพันธุ จึงมีโอกาสที่จะนําสายพันธุตาง ๆ มาพัฒนา
ใหเกิดการทนตอโรคและแมลง และพัฒนาสายพันธุใหมีศักยภาพทางดานการตลาดมากยิ่งขึ้น และหากมีหนวยงานที่
เกี่ยวของใหการสนับสนุน จะทําใหเกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็
ตามในโอกาสก็ยังมีอุปสรรคที่ทําใหกระบวนการเพาะปลูกขาวไมเปนไปตามมาตรฐานสงผลใหคุณภาพขาวไมอยูใน
ระดับที่ดีพอ เพราะมีผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวน อาจทําใหเกิดสภาวะการระบาดของโรคและแมลง และหากมี
ฝนตกนอยเกินไป ก็อาจจะไมออกรวง ทําใหไมไดผลผลิต สภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการปรับปรุงดิน สงผลให
ผลผลิตที่ไดมีผลิตภาพการผลิตต่ํา ซึ่งปจจุบันมีคูแขงทางการคาสูง เชน ในกลุมของขาวอินทรีย ทําใหขาวมีราคาถูก
สงผลใหเกษตรกรบางรายอาจเลิกการผลิตขาวไร และหันไปซื้อขาวมาบริโภคแทนก็ได เนื่องจากขาวมีราคาถูกจึงไม
คุมคาตอการผลิตและการขายและยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางจริงจัง
ดังนั้นเพื่อเปนการเสนอแนวทางแนวทางในการกําหนดกลยุทธของการปลูกขาวไรของเกษตรกร ในพื้นที่
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืน จึงไดทําการจับคูระหวางจุดแข็ง
(Strength : S) และโอกาส (Opportunity : O), จุดออน (Weakness : W) และโอกาส (Opportunity : O),
จุดแข็ง (Strength : S) และอุปสรรค (Threat : T), สุดทาย คือ จุดออน (Weakness : W) และอุปสรรค (Threat : T)
เพื่อนํามาวิเคราะห TOWS matrix และนําผลจากการจับคู TOWS matrix มากําหนดกลยุทธของเกษตรกรผูปลูก
ขาวไรของตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ดังนี้
กลยุทธดาน SO
- การเพาะปลูกขาวไรกอใหเกษตรกรไดประโยชนทั้งในรูปที่เปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน ดังนั้นควรมีการ
สงเสริมใหปลูก แตไมควรใหเกินความตองการของผูบริโภค จึงสงเสริมใหมีการปลูก เพื่อบริโภคในครัวเรือนใน
สภาวะเศรษฐกิจตกต่ําดังเชนปจจุบัน
- หนวยงานภาครัฐควรใหการสนับสนุนในการแปรรูปผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
- มุงเนนการผลิตดานการตลาด เมล็ดพันธุ และพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อขายในตลาดกลุมคนรักสุขภาพ
- เชื่อมโยงการประชาสัมพันธขาวไรกับการทองเที่ยว
- รวมกลุมดานการผลิตเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรอง
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กลยุทธดาน WO
- ควรมีการรวมกลุมเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ และควรมีการวางแผนการผลิตรวมกัน
เพื่อใหผลผลิตเพียงพอตอการบริโภคในครัวเรือน และพียงพอตอความตองการของตลาด
- ควรมีการฝกอบรมเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรมีทักษะความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถ
จัดการการผลิตไดดี เกิดประสิทธิภาพในการผลิตเชิงเทคนิคใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิต ไมควรเนนตลาดขาวสาร แตควรเนนตลาดคนรัก
สุขภาพเปนหลัก
กลยุทธดาน ST
- ควรพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ โดยขอความรวมมือของหนวยงานราชการในการปรับปรุงเมล็ดพันธุ
- ควรมีการประชาสัมพันธถึงประโยชนของการเพาะปลูกขาวไร เพื่อใหเกิดความยั่งยืนทางดานการตลาด
- เนื่องจากเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิตอยูแลว แตเนื่องดวยสภาพแวดลอมมีความเสื่อมโทรม และ
สภาวะอากาศมีความแปรปรวน ดังนั้นจึงควรใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับการลดใชสารเคมี โดยการทําโครงการ
รวมกันระหวางองคกรของภาครัฐและใหความรูเกษตรกรในลักษณะโรงเรียนเกษตรกร เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรได
เรียนรูถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหผลผลิตที่ไดเกิดมูลคาเพิ่ม
- ควรมีการรวมกลุมกันระหวางภาครัฐและเกษตรกร เพื่อทําการวางแผนรวมกัน
กลยุทธดาน WT
- ควรมีการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองและสงเสริทมใหเกษตรกรเห็นคุณคาของขาวพื้นเมืองดังกลาว
- ควรมีการรวมกลุมกันทั้งทางดานภาครัฐและเกษตรกรเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง และเกิดความยั่งยืนของการ
ผลิตขาวไรในพื้นที่ชุมชน
- จากขอจํากัดดานสภาพแวดลอม รัฐบาลควรกําหนดโครงการฟนฟูสภาพแวดลอมอันเปนปจจัยการผลิต
ที่สําคัญ

ขอเสนอแนะ
1. รัฐบาลควรสงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรอยางจริงจังและตอเนื่ อง ซึ่ง
อาจจะตองอาศัยหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเขามาสนับสนุน เพื่อเปนการลดคาใชจายในครัวเรือนและเสริมสราง
รายไดแกครัวเรือน
2. รัฐบาลควรมีนโยบายเชิงรุก ในดานการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายโดยเนนการสรางความพึงพอใจกับ
ผูซื้อ รักษาลูกคาเกาใหคงอยู และชวยขยายฐานลูกคาใหใหเพิ่มขึ้น รวมทั้งการสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับของ
ตลาดในประเทศ
3. รัฐบาลควรสนับสนุนและผลักดันใหใชหวงโซคุณคาของขาวไรเปนเครื่องมือตรวจสอบกระบวนการ
กิจกรรมและโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของโดยอาจสรางระบบแรงจูงใจใหทุกภาคสวนใหรับผลประโยชนที่เปนธรรม
4. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายการกํากับและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่สอดคลองกั นโดยใหมีกลไก
ในการผลักดัน การพัฒนาขาวไรบรรลุที่วางไว

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาโซคุณคาและการจัดการตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกขาวไร ในพื้นที่ ตําบล
เลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี สําเร็จไดดวยดีก็เพราะไดรับการสนับสนุน สงเสริม และการใหความรวมมือ
จากหลายฝาย ทั้งหนวยงานและบุคคล
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สนับสนุนทุนวิจัย ชาวบานตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
ผูนําหมูบาน ผูรูหรือปราชญชาวบาน องคการบริหารสวนตําบลเลม็ด และเทศบาลตําบลเลม็ด ใหความเอื้อเฟอ
ชวยเหลือทั้งดานขอมูลและแนะนําสถานที่ตาง ๆ ที่เปนประโยชน คณะผูวิจัยขอขอบคุณดวยความซาบซึ้งใจมา
ณ โอกาสนี้
ทายสุดนี้ ประโยชนใดที่พึงไดรับจากโครงการนี้ คณะผูวิจัยขอมอบใหกับทุก ๆ ทาน ในชุมชนตําบลเลม็ด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อนําไปใชในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
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การจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ
MANAGEMENT OF WORK AND WASTE OF OPERATIONS, EXTRACTION OF
RAW MATERIALS, SPECIAL METALS

ผูวิจัย

ปญญา ไขวคํา
พนิตา ภักดี
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการ การจัดการการทํางานและลดของเสียและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผาโลหะเหล็กไฮสปดและคัดแยก เพื่อใหพนักงานทํางานไดอยางสะดวกและรวดเร็วมี
ความพึ่งพอใจในสถาพแวดลอมการทํางานที่ดี โดยศึกษาทฤษฏีและขอมูลในการผลิตการผาโลหะพิเศษอยางถูกตอง
โดยการอางอิงจากแบบงาน มีการออกแบบจิ๊กฟกเจอรและหลังการออกแบบอยางเห็นไดชัดเจนและยังชวยการลด
ปญหาในชํารุดของเครื่องมือที่ใชในการทํางานอยางไมถูกวิธี ผลที่ไดคือเหล็กไฮสปดที่ใชจิ๊กฟกเจอรในการจับชิ้นงาน
สามารถตักเหล็กไฮสปดไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและยังตัดไดไวกวาเดิมจากเดิม 1 ชิ้นใชเวลา 3 นาที
หลั ง ปรั บ ปรุ ง ใช เ วลาในการตั ด ชิ้ น งานเพี ย ง 30 วิ น าที และเมื่ อ พิ จ ารณา มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) พบว า
มีคาเทากับ 69,431,990 บาท แสดงวาการคัดแยกวัตถุดบิ โลหะพิเศษนี้สามารถลงทุนและมีผลตอบแทนที่ดี
คําสําคัญ : ทังสเตนคารไบด, การคัดแยกวัตถุดิบ, การลดของเสีย
Abstract
The purpose of this research is to investigate the work in the process of cutting
metal, Tungsten carbide seal separation in order to make the employees work quickly and
conveniently. The theory and information about the production of special metal cutting was
used to design of the jigsaw. The design clearly help to reduce the problem of the tool that
is not working properly. The result revealed that the high-speed steel with Jig Fixture to
capture the work of cutting high speed steel effectively and safely, and also cut the original
from the same piece in 3 minutes after improvement. It took only 30 seconds to cut the
work piece. The net present value (NPV) is 69,431,990 baht, indicating that the extraction
of the raw material is good investment and compensation.
Keyword : Tungsten Carbide Seal, Raw Material Separation, and Waste Decrease
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บทนํา
การปรับปรุงการทํางานและของเสียเพื่อการเพิ่มผลผลิตเปรียบเสมือนกับการแกปญหาเพื่อใหการทํางานที่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีขึ้นในการปรับปรุงแกไขจะตองกระทําอยางตอเนื่องในทุกขั้นตอนของวิธีการการแกไข
ปญหาโดยในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติจะตองไดรับการตอบสนองการทํางานจากกลุมคนที่ทํางานดวยกันรวมกัน
ทําจึงจะประสบผลสําเร็จการที่จะทําการปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แลวจําเปนที่จะตองมีขั้นตอนที่ชัดเจนที่ทําใหผูที่ปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน (วารินทร ธีรวัฒนเศรษฐ,
2550ก) เมื่ อพิ จ ารณาถึง กระบวนการในการปรั บ ปรุง การผลิ ต และ 5ส แล ว กล า วได ว า มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ
กระบวนการเพื่อการแกปญหาเพราะเปนลักษณะการที่องคกรมุงเนนที่ความพยายามเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น
(พยัพ มาลัยศรี, 2550)
นอกจากนี้การปรับปรุงเพื่อการแกปญหาเปนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องที่ตองดูแลและตองติดตาม
อยูตลอดเวลาซึ่งในการทํางานแตละวันหากไดกําหนดชวงเวลาเพื่อการติดตามผลการปฏิบัติงานดังกลาวไวดวยก็จะ
ทําใหโอกาสในการที่จะไดรับรูถึงความกาวหนาและรับทราบถึงปญหาที่เกิดขึ้นเปนไปไดอยางตอเนื่องและยังทําให
กระบวนการในการแกไขปญหาเหลานั้นอยางจริงจังมีความเปนไปไดสูง
ในยุ ค ป จ จุ บั น โรงงานที่ เ ป น สายการผลิ ต จํ า เป น ต อ งมี ก ารแข ง ขั น เรื่ อ งของราคาสิ น ค า ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ
องคประกอบหลายอยางที่นํามาคิด เชน วัตถุดิบที่นํามาผลิต เวลาของการผลิต คาลวงเวลา คาแรงของพนักงานตอ
วัน โดยเฉพาะวัตถุดิบโลหะตาง ๆ ที่นับวันยิ่งมีผูประกอบการธุรกิจเพิ่มขึ้น ประกอบกับธุรกิจผลิตชิ้นสวนถือเปน
ธุรกิจที่ประเทศไทยใหความสนใจและสามารถดึงดูดตางประเทศเขามาลงทุนและคาขายไดมาก จึงเปนที่มาของ
แนวคิดที่จะลดระยะเวลาปฏิบัติงาน โดยโครงงานนี้จะเขาไปปรับปรุงสายการปฏิบัติงาน ของหางหุนสวนจํากัด
ที เอส เอส เม็ททัล (ประเทศไทย) ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติที่ยาวจึงทําใหราคาขายของวัตถุดิบมีตนทุนที่สูงสงผล
ใหเกิดกําไรนอยและกําลังการผลิตนอยกวาสายการคัดแยกวัตถุดิบอื่น ๆ อีกทั้งยังพบวา คารไบด ไฮสปดมียอดสั่ง
จากลูกคาสูงที่สุด (ดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 คารไบด ไฮสปด
ทังสเตนคารไบด (WC) เพราะเกิดจากการผสมกันของแรทังสเตนกับคารบอน เราจึงเรียกกันสั้น ๆ
วา “คารไบด” จะวาไป Carbide ถือเปนวัสดุที่เปนพระเอกในวงการเครื่องมือตัดหลากหลายประเภทเลย เพราะมี
คุณสมบัติที่มีความแข็งสูงกวาHSS (คาความแข็งประมาณ HV 2600) และทนความรอนไดสูง (จุดหลอมเหลวสูงถึง
2,870 องศา) ทําใหมีราคาขายที่สูง (สุรศิษฐ โรจนนันต, 2550)
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ดั ง นั้ น จากเหตุ ผ ลและความสํ า คั ญ ดั ง กล า วผู ดํ า เนิ น โครงการจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะจั ด ทํ า โครงการ
“การปรับปรุงเวลาในการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบ คารไบด ไฮสปด ” เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยมาเปน
แนวทางปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการคัดแยกเพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มความสอดคล องกับความตองการของ
ลูกคา และนําไปสูความพึงพอใจสูงสุด

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหกระบวนการการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยก
วัตถุดิบโลหะพิเศษ
2. เพื่ อวิเคราะหความคุมคา ในการการจัดการการทํ างานและของเสีย ของการปฏิบัติ งานการคั ดแยก
วัตถุดิบโลหะพิเศษ

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องกระบวนการการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะ
พิเศษผูวิจัยไดวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. พื้นที่ใชในการวิจัย คือ หางหุนสวนจํากัด ที.เอส.เอส เม็ททัล (ประเทศไทย) ตั้งอยูที่ ถ.กิ่งแกว ซ.14/1
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2553 ซึ่งดําเนินธุรกิจมาเป นเวลา 8 ป บริษัท
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อเหมาชิ้นงานออกจากโรงงานในราคาขายทิ้ง และ แร คารไบด เหล็ก SKD เม็ดอิน
เสริด ดอกสวานแบบพิเศษ หรือ เอ็นมิล รวมถึงลักษณะชิ้นงานที่ลูกคาตองการ ปจจุบันบริษัทมีแนวคิดนโยบายที่
ตองการลดขั้นตอนการทํางานลงเพื่อใหไดผลผลิตที่มากขึ้นดังนั้นจึงตองทําการวิเคราะหและออกแบบวิธีการทํางาน
กอนทําหลังทํา และการคัดแยกเก็บจัดเรียงชิ้นงานในโรงงานเปนตน
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ เดือน มีนาคม 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2561
3. ศึกษาสภาพแวดลอมของการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา พบวา พื้นที่มีจํากัด การวางเหล็กไมเปน
ระเบียบ เต็มพื้นที่โรงงาน ดังนั้นควรมีการคัดแยกตอนรับสินคา กอนเก็บเขาพื้นที่จัดเก็บ และการออกแบบพื้นที่ใน
การทํางาน ดังภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 2 กอนการคัดแยก
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ภาพที่ 3 การออกแบบพื้นที่ในการทํางาน
4. รับฟงขอมูลความตองการของบริษัทและออกแบบการทํางานที่เหมาะกับสถานที่ในการทํางานใหเกิดผล
รวมถึงระบบปองกันหรือออกแบบ SAFEGUARD ในการปองกันงานที่จะเกิดอันตรายเชนการตัดหรือเจียระไนได
5. นํ า เสนอภาพแบบให กั บ ทางบริ ษั ท เพื่ อ ให บ ริ ษั ท พิ จ ารณาแบบแผนของโรงงานใหม ซี่ งอาจจะมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ทําการปรับปรุงแกไขแบบแผนตามขอแนะนําของบริษัทใหสมบูรณ
7. เสนอวิธีการดําเนินงาน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินโครงงาน
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาการจั ดการการทํ า งานและของเสี ยของการปฏิ บั ติ ง านการคั ด แยกวั ต ถุดิ บ โลหะพิ เศษ
คณะผูวิจัยไดนําแสดงผลการวิจัยดังนี้
1. กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ

ภาพที่ 5 วิธีตัดเหล็กไฮสปดโดยใชจิ๊กจับชิ้นงาน
1.1 โดยการนําเอาเหล็กไฮสปดไดรับมาจากโรงงานหรือประมูลมาไดเพราะจะมีลักษณะทรงกลมเปน
สวนมากจากปญหาที่พบไมสามารถจับชิ้นงานในขณะตัดไดเกิดจากการเคลื่อนตัวของชิ้นงานทําใหเกิดเสียงดังและ
ยังมีเศษเหล็กไฮสปดกระเด็นออกมาและยังทําใหอายุการใชงานของใบตัดหินเจียรสั้นลงทําใหสิ้นเปลืองวัตถุดิบ
เครื่องมือและอันตรายอีกดวย ทางเราจึงไดแนะนําใหออกแบบจิ๊กจับชิ้นงานที่สามารถ ลดปญหาของการเคลื่อนที่
ของตัวชิ้นงานและยังลดปญหาเครื่องมือชํารุดกอนถึงเวลาอันควรอีกดวย ทางบริษัทได ขอใหสรางจิ๊กฟกเจอร
ขึ้นโดยใชวัสดุโลหะเหลือใชจากในโกดังของบริษัทตนเอง ผลที่ไดรับคือ สามารถลดปญหาของการตัดชิ้นงานที่
อันตรายทั้งยังสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานหยิบจับชิ้นงานและชวยลดปญหาเครื่องมือชํารุดได

ภาพที่ 6 วิธีการใชสกัดแซะรองเหล็กไฮสปด เพื่อนําคารไบดออกมา
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1.2 สําหรับวิธีการสกัดชิ้นงานถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอีกอยางเพราะเราตองใชสกัดใหพอดีกับขนาดของ
รองเหล็กไฮสปด เล็กไดแตหามใหญกวาและปลายหัวของสกัดตองมีความหนาไมเกิน 5.0 mm. และตองเปนแนวเท
เปอร หรือ ทรงกรวยปลายแบน เพราะตอนสกัดชิ้นงานจะทําใหเหล็กไฮสปดที่หุมคารไบดอยูแตก หรือ เสียบสกัด
เขาไปในรองไมไดเนื่องจากใบหินเจียรของเครื่องตัดไฟเบอรมีความหนาอยูที่ 5.0 mm. จะทําใหเหล็กไฮสปด มีรอย
แตกละเอียด อาจใชเวลาในการนําออกมากกวาเดิม เปนตน
1.3 ประโยชนของกระบวนการนี้ชวยใหคารไบดไมมีรอยจากการ สกัดชิ้นงานและยังชวยใหพนักงานที่ทํา
การสกัดชิ้นงานไมเกิดการบาดเจ็บตามรางกายและกลามเนื้อ สกัดโลหะทําใหใชงานเครื่องมืออยางถูกหลักดังนั้น
ขั้นตอนนี้จึงควรมีในวิธีการปฏิบัติการคัดแยกโลหะพิเศษอยางยิ่ง

ภาพที่ 7 แยกคารไบร และ เหล็กไฮสปด
1.4 หลังจากที่ใชสกัดเซาะรองเพื่อนําชิ้นงานออกมาเรียบรอยแลวควรนําชิ้นงานเก็บทันทีกันการสูญหาย
และปนเปอนจากเศษฝุนทรายเพราะสังเกตุไดวาจะมีรอยน้ํามันชุมรอบตัวคารไบดจึงทําใหเปอนไดงาย เพราะจะมี
ผลตอการชั่งน้ําหนักของคารไบดตอลูกคาที่มาซื้อ เพราะตราชั่งเปน ตราชั่งดิจิตอล มีคาสเกลละเอียดอยูที่ 0.000 /
กิโลกรัม จึงควรมีขั้นตอนนี้ขี้นมาในวิธีการผลิตผลของการทดลอง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางดานสินคามีคุณภาพ
มากขึ้น และยังเปนตัวสรางมาตรฐานใหกับลูกคาที่รวมใชบริการกับทางบริษัทอีกดวย

ภาพที่ 8 นําคารไบดที่ไดมาบรรจุใสกลองคัดแยกเขาโกดัง
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1.5 เพื่อทําการตรวจเช็คสภาพชิ้นงานที่ชํารุด และนําเก็บเขาชั้นเพื่อรอลูกคามาเลือกซื้อในบางกรณีสวน
ใหญ ลู ก คา จะมี อ อเดอร ม าอยู แ ล ว จึ ง ใส ก ระสอบชั่ ง น้ํ า หนั กและรอลู ก ค า มารั บ ได เ ลยจากเดิ ม ทางบริ ษั ท ไม มี
กระบวนการในการตรวจเช็คการคัดแยกวัตถุดิบจึงมีผลตอการทํางานของผูที่ทํางานเพราะจะเสียเวลามาตรวจเช็ค
สภาพของชิ้นงานและไมสามารถปองกันการเสียหายของวัสดุไดเมื่อมีขั้นตอนนี้ขึ้นมาเจาของกิจการมีความพึงพอใจ
อยางยิ่งและการคัดแยกยังสามารถลดระยะเวลาของการทํางานไดอีกดวย

ภาพที่ 9 นําเหล็กไฮสปดที่ฝาแลวแยกสําหรับขาย
1.6 สําหรับการคัดแยกเหล็กไฮสปดทางเราไดเห็นปญหาของการทํางานที่ลาชาเสียเวลาไปกับการเก็บเศษ
เหล็กไฮสปดที่ทําการผาแลวจึงทําการแนะนําให ผูปฏิบัติงานนําเศษเหล็กไฮสปดกองรวมกันไวโดยเปนบริเวณเดียวกับ
ที่ทําการฝาเหล็กไฮสปดเพราะจะลดเวลาในการทํางานลง จากนั้นรอไปเก็บอีกที เวลา 16.30 น. - 17.00 น. จากการ
ทดลองปฏิบัติงาน ผลของการทดลองคือ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและเพิ่มปริมาณการผลิตไดมากขึ้น
2. การวิเคราะหรายรับรายจายของการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ
2.1 ในกรณีที่ลูกคาตองการใหทางบริษัทผาคัดเอาคารไบดให จะคิดเงินเพิ่มจากราคาเดิม 10%
2.2 ราคา SKD เมื่อผาแลวน้ําหนัก 15 T จะขายได กําไร กิโลกรัมละ 2 บาท จากราคาของตลาด
2.3 สินคาในแตละชุดจะใชเวลาทํางานประมาณ 1-2 เดือนจนเคลียชิ้นงานหมด
2.4 สําหรับการผารองเพื่อคัดแยกคารไบดออกจาก SKD ถาไมมีรอยจากการผาที่คารไบด จะขายได 750 บาท/
กิโลกรัม
2.5 ถามีรอยจากการผามาก จะขายใหลูกคาในราคาเหมาซื้อ 650 บาท และ ยังนําเปลือก SKD ที่เราผา
ออกไปขายไดในราคา 17 บาท/กิโลกรัม
2.6 ราคารั บ ซื้ อ คาร ไ บด ในท อ งตลาดมื อ สอง 350-400 บาท/กิโ ลกรัม และราคา SKD61 จะอยู ที่
15 บาท/กิโลกรัม
ตารางที่ 1 ยอดรายรับและรายจายทั้งหมดของป 2560 กอนการปรับปรุง การจัดการการทํางานและของเสีย
ของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ
รายจายกอน
รายรับกอน
รวมรายรับและรายจาย
รายการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
กอนปรับปรุง
รวมราคารับสินคา
12,000,000
0
-12,000,000
ราคา คาแรงงานทั้ง 3 คน
432,000
0
-12,432,000
ราคา คาน้ํา-คาไฟฟา
73,200
0
-12,505,200
คาน้ํามัน
48,000
0
-12,553,200
ราคาขาย คารไบด และ SKD
24,200,000
11,646,800
รายการ ของเสีย
21,000
0
11,625,800
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จากตารางที่ 1 กอนการปรับปรุงการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบ
โลหะพิเศษ มีรายรับของป 2560 เทากับ 11,625,800 บาท
ตารางที่ 2 ยอดรายรับและรายจายทั้งหมดของป 2560 หลังการปรับปรุง การจัดการการทํางานและของเสีย
ของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ
รายจายหลัง
รายรับหหลัง
รวมรายรับและรายจาย
รายการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
หลังปรับปรุง
รวมราคารับสินคา
12,000,000
0
-12,000,000
ราคา คาแรงงานทั้ง 3 คน

432,000

0

-12,432,000

ราคา คาน้ํา-คาไฟฟา

62,100

0

-12,494,100

คาน้ํามัน

34,000

0

-12,528,100

0

24,450,000

11,921,900

1,200

0

11,920,700

ราคาขาย คารไบด และ SKD
รายการ ของเสีย

จากตารางที่ 2 กอนการปรับปรุงการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบ
โลหะพิเศษ มีรายรับของป 2560 เทากับ 11,920,700 บาท
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบรายรับและรายจายทั้งหมดรายป 2560 กอนและหลังการปรับปรุง การจัดการ
การทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ
รายการ
กอนเขามาปรับปรุง
หลังเขามาปรับปรุง
ผลตาง
12,000,000

12,000,000

0

432,000

432,000

0

ราคา คาน้ํา-คาไฟฟา

73,200

62,100

-11,100

คาน้ํามัน
ราคาขาย คาไบร และ SKD

48,000

34,000

-14,000

24,200,000

24,450,000

250,000

21,000

1,200

-19,800

11,625,800

11,920,700

294,900

รวมราคารับสินคา
ราคา คาแรงงานทั้ง 3 คน

รายการ ของเสีย
รวมยอด

จากตารางที่ 3 หลังการปรับปรุงการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบ
โลหะพิเศษรายจายลดลงในดานของคาน้ํา คาไฟฟาลดลง 11,100 บาท คาน้ํามันลดลง 14,000 บาท มูลคาของเสีย
ลดลง 19,800 บาท และขายคารไบร และ SKD ไดรายรับเพิ่มขึ้น 250,000 บาท
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3. การวิเคราะหทางการดําเนินโครงการ
จากการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษหลังการปรับปรุง
พบวา กิจการมีการจายลงทุนสุทธิ 12,529,300 บาท มีกระแสเงินสดสุทธิตลอดอายุโครงการ 5 ป ปละ 24,450,000
โดยผลตอบแทนขั้นต่ําที่ตองการจากการลงทุน เทากับ 15 % เมื่อพิจารณา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ดังนี้
NPV =
R (PVIFA15%,5) - Co (จินตนา อาจหาญ, 2556)
=
(24,450,000 x 3.3522) - 12,529,300
=
69,431,990
ตารางที่ 4 การคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ
ปที่
กระแสเงินสดสุทธิ
PVIFA15%
มูลคาปจจุบัน
0
(12,529,300)
1.000
(12,529,300)
1-5
24,450,000
3.3522
81,961,290
NPV
69,431,990
จากการคํานวณ และตารางที่ 4 โครงการนี้สามารถลงทุนและมีผลกําไรตอบแทนที่ดี

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ ทําโดย การนําเอา เหล็กไฮสปดที่มีคารไบดอยูดานในมาผาโดยใช
เครื่องตัดไฟเบอร โดยนําเอาวัสดุเใสจิ๊กจับชิ้นงาน แลวตัดเมื่อไดชิ้นงานออกมาแลวใหนําชิ้นงานมาทําการผาเพื่อใช
สกัดมาแซะรองที่ทําการผาไวแลว ถึงจะนําคารไบดออกมาเพื่อทําการแยกวัสดุเหล็กไฮสปดและคารไบดออกจากกัน
ผลที่ไดคือ เหล็กไฮสปด ที่ใช จิ๊กฟกเจอรที่เราออกแบบจับ สามารถตัด SKD ไดอยางมีประสิทธิภาพปลอดภัย และ
ยังทําการตัดไดเร็วกวาเดิมมาก จากเดิมตัดได 1 ชิ้น ใชเวลา 3 นาที หลังการปรับปรุง ใชเวลาในการตัดชิ้นงาน
เพียง 30 วินาที เพราะมีสต็อปเปอรสําหรับกันใบหินเจียรโดนชิ้นงาน จึงสามารถตัดชิ้นงานไดโดยไมตองกังวลวา
ชิ้นงานจะเปนรอย ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาอยางเห็นไดชัด
จากที่การทดลอง ผลการปฏิบัติงานเปนที่พอใจแกเจาของกิจการ เพราะไดเรียนรูกระบวนการในการตัดโลหะชนิด
พิเศษอยางถูกตอง และยังชวยลดการสึกหรอของเครื่องมือที่ใชไดอยางถูกวิธี ทําใหทางบริษัทมีผลกําไรเพิ่มมากขึ้น
จากที่เคยปฏิบัติงานบนความเสี่ยงการตอเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไดดี
จากการจัดการการทํางานและของเสียของการปฏิบัติงานการคัดแยกวัตถุดิบโลหะพิเศษ หลังการปรับปรุง
พบว า กิ จ การมี ก ารจ า ยลงทุ น สุ ท ธิ 12,529,300 บาท มี ก ระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ต ลอดอายุ โ ครงการ 5 ป ป ล ะ
24,450,000 โดยผลตอบแทนขั้นต่าํ ที่ตองการจากการลงทุน เทากับ 15 % เมื่อพิจารณา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
พบวา มีคาเทากับ 69,431,990 บาท แสดงวาโครงการนี้สามารถลงทุนและมีผลตอบแทนที่ดี

ขอเสนอแนะ
การเลือกใชเครื่องตัดไฟเบอร หรือ หินเจียร ควรเลือกเครื่องตัดที่มีมอเตอรกําลัง WAT S = 2000 ขึ้นไป
เพราะจะทําใหชิ้นงานขาดไดงายขึ้น และยังชวยลดแรงกดในการตัดชิ้นงานใหขาดอีกดวย ยังลดการเสื่อมสภาพของ
เครื่องตัด ถาเทียบกับเครื่องตัดที่มีความเร็วรอบนอยจะเห็นผลไดดีมาก และกรณีเพิ่มกําลังการผลิตชิ้นงานสามารถ
ทําไดโดยการเพิ่มเครื่องตัดไฟเบอรจะเพิ่มมากขึ้นเปนสองเทา หรือ ออกแบบจิ๊กฟกเจอรใ หม ใหมีรองใสเหล็ก
ไฮสปด เพิ่มจํานวนขึ้นตามความตองการที่จะใสชิ้นงานของผูปฏิบัติงาน หรือถามีทุนมากเราสามารถลงทุนซื้อเครื่อง
ตัดไฟเบอรที่มีกําลังรอบสูง และออกแบบจิ๊กฟกเจอรจับชิ้นงานใหใสชิ้นงานลงไปกระบอกเดียวกันได จึงจะสามารถ
ตัดชิ้นงานพรอมกันโดยครั้งเดียว สามารถทําไดแตตองมีทุนในการสรางจิ๊กฟกเจอร และดัดแปลงเครื่องจักรพอสํา
ควรจึงจะสามารถผลิตชิ้นงานที่ไวกวาเดิมหลายเทาตัว
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การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล
เกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง
A STUDY OF MARKETING MIX FACTORS AFFECTING CONSUMER MAKING
DECISION. KOREAN STYLE INSTANT NOODLES IN SAPHAN SUNG DISTRICT

ผูวิจัย

ปุณิกา โทพิลา
อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล
เกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 203คน มีอายุ 21-25 ป
จํานวน 181 คน สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 118 คน ระดับการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี
จํานวน 178 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน10,001-20,000 บาทจํานวน 202 คน สวนใหญมีความถี่ในการบริโภค
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป 3-4 ครั้ง/เดือน จํานวน 147 คน
ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากการสํารวจพบวาโดยรวมผูตอบแบบสอบถามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง ใหความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ดานผลิตภัณฑระดับความสําคัญในระดับมากให มีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย
และดา นการส งเสริมการตลาด ใหระดั บความสํา คัญในระดั บมาก มีค าเฉลี่ย 4.05 และดา นราคา ใหระดั บ
ความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูตอบแบบสอบถามใน
เขตสะพานสู ง ด านผลิ ตภั ณฑ ของผู ตอบแบบสอบถาม จํ านวน 400 คน พบว า ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ มี
ความสํ าคัญในระดั บมาก โดยมี คาเฉลี่ ย 4.08 เมื่อพิ จารณารายขอ พบว า คุ ณภาพมาตรฐานได รับการรับรอง อย.
มีคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมา บรรจุภัณฑสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.36 รสชาติและกลิ่นของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มีคาเฉลี่ย 4.27
ภาพพจนของสินคา มีคาเฉลี่ย4.23 มีปริมาณที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.18 และพกพาไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 3.79ตามลําดับ
ป จ จั ย ด า นราคาของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 400 คน พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นให ญ มี
ความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ราคาเหมาะสมภาพลักษณของสินคา
มีค า เฉลี่ ย 4.24 รองลงมา ราคาเหมาะสมกับปริม าณของสิ น คา มี ค า เฉลี่ ย 4.16 ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ
มีคาเฉลี่ย 4.13 ราคาเหมาะสมกับคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.79 และราคาเหมาะสมกับรูปลักษของ
ผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา รานคาสะดวกซื้อ มีคาเฉลี่ย 4.37 รองลงมา สินคาสามารถสั่งซื้อชอง
ทางผานออนไลน มีคาเฉลี่ย 4.26 หางสรรพสินคาทั่วไปมีคาเฉลี่ย 4.22 รานคาสงขนาดใหญ 3.76และมีจําหนายใน
รานคาใกลบาน มีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สไตลเกาหลีของผูบริโภค
ในเขตสะพานสูง ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ
มีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมา ลดราคาสินคา มีคาเฉลี่ย4.16 สะสมแสตมปแลกสินคามีคาเฉลี่ย 4.07 มีของพรีเมี่ยมอยู
ในแพ็ค 1 โหล (ชาม) มีคาเฉลี่ย 4.00 และซื้อชิ้นที่สองในราคาครึ่งเดียวมีคาเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ
คําสําคัญ : บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลี , เขตสะพานสูง
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Abstract
The study about Marketing mix factors affecting the decision to consume instant
noodles Korean style of consumers in the area. "Environment. A high, it was found that
most respondents were female, the number of 203 people, aged 21-25 years of 181, most
business career. The number of 118 people education in undergraduate and 178 people, and
the average income per month, 000 baht and 001-20 10, 202 people. Most of the frequency
of consumption of instant noodle 3-4 times / month of 147 people.
The factors of the marketing mix. The survey also revealed that the respondents
instant noodles Korean style of consumers in เขตสะ pan high content. The level of the average
4.08 considering each aspect, the product level, significant level to Meeks. The average profit
4.20 respectively. The distribution and promotion Level of significance in the highest level.
4.05 and the price. Level of significance in the highest level. 4.00 respectively.
Product factor. On the decision to consume instant noodles Korean style of the
respondents in the field of high bridge in products. Product of the respondents were 400. It
was found that the majority of respondents are in high level. The average 4.08 when
Considering item found that quality standards certified by the food and drug administration.
The average 4.40 respectively, packaging beautiful, the average 4.3. 6 the taste and smell of
instant noodles, the average 4.27 image of goods were minimal 4.23 about proper. The
average 4.18 portable and convenient, the average 3.79 respectively.
Price factor of the respondents were 400 people, found that most of the respondents
are important level in the. The average 4.08 item found that reasonable price brand image,
the average 4.24 followed by reasonable price and quantity. The goods were 4.16 affordable
and quality, the average price 4.13 with proper nutrition to get there. The average 3.79 and
reasonable price with the image of the product, the average 3.67 respectively.
Price factor of the respondents were 400 people, found that most of the respondents
are important level in the. The average 4.08 item found that reasonable price brand image,
the average 4.24 followed by reasonable price and quantity. The goods were 4.16 affordable
and quality, the average price 4.13 with proper nutrition to get there. The average 3.79 and
reasonable price with the image of the product, the average 3.67 respectively.
The channel Found that most of the respondents are in high level. The average 4.08
considering item found that shops convenient. People buy average 4.37 respectively. Items
can be purchased through online channels, the average 4.26 department store general average
4.22 shops send size. Head 3.76 and sold in shops near the average 3.67 respectively.
Factors promoting marketing. On the decision to consume instant noodles Korean style
of consumers in the high bridge area. The promotion of GA Ism of respondents were 400
people, found that most of the respondents are in high level. The average 4.08 Mei. So
considering item found that advertising in the media, the average 4.20 respectively. The average
retail price 4.16. Collecting stamps exchange goods 4.07 have average premium in the pack 1
dozen (bowl) and average 4.00 second in RA. Only half the average 3.84 respectively.
Keyword : korean style instant noodles , saphan sung district
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บทนํา
ในสภาพการดํารงชีวิตในปจจุบันที่เต็มไปดวยความรีบเรง ประกอบกับการทํางานหรือศึกษาที่มีเวลาจํากัด
เวลาในการจัดเตรียมอาหารมีนอยลง ไดทําใหรูปแบบการบริโภคอาหารเปลี่ยนไป จากรูปแบบเดิมที่ตองจัดเตรียม
และปรุงแตงเปนเวลานานก็หันมา รับประทานอาหารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ใชเวลาในการจัดเตรียมนอย การ
ประดิดประดอยและความสวยงามหายไป เหลือเพียงความเรียบงาย ทันเวลาตอสภาพการดํารงชีวิต อาหารการกิน
ในบางครั้งจึงตอง รวดเร็ว สะดวกในทุกสถานที่ สามารถรับประทานได อาหารกึ่งสําเร็จรูปจึงเขามามีบทบาทตอ
ชีวิตประจําวันของคน
การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของ
ผูบ ริโ ภคในเขตสะพานสู ง เป น การศึกษาถึง ส ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต อการตั ด สิ น ใจบริโ ภคบะหมี่ กึ่ง
สําเร็จรูปสไตรเกาหลีที่เขามามีบทบาทตอการบริโภคของคนสวนใหญ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลี
ของผูบริโภคในเขตสะพานสูง
2. เพื่อทราบขอมูลสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภคใน
เขตสะพานสูง
3. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการทําการวิจัยมาเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและสามารถนําขอมูลไปใชใน
การพัฒนาธุรกิจแกผูที่สนใจตอไปในอนาคต

วิธีดาํ เนินการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษามีดังนี้
1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได ความถี่
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได
- ความถี่ในการซื้อ

ตัวแปรตาม
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
- ดานผลิตภัณฑ
- ดานราคา
- ดานชองทางการจัดจําหนาย
- ดานการสงเสริมการตลาด
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมู ลที่ ไ ดจ ากการเก็บ รวบรวมขอมู ล โดยใช โปรแกรมสํ าเร็จ รูป ทางสถิติ เพื่อการวิ จั ย
สามารถคํานวณหาคาและแปรความหมายของขอมูลดังตอไปนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 สวนที่ 1 วิเคราะหปจ จัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหา
คาสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ และนําเสนอในรูปตาราง
1.2 สวนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกบริโภค
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสู ง โดยนําขอมูลมาคํานวณหาคาสถิติโดยใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานแลวแบงอันตนภาคชั้นเพื่อหาความหมายของระดับความคิดเห็นที่มีผลการตัดสินใจเลือก
บริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง
1.3 สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
197
203

รอยละ
49.2
50.8

รวม

400

100

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ50.8
และรองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 197 คน คิดเปนรอยละ 49.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ
15 ป – 20 ป
21 ป – 25 ป
26 ป – 30 ป
31 ป – 35 ป
มากกวา 35 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
70
181
84
38
27
400

รอยละ
17.4
45.3
21.0
9.5
6.8
100
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จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21ป - 25ป จํานวน181 คน คิดเปนรอยละ45.3
รองลงมามีอายุ26ป-30ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 อายุ15ป-20ป จํานวน 70คน คิดเปนรอยละ 17.4
อายุ31ป-35ปจํานวน38 คน คิดเปนรอยละ9.5และอายุมากกวา 35 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ6.8ตามลําดับ
ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน

รอยละ

นักเรียน/นักศึกษา

112

28.0

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ

62

15.5

ธุรกิจสวนตัว

108

27.0

พนักงานบริษัทเอกชน

118

29.5

400

100

รวม

จากตารางที่ 3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัวจํานวน118คน คิดเปนรอยละ
29.5 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 108 คน
คิดเปนรอยละ 27.0และอาชีพ ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5ตามลําดับ
ตารางที่ 4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา
ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตน

89

22.2

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

47

11.5

อนุปริญญา/ปวส.

60

15.0

ปริญญาตรี

178

44.4

ปริญญาโท

26

6.5

400

100

รวม

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ระดับการศึกษาอยูในปริญญาตรีจํานวน 178คน คิด
เปนรอยละ44.4รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.2 ระดับอนุปริญญา/ปวส.
จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.5 และ
ระดับปริญญาโทจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวา 5,000 บาท
5,001 บาท –10,000 บาท
10,001 บาท –20,000 บาท
20,001 บาท – 30,000 บาท
มากกวา 30,000 ขึ้นไป
รวม

จํานวน
84
60
202
33
21
400

รอยละ
21.0
15.0
50.5
8.3
5.2
100

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 10,001 บาท – 20,000 บาท จํานวน 202 คน
คิดเปนรอยละ 50.5 รองลงมา รายไดนอยกวา 5,000 บาท จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.0 รายได 5,001 –
10,000 บาทจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.0 รายได 20,001 บาท – 30,000 บาท จํานวน 33คน คิดเปน
รอยละ 8.3 คน และรายได มากกวา 30,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการบริโภค
ความถี่ในการบริโภค
1-2 ครั้ง/เดือน
3-4 ครั้ง/เดือน
มากกวา 5 ครั้ง/เดือน
นานๆครั้งจะเลือกบริโภค
รวม

จํานวน
114
147
85
54
400

รอยละ
28.5
36.8
21.3
13.4
100

จากตารางที่ 6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ บริโภค3-4ครั้ง/เดือน จํานวน147 คน คิดเปนรอยละ
36.8 รองลงมา บริโภค 1-2 ครั้ง/เดือน จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 มากกวา 5 ครั้ง/เดือน จํานวน 85 คน
คิดเปนรอยละ 21.3 และนานๆครั้งจะเลือกบริโภค จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.4 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัด สินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง
ตารางที่ 7 สรุปผลรวมขอมูลปจจัยสวนผสมทางการตลาด

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

ดานผลิตภัณฑ

4.20

0.79

มาก

ดานราคา

4.00

0.83

มาก

ดานชองทางการจัดจําหนาย

4.05

0.91

มาก

ดานการสงเสริมการตลาด

4.05

0.90

มาก

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

รวม
4.08
0.85
มาก
จากตารางที่ 7 ผลรวมขอ มู ล ป จ จั ย ส ว นประสมทางการตลาด จากการสํ า รวจพบว า โดยรวมผู ต อบ
แบบสอบถามบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง ใหความสําคัญในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ ย 4.08 เมื่อพิจ ารณารายด าน พบวา ดา นผลิตภั ณฑ ระดั บความสํา คัญในระดับ มากให มี คาเฉลี่ ย 4.20
รองลงมาคื อ ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยและด า นการส ง เสริม การตลาด ใหร ะดั บ ความสํ า คั ญ ในระดั บ มาก
มีคาเฉลี่ย 4.05 และดานราคา ใหระดับความสําคัญในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานผลิตภัณฑ
จากตารางที่ 4.8 ผลรวมขอมูลปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่ง

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

ภาพพจนของสินคา

4.23

0.75

มาก

รสชาติและกลิ่นของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป

4.27

0.83

มาก

บรรจุภัณฑสวยงาม

4.36

0.78

มาก

คุณภาพมาตรฐานไดรับการรับรอง อย.

4.40

0.74

มาก

มีปริมาณที่เหมาะสม

4.18

0.81

มาก

พกพาไดสะดวก

3.79

1.07

ปานกลาง

4.08

0.85

มาก

ปจจัยดานผลิตภัณฑ

รวม

สําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูตอบแบบสอบถามในเขตสะพานสูง ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา คุณภาพมาตรฐานไดรับการรับรอง อย. มีคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมา บรรจุภัณฑสวยงาม มีคาเฉลี่ย
4.36 รสชาติและกลิ่นของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มี คาเฉลี่ย 4.27 ภาพพจนของสินคา มีคาเฉลี่ย 4.23 มีปริมาณที่
เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.18 และพกพาไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 3.79ตามลําดับ
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานราคา

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

ราคาเหมาะสมภาพลักษณของสินคา

4.24

0.79

มาก

ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา

4.16

0.80

มาก

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

4.13

0.79

มาก

ราคาเหมาะสมกับคุณคาทางโภชนาการที่ไดรบั

3.79

0.88

มาก

ราคาเหมาะสมกับรูปลักษของผลิตภัณฑ

3.67

1.09

มาก

4.08

0.85

มาก

ปจจัยดานราคา

รวม

จากตารางที่ 9 ผลรวมข อ มู ล ด า นราคาของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 400 คน พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ราคาเหมาะสม
ภาพลักษณของสิ นคา มีค าเฉลี่ย 4.24 รองลงมา ราคาเหมาะสมกับ ปริมาณของสินค า มีคา เฉลี่ ย 4.16 ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ย 4.13 ราคาเหมาะสมกับคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.79 และราคา
เหมาะสมกับรูปลักษของผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานชองทางการจัดจําหนาย
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

สินคาสามารถสั่งซื้อชองทางผานออนไลน

4.26

0.79

มาก

มีจําหนายหางสรรพสินคาทั่วไป

4.22

0.82

มาก

มีจําหนายในรานคาใกลบา น

3.67

1.12

มาก

รานคาสะดวกซื้อ

4.37

0.79

มาก

รานคาสงขนาดใหญ

3.76

1.20

มาก

4.08

0.85

มาก

รวม

จากตารางที่ 10 ผลรวมข อ มู ล ด า นช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยพบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี
ความสํา คั ญ ในระดั บ มาก โดยมี คา เฉลี่ย 4.08 เมื่อพิ จ ารณารายขอ พบว า รา นคา สะดวกซื้ อ มี ค า เฉลี่ ย 4.37
รองลงมา สินคาสามารถสั่งซื้อชองทางผานออนไลน มีคาเฉลี่ย 4.26 หางสรรพสินคาทั่วไปมีคาเฉลี่ย 4.22 รานคาสง
ขนาดใหญ 3.76และมีจําหนายในรานคาใกลบาน มีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ตารางที่ 4.11 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดานสงเสริมการตลาด

x

S.D.

ระดับความสําคัญ

มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ

4.20

0.84

มาก

ลดราคาสินคา

4.16

0.81

มาก

มีของพรีเมี่ยมอยูในแพ็ค 1 โหล (ชาม)

4.00

0.97

มาก

สะสมแสตมปแลกสินคา

4.07

0.92

มาก

ซื้อชิ้นที่สองในราคาครึ่งเดียว

3.84

1.13

มาก

4.08

0.85

มาก

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด

รวม

จากตารางที่ 11 ผลรวมขอมูลปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400
คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ มีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมา ลดราคาสินคามีคาเฉลี่ย 4.16 สะสมแสตมปแลกสินคา
มีคาเฉลี่ย 4.07 มีของพรีเมี่ยมอยูในแพ็ค 1 โหล (ชาม) มีคาเฉลี่ย 4.00 และซื้อชิ้นที่สองในราคาครึ่งเดียวมีคาเฉลี่ย
3.84 ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสิน ใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล
เกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 203คน มีอายุ21-25
ป จํานวน 181 คน ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 118 คน ระดับการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรี จํานวน
178 คน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-20,000 บาทจํานวน 202 มีความถี่ในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
3-4 ครั้ง/เดือน จํานวน 147
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูตอบแบบสอบถาม
ในเขตสะพานสูง ดานผลิตภัณฑของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพมาตรฐานไดรับการรับรอง อย.
มีคาเฉลี่ย 4.40 รองลงมา บรรจุภัณฑสวยงาม มีคาเฉลี่ย 4.36 รสชาติและกลิ่นของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป มีคาเฉลี่ย
4.27 ภาพพจนของสินคา มีคาเฉลี่ย4.23 มีปริมาณที่เหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.18 และพกพาไดสะดวกมีคาเฉลี่ย 3.79
ตามลําดับ ซึ่ง สอดคลองกับงานวิจัยของ หทัยรัตน ไชยพทุธา. (2553). ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อบะหมี่กึ่ง สําเร็จรูปยี่หอมามาของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามา ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบงขอมูล
บริโภคตามลักษณะขอมูลสวนตัวโดยรวมไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และ ศึกษา กลุ มตัวอยางคือ
ผูบริโภคที่เคยซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยี่หอมามาที่อาศัยอยูในตังหวัด สมุทรปราการจํานวน400 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สวนสถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก ความถี่จํานวนและรอยละ
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คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพั นธ ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 26-35 ป มี การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 2.95 ครั้งตอเดือน และคาใชจายในการ
ซื้อ เฉลี่ย 31.71 บาทตอครั้ง สําหรับความคิดเห็นของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาด ดานบรรจุภัณฑ ดาน
ความหลายหลาย ดานประโยชนของผลิตภัณฑ และดานตราสินคาโดยรวมอยูในระดับดี
ป จ จั ย ด า นราคาของผู ต อบแบบสอบถาม จํ า นวน 400 คน พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี
ความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ราคาเหมาะสมภาพลักษณข องสินคา
มีคาเฉลี่ย 4.24 รองลงมา ราคาเหมาะสมกับปริมาณของสินคา มีคาเฉลี่ย 4.16 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มี
คาเฉลี่ย 4.13 ราคาเหมาะสมกับคุณคาทางโภชนาการที่ไดรับ มีคาเฉลี่ย 3.79 และราคาเหมาะสมกับรูปลักษของ
ผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดํารงค วิวัฒนา ไพบูลยลาภ (2542) ศึกษา
เรื่อง ทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พบวา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมี
ความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ เชน รสชาติของผลิตภัณฑ ราคาของผลิตภัณฑ การโฆษณาและอื่นๆ ป จจัยดาน
ผลิตภัณฑ ในดานการเลือกบริโภคสวนใหญผูตอบแบบสอบถามนิยมยี่หอที่มีชื่อเสียง คือมามา และรสตมยํากุงเปน
รสชาติที่นิยมมากที่สุด รองลงมาเปนรสไก
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา รานคาสะดวกซื้อ มีคาเฉลี่ย 4.37 รองลงมา สินคาสามารถสั่งซื้อชอง
ทางผานออนไลน มีคาเฉลี่ย 4.26 หางสรรพสินคาทั่วไปมีคาเฉลี่ย 4.22 รานคาสงขนาดใหญ 3.76และมีจําหนาย
ในรานคาใกลบาน มีคาเฉลี่ย 3.67 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วลี โลหกุล (2549) ไดศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของคนทํางานพบวา กลุมตัวอยางที่เปนคนทํางานในอาคารสํานักงาน
ตางๆ มีพฤติกรรมในการบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจะนิยมรับประทานเปนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเสนหยักสีเหลือง หรือ
เรียกวาเสนบะหมี่ รสชาติที่ชอบมากที่สุดคือ ตมยํากุง รองลงมาเปนรสหมูสับ ยี่หอที่รับประมานเปนประจําคือ
มามา ไวไว ความถี่ในหารรับประทานประมานเดือนละ 2-3 ครั้ง ปริมาณการรับประทานทั้งเพศชายและเพศหญิง 1
ซอง/ชาม/ถวย เหตุผลในการเลือกรับประทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อแก ความหิว พฤติกรรมในการซื้อสวนใหญซื้อ
ดวยตนเองตามรานสะดวกซื้อ และเลือกบรรจุภัณฑที่เปนชนิดซองมากกวาเปนถวยคัพ ในการเลือกซื้อแตละครั้ง
สวนใหญซื้อยี่หองซ้ําๆเดิมๆที่คุนเคย นอกจากนี้ยังพบวากลุมตัวอยางมีความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอรางกาย
หากรับประทานอยางตอเนื่องเปนประจํา ปจจัยทางการตลาดพบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญเรื่องรสชาติ ยี่หอ
มากที่สุด รองลงมาเครื่องหมายรับรองคุณภาพ และความสะดวกในการหาซื้อ สื่อโฆษณาที่ประกอบการตัดสินใจคือ
โทรทัศน
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีของผูบริโภค
ในเขตสะพานสูง ดานการสงเสริมการตลาดของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความสําคัญในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.08 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ
มีคาเฉลี่ย 4.20 รองลงมา ลดราคาสินคามีคาเฉลี่ย4.16 สะสมแสตมปแลกสินคามีคาเฉลี่ย 4.07 มีของพรีเมี่ยมอยู
ในแพ็ค 1 โหล (ชาม) มีคาเฉลี่ย 4.00 และซื้อชิ้นที่สองในราคาครึ่งเดียวมีคาเฉลี่ย 3.84 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย ดํารงค วิวัฒนา ไพบูลยลาภ (2542) ศึกษาเรื่อง ทั ศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตอ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป พบวา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ เชน รสชาติของผลิตภัณฑ
ราคาของผลิ ต ภั ณ ฑ การโฆษณาและอื่ น ๆ ป จ จั ย ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ในด า นการเลื อ กบริ โ ภคส ว นใหญ ผู ต อบ
แบบสอบถามนิยมยี่หอที่มีชื่อเสียง คือมามา และรสตมยํากุงเปนรสชาติที่นิยมมากที่สุด รองลงมาเปนรสไก
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ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตล
เกาหลีของผูบริโภคในเขตสะพานสูง ไดดังนี้
1. กลุมตัว อยางผูตอบแบบสอบถามในเขตสะพานสูง ใหความสํา คัญในดานผลิตภั ณฑ โดยใหพัฒนา
ปรับปรุงสินคาและใหมีการตรวจสอบ QC อยางสม่ําเสมอ
2. กลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามในเขตสะพานสูง ใหความสําคัญในดานราคา โดยผูบริโภคเล็งเห็นวา
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีนั้นมีราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปทั่วไป
3. กลุม ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามในเขตสะพานสู ง ใหความสํ าคั ญในดานชองทางการจัด จําหนา ย
โดยผูบริโภคเล็งเห็นวาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีนั้นคอนขางมีนอยในรานคาทั่วไป
4. กลุ ม ตั ว อย า งผู ต อบแบบสอบถามในเขตสะพานสู ง ให ค วามสํ า คั ญ ในด า นการส ง เสริ ม การตลาด
โดยผูบริโภคเล็งเห็นวาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีนั้นควรมีการโฆษณาเพื่อชักจูงใจใหผูบริโภคสนใจในสินคา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลีจากผูบริโภคในหลายๆเขตพื้นที่ เพราะ
กลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางผูบริโภคในเขตสะพานสูง เพื่อใหเกิดความครอบคลุมใน
กลุมเปาหมายมากกวานี้
2. ควรมีการศึกษาขอมูลในเชิงลึกตางๆ เชน การใชรูปแบบของการสังเกตุและการสัมภาษณ กลุมผูบริโภค
ที่เลือกบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสไตลเกาหลี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินวิจัยในครั้งตอไป
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ปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี : การทบทวนวรรณกรรม
FACTORS AFFECTING AUDIT FEES : LITERARY REVIEW

ผูวิจัย

วฤดดา พิพัฒกุล
อรพรรณ รุงเรือง
อาจารยประจํา สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
แหลงขอมูลสําคัญในการนําเสนอตัวเลขทางบัญชีตางๆของบริษัท เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท เพื่อเปนประโยชนตอผูตัดสินใจ
ลงทุน และผูมีสวนไดเสียตางๆ สิ่งที่กลาวมานี่คือรายงานทางการเงิน ซึ่งการจัดทํารายงานทางการเงินตองใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดียวกัน เพื่อความเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนคุณภาพเดียวกัน แต คุณภาพ
ของรายงานทางการเงินก็ยังคงมีความแตกตางกันไปในแตละบริษัท ซึ่งผูที่เปนหนึ่งในการควบคุมของคุณภาพ
รายงานทางการเงินไดคือผูสอบบัญชี การสอบบัญชีเปนเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบการทํางานของบริษัท และ
ในปจจุบันมีผูสอบบัญชีจํานวนมากราย หากเกิดปญหาทางดานการแขงขันเพื่อรับงานสอบบัญชี ทําใหผูสอบบัญชี
กําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่ต่ําลง ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพของการสอบบัญชีไปดวย
จากการอา นทบทวนวรรณกรรม เพื่ อแสดงป จจั ย ที่ สง ผลต อการกํา หนดค า ธรรมเนี ยมการสอบบั ญ ชี
แบงเปนประเด็นหลักคือ ปจจัยดานบริษัทลูกคาที่ไดรับการสอบบัญชี และปจจัยดานสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งเปน
ผูสอบบัญชี
คําสําคัญ : คาธรรมเนียมการสอบบัญชี , ผูสอบบัญชี รายงานทางการเงิน
Abstract
Important source for the presentation of various accounting figures of the company
to show the financial position, company performance, and other information of company,
related to the operation of the company is a financial report for benefit of investors and
stakeholders. The preparation of financial statements requires the use of the same financial
reporting standards for the same quality. However, the quality of financial reports remains
the differences of each company. The auditor is controller of the quality of financial
reporting . Auditing is a tool to helps performance of company. Nowadays, there are many
auditors. If there is a problem with the competition for the audit, the auditor's fees will be
lower which may affect the quality of the audit.
Literature review will show the factors that affect the determination of audit fees.
The main issue is. Company Factors and auditor.
Keyword : The Auditor's Fees, Auditor, Financial Reporting
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บทนํา
เมื่อการบั ญชีตองการความเป นหนึ่ ง ในการจั ดทําบัญชี สูการใช มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบั บ
เดียวกัน แตคุณภาพของรายงานทางการเงินยังคงมีความแตกตางกัน เนื่องจากยังคงมีหลายปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน เหตุการณตัวอยางรายงานทางการเงินที่ไมมีคุณภาพของบริษัท Enron corporation
เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหหลายบริษัทตื่นตัวในการหันมาใสใจเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงินมากขึ้น หากบริษัทมี
การกํากับดูแลกิจการที่ดี มีประสิทธิภาพโปรงใสและตรวจสอบได ยอมเปนการสรางความเชื่อมั่นในรายงานทางการ
เงินที่มีคุณภาพใหแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียตางๆไดเปนอยางดี (Sarens and De Beelde, 2006)
Enron ตกแต ง บั ญ ชี ให ป รากฏตั ว เลขที่ ไ ม เ ป น จริ ง ขึ้ น รวมถึง บริ ษั ท Enron ขาดการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ดําเนินงานที่ดี ขาดการตรวจสอบการรายงานทางการเงิน และอีกสาเหตุหลักคือการทําหนาที่ของผูสอบบัญชีระดับ
โลกอยาง Arthur Andersen ที่เปนหนึ่งในบริษัทยักษใหญในดานการสอบบัญชี ทั้งๆที่การทํารายงานทางการเงินมี
ความไมชอบมาพากล เหตุใดผูสอบบัญชีรายใหญนี้จึงไมเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง
ในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ที่กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดทํา
รายงานทางการเงิน ที่ถูกตอง และมีการสอบบัญชีที่เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ชวยในการตรวจสอบการทํางานของ
บริษัท เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวนไดเสียตางๆวาการดําเนินงานจะเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยการเขา
ตรวจสอบบัญชีของสํานักงานบัญชีมีผลตอบแทนที่ไดคือ คาธรรมเนียมการสอบบัญชี มีหลายปจจัยที่สงผลตอ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ในสวนตอไปของบทความจะเปนการนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปจจัย
ดังกลาว ทั้งปจจัยดานของบริษัทลูกคาที่ไดรับการตรวจสอบ และปจจัยดานสํานักงานบัญชีที่เขา สอบรายงาน
ทางการเงิน ตามภาพที่ 1 และสวนสุดทายเปนบทสรุปที่กลาวถึงปจจัยดังกลาวที่มีผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
ปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
x ปจจัยดานบริษัทลูกคา
- ขนาดของบริษัท
- จํานวนบริษัทยอย
- ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัท
- ความสามารถในการทํากําไร
x ปจจัยดานสํานักงานสอบบัญชี
- คาธรรมเนียมสําหรับงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากคาสอบบัญชี
- ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี

คาธรรมเนียม
การสอบบัญชี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด แสดงปจจัยที่สงผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
(ที่มา : จากการศึกษางานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ)
ทบทวนวรรณกรรม : ปจจัยที่มีผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
การสอบบัญชีเปนสิ่งหนึ่งที่ชวยเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียตางๆในคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน ซึ่งคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนผลตอบแทนที่ผูสอบบัญชีไดรับ ในสวนตอไปขอนําเสนอ
ปจจัยออกเปน 2 ประเด็นดังนี้
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1. ปจจัยดานบริษัทลูกคา
1.1 ขนาดของบริษัทลูกคา
ดวงกมล, 2003 ใชจํานวนรวมของสินทรัพย เพื่อกําหนดขนาดของบริษัทที่ถูกเขารับการตรวจสอบบัญชีจาก
ผูสอบบัญชีภายนอก ซึ่งบริษัทที่มีขนาดใหญยอมสงผลตอการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงกวาบริษัทที่มี
ขนาดเล็ก บริษัทลูกคาที่มีขนาดใหญกวา พวกเขายอมมีการดําเนินงานที่มากกวา การทําธุรกรรมยอมซับ ซอนกวา
รวมถึงงานวิจัยหนึ่งของ Palmrose (1986a) ที่กลาววาการขอรับบริการงานสอบบัญชีในบริษัทขนาดใหญยอมตองจาย
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่มากกวาบริษัทขนาดเล็ก อีกทั้งบริษัทใหญเหลานี้ยังอาจมีรายการทางการเงินระหวาง
ประเทศขนาดใหญที่ตองไดรับการตรวจสอบ ดังนั้นบริษัทขนาดใหญจะจายคาใชจายสูงไดมากกวาบริษัทเล็กๆ ยิ่ง
บริษัทมีขนาดใหญ การใชเวลาในการตรวจสอบเอกสาร ยอมตองมากขึ้น และเปนที่แนนอนวาตองเปดเผยรายละเอียดที่
มีคุณภาพดีที่อาจนํามาซึ่งการสรรหาสํานักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพงดวย (Naser and Nuseibeh, 2008)
1.2 จํานวนบริษัทยอย
จํานวนบริษัทยอย บงบอกถึงความเสี่ยงและความซับซอนของบริษัท โครงสรางบริษัทที่เปนบริษัทยอย
หรือมีบริษัทในเครือตางประเทศ ผูสอบบัญชียิ่งตองพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ และสําหรับ บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพย จัดทํารายงานทางการเงินที่มี
คุณภาพ ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญชีภายนอก ตลอดจนสงผลตอการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชีดวย (ดวงกมล โฆชพันธ, 2546) และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยสวนใหญเปนบริษัทที่มี
สาขายอยมากกวาบริษัทอื่น บริษัทที่มีทั้งบริษัทยอยและบริษัทรวม ยอมเปนไปไดวาการทําธุรกรรมตางๆของบริษัท
ก็ยอมมากไปดวย ซึ่งในกลุมของบริษัทเหลานี้ มีรายงานทางการเงินของบริษัทยอยเปน จํานวนมาก ยอมเปนที่
แนนอนวาบริษัทตองการความถูกตองในการพิจารณารายงานทางการเงิน ตองมีการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึง
การทํางานดวยความเชี่ยวชาญมากขึ้น (Naser and Nuseibeh, 2008) เหมือนงานวิจัยของ Gonthier-Besacier
and Schatt (2007) กลาวในงานวิจัยของเขาวา บริษัทที่เติบโตเปนปจจัยเพิ่มเติมที่ตองนํามาพิจารณา เนื่องจาก
บริษัทที่มีการเติบโตสูงนั้น ความซับซอนก็จะอยูในระดับสูงมากขึ้นดวยเชนกัน ดังนั้นวิธีการตรวจสอบตางๆเขมขน
เพื่อใหเห็นถึงจํานวนของการทําธุรกรรมของบริษัทที่เพิ่มขึ้น เปนผลใหคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงขึ้นดวย
1.3 ประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทลูกคา
บริษั ทที่ แตกต างกัน ย อมมี ลักษณะการดํ า เนิ น งานที่แ ตกต า งกัน บางบริษั ท มี ค วามซับ ซ อนมากน อย
แตกตางกันไป เชน บริษัทที่เปนประเภทอุตสาหกรรม ทําการผลิตสินคาและขายสินคา ยอมมีโครงสรางทางการ
บัญชีที่ซับซอนกวาบริษัทที่ซื้อสินคามาเพื่อขายไป (ดวงกมล โฆชพันธ, 2546) มีงานวิจัยในประเทศฝรั่งเศสพบวา
บริษั ท ที่ เกี่ย วกับเทคโนโลยี ไ ด จา ยคา ธรรมเนีย มการสอบบั ญ ชีสู ง กว า บริษั ท ในอุต สาหกรรมอื่น ๆ และในบาง
อุต สากรรมผู บ ริห ารมี ค วามต อ งการให ผู ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกมาตรวจสอบมากกว า อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆอีก ด ว ย
(Gonthier-Besacier and Schatt, 2007)
เพื่อตอกย้ําวาประเภทอุตสาหกรรมของบริษัทลูกคาที่แตกตางกัน สงผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่
แตกต างกัน Palmrose, 1986a กล าวว ามี หลั กฐานที่ แสดงว าอุ ตสาหกรรมของลู กค าที่ แตกต างกั น ส งผลต อ
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีในแตละอุตสาหกรรม ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมการผลิตนั้นมีการลงทุนขนาดใหญ มีโครงสรางที่
ซับซอนมากกวา จึงตองการใหงานสอบบัญชีมีคุณภาพมากกวากลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ก็ปฏิเสธไมไดวากลุม
อุตสาหกรรมการผลิตมักสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมและชุมชนเปนอยางมาก บริษัทเหลานี้ตองอยูกับความกดดัน
มากกวาบริษัทอื่น เพื่อความถูกตองของกฏเกณฑขอบังคับตางๆที่เพิ่มขึ้น กลุมอุตสาหกรรมการผลิตจึงตองจางผูสอบ
บัญชีที่มีคุณภาพสูง จึงเกี่ยวของกับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีดวย ดังนั้นคาธรรมเนียมการสอบัญชีจายใหกับผูสอบ
บัญชีภายนอกอาจจะไดรับอิทธิพลจากประเภทอุตสาหกรรมของลูกคาดวย (Hassan and Naser, 2013)
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1.4 ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท
ทัศนคติของผูลงทุนที่มีตอบริษัทนั้นเปนอยางไร อัตราสวนกําไรตอสวนของผูถือหุน (ROE) เปนอัตราสวนที่
แสดงทัศนคติของผูลงทุนได ผูสอบบัญชีใชอัตราสวนนี้กําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี (ปุณยพัฒน กัลยาณคุณาวุฒิ ,
2551) กําไรของบริษัทนั้น ถูกมองเปนตัววัดการปฏิบัติงานและการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ ทิศทางของ
ความสัมพันธระหวางคาธรรมเนียมการสอบบัญชีและการทํากําไรอาจเปนไดทั้งบวกและลบ ซึ่งมีงานวิจัยกลุมหนึ่ง
ไดกลาววา บริษัทที่รายงานผลกําไรในระดับสูง ตองมีการตรวจสอบอยางเขมงวด ทั้งรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้น
รวมถึงการตรวจสอบในรายละเอียดเพิ่มเติม อื่นๆอีก นํามาซึ่ง การเรียกเก็บ คาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงขึ้น
(Naser and Nuseibeh, 2008)
ดวงกมล โฆชพันธ, 2546 กลาวในงานวิจัยวา กําไรสุทธิเปนตัวแสดงผลการดําเนินงานของบริษัท ให เห็น
ถึงความสามารถในการบริหารงานของฝายบริหาร ยิ่งการบริหารงานมีประสิทธิภาพจนทําใหบริษัทมีกําไรสูง หรือมี
คาใชจายต่ํา หรือกลาวไดวามีกําไรสุทธิสูง สงผลใหคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสูงกวาบริษัทที่มีกําไรสุทธิต่ํากวา
2. ปจจัยดานสํานักงานสอบบัญชี
2.1 คาธรรมเนียมสําหรับงานบริการอื่นที่นอกเหนือจากคาสอบบัญชี
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) แสดงคาธรรมเนียมออกเปนสวนของคาธรรมเนียมการสอบ
บัญชีและคาธรรมเนียมจากการบริการอื่นที่นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เชน การใหคําปรึกษาดาน
ภาษี ปรึกษาการวางระบบบัญชี เปนตน ซึ่งการใหบริการงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชี เปนปจจัยที่มีผลตอ
การเลื อกผู ส อบบั ญชี ข องบริษั ท ที่จ ดทะเบียนในออสเตรเลีย ซึ่ง ผู ใหบ ริการต องมี การใหขอเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Sands and McPhail, 2003) นอกจากการบริการในงานสอบบัญชีแลว ถาผูสอบ
บัญชีมีขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมภายหลังจากการสอบบัญชี และสามารถเปนที่ปรึกษาใหแกบริษัทลูกคา
ได ยอมสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสํานักงานสอบบัญชี และสงผลตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชีดวย
สํานักงานบัญชีอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสอบบัญชีต่ํา หากมีคาบริการงานอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชี
ดังนั้นการใหบริการอื่นๆกับลูกคา สงผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบัญชี (ดวงกมล โฆชพันธ, 2546)
2.2 ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี
ประเภทของสํานักงานสอบบัญชี ในที่นี้แบงออกเปน สํานักงานสอบบัญชีที่เปนของสํานักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ 4 อันดับแรก (Big 4) และสํานักงานสอบบัญชีที่ไมไดเปน Big 4 มีงานวิจัยกอนหนานี้ศึกษาถึง
คาธรรมเนียมการสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี Big 4 โดยบริษัทที่เปนลูกคาของ Big 4 มีคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชีสูงอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง Big 4 ถือในความสามารถของตน และชื่อเสียงที่มีมากกวาสํานักงานบัญชีอื่น
รวมถึงทรัพยากรตางๆที่มีมากกวาจึงเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสอบบัญชีที่สูงกวา (Gonthier-Besacier and
Schatt, 2007) รวมถึงงานวิจัยของ Naser and Nuseibeh, 2008 มีผลวิจัยวาสถานะของสํานักงานสอบบัญชีมี
ความสัมพันธตอการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการสอบบัญชีดวย และ Palmrose, 1986a ที่มีผลวิจัยวาขนาดของ
สํานักงานสอบบัญชีมีความสัมพันธตอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
โดยปกติสํานักงานบัญชีขนาดใหญนี้ (Big 4) ตองมีความชัดเจน และมีความรับผิดชอบในการทํางาน และ
เพื่อการดํารงอยูไดของพวกเขาเอง จึงจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพงานสอบบัญชีดวย ดังนั้น Big 4 จึงเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการสอบ และคาใชจายเพิ่มเติมตางๆไดมากกวาสํานักงานสอบบัญชีอื่น (Hassan and Naser, 2013)

บทสรุป
จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ทุกฝายที่เกี่ยวของมีผลตอรายงานทางการเงินที่
มีคุณภาพ ซึ่งรายงานทางการเงินจะมีคุณภาพไดอยางไร ขึ้นอยูกับความรวมมือของทุกคน หากทุกคนใหความ
รวมมือในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งจะสงผลที่ดีตอการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่ดี
ยังสงผลตอการทํางานของผูสอบบัญชี และทายที่สุดก็สงผลตอการกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีดวย
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คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจรานคา กรณีศึกษาตลาดนัด อําเภอทุงสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Entrepreneurial Characteristics in Retail Shop Business : The Case Study of Flea
Market, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province

ผูวิจัย

ศิริลักษณ หนูทอง
เกียรติขจร ไชยรัตน
นภาพร เทพรักษา
สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ จําแนกตาม
กลุม Gen-X และ Gen-Y ของผูประกอบการธุ รกิจรา นคา ในตลาดนัด อ.ทุ งสง จั งหวัดนครศรีธ รรมราช
ดานพฤติกรรมไดแก การตัดสินใจเร็ว (Bygrave 1994) ความคิดรอบคอบ การพึ่งพาตนเอง (Pickel and Avrahamson
1989) การทํางานเปนทีม การใชงานสังคมออนไลน 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการและ
ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ จําแนกตามกลุม Gen-X และ Gen-Y ของผูประกอบการ ธุรกิจรานคา ในตลาด
นัด อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช คุณลักษณะของผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจรานคา 6 ดาน ไดแก ความเปน
ตัวเอง ความมีนวัตกรรม ความกลาเสี่ยง ความกาวราวในการแขงขัน ความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรู ความ
ใฝใจในความสําเร็จ (Frese,2000) โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ ระดับการศึกษา อายุของกิจการ
ประเภทของสินคาโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ 0.95
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา
(t test) ทดสอบคา (F test) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD
ผลการวิจัยพบวา
1. เปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ จําแนกตามกลุม Gen-Xและ Gen-Y
พบวา การตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว การใชความคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ การพึ่งพาตนเอง ของกลุม Gen-X
อยูในระดับปานกลางและกลุม Gen-Y อยูในระดับมาก ระดับ การทํางานเปนทีม อยูในระดับปานกลาง เทากัน
กลุม Gen-X และกลุม Gen-Y มีใชงานสังคมออนไลนที่แตกตางกัน โดย Gen-X อยูในระดับปานกลาง ( ݔҧ =3.02)
และ Gen-Y อยูในระดับมาก (ݔҧ = 4.60)
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการและปจจั ยสวนบุคคลของผูประกอบการ จําแนก
ตามกลุม Gen-X และ Gen-Y พบวา ระดับความเปนตัวของตัวเองและความกลาเสี่ยงของกลุม Gen-X และกลุม
Gen-Y อยูในระดับมาก ระดับความกาวราวในการแขงขันและความใฝใจในความสําเร็จอยูในระดับปานกลาง
เทากัน กลุม Gen-X และกลุม Gen-Y มีระดับความ มีนวัตกรรม มีความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรูที่แตกตาง
กัน โดย Gen-X อยูในระดับปานกลาง (ݔҧ = 2.97) และ Gen-Y อยูในระดับมาก (ݔҧ = 3.39)
คําสําคัญ : คุณลักษณะของผูป ระกอบการ ผูประกอบการ ตลาดนัด
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Abstract
The objectives of this research were 1) to compare the behavior and personal factors
of entrepreneurs classified by Gen-X and Gen-Y Groups of entrepreneurs operating retail
shop business in flea market, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province and
2) to compare the entrepreneurial characteristics and personal factors of entrepreneurial
classified by Gen-X and Gen-Y Groups of entrepreneurs operating retail shop business in
flea market, Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province. The samples were
classified by gender, education level, business tenure, type of products sold. Data were
collected through the questionnaire with the reliability of 0.95. Data were analyzed by using
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, and LSD pairwise
comparison using SPSS for windows.
The results of this research indicated as follows:
1. In terms of comparing behavior and personal factors of entrepreneurs classified
by Gen-X and Gen-Y Groups, it was found that Gen-X samples had a moderate level of
quick decision-making, careful thinking before making a decision, and self-reliance while
Gen-Y samples had a high level. Both Gen-X and Gen-Y groups had a moderate level of
teamwork. Gen-X group had a moderate level of online social network usage (ݔҧ =3.02)
while Gen-Y group had a high level of online social network usage (ݔҧ = 4.60).
2. In terms of comparing entrepreneurial characteristics and personal factors of
entrepreneurs classified by Gen-X and Gen-Y Groups, it was found that both of Gen-X and
Gen-Y had a high level of autonomy and risk taking. Both groups had a moderate level of
competitive aggressiveness and achievement orientation. Gen-X group had a moderate of
innovativeness, stability, and learning orientation( ݔҧ = 2.97) while Gen-Y group had a high
level (ݔҧ = 3.39).
Key word : Entrepreneurial characteristics, Entrepreneurs, Flea market

บทนํา
การวางงานเปนปญหาทีส่ ําคัญอีกปญหาหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นมาก การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจไมสมดุล กับอัตราเพิ่มของประชาชน นอกจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไมดีเทาที่ควร ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจของโลกตกต่ํา กระทบถึงเศรษฐกิจภายในประเทศของไทย จึงทําให ไมมีการจางงานเพิ่มขึ้นมากนัก
เปนเหตุใหมีคนวางงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะคนที่อยูในวัยแรงงาน ที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและ
ต่ํากวาอุดมศึกษา วางงานเพิ่มขึ้นทุกป เปนเหตุใหเกิดการสูญเปลาทางแรงงานและเปนเหตุทําใหคนตองยอมทํางาน
ต่ํากวาความรูความสามารถ ไดรับคาจางต่ําไมสมกับการทํางาน ซึ่งเปนปญหาที่จะตองแกไขโดยเรงดวนประเทศไทย
ไดประสบปญหา ลดการจางงานอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหเกิดภาวะวางงานและการหางานนั้นทําไดยาก โดยเฉพาะ
กลุมบัณฑิตจบใหม ดังนั้นอาชีพอิสระหรือวาเปนผูประกอบการจึงเปนตัวเลือกที่นาสนใจ (กรมการจัดหางาน 2560)
ประกอบกับนโยบายของรัฐบาล ที่ตองการใหไทยมีโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานของผู ประกอบการ ซึ่ง
ผูประกอบการใหม ถือวาเปนเรื่องใหญที่มีความสําคัญ โดยรัฐบาลไดมีการมอบนโยบายใหแกสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
มีการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกัน (สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 2560) โดยมีใจความสําคัญวา รัฐบาล
ตองการใหสรางผูประกอบการใหม 10,000 ราย ภายในระยะเวลา 1 ปครึ่ง หรือระหวางป 2559-2560 โดยจะมี
การส ง เสริม ใหจั ดทํ า แผนธุรกิจ ใหส ามารถกูยืมเงิ น หรือรับ การรว มลงทุน กับ สถาบั น การเงิ น หรือหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําการทําธุรกิจอยางตอเนื่อง (ประชาชาติธุรกิจออนไลน 2560) นับวา
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เปนโอกาสที่ดีของบัณฑิตจบใหม และผูที่ไมเคยเปนผูประกอบการมากอนในการลงทุน เปนธรรมดาวาผูไมเคยมี
ประสบการณมากอน ยอมที่จะมีความกลัว ความกังวล ตอความลมเหลว ในภาวะขาดทุน จนอาจสงผลใหไมกล า
ลงทุน การศึกษาวิจัยถึงคุณลักษณะของผูประกอบการ ในการดําเนินธุรกิจรานคา กรณีศึกษาตลาดนัด อ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อใหทราบและเขาใจถึงคุณลักษณะในการเตรียมตัวกอนการเป น
ผูประกอบการโดยแบงกลุมประชากรออกเปนผูประกอบการ Gen-X และ ผูประกอบการ Gen-Y

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการธุรกิจรานคาในตลาดนัดทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จําแนกตามกลุม Gen-X และ Gen-Y
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบการ จําแนกตามกลุม Gen-X และ
Gen-Y ของผูประกอบการ ธุรกิจรานคา ในตลาดนัด อ.ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
ในการศึก ษาครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาคุณ ลั ก ษณะของผู ป ระกอบการในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ รา นค า
กรณีศึกษาตลาดนัด อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราชโดยมีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูประกอบการธุรกิจรานคา ใน ตลาดนัด
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราชจําแนกตามกลุม Gen-X และ Gen-Y
2. ดานพื้นที่ ตลาดนัดใน อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 3) ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ใชระยะเวลาการ
ดําเนินการตัง้ แตเดือน มกราคม 2559

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาปญหา กําหนดขอบเขต และกําหนดวัตถุประสงคเรื่องที่ตองการศึกษา
2. ศึกษาคนควาหาขอมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. ออกแบบแบบสอบถาม
4. วิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมตัวอยาง Gen-X และกลุมตัวอยาง
Gen-Y โดยใชตารางคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V.Krejcie และ D.W. Morgan กลุมผูประกอบการ
รานคาในตลาดนัด อ.ทุงสง Gen-X ประชากรเทากับ 650 คน คาคํานวณกลุมตั วอยางจากตารางเทากับ 242 คน
กลุมผูประกอบการรานคาในตลาดนัด อ.ทุงสง Gen-Y ประชากรเทากับ 230 คน คาคํานวณกลุมตัวอยางจากตาราง
เทากับ 144 คน (ธานินทร ศิลปจารุ 2557)
5. นําแบบสอบถามมาใชในการสอบถาม
6. เก็บขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
7. ประเมินและสรุปผล
8. สรุปงานวิจัยและขอเสนอแนะ
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สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยางทั้งหมดเปนโดยแบงเปน 2 กลุมไดแกกลุม
Gen-X =242 คน คิดเปนรอยละ 63 และ Gen-Y =144 คน คนคิดเปนรอยละ 37ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
Gen-X ต่ํากวามัธยมศึกษา 118 คน คิดเปนรอยละ49 มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 75 คน คิดเปนรอยละ
31 ระดั บ ประกาศนีย บั ต รวิช าชี พชั้ น สู ง 49 คน คิ ด เป น รอยละ 20 ระดั บ การศึ กษาของกลุม ตั ว อย า ง Gen-Y
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 32 คน คิดเปนรอยละ 22 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 75 คิดเปนรอย
ละ50 ระดับปริญญาตรี 40 คน คิดเปนรอยละ 28แสดงอายุของกิจการของกลุม Gen-X สวนใหญจะมีอายุของ
กิจการจะอยูในชวงของ 15-19 ปจํานวน 164 คนคิดเปนรอยละ 68 อายุของกิจการ 10-14 ป คิดเปนรอยละ 32
อายุของกิจการของกลุม Gen-Y จะมีอายุของกิจการจะอยูในชวงของ 5- 9 ปแสดงประเภทของสินคาของกลุม
ตัวอยาง Gen-X ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูป รอยละ 24 เสื้อผา รองเทา กิ๊ฟช็อป รอยละ 25 อาหารทะเลรอย
ละ 25 เนื้อสัตวรอยละ 9 ผัก/ผลไม รอยละ 23แสดงประเภทของสินคาของกลุมตัวอยาง Gen-Y ประกอบดวย
อาหารสําเร็จรูปรอยละ 24 เสื้อผา รองเทา กิ๊ฟช็อป รอยละ 25 อาหารทะเลรอยละ 25 เนื้อสัตวรอยละ 9 ผัก/
ผลไมรอยละ 23
2. จํานวนและคารอยละขอมูลพฤติกรรมของผูประกอบการ Gen-X สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ใน
ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 62.8 สามารถใชความคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจในระดับปานกลาง 61.6 ชอบ
พึ่งพาตนเอง ในระดับปานกลางคิด เปนรอยละ 90.9 มีการใชงานสังคมออนไลนเปนประจําทุกวันในระดับปาน
กลางคิดเปนรอยละ 69.4 Gen-Y สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ในระดับมากคิดเปนรอยละ 75.0 สามารถใช
ความคิดอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ ในระดับมากคิดเปนรอยละ 77.8 ชอบพึ่งพาตนเอง ในระดับมาก คิดเปนรอย
ละ 75 มีการใชงานสังคมออนไลนเปนประจําทุกวันในระดับมาก คิดเปนรอยละ75
3. จํ า นวนและค า ร อ ยละขอ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะของการเป น ผู ป ระกอบการ ในการดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ร า นค า
กรณีศึกษาตลาดนัด อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช พบวา Gen-X มีคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในดาน
ความเปนตัวของตัวเองในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ73.1 ความกลาเสี่ยงในระดับปานกลางรอยละ82.2 ความมี
นวั ตกรรมในระดับ ปานกลาง 81.4 ความกา วรา วในการแขง ขัน ในระดั บ ปานกลางคิ ดเป นรอยละ82.2 ความ
สม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรูในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ81.4 ความใฝใจในความสําเร็จ ในระดับปานกลาง
คิดเปนรอยละ82.2 Gen-Y มีคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ ในดานความเปนตัวของตัวเองในระดับมากคิด
เปนรอยละ 85.4 ความกลาเสี่ยงในระดับมากรอยละ 81.9 ความมีนวัตกรรมในระดับมาก 91.7 ความกาวราวใน
การแขงขันในระดับมากคิดเปนรอยละ84.7 ความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรูในระดับมากคิดเปนรอยละ87.5
ความใฝใจในความสําเร็จในระดับมากคิดเปนรอยเปอรเซ็นต

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่อง การวิจัยเรื่องคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจรานค า
กรณีศึกษา ตลาดนัด อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลดังนี้
11 คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดานความเปนตัวของตัวเอง ดานความเปนตัวของตัวเองใน
ภาพรวมของทั้ง 2 Gen จัดอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะผูประกอบการมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตนเองสูง
เนื่องจากธุรกิจรานคามีขนาดเล็ก การดูแลควบคุมจะสามารถทําไดอยา งทั่วถึง การกลาที่จะตัดสินใจในจะเปนไป
อยางเด็ดขาด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธาทิพย จันทรเจริญผล (2558) ซึ่งกลาววา ผูประกอบการตองสามารถ
ตัดสินใจ รับผิดชอบ แกปญหาในสถานการณตางๆ ไดดวยตนเอง มีการปรับตัว ติดตามแนวโนมความนิยมของ
ลูกคา จึงสรุปไดวาการที่จะเปนผูประกอบการไดนั้น จะตองเปนบุคคลที่มีความเปนตัวของตัวเองสูงมาก
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2. คุณลั กษณะของการเปนผูป ระกอบการดานความมี นวัตกรรม ระดับการศึกษา มีผลดานความมี
นวัตกรรมของกลุม Gen-X แตกตางกันอาจเปนเพราะ ผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา ไมคอย
มีโอกาสที่จะเขาถึงเทคโนโลยีเทาที่ควรในขณะที่กลุม Gen-Y ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฝนทิพย ฆารไสว (2555)
คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการด านความมีนวัตกรรม เปนกลุมที่เขาถึงสังคมออนไลน ทําใหทราบถึงการ
สรางธุรกิจใหมีความนาสนใจ ดึงดูดลูกคามีการพัฒนาอยูเสมอ และเรียนรูที่จะคิดคน หาวิธีการใหมๆ เพื่อใหสินคา
และรานคามีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
3. คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดานความกลาเสี่ยง ดานความกลาเสี่ยงในภาพรวม Gen-X จะมี
ความกลาเสี่ยงในระดับที่นอยกวา Gen-Y ในการนําสินคาใหมๆมาจําหนาย มีความกลาตัดสินใจมีความมั่นใจใน
ตนเอง และยอมรับผลเสียที่อาจเกิดขึ้นไดมากกวา ซึ่งสอดคล องกับงานวิจัยของวันวิสาข โชคพรหมอนันต (2558)
เรื่องพบวาบุคคลที่จะตัดสินใจประกอบธุรกิจจะตองมีความกลาที่จะเสี่ยงเพื่อความสําเร็จของกิจการ ผูประกอบการ
ตองกลาที่จะทํางานทาทายความสามารถที่จะทําใหธุรกิจบรรลุผลสําเร็จ
4. คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดานความกาวราวในการแขงขัน ดานความกาวราวในการแขงขัน
ในภาพรวมทั้ง Gen-X และ Gen-Y จัดอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะ ธุรกิจรานคามีจํานวนนอยราย ซึ่งมี
การขายสินคาที่ตางกัน คูแขงนอย
5. คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดานความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรู ดานความสม่ําเสมอ
และใฝใจในการเรียนรูในภาพรวม Gen-X จัดอยูในระดับปานกลางอาจเปนเพราะอาศัยการมีประสบการณในอาชีพ
ที่มากกวา มาใชในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง Gen-Y มีคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดานความสม่ําเสมอและ
ใฝใจในการเรียนรูอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นวิทย เอมเอก (2557) ผูประกอบการจะตองมี
ความพรอมที่จะศึกษาเรียนรูสิ่งใหมๆจดจําไดมากกวา มีการยอมรับกับสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียม
รับมืออยางเต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังพรอมที่จะแกปญหาตางๆไดดวยตนเอง
6. คุณลักษณะของการเปนผูประกอบการดานความใฝใจในความสําเร็จ ดานความใฝใจในความสําเร็จ
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้ง Gen-X และ Gen-Y ผูประกอบการมีความเชื่อวา การที่ลูกคาจะเลือกซื้อสินคา
รานใด สินคาตองขายไดในตัวของมันเองมีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของสินคาของตนเอง ซึ่งสอดคลองกับวิมพ
วิภา เกตุเทียน (2556) พบวา ผูประกอบการไมชอบทิ้งงานทียังทําไมสําเร็จสมบูรณ ผูประกอบการจะนําเอาความ
ลมเหลวผิดพลาดมาแกไขเพื่อใหงานประสบความสําเร็จขึน้ ได

ขอเสนอแนะ
ระดับการศึกษามีผลกับการความสม่ําเสมอและใฝใจในการเรียนรู รวมไปถึงการใชงานสังคมออนไลนใน
การเป ด โลกทั ศน ในการสรา งสรรคน วั ต กรรมและการประยุ กต นํ าเทคโนโลยี ม าใช ในการดํ า เนิ น ธุ รกิจ รา นค า
ของผูประกอบการ ดังนั้นในการวิจัยครั้งไป ผูวิจัยเห็นวา ควรศึกษาหาแนวทางในการแนะแนวเพิ่มการใชงานสังคม
ออนไลนใหกับกลุม Gen-X เพื่อเปนประโยชนในการสรางสรรคนวัตกรรมสําหรับผูประกอบการคาปลีก
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ความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
Satisfaction of users of financial transactions through applications of financial
institutions in Minburi Bangkok

ผูวิจัย

อาจารยทิพมาศ รัตนพิทักษ
ดร.นเรศ ลวนไพรินทร
คณะบริหาร สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

บทคัดยอ
การศึกษาวิ จัยครั้ง นี้มีวั ตถุป ระสงค เพื่อศึกษาความพึ งพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงิน ผา น
แอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 141,750 คน
พ.ศ. 2560 ใชหลักเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวนตัวอยาง
399 คน ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่นที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 5% ดั งนั้น
จึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมี
ลักษณะเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) สถิติที่ใชสําหรับทดสอบสมมติฐาน โดยการหาคาสถิติทดสอบ (t-test) เพื่อทดสอบตัวแปร
สองกลุมและใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) แลวแตกรณี สําหรับการวิเคราะห
ความแปรปรวนเมื่อพบความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการของเชฟเฟ (Schaffer
Procedure) โดยกําหนดการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอมูลปจจัยขอมูลสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน อายุ 31-40 ป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42 ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จํานวน 235 คน คิดเปนรอยละ 59 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51 และ
รายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 53 ตามลําดับ
ขอมูลปจจัยส วนประสมทางการตลาด ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทาง
การเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน
ใหความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด โดยรวมระดับมาก ( x= 4.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่
ใหความพึงพอใจระดับมากที่สุด ดานผลิตภัณฑ ( x= 4.53) ดานที่ใหความพึงพอใจระดับมาก ดานการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ( x = 4.46) รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 4.35) ดานกระบวนการใหบริกร ( x = 4.33)
ดานชองทาง การจัดจําหนาย ( x= 4.31) ดานราคา ( x= 4.30) และดานบุคลากร ( x= 4.23) ตามลําดับ
การทดสอบสมติฐาน ผลการศึกษาพบวา
เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Sig 0.00) ดานการสงเสริม
การตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร (Sig 0.04) และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.00) แตกตางกัน
ที่ระดับ 0.05
อายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00) ดานราคา
(Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.00) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร (Sig 0.03)
และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.05) แตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
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ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00)
ดานราคา (Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.00) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร
(Sig 0.28) ดานกระบวนการใหบริการ (Sig 0.01) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.32) แตกตาง
กัน ที่ระดับ 0.05
อาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00) ดานราคา
(Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.01) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.01) ดานการสงเสริม
การตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร (Sig 0.01) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.00) แตกตางกัน
ที่ระดับ 0.05
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00)
ดานราคา (Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.00) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig 0.00) ดาน
กระบวนการใหบริการ (Sig 0.00) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.00) แตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, ผูใชบริการ, ธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่น
Abstract
This study aims to study the satisfaction of users of financial transactions through
applications of financial institutions in Minburi. Bangkok Data collected from the sample of
141,750 people. The sample size of the sample was 399 in this study to obtain a more
reliable confidence. 5% Therefore, the size of 400 samples was quantitative research. The
quantitative research approach is based on survey research using questionnaires.
(Questionnaire) It is a tool to collect data. The researcher used Percentage, Mean, Standard
deviation, Statistics used to test the hypothesis. The test statistic (t-test) To test two
variables and one-way analysis of variance (One Way ANOVA), as the case may be. For
variance analysis, the differences are tested individually. The Schaffer procedure was used
to test the statistical significance at the .05 level.
Personal information factors the study indicated that Personal information of 400
respondents were 228 females, aged 31-40 years old, accounting for 42%, 235
undergraduate students, 59% working in private company / employee. 205 people, 51%,
and 20,001 - 30,000 baht per month, 210 people or 53%.
Market Mix Factor The study indicated that Satisfaction of users of financial
transactions through applications of financial institutions in Minburi. Bangkok 400
respondents were satisfied with the marketing mix. Overall, the mean was 4.36. The highest
level of satisfaction the average product range is 4.53. The level of satisfaction. Physical
presentation 4.46 Followed by marketing promotion, average 4.35 The average service
process was 4.33. The distribution channel was 4.31. Average Price 4.30 The average was
4.23, respectively.
The results of the base test. The study indicated that
Different sex Significance of the marketing mix was significant (Sig 0.00),
marketing promotion (Sig 0.00), personnel (Sig 0.04), and physical presentation (Sig 0.00).
At the 0.05 level
Different age Satisfaction with marketing mix. Sig value (Sig 0.00) on marketing
channel (Sig 0.00) on marketing promotion (Sig 0.00) on personnel (Sig 0.03) and on
physical presentation (Sig 0.05). At the 0.05 level
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Different levels of education Satisfaction with marketing mix. Sig value of 0.00
(Sig 0.00) on marketing promotion (Sig 0.00) on marketing promotion (Sig 0.00)
on personnel (Sig 0.28) on service process (Sig 0.01) Physical (Sig 0.32) is different at 0.05
level. At the 0.05 level
Different career Satisfaction with marketing mix. Sig value (Sig 0.00) on the
distribution channel (Sig 0.01) on the distribution channel (Sig 0.01) on the marketing
promotion (Sig 0.00) on the personnel (Sig 0.01) and on the presentation. Physically
significant (Sig 0.00). At the 0.05 level
Monthly income is different. Satisfaction with marketing mix. Sig value of 0.00 (Sig
0.00) on marketing promotion (Sig 0.00) on marketing promotion (Sig 0.00) on service
process (Sig 0.00) and physical presentation (Sig 0.00). At the 0.05 level
Keyword : Satisfaction, Users, financial transactions through applications of financial.

บทนํา
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย “เศรษฐกิจดิจิตอล” และอินเทรนด ไปกับ “โลกการเงินยุค 4 G” ที่กําลังจะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค และการเขาถึงการใหบริการทางการเงินของคนไทย ใหสามารถเกิดขึ้นไดอยาง
ทั่วถึง “ทุกที่ ทุกเวลา “แอปพลิเคชั่น” ทางการเงิน ที่จะเปลี่ยนใหโทรศัพทมือถือ หรือเครื่ องคอมพิวเตอรของเรา
กลายเปน “กระเปาสตางคอิเล็กทรอนิกส”
สถาบันการเงินแทบทุกแหง ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ แอพพลิเคชั่นสังคมออนไลน รวมทั้งผู
ใหบริการอี-คอมเมิรซ หลายตอหลายแหงแขงกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหบริการลูกคา เพื่อความสะดวกตอการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน การลงทุน และการซื้อสินคาและบริการ
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบัน
การเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลวิจัยที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ
แอปพลิเคชั่นทางการเงินไดในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาขอมูลสวนบุคคที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่น
ของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย
1. ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
2. ตัวแปรตาม คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
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วิธีการวิจัย
ความพึง พอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงิ นผา นแอปพลิ เคชั่ นของสถาบัน การเงิน ในเขตมี นบุ รี
กรุงเทพมหานคร เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) ซึ่งมีลักษณะเปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research)
1. ดานเนื้อหา ไดแก ความพึงพอใจของผูใชบริก ารธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบัน
การเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. ดานประชากร ไดแก ผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินในเขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร จํานวน 141,750 คน พ.ศ. 2560 ใชหลักเกณฑการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรของทาโร
ยามาเน ไดกลุมตัวอยางจํานวนตัวอยาง 399 คน ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่นที่นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
จึงเพิ่มจํานวนกลุมตัวอยางอีก 5% ดังนั้นจึงไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
3. ดานระยะเวลา เริ่มทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
4. เครื่องมือที่ใช เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
ตอเดือน
สวนที่ 2 คําถามขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ
สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ
5. วิเคราะหขอมูล
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไป
5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Anova or F-Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหคา Sig
ในระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05

ผล/สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบัน
การเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ผลการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดตอเดือน
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปน
รอยละ 57 อายุ 21-30 ป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปน
รอยละ 59 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51 และรายไดตอเดือน 15,001 –
25,000 บาท จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 53 ตามลําดับ
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สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และดานการนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ
ผลการศึกษาพบวา ผลรวมขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของ
สถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ใหความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาด โดยรวมระดับมาก ( x= 4.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ใหความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ดานผลิตภัณฑ ( x = 4.53) ดานที่ใหความพึงพอใจระดับมาก ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( x = 4.46)
รองลงมา ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 4.35) ดานกระบวนการใหบริการ ( x = 4.33) ดานชองทางการจัดจําหนาย
( x= 4.31) ดานราคา ( x= 4.30) และดานบุคลากร ( x= 4.23) ตามลําดับ
การทดสอบสมติฐาน ผลการศึกษาพบวา
เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.07) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Sig 0.10) ดานกระบวนการใหบริการ (Sig 0.85) ไมแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
เพศแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานราคา (Sig 0.00) ดานการสงเสริม
การตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร (Sig 0.04) และการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.00) แตกตางกัน
ที่ระดับ 0.05
อายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ (Sig 0.66)
ไมแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
อายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00) ดานราคา
(Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.00) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร (Sig 0.03)
และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.05) แตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00)
ดานราคา (Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.00) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร
(Sig 0.28) ดานกระบวนการใหบริการ (Sig 0.01) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.32) แตกตางกัน
ที่ระดับ 0.05
อาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการใหบริการ (Sig 0.10)
ไมแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
อาชีพแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00) ดานราคา
(Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.01) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.01) ดานการสงเสริม
การตลาด (Sig 0.00) ดานบุคลากร (Sig 0.01) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.00) แตกตางกัน ที่
ระดับ 0.05
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานบุคลากร (Sig 0.07)
ไมแตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ (Sig 0.00)
ดานราคา (Sig 0.00) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Sig 0.00) ดานการสงเสริมการตลาด (Sig 0.00) ดาน
กระบวนการใหบริการ (Sig 0.00) และดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Sig 0.00) แตกตางกัน ที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัยความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของสถาบันการเงินใน
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 228 คน คิดเปน
รอยละ 57 อายุ 21-30 ป จํานวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 235 คน คิดเปน
รอยละ 59 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 51 และรายไดตอเดือน 15,001 –
25,000 บาท จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 53 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปณฑา มานะกิจเจริญ
(2555) การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นในสมารทโฟนของเจเนอเรชั่นวาย” ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.2 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 29.8 โดยสวนใหญ
อยูในชวงอายุ 24-26 ป คิดเปนรอยละ 33 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 73.7 มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัท/หางราน/เอกชน คิดเปนรอยละ 58
พฤติกรรมการใชสมารทโฟนของกลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการใชสมารทโฟน 0-15 นาทีตอครั้ง คิดเปนรอย
ละ 52 มีความถี่ในการชามารทโฟน 1-5 ครั้งตอวัน คิดเปนรอยละ 37.3 ชวงเวลาในการใชสมารทโฟนคือ ตลอดเวลา
คิดเปนรอยละ 48.5 และสถานที่ในการใชสมารทโฟนคือบาน คิดเปนรอยละ 31.7 โดยมีลักษณะการใชสมารทโฟน
แบบเป นทั้ งผู รั บและผู ส ง คิ ดเป นร อยละ 86.8 พฤติ กรรมมการใช แอพพลิ เคชั่ นของกลุ มตั วอย างมี การใช งาน
แอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับสังคมออนไลน (Social Network) สูงที่สุด มีคาเฉลี่ยการใชงาน 4.11 (มีระดับการใชงานมาก)
รองลงมาคือแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับแชท (Chat) แบบขอความมตัวอักษรมีคาเฉลี่ยการใชงาน 4.08 (มีระดับการใชงาน
มาก) อันดับที่ 3 อีเมล (E-mail) คาเฉลี่ยการใชงาน 3.63 (มีระดับการใชงานปานกลาง) อันดับ 4 มี 2 แอพพลิเคชั่นคือ
ติดตามขาวสารทั่วไปและถายรูป มีคาเฉลี่ยการใชงาน 3.49 (มีระดับการใชงานปานกลาง) ตามลําดับ
สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการให บริการ และดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ
ผลการศึกษาพบวา ผลรวมขอมูลความพึงพอใจของผูใชบริการธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชั่นของ
สถาบันการเงินในเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน ใหความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาด โดยรวมระดับมาก ( x= 4.36) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่ใหความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ดานผลิตภัณฑ ( x= 4.53) ดานที่ใหความพึงพอใจระดับมาก ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ( x= 4.46) รองลงมา
ดานการสงเสริมการตลาด ( x = 4.35) ดานกระบวนการใหบริการ ( x = 4.33) ดานชองทางการจัดจําหนาย ( x = 4.31)
ดานราคา ( x= 4.30) และดานบุคลากร ( x= 4.23) ตามลําดับ
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของวรรณพร หวลมานพ (2558) พฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจของผู ใ ช
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกกิ้งพลัสของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจในการใชแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกกิ้งพลัส ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานการจัดจําหนาย (Place) ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอแอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงกกิ้ งพลัสในระดับพึงพอใจมาก คือมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.61 (มาก) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานผลิตภัณฑมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 (มาก) รองลงมาคือ ดานการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 (มาก) ดานราคา
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 (มาก) และดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 (ปานกลาง) ตามลําดับ
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ขอเสนอแนะ
สถาบันการเงินควรใหความสําคัญ ในดานบุคลากร เนื่องจากบุคลากรถือเปนปจจัยสําคัญที่สามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีกับผูใชบริการที่ทําใหเกิดการใชบริการอยางตอเนื่อง ในชวงระยะเวลาที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนา
แอปพลิเคชั่น ควรจัดบุคลากรใหเพียงพอตอการใหบริการ การใหคําแนะนํา การแกไขปญหา เนื่องจากผูใชบริการ
อาจไมทราบถึงวิธีการใชงานในรูปแบบที่กําหนด

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเลือกใชชองทางการทําธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อใหทราบ
ถึงปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชชองทางการบริการวาผูใชบริการเลือกและไมเลือกทําธุรกรรมทางการเงิน
ผานแอปพลิเคชั่น เนื่องจากสาเหตุใด เพื่อใหสถาบันการเงินนําผลการศึกษาที่ไดไปวางกลยุทธในลําดับ ตอไป
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คุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาที่พึงประสงคในภาคการเกษตร ยุค 4.0
Warehouse manager qualification requirement is desirable in Agriculture 4.0

ผูวิจัย
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ธนบูลย พรหมพรต
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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาที่พึงประสงคในภาคการเกษตร 4.0
และเพื่อเปนแนวทางในการทําวิจัยและพัฒนากําหนดคุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาที่พึงประสงคในภาคการเกษตร
4.0 พบวาเมื่อพิจารณาขอเท็จจริงตางๆที่เกี่ยวของ สามารถกลาวถึงสมรรถนะสําคัญของคุณสมบัติผูจัดการ
คลังสินคาของภาคการเกษตร 4.0 คือ คุณสมบัติดานความรู, ทักษะ,ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง , บุคลิกลักษณะ
ประจําตัวของบุคคล , แรงจูงใจ / เจตคติ
คําสําคัญ : คุณสมบัติผูจัดการคลังสินคา เกษตร 4.0 สมรรถนะหลัก
ABSTRACT
The purpose of this study was to study desirable warehouse managers in agriculture
4.0 and to guide the research and development of desirable warehouse managers in the
agricultural sector. The capacity of the warehouse manager in agriculture is 4.0. It is the
knowledge, skills, self-opinion, personality, motivation/ attitude.
Key word : Warehouse property manager , agricultural sector 4.0 , Core competency.

บทนํา
จุดมุงหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการนาอาเซียนไปสูการเปนตลาดและฐานการผลิต
รวมกัน(Single Market and Production Base) ซึ่งหมายถึงการทาใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีใน 5 สาขา
ประกอบด ว ยสิ น ค า บริ ก ารการลงทุ น แรงงานฝ มื อ และเงิ น ทุ น ซึ่ ง แน น อนว า การเป ด เสรี ดั ง กล า วย อมมี ทั้ ง ผู ที่
ไดประโยชนและเสียประโยชนมากนอยแตกตางกันตามศักยภาพของผูประกอบการในแตละประเทศซึ่งสามารถ
วิเคราะหแยกผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเปนรายสาขาไดแก การเปดเสรีดานการคา การเปดเสรีดานการบริการ การเปดเสรี
ดานการลงทุน การเปดเสรีดานเงินทุน และการเปดเสรีดานการเคลื่อนยายฝมือแรงงาน ดังนั้นองคการจะตองมีการ
พัฒนาปรับปรุงงานอยางมีทิศทางมีเปาหมายที่ชัดเจน และตอเนื่อง ตลอดจนตองมีการพัฒนาความรู ความสามารถ
และทักษะในการทํางานของบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคลังสินคาของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2554 ผลการดําเนินงานในระยะที่
ผานมาเวลา 5 ป มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง แตไดขาดการวาง
แผนการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับคลังสินคาในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2555) สําหรับการพัฒนามาตรฐานอาชีพที่ตรงกับสายงานของไทยยังอยูในชวงเริ่มตน
ยั ง ไม มี การรว มกํา หนดมาตรฐานอย า งจริง จั ง และมี หน ว ยงานต า งๆ เริ่ ม พั ฒ นามาตรฐานอาชี พ ได แ ก กพร.
อยู ระหว า งพิ จ ารณาจัด ทํ า มาตรฐานฝ มื อแรงงาน มาตรฐานหลั กสู ต รฝ กอบรม สํ า นั กงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาทําการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร (วิศวกรรม และบริหารจัดการ) โดยดําเนินการตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
(National Qualifications Framework : NQF) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะอาชีพสาขาคลังสินคากลุมอุตสาหกรรมดานคลังสินคายังไมมีการรวมกําหนดมาตรฐาน เพื่อใหมีคุณภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ . 2551) ดังนั้นการพิจารณาวาบุคคลใดมีคุณภาพ
หรือศั กยภาพในการปฏิบั ติ หรือไม การกํา หนดมาตรฐานผู บ ริหารสมั ย ใหม ในป จจุ บั น จึ ง ได ใหค วามสํ า คั ญ กับ
สมรรถนะ (Competency) คําวา สมรรถนะไดถูกนํามาใชครั้งแรกในป พ.ศ. 2516 โดย David Mc Clelland
นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวารด สหรัฐอเมริกา ไดอธิบายถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคลากร
ในองคกรกับระดับทักษะความรู ความสามารถ เพื่อใหไดมาซึ่งคุณลักษณะที่ดี ซึ่งตอมามีผูนําแนวคิดดังกลาวไป
ประยุกตใชหลากหลายทาน โดยกําหนดปจจัยพื้นฐานของแตละตําแหนงจะตองมีพื้นฐานทักษะความรู และ
ความสามารถอยูในระดับไหน จึงทําใหบุคคลนั้นมีคุณสมบัติที่ตรงตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพไดผลตรง
วัตถุประสงคขององคกร (ชอทิพย วรรณมาศ.2551) ทําใหอุตสาหกรรมดานโลจิสติกสจึงตองมีการพัฒนาศักยภาพ
หรือสมรรถนะใหแกบุคคลทางดานคลังสินคา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นของผลิตผลและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย
ในทางทฤษฎีแลวการเปดเสรีนั้นเปนการสงเสริมใหแตละประเทศผลิตสินคาเฉพาะที่ตนเองถนัดทาใหการ
จัดสรรทรัพยากรของโลกเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและชวยขยายตลาดของสินคาที่ประเทศผลิตได
เกินความตองการบริโภคภายในประเทศใหมีขนาดกวางขวางมากขึ้น อยางไรก็ตามการคาเสรีนั้นก็มีขอเสีย
เชนเดียวกันไดแก การคาเสรีทาใหประเทศกาลังพัฒนาเปนกลุมที่เสียเปรียบทางการคาเนื่องจากขาดอํานาจในการ
ตอรองทางการคา ประกอบกับสินคาสงออกของประเทศกาลังพัฒนาสวนใหญมักเปนสินคาเกษตรสวนสินคานาเขา
มักจะเปนสินคาประเภท เครื่องจักร นามัน เปนตนทาใหประเทศกาลังพัฒนาขาดดุลการคาอีกดวย ความไดเปรียบ
ในการผลิตสินคาแตละชนิดของแตละประเทศไมไดมีอยูตลอดไปเพราะอาจจะมีประเทศอื่นที่สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถทางการผลิตจนไดเปรียบประเทศที่เคยไดเปรียบอยูเดิมก็ไดสาหรับในกรณีของประเทศไทยนั้น ตั้งแต
วันที่ 1 ม.ค. 53 เปนตนไปจะตองลดภาษีขาว ใหเหลือ 0% ซึ่งหลายฝายยังคงเห็นวาในปจจุบันประเทศไทยยังไมมี
ความพรอมในการเปดเสรีเนื่องจากถามีการเปดเสรีโดยไมมีมาตรการรองรับนั้นอาจจะทาใหสินคาเกษตรจาก
ตางประเทศที่มีตนทุนต่ํากวาไทยทะลักเขามาซึ่งในที่สุดก็จะสงผลตอเกษตรกรไทยเนื่องจากผูประกอบการไทยหัน
ไปใชวัตถุดิบที่มีราคาถูกกวา นอกจากนี้สินคาที่รัฐบาลเปดรับจานา อาจจะมีการสวมสิทธิ์เกิดขึ้นอีกดวยในสวนของ
ภาคเอกชนไทยก็เปนหวงเรื่อง การนาเขาขาวมาปลอมปนขาวไทยและทาใหคุณภาพขาวไทยดอยลง นอกจากนี้
กรรมการรองเลขาธิการหอการคาไทย ยังกลาววาขาว ซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของไทย เปน 1 ใน 13 รายการที่
ไทยไมสามารถแขงขันไดหากมีการเปดเสรี เนื่องจากมีตนทุนสูงกวาหลายประเทศในอาเซียนซึ่งสวนหนึ่งเปนผลมา
จากการแทรกแซงสินคาเกษตรที่สูงกวาราคาตลาดถึงแมวาหนวยงานที่เกี่ยวของจะเตรียมมาตรการปองกัน เชนการ
สรางมาตรฐานสินคารวมไปถึงมาตรฐานสุขอนามัยของสินคาเกษตรและการตรวจสอบแหลงกําเนิดสินคาที่เขมงวด
มากขึ้นแตอยางไรก็ตามถามีการเปดเสรีทางการคาแลวการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรของรัฐบาลที่อยากจะชวยให
เกษตรกรไทยมีความเปนอยูที่ดีขึ้นนั้นอาจะสงผลใหไทยไมสามารถแขงขันกับประเทศอื่ นๆ ที่ผลิตสินคาชนิด
เดียวกันไดดังนั้นในการแกปญหาระยะยาวแลว รัฐบาลอาจจะสงเสริมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินคาและการ
เพาะปลูกสินคาเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและการใหความรูกับผูที่เกี่ยวของในการเขามาบริหารความเสี่ยงของ
ราคาสินคาเกษตรในตลาดสินคาเกษตรลวงหนานั้นก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหผูที่อยูในภาคเกษตรสามารถ
สรา งเครื่องปองความผันผวนของราคาสิ นคา ดวยตนเองดว ยวิธี นี้ผูที่ เกี่ยวของสามารถกํา หนดราคาที่ ตองการ
ลวงหนาเพื่อควบคุมราคาวัตถุดิบ หรือควบคุมราคาขายนั่นคือการควบคุมผลกาไรในอนาคต เกษตรกรทุกสาขาคง
จะตระหนักดีแลววาปจจุบันสถานการณภัยธรรมชาติ โรคแมลงศัตรูพืช แสดงผลอยางชัดเจนซึ่งก็เปนผลกระทบจาก
ภาวะโลกรอน ทาใหภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น แมลงศัตรูพืชมีความตานทานโรคและขยายพันธุไดรวดเร็วมากขึ้น
เกษตรกรควรเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณตางๆ(7) เหล านี้ไวแลว รัฐบาลมีนโยบายตั้งเขตการคาเสรี
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(Free Trade Area : FTA) กับประเทศตาง ๆ อาทิ จีน บาหเรนอินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุน และเปรู นั้นไดมี
ผลกระทบจากการทาเขตการคาเสรีตอสินคาเกษตรของไทย ซึ่งขณะนี้การเจรจากับประเทศตางๆ เชนเขตการคา
เสรีไทย-จีน ที่กําหนดใหมีการลดภาษีสินคากลุมแรกครอบคลุมสินคาเกษตรที่เปนสินคาเกษตรประเภทผักและผลไม
รวมผลิตภัณฑ มันสาปะหลังซึ่งจะมีการลดภาษีระหวางกันเหลือ 0% ทันที สาหรับขอดีของเขตการคาเสรีไทย-จีน
นั้น เนื่องจากจีนเปนตลาดใหญ เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ และไทย เนื่องจากมีประชากรจานวนมากตลาดมีแนวโนม
สามารถรองรับมันสาปะหลังของไทยไดอีกมาก อีกทั้ง สามารถทดแทนตลาดอียูซึ่งปจจุบันสงออกลดลง และไทยมี
ศักยภาพที่จะผลิตไดเพิ่มอีก สวนผลไมเมืองรอนไทยมีศักยภาพในการสงออกไดหลายชนิดอาทิ ทุเรียน เงาะ สมโอ
มังคุด โดยเฉพาะมังคุดนักทองเที่ยวชาวจีนที่มาเมืองไทยเคยลองชิมแลวเปนที่ชื่นชอบมากเขตการคาเสรีจึงเปน
แหลง รองรับผลไมไทยและมีโอกาสขยายตัวเพิ่มอีก ดังนั้นในภาคอุตสาหกรรม หรือ ภาควิสาหกิจชุมชน ในงาน
เกษตรสวนใหญจะมีแนวโนมปญหาเรื่องของการจัดเก็บ และสินคาเกษตรไมเหมือนอุตสาหกรรมทั่วไปคือวัตถุดิบถา
ไมแปรรูปแลว จะดูแลจัดเก็บใหคงความสดเหมือนเดิมนั้นเปนไปไดยาก บทความเรื่องนี้จึงอยากกลาวถึงสมรรถนะ
ผูจัดการคลังสินคาเกษตรในยุค 4.0 วาควรมีสมรรถนะดานใดบาง ในเมื่อประเทศมีแนวโนมในความตองการเปน
ผูผลิต ผูปฎิบัติจะตองปรับ ตัวและวางแผนอยางไร ทั้งกลุมภาคอุตสาหกรรม กลุมผูประกอบการขนาดเล็ก กลุม
วิสาหกิจชุมชน และกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จะตองทําอยางไรกับการเก็บสินคา และวิธีการดูแลเพื่อขายตอไป
สมรรถนะ (Competency) จะสามารถเพิ่มอะไรไดบาง
สมรรถนะ (Competency) คือ บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถตลอดจน
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย หรือกลุมของความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งสะทอนใหเห็น
จากพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงออกมาของแตละบุคคลที่สามารถสังเกตเห็นได (ณรงควิทย แสนทอง. 2547)
ซึ่งสมรรถนะในการทํางานของบุคคลเปนสิ่งสําคัญตอคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมขององคการ ดังจะเห็นได
จากแผนยุ ทธศาสตรการพัฒนาระบบขาราชการไทยที่มีนโยบายชัดเจนในการเพิ่มความสามารถของกําลังคน
ดวยการกําหนดใหขาราชการไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ (Competencies) ใหไดอยางนอยรอยละ 80
ภายในป 2550 (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาขาราชการและพลเรือน. 2548) เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีการนําแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในเรื่องการคัดเลือก การพัฒนา และการบริหารผลงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการ
พัฒนาขาราชการพลเรือน ไดจัดทําโมเดลสมรรถนะสําหรับขาราชการพลเรือนไทย ประกอบดวยสมรรถนะ 2 สวน
คือสมรรถนะ การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) การบริการที่ดี (Service mind) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) และความรวมแรงรวมใจ (Team Work) (สํานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาขาราชการและพลเรือน. 2548)
สําหรับสมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถหลักที่สะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมของ
คนที่จะชวยสนับสนุนใหองคการสามารถบรรลุเปาหมาย และภารกิจตามวิสัยทัศนที่กําหนด หรือเปนลักษณะ
พฤติกรรมของคนที่สะทอนใหเห็นถึง ความรู ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของคนในทุกระดับและทุกกลุมงานที่
องคการตองการใหมี (อาภรณ ภูวิทยพันธุ . 2547) อยางไรก็ตามขั้นตอนในการกําหนดสมรรถนะจะตองกําหนด
สมรรถนะหลักกอน เพราะถือวาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกตําแหนงในองคการตองมี (เพ็ญจันทร แสนประสาน. 2547) โดย
มีเกณฑในการกําหนดสมรรถนะหลัก ดังนี้ คือ ตองเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด (The most impact) และมีผลกระทบตอ
องคการมากที่สุด (The Organization Impact) นอกจากนี้การกําหนดสมรรถนะหลั กจะตองสอดคลองกับ
ความสามารถหลักขององคการ (Organization Competence) (เกริกเกียรติ ศรีเสริมโชค.2546) การกําหนด
สมรรถหลักจะชวยทําใหผูบริหารไดทราบถึงความรูความสามารถพื้นฐานที่จําเปนของบุคลากรซึ่งปจจุบันไดมีการนํา
แนวคิดเรื่องสมรรถนะโดยเฉพาะอยางยิ่งสมรรถนะหลักมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย
เชน ใชในการเลือกบุคคลเขาทํางาน ใชในการพัฒนาฝกอบรม ใชในการเลื่อนระดับปรับตําแหนงใชในการโยกยาย
ตําแหนงหนาที่งาน ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และใชในการบริหารผลตอบแทน เปนตน อยางไรก็ตามใน
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การกําหนดสมรรถนะที่ชัดเจนจะเปนหนทางนําไปสูการสรางกิจกรรมในการปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณโดยตองอยู
บนพื้นฐานของความเปนจริง (Hall and Jones.1978 อางถึงในกุลยา ตันติผลชีวะ. 2532)
มีนักวิชาการหลากหลายภาคสวนทั้ งภายในและภายนอกประเทศได ใหความหมายของคําวาสมรรถนะ
(Competency) ไวมากมาย โดยสรุปไดดังนี้
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2552) สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ เชน ความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ
ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
เพ็ญจันทร แสนประสาน และคณะ (2548) กลาวถึงสมรรถนะวาเปนความสามารถที่เปนปจจัยในสวน
สําคัญที่ผลักดันใหบุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมตางๆใหบรรลุผลสําเร็จได โดยมีองคประกอบในการผลักดัน 4
องคประกอบคือ
1. ความรู (Knowledge) เปนองคประกอบเฉพาะดานของบุคคลในดานนั้นๆ
2. ทักษะ (Skills) ความสามารถที่บุคคลนั้นกระทําไดดี
3. ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อมั่นในตนเองและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณะของตน
4. แรงขับภายใน (Motives) เปนแรงขับเคลื่อนที่ทําใหบุคคลมุงไปสูสิ่งที่เปนเปาหมายของคน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมที่ทําใหบุคลากรในองคกรนั้นปฏิบัติงานไดโดดเดนกวาบุคลากรคนอื่นๆ โดยบุคลากรเหลานี้จะแสดง
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดังกลาวไดมากกวาเพื่อนรวมงานคนอื่นๆในสถานการณที่หลากหลาย ซึ่งสมรรถนะระบบ
ขาราชการพลเรือนไทยประกอบไปดวย 2 สวนคือ สมรรถนะหลักสําหรับขาราชการพลเรือนทุกคน (Core Competence)
ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) บริการที่ดี (Service Mind) การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) และสําหรับ
สมรรถนะขาราชการประจําสําหรับแตละกลุมงาน (Functional Competence)
ดนัย เทียนพุฒ (2546) ไดสรุปนิยามของสมรรถนะ หรือความสามารถที่มีระดับผลไดสูงที่สุด 2 นิยามดวยกันคือ
1. นิยามสมรรถนะที่ครอบคลุมในเรื่องความรู/ประสบการณ , ทักษะและแรงขับ/ทัศนคติ/สไตลห รือ
ในรูปการรวมของคุณลักษณะสวนบุคคล (Bundles of Attributes) หรือในรูปของ KSA ไดแก ความรู ทักษะ และ
ทัศนคติ โดยระดับผลไดของนิยามความสามารถ มีตั้งแตระดับนอยปานกลาง และมาก
2. นิยามสมรรถนะในลักษณะของผลงานที่มีคุณคาสูงสุด (Superior Performance) หรือผลลัพธของ
ความพยายามในงาน แสดงถึงระดับผลไดตั้งแตนอย ปานกลาง สูง สูงที่สุด ดังนั้นสมรรถนะ Competency ก็คือ
ความรู ทั ก ษะ และพฤติ นิ สั ย ที่ จํ า เป น ต อ การทํ า งานของบุ ค คลให ป ระสบผลสํ า เร็ จ สู ง กว า มาตรฐานทั่ ว ไป
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. ความรู (Knowledge) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “รู” เชนความรูความเขาใจในกฎหมายปกครอง
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “ทํา” เชน ทักษะดาน ICT ทักษะดานเทคโนโลยีการบริหาร
สมัยใหม เปนสิ่งที่ตองผานการเรียนรู และฝกฝนเปนประจําจนเกิดเปนความชํานาญในการใชงาน
3. พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา (Attributes) คือ สิ่งที่องคกรตองการให “เปน” เชนความใฝรู ความซื่อสัตย
ความรักในองคกร และความมุงมั่นในความสําเร็จ สิ่งเหลานี้จะอยูลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝงสรางยากกวาความรูและ
ทักษะ แต ถาหากมี อยูแลวจะเปนพลั ง ผลั กดั นใหคนมีพฤติกรรมที่ องคกรตองการ สมรรถนะในการปฏิ บั ติงานจึ ง
หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงถึงความชํานาญในการปฏิบัติงาน หรือกระทํากิจกรรมใด ๆ ก็ตามได
อยางมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเปนผลจากการที่บุคคลเรียนรูไดรับประสบการณหรือการอบรมและมีการพัฒนาดวยตนเอง
Mc Clelland (1973 : 14) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกที่ซอนอยูภายในบุคคล ซึ่งซึ่งเปน
บุคลิ คเฉพาะที่ส ามารถผลั กดั นใหบุ คคลนั้ นสามารถสรางผลการปฏิ บัติ งานที่ ดี หรือตามที่ กํา หนดในงานที่ต น
รับผิดชอบ
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Parry (1997 : 16) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง กลุมขององคความรู (knowledge) ทักษะ(Skill)
และคุณลักษณะ (attributes) ที่มีความสัมพันธกับผลของการปฏิบัติงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐาน
ที่เปนที่ยอมรับ และเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางขึ้นได โดยผานการฝกอบรมและการพัฒนา
Boyatzis (1982 : 1) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง เปนความสมารถในการทํางานหรือเปน
คุณลักษณะที่อยูภายในตัวบุคคลที่นําคุณลักษณะนั้นไปสูการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ
Boam and Sparrow (1992) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะในเชิงพฤติกรรมเฉพาะของ
บุคคลที่จําเปนตองมีในการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้นๆ เพื่อใหการปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายนั้นสําเร็จลุลวง
David Mc Clelland (1993) ใหความหมาย สมรรถนะ (Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซอน
อยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กํา หนดใน
งานที่ตนรับผิดชอบ
Spencer and Spencer (1993) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง บุคลิกที่สําคัญในความแตกตางของ
บุคคล ซึ่งเปนเหตุผลหลักที่สงผลใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีการปฏิบัติงานไดผล
งานอยางดีเยี่ยม
Arnauld de Nadaillac (2003) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง การใชความสามารถที่ตองใชการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดองคความรู การเรียนรูทักษะและลักษณะนิสัยบุคลิกภาพดาน
ตางๆซึ่งการเรียนรูสิ่งเหลานั้นสามารถนํามาใชแกไขสถานการณตางๆได
David D.Dubois, William J.Rothwell (2004) ไดกลาวไววา สมรรถนะ หมายถึง คุณสมบัติที่ทุกบุคคล
มีอยูแลวและสามารถนําคุณสมบัติเหลานั้นไปใชไดอยางเหมาะสม เพื่อตองการใหผลการปฏิบัติงานนั้นบรรลุตาม
เปาหมาย ซึ่งคุณสมบัติเหลานั้นไดแก ความรู บุคลิกภาพ ทักษะ แรงจูงใจ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการคิด รวมถึง
การกระทําและความรูสึก
ณั ฐ พงษ แต ม แกว (2558) คือ ได กล า วไว ว า สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุ ณ ลั ก ษณะและ
พฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงถึงการบูรณาการความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลในดานการบริหาร
จากความหมายของคําวา สมรรถนะ ดังกลาวขางตนนี้ สามารถนํามาสรุปเปนความหมายของสมรรถนะที่ใช
ในการวิจั ยครั้งนี้ได คือ สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหารที่แสดงถึง
การบูรณาการความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลในดานการบริหารและการจัดการในการปฏิบัติงานที่สามารถ
นําความสมารถนั้นมาประยุกตใชในการบริหารงานและการปฏิบัติงานในคลังสินคาเกษตรได เนื่องผูจัดการคลังสินคา
เกษตรตองการความรูในดานสินคาที่เชี่ยวชาญเฉพาะงาน และสามารถนํามาประยุกตกับในสวนของหนางานนั้นได
องคประกอบและแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
สําหรับนักวิชาการหลายๆ ทานไดนําเสนอองคประกอบของสมรรถนะที่มีความแตกตางกันไปแตละแนวคิดดังนี้
Virtanen (1996 : 56) เปนกลุมนักคิดยุคการบริหารการจัดการสมัยใหมไดกลาวถึงคําวาสมรรถนะวา
ประกอบไปดวยองคประกอบ 2 สวน คือ สวนที่เปนสมรรถนะคานิยม (Value Competency) ซึ่งเปนการแสดงถึง
การบรรลุเปา หมายด วยการกระทํา ไดแก มู ลเหตุจู งใจ และมโนภาพของตนเอง และองค ประกอบที่ส องเป น
สมรรถนะในดานการทํางาน (Instrumental Competency) แสดงถึงนั้นตอนและแนวทางรวมถึงวิธีการในการ
กระทําไดแก ทักษะความรูเฉพาะ และความชํานาญเฉพาะ
McClelland (1973) หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนดมีอยู 5 สวนคือ
1. ดานองคความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ เชน
ความรูดานคลังสินคา ดานการขนสง เปนตน
2. ดานทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ตองการใหทําไดอย างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทาง
ความรู สามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไวและสามารถถายทอดองคความรูได
3. แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของตน หรือความมั่นใจในตนเอง
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4. ลั กษณะประจํ าตั วของบุคคล (Traits) เป นสิ่ งที่ อธิ บายถึงภาพลักษณ ของบุ คคลนั้ นว าเปน บุค คลที่
นาเชื่อถือ หรือมีลักษณะเปนผูนํา
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / Attitude) เปนแรงจูงใจ ซึ่งทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุงไปสู
เปาหมายความสําเร็จ
จากทั้ง 5 สวนจากแนวคิดของแมคเคิลแลนดดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในเชิงอธิบายเปรียบเทียบ
ดังภาพ
ภาพที่ 1 Iceberg Model สมรรถนะของ McClelland

ที่มา (McClelland. 1973)
จากภาพที่ 1 อธิบายไดวา Iceberg Model สามารถแบงได 2 สวนคือ
สวนที่ 1 สวนที่อยูเหนือน้ํามองเห็นไดงาย หรือสวนที่พัฒนาไดงาย Skill และ Knowledge อยูสวนบน
หมายถึงวา ทั้ง Skill และ Knowledge สามารถพัฒนาขึ้นไดไมยาก จะโดยวิธีการศึกษาคนควา หรือประสบการณ
ตรง และมีการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ มีรายละเอียดดังนี้
1. ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูและสามารถทําไดเปนอยางดีในการทํางานในคลังสินคาเกษตร เชน
ทักษะการอานทักษะการฟง ทักษะในการขับรถ เปนตน
2. ความรู (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่บุคคลรูและเขาใจในหลักการ แนวคิดเฉพาะดาน เชน การจัดเก็บ
สินคาคลังคลังของวัตถุดิบการเกษตร การจัดเก็บสินคาระหวากรับวนการผลิตสินคาเกษตรทั้งเก็บวัตถุดิบไวผลิตตอ
หรืออยูในระหวางกระบวนการ การจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปของสินคาเกษตร เปนตน
สวนที่ 2 สวนที่อยูใตน้ํามองเห็นไดยากเนื่องจากเปนสวนที่ซอนอยูภายในตัวบุคคล เปนสวนที่พัฒนายาก
ที่สุด มีรายละเอียดดังนี้
1. บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตองการสื่อใหบุคคลอื่นในสังคมเห็นวาตัวเขามี
บทบาทอยางไรตอสังคม เชน ชอบชวยเหลือผูอื่น เปนตน
2. ภาพพจนที่รับรูตัวเอง หมายถึง ภาพพจนที่บุคคลสมองตัวเองวาเปนอยางไร เชน เปนผูนํา
เปนผูเชี่ยวชาญ เปนศิลปน เปนตน
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3. อุปนิสัย หมายถึง ลักษณะนิสัยใจคอของบุคคลที่เปนพฤติกรรมถาวร เชน เปนนักกีฬาที่ดี เปนคนใจเย็น
เปนคนออนนอมถอมตน เปนตน
สรุปไดวา สวนที่อยูเหนือน้ําหรือเปลือกนอกในดานขององคความรูหรือทักษะสามารถที่จะพัฒนางาย
เพราะสมรรถนะดานความรูและทักษะนี้มีแนวโนมที่ จะพัฒนาคุณลักษณะผูจัดการคลังสินคาเกษตรจะสามารถ
สังเกตเห็นและวัดได ดังนั้นองคความรูและทักษะจึงสามารถพัฒนา ไดงายที่สุดเพราะองคกรจะพัฒนาเมื่อไหรก็ได
สวนสมรรถนะที่อยูใตน้ําหรืออยูในสวนที่ซอนเรนอยูลึกๆ ภายใน ตัวบุคคล ไดแกแรงจูงใจ อุปนิสัย และอัตมโนทัศน
สมรรถนะเหลานี้ยากตอการวัดและพัฒนา บางครั้งสมรรถนะบางอยางสามารถสังเกตเห็นได บางครั้งก็ซอนเรนอยู
ภายใน ซึ่งสามารถ เปลี่ยนแปลง/พัฒนาไดดวยการฝกอบรม หรือพัฒนาโดยการให ประสบการณทางบวกแกบุคคล
แตก็เปนสิ่งที่พัฒนาคอนขางยากและตองใชเวลานาน
ประเภทและรูปแบบของสมรรถนะ
นักวิชาการหลายทานไดใหทรรศนะที่แตกตางกันออกไป โดยรูปแบบของสมรรถนะ (Competency Model)
ตามรูปแบบของ McClelland (Mc Clelland. 1973 : 57 -83) ประกอบดวย
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนสมรรถนะตัวบุคคลที่ทุกองคกรตองถือเปนรูปแบบเดียวกัน
เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศนขององคกร 7 ประการ ไดแก

ภาพที่ 3 วิสัยทัศนและองคกร 7 ประการ
ที่มา (McClelland. 1973)
1.1 ความมุงมั่นสูความสําเร็จ (Achievement Orientation) ไดแก ความกระตือรือรน
(Energetic), การทุมเทใหกับงาน (Dedication to Work), ทัศนคติเชิงบวกตองาน (Positive Attitude to work),
ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Accountability) , ความผูกพันตอองคกร (Commitment)
1.2 การติดตอสื่อสาร (Communication) ไดแก มนุษยสัมพันธ (Puplic Relations), การเจรจา
ตอรอง (Negotiation)
1.3 การพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continuous Improvement) ไดแก การพัฒนาศักยภาพคน
(Caring and Developing Others)
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1.4 การใหความสําคัญกับลูกคา (Customer Focus)
1.5 ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity)
1.6 การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) ไดแก การวางแผนงานและการจัดการ
(Planning and Organizing)
1.7 การทํางานเปนทีม (Team Work) ไดแก การใหความรวมมือ (Cooperation), การควบคุม
อารมณ (Emotional Control) , ความอดทนอดกลั้น (Endurable and Tolerable) , การปรับตัว (Adaptability) ,
การยืดหยุน (Flexibility)
2. สมรรถนะดานวิชาชีพ (Professional Competency) เปนสวนเฉพาะของแตละวิชาชีพซึ่งจะกําหนด
สมรรถนะไวในแตละสาขาวิชาชีพวา บุคคลในวิชาชีพนั้นควรมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอยางไร เชน ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับองคกร (Organization) อดทนตอความกดดันในการปฏิบัติงาน (Tolerance for Stress) และการ
ควบคุมตนเอง (Self Control)
3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency)เปนความสามารถในการปฏิบัติงานตามลักษณะเฉพาะ
แต ล ะกิจกรรมในการปฏิบั ติ การด า นคลั ง สิ น คา ที่ จํ า เป น ในวิ ช าชี พ ได แ ก ความคิ ดเชิ ง วิ เคราะห (Analytical
Thinking) การใชเทคโนโลยี (IT Application) การใสใจในเรื่องคุณภาพ (Quality focus) และความชํานาญดาน
เทคนิค (Technical Expertise)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2547) ไดกําหนดตนแบบสมรรถนะ (Competency Model)
ของระบบขาราชการไทยซึ่งไดมาจากขอมูล 3 สวนคือ สวนที่ 1 จัด Competency Expert Panel Workshop
สวนที่ 2 แบบสํารวจที่สงใหขาราชการตอบจํานวนกวา 60,000 ชุด ทั่วประเทศ สวนที่ 3 คือ ขอมูล Competency
Best Practice ขององคกรภาครัฐในตางประเทศ ซึ่งขอมูลทั้งสามสวนนี้เปนตนแบบของสมรรถนะสําหรับ
ขาราชการไทย จะประกอบดวย 2 สวน คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะประจํากลุมงาน
(Functional Competency)
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมรวมของตําแหนงขาราชการพลเรือน
ทุกตําแหนง เพื่อหลอหลอมพฤติกรรมและคานิยมที่พึงประสงครวมกัน จะประกอบดวย
1.1 การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) หมายความวา การที่ขาราชการมุงมั่นที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ใหไดมาตรฐานหรือใหเกินจากมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลมาจากการปฏิบัติงานที่ผาน
มาหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกําหนดขึ้น รวมไปถึงการคิดพัฒนาผลงานใหมดวย
1.2 บริการที่ดี (Service Mind) หมายความวา การที่ขาราชการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและหนวยงานอื่นๆ ดวยความตั้งใจและความพยายามของขาราชการ
1.3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายความวา หมั่นฝกฝนคนควาหา
ความรู รวมถึงการประยุกตองคความรูในเชิงวิชาการและการนําเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชงาน เพื่อการพัฒนา
ความรูความสามารถใหตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่
1.4 จริยธรรม (Integrity) การใชหลักแนวทางวิชาชีพอยางถูกตอง โดยมุงประโยชนของชาติมา
กอนประโยชนของตน ดวยหลักกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อธรรมรงคศักดิ์ศรีแหงอาชีพของขาราชการ
1.5 ความรวมมือรวมใจ (Teamwork) การปฏิบัติงานดวยความตั้งใจและใหความรวมมือกับผูอื่น
หรือสวนหนึ่งของทีมงาน หนวยงาน หรือองคกรโดยรักษาความสัมพันธกับสมาชิกในทีม
2. สมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) หมายความวา การสนับสนุนจากกลุมงาน
เพื่อใหขาราชการไดแสดงความสามารถและพฤติกรรมไดเหมาะสมกับหนาที่และสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติงานได
ดียิ่งขึ้น
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สรุปไดวา จากการทบทวนวรรณกรรมตางๆ ไมวาจะเปนคุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาในอุตสาหกรรมยานยนต
หรือทางดานการขนสง หรือโลจิสติกส สามารถกลาวไดวา สมรรถนะสามารถแบงออกเปน 3 ประเภทหลัก คือ
ประเภทแรก สมรรถนะหลัก เปนคุณลักษณะของพนักงานที่ทุกองคกรตองการถือเปนรูปแบบเดียวกัน เพื่อให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดบรรลุเปาหมายขององคการ อาทิ ความรูเกี่ยวกับงาน ความซื่อสัตย การเจรจาตอรอง และ
การใหความสําคัญกับลูกคา สวนนี้เปนสวนสําคัญในการทํางาน และมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกร
รวมถึงการพัฒนาประเทศ เปนตน ประเภทที่ 2 คือ สมรรถนะตามสายงาน ซึ่งเปนคุณลักษณะที่พนักงานที่
ปฏิบัติงานในตําแหนงตาง ๆ ควรมีเพื่อใหงานสําเร็จ และประเภทสุดทาย คือ สมรรถนะสวนบุคคล แสดงใหเห็น
คุณลักษณะของบุคคลในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทําใหงานที่ตองใชความสามารถ
เฉพาะนั้นๆ สําเร็จได
ประโยชนของสมรรถนะ
ณรงควิทย แสนทอง (2547 : 11-16) ไดกลาวถึง สมรรถนะวามีประโยชนดังนี้
1. ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธขององคการ สมรรถนะหลัก (Core Competency) นั้นจะ
ชวยในการสรางกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกั นกับ
วิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธขององคการ และสมรรถนะหลัก เปรียบเสมือนตัวเรงปฏิกิริยาใหเปาหมายตาง ๆ
บรรลุเปาหมายไดดีและเร็วยิ่งขึ้น
2. การสรางวัฒนธรรมองคการ (Corporate Culture) ถาองคการใดไมไดออกแบบวัฒนธรรมโดยรวมของ
องคการไว อยูไปนานๆ พนักงานหรือบุคลากรจะสรางวัฒนธรรมองคการขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ ซึ่งวัฒนธรรม
องคการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี้ อาจจะมีบางอยางสนับสนุนหรือเอื้อตอการดําเนินธุรกิจขององคการ แต
วัฒนธรรมบางอยางอาจจะเปนปญหาอุปสรรคตอการเติบโตขององคการ ดังนั้นสมรรถนะหลัก จึงมีประโยชนตอ
การกําหนดวัฒนธรรมองคการ
3. เปนเครื่องมือในการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย เชน การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) ชวย
ใหการคัดเลือกคนเขาทํางานถูกตองมากขึ้น การพัฒนาและฝกอบรม (Training & Development) การเลื่อนระดับ
ปรับตําแหนง (Promotion) การโยกยายตําแหนงหนาที่ (Rotation) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance
Appraisal) การบริหารผลตอบแทน (Compensation)
สถาบันธัญญารักษ (2548 : 7-8) ไดกลาวถึงระบบสมรรถนะ วา มีพื้นฐานมาจากการมุง เสริมสรา ง
ความสามารถใหทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อที่วา เมื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถแลว คนจะใชสามารถที่มีไป
ผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย ดังนั้นการนําระบบสมรรถนะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงควรมุงพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององคกรเปนหัวใจสําคัญ และในขั้นตอนการพัฒนาระบบสมรรถนะนั้น องคกรจะตองตระหนักวา
กําลังวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เสมือนกับการวางแผนธุรกิจ ซึ่งจะตองพิจารณาจุดออน จุดแข็ง ตลอดจน
แนวทางที่จะทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย ตามกลยุทธที่กํา หนดไว แลวพิจารณาวาบุคลากรในองคกรตองมี
ความสามารถอยางไร จึงจะทําใหองคกรเหนือกวาคูแขง และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้ ระบบสมรรถนะยัง
ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธขององคกร นั่นคือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) จะชวยใน
การสรางกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ของคนในองคกรใหเปนไปในทิศทาง เดียวกับวิสัยทัศน พันธ
กิจ และกลยุทธขององคกร ซึ่งสมรรถนะหลักนี้จะเปรียบเสมือนตัวเรงปฏิกิริยาใหเปาหมายตางๆ บรรลุไดดีและเร็ว
ยิ่งขึ้นและการนําระบบสมรรถนะมาเปนพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะทําใหองคประกอบตางๆ ของ
องคการบริหารทรัพยากรบุคคลไมวาจะเปนการคัดเลือกและสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการในเรื่องของความกาวหนา หรือการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปในทิศทางและสอดคลองกับพื้นฐานเดียวกัน โดย
เนนที่ศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่เราตองการสราง และพัฒนาองคกร ซึ่งจะมีความสัมพันธกับกลยุทธ
เปาหมายของผลการดําเนินงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศนขององคกร
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นอกจากนี้จะเห็นไดวาการนําระบบสมรรถนะเขามาเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น
ยังคงมีผลทําใหกระบวนการตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธขององคกร
ดวย ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการกําหนดสมรรถนะที่สําคัญตอองคกรนั้น มีจุดเริ่มตนจากการวิ เคราะหกลยุทธและ
เปาหมาย ทางธุรกิจขององคกร ซึ่งทําใหสามารถกําหนดศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่เปนที่ตองการ
ขององคกรได
สรุปไดวา สมรรถนะ มีประโยชนในการสรางกรอบแนวคิดในการกําหนดคุณสมบัติผูจัดการคลังสินคาที่พึง
ประสงคในภาคการเกษตร 4.0 ซึ่งสามารถกําหนดการดู พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคุณลักษณะผูจัดการให
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธขององคการ ชวยใหการคัดเลือกคนเขาทํางานถูกตองมาก
ขึ้น รวมถึงการนําคุณสมบัติมาพัฒนาเปนคูมือเพื่อ นํามาใชในการจัดทําเสนทางความกาวหนาในการพัฒนาและ
ฝกอบรมบุคลากร และใชในการพิจารณาความเหมาะสมในการดํารงตําแหนงที่สูงขึ้นไป รวมถึงชวยในการโยกยาย
ตําแหนงหนาที่ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการจายผลตอบแทนตามระดับ ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลทําให
กระบวนการตางๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธขององคกรดวย
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การบริหารแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน
Guidelines for personnel risk management and personnel development of private
universities

ผูวิจัย

อาจารยวิริยาภรณ ทองสุข
รองศาสตราจารยJดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล
ĂćÝćø÷ŤíĉéćǰǰÝĉîéćöèĊĊ

บทคัดยอ
การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ เพื่อใหไดเห็นขอเท็จจริงวา
ลักษณะของควรมีลักษณะอยางไร นําผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงดานการ
ประกันคุณภาพตอไป การวิจัยเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยแบงการดําเนินการวิจัย จํานวน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการพัฒนาบุคลากรไดกรอบแนวคิด
การวิจัย และขั้นตอนที่ 2 จัดทําแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวามีการบริหารความเสี่ยง 3 ดาน
ไดแก กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขอบขายงานการบริหารความเสี่ยง โครงการสรางคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงสภาพการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D = 0.89)
คําสําคัญ : การบริหาร, การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร
Abstract
Personnel risk management and quality assurance success In order to see what the
nature of the characteristics should look like The results of the research show that the
guidelines for the development of quality assurance risk management will continue.
Research Personnel risk management and personnel development of private universities By
dividing the research process in 2 steps: step 1, conducting the analysis Synthesizing
documents and research related to risk management of the Private University and personnel
development. And the second step, conducted a questionnaire from the research concept
framework derived from content analysis from the study of personnel risk management of
private universities. Found that there were 3 types of risk management, namely risk
management process Scope of risk management Project to create the Risk Management
Committee, the risk management condition of private universities as a whole At a high level
(= 3.53, S.D = 0.89)
Key Words : Administration, Personnel Risk Management, Personnel Development
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บทนํา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ถือเปนหัวใจในการปรับกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งจะตองมุงเนนที่ความสามารถ
(Competency) ของบุคลากรเปนหลัก ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงถือเปนสวนสําคัญที่จะชวยพัฒนา
องคกรใหเกิดประสิทธิผลและเกิดประโยชน สูงสุดทั่วทั้งองคการ ซึ่งจะเห็นไดวา สถาบันอุดมศึกษาไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในสาขาตางๆของสถาบันอุดมศึกษามากกวา 20 ป เพื่อใหผูบริหารมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีความรูและทักษะความชํานาญดานการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธที่ดี
กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไดยึดหลักคุณสมบัติของคณาจารยที่
กอเกิดจากระดับการศึกษาขั้นสูง ตําแหนงวิชาการ และการที่บุคลากรมีผลงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับ รวมทั้งบุคลากร
สายสนับสนุนที่สามารถปฏิบัติหนาที่ข องสถาบันอุดมศึกษาไดอยางดี เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงเรียนรู
และพัฒนาคนสูสังคมจึงตองมีการปรับตัวอยางตอเนื่องเพื่อการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษา
(กัญญามน อินหวาง, 2560)
อยางไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากรในสถาบั นอุดมศึกษาจะตองพบกับความเสี่ยงดานการลาออก การ
โยกยายงานและการขาดบุคลากรที่มีความสามารถตามคุณสมบัติที่หลักสูตรและคณะวิชาตองการ จึงตองมีการ
บริหารความเสี่ยซึ่งงเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการองคกร และเปนเรื่องของสวนรวมที่ทุกคนในองคกร ตั้งแต
คณะกรรมการ ผูบริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรไดมีสวนรวมในการวิเคราะหในเชิงลึก เชิงบูรณาการ
และเชื่อมโยงสัมพันธกับการกําหนดกลยุทธ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององคกร ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีจะเปนการวัดความสามารถและการดําเนินงานของบุคลากรภายในองคกร ซึ่งจะตองดําเนินงานบน
พื้นฐานของ 3 องคประกอบที่สําคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal
Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เปนการดําเนินการซึ่ง
ตั้งอยูบนสมมุติฐานในการตอบสนองตอเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความ
เสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให พนักงานภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและ
ภารกิจหลักขององคกร และตระหนักถึงความเสี่ยงสําคัญที่สงผลกระทบในเชิงลบตอองค กรไดอยางครบถวน ซึ่ง
ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปจจัยภายในองคกร และจากปจจัยภายนอกองคกร และเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงานที่ชวยใหผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้ง
เปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในดานตางๆ เชน การวางแผน การกําหนด
กลยุทธ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสามารถ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทําใหรูปแบบ
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององคกรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เชน การตัดสินใจโดยที่ผูบริหารมีความ
เขาใจในกลยุทธ วัตถุประสงคขององคกร และระดับความเสี่ยงอยางชัดเจน รวมทั้งชวยใหการพัฒนาการบริหารและ
จัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางเหมาะสม โดยพิจารณา
ถึงระดับความเสี่ยงในแตละกิจกรรมและการเลือกใชมาตรการในการบริหารความเสี่ยง (John C. Hull, 2009)
ในปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีแนวทางการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกแหงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบันขึ้น มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดวางระบบและการดําเนินการปองกันความเสี่ยง ใหมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสถาบันใช เปนแนวทางในการกํากับ ดูแลเชิงนโยบาย
ตามบทบาทและภารกิจที่เหมาะสมกับ สภาพการณปจจุบันและอนาคต การบริหารความเสี่ยง เปนตัวชี้วัดหนึ่ง เพื่อ
บริหารป จ จัย และควบคุม กิจกรรม รวมถึงกระบวนการการดํา เนิน งานต า งๆ เพื่ อลดสาเหตุข องและโอกาส ที่
มหาวิทยาลัย จะเกิดความเสียหาย ใหมีระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายของ
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มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ เปนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง มหาวิทยาลัย แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ใหมี
การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ ใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการที่ดี และเป นสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2551)
จากการศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป พบวา กําหนดใหมีโครงสราง
นโยบาย วัตถุประสงค และคณะกรรมการผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ สํานัก ศูนยการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการอุดมศึกษา มีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับวัตถุประสงคของการจัดวางระบบควบคุมภายใน (The Committee of Sponsoring Organization : COSO)
และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management :ERM) (สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย, 2552) ความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาสามารถแยกลักษณะและประเภทคือ 1) ความ
เสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดยุทธ และนโยบายในการบริหารงานที่
เหมาะสมชัดเจนหรือไมเพียงใด 2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนครอบคลุมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการอุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานวามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด 3) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเสียง
ที่เกิดจากความไมพรอมในเรื่องงบประมาณการเงิน และการควบคุมรายจายที่เกินความจําเปนตางๆ และ 4) ความ
เสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวของได หรือกฎระเบียบที่มีอยูไมเหมาะสม หรือเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน หรือ
ปฏิบัติไดทันตามเวลาที่กําหนดแตอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) มีขอเสนอแนวทางการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
ทุกระบบบริหารการศึกษา คือ 1) แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุก
หนวยงานในสังกัดเปนคณะทํางาน ทั้งนี้ตองกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงดวย 2) มีการ
วิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย การประเมินความเสี่ยง และการจัดลําดับความเสี่ยง 3) มีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง โดยมีมาตรการสรางความรูความเขาใจในการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับ 4) มีการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง และ 5) มีการสรุปและรายงานผล ตลอดจนเสนอแนวทางในการแกไ ข
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด จากแนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงดานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่อางแลวขางตน สรุปไดวา ความเสี่ยงดานทรัพยากรมนุษย
เปนความเสี่ยงมากที่สุ ด สถาบัน อุดมศึกษาจึ งควรมีรูป แบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงดา นนี้ โดยให
ความสําคัญเปนพิเศษกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และจะตองมีคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะหความเสี่ยง มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง มีการดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง และมีการสรุปและรายงานผลตอผูบริหารสูงสุด
ปจจั ยสํ าคั ญของการบริหารงานเพื่อใหเกิด คุณภาพและสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
รวมทั้ ง สามารถอยู ร อดได นั้ น คื อ บทบาทภาวะผู นํ า และความสามารถในการจั ด การของผู บ ริ ห ารของ
สถาบันอุดมศึกษา (มานิต บุญประเสริฐ และคณะ, 2549:1) ซึ่งผูที่ดํารงตําแหนงผูบริหารในมหาวิทยาลัย ไดแก
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดี เปนผูบริหารระดับสถาบันและคณะวิชา มีหนาที่ในดานการวางกล
ยุทธการบริหารจัดการดานวิชาการและการบริหารทรัพยากรโดยมุงเปาหมายไปสูคณะวิชา นอกจากนี้หัวหนา
ภาควิชา ซึ่งถือวาเปนผูบริหารระดับภาควิชา มีหนาที่ในการจัดการดานหลักสูตร และการเปดรายวิชาตางๆ จะตอง
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห และมีความรู ความเขาใจในดานวิชาการเปนอยางดี รวมทั้งมีทักษะดานการจูงใจ
การรับรูวัฒนธรรมองคการ การรวมรับผิดชอบตอการตัดสินใจของกลุม ซึ่งประสบการณเบื้องตนนี้เปนสิ่งจําเปนที่

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561



ตองเตรียมการและการพัฒนาผูที่ดํารงตําแหนงใหพรอมที่จะเปนผูบริหารตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการใน
ยุ ค ที่ ต อ งแข ง ขั น และการสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ เป น ต น อย า งไรก็ ต าม พบว า
ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (2545-2549) ไดระบุมาตรการและกลไกหลัก ของการพัฒนา
ผู บ ริ ห ารไว ใ นวิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษา คื อ “ส ง เสริ ม การพั ฒ นาภาวะผู นํ า เพื่ อ สร า งวิ สั ย ทั ศ น แ ละ
ความสามารถในการบริหารอุดมศึกษาของบุคลากรในระบบอุดมศึกษา เพื่อเปนแกนนําทําใหเกิดการเรี ยนรู แสดง
ความเข ม แข็ง ขององค การวิ ช าการ” นอกจากนี้ ยั ง พบว า กรอบแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 15 ป ฉบั บ ที่ 2
(พ.ศ. 2551-2565) มีเปาหมายคือ “การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู
ตลาดแรงงานและพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวั ตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การ
กํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิง
ระบบ” (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550: หนา 23) ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะวิชา
ไดแก คณบดี รองคณบดี จึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถทั้งทางดานวิชาการและการบริหารทรัพยากรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด มีวิสัยทัศน มองการณไกล มีคุณธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมวิชาการตองเขาใจถึงธรรมชาติ
ของคณะวิช าและสาขาวิ ช าต า งๆ และมี กลยุ ทธ ในการใหคํา ปรึกษาหารือ ต องใชภ าวะผู นํา ความอดทนและ
ความสามารถในการโนมนาวใหผูอื่นปฏิบัติตาม เพราะลักษณะหนาที่ของมหาวิทยาลัยนั้นตองพัฒนาสติปญญาและ
ความสํานึกตอสังคมสวนรวมดวยปรัชญาการจั ดอุดมศึกษาที่หลากหลาย ทั้งยังตองมีความเขาใจภารกิจของการ
พัฒนา ซึ่งมีความแตกตางจากการบริหารองคการอื่นในดานหนาที่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ
ออกไปเพื่อรับใชประเทศและหนวยงานหรือองคการอื่น ๆ ซึ่งการเปนผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาตองใชเวลาและ
แนวทางการพัฒนาที่สามารถสรางบุคคลใหมีคุณภาพตอไป (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)
อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวา ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรในสวนของการประกัน
คุณภาพในมหาวิทยาลัยเอกชนจํานวนนอย ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึ งการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร
กับความสํ าเร็จของการประกันคุ ณภาพเพื่อใหได เห็นขอเท็จ จริงว าลั กษณะของควรมี ลักษณะอยา งไร เพื่ อนํ า
ผลการวิ จั ย ที่ แ สดงใหเ ห็น ถึง แนวทางการพั ฒ นาการบริห ารความเสี่ ย งด า นการประกัน คุ ณ ภาพต อไป ดั ง นั้ น
คณะผูวิจัยจึงตองการศึกษาถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับประสิทธิผลดานการพัฒนาวิชาการ
ระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อใหไดเห็นขอเท็จจริงวาลักษณะของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดาน
การพัฒนาบุคลากรระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมีลักษณะอยางไร เพื่อนําผลการวิจัยที่แสดงใหเห็น
ถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับประสิทธิผลดานการพัฒนาวิชาการตอไป
คําถามการวิจัย
1. ลักษณะการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน ควรมี
ลักษณะอยางไร
2. แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับ การพัฒนาบุคลากรในคณะวิชาของมหาวิทยาลัย
เอกชน ควรเปนอยางไร
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วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นบุ ค ลากรกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรในคณะวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
2. เพื่อหาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากรในคณะวิชาของมหาวิทยาลัย
เอกชน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยคาดวาจะเกิดประโยชนตอผูบริหารและบุคลากรทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษาและ
ผูปฏิบัติงานทุกหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังตอไปนี้
1. ไดขอ มูลเกี่ยวกับลักษณะการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชน
2. ไดผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นถึงการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่เหมาะสม
3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันการศึกษาอื่นๆสามารถนําแนวทางขององคประกอบสําคัญที่
เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพภายในที่เหมาะสมตอไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหจาก แนวคิด
ดานการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลงานวิชาการ มาใชในการสรางกรอบการวิจัย ดังนี้
IV ตัวแปรอิสระ
DV ตัวแปรตาม
การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร
1) กระบวนการบริหารความเสี่ยงดาน
บุคลากร ไดแก
(1) การกําหนดวัตถุประสงค
(2) การระบุความเสี่ยง
(3) การประเมินความเสี่ยง
(4) การสรางแผนจัดการ
(5) การติดตามสอบทาน
2)แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
(1) การกําหนดความเสี่ยงที่เผชิญอยู
(2) การหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยง
(3) การโอนความเสี่ยง
(4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(5) การคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุด

การพัฒนาบุคลากร
- แผน/ โครงการการพัฒนาบุคลากร
- ผลิตผลงานวิชาการเพื่อใชในการเรียนการสอน
- มีบทความไดรับ การยอมรับระดับ ชาติและ
นานาชาติ
- มีงานวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก
- บุคลากรไดรับตําแหนงทางวิชาการ
- ใช แ ละการพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การ
เรียนรู
- จัดกิจ กรรมการเรี ยนการสอนใหมเพื่ อพัฒนา
ผูเรียน

การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรกับการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเอกชน
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ไดแบงการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้ นตอนที่ 1 ดํ า เนิ น การวิ เคราะห สั ง เคราะหเ อกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ย วข องกับ การบริ หารความเสี่ ย งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการพัฒนาบุคลากรไดกรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2
1) จัดทําแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
จากขั้นตอนที่ 1
2) ดําเนินการใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา
3) ทําการสํารวจกับผูบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชน
4) นําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ไดแก ลักษณะของการบริหารความเสี่ยงกับการพัฒนาบุคลากร
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คือ ผูอํานวยการ หัวหนาสาขาวิชา คณบดี และอาจารยประจําคณะวิชาและมหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยเอกชน รวม 420 คน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูบริหารระดับสาขาวิชา ระดับคณะวิชา และอาจารยของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งไดกลุมตัวอยางจากการเปดตารางจํานวน 201 คน
ในการเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบความนาจะเปน (Probability Sampling)โดยใชการสุม
ตัวอยางแบบแบงประเภท (Statify Random Sampling) โดยแยกกลุมตัวอยางออกเปน รองอธิการบดี ผูชวย
อธิการบดี คณบดี รองคณบดี หัวหนาสาขาวิชา ผูอํานวยการ และอาจารยประจําหลักสูตร
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในขั้นตอนนี้เปนแบบสอบถาม ซึ่งมี 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาบุคลากร
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคาชนิด 5 มาตราวัดดังนี้
5 หมายถึง ขอความนั้นมีการใชลักษณะบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรมากที่สุด
4 หมายถึง ขอความนั้นมีการใชลักษณะการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรคอนขางมาก
3 หมายถึง ขอความนั้นมีการใชลักษณะการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรปานกลาง
2 หมายถึง ขอความนั้นมีการใชลักษณะการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรนอย
1 หมายถึง ขอความนั้นมีการใชลักษณะการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคาชนิด 5 มาตราวัดดังนี้
5 หมายถึง ขอความนั้นมีผลการดําเนินการที่สําเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวในแตละปการศึกษาอยางตอเนื่อง
4 หมายถึง ขอความนั้นมีผลการดําเนินการที่สําเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวในแตละปการศึกษาคอนขางมาก
แตไมสม่ําเสมอ
3 หมายถึง ขอ ความนั้ น มี ผ ลการดํ า เนิ น การที่ สํ า เร็จ ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ตั้ ง ไว ใ นแต ล ะป การศึ กษาไม บ อ ย
แตยังคงปฏิบัติ
2 หมายถึง ขอความนั้นมีผลการดําเนินการที่สําเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวในแตละปการศึกษาปฏิบัตินานๆครั้ง
1 หมายถึง ขอความนั้นมีการดําเนินการที่สําเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไวในแตละปการศึกษานอยที่สุด
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
การวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล 2 ตอน
ตอนที่ 1 ทํ า การวิ เคราะหขอมู ล ทั่ ว ไปและขอมู ล แสดงความคิ ด เห็น ด า นการบริหารความเสี่ ย ง และ
ประสิทธิผลงานวิชาการ ของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency)
คารอยละ (Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)และคาเฉลี่ย (Mean)
ตอนที่ 2 ทําการสัมภาษณดานการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาบุคลากรกับผูบริหารและอาจารย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน
จากการศึกษาการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวามีการบริหารความเสี่ยง 3
ดาน ไดแก กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขอบขายงานการบริหารความเสี่ยง โครงการสรางคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงสภาพการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.53, S.D = 0.89)
ขั้นการกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.44, S.D = 0.96)
สถาบันกําหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากขอมูลพื้นฐานของสถาบัน อยูในระดับมาก
( X = 3.64, S.D = 0.86) มีการกําหนดขอบขายการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา ( X = 3.78, S.D = 0.85) และมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย
เอกชน อยูในระดับมากที่สุด ( X = 3.82, S.D = 0.83) สภาพงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.60, S.D = 0.86) ดานการเตรียมพรอมการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับมาก ( X = 3.63, S.D = 0.83) การวางแผนจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายการทํางาน ( X = 3.82, S.D = 0.83) และการจัดเก็บขอมูลหลักฐานงานตาม 4 ภารกิจ
ตามเกณฑการประกันคุณภาพ ระดับ คณะวิชา ( X = 3.78, S.D = 0.85) อยูในระดับมากที่สุด
จากการศึกษาองคประกอบ พบวา กระบวนการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก
การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา การกําหนดวัตถุประสงคการบริหาร
ความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา เชน
การระบุความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา การ
จัดการความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพ
การศึกษา การติดตามและเฝาระวังความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึ กษา และการรายงานและเผยแพรการ
บริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา
ขอบขายงานบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร ไดแก ดานวิชาการ เชน การอบรม
สัมมนาใหความรูความเขาใจดานคุณสมบัติของการเปนอาจารย ดานทรัพยากรบุคคล เชน การพัฒนาบุคลากร
คณะทํางานดวยการอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โครงสรางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดแก
1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สํานัก และศูนย 2) กําหนดคุณสมบัติกรรมการคือ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สํานัก และศูนย 3) จํานวน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับคณะ สํานัก และศูนย 4) วาระการดํารงตําแหนงไดแก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
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มหาวิทยาลัย อยูในวาระ 4 ป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ สํานัก และศูนยอยูในวาระ 4 ป 5) การ
กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ข องการบริ ห ารความเสี่ ย งคื อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
คณะกรรมการระดับคณะ สํานักและศูนย
ผลการตรวจสอบรางแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการตรวจสอบรางรูปแบบการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยผู ทรงคุ ณวุฒิ จํา นวน 6 คน คณะผูวิ จัย นํา เสนอรางรูปแบบตอผูทรงคุ ณวุ ฒิ ด วยการจัด สัม มนาอิง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ (Connoisseurship) เพื่ อ ให ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ วิ พ ากษ วิ จ ารณ ใ ห ข อ เสนอแนะร า งรู ป แบบ จากนั้ น
คณะผูวิจัยปรับปรุงรูปแบบตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําเสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม
และความเปนไปไดของรูปแบบอีกรอบหนึ่ง โดยพบวาเปนไปตามที่ คณะผูวิจัยรางแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย มีป ระเด็นสาระสําคัญ ที่นํา มาอภิปรายผลหลายประการ ซึ่ง จากผลการศึกษา พบว า
การบริหารความเสี่ยง 3 ดาน ไดแก กระบวนการบริหารความเสี่ยง ขอบขายงานการบริหารความเสี่ยง โครงการ
สรางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและสภาพการบริหารความเสี่ยงที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การระบุความ
เสี่ยงดานบุคลากรที่ขาดคุณสมบัติการเปนอาจารยประจําหลักสูตร การจัดการความเสี่ยงในการประกันคุณภาพ
การศึกษา การจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามและเฝาระวังความ
เสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานและเผยแพรการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพ
การศึกษา และพบวาผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา โดยภาพรวมมีความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของประภาพรรณ รักเลี้ยงและกัญญามน อินหวาง (2557) เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่
มีผลตอประสิทธิผลงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเอกชน ภาคเหนือตอนลา ง มีวัตถุประสงคเพื่อหาระดับการบริหาร
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง เพื่อหาระดับประสิทธิผลงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง และเพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานที่มีผล
ตอประสิทธิผลงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนลาง กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารระดับสาขาวิชาและ
อาจารยของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาคเหนือตอนลาง 3 สถาบันที่เนนประเภทมหาวิทยาลัย จํานวน 143 คน
สุมตัวอยางดวยวิธีแบบแบงประเภทเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานคาสถิติการวิเคราะหการถดถอย ผลงานวิจัยพบวา
การบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ในรายงานมีระดับการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับมาก
เพื่อพิจารณารายองคประกอบพบวาอยู ในระดับมาก โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง เปนองคประกอบที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหอิทธิพลของการบริหารความเสี่ยงดานการ
ปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิผลงานวิชาการในมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนลาง พบวาการบริหารความเสี่ยง
ดานการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเอกชนภาคเหนือตอนลางโดยใชตัวแปรยอยดานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
แนวทางในการบริหารความเสี่ ยง และความเสี่ ยงดา นการปฏิบั ติง าน มี ผลตอประสิ ทธิ ผลงานวิ ชาการอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มี อิทธิผลทางบวก ไดแก การประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
มีการติดตามสอบถามความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน มีการหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน และมี
ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางลบ ไดแก มีการระบุความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน มีการ
โอนความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน โดยตัวแปรการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติงานดังกลาวรวมกันพยากรณ
ประสิทธิผลงานวิชาการไดรอยละ 40
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นอกจากนั้นผลวิจัยยังพบวา จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวาโดยภาพรวมทั้ง 4
มีความเหมาะสม คือ การจัดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การกําหนดกิจกรรมความเสี่ยง การทําความเขาใจกับ
บุคลากรทุกฝายเพื่อขอความรวมมือและมีสวนรวม ควรมีการรวมกลุมระดมสมองและวิเคราะหสถานการณขอมูล
จริง การรายงานการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง เชนการกําหนด วัตถุประสงคของการรายผล รวบรวมขอมูล
ในการรายงานผล การจัดทํารูปเลมการรายงาน การรายผลผลการดําเนินงาน มีการกําหนดขอบขายการบริหาร
ความเสี่ยงสอดคลองกับการประกันคุณภาพดานดานวิชาการ เชน จัดใหมีการอบรม สัมมนาใหความรู ทบทวนให
ความรู ตรวจสอบการดําเนินงานการจัดทําเอกสารคูมือการประกันคุณภาพ รวมทั้งดานความเปนประโยชนดาน
ทรัพยากรมนุษย เชน กําหนดคุณสมบัติดานความรู ความสามารถของผูทํางานประกันคุณภาพคุณภาพของผูตรวจ
ประกันคุณภาพภายในและผูไดรับมอบหมายงานประกันคุณภาพซึ่งจากผลการวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดงานวิจัยของ
มนสิชา แสวัง (2553) เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาระดับความเสี่ยงรวมทั้งแนวทาง
ในการจัดทําการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใน 4 ดาน มีความเสี่ยงอยูในระดับนอย สามารถยอมรับความเสี่ยงได แตตองมีกิจกรรมควบคุมในทุกๆดานแนวทาง
ในการจัดทําการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแก การจัดอบรมสงเสริมความรูความเขาใจเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงแกผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยใหความสําคัญ
ตอความเสี่ยงดานยุทธศาสตร เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สวน
ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณไดแกความเสี่ยงตอการไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลลดลงใน
อนาคต คณะผูวิจัยเล็งเห็นวา งานดานการบริหารความเสี่ยงบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรตองมีการวางแผน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งควรมีการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน รวมทั้งการประกันคุณภาพ
มีความเกี่ยวของและตอเนื่องกัน ซึ่งตองวางแผนปรับปรุงและควรนําตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในตอไป ดังนั้นจึงควรใหความรูความเขาใจ โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการสัมมนาเพื่อสรางเจตคติที่ดีใหเกิดความตระหนัก และทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพใหเกิดแก
บุคลากร ตลอดจนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการทํางานใหดี ขึ้น ซึ่งคณะผูวิจัยเห็นวาการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเอกชนควรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานมาตรฐานของคุณสมบัติและการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องดวยการทําผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยเผยแพรในฐานขอมูลที่สามารถเขาสูตําแหนง
วิชาการได รวมทั้งการพัฒนาตนเองดานการศึกษาตอ การพัฒนาตนเองดานอาชีพ ดานภาษาตางประเทศเพื่อให
สามารถเพิ่มพูนความรู ทักษะตอไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. การบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรมีความเกี่ยวของกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น
ควรดําเนินการอยางเปนรูปธรรมในมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการแลว
ยังสามารถกอใหเกิดแนวทางการพัฒนาบุคลากรและดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีกระบวนการมากขึ้น
ดังนั้น ผูบริหารทุกคนควรใหความสําคัญและตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองมีดวยการสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรดวยการสรางความรูความเขาใจคุณสมบัติของบุคลากรทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา
2. ควรมีการใหความสําคัญตอประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงดานบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร
อยางตอเนื่องทั้งที่เปนไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของบุคลากรทุก
ระดับและทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาบุคลากรทั้งดาน 4 ภารกิจและดานการพัฒนาตนเองเพื่อสรางคุณคาใหกับ
วิชาชีพของตน
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3. การบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการและการเตรียมพรอมดานวิชาการ ดานบริหารจัดการงบประมาณ
และดานทรัพยากรมนุ ษย รวมทั้งการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกมีความสัมพันธตอกัน ดังนั้น ในการดําเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยควรดําเนินการประเมินมีการติดตามสอบทานความเสี่ยงทุกดานที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งมีการ
หาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงในการประกันคุณภาพและมีระบบและกลไกการบริหารงานวิชาการทุกดาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิชา
2. ควรมีการศึกษากลยุทธการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเอกชนและภาครัฐ
3. ควรมีการประเมินการนํารูปแบบการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหไดผลที่แทจริงที่สามารถ
นําไปใชไดจะทําใหทราบถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ผูบริหารสามารถนําไปปฏิบัติงานได
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอผูใช
บั ณ ฑิ ต ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแหง ชาติ ผู วิ จั ย จึ ง ได กํา หนดเป น
วัตถุประสงคของงานวิจัยไว 2 ขอ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอ
ผูใชบัณฑิตตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ2) เพื่อศึกษาอิทธิผล
ของคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ที่ มี ต อ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูใชบัณฑิต ณ สถานประกอบการ ที่มีผูสําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตอําเภอปทุมธานี เขาปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ
ภายใน 1 ป นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2559 จํานวนทั้งสิ้น 214 คน ผลการวิจัย พบวา ลักษณะงาน
ที่บัณฑิตไดรับมอบหมาย เกี่ยวของกับ การจัดการคิดเปนรอยละ 39.25 รองลงมาคือ การจัดการการขนสงสินคา
คิดเปนรอยละ 30.38 สําหรับระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการ
มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต รุ น ป ก ารศึ ก ษา 2559
ഥ = 4.65) และเมื่อจําแนกตาม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (
ഥ = 4.86) มีผลตอความ
รายดานทั้ง 5 ดาน พบวา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ (
พึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจเกือบทุกดานควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาดาน
ทั ก ษะการทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น การมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ทั้ ง ในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได มี
ประสบการณตรงในสวนนี้ ซึ่งถือเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิต และสามารถปฏิบัติงานในองคการอยางมีความสุข
และประสบความสําเร็จ และควรมีการจัดการเรียนการสอนที่ฝกใหผูเรียนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการสื่อสาร
ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
คําสําคัญ : คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค, ผูใชบัณฑิต, ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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Abstract
This research studied academic administration in educational institutions. Desirable
characteristics of graduates towards graduates in accordance with the guidelines of the
National Higher Education Qualifications Framework Therefore, the researcher has
determined that the objectives of the research are 2 items: 1) to study the level of
importance of desirable graduate qualifications to graduates according to the guidelines of
the National Higher Education Qualifications Framework and 2) to study Influence of
desirable characteristics of graduates towards graduates in accordance with the guidelines
of the National Higher Education Qualifications Framework The population used in the
research is graduates at the workplace. With graduates from higher education institutions in
Pathum Thani district Entering work after graduation in that establishment within 1 year
from the date of graduation in the academic year 2016, totaling 214 people. The results of
the research showed that the job characteristics assigned by the graduate Related
Management accounted for 39.25 percent, followed by transportation management.
Accounted for 30.38 percent for graduates' satisfaction levels with Master of Management
Program graduates Bachelor of Business Administration Program And the Bachelor of
Engineering Program Academic year 2016, the Private Higher Education Institutions
ഥ= 4.65) and when classified by 5 areas, it was
overall had the highest level of satisfaction (
ഥ= 4.86) affecting overall satisfaction
found that the interpersonal skills And responsibility (
And almost all aspects of satisfaction should be arranged in the form of teaching and
learning that is related to the skills of working with others. Human relations Both
theoretical and practical in order for students to have direct experience in this section
Which is considered the basis of life and can work in the organization happily and
successfully And should have a teaching and learning program that allows learners to apply
various information technology In the proper operation Including developing courses to
enable learners to practice communication skills, listening, speaking, reading, writing
English more
Key Words : Desirable graduate qualifications, Graduates, National tertiary level

1.บทนํา
การเปลี่ ยนแปลงการบริหารอุด มศึกษาแบบราชการไปสู ก ารกระจายอํานาจการตั ด สิ น ใจใหกับ สภา
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะองคกรกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาในระดับสูงสุดที่มีอิสระในการตัดสินใจและดําเนินการ
ตามอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากกฎหมายที่เกี่ยวของและตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตางๆที่กําหนดโดย
องคกรกลางเชนคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) หรือคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(กพอ.)เพื่อใหเกิดเอกภาพของระบบอุดมศึกษาไทยการปรับเปลี่ยนดังกลาวเห็นไดชัดเจนจากการดําเนินการเกี่ยวกับ
หลักสูตรซึ่งมีการเปลี่ยนผานจากวิธีการตรวจสอบและอนุมัติกอนดํ าเนินการ(pre-audit) ไปสูวิธีการใหสภา
สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบและอนุมัติดําเนินการเองแลวตรวจสอบภายหลัง (post-audit)โดยแจงคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา(กกอ.)
เพื่ อ ทราบในกรณี ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และเพื่ อ ให ก ารรั บ รองในกรณี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายไดกําหนดไวการเปลี่ยนแปลงอํานาจและความรับผิดชอบดังกลาวทําใหเกิด
ความหลากหลายในแนวคิดและวิธีปฏิบัติมีผลกระทบถึงสังคมโดยรวมในฐานะผูบริโภคบริการอุดมศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาหมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปน
เปาหมายสูงสุดของภารกิจในสถานศึกษากําหนดขอบขายงานวิชาการไว 5 ประการคือหลักสูตรและการบริหาร
หลั กสู ตรการจั ด การเรีย นการสอนการนิ เทศภายในการวั ดและประเมิ นผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงมีตนแบบมาจากการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานวิชาการเนื่องจากกระบวนการในการขออนุมัติตางๆก็ยังคงตองผานทางระบบ
ราชการความคล อ งตั ว ด า นวิ ช าการจึง ช า เมื่ อเปรีย บเที ย บกับ สถาบั น อุด มศึกษาในต า งประเทศอย า งไรก็ต าม
ความก า วหน า ด า นวิ ช าการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พบว า สถาบั น ต า งๆก า วหน า อย า งก า วกระโดด
สถาบั น อุด มศึ กษาได ใหค วามสํ า คั ญ กับ การประกัน คุณ ภาพทางการศึก ษา และมี การดํ า เนิ น งานอย า งจริง จั ง
โดยทั่วไปการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีความคลองตัวมากกวาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ
สถาบันอุดมศึกษา ในกํากับของรัฐมากมาย ในการบริหารงานจะเนนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมไดรับเงินอุดหนุนจากราชการ ดังนั้น ตนทุนการดําเนินงานจึงมีความสําคัญกับความอยู
รอดของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกําหนดแผนงานและดัชนีชี้วัดความสําเร็จกอนการ
ดําเนินงาน กลาวไดวา ภารกิจของการบริหารการศึกษา (The task of educational administrators) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองกอใหเกิดการพัฒนาคนใหมีความรู ความเขาใจ (Cognition) ความซาบซึ้ง เจตคติ
คานิยม (Affection) และสามารถนําไปปฏิบัติ (Action) เพื่อการ พัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจการเมืองการ
ปกครองสังคมและวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามภารกิจหรือพันธกิจของสถานศึกษาแตละระบบซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถเปนเลิศไดตามพันธกิจที่ตั้งไว
จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของสรุปไดวา สถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะภาคเอกชน
สมควรดําเนินการผลิตบัณฑิตใหพนจากสภาพวิกฤตทางคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อผลิตกําลังคนสูตลาดแรงงาน
และเปนที่พึ่งของสังคมได เนนใหบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองตามกระบวนการของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
เพื่ อ ให บ รรลุ สู ค วามเป น ผู ร อบรู ท างวิ ช าการ สามารถเรี ย นรูเ ท า ทั น โลก เรี ย นรูต ลอดชี วิ ต พร อมรับ สภาพที่
เปลี่ ยนแปลง เปน บัณ ฑิตที่ เพี ยบพรอมดา นคุ ณธรรม จริยธรรม รับ ผิดชอบตอตนเองต อองคกรและต อสั งคม
ตระหนักในการสรา งจิ ต สํ านึ กสาธารณะ มี ความเกื้อกูล ต อผู คนรอบขา งและรูรักสามั ค คี ซึ่ ง ผู วิจั ย ได รวบรวม
คุณลักษณะเดนๆ ทั้งหลายไวเปน 3 องคประกอบหลัก คือ ดานความรู ความสามารถดานวิชาการ/วิชาชีพ ดาน
คุณธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ ดานความรับผิดชอบตอจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้น เพื่อใหการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรของสังคมมีความรูดานวิชาการ และทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานสากล
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดในดาน 1) คุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยม
พื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน 2)ความรู มีองคความรูใน
สาขาวิชาอยางกวางขวาง และเปนระบบ ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวขอ ง สําหรับหลักสูตร
วิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบัน
ที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักใน
ธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบัง คับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 3) ทักษะทางปญญา สามารถคนหา
ขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และ
ใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหม ในการแกไขปญหาไดอยาง
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เหมาะสม 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมได
อยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจน
และตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสามารถศึกษา และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและ
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูล
ขาวสารอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของ
การนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได ซึ่งคุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญ เพื่อนําไปสูการ
เพิ่ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพการแข ง ขั น ทั้ ง ภายในประเทศและต า งประเทศ โดยการสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันที่นําขอมูลจากการสํารวจมาใชประโยชนในการวางแผนเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันใหตรงตามความตองการตอไป ทั้งนี้ คณะผูวิจัยเห็นควรใหมีการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มี
ตอผูใชบัณฑิตตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทเพื่อสามารถเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทั้งดานการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษาเพื่อใหเหมาะสมตอความตองการของตลาดแรงงานตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัย คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอผูใชบัณฑิตตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผูวิจัยจึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคของงานวิจัยไว 2 ขอดังนี้
1.1 เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอผูใชบัณฑิตตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
1.2 เพื่อศึกษาอิทธิผลของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอผูใชบัณฑิตตามแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3. ขอบเขตการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่มีตอผูใชบัณฑิตตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สามารถนํามากําหนดเปนขอบเขตการวิจัยที่สําคัญได
ดังนี้
1.3.1 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบงไดเปน 2 ประเภท
1.3.1.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ไดแก สถานภาพบัณฑิต และ สถานภาพ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา/นายจ า ง/ผู ป ระกอบการ/ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ณ สถานประกอบการ ที่ มี ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเขาปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษา และ ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ
ประสงค ซึ่งแบงเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดาน
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ นายจาง/
ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิต ทีม่ ีตอผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา รุนปการศึกษา 2559 แบงเปน 5 ดาน
ไดแก 1) ดานคุณธรรม จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.2 การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาจากประชากรที่เปนผูบังคับบัญชา/นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใช
บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ มี ต อผู สํ า เร็จ การศึก ษาหลั กสู ต รมหาบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต ป การศึ ก ษา 2559 ที่ เ ข า
ปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จการศึกษา เฉพาะกรณีที่เปน
1.3.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทํางานอยูในประเทศไทยเทานั้น
1.3.2.2 ผูสําเร็จการศึกษาที่ทํางานอยูในสถานประกอบการนั้นๆ ที่ทํางานภายใน 1 ป

4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
นํ า ข อมู ล และสารสนเทศขอมู ล ที่ ไ ด รั บ จากการวิ จั ย ครั้ง นี้ ม าใช ป ระโยชน ในการวางแผน และนํ า มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหสอดคลองกับความตองการของประเทศตอไป

5. กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

สถานภาพทั่วไปของบัณฑิต
- หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษา
- ลักษณะงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
- อายุงานของบัณฑิต

ระดับความสําคัญของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ดานความรู
- ดานทักษะทางปญญา
- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
- ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ดานความรู
- ดานทักษะทางปญญา
- ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัย
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6. วิธีดาํ เนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูบังคับบัญชา นายจาง ผูประกอบการ /ผูใช
บัณฑิต ณ สถานประกอบการ ที่มีผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขาปฏิบัติงานหลังจากสําเร็จ
การศึกษาในสถานประกอบการนั้นๆ ทั้งนี้ มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสู ตรการจัดการมหาบัณฑิต จํานวน 14
คน หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 303 คน รวม ทั้งสิ้น 317 คน

7. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
7.1 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพทั่วไปของผูสาํ เร็จการศึกษา รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษา และ
ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งแบงเปน 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา / นายจาง/ ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตที่มีตอ
ผูสําเร็จการศึกษา แบงเปน 5 ดาน ไดแก
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ประกอบดวย
8.1 แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสาํ เร็จการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต และบัณฑิต
รุนปการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมู ล สถานภาพทั่ ว ไปของผู ใช บั ณ ฑิ ต ลั ก ษณะแบบสอบถามเป น แบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) ประกอบดวยคําถามจํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของบัณฑิต ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ประกอบดวยคําถามจํานวน 3 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และ
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา / นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวย
แบบสอบถามที่เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 55 ขอ ดังนี้
1) แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค
มีเกณฑในการใหคาของน้ําหนักการประเมินเปน 3 ระดับ ดังนี้
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ระดับความสําคัญ
คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
นอย
กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
ปานกลาง
กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
มาก
กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/ นายจาง /ผูประกอบการ
/ ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีเกณฑในการใหคาของน้ําหนักการประเมินเปน5 ระดับ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
คาน้ําหนักคะแนนของตัวเลือกตอบ
นอยที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 1 คะแนน
นอย
กําหนดใหมีคาเทากับ 2 คะแนน
ปานกลาง
กําหนดใหมีคาเทากับ 3 คะแนน
กําหนดใหมีคาเทากับ 4 คะแนน
มาก
มากที่สุด
กําหนดใหมีคาเทากับ 5 คะแนน
ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูบังคับบัญชา /
นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร รุนปการศึกษา 2559 ในสว นของจุดแข็ง
จุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิต และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
8.2 แบบสัมภาษณเจาะลึกผูบงั คับบัญชา /นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต ร รุ น ป ก ารศึ กษา 2559 ในส ว นของ ความคาดหวั ง เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมของบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น ฯ
ที่ผูประกอบการตองการ และ ความคาดหวังเกี่ยวกับทักษะอื่นๆ ของบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผูประกอบการ
ตองการ

9. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบว า ส ว นใหญ ลั กษณะงานที่ บั ณ ฑิ ต ได รับ มอบหมาย เกี่ย วขอ งกับ การจั ด การคิด เป น
รอยละ 39.25 รองลงมาคือ การจัดการการขนสงสินคา คิดเปนรอยละ 30.38 บริการขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ
9.81 วิศวกรซอมบํารุง และอุปกรณ คิดเปนรอยละ 7.00 การจอง ขายตั๋วโดยสาร คิดเปนรอยละ 4.67 ลักษณะงาน
อื่นๆ คิดเปนรอยละ 4.21 งานออกแบบ คิดเปนรอยละ 3.28 และ การสื่อสาร คิดเปนรอยละ 4.21 ตามลําดับ
ความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการ
จัด การมหาบั ณฑิ ต หลั กสูต รบริหารธุ รกิจบั ณ ฑิต และหลักสูต รวิ ศวกรรมศาสตรบั ณฑิ ต รุน ป การศึ กษา 2559
จากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดานคุณธรรม จริยธรรม ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 2.92-2.99 ซึ่งสามารถเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ตามเกณฑในการวิเคราะหและแปลผลขอมูลไดดังนี้
ความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตรุนปการศึกษา 2559 จาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดานคุณธรรม จริยธรรมเปนรายขอที่อยูในระดับมาก ไดแก มีระเบียบวินัย และความตรง
ഥ = 2.99)
ตอเวลา, การรูจักใหอภัยและใหโอกาสผูอื่น และ มีความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูรวมงานและผูอื่น (
ഥ = 2.98) มีสัมมา
มีความซื่อสัตยสุจริต และ มีความเขาใจคน เขาใจโลก สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุ ข (
คารวะ รูจักกาลเทศะ เชื่อฟงผูบังคับบัญชา, มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ , ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ
ഥ = 2.97) มีความรับผิดชอบและเอาใจใสตองานในหนาที่, มีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน
การเคารพในสิทธิของผูอื่น (
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ഥ = 2.96) มีวุฒิภาวะทางอารมณ และ มีบุคลิกภาพและการวางตัวที่
และ รักษาผลประโยชนของหนวยงาน (
ഥ = 2.94) และ การประพฤติตนอยูในศีลธรรมอันดี (
ഥ = 2.92) ตามลําดับ
เหมาะสมเปนแบบอยางที่ดี (
ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสํา เร็จการศึกษาหลักสูตร
การจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รุนปการศึกษา 2559
ഥ = 2.94) และเมื่อจําแนกตามราย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยความสําคัญอยูในระดับมาก (
ดาน ทั้ง 5 ดา น พบว า ทุกด านมีความสําคั ญอยู ในระดับมากเชน กัน เรียงลํ าดั บตามความสํา คัญไดดั งนี้ ดา น
ഥ = 2.96) ดานทักษะทางปญญา และ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใช
คุณธรรมจริยธรรม (
ഥ = 2.95) ดานความรู (
ഥ = 2.94) และ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (
ഥ = 2.92)
รับผิดชอบ (

10. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทําใหทราบระดับความสําคัญของ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ
นําไปสูการแกไข หรือ ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาใหมีคุณภาพตรงตอความตองการของ
ตลาดแรงงานใหดีขึ้น โดยผานกระบวนการของการจัดการโครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือ การจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งคณะผูวิจัยขออภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
10.1 เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รุนป
การศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวม
มีคาเฉลี่ยความสําคัญระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมาก เชนกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรชัย เหลาเขตการณ (2559) ที่ไดทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใชบัณฑิต
กับ คุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค สาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ผลการวิ จั ย พบว า
ผูประกอบการใหความสําคัญกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง 5ดานอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและราย
ดา น แสดงใหเห็น ว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเชื่ อว า การที่ มี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เช น มี ค วามซื่ อสั ต ย สุ จ ริต
มีร ะเบี ยบวิ นั ย ตรงต อ เวลา เสี ย สละ เอื้อเฟ อเผื่ อแผ ต อผูรว มงานและผูอื่น หรือ การมี บุ คลากรที่ มี ความรู
ความสามารถ โดยสามารถถายทอดความรู และเผยแพรความรูใหแกผูอื่นได มีการคิดอยางเปนระบบ สามารถ
วางแผนงาน และมีแนวทางในการทํางานใหมๆ มาใชไดอยางเหมาะสม มีบุคลากรที่มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมงานและบุคคลอื่นๆ มีความคิดเปนเหตุเปนผลเชิงระบบ ยอมจะทําใหการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของ
หนวยงานนั้นๆ ประสบความสําเร็จซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ รุงรัตน หัตถกรรมและคณะ (2559)
ที่ทําการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตามทัศนคติของผูบริหารสถานประกอบการ
พบวา ผูบริหารสถานประกอบการมีระดับความคาดหวังในคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก
และมากที่สุด
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ดานคุณธรรม จริยธรรม เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิต ใหความสําคัญกับ ระเบียบวินัย และ
ความตรงตอเวลา, การรูจักใหอภัยและใหโอกาสผูอื่น และ มีความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผตอผูรวมงานและผูอื่น
เป น อั น ดั บ แรก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ รุ ง รั ต น หั ต ถกรรมและคณะ (2559) ที่ ทํ า การวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตามทัศนคติของผูบริหารสถานประกอบการ พบวา ผูบริหารสถาน
ประกอบการมีระดับความคาดหวังดานคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นของ การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
ดานความรู เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิต ใหความสําคัญกับ มีความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเองใหมีความกาวหน าในความรูเฉพาะดาน และ มีการติดตามขอมูลขาวสาร ความรูเชิงวิชาการอยาง
สม่ําเสมอ เปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงรัตน หัตถกรรมและคณะ (2559) ที่ทําการวิจัยเพื่อศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตามทัศนคติของผูบริหารสถานประกอบการ พบวา ผูบริหารสถาน
ประกอบการมีระดับความคาดหวังดานความรูความสามารถในสวนของมีการคิดริเริ่มสรางสรรคและเรียนรูในสิ่ง
ใหมๆ อยูเสมอ
ดานทักษะทางปญญา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิต ใหความสําคัญกับ มีการคิดอยางเปน
ระบบโดยการใชขอมูลในการแกไขป ญหา และ มีทักษะในการคนหาขอเท็จจริงเพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม เปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัฐ ชวนชม และคณะ (2559) ผลการวิจัยพบวา หาก
บัณฑิตผานกระบวนการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิดจะสามารถทําใหบัณฑิตมีทักษะทางความคิดที่เปนระบบ และ
สงผลใหสามารถแกปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิต
ใหความสําคัญกับ ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ของหนวยงานอยางกระตือรือรนและสมัครใจทั้งในฐานะผูนํา
หรือผูตาม, มีทักษะในการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและความสําเร็จ , มีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง และ มีความขยัน อดทน อุตสาหะ เปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ รุงรัตน หัตถกรรมและคณะ (2559) ที่ทําการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตาม
ทัศนคติ ของผูบ ริหารสถานประกอบการ พบว า ผู บ ริหารสถานประกอบการมี ระดั บความคาดหวั ง ดา นทัก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบในสวนของภาวะความเปนผูน ํา และการปรับตัวใหเขากับหนวยงาน
และเพื่อนรวมงานในระดับมากที่สดุ นอกจากนี้ยังไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ อมรรักษ ทศพิมพ (2558) ที่
ทําการวิจัย การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต พบวา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลนั้น ผูใชบัณฑิตใหความสําคัญกับประเด็น บัณฑิตควรสามารถทํางานเปนทีมไดดี และ
สามารถแกไขขอขัดแยงในกลุมได
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ผูใชบัณฑิต ใหความสําคัญกับ ศึกษาและทําความเขาใจในประเภทปญหาตางๆ ไดอยางถูกตอง เปนอันดับ
แรก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพยระวี รักษ ที่ทําการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตไทยใน
ศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต ของนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยพบวาคุณลักษณะเดนที่ บัณฑิตพึงตองมีและสถานประกอบการให
ความสําคัญคือบัณฑิตตองสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีในการทํางานไดอยางเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ อมรรักษ ทศพิมพ (2558) ที่ทําการวิจัย การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต พบวา ในดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขนั้น ผูใชบัณฑิตใหความสําคัญกับการมีทักษะในการใช
คอมพิวเตอรในงานที่เกี่ยวของและแกปญหาไดอยางเหมาะสม
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10.2 เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการจั ด การ
มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต รุ น ป ก ารศึ ก ษา 2559
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 4 ดาน คือ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ, ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ดานคุณธรรมจริยธรรม และ ดานทักษะทางปญญา ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ
รมมณี อริยา (2557) ไดทําการศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึ ง ประสงค ต ามความต อ งการของผู ใช บั ณ ฑิ ตหลั กสู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ามี เดี ย ทางการแพทย แ ละ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงคอยูในระดับมากที่สุด
เมื่อทําการจําแนกความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม เปนราย
ขอ พบวา ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจในประเด็นของ มีความซื่อสัตยสุจริต และ การเคารพในสิทธิของผูอื่น เปน
อันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญพักตร แกลวทนงค และคณะ (2557) ที่ทําการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตดาน
คุณธรรมจริยธรรมในประเด็นของความซื่อสัตยสุจริต เคารพในจรรยาบรรณวิชาชีพเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญพักตร แกลวทนงค และคณะ (2557) ที่ทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะ
บัณฑิต ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตดานความรู ผลการวิจัยพบวา ผูใช
บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณ ฑิตดานความรูในประเด็นของความสามารถในการบูรณาการความรูใน
วิชาชีพกับความรูในศาสตรอื่น เปนอันดับแรก และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ พงศทร สาตรา (2556)
ที่ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภาครัฐและเอกชนตอการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตดานคุณธรรมจริยธรรมในประเด็นของความ
ซื่อสัตยสุจริตเปนอันดับแรกเชนกัน ดานความรู เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ประเด็นของการติดตามขอมูลขาวสาร ความรูเชิงวิชาการอยางสม่ําเสมอ
ดานทักษะทางปญญา เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจในประเด็นของ การ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาตางๆ ที่ตองปฏิบัติไดอยางเหมาะสม เปนอันดับแรก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับ
งานวิ จั ย ของ จิ รัช ญา งามขํา (2556) ที่ ศึ ก ษาคุณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ มี ผ ลต อการตั ด สิ น ใจรับ บั ณ ฑิ ต เขา ทํ า งาน
ผลการวิจัยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตดานทักษะทางปญญาในประเด็นสามารถสืบคน
และประมวลขอ มู ล นํ า มาใช ในการวิ เคราะหป ญ หาได เป น อัน ดั บ แรก และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ยของ รุง รัต น
หัตถกรรมและคณะ (2559) ที่ทําการวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาตามทัศนคติของ
ผูบริหารสถานประกอบการ พบวา ผูบริหารสถานประกอบการมีระดับความพึงพอใจดานทักษะทางปญญาใน
ประเด็นของสามารถแสดงความคิดเห็นและแกไขปญหาเฉพาะหนาไดถูกตองและรวดเร็ว เปนอันดับแรก
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิต
มีความพึงพอใจในประเด็นของ มีมนุษยสัมพันธที่ดี และสามารถปรับตัวเขากับคนอื่นได เปนอันดับแรก ซึ่งเปน
ทิศทางเดียวกับพงศทร สาตรา (2556) ที่ศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตภาครัฐและเอกชนตอการ
ปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต ผลการวิจัยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลในประเด็น การทํางานรวมกับผูอื่น/ ทํางานเปนทีม เปนอันดับแรก และดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบัณฑิต
มีความพึงพอใจในประเด็นของความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และเขาใจไดงาย เปนอันดับแรก
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจองผูใชบัณฑิต
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พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเด็ น ความสามารถในการสื่ อสารและการประสานงานเพื่ อ ใหง านบรรลุ ต ามจุ ด มุ ง หมาย เป น อัน ดั บ แรก
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัชญา งามขํา (2556) ที่ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่มีผลตอการตัดสินใจรับบัณฑิตเขา
ทํางานผลการวิจัยพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณลักษณะบัณฑิตดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ประเด็นมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได เปนอันดับแรก ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ
ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแปรอิสระดานสถานภาพทั่วไปของบัณฑิต กับตัวแปรตาม คือ ความ
พึงพอใจของ ผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาดวยการทดสอบ T-Test และ การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) พบวา หลักสูตรที่บัณฑิตสําเร็จการศึกษาตางกัน และ
ลักษณะงานที่บัณฑิตไดรับมอบหมายตางกันมีความพึงพอใจดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความพึง
พอใจโดยรวมและความพึงพอใจทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ เพ็ญ
พักตร แกลวทนงค และคณะ (2557)ที่ทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณลักษณะบัณฑิต ผลการวิจัย
พบวา ผูประกอบการที่ปฏิบัติงานในหนวยงานที่แตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตไมแตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ตั ว แปรอิ ส ระด า นระดั บ ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ที่พึง ประสงค กับ ตัวแปรตามคือความพึง พอใจของผู ใช บัณฑิ ตที่มี ตอผูสํา เร็จ การศึกษาด วยการวิเคราะหค วาม
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: ANOVA) พบวา ระดับความสําคัญของคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคดานความรูตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจทุกดานแตกตางกันและพบวา
ระดั บ ความสํ า คัญ ของคุ ณ ลั กษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา ด า น
ความสัมพันธระหวางบุคคล และดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขแตกตางกัน มีความพึงพอใจโดยรวมและ
ความพึงพอใจบางดานไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และ
ดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญามน
อินหวาง (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร ที่ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะดานความรอบรู
และสามารถบูรณาการความรูมาใชในการชวยเหลืองาน มีผลตอประสิทธิผลการบริหารงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติโดยเปนอิทธิพลทางบวก
ผลการทดสอบความสามารถในการทํานายของตัวแปรอิสระดานระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงคที่มีตอตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา / นายจาง / ผูประกอบการ / ผูใชบัณฑิตที่มี
ตอผูสําเร็จการศึกษาโดยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) พบวา ระดับความสําคัญของ
คุณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า นทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห เ ชิ ง ตั ว เลข ร ว มกั บ ด า นความรู และด า นทั ก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุค คล สามารถทํานายความพึงพอใจโดยรวมไดรอยละ 26.4 และพบวา ระดับความสําคัญ
ของคุณลักษณะที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม รวมกับดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และดานทักษะ
การคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข สามารถทํานายความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรมได และพบวา ระดับความสําคัญ
ของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข รวมกับดานความรู , ดานทักษะทาง
ปญญา และดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล สามารถทํานายความพึงพอใจดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดถึงรอยละ 49.90 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิดา จินดามณี
และกัญญามน อินหวาง (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบวา การจัดใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมพรอมดานวิชาการ ดานทรัพยากรมนุษย ดานการปฏิบัติงานตามระบบและกลไก
และการสรางทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพใหเกิดแกบุคลากรและนักศึกษาอยางทั่วถึงตลอดจนนําขอเสนอแนะ
ไปปรับปรุงใหดีขึ้นจะสามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น และสามารถรวมกัน
พยากรณประสิทธิผลของการปฏิบัติงานไดรอยละ 40
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11. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รุนปการศึกษา 2559 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะผูวิจัยขอเสนอแนะในประเด็นสําคัญ 4 ขอ ดังนี้
1. ผลจากการวิจัยพบวา ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานคุณธรรมจริยธรรม
สงผลตอความพึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจดานคุณธรรมจริยธรรม และความพึงพอใจดานทักษะทางปญญา และ
ยั ง พบว า ระดั บ ความสํ า คั ญ ของคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค ด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมร ว มกั บ ด า นทั ก ษะ
ความสัม พั นธ ระหวา งบุ คคลและด า นการคิ ดวิ เคราะหเชิง ตั วเลข สามารถทํ านายความพึ งพอใจดา นคุณธรรม
จริยธรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาควรมีการสงเสริมคุณลักษณะดานคุณธรรมจริยธรรมใหแก นักศึกษา ทั้งในสวน
ของกิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทั้งในดานของการเปนคนดีและคนเกง ซึ่งจะเปนผูที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ
2. ผลจากการวิจัยพบวา ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานความรู สงผลตอความ
พึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจทุกดาน และพบวา ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดาน
ความรู รว มกับ ทั กษะอีก 4 ด า น สามารถทํ า นายความพึ ง พอใจโดยรวมและความพึ ง พอใจทุ กด า นได ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถนําความรู มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดจริง มีการเพิ่มเติมสื่อการสอนใหมีความทันสมัยโดยปรับใหเขากับสถานการณ
3. ผลจากการวิจัยพบวา ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานปญญา มีผลตอความ
พึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจเกือบทุกดาน และยังพบวา หากรวมกั บระดับความสําคัญของคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคดานอื่นๆ ก็สามารถทํานายความพึงพอใจโดยรวมและความพึงพอใจดานอื่นๆ ได ดังนั้น ควรมี
การจัดการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมกระตุนใหนักศึกษาไดมีการคิดอยางเปนระบบ รูจักวางแผน รูวิธีการหา
ขอมู ลและประเมิ นขอมู ลต า งๆ สามารถจัด ลํ า ดับ ความสํา คั ญของปญ หา และนํ าไปสูการกล า ตัด สิ นใจในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษาไดมีแนวทางและประสบการณในการพัฒนาทักษะทางดานปญญา
เพิ่มขึ้น
4. ผลจากการวิจัยพบวา ระดับความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล มีผลตอความพึงพอใจโดยรวม และความพึงพอใจเกือบทุกดาน และยังพบวา หากรวมกับระดับ
ความสําคัญของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคดานอื่นๆ ก็สามารถทํานายความพึงพอใจโดยรวมและความพึง
พอใจดานอื่นๆ ได ดังนั้น ควรมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกเนื้อหาดานทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่น การมีมนุษยสัมพันธ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดมีประสบการณตรงในสวนนี้ ซึ่งถือเปน
พื้นฐานของการดําเนินชีวิตและสามารถปฏิบัติงานในองคการอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ และควรมีการ
จัดการเรียนการสอนที่ฝกใหผูเรียนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะในการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
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การประยุกต์ใช้หลักการ 7R ทางด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าชุมชนเพื่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
Application of 7R principles in logistics for community product transportation
for community economic development

ผู้วิจัย

ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว

บทคัดย่อ
บทความนี้เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการ 7R ทางด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าชุมชนเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าได้ จึงมีความสาคัญที่
ต้องดาเนินการขับเคลื่อนกลไกด้านการขนส่งสินค้าชุมชนไปให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ และระบบโลจิสติกส์สินค้า
ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้านสินค้าชุมชน เพื่อให้สินค้ากระจายออกนอกพื้นที่แหล่ง
ผลิตโดยการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะสามารถลดการเกิดปัญหา
ดังกล่าวได้ และเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างยั่นยืนต่อไป
คาสาคัญ : หลักการ 7R ทางด้านโลจิสติกส์ , การขนส่งสินค้า , สินค้าชุมชน
Abstract
This article is to study the application of 7R principles in logistics for community
product transportation for community economic development. Community product
manufacturers to be able to produce quality products that meet standards Reduce production
costs And meet the needs of consumers Including increasing the competitiveness And create
more value for the product. Therefore, it is important to systematically drive the community
transport system to reach customers. And logistics systems for community products Including
those involved in the supply chain in community products In order to spread the product out of
the production area by expanding the market more widely Both in the country and abroad will
be able to reduce such problems And prepare the farmers for the ASEAN Economic
Community (AEC) to continue to stand firmly
Keywords : 7R principles of logistics, transportation of goods, community products

บทนา
การขับเคลื่อน “เศรษฐกิจฐานราก” ถือเป็น 1 ใน 12 นโยบาย “ประชารัฐ” ที่รัฐบาลปัจจุบันให้ความสาคัญมี
เป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้า สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการ
ทางาน ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เรียกว่า “นโยบาย
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ” (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2559)
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การดาเนิน งานตามนโยบาย “เศรษฐกิจ ฐานราก” คือ สร้างระบบเศรษฐกิจ ของชุม ชนท้ องถิ่นที่ สามารถ
พึ่งตนเอง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม และเป็นระบบเศรษฐกิจ
ที่เอื้อให้ เกิดการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจฐานราก จะต้องมีแนวทางการพัฒนาและการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น ให้ครบ
วงจรมากที่สุด มีการสร้างทุนและ กองทุนที่เข้มแข็ง มีการผลิตพื้นฐาน การแปรรูป การบริการ การตลาด การผลิต
อาหาร และความจาเป็นพื้นฐานเพื่อการดารงชีวิต การอยู่ ร่วมกัน สาหรับคนในพื้นที่อย่างพอเพียง และพัฒนาเป็น
วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจของชุมชน โดยใช้ทั้งความรู้ที่สั่งสมในพื้นที่ หรือที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่ และมี
การพัฒนาให้ทันสมัย พร้อมกับมีเทคนิค วิทยาการและความรู้ เทคโนโลยี มาพัฒนาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับตลาด หรือ
สังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ผู้คนและชุมชนท้องถิ่นโดยรวมสามารถ พึ่งตนเอง มีรายได้มากกว่ารายจ่าย และ
สามารถพัฒนาเป็นผู้ผลิต ผู้สร้างงานบริการต่างๆ จากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง สร้างสรรค์ หลากหลาย มีเอกลักษณ์ ทันสมัย
และเชื่อมโยงกับระบบตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายพอเพียง เพื่อเปิดโอกาสและแบ่งปันให้คนทุกกลุ่ม
ทุกวัยสามารถมีพื้นที่ และมีโอกาสในการร่วมพัฒนาได้อย่างผสมผสานและสร้างสรรค์ รวมทั้ง สามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจอื่นๆ ได้อย่างดี อย่างมีฉันมิตร เป็นธรรม และมีความสัมพันธ์ อย่างเท่าเทียม
จากนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเน้นการส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าเพื่อให้
ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ตลอดจนสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศ เช่น พืชผัก ไม้ผล ส่วน
ใหญ่เป็นพืชเศรษฐกิจสาคั ญที่รัฐบาลจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะรูปผลผลิตสดและแปรรูป การ
ส่งเสริมการผลิตพืชสาคัญดังกล่าวยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ถึงแม้รัฐบาลจะพยายาม
แก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาความซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันระหว่างระบบ
การผลิตการตลาด ตลอดจนการบริหารจั ดการ ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ าการผลิต พืชเศรษฐกิจของไทย
โดยเฉพาะไม้ผลประสบปัญหาผลผลิตในฤดูออกมาพร้อมกัน ในช่วงเวลาสั้นๆ ส่งผลให้ราคาตกต่าและเป็นปัญหามาโดย
ตลอด รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณจ้านวนมาก ในการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะมาตรการเร่งรัด
กระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยการรวบรวมผลผลิต และขนส่งออกนอกแหล่งผลิตโดยเร็วในช่วงผลผลิตกระจุกตัว
ซึ่งมักเกิดความเน่าเสีย ในระหว่างการขนส่ง และคุณภาพตกต่า
ปัญหาที่สาคัญในการผลิตพืชเศรษฐกิจ คือ ผลผลิตคุณภาพดีมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ผลผลิต
สูญเสียง่ายในระหว่างการขนส่ง ส่งผลให้ราคาตกต่า ขาดห้องเย็นสาหรับเก็บรักษาเพื่อยืดอายุผลผลิต ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
การส่งออก เกษตรกรยังขาดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้ง การขาดระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งปัญหาการจัดการโลจิ
สติกส์สินค้าเกษตรของประเทศไทย เกษตรกรไทยซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61 ของประชากรในประเทศจึงอยู่ในสภาวะยังพึ่งพา
ตัวเองไม่ได้ ระดับ การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะที่เป็นองค์กรที่มี
ภารกิจด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเน้นการส่งเสริมและพัฒนา
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดต้นทุนการ
ผลิต และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า
ได้ จึงมีความสาคัญที่ต้องดาเนินการขับเคลื่อนกลไกด้านการขนส่งสินค้าชุมชนไปให้ถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ และ
ระบบโลจิสติกส์สินค้า ชุมชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ด้านสินค้าชุมชน เพื่อให้สินค้า
กระจายออกนอกพื้นที่แหล่งผลิตโดยการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จะสามารถลดการเกิดปัญหาดังกล่าวได้ และเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) อย่างยั่นยืนต่อไป
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กิจกรรมโลจิสติกส์
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) มี ทั้งหมด 13 กิจกรรม (Stock & Lambert, 2001) ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มกิจกรรมหลักขององค์กร และ กลุ่มกิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร
กิจกรรมหลักขององค์กร มี 8 กิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การบริการลูกค้า (Customer Service)
2. กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Order Processing)
3. การพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Demand Forecasting)
4. การจัดซื้อ (Purchasing)
5. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
6. การขนส่ง (Transportation)
7. การบริหารคลังสินค้า (Warehousing and Storage)
8. การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
กิจกรรมสนับสนุนขององค์กร มี 5 กิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ (Parts and Service Support)
2. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and Warehouse Site Selection)
3. การขนถ่ายวัตถุดิบ (Material Handling)
4. การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)
5. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Communications)
(Stock และ Lambert, 2001) ได้แบ่งกิจกรรมของกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ออกเป็น 13 กิจกรรม โดย
(รุธิร์ พนมยงค์, 2547) ได้แบ่งกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่
เป็นกิจกรรมสนับสมุนการทางานขององค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8
กิจกรรม ส่วนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การบริก ารลู กค้ า (Customer service) การบริก ารลู กค้ า ประกอบด้ ว ยกิจ กรรมที่ ต้ อง ติ ด ต่ อ หรื อ
ประสานงานโดยตรงกับลูกค้า โดยกิจกรรมให้บริการลูกค้านี้ได้ลูกวิเคราะห์ถึงกิจกรร ต่าง ๆที่จะต้องทาเพื่อสร้างความ
พึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ระดับการให้บริการ (Service level) และต้นทุนของการให้บริการที่เหมาะสม
2. การจัดเตรียมอะไหล่และงานบริการหลังการขาย (Part and service support) เป็น กิจกรรมที่ครอบคลุม
ถึงบริการหลังการขาย โดยเป็นกิจกรรมของการซ่อมแซมและบริการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ขายไป เช่น การมี
อะไหล่ทดแทนในขณะที่ลู กค้าต้องการได้ การให้คาแนะนาการบารุงรักษาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนี้ส่วนการเพิ่มความพึง
พอใจของลูกค้า และจะส่งผลถึงการตัดสินใจซื้อในอนาคต สามารถสร้างความภักดีต่อตราสินค้า รวมถึงการบอกต่อไปยัง
ลูกค้ารายอื่น ซึ่งมีส่วนช่วยในกรสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยาวอีกด้วย
3. กระบวนการด าเนิ นการตามคาสั่ง ซื้อของลู กค้า (Order processing) เป็น กิจกรรมที่เป็ นจุด เริ่ม ของ
กระบวนการด้านโลจิสติกส์ และการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากิจกรรมนี้
อาจแบ่งเป็นสามส่วนย่อยได้ดังนี้
3.1 ส่วนการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานด้านการรับคาสั่งเข้ามาในระบบ การจัดตารางการส่งสินค้า และ
การทาใบกากับสินค้า (Invoice)
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3.2 ส่วนการติตต่อสื่อสาร ได้แก่ การปรับเปลี่ยนแก้ไขคาสั่งซื้อ การสอบถามสถานะของคาสั่งซื้อ การ
สอบกลับและเร่งงานที่เร่งด่วน
3.3 ส่วนการให้เครดิตและการเรียกเก็บค่าสินค้า ซึ่งทาหน้าที่ในการ ตรวจสอบเครดิตที่ให้ไว้และการ
เรียกเก็บและรวบรวมค่าสินค้า
ทั้งนี้การดาเนินงานตามคาสั่งซื้อนั้น ความรวดเร็วในการดาเนินงานและความถูกต้องเป็นส่วนสาคัญในการเพิ่ม
ระดับความสามารถในการบริการลูกค้า เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นส่วนงานที่ต้องการพบปะกันระหว่างลูกค้ากับบริษัท มีผลต่อ
การรับรู้และความเข้าใจในการบริการของลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดยปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่มักจะมี
ระบบคอมพิวเตอร์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อ ช่วยให้การจัดการมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
4. การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand forecasting) เป็นกิจกรรมที่มีการ พิจารณาถึงความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการในอนาคตของลูกค้า ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เช่น ฝ่าย
การตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า โดยต้องทราบทั้งช่วงเวลาในการส่งเสริมการขาย การตั้งราคา ปริมาณสินค้าคงคลัง
จานวนแรงงาน ตารางการผลิต เป็นต้น
5. การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) เป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญ เนื่องจากปริมาณสินค้า
คงคลังที่องค์กรมีอยู่นั้น จะกระทบถึงสภาวะการเงิน การจัดหาวัสดุ ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการ
วางแผนในการผลิต ทั้งนี้ การที่องค์กรมีปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี
ขณะเดียวกันก็ทาให้องค์กรเกิด ค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายด้านคลังสินค้า รวมถึงการเสียโอกาสการนา
เงินทุนไปหมุนเวียน เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ดังนั้นในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี องค์กรจึงควรคานึงถึงระดับ
สินค้าคงคลังที่เหมาะสม ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในการจัดการสินค้าคงคลัง
6. การจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บ (Warehouse and storage) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการจัดการ
พื้นที่ที่ใช้ในการจัดเก็บ หรือดูแลสินค้าคงคลัง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนิ นงานในคลังสินค้า การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดเก็บ เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างคลังสินค้าเองหรือเช่าคลังสินค้า การออกแบบ
แผนผังของสิ่งอานวยความสะดวกในคลังสินค้า ทั้งนี้ปัจจุบันการจัดการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ตัวสินค้าได้อีกทางหนึ่ง
7. กิจกรรมการขนส่ง (Traffic and transportation) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงการจัดการเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์ การเลือกวิธีการในการขนส่งสินค้า เช่น ทางเรือ รถบรรทุก รถไฟ เครื่องบิน หรือการขนส่งหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ยังครอบคลุมในส่วนของการเลือกเส้นทางการขนส่ง โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนประกอบหลักในกระบวนการโลจิ
สติกส์ ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหส่งกาเนิดสู่ชุดที่มีการบริโภค รวมทั้งการนาสินค้ากลับคืน
8. การจัดซื้อ/จัดหา (Procurement) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายถึง 40 - 60 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้
บริษัท โดยเป็นกิจกรรมที่ทาให้ได้มาซึ่งวัสดุหรือบริการเพื่อให้กระบวนการผลิตของบริษัทยังคงมีประสิทธิภาพ โดยรวม
ถึงกิจกรรมการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ การจัดหาวัสดุ ให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ทั้งในด้านเวลา ราคา ปริมาณ และ
คุณภาพ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขาย (Suppliers)
9. กระบวนการโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse logistics) เป็นกิจกรรมที่ดูแลหรือจัดการกับสินค้าที่ถูกส่งกลั บ
คืนมายังบริษัท นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการกาจัดและควบคุมวัสดุที่เป็นเศษเหลือจากกระบวนการผลิต การกระจาย
สินค้า หรือการบรรจุ ซึ่งกิจกรรมนี้มีส่วนสาคัญมากขึ้นเนื่องจากความต้องการความยืดหยุ่นในการสั่งซื้อสินค้าที่เพิ่มมาก
ขึ้น นโยบายที่มีการผ่อนผันในการคืนสินค้า และนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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10. การเลือกตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and warehouse site selection) เป็นกิจกรรมที่มี
ความสาคัญ ทั้งในการพิจารณาการสร้าง หรือเช่าคลังสินค้าหรือโรงงาน ช่วยให้ระดับการตอบสนองต่อลูกค้าสูงขึ้น ซึ่ง
จะต้องพิจารณาถึงระยะทางใกล้ - ไกล ของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า นอกจากนี้การคัดเลือกที่ตั้งที่เหมาะสม ยังช่วยให้
ประหยัดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายวัสดุหรือ ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายจากโรงงานไปคลังสินค้า จากโรงงานสู่
โรงงาน หรือจะเป็น จากคลังสินค้าไปสู่ลูกค้า
11. กระบวนการเกี่ย วกับ การจั ด หาวั ส ดุ ต่ า งๆ (Material handling) เป็ น กิ จ กรรมที่ เกี่ย วข้องกับ การ
เคลื่อนย้ายหรือการไหลของวัตถุดิบ วัสดุที่อยู่ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์ สุดท้ายภายในโรงงานหรือคลังสินค้า เพื่อ
ลดขั้นตอนในการเคลื่อนย้าย ลดระยะทางในการเคลื่อนย้ายให้เหลือน้อยที่สุด ลดงานระหว่างการผลิต จัดการให้มีความ
คล่องตัวในการเคลื่อนย้าย ไม่เกิดการหยุดชะงัก และลดการสูญเสียจากการแตกหัก ขยะ การเน่าเสีย หรือการลักขโมย
ซึ่งการที่การจัดการหรือเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ นั้นจะทาให้มีต้นทุนไต้ตลอดเวลา เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็น กิจกรรมที่ไม่ได้
เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ จึงจาเป็นที่จะต้องลดการจัดการให้น้อยที่สูดโดยการ วิเคราะห์ถึงการไหลของวัสดุต่าง ๆ เพื่อ
จะช่วยลดต้นทุนในกิจกรรมนี้
12. บรรจุภัณฑ์และการบรรจุ (Packaging) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุและ บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์มี
บทบาทใน 2 มุมมอง คือ 1.มุมมองทางด้านการตลาดที่มุ่งเน้นให้มีรูปแบบที่ดึงดูดลูกค้า 2.มุมมองทางต้านโลจิสดิกส์ คือ
ให้มีบทบาทในการปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการจัดเก็บและการขนส่ง และสามารถช่วยให้การจัดเก็บ
และเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ เป็นไปได้สะดวก
13. การลื่อสารในงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics communications) เป็นกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนงานด้าน
โลจิสติกส์และความสาเร็จขององค์กร โดยการลื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้น จะ ช่วยให้การตัดสินใจและการดาเนินงานที่
รวดเร็ว ลดปัญหาความส่าช้าระหว่างแผนก สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว ทั้งนี้การลื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพควรเป็นการลื่อสาร ในลักษณะ บูรณาการได้แก่ 1.การสื่อสารระหว่างองค์กร เช่น บริษัทของผู้ขาย และ
ลูกค้า 2.การสื่อสารระหว่างหน่วยงานหลักภายในองค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด วิศวกรรม บัญชี และฝ่ายผลิต 3.การ
สื่อสารในแต่ละกิจกรรมของงานต้านโลจิสติกส์ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้ น 4.การสื่อสารในระหว่างหน่วยงานย่อยในแต่ละ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์และ 5.การลื่อสารระหว่างสมาชิกในสายโซ่อุปทานซึ่งอาจไต้ติดต่อกลับบริษัทโดยตรง

การขนส่งสินค้าทางถนน
ความหมายของการขนส่ง (Transportation) ตามคานิยามของ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา (2543) คือ การ
เคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ สิ่งของด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทุ่นแรงต่างๆ จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง รวมถึงการ
ขนย้าย การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของภายในอาคารหรือสถานที่ แต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น หมายถึง การ
เคลื่อนย้ายบุคคลหรือสินค้าจากสถานที่หนึ่ งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place
Utility) และอรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility)
นอกจากนั้น ซูนิล ซอฟปรา (2546) ได้ให้คานิยามการขนส่งไว้ว่า เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งหนึ่งไปยัง
อีกแหล่งหนึ่ง ทาให้เกิดการสร้างเส้นทางจากจุดเริ่มต้นของโซ่อุปทานไปสู่มือลูกค้า ที่มีบทบาทสาคัญในทุก ๆ โซ่อุปทาน
และถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายในโซ่อุปทาน โดยที่กฎหมายไทยได้ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4 คือ “การขนส่ง หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยทางบก ด้วยรถ”
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การขนส่งสินค้าทางถนน
ธนิ ต โสรัตน์ (2554) อธิ บายถึงการขนส่ งทางถนน เป็ นการขนส่ งหลั กที่ ใช้ ในการขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ
เนื่องจากเป็นการขนส่งที่สะดวก และราคาถูก และสามารถขนส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้ (Door to Door) นอกจากนี้ประเทศ
ไทยยังเป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาทางด้านเครือข่ายทางถนน (Road Network) มากที่สุด โดยมีถนนหนทางครอบคลุมทั่ว
ประเทศเป็นระยะทางถึง 170,000 กิโลเมตร เป็นโครงข่ายคิดเป็น 36% ซึ่งจัดว่าอยู่ในขั้นที่ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ถนนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท (ธนิต โสรัตน์. 2554) ได้แก่
1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง คือ ทางหลวงที่ออกแบบเพื่อให้การจราจรผ่านได้ตลอด รวดเร็วเป็นพิเศษ โดย
ควบคุมการเข้าออกอย่างเต็มรูปแบบ (Fully-Controlled Access) และที่บริเวณจุดตัดกันของถนนจะทาเป็นทางแยก
ต่างระดับหรือก่อสร้างเป็นสะพานให้ถนนสายอื่นยกข้ามทางหลวงพิเศษนี้ โดยไม่รบกวนการสัญจรบนทางหลวงประเภท
นี้ กรมทางหลวงเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยายฐานะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษ
2. ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อาเภอ ตลอดจนสถานที่ที่
สาคัญ โดยกรมทางหลวงเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้างขยาย บูรณะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน
3. ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรมทาง
หลวงชนบทเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
4. ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาลที่ เทศบาลเป็นผู้ ดาเนิน การก่อสร้า งขยาย บู รณะและ
บารุงรักษาและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงเทศบาล
5. ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้ างขยาย บูรณะ และ
บารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสุขาภิบาล
การขนส่งสินค้าภายในประเทศโดยใช้ถนนมีความสาคัญเมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่น ๆ โดยในปี พ.ศ.
2555 มีการขนส่งสินค้าทางถนนประมาณ 425.80 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 81.86 ของการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศทั้งหมด โดยสินค้าที่มีการขนส่งทางถนนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) อ้อย (2) ดิน หิน ทราย
(3) แร่ธาตุ โดยมีปริมาณการขนส่งในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 58 ล้านตัน 50 ล้านตัน และ 36 ล้านตัน ตามลาดับ ดัง
ตารางที่ 2 (สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม. 2556) นอกจากนี้ระบบการขนส่งต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างทางบก-ทาง
บก จะมีบทบาทสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งทางบกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 7 ประเทศ ซึ่งคาดว่าในปี
2549 จะมีปริมาณการขนส่ง 1.4 ล้านตัน และเพิ่มเป็น 4 ล้านตันในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.3-4.6 ของ
ปริมาณการขนส่งโดยคอนเทนเนอร์ภายใต้ระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
8.4 ต่อปี ทั้งนี้ ระบบการขนส่งต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างทางบก-ทางอากาศ (Sea-Air) จะมีสนับสนุนการส่งออกสินค้า
หลักของไทย โดยสินค้าที่สาคัญ ได้แก่ สินค้าเกษตร (พืชผล พืชผัก ไม้ดอก และไม้ประดับ ฯลฯ) สินค้าอุตสาหกรรม
(อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง ฯลฯ) แต่เป็นสินค้าที่มีน้าหนักไม่มาก (ธนิต โสรัตน์. 2554)

รูปแบบของการขนส่งสินค้าทางถนน
ปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งทางถนนสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของการดาเนินการ (สานัก
พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2555 : 33) ดังนี้
1. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ (Public or Common Carriers) หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่ง
แก่สาธารณะชนโดยทั่วไป ทั้งประจาเส้นทางและไม่ประจาเส้นทาง

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั�งที� 13 วันเสาร์ที� 1 และ วันอาทิตย์ที� 2 ธันวาคม 2561

328

2. ผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญา (Contract Carrier) หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกันเพื่อให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่อง
3. ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (Private Transport Operator) หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อกิจการ
ของตนเองเพื่อสินค้าของตนเองโดยใช้พาหนะของตนเอง
4. ผู้รับจัดการขนส่ง (Freight Forwarder) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่รวบรวมสินค้า เพื่อส่งมอบให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งสาธารณะหรือผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญาต่อไป โดยที่ผู้รับ
จัดการขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง
5. ผู้ประกอบการสถานที่ขนส่ง (Terminal Operation) หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งเป็น
สถานที่ขนถ่ายสินค้าหรือรวบรวมสินค้าเพื่อทาการขนส่งต่อไป โดยทั่วไปรัฐจะเป็นผู้ดาเนินกิจการของสถานีขนส่งเอง
นอกจากนี้ การขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเชื่อมโยงกับการขนส่งสินค้าภายในรูปแบบเดียวกัน และเชื่อมโยง
กับการขนส่งสินค้ารูปแบบอื่น (Multi-Modal) ได้โดยอาศัยจุดเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานทางถนนที่ดีจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในเรื่องของเวลา (Transit time) และความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งวั ตถุดิบและสินค้า (Accessibility)
องค์ประกอบที่สาคัญของถนนที่จะ ช่วยให้ขนส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ คือ สภาพถนน ขนาดช่อง
จราจร และความสามารถในการรับน้าหนักบรรทุกของถนน จากสภาพของถนนที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันมีการ
บรรทุกเกินน้าหนักอยู่ เป็ นประจาทาให้สภาพถนนเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมาคือ ผู้ส่งสินค้าต้องใช้เวลาในการ
ขนส่งนานเกินความจาเป็น ในอนาคตคาดว่าการขนส่งทางถนนจะได้รับความสะดวกมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลมีแผนที่จะ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ทั่วประเทศความยาวรวม 4,150 กิโลเมตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เส้นทางสายหลัก (Corridor) ที่เชื่อมในแกนตะวันออก-ตะวันตก และแกนเหนือ-ใต้ ซึ่งจะทาให้สามารถเชื่อมโยงการ
ขนส่งได้ทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตต่าง ๆ ไปสู่ประตูการค้าของประเทศตามจุดพรมแดนที่กาหนดไว้
(สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งเละจราจร. 2551)
การขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นกับลักษณะของ
สินค้าที่ทาการการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาเชื่อม ต่อกับการขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อนาไปสู่การขนส่งรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งใช้รองรับและสนับสนุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล และทางอากาศ ทั้งนี้ ประเทศไทย
มีจุดเชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าหลัก ดังนี้ (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งเละจราจร. 2551)
1. สถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) มีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิตต่าง ๆ เพื่อส่งต่อไปยังประตู
การค้า หรือทาหน้าที่กระจายสินค้าที่มากจากประตูการค้าไปยังแหล่งบริโภคตามภูมิภาค ต่าง ๆ ปัจจุบันสถานีขนส่ง
สินค้าของประเทศไทยภายใต้การดูแลของส่วนกิจการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้บริการเพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการขนส่งสินค้าทางถนนรวมทั้งสิ้น 3 แห่ง ซึ่งกระจายตัวตามชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานี
ขนส่งสินค้าร่มเกล้า สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล
2. สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือ สตส. (Off-Dock Container Freight
Station : CFS) จัดตั้งขึ้นเพื่อย้ายกิจกรรมในเรื่องของการบรรจุเข้าตู้ในส่วนของการส่งออก ที่บริเวณท่าเรือกรุงเทพ
(คลองเตย) ออกมาให้บริการด้านนอกและจากนั้นจึงนาสินค้าที่บรรจุเข้าตู้แล้วบรรทุกขึ้น รถหัวลากไปยังท่าเรือ ซึ่งจะ
ทาให้การดาเนินงานในบริเวณท่าเรือสามารถทาได้รวดเร็วมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มพื้ นที่สาหรับพักตู้สินค้าภายนอก
เขตท่าเรือด้วย
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3. โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบ คอนเทนเนอร์นอกเขต
ทาเนียบท่าเรือ (รพท) (Inland Container Depot : ICD) ให้บริการใกล้เคียงกับท่าเรือ แต่ไม่มีกิจกรรมทางเรือมา
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้บริการบรรจุสินค้าเข้าตู้ประเภท การให้บริการชั่วคราว (LCL) สาหรับจัดเก็บสินค้าและตู้สินค้า
ประเภท (FCL) การเก็บรักษาและทาความสะอาดตู้เปล่า ตลอดจนการทาพิธีการศุลกากร
4. ย่านกองเก็บตู้สินค้า (Container Yard, CY) เป็นสถานที่ใช้พักตู้คอนเทนเนอร์ ในปัจจุ บัน มีทั้งหมด 18
แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ตั้งบริเวณถนนบางนา-บางประกง อาเภอเมืองและอาเภอบางพลีในจังหวัดสมุทรปราการ และ
บริเวณท่าเรือกรุงเทพ ผู้ให้บริการย่านกองเก็บตู้สินค้าบางรายมีพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร และมีบริการจัดทา
พิธีการศุลกากรโดยผ่านทางระบบ EDI
5. สถานที่เก็บพักสินค้า เป็นสถานที่ใช้เก็บรักษาสินค้าประกอบด้วยคลังสินค้า (Warehouse) ไซโล (Silo)
และห้องเย็น(Chill Room)โดยในส่วนคลังสินค้าสาธารณะ ที่ให้บริการมีทั้งหมด 89 แห่ง แบ่งเป็นคลังสินค้าขององค์กร
คลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 7 แห่ง และคลังสินค้าที่เอกชนเป็นเจ้าของจานวน 82 แห่ง คลังสินค้าสาธารณะส่วนมากมี
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
การจัดการคุณภาพ

การจัดการ และการควบคุมคุณภาพ
1. การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
จากความหมายของคาว่าคุณภาพมาสู่แนวทางการดาเนินการเพื่อคุณภาพที่ดีนั้นได้มีคาหลายคาที่ใช้ในการบ่งบอกถึง
การปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ หรือ การบริหารงาน
คุณภาพ ฯลฯ ซึงมีความหมายแตกต่างกันดังต่อไปนี้ (Evans. 2004)
1.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) หมายถึง กิจกรรมและกลวิธีการปฏิบัติเพื่อสนอง
ความต้องการด้านคุณภาพภายในธุรกิจ โดยการตรวจสอบ การวัด และการทดสอบที่มุ่งจะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ
และการกาจัดสาเหตุของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการทั้งหมด การควบคุมคุณภาพเน้นการตรวจสอบและ
แยกแยะของดีและของเสียออกจากกัน โดยระบุเป็นร้อยละของของเสียที่พบจากล็อตการผลิต เพื่อควบคุมมิให้ของเสียมี
มากเกินกว่าที่กาหนดและในปัจจุบันการควบคุมคุณภาพมุ่งเน้นที่ของเสียต้องเป็นศูนย์ (Zero Defect)
1.2 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) หมายถึง การดาเนินการเพื่อสุขภาพตามระบบ
และแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น การ
ดาเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000
1.3 การบริหารคุณภาพ (Quality Management : QM) หมายถึง การจัดการระบบคุณภาพโดยทุก
คนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระทาอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการ
เป็นไปตามต้องการของลูกค้า เช่น การใช้ระบบการบริหารคุณภาพสมบูรณ์แบบ (Total Quality Management : TQM)
วัตถุประสงค์หลักของการบริการคุณภาพ คือ การผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งความ
ต้องการของลูกค้าจะเป็นกรอบกาหนดระบบคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการบริหารคุณภาพจะ
มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสาคัญ
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2. การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) การจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality
Management) หรือ TQM เป็นแนวทางในการบริหารขององค์การที่เน้นเรื่องคุณภาพ โดยบุคลากรทุกคนขององค์การ
จะมีส่วนร่วมและมุ่งหมายผลกาไรในระยะยาวด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการสร้างผลประโยชน์แก่
บรรดาบุคลากรขององค์การและสังคมด้วยในขณะเดียวกัน (Evans. 2004)
วิธี การปฏิบั ติของการจั ดการคุณภาพโดยรวมของแต่ ละองค์การอาจแตกต่างกัน แต่ แนวปรัชญา ความคิ ด
หลักการสาคัญจะคล้ายกัน และที่สาคัญที่สุดคือ ต้องยึด “คุณภาพ” เป็นแกนหลักในการบริหารงานต่าง ๆ เช่น เดียวกัน
ซึ่งจะส่งผลดีแก่องค์การในด้านการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการให้สูงขึ้น หรือทาให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือ
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้สวยงามใช้งานได้ดีขึ้น หรือสามารถบริการหรือส่งของได้รวดเร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง
ฯลฯ ส่วนผู้ปฏิบัติคือพนักงานหรือบุคลากรขององค์การก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ด้วยการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของงานและผลิตภัณฑ์ อันจะทาให้คุณภาพของชีวิตของทุกคนดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1 การให้ความสาคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
การมุ่งเน้นคุณภาพที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้การตอบสนองความต้องการของลูกค้าต้องทา
การวิจัยตลาดให้รู้ก่อนว่า ลูกค้าต้องการอะไร แล้วยึดเอาความต้องการนั้นเป็นศูนย์กลางในการบริหารและดาเนินการ
ขององค์การต่อไป
2.2 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้น
จนจบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยเอาใจใส่ลูกค้าภายใน (Internal Customer) ตลอดจนถึงลูกค้าภายนอก (External
Customer) กล่าวคือพนักงานทุกคนต้องถือว่ากระบวนการผลิตถัดไปเป็นลูกค้าภายในที่มีความต้องการชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเขาจึงต้องทางานของตนเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นและทาได้ถูกต้องทุกครั้ง ซึ่ง
การทางานได้อย่างถูกต้องจะต้องอาศัยพนักงานที่มีคุณภาพ ประกอบกับการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยจึง
สามารถลดความผิดพลาดต่างๆ ในการผลิตให้เหลือน้อยที่สุดได้ ดังนั้นองค์การที่ดาเนินงานตามปรัชญาของ TQM
จะต้องกล้าตัดสินใจปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งสามารถจะดาเนินงานได้ตาม
วงล้อ Deming
2.3 สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม (Employees Involvements) ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์การ เพื่อปรับปรุงให้เป็นองค์การคุณภาพ (Quality Organization) โดยผู้ที่ลงมือปฏิบัติจะเป็นผู้ที่รู้ปัญหา
และช่วยเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

แนวทางในการบริหารคุณภาพสาหรับธุรกิจการขนส่ง
จากที่ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดการบริหารคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการทาให้องค์การสามารถดาเนินการด้วย
ต้นทุนที่ต่า การจัดการ และควบคุมในเชิงคุณภาพ โดยมุ่งที่จะควบคุมวัตถุดิบ กระบวนการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าและการเพิ่มยอดการขายหรือบริการให้สูงขึ้นเป็นหลัก เช่นเดียวกับการบริหารคุณภาพในการให้บริการของ
ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางถนน ซึ่งต้องมีการดาเนินการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว ซึ่งแนวทางในพัฒนากลยุทธ์
เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้ต่า มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพซึ่งจากการรวบงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
บทความในเว็บไซต์ Logistics Corner (19 พฤศจิกายน 2552) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ได้อธิบายถึงการขนส่งปัจจุบันว่ามีความสาคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการ
ขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้ นทุนการขนส่งนับ เป็นต้นทุน ที่สาคัญ และกระทบต่อต้นทุ นรวมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้
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โครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วย
1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่า
สถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น
2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการให้บริการ
การขนส่ง เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ามันหล่อลื่น เป็นต้น
3. ต้นทุนรวม (Total Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือ
เป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ (Backhauling Cost) ด้วยต้นทุนของผู้ประกอบการ
ขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่
1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า
2. ปริมาณหรือน้าหนักของสินค้า ที่บรรทุก
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการรอ
4. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง
5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจาเป็นต้องมีการบวกค่าใช้จ่าย
ในส่วนที่เป็นเรื่องของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้เกิดการปรับตัวของราคาน้ามันที่
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่าน้ามันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด
สรุป การบริหารงานขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงและมีต้นทุนต่า นอกจากจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด่า
เนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว พนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักในหลักการสาคัญเดียวกัน และยึด
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสาเร็จทางธุรกิจขององค์การ หลักการสาคัญ
ดังกล่าว คือ ความปลอดภัย การตรงเวลา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และภาพพจน์ของบริษัท
จากแนวคิดและการจัดการโลจิสติกส์ดังกล่าว สามารถสรุปเป็นหลักการประยุกต์ใช้หลักการ 7R ทางด้านโลจิ
สติกส์ในการขนส่งสินค้าชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ตารางที่ 1 การเชื่อมโยงประยุกต์ใช้หลักการ 7R ทางด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าชุมชนเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
หลักการ 7R
การบริหารจัดการ
The right product
The right quantity
The right time
The right quality
The right place
The right costs
The right costumer

สินค้าถูกต้อง การส่งสินค้าที่มีคุณภาพ หรือ ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ได้ตกลง หรือ กาหนดไว้ (Specifications)
ตามความต้องการของลูกค้า
ปริมาณถูกต้อง ส่งสินค้าในปริมาณที่ถูกต้อง โดยปริมาณตรงกับคาสั่งซื้อ ควรมีการประสานงานกับกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชน
เวลาที่ถูก ต้อ ง เป็นปัจ จัย สาคัญ ในการขนส่งสินค้า คือการส่งตรงเวลาที่ตกลงไว้ มีการระบุเวลาการจัดส่งที่
แน่นอน (Lead Time) ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป เพราะการขนส่งสินค้าล่าช้าอาจทาให้ลดระดับความต้องการ
สินค้าของลูกค้าได้
สภาพถูกต้อง สินค้าที่จัดส่งต้องมีสมบูรณ์ ไม่แตกหักเสียหาย
สถานที่ถูกต้อง ส่งสินค้าให้ตรงกับสถานที่ที่กาหนดไว้ เพื่อส่งตามความต้องการของลูกค้า ต้องระบุสถานที่จัดส่ง
มีการแนบแผนที่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับสินค้าอย่างชัดเจน
ต้นทุนที่ถูกต้อง ต้นทุนการดาเนินงานเป็นต้นทุนหลักซึ่งต้องไม่มีผลกระทบต่อองค์กรด้วย
ลูก ค้า ถูก ต้อ ง การส่งสินค้า ให้ ตรงกับผู้รับ สินค้า ทู่ก ต้อ ง การให้ บริการที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความ
ต้องการหรือเกินความคาดหวังก่อให้เกิดความพึงพอใจ

ที่มา : ธนวิทย์ ฟองสมุทร์,2558,2559; Salalaimuthu & Anthony Raj, 2009, p. 11; Gleissner & Femerling, 2013
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การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ในการ
บริหารราชการของจังหวัดลาปาง
New Public Management : Case study Using Geographic Information System (GIS)
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
มาใช้ในการบริหารราชการของจังหวัดลาปาง เป็นบทความวิชาการที่ศึกษาการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้
ในการบริหารราชการจังหวัดลาปาง ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดได้ดาเนินการบูรณาการเครือข่ายด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศกับทุกระดับ จนทาให้มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พิกัดหลังคาเรือนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด
ลาปาง และใช้เป็นข้อมูลหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศผู้สูงอายุ ระบบ
สารสนเทศผู้ด้อยโอกาส และระบบสารสนเทศไข้เลือดออก อันทาให้จังหวัดสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Abstract
Academic article on New Public Management : Case study Using Geographic
Information System (GIS) in Lampang Province Administration was an academic article
which studied using Geographic Information System in Lampang province
administration.The studied found that the province integrated information network with
every levels causing home information system covers every area of lampang province and
used to be the base line to develop other Geographic Information Systems such as elderly
group system, disadvantage group system and dengue hemorrhagic fever group system,
make province can service efficiently and effectively.
Keyword : New Public Management, Geographic Information System
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บทนา
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นแนวคิดพื้นฐานสาคัญที่นาไปสู่การ
ปฏิรูประบบราชการไทยในปีพ .ศ. 2545 อันก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานภาครัฐและการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่ นดินและ
กฎหมายว่ าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยมีเป้าหมายในการบริหารที่สาคัญ คือ การให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชนและการคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก การนาการบริหารจัดการภา ครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในระบบราชการไทยปรากฏในหลายรูปแบบ ที่สาคัญๆมีดังนี้ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์และคณะ, 2557)
1. พระราชบั ญ ญัติ ระเบี ย บบริหารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ.2545 ที่ บั ญ ญัติ ขึ้น เพื่ อเป็น การ
ปรับปรุงระบบบริหารราชการให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกาหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกาหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการกากับการกาหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งได้กาหนด
ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550, พ.ศ.2551-2555 และ พ.ศ.25562561) ซึ่งได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทยดังกล่าวล้วนให้ความสาคัญต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
สาคัญคือประโยชน์สุขของประชาชน
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการ (Chief Executive Officer : CEO)
“การบริหารราชการแบบบูรณาการ” หรือ “การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ” หมายความว่า การ
บริหารราชการของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการบูรณาการยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการ สรรพกาลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการทางานประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนใน
สังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายหลักร่วมกัน รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการบริหารการพัฒนา การ
ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดอย่างชัดเจน (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)
อาจกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยนาเอา
แนวทางหรือวิ ธี การบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับ ใช้ กับ การบริหารงาน ด้ ว ยการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการ
ให้บริการแก่ประชาชนโดยคานึงถึงคุณภาพเป็นสาคัญ และได้ให้ความสาคัญต่อการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารราชการ โดยเฉพาะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) ซึ่งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการ
ทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับ
ตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่งในแผนที่ ตาแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่
ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนามาวิเคราะห์ด้วย GIS และ
ทาให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน การบุกรุกทาลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทาให้สามารถ
แปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย (อุไรวรรณ 103, 2555)
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ภาพที่ 1 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS)
ที่มา https://yingpew103.wordpress.com/2012/12/03/ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ที่สนับสนุนข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
อันจาเป็นต่อการวางแผนงาน การบริหารจัดการ การคานวณต้นทุนและงบประมาณ และประกอบการตัดสินใจใน
หลาย ๆ ด้าน ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถนามาประยุกต์ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อมูลแผนที่ต่างๆ
จึงสามารถนามาเผยแพร่เพื่อให้เกิดการใช้งานได้ในวงกว้าง อาทิเช่น (KMTEAMDCA Airport, 2557)
ด้านการสาธารณสุข เช่น การระบุตาแหน่งของผู้ป่วยโรคต่างๆ การวิเคราะห์การแพร่ของโรคระบาด หรือ
แนวโน้มการระบาดของโรค การประยุกต์ใช้ GIS จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ด้านการบริการชุมชน โดยเหตุที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่จะมีความต้องการบริการจากภาครัฐแตกต่างกันไป
การใช้ GIS จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงความต้องการของประชาชนโดยการให้บริการสาธารณะได้อย่างเป็นพลวัตร
ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันอาชญากรรม เช่น การกาหนดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
เพื่อตั้งป้อมตารวจ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม โดยการบันทึกจุดที่เกิดอาชญากรรมไว้ แล้ว
นามาวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสามารถวางแผนให้ความสาคัญกับบางพื้นที่ที่ต้องทาการ
ดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ลดปั ญ หาอาชญากรรมได้ และจากการศึ ก ษาเรื่อ งการพั ฒ นาระบบแผนที่ อ าชญากรรม
กรณีศึกษาการโจรกรรมรถในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (นโกสินทร์ สุริยะฉายและพัชรา สินลอยมา, 2554)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการเก็บข้อมูลอาชญากรรมโดยใช้กลุ่มตัวอย่างของคดี
โจรกรรมรถของกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 7 ทาให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจในการป้องกันอาชญากรรมได้
เช่น สถานที่เกิดการโจรกรรมรถมากที่สุด ประเภทรถที่ถูกโจรกรรมมากที่สุด ยี่ห้อที่อาชญากรสนใจเป็นพิเศษ และ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด
การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาในพื้นที่ จะทาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บ ริหารของจังหวั ด ส่ วนราชการ เจ้าหน้ าที่ผู้ ปฏิบัติ งาน ตลอดจนผู้ ที่ได้ รับผลกระทบในพื้น ที่
ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างชัดเจน และสามารถวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อันจะนาไปสู่วิธีการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายขึ้น หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
กรณีศึกษา การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดลาปาง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551–2555) ซึ่งจัดทาขึ้นภายใต้หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ได้ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน
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เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เช่น นาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ (e-Service) แก่
ประชาชน การบูรณาการระบบให้ บริการประชาชนของทุกหน่ วยงานเข้าด้วยกัน (Single Window Service)
ส่งเสริมให้มีการจัดทาหน้าเว็บหลักหรือเว็บท่ าของภาครัฐ (Web Portal) ในลักษณะที่เป็นช่องทางของบริการ
ภาครัฐทุกประเภท (Government Gateway) ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยเชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนากลไกและระบบการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศหน่ วยงาน
ของรัฐ (IT Audit) เป็นต้น (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)
จังหวัดลาปางได้ให้ความสาคัญกับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานของจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืนอันจะทาให้การบริหารงานของ
จังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดได้ตรงตามเป้าหมายและหมดไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม การบริหาร
ราชการระดับจังหวัดนั้น การดาเนินการส่วนหนึ่งประกอบด้วยงานด้านการบริการ ซึ่งหน่วยงานจากส่วนราชการ
ต่างๆ ดาเนินการตามแนวภารกิจของแต่ละกระทรวง/กรม ภายใต้การประสานเชื่อมโยง กากับและสนับสนุนโดย
ผู้ว่ า ราชการจั ง หวั ด ความแตกต่ า งในด้ า นภารกิจ ของแต่ ล ะส่ ว นงานท าให้การบู รณาการตามแนวทางการใช้
ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในการตอบสนองภารกิจของหน่วยงานเป็นไปได้ยาก อาทิเช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก็มีภารกิจในการให้บริการด้ านสุขอนามั ยแก่ป ระชาชน โดยเชื่ อมโยงผ่านสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิการของประชาชน
เชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน หน่วยงานทั้งสองมีพื้นที่รับผิดชอบใน
ระดับจังหวัด/อาเภอ/ท้องถิ่นเดียวกัน โดยมีประชาชนผู้รับบริการร่วมกัน แต่การประสานข้อมูลกับผู้รับบริการที่อยู่
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่างหน่วยต่างมีการจัดเก็บข้อมูลและมี
การใช้ป ระโยชน์ข้อมูล อย่ างเป็น เอกเทศ ไม่ มีการเชื่อมโยงหรือส่ง ต่ อข้อมู ลให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อใช้
ประโยชน์ เช่น กรณีข้อมูลผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มของผู้พิการที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ในกลุ่มผู้พิการทางสมอง การ
วิ นิ จ ฉั ย จะต้ องมี แพทย์ เป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉัย เมื่ อแพทย์ วิ นิ จ ฉัย แล้ ว ญาติ ของผู้ ด้ อยโอกาสหรือ ผู้ พิ การก็จ ะน าไปแจ้ ง
หน่ว ยงานสั งกัด สานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์จั ง หวั ดเพื่ อด าเนิ นการขึ้นทะเบี ยนคนพิ การ
สาหรับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็จะไม่ทราบข้อมูลของผู้พิการ ถ้าไม่ได้รับรายงานหรือร้องขอจากสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น การบริหารงานด้านคุณภาพชีวิตของจังหวัดในภาพรวมจะไม่
สามารถดาเนินการได้ครอบคลุม และไม่สามารถดูแลได้ทุกกลุ่ม ทาให้ผู้บริหารของจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
สามารถกาหนดนโยบายด้ า นคุณ ภาพชี วิ ต ได้ อย่ า งชั ด เจน เนื่ องจากขาดการเชื่ อมโยงผู้ บ ริหาร บุ คลากรต่ า ง
หน่วยงาน ต่างส่วนราชการ ต่างระดับ (ระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน)
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง จึงได้มีแนวคิดที่จะให้มีการ บูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยใช้รูปแบบการเป็นเครือข่ายสารสนเทศในการพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่เชื่อมโยง
กับข้อมูลด้านภารกิจ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานด้านการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จังหวัดลาปางจึงได้ดาเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการจังหวัดลาปาง ภายใต้แนวคิด “คิดและทาแบบลาปาง (Lampang Model)” ขึ้นเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มุ่งแก้ปัญหาโดยบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้ปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆของแต่ละหน่วยงาน การใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ร่วมและการร่วมปฏิบัติงาน การปรับปรุงข้อมูลร่วมกัน ทาให้ลด
การซ้าซ้อนของการปฏิบัติงาน เป็นการลดขั้นตอนการพัฒนา/จัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
ลักษณะการดาเนินงานประกอบด้วยการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเฉพาะด้านของหน่วยงานต่างๆ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน และนาข้อมูลที่มีจุดเด่นหรือหลายชุดข้อมูลจากหลายหน่วยงานให้เป็นชุดข้อมูลเดียวกัน
เพื่อสามารถเลือกใช้ชุดข้อมูลที่ต้องการตามภารกิจของผู้ใช้งาน ทาให้บุคลากรทุกระดับเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ครอบคลุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการวางแผนการดาเนินงานของ
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หน่วยงาน และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลาปางได้
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ที่รับผิดชอบด้าน CIO (Chief Information Officer) ของจังหวัดกากับดูแล
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อนาไปสู่การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ อันจะทาให้การ
บริหารงานแบบบูรณาการของจังหวัดลาปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลที่กาหนด โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 ด้วยการแต่งตั้งคณะทางานระดับจังหวัด ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) และผู้ร่วมดาเนินการ โดยมีกลไกในการบริหารงานดังนี้ (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)
ระดับจังหวัด :
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศจังหวัดลาปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบ
ด้าน CIO เป็นประธานกรรมการและประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่กากับ ติดตาม ดูแลการ
บันทึกและปรับปรุงข้อมูล (Update) และรับรองความถูกต้องของข้อมูล
2. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วยบุ คลากรด้ารสารสนเทศของส่วน
ราชการในจังหวัดลาปาง มีหน้าที่กาหนดขอบเขตและโครงสร้างของระบบฐานข้อมูลจังหวัด และแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ
3. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศจังหวัดลาปาง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันการศึกษามีหน้าที่ให้คาปรึกษา และแนะนาแนว
ทางการดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระดับอาเภอ :
แต่งตั้งคณะทางานประสานงานระดับอาเภอ มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการจัดทาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ กากับดูแล และติดตามผล
ระดับพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
แต่งตั้งชุดปฏิบัติการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 104 แห่ง มีหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของจังหวัด สารวจตรวจสอบและลงบันทึกฐานข้อมูลระบบหลังคา
เรือนในพื้นที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กาหนด และรายงานผลการดาเนินงานพร้อม
ปัญหาอุปสรรคให้อาเภอ และจังหวัดทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง
คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารระบบ(CIO)

ระดับจังหวัด

คณะทางานพัฒนาระบบสารสนเทศฯ
คณะทางานประสานงาน
ระดับอาเภอ

ระดับอาเภอ
ระดับพื้นที่

จุดปฏิบัติงาน
ระดับพื้นที่

จุดปฏิบัติงาน
ระดับพื้นที่

จุดปฏิบัติงาน
ระดับพื้นที่

จุดปฏิบัติงาน
ระดับพื้นที่

ภาพที่ 2 กลไกการขับเคลื่อน GIS จังหวัดลาปาง
ที่มา คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ จังหวัดลาปาง, น.48
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โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานเป็น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 พื้นที่ต้นแบบ
ปี 2556 คัดเลือกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มี
ความพร้อมดาเนินงาน 13 อาเภอๆละ 1 แห่ง จานวน 13 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่อาเภอ โดยให้ลงฐานข้อมูลจานวนหลังคาเรือนให้เสร็จภายในเดือนกันยายน 2556
ปี 2557 ขยายผลการด าเนิ น งาน โดยคัด เลื อ กอาเภอต้ น แบบ เพื่ อเป็ น ต้ น แบบในระดั บ จั ง หวั ด
โดยแบ่งเป็น 3 โซนๆละ 1 อาเภอ
ลักษณะที่ 2 พื้นที่เครือข่าย
เป็นการขยายเครือข่ายการดาเนินงานการจัดทาพิกัดครัวเรือนไปยังอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขและระยะเวลาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557
หลังจากที่ดาเนินการจัดทาข้อมูลพิกัดหลังคาเรือนครบทุกหลังคาเรือนทั้งจังหวัดแล้ว จังหวัดลาปางได้มี
นโยบายให้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ
โดยพัฒนาและขยายผลการดาเนินงานที่สาคัญ รวม 4 ฐานข้อมูล
1. ระบบฐานข้อมูลพิกัดหลังคาเรือนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ที่มีข้อมูลประกอบด้วย
บ้านเลขที่พร้อมพิกัดที่ตั้ง รายชื่อผู้อาศัยในครัวเรือน พร้อมหมายเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก โดยสามารถ
ดาเนินการจัดทาข้อมูลในเชิงพื้นที่ได้ครบทุกหลังคาเรือน จานวน 213,207 หลังคาเรือน ซึ่งจะทาให้ทราบข้อมูล
ประชากรของจังหวัดลาปางทั้งหมดทุกหลังคาเรือน เนื่องจากข้อมูลนี้เป็นการลงพิกัดที่ใช้ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์
มาเชื่อมโยง จึงมีความทันสมัยของข้อมูลตลอดเวลา
2. ระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ที่ประกอบด้วย ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุพร้อมพิกัดที่อยู่ ข้อมูลจานวนผู้สูงอายุใน
แต่ละช่วงอายุ แบ่งเป็น 5 กลุ่มอายุ ใช้สีเป็นสัญลักษณ์ โดยมีผู้สูงอายุจานวน 188,824 คน จะมีความทันสมัยของ
ข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆของ
หน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อปท.ในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นต้น
3. ระบบฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส แบ่งตามประเภทของผู้ด้อยโอกาส จานวน 19,855 คน จะมีความทันสมัย
ของข้อมูลตลอดเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้
4. ระบบฐานข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออก จะแสดงสถานการณ์การเกิดผู้ป่วยไข้ เลือดออก รายบุคคล
สามารถบอกตาแหน่งหลังคาเรือนที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่และมีรัศมีวงกลม 100 เมตร เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมและ
ป้องกันไข้เลือดออกในบริเวณหลังคาเรือนข้างเคียง เพื่อไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น เป็นการเฝ้าระวัง มีระบบ
ติดตามและรายงานผลการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถใช้ในการปฏิบัติและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี

บทสรุป
1. การดาเนินงานและการบริหารจัดการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดาเนินการแต่เดิมจะเป็นลักษณะ
ต่างหน่วยต่างทา หน่วยงานที่มีความพร้อมก็สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศของตนเองได้ บางหน่วยงานขาด
Hardware และ Software ที่ทันสมัย ทาให้ฐานข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ เนื่องจากระบบไม่เหมือนกัน
รวมทั้งยังขาดการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การดาเนินการพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดลาปางจึงได้บูรณาการการมี ส่วนร่วมของหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับพื้นที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เน้นการมีส่วนร่วมหรือหุ้นส่วน ร่วมกันคิด ร่วมกันทา
ร่วมกันใช้ประโยชน์ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ มอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการดาเนินงานกับหน่วยงานทั้ง 3 ระดับ มีการกาหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน กาหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุด มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร สุดท้าย มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานในทุกระดับ
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ซึ่งสามารถติดตามปัญหาอุปสรรคและการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปั ญหาได้ทันเวลา ทาให้สามารถแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
จังหวัด
เกษตร

ป่าไม้

สาธารณสุข

พัฒนาสังคม

ฯลฯ

หน่วยงานในระดับจังหวัด

เกษตร

ป่าไม้

สาธารณสุข

พัฒนาสังคม

ฯลฯ

หน่วยงานในระดับอาเภอ

เกษตร

ป่าไม้

สาธารณสุข

พัฒนาสังคม

ฯลฯ

หน่วยงานในระดับพื้นที่
(อบต./ตาบล/หมู่บ้าน)

ภาพที่ 3 แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
ที่มา รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการบริหารราชการแบบ บูรณาการจังหวัดลาปาง,น.2
จังหวัด

เกษตร

ป่าไม้

สาธารณสุข

พัฒนาสังคม

ฯลฯ

หน่วยงานในระดับจังหวัด

เกษตร

ป่าไม้

สาธารณสุข

พัฒนาสังคม

ฯลฯ

หน่วยงานในระดับอาเภอ

เกษตร

ป่าไม้

สาธารณสุข

พัฒนาสังคม

ฯลฯ

หน่วยงานในระดับพื้นที่
(อบต./ตาบล/หมู่บ้าน)

ภาพที่ 4 การบริหารราชการจังหวัดในการบูรณาการเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืน (แผนผังการปฏิบัติงานใหม่)
ที่มา รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการบริหารราชการแบบ บูรณาการจังหวัดลาปาง,น.8
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2. การพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างยั่งยืน
ในการบริหารราชการแบบบูรณาการทาให้จังหวัดลาปางมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System : GIS) ที่ยังไม่เคยมีใช้ในจังหวัดลาปางมาก่อน หรืออาจจะเป็นแห่งแรกของประเทศที่เป็นระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ที่ลงลึกถึงรายหลังคาเรือน เพื่อใช้สนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการซึ่งได้ดาเนินการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง และเป็นฐานข้อมูล Base line สาหรับขยายผลไปใช้กับระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลในด้านต่างๆ เช่น โรค ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารราชการแบบบูรณาการของจังหวัดลาปางประสบผลสาเร็จได้จาก
ความร่วมมือของทุกฝ่ายในการร่วมกันคิด ร่วมกันทา โดยเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารของจังหวัด ที่ให้ความสาคัญในการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศ ที ม ที่ป รึกษาของจั งหวั ด ที่ให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางการด าเนิน งานที่ นาไปสู่
ผลสาเร็จที่ตั้งไว้ ทีมพัฒนาโปรแกรมที่ทุ่มเทเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมประกอบเข้าด้วยกัน
ส่วนราชการระดับจังหวัดที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ทุ่มเทจัดเก็บพิกัด
หลังคาเรือนให้ครอบคลุมทุ กพื้นที่ ทั้งจัง หวัด อาเภอทุกอาเภอที่เป็นผู้ป ระสานงานระหว่างจั งหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มีการถ่ายทอดความรู้ที่ไปถึงทุกฝ่าย ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายร่วมกันดูแลปรั บปรุง
แก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดบรรลุเป้าหมายสูงสุดหรือผลลัพธ์สุดท้ายของการ
ทางาน ซึ่งก็คือ ประชาชนนั่นเอง
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ช่วยเหลืออย่างไร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของธุรกิจได้อย่างตรงจุด กระจายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ไปทั่ว
องค์กรเพื่อทาหน้าที่ที่ปรึกษาทาให้สามารถช่วยหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที คัดเลือก
พนั ก งานที่ มี ศั ก ยภาพในการเรี ย นรู้ แ ละท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการสร้ า งนวั ต กรรมให้ ป ระสบ
ความสาเร็จต้องใช้การเรียนรู้และการร่วมมือกับผู้อื่น จัดให้มีการทางานเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจากหลายแผนก เพื่อให้
เกิด มุ ม มองที่ หลายหลากในการค้น หาวิ ธี การท างานใหม่ ๆ จั ด ให้มี การร่ว มมื อกับ บุ คคลภายนอกองค์กร เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมจากภายนอก กาหนดให้ประเด็นของการสร้างนวัตกรรม
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล เปิดช่องทางให้พนักงานสื่อสารวิธีการใหม่ๆ ในการทางานและให้รางวัลเมื่อสิ่งที่
พนักงานนาเสนอนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม อบรมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย จน
สามารถสร้างนวัตกรรมได้และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทาสิ่งใหม่ๆ ยอมรับความผิดพลาดของพนักงานได้
เพราะความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรม
คาสาคัญ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างนวัตกรรม
Abstract
This article complied different human resource management (HRM) guidelines for
organizational innovation promotion in foreign countries. Those guidelines include the
followings: include creating innovation as part of organizational goals in order to make
organization members aware of creating innovation all the time, check with business
partners how they want HR department to assist in order to help solve their problems on
target, locate HR practitioners in various units throughout organization in order to give
consulting services and thus assist business units in solving their problems; select
employees who have learning potentials and collaboration skills; arrange group working
systems that consist of members from different departments in order gain different
perspectives in seeking new working methods; arrange collaboration with outsiders in order
to exchange knowledge and find motivation in creating innovation; include creating
innovation as part of performance appraisals; create communication channels for employees
to give suggestions which could lead to innovations; train and develop employees to update
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their knowledge to the point where they could innovate; and give employees opportunities
to try new things and accept their mistakes since they are part of innovation creation.
Keywords : Human Resource Management (HRM) ; Organizational Innovation

บทนา
แผนกทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพในการเป็นแหล่งขุมทรัพย์สาคัญขององค์กรในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันผ่านการสร้างงาน สร้างเครือข่ายของสมาชิกในองค์กร การอบรมและพัฒนาเพื่อให้สมาชิกทุกคนใน
องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรได้ (Gobble, 2016) แต่ในความเป็นจริงแผนกทรัพยากรมนุษย์ยังทางานได้ห่างไกลจากศักยภาพดังกล่าว
กล่าวคือยังไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ ยนแปลงภายนอกได้อย่างที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ ทั้งนี้จากการสารวจ
ผู้บริหารระดับสูงพบว่า มีเพียงแค่ ร้อยละ 10 เท่านั้นที่ให้คะแนนผลงานของแผนกทรัพยากรมนุษย์ในการสร้าง
นวัตกรรมในระดับดีเยี่ยม (Deloitte University Press, 2015) บทความนี้จึงรวบรวมแนวทางในการบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ในการเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ในประเทศไทยได้นาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในองค์กรของตน เนื่องจากแผนกทรัพยากรมนุษย์มี
ศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (strategic partner) เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรให้อยู่รอดโดยเฉพาะในยุค
แห่งการทาลายล้างเพื่อสร้างใหม่ (disruption) ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
นวัต กรรม หมายถึง การสร้าง การยอมรับ และการลงมื อทาตามสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่า จะเป็น แนวความคิ ด
กระบวนการทางาน สินค้าและบริการ (Petre, Salanta, & Muresan, 2018) นวัตกรรมอาจแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
คือ นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (radical innovation) เป็นนวัตกรรมที่ต้องผ่านความท้าทายและโอกาสที่ใหญ่มาก
และนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental innovation) ซึ่งเป็นการปรับปรุง การทางานเพียงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตามการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมสามารถยกระดับการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ ไม่ว่าจะ
เป็นนวัตกรรมรูปแบบใดก็ตาม โดยมีแนวทางที่ต่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

การกาหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรม
จากการสารวจ 2,326 องค์กรในแคนาดาโดยวัดผลด้านการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 19992006 (Chowhan, Pries & Mann, 2017) พบว่าองค์กรที่ตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมกลายเป็นองค์กร
ที่สร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างนวัตกรรม ได้แก่ การทางานวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ และการพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ เป็นต้น องค์กรที่ต้องการสร้างเสริม
การสร้างนวัตกรรมในองค์กรควรกาหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างนวัตกรรมเข้าไปด้วย และประเมินผลเป็น
ระยะว่าองค์กรบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หากไม่กาหนดให้การสร้างนวัตกรรมให้เป็ นหนึ่งในเป้าหมายขององค์กร
นวัตกรรมก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นการตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมจึงเป็นขั้นตอนแรกที่องค์กรควรปฏิบัติ

การหาแรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรม
แรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมอาจมาจากหลายแหล่งไม่จาเป็นต้องมาจากแผนกวิจัยและพัฒนาในองค์กร
เพียงแหล่งเดียว ดังเช่น การสารวจ 259 องค์กรในประเทศ Slovania (Stachova, Stacho, & Vicen, 2017) พบว่า
องค์กรที่สารวจมีแรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมที่หลากหลาย อันได้แก่ พนักงานร้อยละ 61 ลูกค้ารายย่อย ร้อยละ
47 ผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 40 คู่แข่ง ร้อยละ 39 ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับองค์กร (suppliers) ร้อยละ 22 แผนก
วิจัยในองค์กร ร้อยละ 13 ลูกค้ารายใหญ่ ร้อยละ 8 และความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 4 จากข้อมูลดังกล่าว
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พบว่าพนักงานเป็นแหล่งของแรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้รับรู้ปัญหาที่แท้จริงขององค์กร หากองค์กรต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา องค์กร
ควรมองหาแรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรมจากพนักงานเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดในองค์กร
อย่างไรก็ตามแหล่งอื่นๆ ก็มีความสาคัญเช่นกัน องค์กรไม่ควรละเลยการหาแรงกระตุ้นจากแหล่งอื่นๆ

การสร้างนิสัยการทางานเชิงรุกให้กับพนักงาน (employee proactivity)
Lee, Pak, Kim, and Li (2019) ศึกษาการสร้างนวัตกรรมของกลุ่มพนักงานในประเทศเกาหลี โดยเก็บ
ข้อมูล 2 ครั้ง ครั้งแรกจากสมาชิกกลุ่ม 285 คนและผู้นากลุ่ม 48 คน ครั้งที่สองจากสมาชิกกลุ่ม 213 คนและผู้นา
กลุ่ม 54 คน เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในกลุ่มพนักงานพบว่าการสร้างนิสัยการทางานเชิงรุก
ให้กับพนักงาน (employee proactivity) ประกอบกับกระบวนการกลุ่มที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาให้เกิด
นวัตกรรมของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างนิสัย การทางานเชิงรุกให้กับ
พนักงานได้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. สร้างเสริมความสามารถของพนักงานกล่าวคือแผนกทรัพยากรมนุษย์ควรมองหาผู้สมัครงานที่มีความคิด
สร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และทักษะการสื่อสารที่ดี นอกจากนั้นยังจะต้องจัดให้การอบรมเพิ่มเติมให้พนักงาน
สามารถทางานเชิงรุกได้ด้วยตัวเองโดยเน้นการสนับสนุนให้พนักงานคิดหาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ พร้อมทั้ง
สามารถลงมือทาตามได้ และสุดท้ายสามารถสื่อสารความคิดนั้นให้กับกลุ่มคนที่สามารถทาให้ความคิดนั้นบรรลุที่ผล
เป็นรูปธรรมได้อีกด้วย
2. สร้างเสริมแรงจูงใจของพนักงาน องค์กรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสามารถทางานเชิงรุก
กล่าวคือการประเมินผลและการให้ค่าตอบแทนจะต้องพิจารณาประเด็นที่สามารถทาให้เกิดการสร้างนวัตกรรม เช่น
การให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงระบบการทางาน การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสื่อสารกับ
ผู้อื่นเพื่อสร้างและลงมือทาตามความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นต้น
3. สร้างเสริมโอกาสให้กับพนักงาน องค์กรจะต้องสนับสนุนให้พนักงานใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ด้วยความกระตือรือร้น เช่น การให้ข้อมูลที่จาเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมกับพนักงาน การส่งเสริมให้พนักงาน
ส่งมอบข้อมูลสาคัญที่ต้องใช้ในกระบวนการการตัดสินใจให้กับองค์กรและการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทางานที่
หลากหลายผ่านการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (job rotation)
ระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างนิสัยการทางานเชิงรุกดังกล่าวจะส่งผลต่อสภาวะจิตใจของ
พนักงานได้ 3 ทาง อันได้แก่
1. การรับรู้ความสามารถของตนเองว่าสามารถทางานได้หลายบทบาท (role breadth self-efficacy)
พนักงานที่อยู่ในระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างนิสัยการทางานเชิงรุกจะเชื่อว่าพวกเขาสามารถทางาน
มากกว่าที่องค์กรกาหนดไว้คู่มือ กล้าคิด กล้าทา กล้าเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการทางานต่างๆ และสามารถ
เอาชนะอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดจากการลงมือทาสิ่งใหม่ๆ ได้ในที่สุด
2. ความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลง (felt responsibility for change) คือ ความรู้สึกว่าตนเอง
ควรจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรของตน พนักงานที่อยู่ในระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่
สร้างนิสั ยการทางานเชิง รุกจะรู้สึ กดีกับการริเริ่มสิ่ งใหม่ๆ จึงไม่ลัง เลที่จะลงมือทาในสิ่งที่ตนเองคิดว่ าสามารถ
เปลี่ยนแปลงองค์กรของตนไปในทางที่ดีได้
3. ความเชื่อใจในฝ่ายบริหาร (trust in management) พนักงานที่อยู่ในระบบการบริหารงานทรัพยากร
มนุษย์ที่สร้างนิสัยการทางานเชิงรุกจะเชื่อว่าจะสามารถริเริ่มงานใหม่ๆ โดยจะไม่ถูกทาร้ายหรือข่มขู่ พวกเขาจึงกล้า
ที่จะทาในสิ่งที่คนในองค์กรไม่เคยทาได้
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เมื่อระบบการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างนิสัยการทางานเชิงรุกได้ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กร
ทางานเชิ ง รุกด้ ว ยตั ว เองเป็ น แล้ ว ประกอบกับ พนั กงานได้ ท างานผ่ า นกระบวนการพวกเขาก็จ ะสามารถสร้า ง
นวัตกรรมผ่านกลุ่มทางานของตนได้ในที่สุด

เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology)
จากการสารวจปัจจัยด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อระดับของการสร้างนวัตกรรม ในองค์กร
สาธารณะ 28 ประเทศในสหภาพยุโรป (Ropret, Arisstovnik, Klun, & Stare, 2016) โดยรวบรวมข้อมูลจาก
พนักงาน 3,000–4,000 คน พบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มากพอคือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทาให้เกิดความ
แตกต่างของระดับการสร้างนวัตกรรมในองค์กรสาธารณะ ดังนั้นองค์กรควรให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มอบให้พนักงานในองค์กรด้วยแม้ว่าพนักงานจะสามารถนาเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้ในเรื่องส่วนตัวจนเบียดเบียน
เวลาท างานก็ตาม หากมีการควบคุมภายในที่ ดี เทคโนโลยีส ารสนเทศก็ จะสามารถเป็ นเครื่องมื อในการสร้า ง
นวัตกรรมในองค์กรได้ นอกจากนั้น องค์กรควรเน้นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้กับองค์กร เพื่อให้การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเกิดความคุ้มค่า

การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์บนฐานความรู้ (knowledge-based human resource management)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรสามารถเสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรได้
(Nieves, Quintana & Osorio, 2016) สารวจ 180 บริษัทในสเปน (Kianto, Saenz, & Aramburu, 2017) พบว่า
การบริหารงานทรัพ ยากรมนุษย์บ นฐานความรู้มีผลต่อผลงานด้านนวัตกรรมขององค์กรผ่านทุ นทางปั ญญาซึ่ ง
หมายถึงการครอบครองความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทางาน เทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สามารถทา
ให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด ทั้งนี้ทุนทางปัญญาได้แก่
1. ทุนมนุษย์ (human capital) คือพนักงานในองค์กรและคุณลักษณะของพนักงานทั้งหมด รวมถึงความรู้
ประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และแรงจูงใจ ทุนมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดของทุนปัญญา เนื่องจากทุนมนุษย์
สามารถนาไปสู่การสร้างทุนประเภทอื่นๆ ได้ เพราะฉะนั้นทุนมนุษย์สามารถทาให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้ เพราะ
พนักงานที่มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์จะตั้งคาถามเกี่ยวกับการทางานแบบเดิมที่มีอยู่และคิดหาวิธีการทางาน
ใหม่ๆ ที่ดีกว่า
2. ทุนทางโครงสร้าง (structural capital) คือ ความรู้ทั้งหมดในองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในตัวพนักงานหากแต่ถูก
สะสมไว้ในโครงสร้าง กระบวนการ ระบบ และคู่มือในองค์กร ความรู้เหล่านี้คงอยู่ในองค์กร ถึงแม้พนักงานที่มี
ความรู้จะออกจากองค์กรไป ทุนทางโครงสร้างทาให้เกิดนวัตกรรมได้ เนื่องจากพนักงานที่ยังอยู่ในองค์กรสามารถนา
องค์ความรู้ที่มีมาวิเคราะห์ ทดสอบ และกระจายออกไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับองค์กร
3. ทุนทางความสัมพันธ์ (relational capital) คือ คุณค่าและความรู้ที่เกิดจากความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้จัดหาสินค้าและบริการให้กับองค์กร (suppliers) สถาบันและองค์กรภายนอกต่างๆ ทุนทางความสัมพันธ์สามารถ
สร้างเสริมนวัตกรรมในองค์กรได้ เนื่องจากความรู้ที่ไม่มีในองค์กรจาเป็นต้องนาเข้ามาจากภายนอก หากองค์กร
สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลหรือองค์กรภายนอกจนทาให้เกิดความร่วมมือ ที่ดีได้ องค์กรจะสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผ่านทุนทางความสัมพันธ์ได้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เสริมสร้างนวัตกรรมองค์กรผ่านทุนทางปัญญานั้นจะต้องปรับเปลี่ยนงาน
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์บนฐานความรู้ (knowledge-based human resource
management) โดยเน้นการแบ่งปันและการสร้างองค์ความรู้นั่นเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. การสรรหาบุคลากรบนฐานความรู้ (knowledge-based recruitment) ต้องเน้นการเลือกบุคลากรจากศักยภาพ
ของบุคคลนั้น มิใช่ความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ ณ เวลาปัจจุบัน เนื่องจากบุคคลที่มีศักยภาพสูงสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่
จาเป็นสาหรับการสร้างนวัตกรรมได้ นอกจากนั้นการสรรหาบุคลากรบนฐานความรู้ต้องพิจารณาความสามารถในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วย เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมจาเป็นต้องทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกองค์กร
2. การอบรมบนฐานความรู้ (knowledge-based training) นอกจากจะต้องเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ใหม่ ๆ ให้กับ พนั กงานตามสิ่ง แวดล้ อมที่ เปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลาแล้ ว แผนกทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ควรส่ ง เสริม
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับองค์กรและยกระดับกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
3. การประเมินผลงานบนฐานความรู้ (knowledge-based performance assessment) การประเมิน
ผลงานต้องรวมถึงประเด็นด้านความรู้เข้าไปด้วย อันได้แก่ การสร้างความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการ
แบ่งปันความรู้
4. การให้ค่าตอบแทนบนฐานความรู้ (knowledge-based compensation) เช่นเดียวกับ การประเมิน
ผลงานบนฐานความรู้ การให้ค่าตอบแทนบนฐานความรู้จะต้องรวมถึงประเด็นด้านความรู้ ในการจ่ายค่าตอบแทน
ด้วย อันได้แก่ การสร้างความรู้ใหม่ การประยุกต์ใช้ความรู้ และการแบ่งปันความรู้
ทั้งนี้การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์บนฐานความรู้ต้องทาหลายกิจกรรมรวมกัน อันได้แก่ การสรรหา
บุคลากร การอบรม การประเมินผลงานบนฐานความรู้ และการให้ค่าตอบแทนบนฐานความรู้ จึง จะสามารถ
เสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรผ่านทุนทางปัญญาได้

ความยืดหยุ่นของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource flexibility)
จากการสารวจพนักงานบริษัทด้านเทคโนโลยีในประเทศไต้หวันจานวน 23 บริษัท พนักงาน 293 คน
(Do, Yeh, & Madsen, 2016) พบว่าความยืดหยุ่นของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource flexibility)
มีความสัมพันธ์กั บการสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ อัน ได้แก่
1. ความยืดหยุ่นของทักษะพนักงาน (employee skill flexibility) คือการที่พนักงานในองค์กร มีทักษะที่
หลากหลาย ซึ่ งจะท าให้องค์กรสามารถปรับ ตั วให้เข้า กับความต้ องการของลูกค้า และสิ่ง แวดล้ อมทางธุรกิจ ที่
เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความยืดหยุ่นของพฤติกรรมพนักงาน (employee behavior flexibility) ความสามารถของพนักงาน
ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่แตกต่างทาให้องค์กรสามารถปรับตัวจากภายในเพื่อตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนไปได้
3. ความยืดหยุ่นของการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource practice flexibility) คือ
การที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานกล้าเสี่ยง เรียนรู้ทักษะใหม่ และสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม อาจรวมถึง
การปรับโครงสร้างองค์กร ทีมข้ามสายงาน การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน และกลุ่มควบคุมคุณภาพ ทาให้พนักงาน
สามารถใช้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานแบบใหม่ หลากหลายจนเกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กรในที่สุด
ความยืดหยุ่นของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource flexibility) มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
แห่งการปรับตัว (adaptability culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยืดหยุ่น การกล้าเสี่ยงและการ
ทดลองภายในองค์กร เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนอกองค์กรได้ นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่าวัฒนธรรม
แห่งการปรับตัวยังมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมด้านกระบวนการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อนวัตกรรมด้านสินค้าในที่สุด
โดยสรุปความยืดหยุ่นของงานด้านทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยความยื ดหยุ่นของทักษะพนักงาน ความ
ยืดหยุ่นของพฤติกรรมพนักงานและความยืดหยุ่นของการปฏิบัติงานส่งผลต่อวัฒนธรรมแห่งการปรับตัวในเชิงบวก
โดยทาให้เกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการและนวัตกรรมด้านสินค้า ดังนั้นองค์กรใดที่สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของ
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ก็จะสามารถเพิ่มนวัตกรรมในองค์กรได้
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ระบบการทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมาก
(employee-experienced high-involvement work system)
การสารวจในประเทศแคนาดาโดย Li, Wang, Van Jaarsveld, Lee และ Ma (2018) เก็บตัวอย่างจาก
พนักงาน 12,519 คนใน 2,639 องค์กร พบว่าระบบการทางานที่ทาให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
คือระบบการทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมาก ซึ่งเป็นระบบการทางานที่เน้นการรับรู้ของพนักงานว่าพวก
เขามีส่วนร่วมในการทางานอย่างแท้จริง มิใช่รับรู้จากการรายงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ งอาจไม่ตรงกับความเป็นจริงใน
องค์กรก็เป็นได้
ระบบการทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม 6 องค์ประกอบ คือ การออกแบบงานแบบยืดหยุ่นได้ (flexible
job design) การแบ่งปันข้อมูล ทีมงานแก้ปัญหา (problem-solving teams) ทีมงานที่สั่งการตนเอง (selfdirected teams) การแบ่งปันผลตอบแทนให้พนักงาน (gainsharing) และการอบรม
ทั้งนี้อิทธิพลของระบบการทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมากที่มีต่อระดับการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ อันได้แก่
1. ความเหมือนของประสบการณ์ที่พนักงานได้รับจากระบบการทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมาก
(the homogeneity of high-involvement work system) ระบบการทางานที่พนักงานรู้สึก มีส่วนร่วมอย่างมาก
จะต้องเป็นระบบที่พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มิใช่จากัดแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือพนักงาน
ระดับ ใดระดับหนึ่ ง หากพนั กงานทั้งองค์กรรู้สึกได้ว่า มีส่ว นร่วมอย่างมาก ในระบบการท างานแล้ว พวกเขาจะ
สามารถเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรของตนได้
2. ความสาคัญเชิงกลยุทธ์ของนวัตกรรม (the strategic importance of innovation) องค์กรที่ใช้ระบบ
การทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมอย่างมากจาเป็นต้องตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม และ
สื่อสารเป้าหมายนั้นออกไปให้กับพนักงานทุกระดับได้รับทราบ องค์กรจึงจะสามารถยกระดับการสร้างนวัตกรรมใน
องค์กรได้
3. การเข้า/ออกของพนักงาน (the churn in human resources) องค์กรควรมีการเปลี่ยนแปลง
พนักงานเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ในองค์กร ผู้บริหารองค์กรควรดูแลให้มีการเข้าออกของพนักงานในระดับที่เหมาะสม
ทั้งนี้การออกจากองค์กรของพนักงานที่มากและเร็วอาจส่งผลกระทบด้านลบกับผลิตภาพและกาลังใจของพนักงานที่
ยังอยู่ในองค์กรได้
ระบบการทางานที่พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมดังกล่าวได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้ว ว่าสามารถเพิ่ม
นวัตกรรมในองค์กรหากทาตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง ดังนั้นการนาผลการศึกษาไปใช้ในองค์กรควรคานึงถึงรายละเอียดที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขและนาไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนด้วย องค์กรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม
Olsen (2016) ได้ศึกษางานวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร 19 บทความ รวบรวม
กิจกรรมของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถทาให้องค์กรแห่งการเรียนรู้เห็นผลลัพธ์ด้านการสร้างนวัตกรรม
โดยแบ่งตามลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังรายละเอียดดังนี้
1. การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ เหมาะสม ได้แก่
การพัฒนาโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม การสร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการทางาน
ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลและภาวะผู้นาในทีมงาน การให้คาติชมระหว่างการประเมินผลงาน การจดบันทึก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทางานและการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ
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2. การส่งเสริมพลวัต (เน้นความรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลง) กิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
เหมาะสม ได้แก่ การพัฒนาพนักงานรายบุคคล ระบบพี่เลี้ยง การพัฒนาบทบาทของบุคลากรหลักขององค์กร การ
บริหารความก้าวหน้าของอาชีพ (career development) การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้และมีทักษะด้านการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม และการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้าง
พลัง (empowerment) การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการจัดหาช่องทางให้พนักงานแนะนาวิธี
ปรับปรุงระบบการทางาน เป็นต้น
3. การปรับปรุงการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม ได้แก่
การออกแบบงานให้เกิดการร่วมมือกันในองค์กร และการทาให้เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด
4. การปรับเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและอุตสาหกรรมของตนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมทางการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม ได้แก่ การอบรมเฉพาะทาง การสร้างทุนมนุษย์ (เช่น การจัดหาบุคลากรที่
เหมาะสมและการอบรมในเรื่องการพัฒนาสินค้า) การให้คาติชมระหว่างการประเมินผลงาน และการจดบันทึก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการทางาน
ภายใต้แนวคิดของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์อาจเน้นให้เกิดการ
เรียนรู้ในองค์กรให้มากที่สุด แต่หากองค์กรต้องการเน้นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ผ่านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ที่สามารถทาให้เกิดนวัตกรรมอย่างแท้จริง

การสร้างวิทยาลัยทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
Haliburton เป็นบริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่ของโลกได้ปรับการทางานของแผนกทรัพยากรมนุษย์ ครั้งใหญ่
เพื่อเปลี่ยนการทางานของแผนกทรัพยากรมนุษย์จากการเน้นการทาธุรกรรมมาเป็นการเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่
เชื่อใจได้และการเป็นผู้แก้ปัญหาให้กับองค์กรผ่านการสร้างวิทยาลัยทรัพยากรมนุษย์ (College of Human
Resources) โดยมีขั้นตอนในการดาเนินงานดังต่อไปนี้ (Deloitte University Press, 2015)
1. สารวจผู้นาในองค์กรว่าต้องการอะไรจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ ผลของการสารวจนี้ถูกนาไปสร้าง
วิสัยทัศน์ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ของ Haliburton ต่อไป ซึ่งจะทาให้แผนกทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญใน
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
2. การค้นคว้าหาแนวปฏิบัติที่ดี (best practices) และการเสวนากับผู้นาด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อค้นหา
ทั ก ษะและความสามารถที่ ฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ พึ ง มี ท าให้ แ ผนกทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส ามารถสร้ า งผลลั พ ธ์ ที่ มี
ความสาคัญต่อธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด
3. การสร้า งวิ ท ยาลั ย ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ จ ากข้อมู ล ที่ ไ ด้ ค้น คว้ า มาข้า งต้ น เพื่ อสร้า งหลั กสู ต รส าหรั บ
ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้คาปรึกษา การจัดสัมมนาทางเว็บ
แบ่งหลักสูตรเป็น 4 ส่วน ได้แก่ พื้นฐานของงานทรัพยากรมนุษย์ ความเฉียบคมทางธุรกิจ (business acumen)
การให้คาปรึกษา และความสามารถขององค์กร (organizational capability)
4. การให้คาปรึกษา พนักงานในแผนกทรัพยากรมนุษย์แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หุ้นส่วนฝ่ายปฏิบัติงาน ซึ่งให้
คาปรึกษากับหัวหน้าแผนก พนักงานระดับปฏิบัติการในระดับหน่วยงาน และหุ้นส่วนฝ่ายบริหารซึ่งให้คาปรึกษากับ
ผู้นาองค์กรในระดับสูง สมาชิกของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ไม่ควรรวมตัวกันอยู่ที่สานักงานใหญ่แต่ควรฝังตัวอยู่ทุกที่ที่มี
สมาชิกขององค์กรอยู่เพื่อให้สามารถให้คาปรึกษาได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้จึงต้องมีความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่
องค์กรทางานอยู่ เป็นหุ้นส่วนให้กับแผนกอื่น ในองค์กร รับฟังปัญหาและเป็นโค้ชให้กับสมาชิกในองค์กรได้ เพื่อให้
แผนกทรัพยากรมนุษย์สามารถสร้างผลลัพธ์ในการยกระดับความสามารถขององค์กรได้อย่างแท้จริงผ่านงานด้าน
ต่างๆ เช่น การพัฒนาผู้นา การวางแผนกาลังคน การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ การวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่ง
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ประสิทธิผลของทีมงาน และการพัฒนาองค์กร เป็นต้น นอกจากนี้ตัวชี้วัดของแผนกฯ จะต้องเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
ของธุรกิจจึงจะทาให้แผนกทรัพยากรมนุษย์กลายเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงได้
ผู้นาของแผนกทรัพยากรมนุษย์ของ Haliburton มีส่วนร่วมอย่างมากในการสร้างและดาเนินงานของ
วิทยาลัยทรัพยากรมนุษย์ทาให้การปรับการทางานของแผนกทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่ครั้งนี้ประสบความสาเร็จใน
การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้างนวัตกรรม
การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญและต้องอาศัยการทา
กิจกรรมหลายอย่าง (Thomas & Karodia, 2014) ตัวอย่างบริษัทที่ตั้งใจออกแบบวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการสร้าง
นวัตกรรมขั้นสูง คือ Google ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Google มีวิธีการสร้าง
วัฒนธรรมดังกล่าว ดังนี้
* คัดเลือกพนักงานผ่านการประกวดแข่งขัน บริษัทมักจัดประกวดแข่งขันในหมู่นักศึกษา เช่น ประกวด
แข่งขันการเขียนโปรแกรม เป็นต้น หากนักศึกษาทีมใดสามารถชนะการประกวดแข่งได้จะได้รับ การคัดเลือกให้เข้า
ทางานที่บริษัท
* คัดเลือกพนักงานผ่านปริศนาป่วนสมอง (brainteasers) บริษัทจะประสัมพันธ์ปริศนาป่วนสมองไปทั่ว
โลกผ่านทางสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือป้ายโฆษณาต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้คนเก่งๆ จากทั่วโลกส่งคาตอบ
เข้ามา คนที่ตอบถูกจะได้รับการเชิญให้สมัครเข้าในระบบการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัท
* เปิดโอกาสให้พ นักงานใหม่ มีโ อกาสเข้าสั งคมกับ พนั กงานเก่าบ่ อยๆ ท าให้พนั กงานใหม่ ได้ซึ มซั บ
วัฒนธรรมขององค์กรและสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพนักงานคนอื่นๆ นอกจากนี้การพบปะพูดคุยระหว่าง
พนักงานเก่ากับพนักงานใหม่นี้จะช่วยทาให้ความคิดใหม่ๆ จากพนักงานใหม่แพร่กระจายเข้าไปสู่กลุ่มพนักงานเก่า
อีกด้วย
* กาหนดให้พนักงานสามารถใช้ เวลาทางานร้อยละ 20 ไปกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรม นโยบายนี้ทาให้พนักงานทุกคนรับทราบว่าบริษัทคาดหวังการสร้างนวัตกรรมจากพนักงานทุกคน มิใช่แค่
จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาเท่านั้น พนักงานทุกตาแหน่งต้องใช้เวลาในการคิดแบบสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อทาในสิ่งใหม่ที่ตนเองคิดว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด และเมื่อกาหนดเวลาส่วนนี้ไปแล้วเจ้านายจะต้อง
สอบถามถึงผลลัพธ์ที่ได้จากช่วงเวลานี้ด้วย เช่น Google News, Gmail และ Adsense
* ยอมรับความผิดพลาดของพนักงานได้ วัฒนธรรมของการสร้างนวัตกรรมมักจะมาคู่กับการทาผิดพลาด
แม้ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น แต่สิ่งที่ได้คือการเรียนรู้ผู้บริหารองค์กรเชื่อว่าหากพนักงานไม่ทาผิดพลาดเลย แปลว่า
พนักงานไม่กล้าเสี่ยงมากพอ ซึ่งแปลว่าองค์กรไม่ได้สร้างนวัตกรรมมากพอด้วย
* ให้รางวัลกับพนักงานที่สร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงการให้เลื่อนขั้นอย่างรวดเร็ว หาก
พนักงานสามารถสร้างนวัตกรรมได้ พนักงานไม่จาเป็นต้องทางานในบริษัทมานาน ก็สามารถเลื่อนขั้นได้เร็ว
* เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการอื่นมาบรรยายในบริษัท การนาผู้นาทางความคิดที่นอกเหนือจากวงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจุดประกายความคิดให้กับพนักงานทาให้พนักงานได้มุมมองใหม่ ที่ไม่คุ้นเคย และไม่ได้พบ
เห็นบ่อยในองค์กร โดยพนักงานสามารถนามุมมองใหม่นี้ไปสร้างสรรค์บริการใหม่ให้กับลูกค้าได้
วัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากแต่องค์กรต้องตั้งใจออกแบบมันขึ้นมา
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทาให้การสร้างนวัตกรรมกลายเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของ
ตัวตนของพนักงานในที่สุด
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สรุปแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กร
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สามารถเสริมสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้ (Chowhan, Pries, & Mann,
2017; Singh, 2018; Stachova, Stacho, & Vicen, 2017; Stanovcic, Bacovic, Pekovic, Jovanovic, &
Savovic, 2016) แต่ต้องดาเนินการตามแนวทางที่เหมาะสม อันได้แก่
* กาหนดให้การสร้างนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายขององค์กร
* ตรวจสอบความต้องการของธุรกิจว่าต้องการให้แผนกทรัพยากรมนุษย์ช่วยเหลืออย่างไร เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหาของธุรกิจได้อย่างตรงจุด
* กระจายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ไปทั่วองค์กรเพื่อทาหน้าที่ที่ปรึกษาช่วยหน่วยงานต่างๆ
* คัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
* จัดให้มีการทางานเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจากหลายแผนกเพื่อให้เกิดมุมมองที่หลายหลาก
* จัดให้มีการร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาแรงกระตุ้นในการสร้างนวัตกรรม
* กาหนดให้ประเด็นของการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
* เปิดช่องทางให้พนักงานสื่อสารวิธีการใหม่ๆ ในการทางานและให้รางวัลเมื่อสิ่งที่พนักงานนาเสนอนาไปสู่
การสร้างนวัตกรรม
* อบรมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย จนสามารถสร้างนวัตกรรมได้
* เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทาสิ่งใหม่ๆ ยอมรับความผิดพลาดของพนักงานได้
หากองค์กรสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางดังกล่าวองค์กรนั้นจะมีวัฒนธรรมแห่งการสร้างนวัตกรรมไปโดย
ปริยายจะทาให้องค์กรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ด้วย
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ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 2
Strategic Leadership of Small School Administrators Under Lampang Primary
Education Service Area Office 2

ผู้วิจัย

ดร.พิสิษฐ์ ยอดวันดี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึกษาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริหารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 และข้อเสนอแนะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึ กษาล าปาง เขต 2 รวบรวมข้อมู ล โดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารจานวน 80 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านๆ ที่มี
ระดับสูงที่สุดคือ การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจิตนาการที่หลากหลาย อยู่ในระดับมาก รองลงมาการกาหนดวิสัยทัศน์
อยู่ในระดับมาก และการคิดเชิงปฏิวัติ อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2 พบว่า 1) การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
มองการณ์ ไกล มีความรู้ แก้ปั ญ หาได้ อย่า งมี เหตุ ผ ลและไม่ กระทบใคร 2) สร้า งสรรค์กลยุ ทธ์ ด้ ว ยจิ ต นาการที่
หลากหลายคือ “จินตนาการสาคัญกว่าความรู้” ผู้นาต้องมีจินตนาการในการคิดเพื่อสร้างองค์กรในอนาคต กลยุทธ์
ที่แตกต่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต่างกัน 3) การคาดการณ์และการกาหนดอนาคตคือ เป็นการคาดการณ์ที่อยู่บน
พื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอ 4) การคิดเชิงปฏิวัติคือ ต้องระวังในเรื่องการปฏิบัติจริง เพราะถ้าขาด
การมีส่วนร่วมและขาดการคิดรอบด้านจะอันตรายยิ่งและ 5) การกาหนดวิสัยทัศน์คือ ต้องชัดเจนต้องมีส่วนร่วมและ
มีความเป็นไปได้
คาสาคัญ : ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์และการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ABSTRACT
This research has 2 objectives : to study the strategic leadership of small school
administrators under lampang primary education service area office 2 and Suggestion to
strategic leadership of small school administrators under lampang primary education
service area office 2. The collected data were analyzed in frequency, average, standard.
The research result can summarize as follow :
The strategic leadership of small school administrators under lampang primary
education service area office 2 was performed at a high level as whole and while
considering separately, all were performed at a high level as respectively ; Gathering
multiple inputs to formulate strategy is in the high level ; creating a vision is in the high
level and revolutionary Thinking is in the high level too respectively.
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The suggestion to the strategic leadership of small school administrators under
lampang primary education service area office 2 is : 1) High–Level cognitive activity ;
leadership should be a visionary, Foresight, Knowledgeable. Solve problems justifiably, not
affect anyone. 2) Gathering multiple inputs to formulate strategy ; “Imagination is more
important than knowledge” leadership need imagination to build a future organization.
3) Anticipating and creating a future ; it is a forecast based on sufficient information to be
determine the future accurately and precisely. 4) Revolutionary Thinking ; Be careful of
practical issues because lack of participation and lack of thinking around the danger.
5) Creating a vision ; must be clear, practical and feasible.
KeyWords : Strategic Leadership and Small School Administrators

บทนา
สภาพปัจจุบันกาลังก้าวสู่ สังคมพัฒนาด้วยนวัตกรรมที่ล้ายุคเป็นระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลประเทศทั่ว
โลกต่างตื่นตัวดาเนินการปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบเพื่อรับมือโอกาสความเสี่ยงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ด้วยการรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมโครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดารงชีวิต
การทางานและการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วน และปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ดังนั้น
เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือการพัฒนาให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง (โมเดลประเทศไทย 4.0)
ภายในปี 2575 (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2558 : ระบบออนไลน์)
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560 : ระบบออนไลน์)
หมวด 5 มาตรา 45 และหมวด 6 มาตรา 76 กาหนดไว้ว่ารัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่ าใช่จ่าย รัฐต้องดาเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษา ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยรัฐมีหน้าที่
ดาเนินการกากับส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
แต่ผลจากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1, 2553) พบว่า
มีปัญหาอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนซึ่งมี
บริบทแตกต่า งจากโรงเรียนขนาดอื่นๆ การใช้ ข้อมูล สารสนเทศและน าผลของการประเมินงานโครงการมาใช้
วางแผน ปรับปรุงพัฒนายังขาดประสิทธิภาพ 2) ปัญหาด้านการเรียนการสอนครูสอนไม่ครบชั้น ครูขาดทักษะใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั้น ด้อยคุณภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า 3) ปัญหาด้าน
ความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน ได้รับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเป็น
จานวนน้อย สภาพอาคารเก่าชารุดทรุดโทรมเนื่องจากก่อสร้างมานาน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ไม่พอเพียง 4) ปัญหา
ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บทบาทคณะกรรมการมีไม่มากนัก การประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอื่น
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยในบางพื้นที่
จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นการเร่งด่วน ตัวจักรหนึ่งที่เป็นกลไกล
สาคัญในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้นั้นคือผู้บริหารโรงเรียน และกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
(2555 : 1) กล่าวว่า การบริหารจะบรรลุผลตามเป้าหมายผู้บริหารต้องมีความสามารถ มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์เพราะ
ผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์และประสิ ทธิภาพขององค์กรมากปัจจัยหนึ่ง การนาเทคนิคการ
บริหารใหม่ๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม
และประเมินผลกลยุทธ์ เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)
สอดคล้องกับ Du Brin (1998 : 335) พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5
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องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (High-Level Cognitive)
2) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจิตนาการที่หลากหลาย (Gathering Multiple Inputs to Formulate Strategy)
3. การคาดการณ์และการกาหนดอนาคต (Anticipating and Creating a Future) 4) การคิดเชิงปฏิวัติ
(Revolutionary Thinking) และ 5) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Creating a Vision)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 เพื่อจะได้นาไปเป็นข้อมูลเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ปรับ ปรุ ง และพั ฒ นาภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ผู้ ของบริห ารโรงเรีย นขนาดเล็ ก ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดของ Du Brin (1988 : 335)
ประกอบกับการวิจัยนี้ ได้ศึกษาวิจัยจึงได้นาหรือประยุกต์จากแนวคิดดังกล่าวมาใช้และประมวลเป็นกรอบแนวคิดใน
การทาการวิจัย ดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

ตัวแปรตาม
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
1. การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและการ
คิดอย่างมีกลยุทธ์ (High-Level Cognitive)
2. การสร้ า งสรรค์ ก ลยุ ท ธ์ ด้ ว ยจิ ต นาการที่
หลากหลาย (Gathering Multiple Inputs to
Formulate Strategy)
3. การคาดการณ์และการกาหนดอนาคต
(Anticipating and Creating a Future)
4. การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking)
5. การกาหนดวิสัยทัศน์ (Creating a Vision)

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

355

วิธีการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง
เขต 2 จ านวน 1 คน รองผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาล าปาง เขต 2 จ านวน 2 คน
ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 จานวน 2 คน ผู้อานวยการโรงเรียนหรือ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนขนาดเล็กสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 จานวน 75
คน จาก 75 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรม ความหมาย ทฤษฏี หลักการ แนวคิด ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และนามากาหนดเป็นนิยามศัพท์ในการวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ตามกรอบแนวคิดการวิจัย และจัดทาเครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีเนื้อหา
และรูปแบบ ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็ น ข้อคาถามเกี่ย วกับ ระดั บ ความคิด เห็น ของผู้บ ริหาร ที่ มี ต่ อภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 จานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
คาถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) ตามแบบ Likert มี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็นข้อคาถามปลายเปิด เพื่อสอบถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย
3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรง
ศึกษาข้อมูลจากวรรณกรรมความหมาย ทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ และภาวะผู้นาเชิงกล
ยุทธ์ชองผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ตามกรอบ
แนวคิดของ Du Brin (1988 : 335) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้ ความเข้าใจ การคิดรวบยอดและ
การคิดอย่างมีกลยุทธ์ (High-Level Cognitive) 2) การ สร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจิตนาการที่หลากหลาย (Gathering
Multiple Inputs to Formulate Strategy) 3) การคาดการณ์และการกาหนดอนาคต (Anticipating and
Creating a Future) 4) การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) และ 5) การกาหนดวิสัยทัศน์ (Creating a Vision)
เพื่อนามากาหนดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย และนานิยามเชิงปฏิบัติการมาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
นาแบบสอบถามฉบับร่างที่จัดทาขึ้นตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ความ
เที่ยงตรงทางโครงสร้างรวมทั้งการใช้ภาษาที่เหมาะสมและพิจารณาความเหมาะสมทั่วไปของเครื่องมือ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงและนาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนาแบบสอบถามไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย (Index of item Objective Congruence: IOC) (พิษณุ ฟองศรี, 2551 : 139-140) โดยพิจารณา
จากข้อที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
3.2 การหาค่าความเชื่อมั่น
1) นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วนามาตรวจ
พิจารณาอีกครั้ง
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2) นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่จัดทาไว้แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
3) นาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้แล้ว มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า ตามวิธีของ Cornbrash’s Alpha Coefficient ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9211
4) จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมเก็บข้อมูลจากประชากรในการวิจัย
4. การรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1 ทาหนังสือจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
4.3 นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จาแนกแบบสอบถามตามสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จากนั้นนาคะแนนที่ได้จัดพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการอภิปรายผล
การวิจัยนี้จะประมวลผลในการหาค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
5.1 วิเคราะห์สภาพทั่วไปของประชากร จาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ความถี่และ
ค่าร้อยละ เสนอในรูปแบบตาราง
5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ ความคิด เห็น ของผู้บริหารที่มีต่ อภาวะผู้ นาเชิงกลยุท ธ์ของผู้บ ริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายด้านและโดยรวมเสนอในรูปแบบตาราง แล้วนาผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผล ดังนี้
การแปลผลของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 99)
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ในระดับน้อยที่สุด
5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 ในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาความถี่ นาเสนอในรูปแบบความเรียง
5.4 นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปและอภิปรายผล

ผล/สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 1) สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดเป็นผู้ชาย จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และเป็นผู้หญิงจานวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.50 2) อายุประชากรมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีจานวนมากที่สุด คือ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.75 รองลงมามี
อายุ 41–50 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75 และน้อยที่สุดมีอายุ 30-40 ปี จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ
12.50 ตามลาดับ ส่วนอายุน้อยกว่า 30 ปีไม่มีประชากร 3) วุฒิการศึกษาพบมากที่สุดคือ ระดับปริญญาโท จานวน
71 คน คิดเป็นร้อยละ 88.75 รองลงมาระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และน้อยที่สุดคือระดับ
ปริญญาเอก จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ ส่วนวุฒิ อื่นๆ ไม่มี 4) ตาแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน พบว่ามากที่สุดคือผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้รักษาราชการแทน จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
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รองลงมาคือรองผู้อานวยการสพป. จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และผู้อานวยการกลุ่มในสพป.จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.50 จานวนเท่ากัน และผู้อานวยการสพป. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลาดับและ 5)
ประสบการณ์ในการดารงตาแหน่งตามข้อ 4 พบว่ามากที่สุดคือ มากกว่า 10 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55
รองลงมาคือ น้อยกว่า 5 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และน้อยที่สุดคือ 5-10 ปี จานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.75 ตามลาดับ
2. ระดั บ ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2 โดยภาพรวม มีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 5 องค์ประกอบ
อยู่ในระดับมาก (μ=4.03) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ
พบว่ า ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ องค์ ป ระกอบที่ 2การสร้า งสรรค์ก ลยุ ท ธ์ ด้ ว ยจิ ต นาการที่ ห ลากหลาย (Gathering
Multiple Inputs to Formulate Strategy) อยู่ในระดับมาก (μ=4.25) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 การ
กาหนดวิสัยทัศน์ (Creating a Vision) อยู่ในระดับมาก (μ=4.04) และองค์ประกอบที่ 4 การคิดเชิงปฏิวัติ
(Revolutionary Thinking) อยู่ในระดับมาก (μ=4.00) ตามลาดับ

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2 พบว่าภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 โดยภาพรวมภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ได้นาเอาภาวะผู้นา
เชิงกลยุทธ์ตามกรอบแนวคิด ของ Du Brin (1988 : 335) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ คือ 1) การรับรู้ ความเข้าใจ
การคิดรวบยอดและการคิดอย่างมีกลยุทธ์ (High-Level Cognitive) 2) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจิตนาการที่
หลากหลาย (Gathering Multiple Inputs to Formulate Strategy) 3) การคาดการณ์และการกาหนดอนาคต
(Anticipating and Creating a Future) 4) การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary Thinking) และ 5) การกาหนด
วิสัยทัศน์ (Creating a Vision) นามาเป็นกรอบแนวคิดภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2 สอดคล้องกับ จิรัฎฐ์ ฉัตร์เบญจนันท์และชาญชัย วงศ์สิ
รสวัสดิ์ (2558 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาประกอบ ด้ วย 5 องค์ป ระกอบ คือ การกาหนดทิศทางเชิ ง กลยุท ธ์ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์
การสร้างและธารงค์รักษาทีม การจูงใจและพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติ
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ของคุณลักษณะภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพบว่ามีความตรงเชิงโครงสร้าง (Chi–Square=3.87,df=3, P-value=0.28,
RMSEA =0.023,GFI=1.00,AGFI=0.99) ยังสอดคล้องกับ Johnson and Scholes (2003) ได้ศึกษากลยุทธ์การ
พัฒนา พบว่า ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์เป็นผู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นผู้ที่มองเห็นการ
เปลี่ ย นแปลง โดยอาศั ย ข้ อ มู ล ในการออกแบบองค์ ก รผ่ า นกลยุ ท ธ์ ใ นการวิ เคราะห์ แ ละการวางแผนกลยุ ท ธ์
นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์ที่จัดหามานั้น เป็นรูปแบบที่ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของประสบการณ์ส่วนบุคคล และ
การกาหนดกลยุทธ์ขององค์กรเป็นผลกระทบมาจากความเป็นมาขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรในอดีต ดังนั้น
บทบาทด้านความคิดที่เพิ่มเติมอย่างเด่นชัดของผู้นาเชิงกลยุทธ์ คือ การมีวิสัยทัศน์ ภารกิจและจุดประสงค์ที่ชัดเจน
อันนาไปสู่การกาหนดส่วนอื่นๆ ในองค์กรที่สามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพราะความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้
จะนาไปสู่ความสาเร็จของกลยุทธ์องค์กร
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิวัย
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากผลการวิจัยภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต 2 โดยรวมมีภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 5 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก (μ=4.03) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับพบว่า
ระดับมากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 2 การสร้างสรรค์กลยุทธ์ด้วยจิตนาการที่หลากหลาย (Gathering Multiple
Inputs to Formulate Strategy) อยู่ในระดับมาก (μ=4.25) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 5 การกาหนดวิสัยทัศน์
(Creating a Vision) อยู่ในระดับมาก (μ=4.04) และองค์ประกอบที่ 4 การคิดเชิงปฏิวัติ (Revolutionary
Thinking) อยู่ในระดับมาก (μ=4.00) ตามลาดับ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 2
สามารถนาผลการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ตามกรอบแนวคิด ของ Du Brin (1988 : 335) นี้ไปปรับปรุง
และพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลาปาง เขต 2 ได้อย่ างเหมาะสม สานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาอื่น และผู้ที่ เกี่ย วข้องสามารถน า
ผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. ควรมีการศึกษาภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัดอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือโรงเรียนเอกชน เป็นต้น
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม และปัจจัยตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมเสพติด
อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา
The Relationship between Psychological Characteristics, Situational Factors and
Internet Addiction Behavior among Students in Higher Education Institutions.

ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลาปาง

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์ กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต และ 3) ศึกษาแนวทาง
แก้ไขผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพฯ และภาคเหนือตอนบน
จานวน 311 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นและแบบโควตา เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดตัวแปรสาคัญในการ
วิจัย คือ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
ของผู้ เ รีย น วิ เ คราะห์ข้ อมู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ ค่ า ความถี่ ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ประสบการณ์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ปี ระยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 6-12 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลา 18.00-00.00 น. โดยใช้
ศึกษาหาความรู้และพูดคุยกับเพื่อน 2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์และทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง (r=.567, 3565, .477 ตามลาดับ)
3) แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านตัวผู้เรียนควรมีวิจารณญาณ มีสติในการใช้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลจากหลายแหล่ง ด้านสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทในการชี้แนะแนวทางวิธีการที่ปลอดภัย
ในการบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต ด้านครอบครัว ควรเสริมสร้างทัศนคติของบุตรหลานต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมี
วิจารณญาณ และมีวิธีการป้องกันภัยในรูปแบบต่างๆ
คาสาคัญ : จิตลักษณะเดิม, พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
Abstract
The purposes of the research were to 1) study the behaviors in their use of internet
2) study the relationship between psychological characteristics, situational factors and
internet addiction behavior among students in higher education institutions and 3) plan
counter mechanisms in response to the problems from their misuse of internet. The research
relied to questionnaire using 311 samples which had been selected via multistage random
sampling and quota sampling technique to measure 4 variables : affiliative motive,
emotional maturity, attitude towards the use of internet and internet addiction behavior.
Data was analyzed by descriptive statistics. Pearson’s Product- Moment Correlation was
also used to test hypothesis.
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The results were as follows ; 1) Most of the students used internet from their mobile
devices for more than 3 years, using them 6-12 hours a day during 6 p.m. to 12 p.m. for
education and chatting with friends 2) Affiliative motive, emotional maturity, attitude towards
the use of internet correlated to internet addiction behavior by .01 statistical significant at
average level (r= .567, .565, .477 respectively) 3) counter problems from the misuse of internet,
in area of students, they should be alert and considerative judgement in using internet. In aspect
of higher education institution, it should advise the appropriate methods in use of internet
safely. In dimension of family, parents should impose proper essential attitude towards internet
using safely to protect them from misusing it in many ways.
Key Words : Psychological Characteristics, Internet Addiction Behavior

บทนา
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เริ่มเข้ามีบทบาทในการหล่อหลอมการเรียนรู้และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมประจาวันมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณประโยชน์ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่มี
ต่อการศึกษานั้นมีมากมาย ทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสืบค้นหรือ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลกได้ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่สาหรับ
ผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์นี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์สืบค้น การคิดเชิงวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาและการคิดอย่างอิสระให้แก่
ผู้เรียนอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็นแหล่งรวมข้อมูลมากมายมหาศาล ดังนั้นผู้เรียนจึง
จาเป็นต้องตระหนักถึงความสาคัญการคัดเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลที่ตนเปิดรับ เพื่อแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นประโยชน์สาหรับตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 อ้างถึงในชลธิชา จุ้ยนาม, 2558)
บทบาทของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมีผลมา
จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการใช้อินเตอร์เน็ตขึ้นอย่างแพร่หลายมีผลทาให้ปัจจุบันผู้เรียนมีช่องทางที่
จะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งในช่วงวัยของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัยที่ควรให้ความดูแลและ
ให้ความสาคัญ เพราะผู้เรียนในวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นและต้องการสารวจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง อีกทั้งความ
หลากหลายของเว็บไซต์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ทาให้มีความต้องการเข้าถึง โดยอาจไม่ได้
คานึงถึงภัยที่แอบแฝงมากับโลกออนไลน์ หลักการสาคัญจึงควรมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้เรียนให้
สามารถใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผู้เรียนสามารถจะดูแลกันเอง
ในการใช้งานเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ โดยไม่ตกเป็นทาสของ
เทคโนโลยีในโลกออนไลน์จนกลายเป็นการเสพติดอย่างรุนแรงมากขึ้นทุกที
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสพติดการใช้เครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ของผู้เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา และศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรสาคัญที่นาไปสู่พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต ตลอดจนหา
แนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการเสพเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ อันจะช่วยนาไปสู่สภาวะการใช้เครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจิตลักษณะเดิม ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์
และจิตลักษณะตามสถานการณ์ ได้แก่ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน
ในสถาบันอุดมศึกษา
3. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ในส่วนนี้ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงนิยามตามความหมายของกลุ่มตัว
แปรที่ศึกษาที่นาไปสู่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จิตลักษณะเดิม เป็นลักษณะทางจิตของบุคคลซึ่งสะสมดารงอยู่ภายในตัวบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
และวุฒิภาวะทางอารมณ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มนุษย์มีความต้องการที่จะมีผู้อื่นอยู่ด้วย ต้องการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
ต้องการเพื่อน ความต้องการเหล่านี้มีรากฐานมาจากธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งหลีกเลี่ยงการอยู่ลาพังคนเดียว และ
จากการมีประสบการณ์การเรียนรู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทาให้บุคคลพัฒนาลักษณะใฝ่สัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป
พฤติกรรมใฝ่สัมพันธ์มีสาเหตุสาคัญประการหนึ่งคือ ความต้องการเพื่อน ต้องการคนช่วยเหลือ และใฝ่
สัมพันธ์เพื่อลดความเครียด ความเบื่อหน่ายจากภาวะซ้าซากจาเจหรือจากการอยู่คนเดียว (Henry Murray &
Abraham Maslow, 1954)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นการกระทาด้วยความรับผิดชอบในการกระทาของตน (Integrity) คนที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์จะเป็นคนที่ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ สามารถเผชิญหน้าและจัดการปัญหาต่างๆ ในชีวิตด้วย
ความรับผิดชอบ สามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองควบคู่ไปกับคานึงถึงผู้อื่นด้วย คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะ
มีความมั่นใจในตนเองและมีจิตใจมั่นคงพอที่จะรับ มือกับความจริง และตอบสนองด้วยการกระทาอย่างสร้างสรรค์
และเต็มความสามารถ (พัชรา เจริญสิทธิ์ และคณะ, 2561)
ทัศนคติ เป็นระดับของความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น
ต่อการะทาและต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุน
หรือคัดค้านก็ได้ (คนพันธุ์ N, กรุงเทพธุรกิจ : 8 มิถุนายน 2562, หน้าแรก)
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต หมายถึง อาการหมกมุ่นอยู่กับการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ติดตามตัวใน
ระบบเครือข่ายทางสั งคมออนไลน์ ของผู้เรียนในสถาบั น อุด มศึกษา เพื่อจุ ดประสงค์ในการมี เปิ ดรับ สื่อ และมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีอัตราความถี่เฉลี่ยในการใช้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่มีสารเสพติด
มาเกี่ยวข้องและผู้เรียนไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมนั้นได้
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จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
วุฒิภาวะทางอารมณ์

พฤติกรรมเสพติด
อินเทอร์เน็ต

ทัศนคติต่อ
การใช้อินเทอร์เน็ต
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะเดิม
(แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และวุฒิภาวะทางอารมณ์) ปัจจัยตามสถานการณ์ (ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต)
กับ พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
สมมติฐานของการวิจัย
H0 : แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์และทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
H1 : แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์และทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ป ระชากร คื อ ผู้ เ รี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชน 5 มหาวิ ท ยาลั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือตอนบนบางส่วน โดยการกาหนดตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายชั้น (multi-stage
sampling) และแบบกาหนดโควตา (stratified quota random sampling)
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์และทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
เครื่องมือวัดตัวแปร
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรวัด 5 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” สร้างโดยการทบทวนเนื้อหา
วรรณกรรมและศัพท์เฉพาะในการวิจัย เพื่อวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ช่ ว ยใน การ
ประมวลผลที่ได้ทาการเก็บรวบรวม และได้ใช้สถิติวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของ Pearson
(Pearson Product- Moment Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 เพศ ชั้นปี และสาขาวิชาของผู้เรียน
เพศ
ระดับชัน้ ปี
สาขาวิชาที่เรียน
ค่าสถิติ
รวม
รวม
รวม
ชาย หญิง
1
2
3 4
1 2 3
4 5 6
ความถี่ 88 225 311 76 32 113 90 311 25 45 107 92 2 40 311
ร้อยละ 27.7 72.3 100 24.4 10.3 35.3 8.9 100 8.0 14.5 34.4 29.6 0.6 12.9 100
จากตารางที่ 1 ผู้เรียนตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย คิดเป็นร้อยละ 72.3 และ 27.7
ตามลาดับ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มากที่สุด ร้อยละ 35.3 รองลงมาเป็นชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.9
และ 24.4 ตามลาดับ น้อยที่สุ ด คือ ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 10.3 ส่วนสาขาวิชาที่เรียนเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาคือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 29.6, 14.5 และ 12.9 ตามลาดับ โดยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์น้อยที่สุด
ร้อยละ 0.6 และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 8 ตามลาดับ
หมายเหตุ
สาขาวิชาที่เรียน
1
คือ บริหารธุรกิจ
2
คือ การบัญชี
3
คือ นิเทศศาสตร์
4
คือ วิทย์สุขภาพ
5
คือ รัฐประศาสนศาสตร์
6
คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 2 สรุปพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนโดยเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
สูงสุด
ต่าสุด
จานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครอบครอง
1 เครื่อง
> 2 เครื่อง
ระบบ/เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้
AIS
อื่นๆ
ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อวัน
> 15 ครั้ง
< 5 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ต่อเดือน
301-500 บาท
> 1,000 บาท
ระยะเวลาตัง้ แต่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบนั
> 3 ปี
< 6 เดือน
ช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ต
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากร้านที่ให้บริการ
เดือนละครั้ง
ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต
6 – 12 ชั่วโมงต่อวัน
และนานๆ ครั้ง
ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
18.00-00.00 น.
10.00-12.00 น.
ศึกษาหาความรู้
จุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ซื้อขายสินค้าออนไลน์
และพูดคุยกับเพื่อน
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จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนสรุปได้ว่า
ผู้เรียนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รายละ 1 เครื่อง นิยมใช้เครือข่าย AIS ใกล้เคียงกับเครือข่าย TRUE โดยใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 15 ครั้งต่อวัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยเฉลี่ยเดือนละ 301 – 500 บาท เมื่อพิจารณา
ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มใข้อินเตอร์เน็ต จนถึงปัจจุบัน พบว่า เฉลี่ยมากกว่า 3 ปี ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง โดยมี
ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 6 – 12 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการใช้งาน คือ 18.00-00.00 น. โดยจุดประสงค์
ส่วนใหญ่ในการใช้คือ ศึกษาหาความรู้ และพูดคุยกับเพื่อนตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 ค่า sig. (2 tailed) = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ H0 ในทุกตัว
แปรอิส ระ ดั ง นั้ น จึ งสรุป ได้ ว่ า แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม พั นธ์ วุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์ และทัศนคติ ต่ อการใช้ อิน เทอร์เน็ ต มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตในระดับปานกลาง (ค่า r = 0.567, 0.565 และ 0.477
ตามลาดับ) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ และทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต กับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
แรงจูงใจ
วุฒิภาวะ
ทัศนคติต่อการใช้ พฤติกรรมเสพติด
ตัวแปร
ใฝ่สัมพันธ์
ทางอารมณ์
อินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
.578**
.197**
.567**
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
1.000
(.000)
Z.000X
(.000)
578**
1.000
.353**
.565**
วุฒิภาวะทางอารมณ์
(.000)
(.000)
(.000)
.197**
.353**
1.000
.477**
ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
(.000)
(.000)
(.000)
.567**
.565**
.477**
1.000
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
(.000)
(.000)
(.000)
** Sig (2-tailed) < .01

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่ามีประเด็นที่สมควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงจะทาให้มีพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตสูงตามกัน
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการทางสังคมเป็นตัวกาหนดแรงจูงใจทางสังคม ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาย่อม
ตระหนั กดี ว่ า การมี ป ฏิสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมกับ เพื่ อ นโดยอาศัย ช่ องทางต่ า งๆ จะช่ ว ยให้ต นเองมี โ อกาสประสบ
ความสาเร็จในการศึกษาได้มากขึ้น และมีความวิตกกังวล ความกลัวในความล้มเหลวสูง ความรู้สึกนี้ทาให้ผู้เรียน
ต้องการเพื่อนมากขึ้น แต่แม้ว่าทุกคนมีพฤติกรรมที่ต้องสัมพันธ์เกี่ยวข้องผู้อื่นตลอดเวลา แต่ความต้องการมีคนอื่น
อยู่ด้วยมีไม่มากในทุกสถานการณ์ ในสิ่งแวดล้อมบางอย่าง ความต้องการเพื่อน ต้องการผูกพันมีไมตรี ต้องการมีคน
อยู่ด้วยอาจลดลง มีความต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น ในยามต้องการการพักผ่อนในช่วงเวลาค่า -ดึก
“เพื่อน”ที่ดีซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในสภาวการณ์เช่นนี้ก็คือ การท่องอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Cottrel and Epley (1977) (อ้างถึงในธีระพร อุวรรณโณ,2535) ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลต้องอยู่ใน
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สถานการณ์ที่รู้สึกกลัว ไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือ จะผลักดันให้บุคคลเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ในระดับสูง
และที่พึ่งพิงที่ดีที่สุดสาหรับบุคคลในยุคปัจจุบัน ก็คือการแสวงหาเพื่อนทางสังคมออนไลน์ และเมื่อวิธีการดังกล่าว
เป็นวิธีการตอบสนองที่ดีที่สุด เข้าถึงได้สะดวกที่สุด และให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดสาหรับบุคคล วิธีการ
ดังกล่าวย่อมนาไปสู่การเสพติดในการบริโภคสื่อสังคมออนไลน์ในที่สุด
2. การที่ ผู้ เรีย นในสถาบัน อุด มศึกษาที่ มี ระดั บวุ ฒิ ภาวะทางอารมณ์สู ง จะท าให้เกิดพฤติกรรมเสพติ ด
อินเทอร์เน็ต สูง ตาม ทั้ง นี้อาจเนื่องจากอารมณ์ จะมี อิท ธิพลต่อการคิดและการเรีย นรู้ของคนเราเป็นอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Goleman (1998) (อ้างถึงใน พัทรา เจริญสิทธิ์และคณะ, 2561) ซึ่งกล่าวว่า คนที่มีวุฒิ
ภาวะทางสั ง คมจะเป็ น ผู้ ที่ เข้า ใจตนเอง จั ด การกับ อารมณ์ และควบคุม ตนเองได้ ดี ดั ง นั้ น ถ้า ผู้ เรีย นในสถาบั น
อุดมศึกษามีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงก็จะทาให้มีโอกาสควบคุมตนเอง มีการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีแรงจูงใจในการใช้ ชีวิตให้ประสบความส าเร็จ มีพ ฤติกรรมที่ พึงประสงค์ รู้จั กแยกแยะข้อเท็ จจริง จากการคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผล ไม่ตกเป็นเหยื่อของสารต่างๆ ที่ส่งผ่านมาทางโลกสังคมออนไลน์โดยง่าย ซึ่งจะ
ช่วยลดการสูญเสียจากการบริโภคสื่อต่างๆ จากสังคมในโลกออนไลน์ได้มากขึ้น
3. ทัศนคติจากการใช้อินเทอร์เน็ต ทัศนคติเป็นความรู้สึก เป็นภาวะทางจิตใจของการเตรียมพร้อมที่จะ
เรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ทัศนคติมีลักษณะที่เป็นนามธรรม
และเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดการแสดงออกทางด้านปฏิบัติ แต่ไม่ใช่แรงจูงใจและแรงขับ หากเป็นสภาพแห่งความพร้อมที่
จะโต้ตอบและแสดงให้ทราบถึงแนวทางการตอบสนองของบุคคล ทัศนคติจึงนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมและมีผลต่อแบบของพฤติกรรมที่แสดงออกมา
การที่ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนใน
ระดับปานกลาง จึงน่าจะสะท้อนได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้สึกนึกติดและมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ตอบสนองความต้องการทางสัง คมและอารมณ์ไ ด้ดี ตลอดจนได้รับความพึงพอใจจากการบริโ ภคสื่อทางสังคม
ออนไลน์ได้ มากพอ จึ งมี แนวโน้ มที่ จะใช้อินเทอร์เน็ ตในอัต ราถี่ขึ้น เรื่อย ๆ จนกลายเป็น ความเคยชินจนถึงกับ
ความรู้สึกว่า “ขาดไม่ได้” อันนาไปสู่พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตโดยไม่รู้ตัว
อย่างไรก็ตาม ทัศนคติของคนเรานั้นมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปได้จากการศึกษา สิ่งแวดล้อม และการ
สื่อสารคิดต่อทางสังคม ทั้งนี้เพราะบุคคลมีโอกาสสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนเลียนแบบความคิดเห็นกัน
ได้มาก ยิ่งวัฒนธรรมมีการผสมผสานกันมากเท่าใดก็ยิ่งทาให้ทัศนคติของคนเปลี่ยนแปลงไปได้มากเท่านั้น ดังนั้นคนที่
โลดแล่นไปตามกระแสสังคมอย่างกว้างขวาง เข้ากลุ่มพวกหรือเป็นสมาชิกของสมาคมมากแห่ง ทัศนคติจะเปลี่ยนแปลง
ได้มาก โอกาสที่จะมีการถ่ายทอดหรือเลียนแบบความคิดเห็นจึงเป็นไปได้ง่าย เช่นเดียวกับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
ผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีทัศนคติในเชิงบวกกับการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกที ส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัว
หลายๆ ประการอันเนื่องด้วยประโยชน์ที่ตนได้รับจากการใช้อินเทอร์เน็ต ผนวกกับกระแสการเลียนแบบพฤติกรรมจาก
กลุ่มสังคมที่ตนเป็นสมาชิก และความรู้สึกว่าตนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความทันยุคทันสมัยไม่น้อยหน้าสมาชิกอื่นๆ ในสังคม
ทัศนคติเหล่านี้จึงกลายเป็น “ความสาคัญอันจาเป็น” ในชีวิตประจาวันของผู้เรียนไปในที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. แม้การแสวงหาความช่วยเหลือทางสังคมออนไลน์จะสะดวก รู้สึกผ่อนคลายในการมีความสัมพันธ์
จนทาให้ผู้เรียนนิยมที่จะเข้ามาใช้บริการจนไม่สนใจช่องทางอื่นและยึดถือช่ องทางนี้ในการแก้ไขปัญหาแบบเสพติด
เพราะเข้าถึงง่าย สะดวก แต่ต้องระวังว่าอาจถูกกลุ่มสังคมออนไลน์ครอบงาและชักจูงได้ง่าย เนื่องจากกลุ่มสังคม
ออนไลน์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการช่วยเหลือ ดังนั้นความช่วยเหลือด้านต่างๆ อาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป
ผู้เรียนจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของความช่วยเหลือ คาแนะนาเหล่านั้นว่า มีความเป็นไปได้สมเหตุสมผลและ
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มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่เพียงใด โดยตรวจสอบจากกลุ่มช่องทางอื่น เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานของสถาบัน
การศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากกลุ่มสังคมออนไลน์
2. เมื่อระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เรียน มีส่วนสาคัญในการควบคุมอารมณ์และสติในการแสวงหา
ความช่วยเหลือแก้ปัญหาจากสื่อสังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการอบรมความรู้ด้าน
นี้ เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิต้านทานด้านอารมณ์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรี ยนมีสติควบคุมการรับสาร
ต่างๆ มีการวิเคราะห์ แยกแยะ และไม่หลงเชื่อโดยปราศจากการไตร่ตรอง
3. เมื่ อทั ศนคติ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ บุ ค คลในการแสดงออกทางพฤติ ก รรม ปั จ จุ บั น ต้ องยอมรั บ
ความส าคัญ ของสื่ อสั ง คมออนไลน์ ว่ ามี บ ทบาทส าคัญ ต่ อการด าเนิ น ชีวิ ต ทุกด้ าน จึง มี การบริโ ภคสื่ อช่ องทางนี้
(อินเทอร์เน็ต) เพิ่มมากขึ้น จนเกิดการบริโภคอย่างต่อเนื่องกลายเป็นการเสพติด
ประโยชน์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แม้จะมีมากมายและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่าง
สูงสุด ทาให้สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต อีกทั้งมีจานวนผู้เข้ามาบริโภคจานวนมาก
สร้างกระแสความนิยมและน่าเชื่อถือ ทาให้ผู้เรียน (ผู้เสพ) เกิดทัศนคติทางบวก เชื่อและคล้อยตามกลุ่มสังคม
ออนไลน์ เกิดกระแสเครือข่ายสังคมออนไลน์ (network) ที่จะผลักดันและขับเคลื่อน (social movement) ไปใน
ทิศทางใดก็ได้ ด้วยพลังขับเคลื่อนสังคมที่เกิดจากกลุ่มสังคมออนไลน์ ทาให้ผู้เรียน (ผู้เสพ) รวมตัวกัน เป็นกลุ่ม
ความคิด กลุ่ มทั ศนคติร่ว มด้ วยช่ ว ยกัน เพื่ อผลั กดั นสั ง คมตามความคิด เห็น ของกลุ่ ม ฯ ที่ถูกชั กจูง และใช้ เป็ น
เครื่องมือผลักดันสังคม และด้วยพลังดังกล่าว ซึ่งหากใช้ไปในทางบวก ย่อมเกิดประโยชน์ต่อสภาพสังคม แต่หากใช้
ไปในทางลบ ย่อมเกิดผลเสียต่อสังคมได้ พลังขับเคลื่อนสังคมดังกล่าวนี้ ล้วนเกิดจากทัศนคติของผู้เรียน (ผู้เสพ)
จานวนมาก จนเกิดพลังขับเคลื่อนสังคมโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้พลังขั บเคลื่อนสังคมนี้
ก่อเกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง สถาบันการศึกษา จึงควรมีบทบาท ชี้แนะแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมใน
การบริโภคสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อทาให้ผู้เรียน (ผู้เสพ) มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีวิจารณญาณในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
อันจะทาให้การเสพติดอินเทอร์เน็ตกลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป
4. การเสริมสร้างทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้น ควรเริ่ม
จากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในลักษณะของการใช้เหตุผลและสนับสนุนการให้ความรู้ข่าวสารต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากการรู้ไม่เท่าทันสื่อหรือขาดวิจารณญาณในการ
บริโภคสื่อบนอินเทอร์เน็ต
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การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมใน
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
A verification of Construct Validity of University Students’Situational Psychological
Characteristics and Mental Original Appearance in English Study Methods Using a
Confirmatory Factor Analysis

ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น ลาปาง

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบวัดจิต
ลักษณะตามสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของตัวแปร
พยากรณ์วิธีเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนามาจากแบบสอบถามภาวะผู้นาของ
อาจารย์กับจิตลักษณะของผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อวิธีเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษา โดยทาการ
วิ เ คราะห์อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ด้ ว ยโปรแกรม LISREL 8.72 ผลการศึ กษาพบว่ า โมเดลการวั ด การรั บ รู้
ความสามารถของตนในการเรียนภาษาอังกฤษ การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุม
ตนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ค่า 2 = 4.33 ; df = 5 ; p = .50); GFI) = 1.00 2/ dfมีค่า = 0.87)
แสดงว่าโมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของ
อาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมีความตรงเชิงโครงสร้าง 2) การรับรู้ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของตนการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ผู้สอน และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนสามารถพยากรณ์วิธีเรีย น
ภาษาอังกฤษพื้นฐานของผู้เรียนปริญญาตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการวิ จั ย ในครั้ง นี้ ส ามารถน าไปพิ จ ารณาประยุ ก ต์ ใช้ ส าหรับ การเลื อกวิ ธี การสอน และวิ ธี เรีย นซึ่ ง
เหมาะสม สอดคล้องกับตัวผู้เรียน สถานการณ์ และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน
และอาจพิจารณาใช้โมเดลดังกล่าว ในการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์ขนาดอิทธิพล
ของตั ว แปรในกลุ่ ม วิ ช าภาษาอื่ น ๆ หรือ กลุ่ ม วิ ช าทั กษะต่ า งๆได้ โดยอาจเพิ่ ม ตั ว แปรสั ง เกตของตั ว แปรแฝงที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหารายวิชานั้นๆตามความเหมาะสม
คาสาคัญ : การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน , จิตลักษณะตาม
สถานการณ์,จิตลักษณะเดิม
Abstract
The study was aimed at examining construct validity of University Students’
Situational Psychological Characteristics and Mental Original Appearance,including to
verify the efficiency of the predictors on university students ‘ English Study Methods and
Achievement Motivations in studying foundation English. The scale was developed by
University Students’ Situational Psychological Characteristics and Mental Original
Appearance in English Study Methods Questionnaire. The construct validity was examined
with structural equation modeling (SEM) in data analysis which LISREL 8.72 was used for
confirmatory factor analysis (CFA). The study presented that 1) Self- efficiency in learning
English perception (SFEP), perception of teacher leadership style (PTLS) and future-
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oriented self-control (FOSC) measurement modeling were well consistent with evidencebased practices (2 = 4.33 ; df = 5 ; p = .50); GFI)= 1.00 2/df = 0.87). This shows that the
SFEP, PTLS and FOSC measurement modeling provides convincing construct validity with
measurable results classified in the model.2) Self- efficiency in learning English perception,
perception of teacher leadership style and future-oriented self-control mutually predict
students’ study method of foundation English efficiently.
The results of this research could be considered to apply for appropriate teaching
and learning methods which are consistent with learners ,situation and present social
change. In addition, the modeling mentioned above may be used in path analysis for
studying the coefficient of direct and indirect effect on other language courses or skill
subjects by including properly more observe variables (OV) of each latent variable in the
model according to the nature of the courses.
Key words : A verification of construct validity, Confirmatory Factor Analysis (CFA),
Situational Psychological Characteristics, Mental Original Appearance

บทนา
ภาษาอังกฤษเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งในการแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้า
ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือ
สาคัญในการศึกษาหาความรู้ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจาวัน และการประกอบ
อาชีพ ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา จึงต้องเน้นทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการสอนของอาจารย์ให้
สามารถสนองตอบโลกปัจจุบัน แต่ปัจจัยสาคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาไปพร้อมๆ กับวิธีการสอนของอาจารย์ ก็คือ
วิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษา เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ
ซึ่งจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นกลไกสาคัญในการปฏิบัติงานมากขึ้น บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจะเน้นเป็นผู้ช่วยให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งก็หมายถึงอาจารย์ต้องมีความพร้อ มมากกว่าเดิม และ
พัฒนาภาวะผู้นาของตนให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนาและการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ต้องอาศัยกล
ยุทธ์และทักษะด้านเทคนิคการสอนที่หลากหลายมากขึ้น
การมีจิตลักษณะจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์คุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคลเป็นปัจจัย
หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ในการกาหนดผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น นอกจากนี้ ก ารเรี ย นให้ ป ระสบผลส าเร็จ ย่ อมต้ อ งอาศั ย
องค์ ป ระกอบหลายประการ นอกเหนื อ จากองค์ ป ระกอบด้ า นสติ ปั ญ ญาหรื อ ความถนั ด ของผู้ เ รี ย นแล้ ว ยั ง มี
องค์ประกอบอื่นที่ไม่ใช่ทางด้านสติปัญญา (nonintellectual factors) เช่น การรับรู้ความสามารถของตนเอง
(self-efficacy perception)การมุ่งอนาคตและควบคุมตน (future orientation and self-control)เป็นต้นอัน
เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในตัวบุคคล มีผลการวิจัยพบว่า การที่อาจารย์ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการ
สอน เปลี่ยนแปลงการใช้ภาวะผู้นาของตน มีผลต่อเนื่องให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนของตนเอง อันส่งผลดีต่อ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช าภาษาอัง กฤษและสมรรถนะการใช้ ภาษาอัง กฤษของผู้ เรีย นให้อยู่ ในระดั บ สู ง ขึ้ น
(กมลรัตน์ เทอร์เนอร์, 2553) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นาของอาจารย์ผู้สอนมีความสัมพันธ์กับวิธีการเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาวิธีเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา สาหรับการวิจัยในครั้งนี้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์กับ
จิตลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พัฒนามาจากแบบสอบถามภาวะผู้นา
ของอาจารย์กับจิตลักษณะของผู้เรียนที่มีอิทธิพลต่อวิธีเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตลักษณะ
รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมเน้นความสาคัญของการตอบสนองสองทางระหว่างบุคคลกับสถานการณ์ที่เขา
ประสบอยู่ ซึ่งเป็นแหล่งเริ่มต้นและกาหนดพฤติกรรมของบุคคล หลักสาคัญของรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยม คือ มีการ
กาหนดตั ว แปรที่ เป็ น สาเหตุ ของพฤติ กรรมไว้ 3 ประเภท ได้ แก่ 1) ปั จ จั ยทางสถานการณ์ คือ ลั กษณะของ
สถานการณ์ที่มีความหมาย ก่อให้เกิดการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา 2) ปัจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ์
คือ ลักษณะทางจิตใจของผู้กระทาที่เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันของบุคคลกับจิตลักษณะเดิม
ของเขาทาให้เกิดจิตลักษณะตามสถานการณ์ในบุคคลขึ้นมา เช่น เจตคติในการเรียน เป็นต้น และ 3) ปัจจัยทางจิต
ลักษณะเดิม คือ ลักษณะทางจิตใจของผู้กระทา เช่น การควบคุมตน และการมุ่งอนาคต เป็นต้น
สาหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นาตัวแปรจิตลักษณะเดิม คือ ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน กับตัวแปร
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปรได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรับรู้ภาวะผู้นาของอาจารย์
มาศึกษาอิทธิพลที่มีต่อตัวแปรพฤติกรรมวิธีเรียนของนิสิตนักศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แนวคิดทฤษฎี ความหมายและความสาคัญของลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันโดย ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541: 86 – 88)
กล่าวว่าลักษณะมุ่งอนาคตหมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะคาดการณ์ไกลในอนาคตโดยคิดได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ทั้งผลดีและผลเสียและเห็นความสาคัญของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการเป็นผู้ที่สามารถกาหนดเป้าหมายใน
ชีวิตของตนโดยมีการกาหนดโครงการระยะสั้นและระยะยาวให้กับตนเองในด้าน
จากแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ดังที่นาเสนอข้างต้น ผู้วิจัย
ได้กาหนดตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 3 ตัว ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ (vision : VIS)
การวางแผนการทางาน(future plan : FPL) และการรู้จักอดได้รอได้ (self-restrained: SRA)
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเอง
Bandura (1986) มีความเชื่อว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง มีผลต่อการกระทาของบุคคลกล่าวคือ
บุคคล 2 คน อาจมีความสามารถไม่ต่างกัน แต่อาจแสดงออกในคุณภาพที่แตกต่างกันได้ ถ้าพบว่าคน 2 คนนี้มีการ
รับ รู้ ค วามสามารถของตนเองแตกต่ า งกัน ในคนคนเดี ย วก็เช่ น กั น ถ้า รั บ รู้ ความสามารถของตนเองในแต่ ล ะ
สภาพการณ์แตกต่างกัน ก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาได้แตกต่าง แสดงดังภาพที่ 1
ความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
สูง
ต่า
การรับรู้ความ สูง
สามารถของตน ต่า

มีแนวโน้มที่จะทาแน่นอน มีแนวโน้มที่จะไม่ทา
มีแนวโน้มที่จะไม่ทา
มีแนวโน้มที่จะไม่ทาแน่นอน

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง และความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น
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ผู้วิจัยจึงได้กาหนดตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงการรับรู้ความสามารถของตนอง (self-efficacy:SFEP) 2
ตัวแปรได้แก่ การรับรู้เจตคติในการเรียนภาษาอังกฤษของตน (attitude perception= ATA) และ การรับรู้ทักษะ
การเรียนภาษาอังกฤษของตน (skill perception = SKA)

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นาของอาจารย์
Cheng (1994 cited by Abraham, 2008) ได้ศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าภาวะผู้นาแบบใดของครูมี
ความสัมพันธ์กับอานาจ, บรรยากาศในชั้นเรียนและผลการปฏิบัติงานที่น่าพอใจของนักศึกษาอย่างไร ผลการวิจัย
พบว่าภาวะผู้นามีความสัมพันธ์อย่างมากกับบรรยากาศในชั้นเรียน และกับผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดย
ภาวะผู้นาแบบ “มุง่ งาน” และ “มุ่งคน” ได้รับการประเมินสูงสุดจากนักศึกษา ข้อค้นพบของ Cheng สนับสนุนให้
เห็นความสาคัญของการวัดแบบภาวะผู้นาที่ไม่เพียงแต่จะวัดได้ภายในองค์กรต่างๆ เท่านั้น แต่ยังนามาใช้วัดใน
ห้องเรียนได้ด้วย Abraham (2008) ได้ทาการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบบผู้นาของครูกับ
วิธีการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมปลายของนักเรียนระดับมัธยมปลาย ประเทศอินเดีย ซึ่งสรุปผลการวิจัยว่าภาวะ
ผู้นาของครูจะมีประสิทธิผลมากขึ้น หากครูมีความยืดหยุ่นมากพอในการเลือกใช้แบบของภาวะผู้นาในชั้นเรียนทั้ง
แบบมุ่งคนกับมุ่งงานให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน
จากแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงกาหนดตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง
การรับ รู้รูป แบบการใช้ ภาวะผู้ น าของอาจารย์ 2 ตั ว ได้ แก่ การรับ รู้ภาวะผู้ น าแบบมุ่ ง งาน (task oriented
leadership :TOL) และการรับรู้ภาวะผู้นาแบบมุ่งคน (people oriented leadership :POL)
จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดวิจัย แสดงดังภาพที่ 2
การรับรู้เจตคติในการเรียน
(attitude perception= ATA)
การรับรู้ทักษะการเรียน
(skill perception = SKA)
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งงาน
(task oriented leadership : TOL)
ภาวะผูน้ าแบบมุ่งคน
(people oriented leadership : POL)
การมีวิสัยทัศน์
(vision : VIS)
การวางแผนการทางาน
(future plan : FPL)
การรู้จักอดได้รอได้
(self-restrained : SRA)

การรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง
(self-efficacy:SFEP)

การรับรู้ภาวะผูน้ าของครู
(perception of teacher
leadership style : PTLS)

การมุ่งอนาคตควบคุมตน (future
(oriented selfcontrol:FOSC)

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา เป็นผู้เรียนที่กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์และกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 จานวน 46,277 คน ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559-2560
กลุ่มตัวอย่าง
คือนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559-2560 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เปิดสอน
หลักสูตรดังกล่าวอยู่หนาแน่นมากที่สุด รวมทั้งเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ มีลักษณะสภาพแวดล้อมทางสังคม
และการครองชีพที่อยู่ภายใต้แรงกดดันจากการแข่งขันสูงในทุกด้าน อันจะส่งผลต่อจิตลักษณะของบุคคลได้ใกล้เคียง
กัน โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10-20 เท่าของจานวนตัวแปรสังเกตในโมเดล 240 คน รวม 480 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเชิ งปริมาณ วัดตั วแปรหลั ก 5 ด้ า น คื อ
1) วิธีการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานจานวน 32 ข้อ 2) การรับรู้รูปแบบการใช้ภาวะผู้นาของอาจารย์ จานวน 16 ข้อ
3) การรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนภาษาอังกฤษ จานวน 12 ข้อ 4) การมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จานวน 12
ข้อ และ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ จานวน 12 ข้อ รวมทั้งฉบับ จานวน 84 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลได้รับการตอบกลับแบบสอบถามรวม 480 ฉบับ คิดเป็นอัตราตอบกลับร้อยละ 82 จาก
สถาบันอุดมศึกษาศึกษา 9 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบวัดจิตลักษณะตามสถานการณ์กับจิต
ลักษณะเดิมในวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ โดยทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL 8.72

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์องค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น โมเดลการวั ด การรับ รู้ความสามารถของตนเองในการเรีย น
ภาษาอังกฤษการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ และ การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนพบว่า มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ (2 = 4.33 ; df =
5 ; p = .50) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (AGFI)
มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนเหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.00 และค่าดัชนีรากที่สอง
ของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.00 อีกทั้ง 2 / df มีค่า = 0.87 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 2 แสดงว่าโมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษการรับรู้รูปแบบภาวะ
ผู้นาของอาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมีความตรงเชิงโครงสร้างแสดงดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 โมเดลการวัดการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนภาษาอังกฤษ
การรับรู้รูปแบบภาวะผูน้ าของอาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวั ดการรับรู้ความสามารถของตนในการเรียน
ภาษาอังกฤษ การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน
เมทริกซ์น้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปรสังเกต
SFEP
สปส.คะแนนองค์ประกอบ
SE
t
SC
ความเที่ยง(R2)
ATA
0.68**
.03 23.05 .88
0.77
SKA
0.86**
.04 23.52 .90
0.81
TOL
0
0
0
0
0
POL
0
0
0
0
0
VIS
0
0
0
0
0
FPL
0
0
0
0
0
SRA
0
0
0
0
0
ตัวแปรสังเกต
PTLS
ATA
0
0
0
0
0
SKA
0
0
0
0
0
TOL
0.51**
.02 22.97 .98
0.95
POL
0.39**
.02 16.45 .73
0.53
VIS
0
0
0
0
0
FPL
0
0
0
0
0
SRA
0
0
0
0
0
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ตัวแปรสังเกต
FOSC
ATA
0
0
0
0
0
SKA
0
0
0
0
0
TOL
0
0
0
0
0
POL
0
0
0
0
0
VIS
0.44**
.03 12.99
.60
0.36
FPL
0.70**
.04 17.67
.79
0.62
SRA
0.42**
.03 12.58
.59
0.35
2
 = 4.33 ;df = 5 ; p = .503 ; GFI = 1.00 ; AGFI = 0.99 ; RMR = 0.00 RMSEA = 0.00
หมายเหตุ : * p < .05 ** p < .01 sc หมายถึง ค่าน้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝงการรับรู้ความสามารถของตนในการ
เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน สรุปได้ว่า ตัวแปรแฝง
การรับรู้ความสามารถของตนในการเรียนภาษาอังกฤษ การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ และการมุ่งอนาคตควบคุ มตน สามารถวั ดได้ ด้ วยตั วบ่ งชี้ ในโมเดลได้ จริ ง นั่ นคื อ ตั วแปรการรั บรู้ ความสามารถของตนในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษ การรับรู้รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มีความตรงเชิงโครงสร้าง (construct
validity) และตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปรดังกล่าว มีค่าความเที่ยงและค่าความแปรปรวนเฉลี่ยที่สกัดได้ในระดับที่น่าพอใจ

อภิปรายผล
1. จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างพบว่า การรับรู้ความสามารถในการเรียนของตน การรับรู้
รูปแบบภาวะผู้นาของอาจารย์ผู้สอน และการมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ร่วมกันทานายวิธีเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูงขึ้นไป
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ ย่อมสนับสนุนข้อเท็จจริงที่ว่าภาวะผู้นาของอาจารย์จะเชื่อมโยงกับการใช้อิทธิพลใน
การตั้งเป้าหมาย และกาหนดแนวทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายดังกล่าวด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยต้องอาศัย
องค์ประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากด้านภาวะผู้นาของอาจารย์ นั่นคือ องค์ประกอบด้านจิตลักษณะของผู้เรียนเองที่ไม่ใช่
ด้านสติปัญญาหรือความถนัด ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การรับรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง และการมุ่ง
อนาคต-ควบคุ มตน สอดคล้ องกั บแนวคิดของพิ มพ์ ใจ ศิ ริวั ฒน์ (2547) ซึ่ งเสนอว่ า ลั กษณะเฉพาะของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้สอนหนังสือซึ่งมีบทบาทในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ องค์ความรู้ และทัศนคติที่ดีให้เกิดกับ
ตัวนิสิตนักศึกษา เพื่อให้เป็นคนมีจรรยาความคิดในการแก้ปัญหานอกเหนือจากเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีได้ด้วย
2. จากผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างพบว่า การรับรู้ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของ
ตนมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาจากตัวแปรการรับรู้ทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษของตนเองในระดับสูงอย่างมี
นัยสาคัญ
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สอดคล้องกับแนวความคิดของ Bandura (1997) ซึ่งเสนอไว้ว่า ในการที่จะ
พัฒนาการรับรู้ความสามารถของบุคคล จาเป็นที่จะต้องฝึกให้เขามีทักษะเพียงพอที่จะประสบความสาเร็จได้พร้อมๆ
กับการทาให้เขารับรู้ว่า เขามีความสามารถจะกระทาเช่นนั้นอันจะทาให้เขาใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกนั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้น ยังพบว่าองค์ประกอบจากตัวแปรเจตคติในการเรียนในระดับค่อนข้างสูง เพราะ
บุค คลจะแสดงพฤติกรรมตามความคิด ความต้องการของตน และเกิด ประสบการณ์ ที่ ทาให้เขาเกิดมี ความคิ ด
ความรู้สึกบางอย่างต่อการกระทานั้น
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3. การมุ่งอนาคต-ควบคุมตนมีค่าน้าหนักองค์ประกอบมาจากตัวแปรการวางแผนในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของตนเองในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญ
ผลการวิจัยในประเด็นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า การเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้เรียนจะต้อง
รู้จักวางแผนการเรียน คาดการณ์ไกลเห็นความสาคัญของอนาคต และตัดสินใจทาในสิ่งที่ถูกที่ควรได้ สามารถ
ควบคุมตนเองให้มีการอดได้รอได้อย่างเหมาะสม โดยละเว้นการกระทาบางอย่างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ละเว้น
จากการสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเที่ยวเล่น หรือ ท่องอินเทอร์เน็ต สักระยะเวลาหนึ่ง เมื่อใกล้ถึงเวลาของการ
สอบ หรือต้องเร่งทาภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้ นตามกาหนดได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถให้รางวัลและ
ลงโทษตนเองเมื่อกระทาไม่เหมาะสม บุคคลที่มีลักษณะมุ่งอนาคตจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องของเวลา สามารถ
วางแผนและมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตจากสภาพการณ์ปัจจุบัน สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองไปสู่
แนวทางที่เหมาะสมได้อย่างรอบคอบ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับอาจารย์ผู้สอน
จากผลการวิจัยย่อมจะยืนยันได้ว่าอาจารย์ผู้สอนยังคงมีบทบาทสาคัญมากในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ผู้เรียนจะเลือกใช้วิธีการเรียนที่สอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อระดับความรู้ความสามารถที่
พวกเขารับรู้เกี่ยวกับตนเอง ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจจัดสภาพการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ (active
learning) ให้มากที่สุด อาทิเช่น การกาหนดให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนด้วยการโต้วาทีภาษาอังกฤษอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสร่วมโต้วาที โดยญัตติได้มาจากการให้ผู้เรียนระดมสมอง ลงคะแนนเสียง ซึ่งควร
จะเป็นเรื่องกว้างๆ ทั่วๆ ไป ผู้เรียนในแต่ละทีมจะใช้เวลาค้นคว้าหาข้อมูลมาโต้วาที กาหนดเกณฑ์การประเมินและ
กาหนดวิธีการให้ผู้ชม (เชียร์) ให้คะแนน เทคนิคนี้จะช่วยฝึกทักษะหลายๆ ด้านให้กับผู้เรียน ทั้งด้านการใช้ภาษา
โดยเฉพาะการพูดและการฟัง ทักษะการทางานเป็นทีม ฝึกภาวะผู้นาผู้ตาม ฝึกความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ รวมทั้งการรู้จักประนีประนอมโน้มน้าวใจด้วยเหตุและผลในเชิงประจักษ์ที่สามารถอ้างอิงได้ เรียนรู้การ
สารวจข้อมูล การสังเกตสิ่งต่างๆ และการใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายตลอดจนเรียนรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน กระตุ้นและท้าทายศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนคอยช่วยให้คาปรึกษาในการ
ใช้ถ้อยคาสานวนที่เป็นปัญหาสาหรับผู้เรียนแต่ละทีม เมื่อการโต้วาทีสิ้นสุดในแต่ละครั้ง จะมีการสรุปศัพท์สานวนการ
ใช้ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและมีการรวบรวมบันทึกไว้ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการตรวจสอบแบบวัดดังกล่าวพบว่าสามารถวัดได้ด้วยตัวบ่งชี้ในโมเดลได้จริง สามารถทานายวิธีเรียน
ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับค่อนข้างสูงถึงสูงดังนั้น อาจารย์ผู้สอน อาจนาผลการวิจัยในครั้ง
นี้ไปพิจารณาประยุกต์สาหรับการเลือกใช้วิธีการสอนซึ่งเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทของสั งคมที่
เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน
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การจัดการความรู้ของพฤฒิพลังท้องถิ่นในโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม
Knowledge Management For Active Ageing in Boonhom Ageing School.

ผู้วิจัย

กาญจนา ภาสุรพันธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ และประเมินความพึงพอใจการจัด
กิจกรรม การจัดการความรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม ตาบลแม่สัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลาปาง โดยใช้แนวคิด Tuna Model และ SECI Model จัดทาระบบกลไกในการค้นหา
ระบบกลไก การจัดการความรู้และสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการจัดการความรู้จากคณะกรรมการ
ดาเนินงาน จานวน 15 คน และผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 70 คน
คาสาคัญ : การจัดการความรู้ พฤฒิพลัง โรงเรียนผู้สูงอายุ
Abstract
There are two objectives of this research. The first one studies on knowledge
management concept. Tuna Model & SECI Model are provided to investigate system,
mechanism and knowledge management. The second objective performed for the
satisfaction of the 15 committees and 70 active ageing on knowledge management activities.
Keyword : Knowledge management Active ageing Ageing school

บทนา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน ก่อให้เกิดภาวะ
วิกฤตแก่สังคมไทยเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อคนไทยและประเทศชาติโดยรวม โดยเฉพาะความสาเร็จของ
นโยบายวางแผนครอบครัวที่เน้นการคุมกาเนิด ส่งผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง บวกกับ
ความก้ า วหน้ า ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ท าให้ ค นไทยมี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งประชากร
เปลี่ยนแปลง โดยผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงมากเด็กเกิดใหม่น้อยและประเทศประสบกับภาวะถดถอยด้านประชากรวัย
แรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และบริการสุขภาพ
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทย
เป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete
aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูงอายุมีถึง 1 ใน 5 และเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged
Society) ในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด
สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดลาปางตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ปี 2560 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 748,850 คน
เป็นผู้สูงอายุจานวน 152,194 คน คิดเป็นร้อยละ 20.32 ของประชากรทั้งหมดและจากการประเมินและคัดกรอง
ความสามารถของผู้สูงอายุของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาปาง ในปี 2560 จานวน 132,106 คน ในการดาเนิน
กิจวัตรประจาวัน พบเป็นกลุ่มติดสังคมร้อยละ 96.47 กลุ่ม ติดบ้านคิดเป็นร้อยละ 2.65 ติดเตียงร้อยละ 0.88
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ในจานวนนี้เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 4,182 คน คิดเป็นร้อยละ 3.16 ในการคัดกรองภาวะเสื่อมหรือกลุ่มอาการใน
ผู้สูงอายุที่พบบ่อ ย พบว่าภาวะซึมเศร้าที่ผิดปกติ ควรได้รับการดูแลต่อ ร้อยละ 0.39 ข้อเข่าเสื่อมมีอาการปวด
ตลอดเวลา ร้อยละ 9.77 ภาวะหกล้มมีความเสี่ยง ร้อยละ 6.05 ภาวะโภชนาการที่ผอมเกินไป ร้อยละ 21.17 อ้วน
อันตราย ร้อยละ 0.02 ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 51.02 โรคเบาหวาน ร้อยละ 76.50 ปัญหาฟัน ร้อยละ 72.68
โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 35.74 ปัญหาตา ร้อยละ 91.98 การดาเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 1,004 ชมรม
มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง 894 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 89.64
โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นกลไกหนึ่งของระบบการดูแลผู้สูงอายุที่จัดขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
องค์กรชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจรรมส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ โดยมีหน่วยงาน
ในกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ให้การสนับสนุน
องค์การบริหารตาบลแม่สัน จังหวัดลาปาง ปัจจุบันมีประชากร 4,486 คน มีผู้สูงอายุจานวน 893 คน
คิดเป็นร้อยละ 19.90 และคาดว่าปี 2563 จะมีผู้สูงอายุจานวน 1,088 คน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สันได้จัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ค้นหาศักยภาพผู้ สูงอายุและคนในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพ สร้างความสุข โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องสวมบทบาทเป็นครูที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่
เป็นของตนเอง รวมทั้งรวบรวมปราชญ์ชุมชนมาไว้สาหรับการดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นในแขนงต่าง ๆ
โดยที่มีผู้เรียนที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ในปี ง บประมาณ 2562 (ต.ค. 2561–ก.ย. 2562) องค์ก ารบริหารส่ ว นต าบลแม่ สั น ได้ รับ งบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลาปาง
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ครูท้องถิ่น” ของโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม เพื่อค้นหา จัดหมวดหมู่และพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุให้เกิดความสุข
ความรู้ ความรักในชุมชนท้องถิ่นตนเอง พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองได้
การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อค้นหารูปแบบและแนวทางการจัดการความรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงอายุให้พึ่งพาและดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคม สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองเป็น
พฤฒิพลังของสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์
1) ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม
2) ประเมินความพึงพอใจการจัดการความรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม
นิยามศัพท์
1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการระดมความรู้ฝังลึกในตัวคน
(Tacit Knowledge) และความรูช้ ัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) นามาใช้เพื่อยกระดับความรู้
ของบุคคลและองค์การ ทาให้งานมีคุณภาพสูง เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
2) พฤฒิพลัง หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศทางเลือก ที่พึ่งพาตนเอง
ได้ไม่เป็นภาระของสังคมมีพลังในการดูแลตนเองและผู้อื่น และเป็นสมาชิกในโรงเรียนผู้สูงอายุ
3) โรงเรียนผู้สูงอายุ หมายถึง ระบบและกลไกในการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะ คือมีสุขภาพดี 4 ด้าน
ได้แก่ กาย ใจ ปัญญา และสังคม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม ตาบลแม่สัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลาปาง ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอมนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลาปาง โดยใช้ Tuna Model และ SECI
Model เป็นเครื่องมือในการค้นหาระบบกลไกการทางาน การถ่ายทอดความรู้ การค้นหาองค์ความรู้ และการ
จัดเก็บองค์ความรู้จากคณะกรรมการดาเนินงาน 15 คน และผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ 70 คน
2. ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุ ทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม
สมมติฐานงานวิจัย
1. การจัดกิจรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุมีความเหมาะสม
2. ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้มาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานเรื่องการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
คณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้พัฒนา
ข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม
โดยมีหลักการในการปฏิรูป คือ
1) ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคม การปฏิรูปต้องไม่สร้างระบบที่จะทาให้ผู้สูงอายุต้อง
กลายเป็นภาระของสังคม
2) สร้างสังคมที่คนทุกวัยอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของจตุพลัง “ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่น” ในการ
แก้ปัญหา
4) เน้น “การสร้าง นาซ่อม” และการประคับประคองให้ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพที่สามารถดูแล
ตนเองให้ได้นานที่สุด
5) เตรียมความพร้อมของระบบเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สังคม และบริการสุขภาพ ภายใต้
บริบทของสังคมสูงวัย
ประเด็นปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านสังคม ประกอบด้วย
(1) การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
(2) การเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวไทยในบริบทสังคมสูงวัย
(3) การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของชุมชนเพื่อคนทุกวัย
(4) การเร่งรัดการทางานเชิงรุกของภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
(5) เพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุเพื่อสร้างคุณค่าประชากรในทุกช่วงวัย
2. ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาคนสู่ สั งคมแห่ง การเรีย นรู้ตลอดชี วิ ตอย่ างยั่ งยื น มี วัต ถุประสงค์เพื่ อพัฒ นา
คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีระเบียบ วินัย มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม และรู้
คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ มีคุณค่า สามารถ
ปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเป็นพลังในการพัฒนาสังคม มีดังนี้
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาในผู้สูงอายุ โดยกาหนดลักษณะประเภทงาน และ
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ควบคู่กับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทั้งด้านวิชาการและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ให้แก่
ผู้สูงอายุ เพื่อการประกอบอาชีพและการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
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2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาความรู้และประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่เป็นคลังสมองของ
ชาติทั้งภาครัฐและเอกชน ปราชญ์ชาวบ้านผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และประเทศ
3) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งตนเอง โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทาง
กายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น
3. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545–2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552
กล่าวถึงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมสาหรับผูส้ ูงอายุดา้ นครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง โดยการ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด โดยการส่งเสริมค่านิยมในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมสมาชิก
ในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้และข้อมูลแก่ส มาชิกในครอบครัวและผู้ดูแล
เกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างทัศนคติเชิงบวกของคนในครอบครัวให้
เห็นความสาคัญของผู้สูงอายุ และยังคงเป็นพลังของครอบครัวและสังคมได้
4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : K M)
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การที่มีข้อมูล
จานวนมาก และมีบุคลากรจานวนมากที่มีความรู้ ความสามารถหลากหลาย แต่ขาดการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ รวมทั้งความรู้อันเป็นประสบการณ์ในตัวบุคลากร อย่างเป็นระบบ เครื่องมือการจัดการความรู้จึ งช่วยให้มี
กรอบความคิดและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มี
ความพร้อมใช้งาน และทาให้บุคลากร ผู้รับผิดชอบ ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานอื่น ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกันสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ อันจะนาไปสู่การสร้างความรู้และการพัฒนาจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเป็นเลิศต่อไป
การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่มีมานานนับร้อย ๆ ปี ตั้งแต่การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนหนึ่งรุ่น สู่รุ่นต่อไป
หลายชั่วอายุคน โดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น พูดคุย สั่งสอน จดจา สังเกต ในปัจจุบันความรู้กลายเป็นกุญแจสาคัญสู่
ความสาเร็จ และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเกินกว่าจะปล่อยให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ดังนั้น การจัดการความรู้แบบ
วิธีธรรมชาติอย่างเดียวอาจก้าวตามโลกไม่ทัน จึงควรมีการจัดการเรียนรู้อย่า งเป็นระบบที่จะทาให้การค้นหา สร้าง
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ แบ่งปัน และใช้ความรู้ขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ที่
ต้องการได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ (Knowledge
process) โดยมีคนเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่วนเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย
ค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนาความรู้ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และมีกระบวนการความรู้เป็นการบริห าร
จัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม
องค์การอาจนิยามความหมายของการจัดการความรู้ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรูปแบบ ลักษณะและเป้าหมาย
ขององค์การ นิยามการจัดการความรู้ที่ดีควรประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) กระบวนการจัดการความรู้(Management)
2) เป้าหมายของการจัดการความรู้ (meaning) 3) การประเมินผล (evaluation)
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เทคนิคในการจัดการความรู้
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการเชิงกระบวนการ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย
ในทีนี้ได้นาเสนอแนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้
1) สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เสนอกระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7
ขั้นตอน คือ
(1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification) ได้แก่ การพิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/
เป้าหมาย ขององค์การคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจาเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยูท่ ี่ใคร
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) ได้แก่ การสร้าง
ความรู้ใหม่ การแสวงหาความรู้จากภายนอก การออกแบบระบบเพื่อรักษาความรู้เก่า รวมทั้งการกาจัดความรู้ที่ใช้
ไม่ได้แล้ว
(3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge organization) เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
(4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge codification and refinement) เช่น การคัด
สรรความรู้ที่จาเป็น การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน การปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
(5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge access) เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการ
ได้ง่ายและสะดวก เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เครื่องมือการสื่อสาร
(6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ทาได้หลายวิธี กรณีเป็นความรู้ชัด
แจ้ง อาจทาเป็นเอกสารฐานความรู้เทคโนโลยี สารสนเทศ กรณีเป็นความรู้ในตัวคน อาจทาเป็นระบบ ทีมข้ามสาย
งานกิจกรรม กลุ่มคุณภาพ และนวัตกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
(7) การเรียนรู้ (Learning) คือ การที่บุคลากรในองค์การได้ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการความรู้ เกิด
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน โดยใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์กับงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ นาความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้จากบทเรียน
ความผิดพลาดหรือประสบการณ์ใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรไปอย่างต่อเนื่อง
2) โมเดลปลาทู (Tuna Model) ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) ได้เสนอกรอบความคิดการจัดการความรู้
แบบปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบความคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
เพื่อสังคม (ส.ค.ศ.) โดยเปรียบการจัดการความรู้เสมือนปลาหนึ่งตัว ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ลาตัด
และหางปลา โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนหัวปลา (Knowledge Vission : KV) หมายถึง เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้
โดยคิดวิเคราะห์ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหน ต้องไปในเส้นทางไหน และไปอย่างไร ก่อนที่จะทาอะไรต้องรู้ก่อนว่าต้องการ
อะไร จุดหมายคืออะไร และต้องทาอย่างไรบ้างที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ความเป็นจริงของการจัดการ
ความรู้ไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธที่ทาให้งานบรรลุผลตามที่ต้องการ โดยใช้ความรู้เป็นฐานหรือ
เป็นปัจจัยให้งานสาเร็จ โดยที่ส่วนหัวปลาเป็นของผู้ดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งหมด
ส่วนกลางลาตัว (Knowledge Sharing : K S) เป็นส่วนกิจกรรม คือ ส่วนลาตัวที่มีหัวใจของปลาอยู่
ทาหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เปรียบเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
โดยสร้างบรรยากาศที่เกิดการเรียนรู้เพื่อให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดเป็นส่วนสาคัญที่สุดและ
ยากที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ เพราะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้
ซึ่งกันและกันโดยไม่หวงวิชา โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ
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ส่วนที่เป็นหางปลา (Knowledge Asset : K A) เป็นส่วนการจดบันทึก คือ องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บ
สะสมไว้ เป็ น คลั ง ความรู้หรือขุม ความรู้ ซึ่ ง มาจาก 2 ส่ ว น คือ ความรู้ที่ ชั ด แจ้ ง หรือ ความรู้เ ปิ ด เผย (Explicit
Knowledge) คือ ความรู้เชิง ทฤษฎีที่ป รากฏให้เห็นชั ดเจนอย่ างเป็น รูป ธรรม เช่น เอกสาร ตารา และคู่มื อ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝั งลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ไม่ปรากฏ
ชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ ามาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้ว ความรู้นั้นยังคงอยู่กับองค์กรไม่สูญ
หายไปพร้อมกับตัวบุคคล
การจัดการความรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บ จัดหมวดหมู่
เพื่อสะดวกในการเข้าถึงและปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยทาหน้าที่เป็นพื้นที่เสมือน (Virtual Space)
ให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
KV
Knowledge

KC
Knowledge

การกาหนดทิศทาง
และ

การเปลี่ยนแปลง

KV
Knowledge

การจัดเก็บความรู้

ในสังคมไทยมีการจัดการความรู้ที่ทากันอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัวอยู่ ไม่น้อย คือ มีตัวปลา หรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางานร่วมกันแต่มักจะละเลย“หางปลา” คือการจดบันทึกความรู้ ปฏิบัติสาหรับไว้ใช้งาน
และยกระดับความรู้ในสังคม
3) S E C I Model IKujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi กล่าวว่า ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) สามารถสร้างและถ่ายเทได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่สถานการณ์ ที่
จะทาให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า “วงจรเกลียวความรู้ (knowledge spiral) หรือ S E C I
Model” ซึ่งเป็นวงจรในการสร้างและถ่ายเทความรู้ผ่านกระบวนการ 4 ลักษณะ โดยจะหมุนเป็นเกลียวไปเรื่อย ๆ
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการเรียนรู้ การสร้าง และการถ่ายเทความรู้ใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นต่อเนื่องดังแสดงในภาพ

ที่มา : จิรประภา อัครบวร (2552)
(1) การแลกเปลี่ยนความรู้ (Socialization) เป็นกระบวนการสร้างและถ่ายเทความรู้ที่เรียกว่า
Tacit to tacit เป็นการถ่ายเทความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ๆ หนึ่งไปสู่คนอื่น โดยการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน (share)
ความรู้ ประสบการณ์ของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน ทั้งจากการสื่อสารด้วยภาษา การสังเกต การทาตามต้นแบบ และ
การฝึกฝน เช่น การสอนงาน (coaching) ระบบพี่เลี้ยง (mentoring) การติดตามผู้เป็นแบบอย่างในการทางาน
(shadowing) การฝึกอบรมขณะทางาน (on the job training) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP community of
practice) และการฝึกหัดงาน (apprenticeship) เป็นต้น
(2) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) เป็นกระบวนการสร้างและถ่ายเทความรู้
แบบ tacit to explicit คือ การที่บุคคลอธิบายและสังเคราะห์ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวแล้วถ่ายทอดบันทึ กออกมาใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ (create) ที่สามารถเก็บไว้ใช้และส่งมอบไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การเขียนบันทึกประจาวัน
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(diary) การเขียนกรณีศึกษา (case study) การเล่าเรื่อง (story telling) การบันทึกเสียงบทสัมภาษณ์ (expert
interview) เป็นต้น
(3) การผนวกความรู้ (Combination) เป็นกระบวนการสร้างและถ่ายเทความรู้แบบ explicit to
explicit คือ การที่บุคคลรวบรวมความรู้ชัดแจ้งต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาแล้วนาไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อ
ยอดความรู้เดิมหรือเป็นความรู้ใหม่ (Capture) เช่น การเขียนวิจัย ซึ่งนาแนวคิดต่าง ๆ มากมายมาจัดทาใหม่ เพื่อ
ค้นหาความรู้ใหม่ และการแปลสรุปหรือรวบรวมความรู้จากตาราภาษาต่างประเทศ เป็นต้น
(4) การฟั ง หรือ ผนึ ก ความรู้ (internalization) เป็ น กระวนการสร้า งและถ่า ยเทความรู้แ บบ
explicit to tacit คือ การที่บุคคลเรียนรู้ดูดซับความรู้จากสื่อต่าง ๆ แล้วนาความรู้ที่เรียนรู้ไปปฏิบัติจริง จนเกิดเป็น
ประสบการณ์ทักษะ หรือพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น ๆ (Learn) เช่น การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์
จาลอง/ ห้องเรียนเสมือนจริง (Simulation) การอ่านหนังสือชุดเครื่องมือการเรียนรู้ ด้วยตนเอง (Self – Learning
tool Kits) แล้วนาไปปฏิบัติจริง เป็นต้น

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม (Mixed Method Research) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ โดยดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่
1.1 นโยบายของรัฐในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยมีหลักคิดคือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนและท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุด้านการทางาน ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงใน
ชีวิต และด้านการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในสังคม
1.2 Tuna Model เป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่จาแนกองค์ ประกอบของปลาทูเป็น 3 ส่วน
คือ ส่วนหัว (Knowledge Vision) เป็นส่วนของผู้บริห ารที่มองทิศ ทางว่าจัดการความรู้ไปเพื่ออะไร สนองต่อ
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิจ ขององค์การหรื อไม่ ส่ ว นล าตั ว (Knowledge sharing) เป็ น ส่ ว นที่ ส มาชิ ก ในองค์ก ารให้
ความสาคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Share & Learn) ส่วนหาง (Knowledge Assets) เป็น
ส่วนของคลังความรู้ที่เก็บรวบรวมได้จากการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในงาน/ กิจกรรม
1.3 SECI Model เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่กล่าวว่า Tacit Knowledge และ Explicit
Knowledge สามารถสร้างและถ่ายเทกันได้ตลอดเวลา โดยผ่านกระบวนการวงจรเกลียวความรู้
2. ผู้วิจัยได้นาแนวคิดดังกล่าวมาผสมผสานกันเพื่อกาหนดจุดมุ่งหมาย และนาไปสร้างเครื่องมือสาหรับใช้
รวบรวมข้อมูล
KS

KV

S

E

I

C

KA

3. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮฮม จานวน 20 คน คณะกรรมการดาเนิน
โครงการครูของถิ่น จานวน 15 คน ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกโรงเรียนสูงอายุบุญฮอม จานวน 117 คน
4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอมที่เป็นคณะกรรมการดาเนินการครู
ของถิ่น และคณะกรรมการดาเนินการครูของถิ่น รวม 15 คน ผู้สูงอายุที่ เป็นสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุบุญฮอม
จานวน 70 คน
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5. กาหนดโครงสร้าง เนื้อหาสาระของแบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเนื้อหาตามโมเดลที่กาหนด
6. ศึกษาคณะทางานในส่วนหัวปลา ตัวปลา หางปลา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับ
การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน วิธีดาเนินงาน การค้นหาครูของถิ่น (พฤฒิพลัง) การจัดหมวดหมู่ แขนงภูมิ
ปัญญา การถ่ายทอดและการเผยแพร่องค์ความรู้ก่อนดาเนินงานตามโตรงการครูของถิ่น และหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ
7. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนาไป Try out เพื่อหาค่าความเที่ยงและค่าความ
เชื่อมั่นก่อนนาไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 70 คน
วิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์เนื้อหาจากการเก็บรวบรวมเอกสารที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและสนทนากลุ่ม นาข้อมูลมาจัดระเบียบโดยจัดเป็นหมวดหมู่ และใช้ค่าความถี่ในการอธิบาย
เชิงพรรณนา แล้วจัดทาข้อสรุปและตรวจสอบความหมาย
2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน กาหนดช่องคะแนนของแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 2 คน
2. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ Cronbach
3. T-test ใช้ทดสอบสมมติฐาน
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การเปลีย่ นแปลงกับภาวะผูน้ าเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา
Changes : Leadership for Development of Educational Institutions

ผู้วิจัย

พนิดา สินสุวรรณ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งนาเสนอการสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมกับภาวะผู้นาหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ต่อการจัด การพั ฒนาประเทศเพื่ อให้ป ระเทศพ้น วิกฤติ การเปลี่ย นแปลงภายหลัง จากการท าสงครามโลกของ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เป็นผู้แพ้สงคราม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการด้านสังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา เพื่อให้พลเมืองในประเทศสามารถดาเนินชีวิตต่อไปได้พร้อม ๆ กับการพัฒนาประเทศให้
กลายเป็ น ประเทศที่ มีความเจริญ ก้า วหน้ าน าหลาย ๆ ประเทศในทวี ป เดี ยวกัน ดัง นั้ น ภาวะผู้ นาดั ง กล่า วจึ ง มี
ความส าคัญอย่ างยิ่งในการน าพาประเทศไปในทิ ศทางใด อีกทั้ ง สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยงถึงระบบการศึกษา
หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ของไทยที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในบริบทของสังคมไทย แม้กระทั่งปัจจุบันระบบ
การศึกษาของไทยยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งจากแนวนโยบายการจั ดหลักสูตรการสอน สิ่งเหล่านี้สะท้อน
ให้เห็นถึง ภาวะผู้นาที่มีความจาเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและสถานศึกษาอย่างมากที่จะส่งผลใน
อนาคตของทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมโลกที่หมุนเปลี่ยนไปในทุกขณะ
คาสาคัญ : การเปลี่ยนแปลง , ภาวะผู้นา , สถานศึกษา
Abstract
This article aims to present the social transformation and leadership after World
War II which affected the crisis management and the development of Thailand. After
WWII, Thailand had become one the losing side for a certain period of time. Thus, there
were changes in society, economy, education in order for Thailand to move on. In addition,
Thailand had become the fast developing country compared to others in the region.
Therefore, leadership played a crucial role to the direction of Thailand development. This
article also analyses the connection of the education after WWII which affected all parties
in Thai society. Until today, Thai education system has been affected by the education
polity which reflects that the leadership is necessary to the transformation of Thailand
education and education institutes and most importantly the future and direction of the
education institutes in the changing world.
Key Words : Changes , Leadership , Educational Institutions
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บทนา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในโลกของเราเริ่มต้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงประมาณ ค.ศ. 1945 - 1991
เมื่อสิ้นสุดลงจึงส่งผลกระทบที่ประชากรโลกได้รับจากสงครามเป็นปัจจัยที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะ
ประเทศกลุ่มผู้แพ้สงคราม (ฝ่ายอักษะ) เช่น ญี่ปุ่น และเยอรมัน จะถูกกลุ่มประเทศที่ชนะสงคราม (ฝ่ายพันธมิตร)
เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต ควบคุม กองกาลังอาวุธและทหาร ถูกตรวจสอบการสร้างและการ
สะสมอาวุธ การแบ่งแยกดินแดนการปกครอง การชดใช้ค่าเสียหายจากผลของสงคราม สาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุ
สาคัญในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายผู้แพ้สงครามสามารถสามารถนาพา
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้านจนขึ้นเป็นลาดับต้น ๆ ของทวีปได้ หากย้อนดูการพัฒนาประเทศ
นั้นจาเป็นต้องพิจารณาถึงกระบวนการของผู้นาที่มีบทบาทสาคัญยิ่งถึงการวางแนวทางนโยบายสร้างชาติหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 จนประสบความสาเร็จภายในระยะเวลาไม่นานนักจนกลายเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาแล้ว
ของโลกได้ และประกอบกับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตในทั้ง 2 ประเทศ
คือ ญี่ปุ่นและเยอรมัน จึงทาให้สามารถศึกษาเก็บข้อมูลจากการบอกเล่าของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ถึงความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
การเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้นาระดับประเทศ
ในทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างมากมาย
โดยญี่ปุ่นถูกยึดครองเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยสหรัฐอเมริกา ต้องโดนปลดอาวุ ธและตกอยู่ ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของนายพลดักลาส แมคอาเธอร์ เป็นผู้บัญชาการสูงสุดอยู่นานถึง 6 ปี7 เดือน 26 วัน สหรัฐอเมริกา
บังคับให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนระบอบการปกครองสถานะของสมเด็จพระจักรพรรดิก็เปลี่ยนไป บังคับให้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญ
ว่าญี่ปุ่นจะไม่ทาสงครามกับ ใครอีก จะไม่สร้างกองทัพขึ้นมาอีก นอกจากนั้นยังห้ามทหารญี่ปุ่นเป็นนายกรัฐมนตรี
และเป็นรัฐมนตรี ผู้บริหารประเทศจะต้องมาจากพลเรือนเท่านั้น ทั้งถูกควบคุมโดยสหประชาชาติหรือสหรัฐอเมริกา
ทาการลดกองกาลังทหารและการสร้างอาวุธของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาได้ส่งกองทหารเข้าตั้งฐานทัพของสหรัฐที่เกาะ
โอกินาว่า และทาลายโรงงานผลิตอาวุธของญี่ปุ่นทั่วประเทศเพื่อสยบความแข็งแกร่งของกองทัพญี่ปุ่น การพ่ายแพ้
สงครามรัฐบาลและประชาชนชาวญี่ ปุ่ น ยอมรับ อย่ า งสงบ แต่ ใช้ โ อกาสนี้ สร้า งชาติ ญี่ ปุ่น ใหม่ โดยปรับ เปลี่ ย น
โรงงานผลิตอาวุธเป็นโรงงานอุ ตสาหกรรมผลิตสินค้าด้านปัจจัย 4 เพื่อ การดารงชีวิตของประชาชน ต่อมาก็ผลิต
สินค้าที่ใช้ในครัวเรือนและเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการประมงและการเกษตร เมื่อเกิด สงครามเกาหลีเหนือกับ
เกาหลีใต้ สงครามเวียตนามกับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นใช้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าจาเป็นทุกชนิดส่งขายให้แก่
ประเทศคูส่ งครามทั้ง 2 ฝ่าย โดยรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้พนักงานสามารถทางานได้วันละ 12 ชั่วโมง และแนะนาให้
ประชาชนเก็บเงินจากรายได้เป็น 2 สกุลคือ สกุลเงินเยนและสกุลเงินดอลลาร์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกนอก
ประเทศไปเสาะแสวงหาความรู้จากกลุ่มประเทศที่ชนะสงครามโลกได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็น
ต้น แล้วนาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่นามาใช้พัฒนาอุตสาหรรมหนักทุกประเภท
จะส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมของประชาชน สิ่งแรกที่รัฐบาลได้ปฏิบัติ คือ ย้ายฐานการผลิตสินค้าประเภท
โลหะออกจากเกาะต่าง ๆ ทุกเกาะ ไปตั้งในเขตประเทศด้อยพัฒนาแทน ส่วนสภาพแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นนั้น
เป็นตัวอย่างที่ดีเด่นของรัฐบาลญี่ปุ่น ตัวอย่างเช่น แม่น้า ลาคลอง ลาธาร น้าตก ทะเลสาบ ห้วย หนอง บึงต่ าง ๆ
จะถูกรักษาไว้อย่างน่าแปลกใจ กับวิธีการรักษาของประชาชนญี่ปุ่น ความจริงแล้วเป้นลักษณะภาวะผู้นาของรัฐบาล
ญี่ปุ่นที่ดูแลประชาชนและสภาพแวดล้อมควบคู่กัน การที่จะให้น้าใสสะอาดต้องขจัดสิ่งสกปรกก่อนปล่อยน้าเสียลงสู่
ลาธารและคลองต่างๆ รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอนโยบายให้โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบาบัดน้าเสียหลายรูปแบบให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งานตั้งแต่โรงงาน โรงแรม โรงเรือน หน่วยราชการ ครัวเรือนทุกแห่งทั่วประเทศ เมื่อผลิต
ออกมาแล้วบริษัทกาหนดราคาจาหน่ายรัฐบาลญี่ปุ่นช่วยประชาชนจ่ายให้บริษัท 50% ของราคาที่บริษัทกาหนดไว้
ส่วนที่เหลือ 50% ประชาชนจ่ายเองจะซื้อสดหรือผ่อนก็ได้ นี่คือภาวะผู้นากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
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และประเทศชาติของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสังคมเศษฐกิจการเมืองของประชาชนชาวญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับนักธุรกิจที่
ประสบความสาเร็จมากที่สุด ส่วนพรรคการเมืองนั้นประชาชนให้ความสนใจน้อยมาก โดยให้เหตุผลว่านักการเมืองมี
หน้าที่ ดูแลประชาชน แต่นักธุรกิจเป็ นผู้สร้างประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ในสังคมโลก ประเทศญี่ ปุ่น จึ งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากในทุก ๆ ด้านกลายเป็นประเทศที่พัฒนานาหน้านานาประเทศอื่น ๆ หลายชาติในทวีปเอเชีย
สาหรับประเทศเยอรมันเป็นประเทศผู้แพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น คือ กรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของประเทศเยอรมันถูก แบ่งเป็น 2 ส่วน เบอร์ลินตะวันออกถูกปกครองโดย
สหภาพโซเวียต เบอร์ลินตะวันตกถูกปกครองโดยอังกฤษและฝรั่งเศส ผลของการแพ้สงครามทาให้เยอรมันประสบ
กับความเสียหายมากมายอย่างหนักหน่วงที่สุด แต่รัฐบาลเยอรมันก็แสดงภาวะผู้นาเพื่อสร้างชาติอีกครั้ง เริ่มเปลี่ยน
ทัศนคติต่อฮิตเลอร์ว่าเขาไม่ใช่ “ฮีโร่” แต่เขาคือ “คนบ้า” ที่นาประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลเยอรมันได้แสดงบทบาทภาวะผู้นาต่างประเทศใหม่อีกครั้ง โดยเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตสินค้าด้านปัจจัย
4 และอุตสาหกรรมผลิตสิ่งก่อสร้างเพื่อพัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนนั้นรัฐบาลเยอรมันได้
ติดต่อและประสานงานรับสมัครแรงงานชาย – หญิงจากประเทศตุรกีและประเทศเวียดนามให้อพยพเข้าสู่ประเทศ
เยอรมัน เพื่อทางานในโรงงานและอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ต่อมารัฐบาลเยอรมันได้รับรองความเป็นพลเมืองแก่
ประชาชนทั้งตุรกีและเวียดนามให้มีสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ใกล้เคียงกับชาวเยอรมัน การเปลี่ยนแปลงที่เป็น
รูปธรรมของรัฐบาลเยอรมันส่งผลต่อประชาชนมากที่สุด คือ การศึกษา เพราะชาวเยอรมันส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริสต์ มีเสรีภาพในการเข้าเรียนในโรงเรียน บุตรหลานที่อยู่ห่างไกลไม่เรียนหนังสือก็ได้ จึงทาให้ประชาชนเยอรมัน
ไม่รู้หนังสือมีจานวนมาก ครอบครัวชาวยิวที่เป็นพลเมืองอยู่ในประเทศเยอรมันนิยมให้ลูกหลานเรียนหนังสือ จน
เสียเปรียบเสียโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชาวยิว รัฐบาลเยอรมันเปิดโอกาสให้ชาวเยอรมันทุกระดับเรียนหนังสือฟรี
ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมปลาย ส่วนระดับอุดมศึกษาก็ยังมีการชาระค่าเรียนที่ไม่สูงเกินไป อีกประเด็นหนึ่งของการจัด
การศึกษาของเยอรมันที่มีนโยบายการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าไปศึกษา
ต่อหรือเรียนฟรี โดยไม่ต้องชาระค่าเรียนทุกระดับที่สถานศึกษาเป็นของรัฐบาล สามารถเลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
หรือเยอรมันก็ได้ โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาเยอรมันและค่าใช้จ่ายค่าอาหารและค่าที่พักของตนเอง
กรณีเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากการช่วยเหลือแบบให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนเป็นการให้เรียนฟรีแทน
นโยบายของเยอรมันลักษณะนี้ส่งผลทางเศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจห้องพัก ร้านค้าต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวด้วย ทุก
วันนี้ด้านเศรษฐกิจและระบบการศึกษาของเยอรมันถือได้ว่าเป็นการสร้างชาติแบบคู่ขนาน (ปรีดี บุญซื่อ, 2560)
เยอรมันเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และใหญ่ที่สุดของยุโรป รายได้ต่อหัวของประชนชนอยู่ที่
48,200 ดอลลาร์ (2016) ยอดส่งออกปีหนึ่งมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่ากับมูลค่าเศรษฐกิจของ
รัสเซียทั้งประเทศ ค่าแรงขั้นต่าตามกฎหมายอยู่ที่ชั่วโมงละ 8.84 ยูโร กล่าวกันว่า หากรวมค่าสวัสดิการต่างๆ
ค่าแรงคนงานเยอรมัน 1 คน จ้างคนงานเวียดนามได้ 49 คน แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นด้านการศึกษาเยอรมันคือ ระบบ
การพัฒนาทักษะฝีมือนักเรียน ที่ใช้บังคับกับนักเรียนทั้งหมด ยกเว้นนักเรียนที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ในปี
1869 เยอรมันมีแนวการปฏิบัติให้นายจ้างส่งพนักงานให้ไปศึกษาต่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกงานมากขึ้น สิ่งนี้เป็น
จุดเริ่มต้นของระบบการศึกษาแบบคู่ขนาน (dual education) ที่ประกอบด้วยการเรียนกับการฝึกงาน โดยรัฐบาล
กับนายจ้างรับผิดชอบร่วมกันในการดาเนินงาน นี่คือสุดยอดภาวะผู้นาแบบเยอรมัน
ทั้งนี้ภาษาเยอรมันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ สงครามเย็น (Cold War)
เป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มประเทศ 2 กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการเมืองแตกต่างกัน ระหว่าง
กลุ่มประเทศเสรีนาโดยสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นาโดยสหภาพโซเวียต มีสาเหตุมาจากความ
ขัดแย้งด้านอุดมการณ์ที่ยึดถือเป็นแนวทางในการดาเนินนโยบายต่างประเทศและความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ซึ่ง
สหภาพโซเวียตมีแนวนโยบายขยายลัทธิคอมมิวนิสต์การปลดปล่อยดินแดนจากอานาจฮิตเลอร์ในสงครามโลกครั้งที่
สอง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเข้ามากีดกันและพยายามเผยแผ่ประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะดินแดน
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561
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อาณานิคมที่ต้องการประกาศเอกราช รวมทั้งความต้องการครอบครองเขตอิทธิพลเพื่อความเป็นผู้นาของโลก ทาให้
เกิดสงครามเย็นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ดังนั้นชาวโลกจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของผู้นาและ
วิธีการของกลุ่มประเทศ 2 กลุ่มหรือมหาอานาจในสงครามเย็น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และสหภาพโซเวียต
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงตามข้อตกลงร่วมกันแล้วที่เมือง ยัลตา (Yalta) เรียกว่า การประชุมยัลตา หรือการ
ประชุมไครเมีย และชื่อรหัสว่า การประชุมอาร์โกนอต (Argonaut Conference) จัดระหว่างวันที่ 4 -11
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 ความว่า “เมื่อสิ้นสุดสงครามแล้วจะมีการสถาปนาการปกครองระบบประชาธิปไตยใน
ประเทศเหล่านั้น” (ประเทศผู้แพ้สงครามและประเทศที่กาลังพัฒนาในยุโรปและเอเชีย) แต่แนวทางการปฏิบัติจริง
สหภาพโซเวียตใช้ความได้เปรียบที่ส่งกองกาลังเข้าสู่หลายประเทศในยุโรปและสถาปนาตามอุดมการณ์ของตนเองที่
เรียกว่า “ประชาธิปไตยของประชาชน” ด้วยเหตุนี้สหรัฐอเมริกาจึงทาการคัดค้านเพราะประชาธิปไตยตามอุดมการณ์
ของสหรัฐอเมริกาหมายถึง “เสรีประชาธิปไตยที่จะเปลี่ยนรัฐบาลได้โดยวิธีการเลือกตั้งที่เสรี ” ส่วนสหภาพโซเวียตก็
ยืนกรานไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้นชาวโลกได้รับรู้ความขัดแย้งของกลุ่มประเทศผู้นาการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยกับกลุ่มประเทศผู้นาการปกครองแบบประชาธิปไตยของประชาชนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวที่สุดต่อจากสงครามเย็นคือ การสร้างอาวุธนิวเคลียร์ที่มีพลังการทาลายมากกว่า
ระเบิดปรมาณูที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายเท่า เริ่มจากประเทศมหาอานาจที่ต้องการแสดงพลังควบคุม
นานาประเทศทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ประเทศที่มีอุดมการณ์เมืองเหมือนกัน รวมทั้งประเทศที่อยู่ในกลุ่ มต่างอุดมการณ์
ต่ า งก็ ส ร้ า งอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ข องตนเองเพื่ อ ปกป้ อ งประเทศ ดั ง ที่ ช าวโลกได้ รั บ รู้ จ ากข่ า วสารทั่ ว โลก ทั้ ง ข่ า ว
ภายในประเทศและข่าวต่ างประเทศที่ รายงานเกี่ย วกับ บทบาทผู้ นาประเทศมหาอานาจแสดงพลังเข้าควบคุม
ประเทศอื่น ๆ ที่สร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อขัดขวางพลังและอานาจของเขา เช่น ประเทศอิรักและประเทศเกาหลีเหนือ
เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ประเทศมหาอานาจทุ่มงบประมาณจานวนมหาศาล
สร้างยานอวกาศเพื่อควบคุมน่านฟ้าและตรวจสอบพลังอาวุธ ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก จุดเริ่มต้นของการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ประเทศมหาอานาจมีก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อนักคิดด้านเทคโนโลยีของประเทศที่มีงบประมาณมากต่างก็
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีจากกลุ่มนักคิดที่มีทักษะการคิดใช้สมองซีกซ้าย ที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์จากทุกสาขา ให้
ระดมพลังสมองคิดสร้างเครื่องมือที่อานวยผลประโยชน์ต่อประชากรโลกทุกอย่า งให้มีคุณลักษณะของเครื่องมือ คือ
การใช้ งานที่ง่ าย มี ประสิท ธิภาพ และรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของชาวโลก ความเจริญก้าวหน้า ด้า น
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย เครื่องมือที่ใช้ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาทิเช่น การสื่อสารระบบไร้
สายที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่างประเทศมหาอานาจกับผู้นากลุ่มเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่กาลังเป็นข่าวให้ชาวโลกคอยติดตามอย่างอกสั่นขวัญแขวน เพราะความขัดแย้งด้านเทคโนโลยี อาจนาไปสู่
สงครามโลกอีกครั้ง ซึ่งความสูญเสียจะมากกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 หลายเท่าจนไม่สามารถคาดเดาได้
สาหรับภายหลังการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วนั้นได้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ต่าง ๆ ตามแนวคิดของ
นักคิดกลุ่มผู้ชนะสงคราม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส นักคิดจากประเทศเหล่านี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่
ชาวโลกได้เรียนรู้ อาทิเช่น เศรษฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อนาคตสาตร์
นิวเคลียร์ศึกษา ฯลฯ เป็นต้น จากความเจริญทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชากรโลกมากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวโลกนั่นหมายถึงประชาชนชาวไทยด้วยเช่นกั น ดังนั้น
หากต้องการพัฒนาประเทศ การให้ความสาคัญกับด้านการศึกษาของพลเมืองในประเทศจึงเป็นกระบวนการที่
จาเป็นที่สามารถทาให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เจริญก้าวหน้าขึ้นได้
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การเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
ผลจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีผลกระทบต่อไทยอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงด้าน
การศึกษา จึงจาเป็นต้องกู้เงินจากธนาคารโลกเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาประเทศ และได้สมัครเป็นสมาชิกองค์การ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทาให้ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตลอดจน
แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ทาให้แนวคิดทางการศึกษาของไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นอย่าง
มาก และเมื่อ พ.ศ. 2501 ได้มีการจัดทาและนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาใช้ ซึ่งต่อมาได้ยุบเลิกและจัดตั้ง
สภาการศึกษาขึ้นมาแทน สภานี้ได้พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ขึ้นมา (สัญญา รัตนวรารักษ์,
2539) เป็นผลให้การศึกษาในระยะหลังได้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดยเริ่มขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ เป็น
นายกรัฐมนตรี เนื่องด้วยไทยในขณะนั้นเป็นประเทศอยู่ในระหว่างการพัฒนา จาเป็นต้องสนับสนุนพลเมืองให้ได้รับ
การศึกษาที่ดีมากขึ้น รองรับการเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพในการเพิ่มทักษในการหารายได้เลี้ยงชีพตนเอง อีกทั้งเป็น
การส่งเสริมทางเศรษฐกิจของประเทศให้เพิ่มขึ้น โดยแบ่งระดับการศึกษาในช่วงนี้ออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาล
ศึกษา 2-3 ปี ประถมศึกษาตอนต้น 4 ปี และตอนปลาย 3 ปี มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อย่างละไม่เกิน 3 ชั้น
และระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาวิชาชีพหรือวิชาการชั้นสูง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2503 เป็นหลักสูตรแรกที่
เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงและนามาใช้ในสถานศึกษาทั่วประเทศนานกว่า 18 ปี จนสถานศึกษาได้รับหลักสูตรการ
เรียนการสอนพุทธศักราช 2521 โดยหลักสูตรนี้ได้เพิ่มวิชาพระพุทธศาสนาเข้าสู่หลักสูตรในสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
สาหรับระดับอุมศึกษา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดาริที่
จะขยายการศึกษาในโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสืบเนื่ องมากจาก พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คือ ไม่เฉพาะสาหรับผู้ที่จะเล่าเรียนเพื่อรับราชการเท่านั้น แต่จะรับ ผู้ซึ่งประสงค์
จะศึกษาขั้นสูงให้เข้าเรียนได้ทั่วถึงกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯ
ขึ้นเป็น “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เมื่อ พ.ศ. 2459 สาหรับในส่วนภูมิภาคนั้นการขยายระดับอุดมศึกษาเริ่มขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2503 เริ่มก่อสร้างและจัด ตั้งมหาวิ ทยาลัย เชี ยงใหม่ ในภาคเหนื อ และรับ นิสิต ในปี พ.ศ. 2507 ในปี
พ.ศ. 2509 เริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในภาคใต้ เป็นต้น เนื่องจากมีผู้สนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2514 มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นมหาวิทยาลั ยเปิดแห่งแรก และปี พ.ศ. 2521
ตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งที่สอง ความเคลื่อนไหวในทางการศึกษาได้นาไปสู่
แนวคิดการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ด้า นครูผู้ส อนในระดับ อุด มศึกษาของประเทศไทยได้ รับ ความช่ ว ยเหลือจากประเทศมหาอานาจที่ ให้
ทุนการศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส เป็นระยะเวลานานเกือบ 30 ปี การให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษาของกลุ่มประเทศอานาจเริ่มลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เป็นต้น แต่ผู้สอนและนักศึกษาจะได้รับการ
สนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ของผู้สอนในสถานศึกษาทุกระดับภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติแล้วนั้นทุกประเทศเริ่มรับรู้ถึงความสงบที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศ เช่นเดียวกันกับประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน นักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มี
ความรู้ทุกด้านอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยได้รับโอกาสที่ดีมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศในระดับปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากผู้สอนระดับอุดมศึกษาในระยะแรก ต่อมาขยาย
ไปยังสถานศึกษาระดับวิทยาลัย ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้สอนระดับอุดมศึกษาและระดับ
วิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาที่เรียนเก่งด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขา เช่น แพทย์ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น จน
กระทั้ง พ.ศ. 2525 ความช่วยเหลือด้า นการให้ทุนเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้นักศึกษาไทยได้รับ
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นแทน แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะลดการสนับสนุนการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา แต่รัฐบาล
ไทยได้ให้ทุนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแทนจนถึงปัจจุบัน เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่หน่วยงานของรัฐ การจัดการ
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ศึกษาของรัฐบาลไทยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในระดับสูงเพื่อนาไปใช้ประกอบอาชีพในทุกด้าน
ด้วยเหตุนี้จึงเกิดนโยบายขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาคและส่งเสริมให้เอกชนที่มีสมรรถนะพร้อมทุกด้าน
เปิดการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาได้ จึ งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชนเปิดหลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาศิลปศาสตร์ของไทยตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
ดังนั้น การจัดการระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสาคัญประการหนึ่งที่ผู้นาของสังคมไม่ควร
มองข้าม รวมไปถึงผู้นาทางการศึกษาหรือผู้นาสถานศึกษาที่จาเป็นต้องมีภาวะผู้นาที่สามารถนาพาสถานศึกษาที่
สนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐ ในขณะเดีย วกันต้ องสามารถทาให้บุคลากรทางการศึกษาท างานได้ อย่ างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและตั ว ผู้ เ รี ย นสามารถน าองค์ ค วามรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และต่ อ ยอดสู่ ก ารพั ฒ นา
ประเทศชาติในอนาคตได้

ภาวะผู้นาสถานศึกษา
ทักษะภาวะผู้นา (Leadership Skills) ดังที่กล่าวมาของประเทศญี่ปุ่นและเยอรมันนั้น สามารถสะท้อน
จากผลของความเจริญก้าวหน้าของสังคมและความเป็นอยู่ของพลเมืองในประเทศ และหากเปรียบระบบการศึกษา
เป็นพื้นฐานปัจจัยด้านหนึ่งที่ส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้นั้น สถานศึกษาจึงเปรียบได้กับประเทศ ดังนั้น ผู้นา
ของประเทศนั่นก็คือ ผู้นาสถานศึกษานั่นเอง ซึ่งผู้นาสถานศึกษาจาเป็นต้องมีภาวะผู้นาที่สามารถทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสถานศึกษาให้ประความสาเร็จได้นั้นต้องเข้าใจและมีทักษะหลายด้านในตัวผู้นาสถานศึกษา
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้กาหนดบทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการส่งเสริมการ
เรียนการสอนไว้ 5 ด้านได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนของครู 2) ด้านการส่งเสริมการจัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 3) ด้านส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 4) ด้านการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน 5) ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ดังงานวิจัยของ Lee (2008) พบว่า
(อ้างในกรรณิกา เรดมอนด์ , 2559) ทักษะภาวะผู้นาโรงเรียนที่ส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ทักษะการสร้างทีมงาน (Team Building Skill) ทักษะด้านความ
ร่วมมือ (Collaboration Skill) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ (Critical Thinking and Creativity
Skill) ทักษะด้านการแกปัญหา (Problem Solving Skill) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication skill) และ
ทักษะด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (Learning Innovation Skill) ซึ่งสอดคล้องกับการนาเสนอของ Cambell
(1972) (อ้างใน ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ , 2554) ได้อธิบายถึงหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาวควรมีความรับผิดชอบ 4
ประการคือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้จัดรูปงาน สถานศึกษาขนาดเล็กผู้บริหารอาจทาเองได้ทั้งหมดแต่สถานศึกษาขนาด
ใหญ่ผู้บริหารมอบหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบอานาจให้ผู้อื่นช่วยทาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นบริหารเองหรือ ให้ผู้อื่นช่วย
ผู้บริหารจะต้องจัดรูปงานเพื่อให้ภารกิจที่ปฏิบัติลุลว่ งผลสาเร็จ ผู้บริหารต้องสื่อความหมายเนื่องจากผู้บริหารต้องอยู่
ท่ามกลางบุคลากรทั้งหลายที่ประกอบเป็นสถานศึกษา จะต้องแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาไม่ว่าจะเป็นการสอน
ความรอบรู้ทันเหตุการณ์ แนวคิดใหม่ ๆ ทางการศึกษา ผู้บริหารจาเป็นต้องบังคับบัญชาให้งานทั้งหลายลุล่วงไป
ด้วยดี รวมถึงองค์กรของต่างประเทศ National Association of Secondary School Principals (NASSP)
(2014) (บุญช่วย สายราม, 2559) ซึ่งเป็นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอทักษะ
ภาวะผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา 4 ด้าน มีดังนี้ 1) ทักษะด้านการกาหนดทิศทางองค์กร (Setting instructional
direction skill) ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายองค์กร การทางานเป็นทีม และมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
2) ทักษะด้านการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Solving complex problem skills) ประกอบด้วย การประเมินปัญหา
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาขีดความสามารถให้กับองค์กร 3) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication Skill)
ประกอบด้วย มีความสามารถในการพูดและการเขียน 4) ทักษะด้านการพัฒนาตนเองและบุคลากร (Development
self and others) ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรและการเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนในตนเอง
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สาหรับแวดวงการศึกษาของไทยในปัจจุบันคงหนีไม่พ้นกระแสการพัฒนาประเทศในยุค 4.0 รวมไปถึงการ
พัฒนาการศึกษา 4.0 หรือ Education 4.0 ของนโยบายรัฐบาลกาลังถูกกล่า วถึงอย่างมาก ดังนั้น ภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา 4.0 เช่นกัน ดังเช่น ปณตนนท์
เถียรประภากุล (2561) ได้นาเสนอถึงองค์ประกอบของผู้นาสถานศึกษาในยุค 4.0 ทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย
1) ภาวะผู้น าที่ แท้ จริง เป็ นคุ ณลั กษณะที่ สาคัญ ของผู้ บริหารสถานศึกษาซึ่ งเป็น กลไกหลั กในการขับ เคลื่อน
สถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ให้สาเร็จได้อย่างยั่งยืน 2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่จะต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาทั้งด้านโครงสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษา
และการปรับองค์กรตลอดจนการดาเนินงานในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 4.0 โดยต้องมี
วิสัยทัศน์ใช้เป็นฐานของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในสถานศึกษา 3) ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์ เป็นคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่กล้าออกจากกรอบติดยึดและเปลี่ยนแปลงการดาเนินการศึกษาในทุก ๆ ด้าน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่ง เป็ น จุด เริ่ม ต้น ของการเกิด นวั ต กรรมและผลิต ภาพที่แท้ จริง และ 4) ภาวะผู้ นาเชิ ง นวั ต กรรม
เป็ นคุ ณ ลักษณะของผู้ บ ริหารสถานศึกษาที่มี ความส าคัญ ต่อทิ ศทางในการสร้า งนวั ตกรรมให้เกิด ขึ้น ในองค์กร
โดยจะต้องให้ความสาคัญความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการเรียนรู้และการแบ่งปันภาวะผู้นา
ซึ่ง จะน าไปสู่ กระบวนทัศน์ การจัด การศึกษาแนวใหม่ ที่ เน้ น การผลิ ต ความรู้และสร้า งนวั ต กรรม หากผู้ บ ริหาร
สถานศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีทักษะภาวะผู้นาทั้ง 4 ประเภทแล้ว จะเป็นพลังสาคัญในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของยุคการศึกษา 4.0 ต่อไป สืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาวะผู้นาหรือผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับที่ประสบปัญหา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ เนชั่น
มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด ให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมการใช้บริการ การฝากเงิน และการกู้ยื มของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด โดยใช้แบบสอบถามจานวน 410 ชุด ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
เลือกตัวอย่างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากสมาชิกของสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,263 คน
ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 67 และมีช่วงอายุ 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ
26.83 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 58.78 การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 83.66 เป็นสมาชิกสหกรณ์นาน
1-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.76 และมีพฤติกรรมการออมแบบไม่มีการกาหนดไว้แน่ นอน โดยเป็นการออมตามที่เหลือจาก
รายจ่ายในแต่ละเดือน มีสัดส่วนในการออมร้อยละ 1-5 ของรายได้ มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
และรองลงมาเพื่ อน าไปใช้ ใ นการลงทุ น เพื่ อผลตอบแทนในอนาคต สาเหตุ ที่ เ ลื อ กออมกับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คื อ
ผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าสถาบันการเงิน และมีพฤติกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อนาไปชาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินในระบบ
โดยเฉพาะบัตรเครดิต และมีหนี้สินมากกว่า 10 เท่าของรายได้ต่อเดือนและมีการชาระหนี้ต่อเดือนเมื่อเทียบกับรายได้สูงถึง
ร้อยละ 21-40 และมีการใช้บริการของสหกรณ์ฯ คือ ฝากเงิน เพราะได้รับความสะดวกกว่า และผลตอบแทน สูงกว่า
และความเสี่ยงต่ากว่าสถาบันอื่น รองลงมาคือการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ เพราะอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า และการค้าประกัน
ยุ่งยากน้อยกว่าสถาบันอื่น
คาสาคัญ : พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการกู้ยืม สมาชิกสหกรณ์
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Abstract
The purposes of this study were to analyze the saving and borrowing behaviors of
Nation Multi Media Group Co-operative members according to know and understanding the
behaviors of Co-operative members for their services using such as depositing and borrowing
from Co-operative office. From 850 total members, the 410 were selected and questionnaires
were distributed to them by Taro Yamane method (Purposive Random Sampling). This study
reveals that the most of respondents were females (67 %), 26.83% for 36-40 years old age
range, 58.78 % for marriage status, 83.66% for bachelor degree holding and 49.76% for 1-3
years of membership. Most of them had unspecific patterns of deposit and their savings came
from the rest of their monthly incomes. The 1-5 % of their incomes was made for saving in
emergency case mainly. The minor objective was for their investment to gain the yield back.
The reasons to deposit with Co-operative were higher return better than other financial
institutions and borrowing to settle their debts, mostly were their credit card debts. The
proportion of their burdens was 10 times of monthly revenue and the installment payment per
month compared to their incomes was about 21-40%. The first popular of provided service was
saving because of very convenience, better return and lower risk than other financial providers.
The second was borrowing due to lower interest rate and less obstacle for guarantee.
Key words : Saving behavior, Borrowing behavior, Co-operative member.

บทนา
สภาวการณ์ต่างๆ ของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงวิกฤติต้มยากุ้งที่เป็นชนวนลุกลามไปทั่วทั้งทวีปเอเซีย ที่ดูเหมือน
จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และมีเหตุวิกฤติในช่วงต่อมาส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของประชาชนชาวไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากแนวโน้มทิ ศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เหตุการณ์น้าท่วมข้ามปี 2554-2555 หรือเหตุการณ์ความรุนแรงที่ยืดเยื้อของการเมืองไทยได้ส่งผลให้สภาพ
เศรษฐกิจชะลอการเติบโต การจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่รัฐบาลจากคณะรัฐประหารบริหารนานกว่า 5 ปี ในขณะที่สภาพ
สังคมการดารงชีวิตกลับสนับสนุนให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยที่ฟุ่มเฟือยมากขึ้น ตั้งแต่นโยบายรถยนต์คันแรก บ้าน
หลังแรก หรือแม้แต่ความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเพิ่มการบริโภคความฟุ่มเฟือยเกิน
ความจาเป็น ผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้นส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ประสบปัญหาค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้นจนแทบไม่มีเงินเหลือเก็บเผื่อยามฉุกเฉิน เพราะไม่สามารถจะหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และ
มักจะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินจากนายทุนโดยยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน และก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวภายหลังได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลอาชีพเดียวกัน ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้รู้จัก
การประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ และในขณะเดียวกันยังสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความ
จาเป็น โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้อีกทางหนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2546 ปัจจุบันมี
จานวนสมาชิก 1,263 ราย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืม
เงินเมื่อเกิดความจาเป็น หรือเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย งานของสหกรณ์คือ การเชิญชวนให้สมาชิกมีการออม
และให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก การออมในรูปแบบของสหกรณ์นั้น มีด้วยกัน 2 รูปแบบ
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คือ ออมแบบถือหุ้นสหกรณ์ ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล และหรือ ออมแบบเงินฝาก คือออมทรัพย์พิเศษ เงินฝาก
ประจาแบบมีเงื่อนไข และ เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร ซึ่ งจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการ
ออมเงินกับธนาคารพาณิชย์ ในขณะที่การกู้ มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ เงินกู้ฉุกเฉิน และ เงินกู้สามัญ มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้สมาชิกกู้ยืมไปเพื่อปลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพงกว่า (บาบัดทุกข์) หรือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ในการประกอบกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
การดาเนินการวิจัยในปีที่ผ่านๆ มาเป็นการดาเนินการวิจัยในรูปแบบของงานวิจัยคุณภาพเพื่อการสอบถามใน
ประเด็นของระเบียบและข้อบังคับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการส่งเสริมสหกรณ์ ที่ออกกฎระเบียบที่
เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนด้านการเงินที่สูงขึ้น ผนวกกับวิกฤติดิจิทัลทีวีในปัจจุบัน ส่งผลให้มี
โครงการเกษียณก่อนกาหนดของหลายๆ ช่อง รวมถึงเครือเนชั่นทีวี ที่ส่งผลให้สมาชิกมีจานวนลดลงจากเดิม เนื่องจากผู้
ที่พ้นจากการเป็นพนักงานต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ ด้วยเช่นกัน แต่สมาชิกสามารถเปลี่ยน
ประเภทเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิ์ในการออมและการกู้กับสหกรณ์ โดยเปลี่ยนเป็นสมาชิ ก คงสภาพ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึงพฤติกรรมการออม และการกู้ยืม เพื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด จะได้นาไปวางแผนการ
จัดสรรเงิน ให้เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยเนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ การฝากเงินและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่ นมัลติมีเดีย
กรุ๊ป จากัด

วิธีการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งออกแบบภายใต้กรอบ
แนวคิดต่างๆด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด ซึ่งยังคงสถานภาพการเป็นบุคลากร และพนักงาน
ในระดับต่างๆ ของบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยมีจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,263 คน การกาหนด
จานวนตัวอย่างการใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973:125) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง
(Purposive Random Sampling) 410 ตัวอย่าง การอธิบายลักษณะของข้อมูล จะใช้ค่าเฉลี่ย สัดส่วน การวัดการ
กระจาย เพื่อให้ทราบรายละเอียดต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง

ผล/สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง "พฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ กรณีศึกษา สหกรณ์ ออมทรัพย์
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด และ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ การฝากเงินและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย
กรุ๊ป ซึ่งยังคงสถานภาพการเป็นบุคลากร และพนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
โดยมีจานวนสมาชิกทั้งสิ้น 1,263 คน การกาหนดจานวนตัวอย่างใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane,1973:125)
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410 ตั ว อย่ า ง และในการเลื อกตั ว อย่ า งส าหรับ ผู้ รับ บริการในแต่ ล ะภารกิจ ใช้วิ ธี การเลื อกตัว อย่า งแบบวิธี เจาะจง
(Purposive Random Sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจ
พฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จากัด ประกอบด้วย ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการออม ส่วนที่ 4
พฤติกรรมการกู้ยืมเงิน และส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการศึกษาสามารถสรุป โดย
แยกเป็นแต่ละส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เป็น เพศหญิ ง จานวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 67 และเป็น เพศชาย
จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่มีอายุ 36-40 ปี จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 รองลงมา มีอายุ
31-35 ปี จ านวน 106 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.85 และมี อ ายุ 26-30 ปี จ านวน 89 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.71
มีสถานภาพสมรส จานวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 58.78 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ
83.66 ไม่มีผู้ที่ต้องให้การอุปการะ จานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39 รองลงมา มีจานวนผู้ที่ต้องให้การอุปการะ 2 คน
จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 30.24 และมีจานวนผู้ที่ต้องให้การอุปการะ 1 คน จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ
27.56 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ 1-3 ปี จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 49.76
รองลงมามีระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ไม่เกิน 1 ปี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.22
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.22 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 121 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.51 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 27.56 ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มี
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมามีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
20,001-30,000 บาท จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73 และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท
จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.27
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการออม
จากการศึกษาพฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าในประเด็นการวางแผนจัดสรรเงินออม ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไม่มีการกาหนดไว้แน่นอน ออมตามที่เหลือจ่ายค่าใช้จ่าย มากที่สุด จานวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ
65.12 รองลงมาคือกาหนดไว้เป็นตัวเลขแน่นอนทุกเดือน จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.22 และกาหนดไว้บางส่วน
และออมเพิ่มเติมในบางเดือน จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.66 ประเด็นเปอร์เซ็นต์การออมเงินจากรายได้รวมในแต่
ละเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีเปอร์เซ็นต์การออมเงินจากรายได้รวมในแต่ละเดือน 1-5 เปอร์เซ็นต์ของรายได้
มากที่สุด จานวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองลงมา เป็น 6-10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ จานวน 174 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.44 ประเด็นจานวนเงินออมโดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีจานวนเงินออมโดยเฉลี่ยต่อเดือน
2,501-5,000 บาท มากที่สุด จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 50.49 รองลงมาคือ ต่ากว่า 2,500 บาท จานวน 176 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.93 ประเด็นวัตถุประสงค์ในการออมเงิน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่าย
ยามฉุกเฉิน มากที่สุด จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 28.54 รองลงมา คือ เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนใน
อนาคต จานวน 88 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.46 เพื่อเก็บไว้ใช้ยามชราหรือเกษียณอายุ จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ
19.76 เพื่อซื้อทรัพย์สิน ที่ต้องการ จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 16.59 เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร/หลาน หรือ
ตนเอง จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.22 และเพื่อการอื่น จานวน 10 คน คิด เป็นร้อยละ 2.44 ตามลาดับ ประเด็น
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เหตุผลในการเลือกออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่าเลือกออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับ
มากที่สุดจานวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 75.85 รองลงมา คือ ระยะเวลาในการให้ผลตอบแทน จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.68 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.34 เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.41และอยู่ในขีดความสามารถที่จะออมได้ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 ตามลาดับ
และสาหรับประเด็นแนวโน้มการออมเงินในอนาคต พบว่าออมเท่าเดิม มากที่สุด จานวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 54.15
รองลงมาคือน้อยลง จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 35.85 และ มากขึ้น จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการกู้ยืมเงิน
จากการศึกษาพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าในประเด็น ภาระหนี้สินในปัจจุบัน ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินในระบบ เช่น ธนาคาร,สถาบันการเงิน,สหกรณ์, บัตรผ่อนสินค้าต่างๆ มาก
ที่สุด จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 52.93 รองลงมา คือไม่มีภาระหนี้สินเลย จานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80
ประเด็น ความจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่า กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อกู้มาจ่ายหนี้
แหล่งอื่น มากที่สุด จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51 รองลงมา คือ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน จานวน 85 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.73 และเพื่อจ่ายค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียน จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56 ประเด็นปัจจุบันภาระ
หนี้สินคิดเป็นกี่เท่าของรายได้ต่อเดือน พบว่า มากกว่า 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน มากที่สุด จานวน 195 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.56 รองลงมา คือ 7-9 เท่ า ของรายได้ ต่ อเดื อน จ านวน 132 คน คิด เป็ นร้อยละ 32.20 และประเด็ น
เปอร์เซ็นต์ที่ต้องชาระหนี้ต่อเดื อนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ พบว่า 21-40 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุด จานวน 184 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.88 รองลงมาคือ 41-60 เปอร์เซ็นต์ จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์พบว่า
โดยเฉลี่ยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.68) เมื่อจาแนกเป็นรายข้อพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจต่อการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะได้รับความสะดวกกว่าสถาบันการเงินอื่น มากที่สุดด้วย
คะแนน 3.99 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับสูงกว่า
สถาบันการเงินอื่น คะแนน 3.90 อยู่ในระดับมาก และกู้ยืมกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ากว่า
สถาบันการเงินอื่น คะแนน 3.85 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าจุดมุ่งหมายที่สาคัญของสมาชิกสหกรณ์ที่ใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ในด้าน
การฝากเงินเพราะได้รับผลตอบแทนและความสะดวกในการใช้บริการที่ดีกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ส่วนด้านการกู้ยืมนั้น
เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ยืมของสมาชิกต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์พฤติกรรม
การออมพบว่า ร้อยละ 65.12 สมาชิ กไม่ มีแผนจัดสรรเงินออมที่กาหนดไว้ แน่น อน แต่จะออมจากเงินที่ เหลื อจาก
ค่าใช้จ่ายซึ่งจะมีเงินเหลือเพื่อออมระหว่างร้อยละ 1 ถึง 5 ของรายได้ ซึ่งคิดเป็นเงินออมต่อเดือนประมาณ 2,500-5,000
บาทจากรายได้เฉลี่ยของสมาชิกที่อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท และจุดมุ่งหมายสาคัญของการออมคือ เพื่อเก็บไว้ใช้
ในยามฉุกเฉิน โดยแนวโน้มการออมในอนาคตของสมาชิกจะออมในอัตราเท่าเดิมถึงร้อยละ 54.18 สอดคล้องกับ แนวคิด
การออมกับทฤษฎีการบริโภคของ James S.Duesenberry ที่อธิบายว่า ผู้บริโภคที่มีระดับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ภายใต้รายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นการยากที่จะทาให้ผู้บริโภคเหล่านั้นลดระดับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคให้ต่าลงกว่าเดิม
แม้ว่ารายได้ของเขาเหล่านั้นจะลดลง
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เมื่อทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการกู้ยืมเงินพบว่าสมาชิกร้อยละ 52.93 มีหนี้สินจากการกู้ยืม
เงินจากสถาบันการเงินอื่น จึงจาเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นฯมาจ่ายหนี้จากสถาบันการเงินเหล่านั้น
โดยสมาชิกมีภาระหนี้ที่สูงในอัตรา 7 ถึง 10 เท่าของรายได้ต่อเดือนคิดเป็นภาระผ่อนชาระหนี้ประมาณร้อยละ 21-40
จากรายได้ของสมาชิก ผลดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดของของ Franco Modigliani ในเรื่องพฤติกรรมการออมกับการ
บริโ ภคที่อธิบ ายว่า การใช้จ่ ายเพื่ อการบริโ ภคจะขึ้น กับ การประมาณการกระจายรายได้ ใน โดยในช่ว งต้ นของชีวิ ต
ผู้บริโภคจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ก่อหนี้ ต่อมาในช่วงกลางของชีวิตจึงจะเริ่มที่จะมีรายได้
เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนี้ เดิมได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Milton Friedman ที่อธิบายว่าผู้บริโภคจะมี
พฤติกรรมในจัดสรรรายได้เพื่อการบริโภคโดยอิงกับรายได้ในระยะยาว (long term income) ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งเป็น
รายได้ถาวร (permanent income) (รัตนา สายคณิต,2557) นอกจากนี้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมและการ
กู้ยืมเงินของสมาชิกสหกรณ์เนชั่นฯพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนากร เก้าสมภพ (2550) ซึ่งได้วิจัยพฤติกรรมการ
ออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าเหตุผลที่เลือกออมของสมาชิกกับสหกรณ์เพราะ
ต้องการสิทธิและผลประโยชน์อื่น ซึ่งดีกว่าสถาบันการเงินอื่น ประกอบกับสามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ในอัตราที่ต่ากว่า
ธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ต่างจากงานวิจัยของ อนงค์นุช เทียนทอง (2554) ในการวิจัย
พฤติกรรมและรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การออมคือความมั่นคงของสถาบันการเงินและผลตอบแทนที่ได้รับ รวมถึงในงานวิจัยของ พรทิพย์ วงษ์ วานิช (2554)
ที่พบว่า พฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นสมาชิกมีการ
วางแผนทางการเงินในการใช้จ่ายและการออมที่สมดุลกัน โดยฐานรายได้สูงกว่ารายจ่าย

ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการทาวิจัย
จากการค้น พบของการวิ จัย ผู้ วิ จัย มีข้อเสนอแนะให้กับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ เนชั่ น มัล ติ มี เดี ย กรุ๊ป จ ากัด
เพือ่ สร้างผลประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ได้มากที่สุด ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึง การออม การลงทุน และการกู้ยืมเงินอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้สมาชิกได้วางแผนการเงินของตนเองให้เหมาะสม
2. สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ควรให้ความสาคัญกับบทบาทการเป็นที่ปรึกษา และการกระตุ้น
สมาชิกให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคล อย่างสม่าเสมอ ซึ่งในสายของสื่อ ที่มีเวลาปฏิบัติงาน
แตกต่างกันมาก อาจจะนาเสนอผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะ Website หรือ Application ที่มีโปรแกรมการคานวณ
ให้สมาชิกสามารถกรอกรายละเอียดส่วนตัว เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลการเงินได้เห็นภาพใกล้ เคียงมากที่สุด เช่น
กรอกข้อมูลรายได้ กรอกข้อมูลรายจ่าย และสามารถเห็นผลสุทธิของเงินตนเองในแต่ละเดือน
3. สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่ นมั ลติ มีเดีย กรุ๊ป ควรให้ความส าคัญ ด้า นการสร้างความร่วมมือกับ หน่ วยงาน
ภายนอกอื่นๆ เพื่อการแนะนาการลงทุนผ่า นเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสม และต่อเนื่อ ง เพราะในยุคปัจจุบัน
ที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย ควรประสานกับองค์กรที่ทา Program และ Website และ Application
งานสหกรณ์ ให้สมาชิกสามารถเช็คข้อมูลการเงินส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นสามารถเรียกดูหลักฐานการเงินเป็นราย
เดือน รายละเอียดหุ้น รายละเอียดการฝากเงิน รายละเอียดการกู้ยืมเงิน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายผลต่อไป ให้เป็นประโยชน์ต่อการอธิบายปรากฏการณ์และปัญหา
การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ผู้ทาวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสาหรับทาวิจัยครั้งต่อไป คือการศึกษาเพื่อหาสาเหตุที่
ทาสมาชิกสหกรณ์มีการกู้ยืมเงินเป็นจานวนมาก ให้ละเอียดมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัยในอนาคตจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ในการกาหนดและวิเคราะห์แนวโน้มในการ
วางแผนการให้บริการ ที่เหมาะสมแก่สมาชิกทั้งด้านการออมและการกู้เงินแก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป
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โมเดลสมการพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา
Forecasting Eqation Model on Internet Addiction Behavior among Students in Higher
Education Institutions.

ผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา
2) ศึกษาโมเดลสมการพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 3) ศึกษาแนวทางแก้ไข
ผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาใน
เขตกรุงเทพฯ และภาคเหนือตอนบน จานวน 311 คน สุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นและแบบโควตา เครื่องมือวิจัยเป็น
แบบสอบถามวั ด ตั ว แปรส าคัญ ในการวิ จั ย คือ แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม พั น ธ์ วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ทั ศ นคติ ต่ อ การใช้
อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ประสบการณ์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 3 ปี ระยะเวลาในการใช้งานเฉลี่ย 6-12 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วงเวลา 18.00-00.00 น. โดยใช้
ศึกษาหาความรู้และพูดคุยกับเพื่อน 2) แรงจูงใจทางสังคม ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์
สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 49.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
สมการพยากรณ์คือ  (พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต) = 0..364 (แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์) + 0.320 (ทัศนคติต่อการใช้
อินเทอร์เน็ ต)+ (0.242) (วุ ฒิภาวะทางอารมณ์ ) 3) แนวทางการแก้ไ ขผลกระทบจากการใช้อินเทอร์ เน็ต ควรมีการอบรม
ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิต้านทานด้านการคิดวิเคราะห์
สถานการณ์ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสติควบคุมการรับสารต่างๆ มีการวิเคราะห์
แยกแยะ และไม่หลงเชื่อโดยปราศจากการไตร่ตรอง
2. การเสริมสร้างทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้น ควรเริ่ม
จากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ดูแลในลักษณะของการใช้เหตุผลและสนับสนุนการให้
ความรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากการรู้ไม่เท่าทันสื่อหรือขาด
วิจารณญาณในการบริโภคสื่อบนอินเทอร์เน็ต
คาสาคัญ : พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
Abstract
The purposes of the research were to 1) study the behaviors in students’ use of
internet 2) study the forecasting eqation model on Internet Addiction Behavior among
Students in Higher Education Institutions. 3) plan counter mechanisms in response to the
problems from their misuse of internet. The research relied to questionnaire using 311
samples which had been selected via multistage random sampling and quota sampling
technique to measure 4 variables : affiliative motive, emotional maturity, attitude towards
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the use of internet and internet addiction behavior. Data was analyzed by quantitative
statistics : descriptive statistics, factor analysis and multiple regression analysis was also
used to test hypothesis.
The results were as follows : 1) Most of the students used internet from their mobile
devices for more than 3 years, using them 6-12 hours a day during 6 p.m. to 12 p.m. for
education and chatting with friends 2) Affiliative motive, emotional maturity, attitude
towards the use of internet could forecast internet addiction behavior of 49.6% at .01
statistically significant level.The equation model was (internet addiction behavior =
0..364(affiliative motive) + 0.320(attitude towards the use of internet)+0.242
(emotional maturity).
To strengthen students' attitudes toward the Internet correctly and appropriately should
start from parents. Teachers or administrators in the manner of the use of reason and support,
knowledge, news and events about protection against harmful threats in different ways due to
not knowing the media or a lack of judgment in the media consumption on the Internet.
Key Words : Internet Addiction Behavior

บทนา
อาการติดอินเทอร์เน็ตเป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ทาให้คนที่ติดใช้เวลากับคอมพิวเตอร์มากเกินไปจน
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การทางาน การเงิน หรือความสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเชื่อว่าอาการเสพติด
อินเทอร์เน็ต หรือโรคติดอินเทอร์เน็ต หรือ IAD นั้น สามารถทาให้เกิดผลเช่นเดียวกับการติดสารเสพติดหรือการติด
พนัน การติดอินเทอร์เน็ตจะทาลายชีวิตโดยทาให้เกิดอาการทางประสาท วุ่นวายทางจิตใจ และเกิดปัญหาในการเข้า
สังคม จากการศึกษาใน The American Journal of Drug and Alcohol Abuse พบว่า กว่า 8.2% ของชาว
อเมริกัน อาจเป็ น โรคเสพติ ด อิน เทอร์เน็ต การศึกษาอื่น ๆ ก็คาดการณ์ ว่ า ความผิ ด ปกติ นี้ อาจส่ ง ผลเสี ย ต่ อผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตวัยนักศึกษามากกว่า 18% (https://www. honestdocs.co/internet-addiction : retrieved on
13/06/62)
คนที่มีแนวโน้มที่จะเสพติดอินเทอร์เน็ตมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวในสังคม พวกเขาอาจมีช่วงเวลาที่ยากลาบากใน
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และคนที่เสพติดสิ่งอื่นๆ เช่น ติดแอลกอฮอล์ ยาเสพติด เซ็กซ์ หรือการ
พนั น จะมีค วามเสี่ ยงที่ จ ะเสพติ ด อิน เทอร์เน็ต สู ง จากการศึกษาพบว่า คนที่ติ ด อิน เทอร์เน็ต ยั งมี ความเสี่ย งต่ อ
สุขภาพจิตอื่นๆ เช่น ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล รู้สึกต่อต้าน วิกลจริต โดดเดี่ยวทางสังคม ขาดความยับยั้งชั่งใจ
(Impulse control problems) เป็นโรคใช้สารเสพติด เช่น การติดแอลกอฮอล์หรือติดยาเสพติด
โรคติดอินเทอร์เน็ตไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสนใจหรืองานอดิเรกที่เป็นความชอบส่วนตัวของใครของมัน
เพียงประการเดียว พฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลให้เกิดผลเสียต่อการเรียนและการงาน ลดการมีส่วนร่วมกับ
คนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง หมดความสนใจในงานอดิเรกหรือการแสวงหาความรู้ใดๆ รู้สึกวิตกกังวลเวลาไม่ได้เล่น
คอมพิวเตอร์ คนที่ติดอินเทอร์เน็ตอาจใช้เวลามากมายไปกับกิจกรรมออนไลน์ เล่นเกม เล่นการพนัน เล่นหุ้น ช้อป
ปิ้งสินค้าออนไลน์ ไซเบอร์เซ็กซ์หรือภาพลามกอนาจาร กิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อผู้เสพอย่างรุนแรงได้
หากหมกมุ่นกับมันมากเกินไป เช่น ทาให้มีปัญหาด้านความ สัมพันธ์หรือปัญหาทางการเงิน อาการเสพติดอินเทอร์
เน็ ต ท าให้มี ส ารโดพามี น ในสมองมากเกิน ไปเช่ น เดี ย วกับ พฤติ กรรมเสพติ ด สิ่ ง อื่น ๆ นั่ น หมายความว่ า คนที่ ติ ด
อินเทอร์เน็ตจะรู้สึกดีมาก เวลาได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ และจะรู้สึกมีอาการ”ขาด”เวลาไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ต อาการ
ที่เกิดจากการถอนตัวจากอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ซึมเศร้า หงุดหงิด วิตกกังวล เหงื่อออกหรือสั่น นอนไม่หลับ
อารมณ์เปลี่ยนแปลง และในบางกรณีจะมีอาการแยกความคิดออกจากความเป็นจริง
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ในบางกรณี การเสพติดอินเทอร์เน็ตพั ฒนามาจากการหนีปัญหาอื่นๆ เช่น ความวิตกกังวลหรือภาวะ
ซึมเศร้า ยาที่ใช้ในการรักษาความผิดปกติเหล่านี้ เช่น ยากล่อมประสาทหรือยาต้านความกังวล ซึ่งอาจช่วยในการ
รักษาโรคเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ (https://www.honestdocs.co/internet-addiction : retrieved on 13/06/62)
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เริ่มเข้ามีบทบาทในการหล่อหลอมการเรียนรู้และพฤติกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
เพราะผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ในกิจกรรมประจาวันมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยคุณประโยชน์ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่มี
ต่อการศึกษานั้นมีมากมาย ทาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับผู้คนทั่ วโลกได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสืบค้นหรือ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลกได้ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์จึงกลายเป็นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่สาหรับ
ผู้เรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์นี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะทักษะการวิเคราะห์สืบค้น การคิดเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล การแก้ปัญหาและการคิดอย่างอิสระให้แก่
ผู้เรียนอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากเครือข่ายทางสังคมออนไลน์เป็นแหล่งรวมข้อมูลมากมายมหาศาล
บทบาทของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งมีผลมา
จากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการใช้อินเตอร์เน็ตขึ้นอย่างแพร่หลายมีผลทาให้ปัจจุบันผู้เรียนมีช่องทางที่
จะก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งในช่วงวัยของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นช่วงวัย ที่มีความอยากรู้อยาก
ลอง และต้องการสารวจสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง อีกทั้งความหลากหลายของเว็บไซต์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน ทาให้มีความต้องการเข้าถึง สถาบันการศึกษาในปัจจุบันแทบทุกแห่งมีบริการอินเทอร์เน็ตให้ผู้เรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนมักจะมอบหมายงานให้ส่งทางอินเทอร์เน็ต หรือ
อาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านช่องทางเฟซกลุ่ม ทวิตเตอร์ ไลน์กลุ่ม เป็นต้น ทาให้เกิดความคล่องตัว
สะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เน็ตมีคุณลักษณะการใช้งานที่สามารถโต้ตอบกันระหว่าง
ผู้ใช้ ไม่ว่าจะอยู่ไกลกันเพียงใด ดังนั้นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการความอิสระและชอบความ
แปลกใหม่ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะลุ่มหลงต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการเรียน เช่น เล่นเกมออนไลน์ การ
พนันออนไลน์ กลุ่มเพื่อนออนไลน์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ สิ่งเหล่านี้ทาให้ เกิดความเพลิดเพลิน และอาจ
ก่อให้เกิดการหมกมุ่นขึ้นได้ ซึ่งกลายเป็นผลอีกด้านหนึ่งคือ การเสพติดอินเทอร์เน็ต ละเลยความสัมพันธ์กับเพื่อนใน
ชีวิตจริงรวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว ละเลยการงานทาให้ทางานไม่เสร็จตามกาหนดเวลา ควบคุมตนเองในการ
ใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และในที่สุดไม่สามารถจัดการชีวิตตนเองได้ ดังผลการวิจัยของ Kubey et al. (2001 :
373 อ้างถึงใน ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกูล,2558 : 49) พบว่า ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตมีผลกระทบเชิงลบกับผลการ
เรียน กล่าวคือ ถ้านักศึกษาใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตนานจะส่งผลให้ผ ลการเรียนลดต่าลง นักศึกษาที่ได้เกรด
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 3.00 มักจะใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านและถูกควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
พรทิพย์ รุ่นนุ่ม (2550 : 100) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต พบว่าพฤติกรรมการ
ติดอินเทอร์เน็ตในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเกินกว่าที่ ตั้งใจไว้ (เกินกว่าเวลาที่กาหนดไว้) การขาดสัมพันธภาพกับคน
รอบข้าง การมีอาการหงุดหงิดเมื่อไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับประถมศึกษาจัดอยู่ในระดับปานกลาง อาจ
กล่าวได้ว่า พฤติกรรมการเสพติดอินเทอร์เน็ตเริ่มก่อตัวขึ้นตั้งแต่ วัยประถมศึกษา นอกจากนี้ อรวรรณ วงศ์แก้วโพธิ์
ทอง (2554 : 41) กล่าวถึงการเสพติดอินเทอร์เน็ตของชาวชุมชนออนไลน์ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่ง
ปัญหาหนึ่งที่สาคัญ คือ ปัญหาทางการเรียน เพราะการใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเวลา
ทาการบ้าน การค้นคว้าหาความรู้ และแม้กระทั่งการเรียนในห้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา เนื่องมาจากจิตใจที่จด
จ่ออยู่กับการสนทนาและการเล่นเกมออนไลน์
แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ มนุษย์มีความต้องการที่จะมีผู้อื่นอยู่ด้วย ต้องการมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
ต้องการเพื่อน ความต้องการเหล่านี้มีรากฐานมาจากธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งหลีกเลี่ยงการอยู่ลาพังคนเดียว และ
จากการมีประสบการณ์การเรียนรู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทาให้บุคคลพัฒนาลักษณะใฝ่สัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นต่อไป
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พฤติกรรมใฝ่สัมพันธ์มีสาเหตุสาคัญประการหนึ่งคือ ความต้องการเพื่อน ต้องการคนช่วยเหลือ และใฝ่
สัมพันธ์เพื่อลดความเครียด ความเบื่อหน่ายจากภาวะซ้าซากจาเจหรือจากการอยู่คนเดียว (Henry Murray &
Abraham Maslow, 1954)
วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นการกระทาด้วยความรับผิดชอบในการกระทาของตน (Integrity) คนที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์จะเป็นคนที่ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ สามารถเผชิญหน้าและจัดการปัญหาต่างๆ ในชีวิตด้วย
ความรับผิดชอบ สามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองควบคู่ไปกับคานึงถึงผู้อื่นด้วย คนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะ
มีความมั่นใจในตนเองและมีจิตใจมั่นคงพอที่จะรับมือกับความจริง และตอบสนองด้วยการกระทาอย่างสร้างสรรค์
และเต็มความสามารถ (พัชรา เจริญสิทธิ์ และคณะ, 2561)
ทัศนคติ เป็นระดับของความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น
ต่อการะทาและต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกาหนด
พฤติกรรมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการสนับสนุน
หรือคัดค้านก็ได้ (คนพันธุ์ N, กรุงเทพธุรกิจ : 8 มิถุนายน 2562, หน้าแรก)
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต หมายถึง อาการหมกมุ่นอยู่กับการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ติดตามตัวใน
ระบบเครือข่ายทางสั งคมออนไลน์ ของผู้เรียนในสถาบั น อุด มศึกษา เพื่อจุ ดประสงค์ในการมีเปิ ดรับ สื่อ และมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีอัตราความถี่เฉลี่ยในการใช้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่มีสารเสพติด
มาเกี่ยวข้องและผู้เรียนไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมนั้นได้
ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจั ยจึง มีความสนใจที่จะศึกษาตั วแปรพยากรณ์ พฤติกรรมเสพติ ดอิน เทอร์เน็ต ของผู้เรีย น
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการเสพอินเทอร์เน็ต อันจะช่วยนาไปสู่สภาวะการใช้
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
2. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากอิทธิพลของการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา

กรอบแนวคิดในการทาการวิจัย
ในส่วนนี้ได้ทาการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงนิยามตามความหมาย
ของกลุ่มตัวแปรที่ใช้พยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต โดยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1
แรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์
วุฒิภาวะทาง
อารมณ์

พฤติกรรมเสพ
ติดอินเทอร์เน็ต

ทัศนคติต่อการ
ใช้อินเทอร์เน็ต
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั : แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
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สมมติฐานการวิจัย
แรงจูงใจทางสังคม ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตได้

วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ป ระชากร คื อ ผู้ เ รี ย นในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และเอกชน 5 มหาวิ ท ยาลั ย ในเขต
กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือตอนบนบางส่วน โดยการกาหนดตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายชั้น (multi-stage
sampling) และแบบกาหนดโควตา (stratified quota random sampling)
ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ วุฒิภาวะทางอารมณ์และทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
เครื่องมือวัดตัวแปร
เป็นแบบสอบถามชนิดมาตรวัด 5 ระดับจาก “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” สร้างโดยการทบทวนเนื้อหา
วรรณกรรมและศัพท์เฉพาะในการวิจัย เพื่อวัดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในกรอบแนวคิดในการวิจัย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ส าหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป เพื่ อ ช่ ว ยในการ
ประมวลผลที่ได้ทาการเก็บรวบรวม โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพื่อลดจานวนตัวแปรและจัดกลุ่ม
ตัวแปรใหม่ ก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression) ต่อไป

สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 เพศ ชั้นปี และสาขาวิชาของผู้เรียน
เพศ
ระดับชัน้ ปี
สาขาวิชาที่เรียน
ค่าสถิติ
รวม
รวม
รวม
ชาย หญิง
1
2
3 4
1 2 3
4 5 6
ความถี่ 88 225 311 76 32 113 90 311 25 45 107 92 2 40 311
ร้อยละ 27.7 72.3 100 24.4 10.3 35.3 8.9 100 8.0 14.5 34.4 29.6 0.6 12.9 100
จากตารางที่ 1 ตัวอย่างวิจัยในครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าชาย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มากที่สุด โดย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์น้อยที่สุด ร้อยละ 0.6 และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 8 ตามลาดับ
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เรียน
1 คือ บริหารธุรกิจ
2 คือ การบัญชี
3 คือ นิเทศศาสตร์
4 คือ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
5 คือ รัฐประศาสนศาสตร์ 6 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ 2 สรุปพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เรียนโดยเฉลี่ย
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
สูงสุด
ต่าสุด
จานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในครอบครอง
1 เครื่อง
> 2 เครื่อง
ระบบ/เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้
AIS
อื่นๆ
ความถี่ในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อวัน
> 15 ครั้ง
< 5 ครั้ง
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ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเดือน
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน
ช่องทางในการใช้อินเทอร์เน็ต

301-500 บาท
> 3 ปี
จากโทรศัพท์เคลื่อนที่

ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต

6 – 12 ชั่วโมงต่อวัน

ช่วงเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต

18.00-00.00 น.
ศึกษาหาความรู้
และพูดคุยกับเพื่อน

จุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต

> 1,000 บาท
< 6 เดือน
จากร้านที่ให้บริการ
เดือนละครั้ง
/นานๆ ครั้ง
10.00-12.00 น.
ซื้อขายสินค้าออนไลน์

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้อินเทอร์เน็ต ของผู้เรียนสรุปได้ว่า ผู้เรียนใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่รายละ 1 เครื่อง นิยมใช้เครือข่าย AIS ใกล้เคียงกับเครือข่าย TRUE โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
มากกว่า 15 ครั้งต่อวัน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการใช้โดยเฉลี่ยเดือนละ 301 – 500 บาท เมื่อพิจารณาช่วงเวลาตั้งแต่เริ่ม
ใข้อินเตอร์เน็ต จนถึงปัจจุบัน พบว่า เฉลี่ยมากกว่า 3 ปี ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง โดยมีระยะเวลาในการใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 6 – 12 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการใช้งาน คือ 18.00-00.00 น. โดยจุดประสงค์ส่วนใหญ่ในการ
ใช้คือ ศึกษาหาความรู้ และพูดคุยกับเพื่อนตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ได้ตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
3. ผลการวิเคราะห์ตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษา แสดง
ดังตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Coefficient of Determinant-R Square) ของสมการ
พยากรณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
1
.567(a)
.321
.319
.529000
2
.678(b)
.460
.457
.46447
3
.704©
.496
.491
.44967
ผลจากการคานวณค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยต่างๆในสมการพยากรณ์โดยใช้วิธี Stepwise Multiple
Regression นั้นพบว่า สมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Coefficient of Determinant - R
Square) เท่ากับ 0.496 โดยสมการดังกล่าวนี้จะประกอบด้วยตัวแปรต้น ทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient) ของสมการพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ตัวพยากรณ์
B
SE
Beta
t-value  value
แรงจูงใจทางสังคม
.386
.053
.364
-1.618
.000
ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต
.417
.056
.320
7.388
.000
วุฒิภาวะทางอารมณ์
.297
.064
.242
4.650
.000
ค่าคงที่ (Constant)
-.353
.218
-1.618
.017
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จากข้อมูลในตารางที่ 3 และ 4 สามารถนามาสร้างเป็นสมการพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต ได้ดังนี้
พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต = 0.353 + 0.386 (แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์) + 0.417(ทัศนคติต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต+0.297(วุฒิภาวะทางอารมณ์) โดยเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้
 (พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต) = 0..364 (แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์) + 0.320 (ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต)+
(0.242) (วุฒิภาวะทางอารมณ์)
จากสมการพยากรณ์ที่ได้ นามาทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดังนี้
การทดสอบสมมติฐาน
Ho : แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
H1 : แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้
จากสมการพยากรณ์ที่ได้ ปัจจัยที่สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้เรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา พบว่ามีตัวแปร แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ ที่
ร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทั้งสาม สามารถอธิบายการผัน
แปรของพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 49.6 (R2 = 0.496)
ทั้งนี้โดยสมการที่ 1 ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สามารถอธิบายการผันแปรของพฤตกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ต
ได้ร้อยละ 32.1 สมการที่ 2 ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ร่วมกับ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต สามารถอธิบายการผัน
แปรของพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 46.0 สมการที่ 3 ตัวแปรแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้
อินเทอร์เน็ต ร่วมกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรพฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตได้ร้อย
ละ 49.6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จึงยอมรับ H1 ปฏิเสธ Ho ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการ
ใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่ามีประเด็นที่สมควรนามาอภิปราย ดังนี้
1. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ ทัศนคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต และวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตได้ร้อยละ 49.6 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการทางสังคมเป็นตัวกาหนดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมพันธ์ รวมทั้งผู้เรียนมีความรู้สึกนึกคิดและมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการตอบสนองความ
ต้องการทางสังคมและอารมณ์ได้ดี ตลอดจนได้รับความพึงพอใจจากการบริโภคสื่อทางสังคมออนไลน์ได้มากพอ
จึงมีแนวโน้มที่จะใช้อินเทอร์เน็ต ในอัตราถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยที่
ต้องการความสาเร็จ หรือมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ร่วมกับแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่ออนาคต
ของตนเอง มี วุ ฒิ ภ าวะทางอารมณ์ ม ากขึ้ น ในการที่ จ ะสามารถควบคุ ม การกระท าของตนเอง ผู้ เ รี ย นใน
สถาบันอุดมศึกษาย่อมตระหนักดีว่า การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนโดยอาศัยช่องทางต่างๆ จะช่วยให้ตนเองมี
โอกาสประสบความสาเร็จในการศึกษาได้มากขึ้น ความรู้สึกนี้ทาให้ผู้เรียนต้องการเพื่อนมากขึ้น และที่พึ่งพิงที่ดีที่สุด
สาหรับบุคคลในยุคปัจจุบัน ก็คือการแสวงหาเพื่อนทางสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม วุฒิภาวะทางอารมณ์ที่พัฒนา
มากขึ้นตามวัย และประสบการณ์ทางการศึกษา จะช่วยประคับประคองให้พวกเขามีสติต่อการเสพอินเทอร์เน็ต
อย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา เจริญสิทธิ์ และคณะ (2561) ซึ่งกล่าวว่า คนที่มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์จะมีความมั่ นใจในตนเองและมีจิตใจมั่นคงพอที่จะรับมือกับความจริง และตอบสนองด้วยการ
กระทาอย่างสร้างสรรค์และเต็มความสามารถ
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2. ผลการวิจัยพบว่า ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 6 – 12 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการใช้งาน คือ
18.00-00.00 น. โดยจุดประสงค์ส่วนใหญ่ในการใช้คือ ศึกษาหาความรู้ และพูดคุยกับเพื่อนตามลาดับ ซึ่งระยะเวลา
เฉลี่ยในการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับนี้ถือว่ามีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดอาการเสพติดอินเทอร์เน็ต สอดคล้องผลการสารวจ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยของ สุรางคณา วายุภาพ (2561) ซึ่งเปิดเผยผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย
นานขึ้นเป็น 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน จากปีที่ผ่านมามีชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 41 นาทีต่อวันเท่านั้น โดยกลุ่ม
Gen Y และ Z หรือกลุ่มคนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ไปจนถึง 37 ปี ครองแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดติดต่อกัน
เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมีการใช้งานสูงถึง 10 ชั่วโมง 22 นาที ในวันธรรมดา และเพิ่มเป็นเกือบ 12 ชั่วโมงในวันหยุด
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยนี้พบว่า ผู้เรียนมีจุดประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้ และ
พูดคุยกับเพื่อนซึ่งอาจรวมถึงการปรึกษาหารือ แบ่งปันความคิดเห็นในงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้สอน สอดคล้องกับ ศิริรัตน์ วีรชาติยานุกูล (2558 : 49) ซึ่งกล่าวว่า อาจารย์ผู้สอนมักจะมอบหมายงานให้ส่งทาง
อินเทอร์เน็ต หรืออาจารย์จัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านช่องทางเฟซกลุ่ม ทวิตเตอร์ ไลน์กลุ่ม เป็นต้น ทาให้
เกิดความคล่องตัว สะดวก และประหยัดเวลามากขึ้น อันน่าจะแสดงถึงจิตสานึกซึ่งพัฒนามาจากวุฒิภาวะของ
ผู้เรียนในระดับนี้

ข้อเสนอแนะ
1. ระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้เรียน มีส่วนสาคัญในการควบคุมอารมณ์และสติในการแสวงหาความ
ช่วยเหลือแก้ปัญหาจากสื่อสังคมออนไลน์ สถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา ควรมีการอบรมความรู้ด้านนี้ เพื่อ
ช่วยเตรียมความพร้อมและสร้างภูมิต้านทานด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ อารมณ์ ด้านการคิดวิเคราะห์สถานการณ์
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสติควบคุมการรับสารต่างๆ มีการวิเคราะห์ แยกแยะ และไม่หลงเชื่อโดยปราศจากการ
ไตร่ตรอง
2. การเสริมสร้างทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้ น ควรเริ่ม
จากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ดูแลในลักษณะของการใช้เหตุผลและสนับสนุนการให้
ความรู้ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากการรู้ไม่เท่าทันสื่อหรือขาด
วิจารณญาณในการบริโภคสื่อบนอินเทอร์เน็ต
3. ควรทาการวิจัยเชิง ปริมาณควบคู่กับเชิง คุณภาพ เพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์อื่นๆที่สามารถร่วมกัน
พยากรณ์พฤติกรรมเสพติดอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังปัญหาอันเกิดจากการเสพติดอินเทอร์เน็ตที่จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน
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การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ A กระทรวงสาธารณสุข
The Development of Nursing Quality for Emergency Patients, In Hospital Level A,
Ministry of Public Health

ผู้วิจัย

ภิชญาดา สิริยาวณิช
ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ

บทคัดย่อ
คุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมีผลต่อความปลอดภัย ช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและ
เสียชีวิต สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะวิกฤติ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอประเด็น
ปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับ A
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การประเมินการคัดกรอง การตรวจรักษา การวินิจฉัยเพิ่มเติม การเฝ้า
ระวังสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง และการจาหน่าย บนพื้นฐานแนวคิดการพัฒนา 4 ด้าน คือ บุคลากร (Staff)
โครงสร้าง (Structure) บริการ (Services) และการบริหารจัดการ (Management) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย (Safe)
และความพึงพอใจ (Satisfaction) ของผู้รับบริการ นอกเหนือจากองค์ประกอบหลัก 4 ด้านแล้ว องค์ประกอบด้าน
อื่น ๆ ที่จ ะช่ว ยส่ง เสริมให้เกิด คุณ ภาพบริการที่ ดี และสร้า งความพึง พอใจให้กับผู้ รับ บริการ คือ 1) การสร้า ง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรกับผู้รับบริการ 2) การพัฒนาระบบการส่งต่อโดยใช้เทคโนโลยี 3) การพัฒนา
รูปแบบการวางแผนจาหน่ายผู้ป่วยที่มีคุณภาพร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพร้อมก่อน
จาหน่าย สามารถดูแลตนเองได้ และกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข
คาสาคัญ : การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล, ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลระดับ A
Abstract
Nursing quality for emergency patients affects safety, reduce the severity of illness
and death and help patients immediately before they go into a crisis. This article is intended
to present the issues and guidelines for the development of nursing quality for emergency
patients. The development guideline is focused on the treatment process in In – hospital
care at Emergency room, starting from assessment, screening, treatment, investigation,
surveillance, observation of symptoms and discharge planning by using the 4 development
concepts of emergency care: staff, structure, services and management, in addition with
factors promoting quality service and patients satisfactions including: 1) Promoting good
relationship between personals and clients 2) Developing the referral systems by using
technology 3) Developing the quality discharge planning with multidisciplinary team in
order to prepare clients for discharging, can take good care of themselves and return to live
happily with their families.
Keywords : Development of Nursing Quality, Emergency Patients, Hospital level A
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บทนา
นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า และการรวมกลุ่มของประเทศในแถบภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์ ทาให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการด้านสุขภาพ ผู้บริโภคจึงมีโอกาส
เลือกบริการที่มีคุณภาพและยุติธรรม ในขณะที่ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อคุณภาพบริการรักษาพยาบาลมี
การเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งดาเนินการพัฒนาระบบ
บริการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ อตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้มารับบริการ
กระทรวงสาธารณสุขได้กาหนดกรอบ และทิศทางการทางานในอนาคต โดยมีเป้าหมาย “ประชาชน สุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุ ข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” (กองการพยาบาล, 2561) ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลและสถานบริการ
สุขภาพทุกแห่งจึงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาปรับปรุงระบบบริการรักษาพยาบาล เพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้รับบริการให้มี ประสิทธิภาพ โดย
คานึงถึงความรวดเร็ว ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันปริมาณผู้ป่วยที่มารับบริการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สถิติผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินใน
โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว จาก 12 ล้าน ครั้งในปี 2544 เป็น 24 ล้าน ครั้งในปี 2555 เฉลี่ยนาทีละ
46 ครั้ง (National Institute of Emergency Medicine, 2015; กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2561)
ดังนั้น การตัดสินใจช่วยเหลือที่รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้ป่วย และตรงตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งสาคัญ
อย่างยิ่งที่ผู้ใช้บริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินต้องการ (Considine, Botti, & Thomas, 2007; International
Federation for Emergency Medicine, 2012) ปัจจุบันโรงพยาบาลที่ถูกกาหนดให้เป็นโรงพยาบาล ระดับ A
มีจานวนทั้งสิ้น 33 แห่ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2560) แต่ละแห่งมีจานวนเตียงซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ
และมีศักยภาพสูงในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจาแต่ละสาขา มีอุปกรณ์
การแพทย์ เทคโนโลยีที่สามารถให้บริการอย่างมีศักยภาพ แต่เนื่องจากปัจจุบัน พบว่ามีผู้มารับบริการในภาวะ
ฉุกเฉินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในโรงพยาบาลระดับ A ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียด รอบคอบ เพื่อแยก
ภาวะฉุกเฉินจากภาวะปกติ จึงต้องใช้ระยะเวลาในที่ยาวนานขึ้น (McCarthy ML et al, and Ballard MJ et al,
2009) ในขณะเดียวกัน พบว่า ผู้รับบริการมีความต้องการที่จะมาใช้บริการที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินมากขึ้นถึง 30%
(Center of Control Disease: CDC) เนื่องจากมีการรับรู้แต่เดิมว่า แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็น แผนกที่สามารถ
ให้บริการได้รวดเร็ว และบริการตลอด 24 ชม. จากประเด็นเหล่านี้ จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการให้บริการที่
เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ระดับ A หลายแห่ง ทาให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ เพราะจากข้อจากัด ที่มี
หลายด้าน ที่ไม่สอดคล้องกัน ได้แก่ อัตรากาลังบุคลากรทางการพยาบาลที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสม สมรรถนะของ
บุคลากรที่ยังไม่เพียงพอ รวมถึงปัจจัยอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ้างในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2561) ได้แก่ ภาวะแออัด
ในแผนกฉุกเฉิน (Overcrowding) อันเนื่องมาจากจานวนผู้รับบริการมาจานวนมากในคราวเดียวกัน (ยุวเรศมคฐ์
สิทธิชาญบัญชา, 2550) เมื่อเปรียบเทียบสถิติการบริการในห้องฉุกเฉินของประเทศไทย พบว่า มีผู้มารับบริการอยู่ที่
458: 1000 ประชากร ซึ่งสูงกว่าประเทศอเมริกา (421: 1,000 ประชากร) ออสเตรเลีย (331: 1,000 ประชากร)
(LI G, Lau JT et al, 2007 อ้างใน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2561) ดังนั้น การที่มีจานวนผู้รับบริการแออัดใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงส่งผลกระทบโดยตรง ต่อคุณภาพการบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทาให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับ
การดูแลรักษาล่าช้า มีความเสี่ยงสูงขึ้น และเกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น (Kreindler SA et al, 2008)
จากสถานการณ์ที่ไม่สามารถจากัดหรือกาหนดผู้ใช้บริการได้ ทาให้ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงช่วงเวลา จานวน
ประเภท และลักษณะของความเร่งด่วนของผู้ที่มาใช้บริการ (อ้างในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน, 2560) ดังนั้นจึง
จาเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการระบบที่เหมาะสมภายใต้ทรัพยากรที่จากัด เพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อ
ผู้มารับบริการ อีกทั้งลักษณะงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นงานที่ต้องเผชิญกับภาวะเร่งรีบ หรือแรงกดดันจากความ
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คาดหวังของประชาชน ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดต่อบุคลากร ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดข้อร้องเรียน หรือผลลัพธ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ และความรุนแรงในโรงพยาบาล (ปิยะสกล สกลสัตยาทร. 2560)
กระบวนการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในแต่ละรายอาจใช้เวลาไม่เท่ากัน หรือทรัพยากรแต่ละด้านมาก
น้อยแตกต่างกันตามความเหมาะสม จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้การบริการมีความ
ราบรื่น มีคุณภาพ เกิดความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ (นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล , 2560) แต่
ปัจจุบันเนื่องจากมีข้อจากัดที่เกิดขึ้น ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้าง ระบบทรัพยากรต่าง ๆ ไม่สามารถเอื้ออานวยได้
ครบถ้วน ดังนั้นการบริหารจัดการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงยังไม่สามารถทาได้ครบสมบูรณ์ ทาให้ผู้รับบริการหรือ
ญาติบางรายเกิดความไม่พึงพอใจ ปฏิเสธการตรวจรักษา ไม่รอตรวจรักษา เกิดข้อร้องเรียนบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีสภาพที่คล้ายคลึงกัน เพราะมีโครงสร้างบริบทที่
ใกล้เคียงกัน ดังนั้นหน่วยงานจึง ควรต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทางาน ค้นหาแนวทาง และมีการกาหนดกล
ยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพของงานอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล
ระดับ A กระทรวงสาธารณสุข
สาระสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
การพัฒ นาคุณ ภาพการบริการพยาบาลผู้ ป่วยอุบั ติเหตุ ฉุกเฉิน นี้ ได้ นาแนวคิดคุณ ภาพการบริการทาง
การพยาบาล แนวคิ ด คุ ณ ภาพการพยาบาลผู้ ป่ ว ยอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น และแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
(ด้านสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579 จากการปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 1 ปี 2560-2564 และนโยบายประเทศ 4.0
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินดังนี้
1. แนวคิดคุณภาพการบริการทางการพยาบาล คุณภาพบริการพยาบาลมีผลต่อความปลอดภัย สามารถ
ลดความรุนแรงของการเจ็บป่วย และการตายของผู้ป่วยลงได้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่
ระยะวิกฤติ (Mitchell, 2016) นอกจากนั้นคุณภาพบริการพยาบาลยังใช้เป็นตัวกากับควบคุมมาตรฐานการ
พยาบาล โดยการพยาบาลที่มีคุณภาพจะสามารถปฏิบัติการพยาบาลได้ตามมาตรฐานที่กาหนดของการประกอบ
วิชาชีพพยาบาล (Bureau of nursing, office of Permanent Secretary, Ministry of Public Health, 2008)
และคุณ ภาพบริการพยาบาลยัง สะท้อนให้เห็ นถึงความพึง พอใจของผู้รับบริการ (สภาการพยาบาล, 2561)
เช่นเดียวกันกับกระบวนการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงต้องมีคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนของการให้บริการเพื่อลด
ความเสี่ยงหรืออุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่จะเกิดกับผู้รับบริการ (Herndon JB et al, 2011 อ้างใน แนวทางการ
จัดบริการห้องฉุกเฉินที่เหมาะสม กับระดับศักยภาพสถานพยาบาล, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
2. แนวคิดคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นระบบงานบริการที่ให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ และ/หรือ มีสภาวะของการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ
ตลอดจนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทุกสาเหตุที่มีภาวะที่คุกคาม และมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งจาเป็นต้อง
ได้รับการประเมิน การบาบัดรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต หรืออาการของการบาดเจ็บ
อาการป่วยที่รุนแรงขึ้น (National Institute of Emergency Medicine, 2015) บริบทของหน่วยงานอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน คือ เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระหว่างการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital care) กับการดูแล
เฉพาะเจาะจง (Definitive care) ในโรงพยาบาล โดยเริ่มตั้งแต่การคัดแยก (Triage) การรักษา การสังเกตอาการ
การประสานส่งต่อ การดูแลก่อนจาหน่ายจากหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยในภาวะวิกฤติฉุกเฉินได้รับการดูแลอย่าง
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ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทางานของอวัยวะสาคัญ (Save live,
Save limb, Save function) (มาตรฐานบริการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน สานักการพยาบาล, 2561) สาหรับ
กระบวนการในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในโรงพยาบาล (In–hospital care) ประกอบด้วย การประเมินคัด
กรอง การรักษาพยาบาล การดู แลเฝ้า ระวัง สัง เกตอาการอย่างต่อเนื่ อง การส่ งตรวจเพื่ อวิ นิจ ฉั ย เพิ่ม เติ ม การ
ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานภายในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ การจาหน่ายผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ เพือ่ ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้เมื่อกลับไปใช้ชีวิตต่อที่บ้าน โดยใช้แนวคิดของการให้การพยาบาลแบบ
องค์รวม (Holistic care) ครอบคลุม 4 มิติ ซึ่งคานึงถึงการให้การพยาบาลที่ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม มี
ความเมตตากรุณาต่อผู้ รับบริการทุกราย จากสถานการณ์ห้องฉุกเฉินในประเทศไทย พบว่า อยู่ในภาวะที่เรียกว่า
High Demand with Inadequate Capacity (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , 2561) ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขได้ให้ความสาคัญที่จะพัฒนาคุณภาพหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มารับบริการ
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พ.ศ.2560-2579) จากการปฏิรูประบบสุขภาพ
ระยะที่ 1 ปี 2560-2564 และนโยบายประเทศ 4.0 กล่ า วถึง ทิ ศทางการท างานในอนาคต โดยมี เป้ า หมาย
“ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” โดยกาหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศทั้ ง 4 ด้าน
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ
1) การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention &
Protection Excellence)
2) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทุกระดับ และทุกแห่ง จึงต้องมีการกาหนด
นโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง แผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิด
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ และนาไปสู่ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากข้อมูล
ดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นาแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการทั่วไป และแนวคิดด้านการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจน
นโยบายตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขมาสนับสนุน โดยได้วิเคราะห์บริบทของหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ทุกปัจจัย ทั้งเชิงบวกและเชิ งลบ และพิจารณาจากองค์ประกอบหลักด้านคุณภาพของงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่า
ปัจจัยที่ควรให้ความสาคัญเพื่อนาสู่การพัฒนาคุณภาพประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 2) 3 S
(Staff Structure Service) และ 3) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และบรรลุตาม
เป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัย (Safety) และความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยเชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน และจัดการความรุนแรงหรืออุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล (พิสนธิ์
จงตระกูล, 2560)
แนวทางการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล
การดูแลในโรงพยาบาล (In–hospital care) งานบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีภารกิจหลัก
ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ทั้งระบบร่างกายและจิตใจใน
ทุกกลุ่มอายุ ครอบคลุมการป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย การดูแล และสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาไว้ซึ่งการทา
หน้าที่ของร่างกายและชีวิต ตามบทบาทหน้าที่ของพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (สานักการพยาบาล มาตรฐาน
การพยาบาลในโรงพยาบาล, 2551) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริการประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ก่อนตรวจ ขณะ
ตรวจ และหลังตรวจ ดังรายละเอียด
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1) การตรวจ และบาบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Nursing Therapeutic in
Emergency Department
2) การประเมินอาการผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง(Secondary Survey and Ongoing Assessment)
3) การปฏิบัติการพยาบาล
4) การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลและผลลัพธ์การพยาบาล
ขั้นตอนในการให้บริการจะบูรณาการกับกรอบแนวคิดของกระบวนการพยาบาลทุกขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินสุขภาวะเบื้องต้น (Health Assessment) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)
ที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพ การพยาบาลผู้ ป่วยอุบัติ เหตุฉุกเฉินระยะนี้ พยาบาลทุ กคนต้องรับรู้ของการมาถึงของ
ผู้รับบริการให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะแรก การสื่อสารด้วยวาจาที่เหมาะสม ให้เกียรติผู้รับบริการ
การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจ ระยะนี้จะเริ่มต้นจากการคัดกรอง ซักประวัติ จาแนกประเภท
ผู้ป่วย เพื่อจัดลาดับความเร่งด่วน รุนแรง ซึ่ง แนวทางการคัดกรองมีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละโรงพยาบาล
ซึ่งต้องอาศัยพยาบาลที่มีทักษะ ประสบการณ์ในการประเมินคัดกรองผู้ป่วย รวมถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสม
สามารถเอื้ ออ านวยให้บุ คลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ป ฏิบั ติ ง านมาประจ าในจุ ด คั ด กรองได้ ทุ กครั้ง ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง
ผสมผสานอั ต ราก าลั ง ระหว่ า งพยาบาลที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานมานาน กั บ พยาบาลที่ จ บใหม่ ที่ ยั ง ขาด
ประสบการณ์ทางาน ในสัดส่วนที่ความเหมาะสม เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
2. การวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) การวินิจฉัยทางการพยาบาลของผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน สิ่งที่พบว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การระบุปัญหาการวินิจฉัยทางการพยาบาลผิดพลาดไม่ตรงกับความ
เป็นจริง ซึ่งอนุมานได้ว่า มาจากการได้มาซึ่งข้อมูลไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน อันเนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรค
หรือระดั บ ความรู้สึ กตัว ของผู้ ม ารับ บริการ สภาวะอารมณ์ ของผู้ รับบริการที่ ไม่ พ ร้อมที่ จะสามารถให้ข้อมู ล ได้
ครบถ้วน หรือข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ญาติสายตรงที่ไม่ทราบรายละเอียด ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อความปลอดภัย
ของผู้รับบริการทั้งสิ้น
3. การวางแผนให้การพยาบาล (Planning) เป็นการกาหนดวิธีปฏิบัติการพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ
ของผู้รับบริการตามข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ในการกาหนดการวางแผนให้การพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินนั้น มุ่งให้
การดูแลครอบคลุมแบบองค์รวม คือ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของ
พยาบาลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพร่างกาย
4. การปฏิบัติการพยาบาล (Implementation) เป็นการนาแผนการพยาบาลสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขภาวะของผู้รับบริการ โดยมีการปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาล การทาหัตถการต่าง ๆ ตาม
แผนการรักษา การบันทึกทางการพยาบาล ในระยะนี้ของการปฏิบัติ การพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน มี
การนาแผนการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติการพยาบาล มีการทากิจกรรมการพยาบาลต่าง ๆ ตามมาตรฐานการ
พยาบาล เช่น การทาหัตถการต่างๆ การให้ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับผู้รับบริการทุกระยะ สอนแนะนาให้คาปรึกษาด้าน
สุขภาพอนามัย การดูแลช่วยเหลือให้ ผู้รับบริการได้รับความสุขสบาย ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวัง สังเกตอาการ
ประเมินอาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ
5. การประเมินผลการพยาบาล (Evaluation) พยาบาลหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินจะต้องมีการประเมิน
ติ ด ตามผลการพยาบาลทุ กระยะหลั ง ให้ การพยาบาล และมี ก ารบั น ทึ กทางการพยาบาล หากประเมิ น พบว่ า
ผู้รับบริการมีอาการไม่ทุเลา ต้องมีการประเมินซ้า เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมการพยาบาลใหม่ให้สอดคล้องกับ
ปัญหาทางสุขภาพที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยประสานกับแพทย์ผู้รักษาทุกระยะจนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการ
เปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี จนพ้ น ภาวะวิ กฤติ หรือภาวะที่ คุกคามชี วิ ต และสามารถวางแผนจ าหน่ า ย ออกจาก
หน่ วยงานตามสถานะที่ เหมาะสม เช่น กลั บ บ้า น ส่ ง ต่อไปพบแพทย์ส าขาอื่น ภายในโรงพยาบาล ส่ งต่ อไปยั ง
โรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า หรือส่งไปรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
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จากการวิเคราะห์บริบทการทางานในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ หลายประการ ในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการจึงเป็นสิ่งจาเป็นต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการบริการให้มี
ประสิทธิภาพ จากการวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ห้องฉุกเฉินเป็นแผนกที่มีความเสี่ยงต่อภาวะเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์สูงเป็นอันดับสอง รองจากห้องคลอด และ 70-90% ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่สามารถป้องกันได้
(Wilson RM et al, 1999 อ้างในแนวทางการจัดบริการห้องฉุกเฉินที่เหมาะสมกับระดับศักยภาพสถานพยาบาล,
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

อภิปราย
ลักษณะงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนมาถึง และจาหน่ายออกจากแผนกอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน ดังนั้น การพัฒนางานในระยะต่างๆ ต้องดาเนินการไปพร้อมๆ กัน เช่น การพัฒนาระบบบริการให้เกิดความ
รวดเร็ว การพัฒนาคู่มือแนวทางการดูแล เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคสาคัญ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมถึงบุคลากรในเครือข่ายเหล่านี้ เป็นต้น
จากบทความสรุปได้ว่า ลักษณะการดาเนินงานของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นการบริการด่านหน้าที่ต้อง
แข่งกับเวลาเพื่อรักษาชีวิต/รักษาอวัยวะผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด การบริการผู้ป่วยในแต่ละระยะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปัจจุบันผู้ใช้บริการมีความคาดหวังต่อการบริการสูง ดังนั้นการพัฒนาการให้บริการแต่
ละจุดต้องดาเนินไปพร้อม ๆ กันทั้งระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นผลลัพธ์การบริการที่มีคุณภาพ และเป็นตัวชี้วัดที่สาคัญของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพในระบบบริการ สุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ทุกคนในองค์กรต้องตระหนัก และปฏิบัติจน
เกิดเป็นคุณภาพ เข้าไปสู่งานประจา สามารถสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม
ให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัย นวตกรรมเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้กว้างขวาง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นต่อ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
จากการสารวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการต่อแผนกฉุกเฉิน สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทันเวลา 2) ปลอดภัย 3) มีศักยภาพในการให้บริการ 4) ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
(Humanized Healthcare) และ 5) ความเท่าเทียม (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2561) ซึ่งความ
ต้องการหรือความคาดหวังที่ผู้รับบริการมีต่อแผนกฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่สะท้อนมาจากสิ่งที่ผู้รับบริการมีประสบการณ์
จากการมารับบริการ ดังนั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินให้สอดคล้องกับความต้องการ ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ จึงต้องนาประเด็นความต้องการ และความคาดหวังมาเป็นแนวทางในการกาหนดคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วย ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพกาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน และแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ และ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ

สรุป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งหมด ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 กากับ ดูแล นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระยะ เพื่อนาสู่การพัฒนา
1.2 สนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้เพิ่มขึ้น
1.3 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้จัดทาผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่เป็น ประโยชน์ด้านการดูแล
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนาเสนอผลงานในเวทีระดับองค์กรหรือระดับประเทศ

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

414

ด้านสถานที่โครงสร้าง
2.1 บริหารจัดการพื้นที่ในหน่วยงานให้มีความสะดวกเอื้อต่อการให้บริการที่รวดเร็ว
2.2 กาหนดพื้นที่ให้บริการเป็นสัดส่วน เช่น จุดคัดกรองอยู่บริเวณด้านหน้าห้องฉุกเฉิน สามารถมองเห็น
ผู้ป่วยชัดเจน และเพื่อคัดแยกผู้ป่วยแต่ละระดับ ลดการแออัดในบริเวณพื้นที่ตรวจรักษา
2.3 บริหารจัดการพื้นที่ในห้องตรวจรักษา โดยการแบ่งโซนการรักษาตามระดับความรุนแรงของการ
เจ็บป่วย เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น และสามารถดูแลได้อย่างรวดเร็ว
2.4 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม หยิบใช้ได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว
2.5 สร้างสุขภาวะที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ด้านแสง สี เสียง
การระบายอากาศ ความสะอาดปลอดภัย
ด้านระบบการบริการ
3.1 จัดบริการคัดกรองประจาหน้าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อประเมินอาการเบื้องต้นและคัดแยกผู้รับบริการ
ก่อนเข้ารับการตรวจรักษา โดยมีพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ระดับชานาญการ
3.2 จัดระบบการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการเมื่อมีจานวนผู้รับบริการจานวนมาก เพื่อลดความกังวล
และสร้างความเข้าใจต่อผู้รับบริการ
3.3 พัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังอาการสาคัญที่นาไปสู่ภาวะคุกคามชีวิต (Early warning sign) จัดทาโดย
ประสานความร่วมมือกับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและทีมพยาบาลวิชาชีพ
3.4 พัฒนาแนวทางปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จัดประชุมวิชาการ ATLS, ACTS โดยให้ความรู้เพิ่มเติมและ
แบ่งกลุ่มให้ฝึกทักษะ CPR รายกลุ่ม มีพี่เลี้ยงให้คาแนะนาประจากลุ่ม มีระบบการติดตามประเมินผลด้านทักษะปฏิบัติ
3.5 จัดระบบ Fast track ในผู้ป่วยโรคสาคัญ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และลดอัตราการเสียชีวิต
3.6 จัดให้มีระบบการทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิต หรือการเกิดอุบัติการณ์ในผู้รับบริการ
(Peer review) เพื่อตามรอยคุณภาพ นามาสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
4.1 บริหารอัตรากาลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน
4.2 มอบหมายงานให้บุคลากรตรงตามความรู้ ความสามารถ และทักษะ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
4.3 บริหารจัดการด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
ในการดูแล ตรวจเช็ค ติดตามทุกวันทุกเวร เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน
4.4 บริหารจั ด การระบบข้อมู ล สุ ขภาพ ข้อมู ล จ าเป็ น ของหน่ว ยงาน โดยมี ฐ านข้อมู ล เฉพาะของงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อลดความซ้าซ้อน
4.5 บริหารจัดการสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการให้บริการทั้งในภาวะปกติหรือเมื่อเกิดสาธารณภัย
4.6 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น แนวทางการคัดกรอง แนว
ทางการดูแลผู้ป่วยวิกฤติและโรคสาคัญ แนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพ การทาหัตถการต่างๆ แนวทางการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้รับบริการ ฯลฯ เพื่อสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ตามมาตรฐาน
4.7 วิเคราะห์ภาระงานต่างๆ เพื่อลดภาระงานที่ไม่จาเป็นบางส่วนออกไป เพื่อให้บุคลากรทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญกาลังใจ และช่วยลดความผิดพลาดจากภาระงานที่มากเกินไป
4.8 สร้างความร่วมมือกับสหวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อให้การทางานร่วมกันเกิด
ความราบรื่นและมีผลลัพธ์ที่ดี
4.9 สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขยายองค์
ความรู้ และประสบการณ์ให้เพิ่มขึ้น
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4.10 จัดทาแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
การสรรหาอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการให้บริการ
4.11 จัดให้มีระบบการปรึกษาให้คาแนะนาทางโทรศัพท์แก่ผู้รับบริการ เพื่อลดภาวะแออัดจากการมารับ
บริการ
4.12 จัดระบบประชาสัมพันธ์ แนะนาให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการในการตรวจที่ OPD นอกเวลา เพื่อลดผู้ป่วย
ที่ไม่ฉุกเฉิน
4.13 ควรมี แผนการปฏิบั ติ ที่ เป็ นรูป แบบชั ด เจน เช่ น สร้า งแบบบัน ทึ กหรือใบประสานงานในแต่ ล ะ
หน่วยงาน เพื่อให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน
4.14 ผู้บริหารทางการพยาบาลควรให้ความสาคัญกับการสื่อสาร และการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ โดยจัด
โครงการอบรมเรื่องทักษะการสื่อสาร และการเจรจาต่อรองให้แก่พยาบาล เพราะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะ
ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และการใช้ศิลปะในการเจรจาต่อรองจะช่วยลดปัญหาความไม่พึง
พอใจหากการบริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ
จากข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยใน
การปรับปรุงคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทีม ตลอดจน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ และควรมีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และบุคลากรทางการพยาบาลทุก
ระยะอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามากาหนดเป็นแผนในการพัฒนาปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง (PDCA) และเกิดความยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทาบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล ระดับ A
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างยิง่ จาก ดร.สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ คณบดีคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ที่เปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เขียนได้จัดทาบทความวิชาการ เพื่อเป็น
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็น ประโยชน์ต่อการจัดทาบทความ
วิชาการครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.กมลทิพย์ ทิพย์สังวาลย์ ที่เป็นผู้คอยให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนา ปรึกษา ตลอดจนให้
กาลังใจ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ขอบคุณ คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุก
ท่านที่คอยสนับสนุน และให้กาลังใจผู้เขียน ทาให้ผู้เขียนสามารถจัดทาบทความวิชาการได้สาเร็จลุ ล่วง ผู้เขียนจึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง
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ผลงานวิจัยที่กาลังดาเนินการ - ปี 2562 จานวน 3 เรือ่ ง
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- ภาวะความเครียดของประชาชนที่มีต่อสภาวะหมอกควันของชุมชน
ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง (วิจัยร่วม)
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน
พื้นที่พิเศษ ดอยพระบาท ตาบลพระบาท อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง (วิจัยร่วม)
ชื่อ-สกุล

นางลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ
Mrs. Laddawan Prachwidhayakan
ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์ประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ประวัติการศึกษา
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ)
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
- การประยุกต์แนวคิด Lean and seamless กับการแก้ปัญหา VAP
โรงพยาบาลลาปาง ปี พ.ศ. 2554 (ผู้วิจัย)
- พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิจัยร่วม)
- พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลระดับปฐมภูมิตามการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ในการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วิจัยร่วม)
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การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จ. ปทุมธานี
ประเทศไทย
Health Assessment of Western University Personnel, Wacharaphol campus,
Pathumthani Province, Thailand.

ผู้วิจัย

ยุพาลภัส สุภาเลิศภูรินทร์
วรโชติ บุญศรีวงศ์
อดิศักดิ์ หนูหน่าย
ปิยพร ณ นคร
พรรณี บุตรเทพ
อาจารย์ประจา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชัน่

บทคัดย่อ
ผลการตรวจประเมินภาวะสุขภาพโดยรวมของบุคลากร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ จานวน 82 คนเป็นเพศชาย 14 คนคิดเป็น 17.07 % และเพศหญิง 68 คน คิดเป็น 82.93
% โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36.8 ± 14.7 ปี (อายุระหว่าง 20-82 ปี) พบว่า ความดันโลหิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 117 ± 16.4 มม.
ปรอท (Systolic) 76± 9.8 มม.ปรอท (Diastolic) อย่างไรก็ตามพบว่ามีเพียง 69.51 % ที่มีความดันโลหิตอยู่ในช่วง
ปกติ จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) พบว่ามีเพียง 42.67 % ที่มีค่า BMI อยู่ในช่วง
ปกติ โดยพบว่า 22.67% มีนาหนักน้อยกว่าปกติ และ 34.66 % มีนาหนักที่เกินกว่าปกติ ผลการตรวจภาวะไขมันใน
เลือด พบว่า 54.55 % ของบุคลากรมี cholesterol อยู่ในระดับที่ปกติ โดยมีผู้ที่มี LDL –cholesterol สูงกว่าปกติ
56.93% และมีค่า Triglyceride สูงกว่าปกติ 16.92 % สาหรับผลการตรวจภาวะโลหิตจางพบว่า มีเพียง 5 รายจาก
บุคลากร 82 รายที่มีภาวะโลหิตจางโดยมีค่า Hb (Hemoglobin) และ Hct (Hematocrit) ต่ากว่าปกติ และ RDW
(Red Cell Distribution Width) สูงกว่าปกติ คิดเป็น 6.09 % ของบุคลากรที่ร่วมโครงการ
โดยสรุป พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล มีสุขภาพอยู่ในระดับที่ได้
มาตรฐาน แต่ควรต้องระวังในเรื่องของ cholesterol และภาวะความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตาม การรักษาสุขภาพ
ในแต่ละบุคคลก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสาคัญ ทังนีเพื่อจะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กรและสังคมต่อไป
คาสาคัญ : การประเมินภาวะสุขภาพ ดัชนีมวลกาย คลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ ภาวะโลหิตจาง
Abstract
Health assessment of 82 Western University personnel, Wacharaphol campus
includes 14 males (17.07%) and 68 females (82.93%) with average age of 36.8 ± 14.7 years
old (range between 20 -82 years old). We found that the average blood pressure is 117 ±
16.4 mmHg (systolic) and 76± 9.8 mmHg (diastolic). However, only 69.51 % had normal
blood pressure. The analysis of Body Mass Index (BMI) showed that only 42.67 % had a
normal BMI (18.50-22.90), 22.67% had low level of BMI (< 18.50) and 34.66 % had a high
level of BMI (ranging from 23 to more than 30). The results of lipid profile determination
showed that 54.55 % of the studied group had a normal total cholesterol level, 56.93% had
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a high LDL –cholesterol and 16.92% had a high level of triglyceride. In addition, from the
complete blood count (CBC) determination, only 5 from 82 person (6.09%) showed the
anemic status with low levels of Hemoglobin (Hb) and Hematocrit (Hct) with high level of
RDW (Red Cell Distribution Width).
In conclusion, the majority of Western University personnel had a good level of
health status. However, they should be concerned about the cholesterol level and the blood
pressure especially hypertension. This study may suggested that, the Western University
staff should be more self – aware, in order to improve the quality of life to encourage the
university and social communities.
Key Words : Health Assessment, Body Mass Index, Cholesterol, Triglyceride, Anemia

บทนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัยนับ เป็นทรัพยากรที่สาคัญในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและ การพัฒนา
ประเทศ โดยเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตเพื่อออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยจะเห็นได้ว่าในยุคโลกาภิวัตน์
นีสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคที่มีความเสี่ยงในการนาไปสู่การเกิด
ภาวะที่ ผิด ปกติ อย่า งเช่ น โรคความดั นโลหิต สูง ซึ่ง เกี่ย วข้องกับ การมีภาวะไขมัน ในเลือดสู ง (hyperlipidemia)
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะนาไปสู่การเกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases; CVDs
หรือ stroke) และโรคหลอดเลือดหัวใจ (cardiovascular diseases) ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงและเป็นอันตรายถึง
ชีวิต (Catapano et al., 2016; Hacke et al., 2017; Alshamiri et al., 2018; Orozco-Beltran et al., 2018)
โดยพบว่าในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ก่อให้เกิดอันตรายก่อนวัยอันควรสูงเป็นอันดับ 1 ในเพศ
หญิงและสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเพศชาย จากสถิติพบว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรหนึ่ง
แสนคนในปี 2557-2559 เท่ากับ 38.63, 43.28 และ 43.54 ตามลาดับ (กลุ่มพัฒนาสาธารณสุข, 2560) ถึงแม้ว่า
โรคเหล่านีจะสามารถป้องกันได้ แต่จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอุบัติการณ์ของโรคในปัจจุบันยังมีแนวโน้มที่สูงขึน
ขณะเดียวกันจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกส่วนก็พบว่าภาวะโลหิตจางหรือภาวะซีด (anemia) ก็เป็น
ปัญหาสุขภาพอีกอย่างหนึ่งที่พบมากทังในประเทศที่พัฒนาและกาลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กเล็กและสตรีมี
ครรภ์ ซึ่ ง ภาวะที่ ผิ ด ปกติ ดั ง กล่ า วท าให้เ กิด อาการอ่อ นเพลี ย เหนื่ อยง่ า ย ส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ทั งการใช้
ชีวิตประจาวันและการปฏิบัติงาน ในประเทศไทยพบอุบัติการณ์ของภาวะโลหิตจางต่อประชากรหนึ่งแสนคนเท่ากับ
231.63 (McLean et al.,2009; วันชัย วนะชีวนาวิน, 2559) นอกจากนีภาวะโลหิตจางยังเป็นหนึ่งในสาเหตุ 5
อันดับแรกที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเด็กไทยที่มีอายุตังแต่แรกเกิดถึงอายุ 14 ปี ทังเพศชายและเพศหญิง (สนง พัฒนา
นโยบายฯ, 2552) ซึ่งการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะโลหิตจางก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เป็นมูลค่ากว่า 44 ล้านบาทต่อปี (สนง นโยบายฯ, 2553)
คณะเทคนิคการแพทย์ได้เห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ดังนันเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ได้ตระหนัก ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง จึงนามาสู่โครงการประเมินภาวะสุขภาพของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยในครังนี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสามารถนาไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
ของแต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์ของตนเอง และองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สู่การบริการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและ
ชุมชน
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วิธีการวิจัย
โครงการวิจัยนีได้ผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เอกสารรับรองเลขที่ WTU 2561-0045 โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ประกอบไปด้วยคณาจารย์จากคณะต่างๆและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
จานวนทังหมด 82 คน โดยมีรายละเอียดของผู้เข้าร่วมโครงการดังแสดงในตารางที่ 1 โดยเป็นเพศชายจานวน 14
คนและเพศหญิงจานวน 68 คน
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและหน่วยงานที่สังกัดของผู้เข้าร่วมโครงการประเมินสุขภาพบุคลากร
หน่วยงาน/สังกัด
เพศชาย : เพศหญิง
จานวน (N)
คณะทันตแพทยศาสตร์
1:5
6
คณะเภสัชศาสตร์
1:1
2
คณะพยาบาลศาสตร์
1:7
8
สานักวิจัยและบริการวิชาการ
0:6
6
สานักประกันคุณภาพการศึกษา
1:4
5
วิทยาลัยการศึกษาผ่าระบบทางไกล
3:4
7
บมจ. เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น
0:7
7
สานักวิชาการ
0:8
8
สานักอธิการบดี
0:1
1
สานักบริหารทรัพย์สิน
1:3
4
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1:1
2
บัณฑิตวิทยาลัย
1:3
4
นิสิตคณะพยาบาล/ผูช้ ่วยพยาบาล
1 : 13
14
เจ้าหน้าที่อื่นๆ
3:5
8
รวม
14 : 68
82
การวัดองค์ประกอบร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการศึกษาครังนีได้ มีการบัน ทึ กข้อมูล ในแบบฟอร์มที่ เกี่ย วข้องกับ สุ ขภาพการวัด องค์ป ระกอบของ
ร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วย ความดันโลหิต นาหนัก ส่วนสูง รอบเอว เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (% Fat) ระดับ
ไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) เปอร์เซ็นต์กล้ามเนือโครงสร้าง (% Muscle) และดัชนีมวลกาย (Body Mass
Index: BMI) เป็นต้น โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายจะอธิบายผลการวิเคราะห์เป็นรายบุคคลโดยมี
รายละเอียดดังนี
นาหนัก = นาหนักร่างกายทังหมด รวมกระดูก มวลกล้ามเนือ มวลไขมัน และนาในร่างกาย
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Body Fat Percentage : % Fat) โดยระบุตามเพศ และชีแนะว่าอยู่ในเกณฑ์
ใดเป็นรายบุคคล ดังนี
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เพศ
ชาย
หญิง

ต่า
5- 9.9
5-19.9

ปกติ
10-19.9
20-29.9

เริ่มอ้วน
20-24.9
30-34.5

อ้วน
25-50
35-50

ระดับไขมันในช่องท้อง (visceral fat) จะชีแจงเป็นระดับความเสี่ยงในแต่ละบุคคลคือ
ปกติ
เริ่มมีความเสี่ยง
มีความเสี่ยงสูง
1-9
10-14
15-59
เปอร์เซ็นต์กล้ามเนือโครงสร้าง (% Muscle) จะชีแจงตามเพศและระดับในแต่ละบุคคลดังนี
เพศ
ต่า
ปกติ
สูง
สูงมาก
ชาย
5-32.8
32.9-35.7
35.8-37.3
37.4-60
หญิง
5-25.8
25.9-27.9
28-29
29.1-60
อายุร่างกาย (body age) = ค่าที่แสดงว่าอัตราการเผาผลาญในปัจจุบนั เทียบเท่ากับคนอายุเท่าใด
อัตราการเผาผลาญพลังงานขณะอยู่เฉย (RM-Kcal)= เป็นการวัดการใช้พลังงานของร่างกายโดยขณะที่
ร่างกายคงไว้ซึ่งหน้าที่การทางานของร่างกาย เช่น หายใจ การไหลเวียนโลหิตเป็นต้น
ดัชนีมวลกาย (BMI) = นาหนัก (กก.)/ ส่วนสูง2 (เมตร) โดยมีการรายงานเป็นรายบุคคลดังนีคือ
BMI < 18.50 = ผอม, 18.50-22.90 = ปกติ, 23-24.90 = ท้วม, 25-30= อ้วน, > 30 = อ้วนมาก
การตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง
สาหรับการเก็บตัวอย่างเลือดจะเก็บทัง EDTA และ Clotted blood เพื่อทาการทดสอบภาวะโลหิตจาง
หรือ Complete Blood Count (CBC) ด้วยวิธี Automation และตรวจสอบภาวะไขมันในเลือด (Lipid profile)
ได้แก่ Total cholesterol, Triglyceride และ LDL-cholesterol ด้วยวิธี Dry Chemistry และ Enzymatic
method

สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวและพฤติกรรมสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
คนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 100 มีผู้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 2.44 มีผู้ที่เคย
ตรวจสุขภาพประจาปีประมาณร้อยละ 50 และพบว่าส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว
ผลการวัดองค์ประกอบร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการ
จากข้อมูลการวัดองค์ประกอบร่างกายของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่ามีผู้ที่มีความดันโลหิตอยู่ในช่วงปกติ
ร้อยละ 69.51 (Systolic <120 mmHg) ความดันโลหิตค่อนข้างสูงร้อยละ 24.39 (Systolic = 121-139 mmHg)
และความดันโลหิตสูงมากร้อยละ 6.10 (Systolic= 140-159 mmHg) โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ร่างกายจะอธิบายผลการวิเคราะห์เ ป็นรายบุคคลโดยมีรายละเอียดของนาหนัก ร้อยละไขมันในร่างกาย (% Fat)
ระดับไขมันในช่องท้อง (visceral fat) ร้อยละกล้ามเนือโครงสร้าง (% Muscle) อายุร่างกาย (body age) และ
อัตราการเผาผลาญพลังงานขณะอยู่เฉย (RM-Kcal) โดยจะวิเคราะห์ ตามเพศ และชี แนะว่าอยู่ในเกณฑ์ ใดเป็ น
รายบุคคล และระบุถึงความเสี่ยงพร้อมข้อเสนอแนะ
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ผลการวิเคราะห์ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI)ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ดัชนีมวลกาย (BMI) คือ อัตราส่วนระหว่างนาหนักต่อส่วนสูง ที่ใช้บ่งชีว่าอ้วนหรือผอม ในผู้ใหญ่ตังแต่อายุ
20 ปีขึนไป ความสาคัญของการรู้ค่าดัชนีมวลกายเพื่อดูอัตราการเสี่ยงต่อ การเกิดโรคต่างๆ ถ้าค่าที่คานวณได้ มาก
หรือน้อยเกินไป เพราะถ้าเป็นโรคอ้วนแล้ว จะมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
ขาดเลือด และโรคนิ่วในถุงนาดี แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ผอมเกินไป ก็จะเสี่ยงต่อ การติดเชือ ร่างกายมีประสิทธิภาพ
ในการทางานลดลง ดังนันควรรักษาระดับนาหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ (สานักโภชนาการฯ, 2561)
ผลจากการประเมินค่าดัชนีมวลกายของบุคลากร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จานวน 82 คน
พบว่า 22.67 % มีค่า BMI < 18.50 (ผอมหรือนาหนักน้อยกว่าปกติ ), 42.67 % มีค่า BMI อยู่ในช่วงปกติ (18.5022.90), 9.33 % มีค่า BMI อยู่ในช่วงนาหนักเกิน (23.0-24.9), 18.67 % มี BMI อยู่ในช่วง 25.0-29.9 หรืออ้วน
ระดับ 1 และ 6.66 % มี BMI >30 หรืออ้วนระดับที่ 2 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละ (%) ของบุคลากรที่มี BMI ในระดับต่างๆ
ผอม/นน. น้อย
นาหนักปกติ
นาหนักเกิน
อ้วนระดับ 1
BMI
กว่าปกติ
<18.50
18.50-22.90
23.0-24.9
25.0-29.9
ร้อยละของ
22.67
42.67
9.33
18.67
บุคลากร
(%)
(%)
(%)
(%)

อ้วนระดับ 2
>30
6.66
(%)

ผลการตรวจไขมันในเลือดและภาวะโลหิตจาง
ผลการตรวจสอบภาวะไขมันในเลือด (Lipid profile) ได้แก่ Total cholesterol, LDL-cholesterol และ
Triglyceride ด้วยวิธี Dry Chemistry และ Enzymatic method พบว่าค่าเฉลี่ยของ Total cholesterol, LDLcholesterol และ Triglyceride โดยรวมอยู่ที่ 200.46 ± 39.29 , 135.35 ± 32.60 และ 103.78 ± 57.43 mg/dl
ตามลาดับ โดยพบว่า 54.55 % ของบุคลากรมี cholesterol อยู่ในระดับที่ปกติ โดยมีผู้ที่มี LDL –cholesterol สูง
กว่าปกติ 56.93% ซึ่งในจานวนบุคลากรกลุ่มนีพบว่ามีค่า Triglyceride ทีอยู่ในระดับปกติ 83.08 % ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนร้อยละ (%) ของบุคลากรที่มีภาวะไขมันในเลือดปกติ และสูงกว่าปกติทัง Total
Cholesterol, LDL-Cholesterol และ Triglyceride
Total Cholesterol
Cholesterol 0-200 mg/dl
Cholesterol >200 mg/dl
(Reference Range 0-200 mg/dl)
จานวนร้อยละของบุคลากร
54.55 (%)
45.45 (%)
LDL-Cholesterol
LDL-Cholesterol 0-130 mg/dl LDL-Cholesterol >130 mg/dl
(Reference Range 0-130 mg/dl)
จานวนร้อยละของบุคลากร
43.07 (%)
56.93 (%)
Triglyceride
Triglyceride 0-150 mg/dl
Triglyceride >150 mg/dl
(Reference Range 0-150 mg/dl)
จานวนร้อยละของบุคลากร
83.08 (%)
16.92 (%)
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ผลการตรวจสอบภาวะโลหิตจางหรือ Complete Blood Count (CBC) ด้วยวิธี Automation พบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีภาวะโลหิตจาง ดังแสดงค่าเฉลี่ยในตารางที่ 4 โดยมีเพียง 5 รายที่พบว่ามีค่า Hemoglobin
(Hb) และ Hematocrit (Hct) ต่ากว่าปกติและ RDW (Red Cell Distribution Width) สูงกว่าปกติคิดเป็น 6.09
% ของบุคลากรที่ร่วมโครงการ
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (Mean ± SD) ของผลการตรวจภาวะโลหิตจางของบุคลากร จานวน 82 ราย
Hematological Parameters
Mean ± SD
Reference Range
Hb (g/dl)
13.04 ± 1.40
11.0-16.0
Hct (%)
40.71 ± 4.29
34.0-45.0
6
RBC (10 /µl)
4.87 ± 0.61
4.00-6.00
WBC (cell/ µl)
6,977.8 ± 2,173.9
4,000-10,000
MCV (fl)
85.65 ± 9.93
80.0-95.0
MCH (pg)
27.05 ± 3.40
25.0-32.0
MCHC (g/dl)
31.51 ± 1.04
32.0-36.0
RDW (%)
15.34 ± 2.29
11.0-16.0
(Hb: Hemoglobin; Hct: hematocrit; RBC: Red Blood Cell; WBC: White Blood Cell; MCV: Mean
Corpuscular Volume; MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin; MCHC: Mean Corpuscular Hemoglobin
Concentration; RDW: Red Cell Distribution Width)

อภิปรายผล
จากกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการกาหนดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 100 รายพบว่ามี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประเมินสุขภาพจานวน 82 คน คิดเป็น 82% ของเป้าหมายโดยในการรายงานผลการ
ประเมิน ภาวะสุ ขภาพนั นจะมี ทั งการรายงานผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบั ติ การพร้อม
ข้อเสนอแนะในแต่ละบุคคล อย่างเช่นมีความดันโลหิตปกติ แต่ควรลดนาหนักและออกกาลังกายเพิ่มกล้ามเนือ
โครงสร้ า ง ลดไขมั น ในช่ อ งท้ อ ง เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคต่ า งๆ เป็ น ต้ น ส าหรั บ ผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ก็จะเป็นการรายงานการตรวจภาวะไขมันในเลือดทางเคมีคลินิก (Clinical
Chemistry) และผลการตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count : CBC) โดยจะมีคาแนะนาใน
การลดไขมันในเลือดได้แก่ การลดอาหารประเภทไขมัน ของทอด ของมัน ควรรับประทานผัก ผลไม้ให้มากขึน ออก
กาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละครึ่งชั่วโมง - 1 ชั่วโมง เป็นต้น และนอกจากนียังมีคาแนะนาในการ
ป้องกันภาวะโลหิตจาง (ภาวะซีด) โดยให้รับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ หมั่นออกกาลังกาย และหากมีอาการ
อ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายควรปรึกษาแพทย์และเข้ารับการตรวจยืนยันหาสาเหตุเพื่อการรักษาที่ถูกวิธี เป็นต้น
การประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ในครังนี ทาให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง เพราะภาวะที่ผิดปกติต่างๆ จะมีผลกระทบต่อการใช้
ชีวิตประจาวันและต่อการทางาน โดยข้อมูลการตรวจประเมินสุขภาพดังกล่าวจะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลสุขภาพ ทังเป็นการควบคุมป้องกันการเกิดโรคและลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึน
ต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทังของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นผลดี ต่อหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ที่จะมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อทา
หน้าที่ผลิตบัณฑิตที่จะมีบทบาทในการพัฒนา ชีนา และเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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