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นโยบายการจัดพิมพ์

	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อี ส เทิ ร ์ น เอ เชี ยจั ดพิ มพ ์ ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร ่ ความรู ้ ใ นสาขา วิชา	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู ้

ในวิทยาการด้านต่างๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

	 บทความที่เสนอเพ่ือพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น	เรื่อง

ที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	2	ท่าน	(Double-blind	peer	review)	ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ก่อนลงตีพิมพ์	และต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในวารสารอ่ืนๆ	(การละเมิดลิขสิทธ์ิถือเป็น

ความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง)	บทความที่ได้รับการกลั่น

กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิและท�าการปรับแก้ให้ถูกต้องแล้ว	จึงจะได้รับการ

ตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

การเตรียมต้นฉบับ

	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิารณาลงตพีมิพ์	ต้องมรีปูแบบดงัต่อไปนี ้

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รูปแบบตัวอักษรให้ใช้	Angsana	new	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 

	 	 และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเร่ีองใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่างๆ	ใช้ตัวอักษรขนาด	16	และส่วนเนื้อหาทั่วไปใช้ตัวอักษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	 (ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	 15	 บรรทัด	 พร้อมทั้ง 

	 	 ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

	 ในกรณีท่ีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	 (APA)	 โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	 และ 

เลขหน้าที่ข้อมูลปรากฎอยู่	(ชื่อ	นามสกุล,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตัวอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	น.	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	 ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังน้ี

1. หนังสือ

	 	 ชื่อผู้แต่ง.	(ปีพิมพ์).	ชื่อหนังสือ	(ครั้งที่พิมพ์).	เมืองที่พิมพ์:	ส�านักพิมพ ์

	 หรือหน่วยงานที่พิมพ์.

	 	 ประคอง	กรรณสูต.	(2541).	สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรม					

					 ศาสตร์.	กรุงเทพฯ:	บรรณกิจ. 

  Sharp,	W.	F.	(1985).	Investment	(3rd	ed.).	New	Jersey:	 

	 Prentice-Hall.

2. ชื่อบทความในหนังสือรายงานการประชุม

	 	 Hay,	S.	P.	(1975).	Political	parties	and	the	community-society	 

	 continuum.	 In	W.	N.	Chambers	&	W.	D.	Burnham	 

	 (Eds.).,	 The	 American	 party	 systems	 Stage	 of		

	 polit ical	 development	 (2nd	 ed.) .	 New	 York:	 

	 Oxford	University	Press.

	 	 สุไร	พงษ์ทองเจริญ.	(2539).	สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

	 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.	ในเอกสารการสอนชุดวิชา	

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา	 (พิมพ์ครั้งท่ี	 2,	 

	 หน่วยที่	9).	นนทบุรี:	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

3. วารสาร

	 	 ชื่อผู ้แต ่ง.	 (ป ีพิมพ์) .	 ชื่อบทความ.	 ชื่อวารสาร ,	 ป ีที่ (ฉบับท่ี),	 

	 เลขหน้า.

	 	 สุจินต์	 สิมารักษ์.	 (2550)	 หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมใน 

	 ประเทศไทย.	วารสารเศรษฐกิจการเกษตร,	27(2),	53-57. 

4. หนังสือพิมพ์

	 	 ชื่อผู้แต่ง.	 (ปี,	 เดือน	 วันที่).	 ชื่อบทความ.	ชื่อหนังสือพิมพ์,	หน้า. 

	 	 ศรีสกุล	ลีวาพีระพันธ์.	 (2545,	 กรกฎาคม	11).	 จับทีวีใส่กระเป๋า 

	 เขาท�ากันอย่างไร?.	มติชน,	หน้า	19.

5. วิทยานิพนธ์

	 	 กอบกุล	สรรพกิจจ�านง.	(2541).	การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา	

	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.	 

	 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

	 	 ช่ือผู้เขียน.	 (ปีที่เผยแพร่เอกสาร).	 ช่ือเร่ือง.	 ค้นจาก	 (ระบุ	URL	 

	 ที่สืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

	 	 มานพ	แก้วผกา.	(2549).	เศรษฐกิจพอเพียง	กับการค้าเสรีไปด้วยกัน	

	 ได้จริงหรือ.	ค้นจาก	http://www.ftawatch.org

	 	 Prizker,T.	J.	(1989).	An	early	fragment	from	central	Nepal.	 

	 Retrieved	from	http://www.ingress.com/-astranart/ 

	 pritzker.html
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ความเปนมา  วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี (EAU Heritage) ฉบบัสงัคมศาสตร

และมนุษยศาสตร เดิมมีกําเนิดพรอมฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตป พ.ศ. 

2550 ดวยความหลากหลายของบทความและตองการใหมีความชัดเจนของการเปน

แหลงขอมูล จึงไดมีการบริหารจัดการแยกออกจากฉบับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในป พ.ศ. 2554 โดยใชการนับเวลาการเผย

แพรตอเนื่องเปนปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เผยแพรปละ 2 ฉบับ  ในป พ.ศ. 2557 ไดเริ่มเผยแพร

วารสารเปนฉบับออนไลนจนถึงปจจุบัน ตอมาในป พ.ศ. 2559 ไดมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มการออกเผยแพรวารสารเปนปละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน) และในปท่ี 7 ฉบับที่ 3 

(กันยายน – ธันวาคม 2560) ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตวารสารจากตัวเลม

หนังสือเปนการผลิตแบบ CD ในปท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน2561) ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอีกครั้ง โดยการผลิตเปน Flash Drive สงมอบใหสมาชิก 

หากไมไดสมัครสมาชิก สามารถสืบคนเพื่ออางอิงหรืออานบทความไดที่ https://

eauheritage.eau.ac.th/ หรือสืบคนไดจากฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร

ไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI)

 ปจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตรไดผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) โดย

ไดรับการรับรองคุณภาพจัดใหเปนวารสารกลุมท่ี 2 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 1. เพื่อเผยแพรบทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ 

(Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารยประจํา บุคคลภายนอก ตลอดจน

ผูทรงคุณวุฒิ ในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี 

เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร ศึกษา

ศาสตร ปรัชญา ศาสนา และสาขาท่ีเก่ียวของ

 2. เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิดการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการแกสังคม โดย

สนับสนุนใหอาจารยประจํา และบุคคลภายนอกนําเสนอผลงานวิชการในสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ 

ภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร ปรัชญา ศาสนา และสาขาท่ีเก่ียวของ
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วัตถุประสงค



 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชียฉบับสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร มีความยินดีรับตีพิมพบทความสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร 
นิเทศศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร วิทยาการจัดการ ภาษาศาสตร ศึกษาศาสตร ปรัชญา 
ศาสนา และสาขาที่เกี่ยวของ เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้
 1. ผลงานวิชาการที่สงมาขอตีพิมพ ตองไมเคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพอื่นใดมากอน 
และตองไมอยูในระหวางการพิจารณาของวารสารอื่น
 2. การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง กอง
บรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธบทความเขาสูกระบวนการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ บทความที่ไดรับการตีพิมพตองผานการพิจารณากลั่นกรอง
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ (Double Blind Review) จํานวน 2 ทาน โดยผูทรงคุณวุฒิ
ตองมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ และไดรับความเห็นชอบจากกอง
บรรณาธิการ
 3. ขอความที่ปรากฏภายในบทความแตละเรื่องที่ตีพิมพในวารสารเลมนี้ 
เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียนแตละทานไมเกี่ยวของกับกองบรรณาธิการและ
คณาจารยทานอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยแตอยางใด ความรับผิดชอบดานเนื้อหา และการ
ตรวจรางบทความแตละเรื่องเปนของผูเขียนแตละทาน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผูเขียน
จะตองรับผิดชอบบทความของตนเอง
 4. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพถือเปนลิขสิทธิ์ของวารสาร
 5. ผูประสงคจะสงบทความเพื่อตีพิมพในวารสารฯ สามารถสงบทความ 
ออนไลนไดที่ https://eauheritage.eau.ac.th/ หรือ https://www.tci-thaijo.org/ 
 หากตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอกองบรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย อาคาร ชวน ชวนิชย ชั้น 4 หอง C423 
เลขที่ 200 หมู 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท 0-2577-1028 ตอ 377, 378  อีเมล eau_heritage@eau.ac.th
 ผูสนใจสงบทความกรุณาอานรายละเอียดการสงบทความ ซึ่งระบุไวใน 
website https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
กําหนดออกเผยแพรราย 4 เดือน ปละ 3 ฉบับ ดังนี้

 ฉบับที่ 1: มกราคม-เมษายน (กําหนดออก เมษายน)

 ฉบับที่ 2: พฤษภาคม-สิงหาคม (กําหนดออก สิงหาคม)

 ฉบับที่ 3: กันยายน-ธันวาคม (กําหนดออก ธันวาคม)

ผลิตเปนอิเล็กทรอนิกส (Flash Drive) และเผยแพรฉบับ Online ท่ี website 
https://eauheritage.eau.ac.th/ และ https://www.tci-thaijo.org/ 

ศูนยผลิตเอกสารทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย/ กองบรรณาธิการวารสารฯ 

นโยบายการรับบทความ

กําหนดการเผยแพร

การจัดพิมพ

แหลงผลิต



ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ 

(Editorial Advisory Board)

  

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

  

 

ผูชวยบรรณาธิการ

ออกแบบปก/จัดรูปเลม

อาจารยโชติรัส ชวนิชย   อธิการบดี

อาจารยสุภกัญญา ชวนิชย   รองอธิการบดีฝายบริหาร

อาจารยบัณฑิต รัตนไตร                      รองอธิการบดีฝายวิชาการ

รองศาสตราจารย ครรชิต มาลัยวงศ  ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย บุญมี เณรยอด  มหาวิทยาลัยขอนแกน

อาจารยนันทิยา จรูญแสง   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

รองศาสตราจารย เชาว โรจนแสง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารยกิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต เลขท่ี 3 ซ.จินตะเวช ถ.สุทธิสารวินิจฉัย

      หวยขวาง กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย โคริน เฟองเกษม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

รองศาสตราจารย นภาลัย สุวรรณธาดา เลขท่ี 50/335 ถ.แจงวัฒนะ ต.บางพูด  

     อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ผูชวยศาสตราจารย ประภาส ภาวินันทน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผูชวยศาสตราจารย ชญาพิมพ อุสาโห จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย กิติมา อินทรัมพรรย        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Mr.O. Leorard Trudo   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

Mr.Joseph C. Gumbel   สํานักงานทนายความบํารุง

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย                         มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย            มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

อาจารยวิลาวรรณ สุขมาก   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวสุจิตรา สัตบุศย        มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

นางสาวเสาวลักษณ ชัยสิทธิ์  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

พิสูจนอักษรประจําฉบับ



จรรยาบรรณการตีพิมพ บทบาทและหนาที่ของผูนิพนธ
 1. ผูนิพนธตองรับรองวาผลงานที่สงมานั้นเปนผลงานใหม และไมเคยตีพิมพที่
ใดมากอน
 2. ผูนิพนธตองรายงานขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทําวิจัย ไมบิดเบือนขอมูล 
หรือใหขอมูลที่เปนเท็จ
 3. ผูนิพนธตองอางอิงผลงานของผูอื่น หากมีการนําผลงานเหลานั้นมาใชในผล
งานตัวเอง รวมทั้งจัดทํารายการอางอิงทายบทความใหครบถวน
 4. ผูนิพนธตองเขียนบทความวิจัยใหถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไวใน 
Template ของวารสาร
 5. ผูนิพนธที่มีรายชื่อปรากฏในบทความทุกคน ตองเปนผูมีสวนรวมในการ
ดําเนินการวิจัยจริง

บทบาทและหนาที่ของบรรณาธิการวารสาร
 1. บรรณาธิการวารสารมีหนาที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพเผย
แพรในวารสารที่ตนรับผิดชอบ
 2. บรรณาธิการตองไมเปดเผยขอมูลของผูนิพนธ และ ผูประเมินบทความ แก
บุคคลใดๆ ที่ไมเกี่ยวของในชวงระยะเวลาของการประเมินบทความ
 3. บรรณาธิการตองตัดสินใจคัดเลือกบทความมาตีพิมพหลังจากผาน
กระบวนการประเมินบทความแลว โดยพิจารณาจากความสําคัญ ความใหม ความ
ชัดเจน และความสอดคลองของเนื้อหากับนโยบายของวารสารเปนสําคัญ
 4. บรรณาธิการตองไมตีพิมพบทความที่เคยตีพิมพที่อื่นมาแลว
 5. บรรณาธิการตองไมปฏิเสธการตีพิมพบทความ เพราะความสงสัยหรือไม
แนใจ โดยตองหาหลักฐานมาพิสูจนขอสงสัยนั้นๆ กอน
 6. บรรณาธิการตองไมมีประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ ผูประเมิน และทีม
บริหาร
 7. บรรณาธิการตองมีการตรวจสอบบทความในดานการคัดลอกผลงานผูอื่น 
(Plagiarism) อยางจริงจัง โดยใชโปรแกรมที่เชื่อถือได เพื่อใหแนใจวาบทความที่ลงตี
พิมพในวารสารไมมีการคัดลอกผลงานของผูอื่น
 8. หากตรวจพบการคัดลอกผลงานของผูอื่นในกระบวนการประเมินบทความ 
บรรณาธิการตองหยุดกระบวนการประเมิน และติดตอผูนิพนธหลักทันทีเพื่อขอคําชี้แจง 
ประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพบทความนั้นๆ 



จรรยาบรรณการตีพิมพ 

(Publication Ethics)

บทบาทและหนาที่ของผูประเมินบทความ
 1. ผูประเมินบทความตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลบางสวนหรือทุก
สวนของบทความที่สงมาเพื่อพิจารณาแกบุคคลอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ ในชวงระยะเวลา
ของการประเมินบทความ
 2. หลังจากไดรับบทความจากกองบรรณาธิการวารสารฯ ผูประเมินบทความ
ตระหนักวาตัวเองอาจมีผลประโยชนทับซอนกับผูนิพนธ เชน เปนผูรวมโครงการ หรือ
รูจักผูนิพนธเปนการสวนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถใหขอคิดเห็นและขอ
เสนอแนะอยางอิสระได ผูประเมินบทความควรแจงใหบรรณาธิการวารสารทราบ และ
ปฏิเสธการประเมินบทความนั้นๆ 
 3. ผูประเมินบทความ ควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 
โดยพิจารณาความสําคัญของเนื้อหาในบทความที่จะมีตอสาขาวิชานั้น ๆ คุณภาพของ
การวิเคราะหและความเขมขนของผลงาน ไมควรใชความคิดเห็นสวนตัวที่ไมมีขอมูล
รองรับมาเปนเกณฑในการตัดสินบทความวิจัย
 4. ผูประเมินตองระบุผลงานวิจัยที่สําคัญๆ และสอดคลองกับบทความที่กําลัง
ประเมิน แตผูนิพนธไมไดอางถึง เขาไปในการประเมินบทความดวย นอกจากนี้ หากมี
สวนใดของบทความที่มีความเหมือน หรือซํ้าซอนกับผลงานชิ้นอื่นๆ ผูประเมินตองชี้แจง
ใหบรรณาธิการทราบดวย



ศาสตราจารยกิตติคุณ สุเทพ เชาวลิต   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ศาสตราจารย กฤษมันต วัฒนาณรงค   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ศาสตราจารย เกรียงไกร เดชกานนท   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย ปกปอง ศรีสนิท    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย รังสรรค โนชัย    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย เมธินี วงศวานิช รัมภกาภรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารย เขมณัฏฐ มิ่งศิริธรรม   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย สุพัตรา จุณณะปยะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย พลอย สืบวิเศษ    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
รองศาสตราจารย ประภาส ปนตบแตง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย จตุพร บานชื่น    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย อารมณ เพชรชื่น   วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 
รองศาสตราจารย วรรณี แกมเกตุ    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย สมเกียรติ วันทะนะ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย วิทยา จันทรศิลา   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รองศาสตราจารย โกศล มีคุณ    วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร  
รองศาสตราจารย วินัย ดําสุวรรณ    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย มณีรัตน ภาคธูป    มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
รองศาสตราจารย วีระศักดิ์ เครือเทพ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย วลัยลักษณ อัตธีรวงศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารยนาวาอากาศเอก อนุรักษ โชติดิลก   โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ผูชวยศาสตราจารย เมธา เสรีธนาวงศ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย สุภาภรณ ศรีดี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผูชวยศาสตราจารย โสวัตรี ณ ถลาง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ปองสิน วิเศษศิริ   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
ผูชวยศาสตราจารย พรธิดา วิเศษศิลปานนท  มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ธีระวัฒน จันทึก   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูชวยศาสตราจารย กิตติ ชยางคกุล   มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
ผูชวยศาสตราจารย ธัญญารัตน ทองพาศน   มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ผูชวยศาสตราจารยพันเอกหญิง อุทัยวรรณ พงษบริบูรณ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
ผูชวยศาสตราจารยนาวาอากาศตรี เมษัณฑ ธรรมวิชัย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ



พลตํารวจตรี กิจพิณิฐ อุสาโห     มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
อาจารยรุจา รอดเข็ม      มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
อาจารยจารุวรรณ เดชฤทธิ์ตันติกร     มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 



สวัสดีคะสมาชิกและผูอานทุกทาน วารสารฯเรามาถึงฉบับปลายปอีกแลวคะ จากประโยคที่เรามักไดยินกันบอยๆวา 

อยากทําอะไรใหรีบทํา เวลานั้นไมคอยทา ซึ่งนาจะเปนความจริงเพราะวารสารออกปละ 3 ฉบับ ฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของป 

พ.ศ. 2563 จากการเผยแพรบทความของวารสารฯ ฉบับสังคมฯ ที่ผานมากองบรรณาธิการไดนําเสนอเรื่องราวหลากหลาย 

ที่นาสนใจใหแกสมาชิกและทานผูอานที่ใหความสนใจ รับสาระประโยชนท่ีครบถวนทุกมิติตามศาสตรทางสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร และในฉบับนี้เชนกันที่เรายังคงคัดเลือกและสรรหาบทความท้ังวิชาการและบทความวิจัยท่ีนาสนใจ เชน ดาน

การศึกษา ภาษา วรรณกรรม การจัดการ การบริหาร ธุรกิจสุขภาพ และอื่นๆ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการเผยแพร

บทความที่เผยแพรครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 25 บทความ  บทความวิชาการ 7 เรื่อง  บทความวิจัย 18 เรื่อง และยังมีแนะนํา 

หนังสือดีนาอานอีก 1 เรื่อง คือ วรรณคดีทัศนา ๑ : วรรณกรรมกับสังคม ลองอานนะคะวาจะทําใหไดรับแนวคิดอยางไร

 สุดทายกองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกและผูอานทุกทานท่ีใหการติดตามเนื้อหาในวารสารฯและในฉบับสง

ทายประจําปน้ี ขอใหทานใชชีวิตดวยความไมประมาท นับชวงท่ีเราตองเผชิญสถานการณแพรระบาดไวรัสโควิด –19 มา
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เคลื่อนไหวของวารสารไดที่...(เว็บวารสาร https://heritage.eau.ac.th/soc_journal/index.php และ ระบบThaiJO 

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/EAUHJSocSci) พบกันใหมฉบับหนาคะ
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 1

บทคัดย่อ

 บทความวิชาการเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาประเด็นการปฏิเสธวิธีการรักษาพยาบาลด้วยการเปลี่ยน

ถ่ายโลหิตของผู้ป่วยซึ่งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีรูปแบบของความยินยอมท่ีก�าหนดไว้ แต่ก็ยัง

ไม่มีสภาพทางกฎหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะใช้ป้องกันปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงไม่มีการ

ก�าหนดโทษเป็นการเฉพาะส�าหรับการฝ่าฝืนเจตจ�านงของผู้ป่วยไว้ อีกท้ังหากเกิดกรณีท่ีคาดหมายได้ว่าการปฏิบัติตาม

ความเจตนาของผู้ป่วยย่อมเกิดผลร้ายอย่างแน่นอน เช่น การปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิตในภาวะท่ีผู้ป่วยต้องได้รับการ

ช่วยเหลือโดยการถ่ายโลหิตเร่งด่วน เป็นต้น ถือเป็นเรื่องท่ีผู้ป่วยใช้สิทธิขัดต่อหน้าท่ีพลเมืองและความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอันดีอย่างชัดแจ้ง ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังยังท�าให้แพทย์เกิดความกังวล

ใจและไม่อาจปฏิบัติงานได้อย่างราบร่ืน แม้จะมีกฎหมายก�ากับให้ต้องมีหน้าท่ีช่วยเหลือจนผู้ป่วยพ้นอันตรายแต่ก็ไม่มี

กฎหมายใดคุ้มกันไม่ให้แพทย์ต้องรับผิดจากการช่วยเหลืออันฝ่าฝืนความยินยอมนั้น ดังนั้นจึงควรมีการแก้ไขกฎหมาย

เพื่อท�าให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการท�าหนังสือปฏิเสธการรักษาในกรณีทั่วไป ให้เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในรูปของ

กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์เรื่องการปฏิเสธการรับการรักษา อันจะท�าให้เกิด

ความราบรื่นในการปฏิบัติงานของฝ่ายแพทย์และท�าให้เกิดประสิทธิผลของงานด้านสาธารณสุขในภาพรวมท่ีดีข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: สิทธิผู้ป่วย, ปฏิเสธการรักษา, การเปลี่ยนถ่ายโลหิต

Abstract

 This academic article objectives are to study the legal problem with medical rejection of  

patients about blood transfusions that the National Health Act, B.E. 2550 have had the form of  

consent given in, but the legal is not clear enough to prevent potential legal and ethical issues,  

Including no specific penalty for violating the will of the patient. Occasionally if any cases are  

expected that the intention of the patient will be adversely consequences, such as rejection of blood 

transfusions in the risk condition that the patient must be rescued by urgent blood transfusions. It 

ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของแพทย์

เมื่อผู้ป่วยใช้สิทธิปฏิเสธกำรรักษำพยำบำลด้วยกำรเปลี่ยนถ่ำยโลหิต
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has shown contrary rights to civic duties, public order and good morals, contrary to human rights 

principles, and the Constitution of the Kingdom of Thailand. It will also cause doctors to be worried 

and unable to perform smoothly, even if there is a law to have the duty to help until the patient is 

out of danger, but there is no law to prevent the doctor from being liable. Therefore, that should 

be amend the law in order to create clarity condition for refusal treatment in general cases. It will 

have been a medical standard in the form of laws that contain content about the practical rules 

of medical practitioners regarding patient’s refusal treatment. As such this will result in a smooth  

operation of the medical department and the effectiveness of public health work in the overall picture.

Keywords: patients’ rights, refusal treatment, blood transfusion

บทน�ำ
 สิทธิของผู้ป่วยที่จะรับการรักษาพยาบาลและการ

ปฏิเสธการรักษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ

รับบรกิารทางด้านสาธารณสขุทีพ่งึจะได้รบัจากภาครฐั และ

ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแจ้งข้อมูล

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ผู ้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย

อย่างเพียงพอเพ่ือขอความยินยอมในการรักษาพยาบาล 

รวมถึงการเคารพสิทธิของผู้ป่วยที่จะปฏิเสธการรักษาที่

ไม่ต้องการด้วย ในส่วนของสิทธิปฏิเสธการรักษาเป็นสิทธิ

ท่ีได้รับการรับรองในวงการแพทย์และวงการกฎหมายใน

ระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมสมัชชาขององค์การ

อนามัยโลก (World Health Assembly) ค.ศ.1970 ท่ีมี

มติว่า “สิทธิที่จะมีสุขภาพดี (The right of health) เป็น

สิทธิพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน” และตามที่สิทธิมนุษย

ชนด้านคุณภาพตามที่องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนดไว้ 

เมื่อ ค.ศ.1976 ไว้ ว่าผู้ป่วยมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา  

(The right to refuse treatment) ได้

 การปฏิเสธการรักษาเป็นหน่ึงในสิทธิผู้ป่วยที่ได้

รับการรับรองให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธ

บริการด้านสาธารณสขุโดยอาศัยหลกัความยนิยอมอนัท�าให้

แพทย์มีอ�านาจหรือปราศจากอ�านาจกระท�าต่อร่างกาย

ของผู้ป่วยได้ แต่ในขณะเดียวกันการปฏิเสธการรักษาใน

บางสถานการณ์ก็กระทบต่อหน้าที่ตามกฎหมายหรือศีล

ธรรมอันดีของสังคมหรือบุคลากรทางการแพทย์ หากว่า

การปฏิเสธการรักษานั้นท�าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในฉับ

พลันนั้นหรือกรณีท่ีญาติของผู้ป่วยไม่ทราบเจตนาปฏิเสธ

การรักษาของผู้ป่วยก็ย่อมท�าให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการ

ปฏิบัติงานของแพทย์จนท�าให้เกิดคดีความขึ้นสู่ศาลอย่าง

ไม่จ�าเป็น

 ขณะนีก้ารแพทย์และสาธารณสขุของประเทศไทย

ก�าลังพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพเอเชีย (Center 

of Excellent Healthcare – Medical Hub) ของประเทศ

ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอนาคตส�าหรับทวีป 

โดยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบหลายประการที่ท�าให้ชาว

ต่างชาติเลือกเข้ามารับบริการสาธารณสุขของไทย เช่น 

สถานพยาบาลไทยเป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับจากต่าง

ประเทศ แพทย์ไทยได้รับการยอมรับด้านความสามารถใน

ระดับสากล อัตราค่าบริการทางการแพทย์ของไทยยังไม่สูง

เกินไปกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผู้ให้บริการแทบทุกประเภท

ของไทยมคีวามเตม็ใจให้บรกิารสงู (service mind) เป็นต้น 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ท�าให้เกิดการดึงดูดผู้รับบริการ

สาธารณสุขท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เงื่อนไขจากฝ่าย

ผู้ป่วยในด้านการตัดสินใจรับหรือปฏิเสธบริการสาธารณสุข

ของผู้ป่วยก็ย่อมมีความแตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ การตัดสิน

ใจเพือ่รบัการรกัษาพยาบาลของผูป่้วยบางกลุม่อาจมเีงือ่นไข

การรักษามากกว่าความต้องการทางด้านวิธีการมากกว่าผล

การรักษา ไม่ว่าเป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทาง

ความเช่ือก็ตาม ในหลายประเทศยอมรับการปฏิเสธการ

รักษาแม้เป็นเพราะความเช่ือทางศาสนา เช่นกรณีของการ
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ปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิตของผู้ป่วยที่มีความเชื่อในลัทธิ

พยานพระยะโฮวาห์ รวมถึงมีค�าตัดสินของศาลสูงเรื่องการ

ปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิตเพราะเห็นว่าแพทย์ต้องเคารพ

และพึงปฏิบัติตามหลักศาสนาดังกล่าว แต่ยังมีอีกหลาย

กรณีที่รัฐและแพทย์มีอ�านาจบังคับให้ผู้ป่วยรับการรักษา

ที่ตนเองแสดงเจตนาปฏิเสธ เช่น การให้ผู้ป่วยเด็กรับการ

ถ่ายเลือดเพื่อประโยชน์สูงสุด (Best Interests) ของเด็ก

เอง (The Guardian New, 2014)

กำรเปลี่ยนถ่ำยโลหิต

 ในร่างกายมนุษย์นั้นโลหิตมีหน้าที่ส�าคัญหลาย

อย่าง ได้แก่ ขนส่งก๊าซออกซิเจนจากการหายใจเข้า และ

ขนส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเมื่อหายใจ

ออก มีหน้าที่ในการขนส่งอาหารโดยการดูดซึมสารอาหาร

จากกระเพาะอาหารและล�าไส้เข้าสู่กระแสโลหิตแล้วไหล

เวียนผ่านไปยังตับ และส่งต่อให้เซลล์เน้ือเยื่อของอวัยวะ

โดยเฉพาะจากต่อมไร้ท่อ ให้สามารถส่งต่อไปสู่อวัยวะ 

ต่าง ๆ  ที่ต้องการสารสังเคราะห์ชนิดนั้น ๆ  นอกจากนี้ โลหิต

ยังมีหน้าที่รักษาดุลของน�้าและเกลือแร่ ปรับระดับอุณหภูมิ

ในร่างกายให้คงที่ด้วยการไหลเวียนของโลหิตไปท่ัวร่างกาย 

ส่วนประกอบของโลหิตอย่างเม็ดโลหิตขาวก็ท�าหน้าท่ีใน

การป้องกันการติดเชื้อ และสร้างภูมิคุ้มกันในแก่ร่างกาย 

(งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 

 2558)

 เมื่อร่างกายของมนุษย์สูญเสียโลหิตมากถึงขั้น

ท�าให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ การถ่ายโลหิตหรือการเปลี่ยน

ถ่ายโลหิต (Blood transfusion)ก็เป็นการรักษาทางการ

แพทย์อย่างหนึ่งที่มักถูกน�ามาใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย โดย

การถ่ายโลหติเป็นการช่วยเพิม่ระดับของเซลล์เลอืดหรอืส่วน

ประกอบของเลือดอื่นๆ อาทิ เม็ดเลือดแดง (red cells), 

เมด็เลอืดขาว (while cells), เกลด็เลอืด (platelets), เลอืด

กลุ่มพลาสมา (plasma) และ cryoprecipitate ทั้งยังช่วย

รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

วิธีการรักษานี้ก็อาจมีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดข้ึนได้การ

มีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเกิดขึ้นในขณะให้หรือหลังให้

เลือด (ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2555, น. 85-86) 

โดยอาจมีโอกาสติดเชื้อที่ปนเปื้อนมาในโลหิตได้ เช่น เช้ือ

ตับอักเสบเอ-อี (HAV, HBV, HCV, HDV,HEV) เช้ือ CMV 

(Cytomegalovirus) , EBV (Epstein-Barr Virus)

สิทธิปฏิเสธกำรรักษำพยำบำลด้วยกำรเปลี่ยนถ่ำยโลหิต

 แม้ว ่าการเปลี่ยนถ่ายโลหิตจะเป็นการรักษา

พยาบาลท่ีเป็นผลดีกับร่างกายของผู้ป่วยในรายท่ีมีข้อบ่ง

ช้ีเฉพาะนั้นเพียงใด หากแต่สิทธิเด็ดขาดในการยินยอมให้

แพทย์กระท�าการใด ๆ ต่อร่างกายนั้นย่อมเป็นของผู้ป่วย

เอง ตัวอย่างของเหตุแห่งการปฏิเสธการรักษาเปลี่ยนถ่าย

โลหิต ได้แก่

 1. เหตุผลทางความเช่ือด้านศาสนา เช่น ผู้ป่วยที่

นับถือนิกายพยานพระยะโฮวาห์ (Jehovah’s witnesses) 

จะมีความเช่ือทางศาสนาเก่ียวกับโลหิตว่า เมื่อโลหิตออก

จากร่างกายของตนไปแล้วถือว่าเป็นสิ่งสกปรก ไม่สามารถ

น�ากลับมาให้ตนเองอีก ทั้งในรูปของอาหารหรือการรักษา

พยาบาลก็ตาม (อภิชัย ลีละสิริ, 2554, น.197)

 2. ปัญหาสุขภาพจิต โดยปัญหาสุขภาพจิตที่อาจ

ท�าให้เกิดความขัดข้องไม่น้อยในการปฏิบัติงานของแพทย์

ในหลายแขนงคือ โรคประสาท (Neurosis of Anxiety 

Disorder) เป็นความผิดปกติทางจิตใจชนิดหนึ่ง มีอาการ

แสดงทั้งร่างกายและจิตใจ อาการที่เด่นคือ ความวิตกกังวล 

ซึง่อาจแสดงออกมาโดยตรงหรอืเกบ็กดไว้แล้วแสดงออกมา

ในลักษณะอื่น ๆ แล้วแต่กลไกของจิตใจ หากกล่าวอย่าง

เจาะจงในเรื่องอุปสรรคของการรักษาพยาบาลโดยการ

เปลี่ยนถ่ายโลหิตนั้น หากมีผู้ป่วยที่เป็นโรคกลัว (Phobia) 

ซ่ึงโดยเฉพาะโรคกลัวเลือด (Hemophobia) ไม่ว่าจะเป็น

กลวัเมือ่เหน็เลอืดกลวัการฉดียา หรอืกลวัเลอืดจากบาดแผล 

โรคกลัวชนิดนี้จะมีอาการเป็นลมร่วมด้วย ความดันโลหิต

ลดลงต�่ามากจนอาจเป็นอันตรายได้ที และจากการกลัว

เลือดนี้เองอาจมีผลต่อการตัดสินใจปฏิเสธการรักษาใด ๆ 

ท่ีต้องมีความเก่ียวข้องกับเลือดของผู้ป่วยรายนั้น ๆ ด้วย 

เช่น เมื่อแพทย์แจ้งแก่ผู้ป่วยที่มีอาการกลัวเลือดว่าต้อง

มีการรักษาโดยการเปลี่ยนถ่ายโลหิต ผู้ป่วยอาจจะแสดง

อาการปฏิเสธอย่างชัดเจนก่อนได้ฟังรายละเอียดการรักษา

จริง ๆ ด้วยความรู้สึกต่อต้านการที่ต้องรับรู้ว่าตนต้องมี

ความเก่ียวข้องกับเลือด เป็นต้น

 3. ปัญหาภาระค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาลโดย

การเปลีย่นถ่ายโลหติ อาจแยกพจิารณาได้เป็นกรณอีบุตัเิหตุ

หรือการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ผู้ป่วยสูญเสียโลหิตจ�านวนมาก

จึงต้องได้รับการถ่ายโลหิตเข้าไปทดแทน กรณีการบ�าบัด

รักษาโรคเรื้อรังท่ีต้องท�าการเปลี่ยนถ่ายโลหิตเป็นประจ�า

ซึ่งแม้ว่าในประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
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ชาติที่แบ่งเบาภาระการรักษาบางส่วนส�าหรับผู้ป่วยท่ีเข้า

เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ แต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกกรณีและค่าใช้

จ่ายอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ (ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560, น. 6-7) เช่น ผู้ป่วย

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติส่วนใหญ่ต้องเดินทางเข้าไปรับบริการการให้โลหิตและ

ยาขับเหล็กที่โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด ท�าให้เกิดความ

แออัดและผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ 

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู้ป่วยหลายรายถอดใจกับการ

เข้ารับการเปลี่ยนถ่ายโลหิตและปฏิเสธที่จะรับการรักษา

นั้นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นและต้องมีอย่าง

ต่อเน่ือง

 จากการศึกษากฎหมายและแนวค�าวินิจฉัยของ

ศาลเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ป่วยปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิต ใน 5 

ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

และญี่ปุ่น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่มีกลุ่มประชากรซึ่ง

นบัถอืศาสนาคริสต์นกิายพยานพระยะโฮวาห์อนัมคีวามเชือ่

และหลักปฏิบัติของศาสนาโดยการปฏิเสธการรับโลหิตเข้า

สู่ร่างกาย เมื่อผู้ป่วยแสดงความประสงค์ที่จะปฏิเสธการ

เปลี่ยนถ่ายโลหิต ในกรณีปกติทั่วไปย่อมเป็นสิทธิส่วนตัว

โดยแท้ รวมถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาเป็นเรื่องท่ีทุก

ประเทศให้ความส�าคัญและให้อิสระแก่พลเมืองของตน แต่

เมื่อการแสดงเจตนาในการปฏิบัติตามความเชื่อนั้นมีความ

เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามจริยธรรม

อย่างแพทย์ โดยปรากฏบ่อยครัง้ว่า ผูป่้วยนัน้ได้แสดงเจตนา

ปฏิเสธการรับโลหิตไว้ต่อแพทย์หรือแสดงไว้ในเวชระเบียน

การรักษาว่า หากต้องมีการรักษาด้วยโลหิตแล้ว ผู้ป่วยนั้น

ขอปฏิเสธการรักษาดังกล่าว เช่นนี้ การรักษาที่กระท�าต่อผู้

ป่วยต้องเป็นไปโดยความยินยอมโดยแท้ของผู้ป่วย แพทย์

ไม่อาจขัดความประสงค์นั้นได้ โดยค�าวินิจฉัยส่วนใหญ่เป็น

ไปในทิศทางว่า การปฏิเสธการรักษาโดยทั่วไปย่อมต้องได้

รับความเคารพเจตจ�านงดังกล่าวโดยผู้ปฏิบัติงานทางการ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าการปฏิเสธการรักษานั้นจะเกิด

จากความเชื่อทางศาสนาหรือและเป็นอันตรายแก่ชีวิตของ

ผู้ป่วยก็ตาม หากผู้ป่วยนั้นมิใช่ผู ้ไร้ความสามารถในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง เมื่อใดที่แพทย์ผู้ได้

ทราบเจตนาดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืนต่อความไม่ยินยอมรับ

การรกัษาน้ันถอืว่ากระท�าละเมดิต่อผูป่้วย ตวัอย่างทีช่ดัเจน

คือ Medical Treatment Act 1988 แห่งรัฐวิคตอเรีย 

ประเทศออสเตรเลียที่มีข้อบัญญัติชัดแจ้งในเรื่องนี้รวมถึงมี

การก�าหนดโทษส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ท่ีฝ่าฝืน

ความจ�านงอันได้ท�าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

 ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏว่าผู้ป่วยนั้นเป็นผู้

ป่วยเด็กซ่ึงรัฐจ�าเป็นต้องคุ้มครองสวัสดิภาพของพลเมือง

เด็ก  แพทย์อาจด�าเนินการใด ๆ  เพื่อท�าให้ผู้ป่วยเด็กนั้นได้

รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือทันท่วงทีเพื่อรักษาชีวิตเด็ก

นั้น แม้จะขัดต่อความต้องการของเด็กเองหรือขัดต่อความ

ประสงค์ของผูแ้ทนโดยชอบธรรมทีต่ดัสนิใจในเรือ่งทีแ่พทย์

เห็นตรงกันข้ามว่า หากไม่ได้รับการรักษาแล้วย่อมไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยเด็ก ดังเช่นค�าวินิจฉัยของศาลประเทศ

อังกฤษและศาลแคนาดา โดยอาจด�าเนินการรักษาไปตาม

ท่ีเห็นควรก่อน หากว่าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ปกครอง

ไปยื่นค�าร้องคัดค้านการกระท�าดังกล่าวของแพทย์ ในเรื่อง

นี้ศาลก็มักจะมีค�าสั่งให้ยกค�าคัดค้านดังกล่าวโดยให้เหตุผล

ว่า แพทย์ได้ท�าไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กนั้นแล้ว

กำรปฏิเสธกำรเปลี่ยนถ่ำยโลหิตในประเทศไทย

 ในประเทศไทยยงัไม่พบปัญหาทีเ่กดิจากการปฏเิสธ

การรักษาอย่างชัดเจน รวมถึงปัญหาการปฏิเสธการเปลี่ยน

ถ่ายโลหิตด้วย เคยมีแต่เพียงการสอบถามความเห็นไปยัง

ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องการปฏิเสธการ

ถ่ายโลหิตของกลุ่มศาสนาคริสเตียนพยานพระยะโฮวาห์ 

เรื่องเสร็จที่ 250/2546 โดยสามารถสรุปได้ออกมาเป็น 

2 กรณี คือ ในกรณีผู้ป่วยที่ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย

ถึงชีวิต หากเป็นการแสดงเจตจ�านงไว้ล่วงหน้าของผู้ป่วย

ในขณะที่มีความรู้สึกผิดชอบส�าหรับตนเองในการปฏิเสธ

การรักษาใดๆ ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่พลเมืองและไม่ขัด

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดัง

นั้น แพทย์สามารถปฏิบัติตามเจตจ�านงดังกล่าวของผู้ป่วย

ได้  และในกรณีท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและตาม

มาตรฐานของการประกอบวชิาชพีเวชกรรม แพทย์ผูใ้ห้การ

รกัษาจ�าเป็นต้องใช้วธิกีารรกัษาโดยการถ่ายโลหติเท่านัน้จงึ

จะสามารถช่วยชวีติผูป่้วยไว้ได้ ในกรณนีีก้ารแสดงเจตจ�านง

ดังกล่าวของผู้ป่วยย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีพลเมืองและ

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

และตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น แพทย์จึงไม่สามารถปฏิบัติตาม

เจตจ�านงของผู้ป่วยได้ และหากแพทย์เห็นผู้ป่วยตกอยู่ใน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 5

ภยันตรายแห่งชีวิตซึ่งตนอาจช่วยได้ แต่ไม่ช่วยตามความ

จ�าเป็นซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 374 แห่งประมวล

กฎหมายอาญา นอกจากนั้นยังเป็นการกระท�าท่ีฝ่าฝืน

จริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมอีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2550 มีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ท�าให้สิทธิผู้

ป่วยในระบบสุขภาพของประเทศไทยมีความเป็นรูปธรรม

มากขึ้น และยังมีกฎหมายที่มีความใกล้เคียงและเกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาระบบสทิธผิูป่้วยในประเทศไทยซึง่ถูกประกาศ

ใช้ในช่วงเวลาเดยีวกนักค็อื พระราชบญัญตัสิขุภาพจติ พ.ศ.

2551 และพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

 สิทธปิฏเิสธการรกัษาพยาบาลหรอืบรกิารทางการ

แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติ แยกออกเป็น 

2 ส่วนคือ การปฏิเสธไม่รับบริการสาธารณสุข ตามมาตรา 

8 วรรคหนึ่ง ซึ่งมาตรานี้ใช้ค�าว่า “การบริการสาธารณสุข” 

เป็นขอบเขตของกจิการทีต้่องมกีารขอความยนิยอม ซึง่ตาม

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ได้ให้ความหมาย

ไว้ว่า บริการต่าง ๆ  อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการ

ป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ

ตรวจวนิิจฉยัและบ�าบดัสภาวะความเจบ็ป่วย และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน” และบุคคลท่ี

ต้องท�าการขอความยนิยอม ได้แก่ บคุลากรด้านสาธารณสขุ 

ซึ่งหมายถึง ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่มีกฎหมาย ระเบียบ 

หรือข้อก�าหนดรองรับ อีกส่วนหนึ่งคือ การปฏิเสธการรับ

การรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต ตามมาตรา 

12 โดยให้ผู้ป่วยมีสิทธิท�าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์

จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายใน

วาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการ

เจ็บป่วยได้ ทั้งนี้ ถือเป็นการให้สิทธิการผู้ป่วยอย่างเต็มท่ี 

2 ประการ คือ สิทธิที่จะแสดงความจ�านงเกี่ยวกับวิธีการ

รกัษาพยาบาล และสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการรกัษาพยาบาล โดย

เป็นสิทธิที่เปิดไว้ให้บุคคลสามารถเลือกการรักษาพยาบาล

ไว้ล่วงหน้าในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะ โดยใช้สิทธิแสดง

เจตนาไว้ล่วงหน้าเกีย่วกบัการรบัการรกัษาพยาบาลในวาระ

สุดท้ายแห่งชาติเพื่อจะได้ตายอย่างสงบหรือตามธรรมชาติ 

รวมทั้งใช้สิทธิในการปฏิเสธการรับการรักษาพยาบาลด้วย

เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่กระท�าไปเพียงเพื่อยืด

ความตายซึ่งมิได้ช่วยให้ชีวิตฟื้นคืนกลับมา จึงอาจกล่าว

ได้ว่า การบัญญัติให้มีสิทธิตามมาตรา 12 น้ัน เป็นเรื่อง

การรักษาสิทธิในส่วนของการปฏิเสธท่ีจะไม่รับการรักษา

พยาบาลในห้วงสุดท้ายของชีวิตท่ีไร้สติสัมปชัญญะแล้ว

เท่านั้น และผู้ให้บริการจะต้องยุติการรักษาพยาบาลตามที่

ผู้ป่วยได้แสดงเจตนารมณ์ไว้ในหนังสือ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการยัง

คงต้องให้การรักษาแบบประคับประคอง (Palliative care) 

ท่ีจะบรรเทาความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานเท่าท่ีจ�าเป็น

บทสรุป
 เรื่องสิทธิปฏิเสธการรักษาในประเทศไทยอาศัย

หลกัความยนิยอมเพือ่ให้แพทย์รกัษาพยาบาลอนัมลีกัษณะ

ของการกระท�าต่อร่างกาย โดยก่อนที่แพทย์จะท�าการ

รักษาจะต้องขอความยินยอมจากผู้ป่วยหรือผู้แทนของผู้

ป่วยในกรณีท่ีผู้ป่วยไม่สามารถให้ความยินยอมเองได้ หาก

การรักษาพยาบาลใดกระท�าไปโดยฝ่าฝืนต่อความยินยอม

อาจถือเป็นกระกระท�าละเมิดต่อร่างกายและอนามัยของผู้

ป่วย (นิรมัย พิศแข ณ อยุธยา, 2561, น. 66) ต่อมาเมื่อ

มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้มีการน�า

เรื่องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สิทธิการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ตัวเอง และสิทธิการปฏิเสธการรักษาอันเป็นสิทธิพื้นฐาน

ของผู้ป่วยมาบัญญัติไว้เป็นแนวทางส�าหรับบุคลากรด้าน

สาธารณสุขที่ให้ปฏิบัติตามสิทธินั้น ประกอบกับมีแนว

ปฏิบัติตามค�าประกาศสิทธิผู้ป่วยของสมาคมวิชาชีพด้าน

สุขภาพท่ีได้ประกาศหลักการรับรองสิทธิผู้ป่วยให้เป็นแนว

ปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพก่อนนั้นด้วย

 ส�าหรับการเปลี่ยนถ่ายโลหิต เป็นการรักษา

พยาบาลที่ต้องมีการถ่ายโลหิตเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยท่ีมีข้อ

บ่งชี้ว่าต้องรับการรักษาโดยการทดแทนโลหิตที่ร่างกาย

สูญเสียให้กลับไปอยู่ในระดับปกติ วิธีการรักษาความเจ็บ

ป่วยดังกล่าวแม้จะท�าให้ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคได้ แต่

หากการรักษานั้นไม่เป็นท่ีต้องประสงค์ของผู้ป่วยเพราะผู้

ป่วยได้แสดงเจตนาปฏิเสธวิธีการรักษาด้วยเหตุผลส่วนตัว 

เช่น เหตุจากหลักปฏิบัติตามค�าสอนของศาสนา เหตุจาก

การไม่อาจทนความเจ็บปวดจากการรักษาได้ต่อ เป็นต้น 

เช่นนี้แพทย์ก็ต้องปฏิบัติตามความประสงค์นั้น แต่ในบาง

กรณีการใช้สิทธิของผู้ป่วยอาจมีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อ

หน้าท่ีพลเมืองและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ได้อันเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนต่อหลักการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และรัฐธรรมนูญ

ฉบับก่อนหน้าที่รับรองในเรื่องดังกล่าวไว้เช่นกัน ดังนี้ การ
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ใช้สิทธิในลักษณะเช่นนั้นจึงไม่อาจปฏิบัติตามได้ ดังนั้น 

สามารถสรุปปัญหาในเรื่องนี้ได้ 3 ประเด็น คือ

 1. ปัญหาเกี่ยวกับสภาพการใช้สิทธิปฏิเสธการ

รักษาของผู้ป่วย

 การตัดสินใจรับรักษาพยาบาลนั้นเป็นสิทธิส่วน

ตัวของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีความจ�านงที่จะไม่รับการรักษา

อย่างใดแล้ว แพทย์ย่อมไม่อาจท�าการรักษาผู้ป่วยได้ ใน

ประเทศไทยได้รับรองสิทธิการปฏิเสธการรักษาพยาบาล

ไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.

2550 โดยการแสดงเจตนาไม่รับการเปลี่ยนถ่ายโลหิต

นั้นก็อาจถือเป็นเรื่องการแสดงเจตนาไม่รับบริการบริการ

สาธารณสุขตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง ตอนท้าย ผู้ป่วยที่

ประสงค์จะปฏเิสธการรบัโลหติต้องได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัการ

รักษาที่ต้องรับการเปลี่ยนถ่ายโลหิต วิธีการรักษา ผลของ

การรับการรักษาและการไม่รับการเปลี่ยนถ่ายโลหิต และ

การรักษาทางเลือกที่อาจทดแทนการเปลี่ยนถ่ายโลหิตได้ 

 การปฏิเสธการรักษาของผู้ป่วยอาจสอดคล้องกับ

กรณีผู้ป่วยที่ใช้สิทธิที่จะตาย (The right to die) ได้ หาก

ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยหรือการมีชีวิต

อยู่ด้วยเคร่ืองมือทางการแพทย์และไม่อาจช่วยเหลือตัว

เองได้ โดยการท�าการุณยฆาตซึ่งมีลักษณะเป็นการเลือก

ใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาและสิทธิเลือกที่จะตายเองโดยคง

ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส�าหรับประเทศไทยรับรอง

สิทธิที่จะตายอย่างสมศักดิ์ศรีในรูปแบบของ passive 

euthanasia โดยการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ

สาธารณสุขตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งแตกต่างจากการปฏิเสธการรับ

บรกิารสาธารณสขุในมาตรา 8 ของพระราชบญัญตัเิดยีวกนั 

เพราะเหตุผลของการมีหนังสือปฏิเสธการรับบริการตาม

มาตรา 12 น้ันโดยหลักก็เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ตัดสินใจก�าหนดสิทธิที่จะตายของตนเองเฉพาะกรณี

ที่เป็นการรักษาเพื่อยืดเวลาการตายในวาระสุดท้ายของ

ชีวิตเท่าน้ัน หากแต่ความมุ่งหมายของผู้ป่วยที่ปฏิเสธการ

รักษาโดยในกรณีการปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิตทุกกรณี

นั้นเป็นเรื่องการใช้สิทธิในการตัดสินใจเพื่อก�าหนดสิทธิใน

ชีวิตและร่างกายของตนเองรวมถึงวิธีการรักษาต่าง ๆ ไม่

ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ แม้จะมีความเสี่ยงที่อาจท�าให้ถึงแก่

ความตายและใกล้เคียงที่จะเป็นก�าหนดการตาย แต่ก็หา

ใช่การแสดงเจตนาเพื่อก�าหนดการตายไม่ เพราะผู้ป่วย

ได้แสดงความยินยอมในการรักษาอื่นเพื่อการคลอดบุตร

ย่อมแสดงถึงความคาดหวังให้การรักษานั้นส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยเวชปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบ

วิชาชีพสามารถท�าหัตถการใด ๆ เพื่อช่วยชีวิตของผู้ป่วย

หากตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินตามหน้าท่ีของตน ยกเว้นเพียง

แต่การถ่ายโลหิตเข้าสู่ร่างกายเท่านั้นท่ีผู้ป่วยปฏิเสธ ทั้งนี้ 

เรื่องการปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิตต่างจากการน�าเครื่อง

มือทางการแพทย์ช่วยประคองชีวิตไว้ตรงที่การน�าโลหิต

เข้าสู่ร่างกายเป็นเรื่องที่ไม่อาจท�าการแก้ไขได้ในภายหลัง

หากทราบว่าผู้ป่วยไม่ต้องการน�าโลหิตใด ๆ เข้าสู่ร่างกาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีมีความเช่ืออย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับ

การปฏิเสธการรับโลหิต อาจต้องติดอยู่กับความรู้สึกผิด

บาปตลอดชีวิตที่ไม่อาจท�าตามปณิธานได้ ต่างจากการ

รักษาพยาบาลด้วยการใช้เครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ 

เช่น เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น ซ่ึงแม้การถอดเครื่องช่วย

หายใจจะเป็นการยุติการรักษาและท�าให้ผู้ป่วยถึงแก่ความ

ตาย หากเป็นไปตามเจตนาท่ีผู้ป่วยได้แสดงไว้อย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายและหลักการทางการแพทย์ ย่อมไม่มีเหตุผล

ที่จะท�าให้แพทย์ฝ่าฝืนการใช้สิทธิตามเจตนาเช่นนั้นของผู้

ป่วยได้

 อย่างไรกต็าม ขัน้ตอนการแจ้งข้อมลูการรกัษาเพือ่

ให้ผู้ป่วยเข้าใจและตกลงรับการรักษาตามพระราชบัญญัติ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 8 ในเรื่องการปฏิเสธ

การรับบริการสาธารณสุขเป็นการก�าหนดแนวปฏิบัติของ

แพทย์ในเรื่องการแจ้งข้อมูลการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้า

ถึงสิทธิการรับข้อมูลอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้บัญญัติถึงหลัก

การยกเว้นความผิดอย่างชัดแจ้งดังเช่นมาตรา 12 ในพระ

ราชบัญญัติเดียวกันอันเป็นเรื่องหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธ

การรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต จึงไม่

อาจตีความได้อย่างชัดเจนว่า แพทย์ไม่ต้องรับผิดจากการ

ปฏบิตัติามความประสงค์ของผูป่้วย รวมถงึกรณตีามมาตรา 

8 วรรคท้ายที่ยกเว้นให้บุคลากรด้านสาธารณสุขไม่ต้อง

ท�าตามข้ันตอนเรื่องการแจ้งข้อมูลการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วย

ให้ความยินยอม หรือแม้ในกรณีท่ีผู้ป่วยได้ใช้สิทธิปฏิเสธ

อย่างชัดแจ้งแล้ว แพทย์จะพ้นความรับผิดเมื่อเกิดผลร้าย

จากการที่แพทย์งดท�าการรักษาบางอย่างตามเจตนาของ

ผู้ป่วย

 ส�าหรับกรณีท่ีผู้ป่วยเป็นผู้ท่ีไม่อาจแสดงเจตนาได้

ด้วยตนเอง เช่น ผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ป่วยซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต 
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เป็นต้น  แม้การใช้สิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเป็นการ

ใช้สิทธิเพื่อการอันส่วนตัวและจ�าเป็นต่อการด�ารงชีพ แต่

บุคคลเหล่าน้ันเป็นกลุ่มบุคคลที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง

เป็นพิเศษ การให้ความยินยอมหรือปฏิเสธการรักษาจึงต้อง

กระท�าการโดยผู้แทนหรือกระท�าร่วมกับผู้แทนอยู่เสมอ 

ทั้งนี้ หากการตัดสินใจของผู้แทนเป็นเรื่องการห้ามไม่ให้

แพทย์ด�าเนินการรักษาผู้ป่วย แต่ตามความเห็นของแพทย์

แล้วการรักษานั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย แพทย์ก็

มีอ�านาจในการด�าเนินการรักษาต่อไปได้โดยไม่ปฏิบัติตาม

ค�าส่ังของผูแ้ทนได้ อย่างไรกต็าม ในประเทศไทยยงัคงอาศยั

ตามค�าประกาศสทิธผิูป่้วยทีก่�าหนดให้เดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่าอายุ 

18 ปีบริบูรณ์และผู้ที่มีความบกพร่องทางกายหรือทางจิต

ซึง่ไม่สามารถใช้สทิธด้ิวยตนเองได้เป็นแนวปฏบิตัเิพือ่ความ

ยินยอมทางการแพทย์จากบุคคลใกล้ชิดของผู้ป่วยนั้น ดัง

นั้น การด�าเนินการรักษาตามความต้องการของผู้ใช้สิทธิ

แทนผูป่้วยต้องพจิารณาประกอบกบัหลกัจรยิธรรมทางการ

แพทย์และหลักประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นรายกรณีไป 

(แสวง บุญเฉลิมวิภาสและไพศาล ลิ้มสถิต, 2554, น. 97)  

โดยแพทย์ที่ให้การรักษาจะต้องพยายามอธิบายข้อมูลให้

บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือญาติที่ให้การดูแลผู้ป่วยซ่ึงไม่

อาจแสดงเจตนาได้ด้วยตนเองเข้าใจ พร้อมทั้งเสนอวิธีการ

รักษาที่เห็นชอบร่วมกัน

 2. ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เมื่อผู้ป่วย

ปฏิเสธการรักษาพยาบาล

 การใช้สิทธิปฏิเสธการเปลี่ยนถ่ายโลหิตของผู ้

ป่วยในประเทศไทยตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคย

พิจารณาเรื่องการปฏิเสธการถ่ายโลหิตของกลุ่มศาสนา

คริสเตียนพยานพระยะโฮวาไว้ในเรื่องเสร็จที่ 250/2546 

เป็นข้อปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนมีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ

การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ในขณะนี้ที่มีการบังคับใช้

กฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการ

แพทย์ฉุกเฉินแล้ว ในการปฏิเสธการรักษากรณีท่ัวไป ผู้

ป่วยหรือผู้รับบริการสาธารณสุขทุกคนย่อมมีสิทธิปฏิเสธ

การเปลี่ยนถ่ายโลหิต แม้ว่าการปฏิเสธน้ันจะเป็นผลเสีย

ต่อสุขภาพของบุคคลน้ันก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลัก

สิทธิผู ้ป่วยและหลักจริยศาสตร์ทางการแพทย์ท่ียอมรับ

กันทั่วไป และแพทย์ไม่ควรต้องรับผิดจากการปฏิบัติตาม

ความจ�านงเช่นนั้น

 กรณีที่การปฏิเสธการถ่ายโลหิตนั้นจะท�าให้ผู ้

ป่วยเป็นอันตรายแก่ชีวิต แพทย์จ�าเป็นต้องช้ีแจงถึงผลดัง

กล่าวต่อผู้ป่วยอย่างชัดเจน และหากไม่มีเหตุผลอ่ืนแล้ว 

แพทย์ก็น่าจะต้องเคารพในสิทธิการตัดสินใจของผู้ป่วย  

แต่หากมีเหตุผลในด้านของความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม

อันดีของประชาชน หรือเป็นเรื่องประโยชน์ของรัฐก็ต้อง

มีความชัดแจ้งว่าการแสดงเจตนาเช่นนั้นกระทบต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอย่างรุนแรง หรือมีผลกระ

ทบต่อความมั่นคงของรัฐอย่างรุนแรงซ่ึงแพทย์อาจด�าเนิน

การรักษาท่ีฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของผู้ป่วยได้ แต่กรณีเช่นนี้

ก็อาจมีปัญหาถึงความรับผิดของแพทย์ทั้งทางแพ่ง (ฐาน

ละเมิด) และทางอาญา (ความผิดต่อเสรีภาพ) ท้ังนี้เพราะ

ไม่มบีทบัญญตัท่ีิชัดเจนในเรือ่งนีท้ั้งในส่วนอ�านาจของแพทย์

ท่ีจะด�าเนินการและความรับผิดชอบของแพทย์ ผู้เขียนจึง

เห็นว่าควรต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบทบัญญัติส่วนนี้

 3. ปัญหาการเข้าแทรกแซงการตดัสนิใจการปฏเิสธ

บริการสาธารณสุขของผู้ป่วย

 โดยหลักบุคคลย ่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ

กระท�าการใด ๆ และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบ

กระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่

ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงไม่ถูกจ�ากัด

หรือห้ามไว้ตามในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น เรื่องการ

ปฏเิสธการรกัษากเ็ช่นกนั ในกรณทีีก่ารปฏเิสธการรกัษานัน้

มาจากเสรีภาพในการนับถือและปฏิบัติตามความเช่ือของ

ศาสนาซ่ึงเป็นสิทธิท่ีโดยความหมายตามลายลักษณ์อักษร

แล้วไม่สามารถจ�ากัดได้ แต่หากการใช้เสรีภาพนั้นยังมีข้อ

จ�ากัดในบทบัญญัตินั้นเอง ตามที่ปรากฏในมาตรา 31 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่า 

ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็น

อันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนี้ หากรัฐหรือ

แพทย์ทีท่�าการรกัษาพสิจูน์ได้ว่า การปฏเิสธการเปลีย่นถ่าย

โลหิตนั้นเป็นเรื่องท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของปวงชนชาว

ไทย เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และต่อความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ย่อมเป็น

เรื่องท่ีต้องถูกจ�ากัดการใช้เสรีภาพนั้น

การท่ีผู้ป่วยใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาแล้วท�าให้ตนเองต้อง
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เสี่ยงกับอันตรายหรือความตายนั้น อาจถือเป็นเรื่องที่สร้าง

ผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคอื ในกรณทีีผู่ป่้วยได้

ใช้เสรภีาพตดัสินใจเกีย่วกบัสขุภาพและร่างกายของตนโดย

ปฏิเสธการรักษาในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินและเป็นอันตราย

ต่อชีวิต เช่น ผู้ป่วยนั้นตกเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต แต่ผู้ป่วย

กลับปฏิเสธไม่ให้มีการปฐมพยาบาลหรือการปฏิบัติการ

ทางการแพทย์เพ่ือเยียวยาสถานการณ์อันตรายนั้น การ 

กระท�าดังกล่าวอาจถือเป็นการใช้สิทธิโดยละเมิดต่อหน้าท่ี

ของผูป้ฏบิตังิาน ท�าให้ผูป้ฏบิตักิารทางการแพทย์นัน้ไม่อาจ

ท�าให้การด�าเนินการนั้นบรรลุเป้าหมายอันเป็นเรื่องความ

ปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วยและไม่อาจบรรลุวัตถุประสงค์แห่ง

การปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของรัฐที่ต้องคุ้มครองชีวิต

และร่างกายของประชาชนในสงัคมได้ ถอืเป็นเรือ่งทีก่ระทบ

ต่อความมัน่คงทางสงัคมและเศรษฐกจิอนัเป็นส่วนหนึง่ของ

ความมั่นคงแห่งชาติเพราะการใช้สิทธิปฏิเสธการรักษานั้น

ย่อมส่งผลกระทบต่อการรกัษาชวีติอนัเป็นหน้าทีข่องแพทย์

ที่ต้องท�าการรักษาให้ผู้ป่วยอยู่ในอันตราย สถานการณ์เช่น

นี้จะต้องระวังเช่นเดียวกับกรณีการป้องกันการฆ่าตัวตาย  

 อย่างไรก็ตาม แม้การใช้สิทธิปฏิเสธการรักษาจะ

เป็นเรื่องสิทธิส่วนตัว (right of privacy) ที่ทุกคนจะต้อง

เคารพเจตนาที่ผู้ป่วยไม่ประสงค์ให้มีการเยียวยาชีวิตและ

ร่างกายของตนเอง แต่ก็มิใช่สิทธิเด็ดขาดที่ผู้ป่วยนั้นจะใช้

อย่างไรก็ได้  หากภาครัฐเล็งเห็นว่า การใช้สิทธิของผู้ป่วย

นัน้จะมผีลเป็นปฏปัิกษ์ต่อประโยชน์ส่วนรวม การจ�ากดัการ

ใช้สิทธิดังกล่าวของผู้ป่วยอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบต่อ

ความมั่นคงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีและหน้าที่ตามจรรยา

บรรณของผูป้ฏบัิตงิานด้านสาธารณสขุและให้ความคุม้ครอง

ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ท่ีปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตน  

 ดงันัน้แล้ว จงึเสนอให้มกีารสร้างมาตรฐานทางการ

แพทย์ในรปูของกฎหมายทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัแนวปฏบิตัขิอง

ผูป้ฏบิตักิารทางการแพทย์เรือ่งการปฏเิสธการรบัการรกัษา 

รวมถงึข้อกฎหมายทีย่กเว้นความรบัผดิให้แพทย์ทีไ่ด้ปฏบิตัิ

ตามความประสงค์อนัชัดแจ้งของผูป่้วย รวมถึงการมรีปูแบบ

การขอความยินยอมทางการแพทย์ท่ีเป็นมาตรฐานกลาง 

โดยความมุ่งหมายของการมีกฎหมายฉบับดังกล่าวก็เพื่อ

ให้ความคุ้มครองสิทธิผู ้ป่วยในการปฏิเสธการรักษาที่ไม่

ต้องการและให้ความคุ้มครองผู้ปฏิบัติการทางการแพทย์ผู้

กระท�าตามมาตรฐานและโดยสุจริตตามความมุ่งหมายของ

ผู้ป่วยแสดงออกอย่างชัดเจนไม่ต้องรับผิดหากเกิดอันตราย

แก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ป่วย โดยไม่ถือเป็นความ

ประพฤติท่ีมิชอบหรือเป็นความประพฤติท่ีผิดจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพ หรือไม่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา หรือ

ไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งในการปฏิบัติหน้าที่หรือด�าเนินการ

ต่อเนื่องเพื่อการรักษา ในทางตรงกันข้าม หากมีการฝ่าฝืน

หนังสือปฏิเสธการรักษานั้นจะรับโทษตามท่ีก�าหนด ทั้งนี้ 

อาจจะออกกฎหมายในรูปของกฎหมายกระทรวง เช่น

เดียวกับกรณีหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ

สาธารณสุขท่ีเป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้าย

ก็ได้
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บทคัดย่อ

 เนื่องด้วยผู้ป่วยจิตเวช คือ ผู้ที่มีความบกพร่องด้านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม จึงท�าให้ไม่สามารถด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ หรือในบางครั้งอาการอาจรุนแรงจนถึงขนาดเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือ

ทรัพย์สินของตนเองและบุคคลอื่น ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดให้จิตแพทย์สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชได้

ในกรณีที่ความลับดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ผู้อื่น หรือต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันสังคมจากภยันตรายที่อาจเกิด

ข้ึนจากผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็มีกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ยังขาดมาตรการท่ีส�าคัญหลายประการ 

กล่าวคือ กฎหมายมิได้ก�าหนดแนวทางที่ชัดเจนให้แก่จิตแพทย์ว่า จิตแพทย์ต้องเปิดเผยอย่างไร และเปิดเผยแก่ผู้ใดหรือ

หน่วยงานใด รวมถึงภายหลังที่จิตแพทย์เปิดเผยความลับท่ีอาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชแล้ว กฎหมายมิได้ก�าหนด

มาตรการในการด�าเนินการใดๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วยจิตเวช อีกทั้งมิได้มีบทบัญญัติให้ความคุ้มกัน

แก่จิตแพทย์ที่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวช ดังนั้นจิตแพทย์จึงเลือกที่จะไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชเพื่อหลีก

เลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มาตรการการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชไม่อาจบรรลุเจตนารมณ์ได้เท่าท่ีควร 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรให้แก้ไขกฎหมายท่ีก�าหนดให้จิตแพทย์เปิดเผยความลับ

ของผู้ป่วยจิตเวช โดยเพิ่มมาตรการทางกฎหมายดังนี้ 1. ก�าหนดให้การเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์

เป็นหน้าที่โดยบังคับตามกฎหมาย 2. บัญญัติความคุ้มกันให้แก่จิตแพทย์ท่ีเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวช 3. ก�าหนด

แนวทางการประเมินความเสี่ยงและและวิธีการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชที่ชัดเจนให้แก่จิตแพทย์ 4. จัดให้มีให้

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด�าเนินการป้องกันอันตรายจากผู้ป่วย 5. แก้ไขกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องให้

มีความสอดคล้องกัน

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ป่วยจิตเวช, จิตแพทย์, ความลับ

Abstract

 Psychiatric patient is the person who defects in his/her consideration, emotion and  

behavior which affects to irregular livelihood with others or such a deficiency is occasionally  

severe to the third person’s life or properties. Therefore, the disclosure of psychiatry’s confidentiality 

concept is appeared to prevent the public from psychiatry’s danger, in case of that confidentiality 

may be harming himself, the third person or the public. Presently, Thai law also has this provision,  

กำรเปิดเผยควำมลับที่อำจเป็นอันตรำยของผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์
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nevertheless, it is still absent of necessary provisions, namely it does not provide a clear guidelines for 

the psychiatrist that how do psychiatrist have to disclose? And disclose to whom or any organization? 

As well as, there is no proceeding to prevent the peril or harm from the patient. In addition, there is no 

immunity of the psychiatrist who discloses it, hence, avoiding from dilemma which may be occurring, 

he decides to keep the information secret. Consequently, the disclosure of confidentiality provision 

in Thai law could not be achieved intendment of law. To resolve such a problem and prevent third 

person or victim from peril of psychiatric patient and increasing effectiveness of the law, researcher 

suggests amending the law by 1. Make it a duty for psychiatrists to disclose serious harm caused by 

patients who are deemed dangerous. 2. Provided the immunity from civil and criminal liability to a 

psychiatrist who discloses it. 3. Provided clinical guideline and clinical standard of risk assessment 

setting the standard to all psychiatrists 4. Assigned organization and agent to protect public from such 

patients 5. Amending related law to be consistent with aforesaid measures.

Keywords: Psychiatric patient, Psychiatrist, Confidentiality

บทน�ำ
 ค�าว่า “ผู้ป่วย” มิได้หมายความถึงเพียงผู้ป่วย

ที่ไม่สบายเพราะโรคร้ายหรือบาดเจ็บทางกายเท่านั้น แต่

รวมถึงผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตด้วย โดยผู้ที่มีความผิด

ปกติทางจิตตามความในพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 

2551 คือ ผู้ที่มีอาการผิดปกติของจิตใจที่แสดงออกมาทาง

พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด ความจ�า สติปัญญา ประสาท

การรับรู้ หรือ การรู้เวลา สถานที่ หรือบุคคล รวมทั้งอาการ

ผิดปกติของจิตใจที่เกิดจากสุราหรือสารอื่นที่ออกฤทธิ์ต่อ

จิตและประสาท ซึ่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเหล่า

นี้ จะมีลักษณะแตกต่างจากผู้ป่วยทางกายธรรมดาทั่วไป 

กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวจะปฏิเสธอาการทางจิตของตัวเอง

และไม่ยอมไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการของตนและส่วน

มากบุคคลเหล่านี้มักมิได้มาพบแพทย์ด้วยตนเอง โดยผู้ที่

มีอาการทางจิตน้ันมักมาพบแพทย์เมื่ออาการทางจิตของ

ตนเริ่มลุกลามจนสร้างความเสียหายแก่ผู ้อื่นและสังคม

ท�าให้ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ หรือญาติ

พ่ีน้อง ดังน้ันผู้ป่วยจิตเวชจึงสมควรได้รับการรักษาและ

ดูแลอย่างใกล้ชิดจากจิตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อมิ

ให้ผู้ป่วยไปก่อปัญหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ในสังคมเนื่องด้วยความผิดปกติทางจิตของตนเอง

 ถึงแม้ว่าการก่ออาชญากรรมโดยผู ้ป่วยจิตเวช

จะไม่ได้ปรากฏข้ึนบ่อยครั้งในสังคม หากแต่ละครั้งที่เกิด

เหตุการณ์จากผู้ป่วยจิตเวชขึ้นมักสร้างความสลดใจให้แก่

ผู้พบเห็น เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชไม่อาจควบคุมจิตใจของ

ตนเองได้ ท�าให้การกระท�าใดๆ ท่ีผู้ป่วยจิตเวชได้กระท�า

ลงไป อาจผิดแผกไปจากการกระท�าของวิญญูชนท่ัวไป ซึ่ง

การกระท�าดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ป่วย ผู้

อื่นหรือสังคมก็เป็นได้ จากการศึกษาในเบ้ืองต้นพบว่า ผู้

ป่วยจิตเวชท่ีมีแนวโน้มอาจก่ออาชญากรรม ได้แก่ ผู้ป่วย

จิตเวชที่มีอาการในกลุ่มโรคจิตเภท กลุ่มโรคประสาท และ

กลุ่มโรควิกลจริต ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดการป้องกันสังคม

จากอันตรายดังกล่าวด้วยการบัญญัติกฎหมายให้จิตแพทย์

สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชได้ ในกรณีที่

ความลับนั้นอาจก่อความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อผู้

ป่วยเอง ผู้อื่น หรือต่อสังคม ซ่ึงกฎหมายดังกล่าวถือเป็น

แนวทางหนึ่งของรัฐในการรักษาประโยชน์ของสาธารณะ 

สภำพปัญหำกำรก�ำหนดให้จิตแพทย์เปิดเผยควำมลับที่

อำจเป็นอันตรำยของผู้ป่วยจิตเวช

 ผู้ป่วยจิตเวช คือ ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางจิตจึง

ท�าให้ขาดความสามารถในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและ

ปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรอบกาย อีกทั้งใน
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บางครั้งก็มีอาการหรือประพฤติตนผิดแผกไปจากคนท่ัวไป

โดยความผิดปกติดังกล่าวอาจเลยไปถึงการกระท�าความ

ผิดทางอาญา หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นและสังคมได้ 

ทั้งนี้ เนื่องจากจิตแพทย์คือบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย

จิตเวชมากที่สุด กล่าวคือ เป็นผู้ท�าการรักษา พูดคุยและให้

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของผู้ป่วยจิตเวช จึงท�าให้ผู้

ป่วยจิตเวชไว้วางใจในการเล่าเรื่องส่วนตัวของตนเองให้แก่

จิตแพทย์ทราบ อย่างไรก็ดี เรื่องส่วนตัวบางประการของ

ผู้ป่วยจิตเวชอาจมีความเกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบ หรือ

เป็นอันตรายต่อผู้อื่นและสังคมได้ เช่น ผู้ป่วยจิตเวชอาจ

เล่าถึงความแค้นของตนที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานและเปิดเผย

ว่าตนมีแผนการฆาตกรรมเพื่อนร่วมงานของตน เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าจิตแพทย์ย่อมทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

แก่ผู้อื่นหรือเหยื่อ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสังคมและ

เหยื่อจากภยันตรายที่เกิดจากผู้ป่วยจิตเวชจึงเกิดแนวคิด

ให้จิตแพทย์สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชได้

ในกรณีที่ความลับซึ่งจิตแพทย์ได้ทราบจากผู้ป่วยจิตเวช

นั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือสังคม

 ประเทศไทยได้รับแนวคิดดังกล่าวมาเช่นกัน 

โดยได้มีการบัญญัติกฎหมายในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไว้

ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 

ความหลักว่า “มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลด้าน

สุขภาพจิตของผู้ป่วยในประการที่น่าจะท�าให้เกิดความเสีย

หายแก่ผู้ป่วย เว้นแต่ (1) ในกรณีที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้

ป่วยหรือผู้อื่น (2) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน(3) มี

กฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย”กล่าวคือ จิตแพทย์

จะสามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชได้เฉพาะ 3 

กรณีดังที่ก�าหนดไว้ในข้อยกเว้นเท่านั้น ได้แก่ กรณีท่ีอาจ

เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น กรณีเพื่อความปลอดภัย

ของสาธารณชน และกรณีมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้อง

เปิดเผย ดังนั้นจิตแพทย์จึงต้องเป็นผู้พิจารณาและตัดสิน

ใจว่า ข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเข้า

ลักษณะข้อยกเว้นสามประการตามที่มาตรา 16 แห่งพระ

ราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ก�าหนดไว้หรือไม่ หาก

การที่จิตแพทย์เปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชมิใช่สาม

กรณีดังกล่าวข้างต้น จิตแพทย์ย่อมต้องรับผิดจากการเปิด

เผยความลับของผู้ป่วยนั้น กล่าวคือ จิตแพทย์อาจต้องรับ

ผิดในทางแพ่ง ทางอาญา และทางจริยธรรมตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว้

 อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่

ก�าหนดให้จิตแพทย์สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

จิตเวช ได้ก็ตาม หากแต่ถ้าพิจารณาในบทบัญญัติของ

กฎหมายพบว่า บทบัญญัติมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ

สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีบางประเด็นไม่ชัดเจนและไม่

ครอบคลมุซึง่ส่งผลให้ขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใช้และ

ไม่สอดคล้องต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้ 

 1. กฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติแนวทางหรือวิธี

การเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชให้แก่จิตแพทย์ กล่าว

คือ มิได้มีการระบุรายละเอียดหรือกระบวนการให้ชัดเจน

ว่า จิตแพทย์ต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อประกอบการ

เปิดเผยความลบัของผูป่้วยจติเวชในแต่ละครัง้ และต้องเปิด

เผยความลับท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใด รวมถึงมีเจ้าหน้าที่

หรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวข้องกับกระบวนการเปิดเผย

ความลับของผู้ป่วยจิตเวชหรือไม่ ดังนั้นเมื่อกฎหมายมิได้

บัญญัติรายละเอียดเป็นแนวปฏิบัติให้แก่จิตแพทย์ทุกคนให้

ชัดเจน การพิจารณาและตัดสินใจย่อมเป็นไปตามดุลพินิจ

ของจิตแพทย์แต่ละคน

 2. กฎหมายมิได้ก�าหนดแนวทางในการป้องกัน

มิให้อันตรายจากความลับของผู้ป่วยจิตเวชท่ีอาจเกิดขึ้น

แก่เหยื่อหรือผู้อื่น กล่าวคือ ภายหลังท่ีจิตแพทย์ประเมิน

แล้วเห็นว่าผู้ป่วยจิตเวชอาจเป็นอันตราย จะมีมาตรการ

ใดหรือวิธีการใดหรือไม่ท่ีจะป้องกันมิให้เหตุอันตรายจาก

ผู้ป่วยจิตเวชเกิดข้ึนหรือไม่ ท้ังนี้ เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวช

ยังมิได้ก่อเหตุแต่เป็นเพียงการคาดการณ์ของจิตแพทย์ที่

ประเมินว่า ผู้ป่วยจิตเวชมีแนวโน้มท่ีจะเป็นอันตรายต่อผู้

อื่น ดังนั้นหลักในเรื่องการป้องกันจึงไม่สามารถน�ามาใช้แก่

กรณีนี้ได้ อีกทั้งเมื่อผู้ป่วยจิตเวชมิได้ก่อเหตุ หรือกระท�า

ความผิดใดๆ การบังคับรักษาหรือกักตัวผู้ป่วยก็ไม่อาจน�า

มาใช้แก่กรณีได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองแม้จะมีการก�าหนด

ให้จิตแพทย์สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชตาม

กรณีท่ีก�าหนดไว้ก็ตาม แต่หากไม่มีมาตรการอื่นใดมารอง

รับเพื่อป้องกันมิให้อันตรายเกิดข้ึนแล้ว วัตถุประสงค์ของ

การก�าหนดให้จิตแพทย์เปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวช

ก็ย่อมไม่บรรลุผล

 3. ไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มกันแก่จิตแพทย์ท่ี

เปิดเผยความลับของผู้ป่วย แม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติให้

จิตแพทย์สามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชได้หาก

เข้าข้อยกเว้นตามท่ีกฎหมายก�าหนดก็ตาม หากแต่ในทาง
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ข้อเท็จจริงญาติของผู้ป่วยไม่อาจทราบได้ว่ามีกฎหมายให้

กระท�าการได้ ดังนั้นอาจน�าไปสู่การฟ้องร้อง ซึ่งอาจท�าให้

จิตแพทย์จ�าต้องเสียเวลาในการสู้คดี

 4. กฎหมายบัญญัติในลักษณะที่เป็นข้อยกเว้น

ให้จิตแพทย์สามารถกระท�าการได้ มิใช่บทบังคับให้ต้อง

กระท�าการ ดังน้ันจึงเป็นดุลพินิจของจิตแพทย์โดยแท้ใน

การพิจารณาว่าตนจะเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวช

หรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวจิตแพทย์จึงอาจเลือกที่จะไม่เปิด

เผยความลับก็เป็นได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันตนเองการ ถูกฟ้อง

ร้อง รวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากการที่กฎหมายก�าหนด

ไว้ไม่ชัดเจน

 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงท�าให้กฎหมายทีก่�าหนด

ให้จิตแพทย์เปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชของไทยยัง

ขาดมาตรการที่เหมาะสมในการเปิดเผยความลบัของผู้ป่วย

จิตเวช รวมถึงขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ

จิตแพทย์และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วย

จิตเวช ดังนั้นในบทความนี้ผู้ศึกษาจึงท�าการศึกษากฎหมาย

ของต่างประเทศร่วมด้วย เพื่อศึกษาลักษณะกฎหมายและ

หาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนากฎหมายของประเทศไทย

ให้สอดคล้องต่อสภาพการณ์ และเพื่อให้กฎหมายเกี่ยว

กับการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชของไทยบรรลุ

เจตนารมณ์ในการป้องกันสังคมจากภัยอันตรายต่อไป

กฎหมำยที่ก�ำหนดให้จิตแพทย์เปิดเผยควำมลับที่อำจ

เป็นอันตรำยของผู้ป่วยจิตเวชในต่ำงประเทศ

 ผู้ศึกษาได้ท�าการศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ี

ก�าหนดให้จิตแพทย์เปิดเผยความลับที่อาจเป็นอันตราย

ของผู้ป่วยจิตเวชในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และ

ประเทศอังกฤษ โดยทั้งสองประเทศมีกฎหมายท่ีก�าหนด

ให้จิตแพทย์เปิดเผยความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วย

จิตเวชดังนี้

 1. สหรัฐอเมริกา

 เน่ืองจากสหรัฐอเมริกามีรูปแบบการปกครอง

ประเทศเป็นแบบสหพันธรัฐ โดยประกอบไปด้วย 50 มลรัฐ 

ซึ่งแต่ละมลรัฐต่างบัญญัติกฎหมายบังคับใช้ภายในรัฐของ

ตนเอง ดังน้ันกฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับท่ีอาจ

เป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชจึงประกอบด้วย 3 ลักษณะ 

ดังนี้

 1.1 บทบังคบัให้กระท�าการ (Mandatory Statute)

 ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกามีหลายมลรัฐที่ก�าหนดให้

จติแพทย์มหีน้าทีท่ีจ่ะต้องเปิดเผยความลบัของผูป่้วยจติเวช 

อย่างไรกด็ ีในบทความนี ้ผูศ้กึษาท�าการศกึษากฎหมายของ

มลรฐัแคลฟิอร์เนยีร์ เนือ่งจาก มลรฐัแคลฟิอร์เนยีร์เป็นทีม่า

ของหลักกฎหมายหน้าที่ที่ต้องเตือน (Duty to warn) และ

หน้าท่ีท่ีต้องป้องกัน (Duty to protect) จากค�าพิพากษา

คดี Tarasoff  (Tarasoff v. Regents of University of 

California,  1976)  โดยครอบครัวของนางสาว Tarasoff 

ได้ฟ้องจิตแพทย์และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลี่ 

(University of California, Berkeley) และต่อสู้ในค�าฟ้อง

ว่าลูกสาวของพวกเขาควรได้รับการเตือนจากจิตแพทย์

ท่ีท�าการรักษานาย Poddar ว่า นาย Poddar อาจเป็น

อันตรายต่อนางสาว Tarasoff เนื่องจากจิตแพทย์ทราบถึง

แผนอันตรายท่ีนาย Poddar มีต่อนางสาว Tarasoff แต่

จิตแพทย์ไม่เตือนให้นางสาว Tarasoff จึงท�าให้นางสาว 

Tarasoff ถูกฆาตกรรมจนเสียชีวิตโดยฝั่งจ�าเลยซึ่งก็คือ 

จิตแพทย์และมหาวิทยาลัยได้ต่อสู้ว่า พวกเขามีหน้าท่ีท่ีจะ

ต้องรักษาความลับของผู้ป่วยดังนั้นจึงไม่อาจเตือนได้ ใน

คดีนี้ศาลล่างเห็นด้วยกับจ�าเลย แต่ครอบครัวของนางสาว 

Tarasoff ได้อุทธรณ์คดีต่อศาลสูงแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

(California Supreme Court) จนกระทัง่ศาลสงูได้พจิารณา

และตัดสินคดีนี้ในปี ค.ศ. 1976 โดยตัดสินว่า ความลับ

ของผู้ป่วยย่อมเป็นรองต่อความปลอดภัยของสาธารณะ 

(confidentiality was secondary to the public’s 

safety) ดังนั้นจิตแพทย์ต้องรับผิดเนื่องจากไม่เตือนเหยื่อ

ว่าจะมีอันตราย โดยระบุว่า การไม่เตือนเหยื่อ คือ นางสาว 

Tarasoff หรอืบคุคลอืน่ทีอ่าจได้รบัอนัตราย ถอืว่าจติแพทย์

ได้ละเมิดหน้าที่ของตนเองซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระท�า

การใดเพื่อป้องกันนางสาว Tatiana อย่างสมเหตุสมผล  

อีกทั้งการที่จิตแพทย์มีหน้าที่ที่จะต้องเตือนบุคคลที่สาม

ถึงภยันตรายจากผู้ป่วยท่ีอาจคาดการณ์ได้ เนื่องจากเป็น

ไปตามหลักความสัมพันธ์พิเศษ (special relationship) 

ระหว่างแพทย์กับบุคคลท่ีเป็นอันตราย หรือแพทย์กับ

เหยื่อ ด้วยเหตุดังกล่าวปัจจุบันมลรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงมี

หลักกฎหมายท่ีช่ือว่า “Duty to protect” หรือหน้าที่ที่

ต้องเตือนและป้องกันโดยก�าหนดให้การเปิดเผยความลับ

ของผู้ป่วยจิตเวชท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเป็นหน้าที่โดย

บังคับของจิตแพทย์ กล่าวคือ จะพิจารณาตามสถานการณ์
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ที่เกิดขึ้นประกอบกับมาตรฐานแห่งวิชาชีพว่า ในขณะนั้น

จิตแพทย์ควรคาดการณ์หรือสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่

ว่า ผู้ป่วยจิตเวชท่ีตนท�าการรักษาอาจเป็นอันตรายต่อผู้

อ่ืน หากจิตแพทย์ควรคาดการณ์หรือสามารถคาดการณ์

อันตรายน้ันๆ ได้แล้ว แต่จิตแพทย์ไม่เตือนและป้องกัน

อันตรายดังกล่าว จิตแพทย์ย่อมต้องรับผิดจากการละเว้น

การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ อีกทั้งหน้าที่ที่ต้องเตือนและป้องกัน

ของจติแพทย์จะส้ินสดุลงเมือ่จติแพทย์ได้แจ้งให้เหยือ่ทราบ 

หรือแจ้งให้หน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายทราบ หรือได้

ด�าเนินการตามมาตรการใดๆ ที่เหมาะสมแก่สถานการณ์

นั้นๆ แล้วแต่กรณี นอกจากนี้แล้ว ยังมีบทบัญญัติให้ความ

คุ้มกันจิตแพทย์ที่เปิดเผยความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้

ป่วยจิตเวชให้ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆ รวมถึงให้

ความคุม้กนัจากการถกูฟ้องร้องหรอืถกูด�าเนนิคดใีนชัน้ศาล

อีกด้วย (David G. Jensen, 2012)

 1.2 บทอนุญาตให้กระท�าการ (Permissive 

Statute)

 กฎหมายตามกรณีนี้จะบัญญัติในลักษณะท่ีว่า 

จิตแพทย์หรือนักจิตบ�าบัดสามารถละทิ้งหน้าที่การรักษา

ความลบัของผูป่้วยจติเวชได้ ด้วยการเตือนหรอืป้องกนัเหยือ่

มิให้ได้รับอันตรายจากผู้ป่วยจิตเวช ในขณะเดียวกัน หาก

จิตแพทย์ไม่ได้เตอืนหรือป้องกนัเหยือ่จากอนัตราย จิตแพทย์

ก็ไม่ต้องรับผิดจากกรณีดังกล่าวด้วย กล่าวคือ บทกฎหมาย

ที่อนุญาตให้เปิดเผยได้ถือเป็นข้อยกเว้นให้กระท�าการได้ใน

บางกรณีนั่นเอง กฎหมายมิได้บังคับให้กระท�าแบบในมลรัฐ

แคลิฟอร์เนีย โดยมลรัฐที่ผู้ศึกษาท�าการในบทความนี้ คือ 

กฎหมายของมลรัฐเท็กซัส (Texas) ซึ่งมาตรา 611.004 

แห่งประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภัยแห่งมล

รัฐเท็กซัส (The Texas Health and Safety Code § 

611.004) ได้บัญญัติข้อยกเว้นของหลักการรักษาความลับ

ของผู้ป่วยไว้ทั้งหมด 11 กรณีด้วยกัน ซึ่งกรณีที่ก�าหนดให้

เปิดเผยความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วย คือกรณีตาม

อนุมาตรา 611.004 (2) บัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพอาจ

เปิดเผยข้อมูล เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ หรือต่อหน่วย

งานซึ่งบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) ในกรณีท่ีผู้

ประกอบวิชาชีพเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตราย

ต่อร่างกายของผู้ป่วยเองหรือเกิดแก่บุคคลอื่นจากการกระ

ท�าของผู้ป่วย หรอืความเป็นไปได้ทีส่่งผลโดยตรงต่อสขุภาพ

จติ หรือความเจบ็ปวดทางอารมณ์ของผูป่้วย คดีซึง่เกีย่วข้อง

และวางหลกัเกีย่วกบับทบญัญตัดิงักล่าว คอื คด ีThapar V. 

Zezulka (Thapar V. Zezulka, 1999) โดยศาลฎีกาแห่ง

มลรฐัเทก็ซสัได้พจิารณาคดรีะหว่างจติแพทย์ทีท่�าการรกัษา

ผู้ป่วยจิตเวชที่มีชื่อว่า Freddie Ray Lilly มาหลายปี ซึ่งผู้

ป่วยจิตเวชคนนี้ถูกกักตัวเพื่อท�าการรักษาไว้ท่ีโรงพยาบาล

ถึงหกครั้ง และในการกักตัวครั้งล่าสุดเขาได้แสดงออกว่า 

เขามีความตั้งใจท่ีจะฆ่าพ่อเลี้ยงของตนเอง แต่ก็มิได้มีการ

แจ้งให้เหยื่อทราบแต่อย่างใด จนกระทั่งหลังจาก Freddie 

Ray Lilly ได้รับการปล่อยตัวเพียงหนึ่งเดือน เขาได้ยิงและ

ฆ่านาย Henry Zezulka ซ่ึงศาลได้ระบุในค�าพิพากษาว่า 

Thapar หรือจิตแพทย์ท่ีท�าการรักษาไม่มีหน้าท่ีต่อบุคคล

ท่ีสามซ่ึงก็คือนาย Zezulka เพราะว่า นาย Zezulka ไม่

ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการรักษา และใน

อนุมาตรา 611.004 (2) แห่งประมวลกฎหมายสุขภาพ

และความปลอดภัยของมลรัฐเท็กซัสได้บัญญัติโดยใช้ค�าว่า 

“may” หรือ “อาจ” แจ้งให้ทราบ ดังนั้นการท่ีมาตราดัง

กล่าวบัญญัติในลักษณะนี้ จึงเป็นข้อยกเว้นว่าจะแจ้งหรือ

ไม่ก็ได้ ด้วยเหตุดังกล่าวแพทย์จึงไม่มีหน้าท่ีใดๆ ต่อเหยื่อ 

อย่างไรก็ดี แม้จะมีการวางหลักว่าจิตแพทย์ไม่มีหน้าที่ที่

ต้องเตือนตามกรณีดังกล่าวข้างต้นก็ตาม แต่ในกรณีที่มี

เหตุผลสนับสนุนที่สมเหตุสมผลในการที่ต้องป้องกันบุคคล

อื่นจากผู้ป่วย เช่น สามารถร ะบุตัวเหยื่อและทราบวันเวลา 

รวมถึงวิธีการลงมือได้อย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วแพทย์ย่อม

มีหน้าท่ีในการประเมินภัยคุกคามดังกล่าว ก่อนด�าเนินการ

ตามกระบวนการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุนั้นข้ึน (Duty to 

protect) (Floyd L. Jennings, n.d.)

 1.3 อื่นๆ (Others) 

 เป็นกรณีที่ซึ่งมลรัฐดังกล่าวมิได้บัญญัติกฎหมาย

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า ให้การเปิดเผยความลับของ

ผู้ป่วยจิตเวชเป็นหน้าท่ีหรือเป็นกรณีท่ีอนุญาตให้กระท�า

การได้ อย่างไรก็ตาม แม้มิได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร แต่ศาลแห่งมลรัฐดังกล่าวมีอิสระท่ีจะ

ใช้กฎหมายเฉพาะกรณีได้ (case law) ทั้งนี้ เนื่องจาก

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบคอม

มอนลอว์ (common law) ดังนั้นศาลของแต่ละมลรัฐย่อม

มีสิทธิที่จะพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดีและพิจารณา

พิพากษาเพื่อวางหลักกฎหมายดังกล่าวก็ได้
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 2. ประเทศอังกฤษ

 ศาลอุทธรณ์ของประเทศอังกฤษได้ยืนยันว่า 

จิตแพทย์สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาที่จะเปิดเผย

ความลับของผู้ป่วยจิตเวชด้วยวิธีการเตือนให้เหยื่อทราบได้ 

หากพบว่าผู้ป่วยจิตเวชอาจเป็นอันตรายต่อเหยื่อ อย่างไร

ก็ดี การเตือนดังกล่าวจะแตกต่างจากสหรัฐอเมริกา กล่าว

คือ ประเทศอังกฤษให้ดุลพินิจแก่จิตแพทย์ในการพิจารณา

และไม่ถอืว่าการเตือนเป็นหน้าทีห่รอืบทบงัคบัทางกฎหมาย 

ซึ่งในคดี Egdell (W V. Egdell, 1990) และคดี Crozier

(R v Crozier, 1991) ต่างยืนยันว่า จิตแพทย์ได้รับอนุญาต

ให้ละทิ้งหน้าในการเปิดเผยความลับของผู้ป่วยจิตเวชได้

หากการเปิดเผยดังกล่าวเป็นการเปิดเผยเพื่อเตือนเหยื่อ

มิให้ได้รับอันตรายคุกคามจากผู ้ป่วยจิตเวช (Michael 

Thomas, 2014) และคดี Palmer V. Tees Health  

Authority (Palmer V. Tees Health Authority, 1999) 

ได้วางหลักเพิ่มเติมว่า จิตแพทย์มิได้มีหน้าที่ที่ต้องป้องกัน

และรับผิดจากการกระท�าของผู้ป่วยจิตเวช แม้ว่ากฎหมาย

ในประเทศอังกฤษจะบัญญัติให้แพทย์เปิดเผยความลับของ

ผู้ป่วยในกรณีเกี่ยวข้องกับสาธารณะหรือเป็นอันตรายต่อ

บุคคลอื่นก็ตาม แต่การให้เปิดเผยดังกล่าวก็ไม่ถึงขนาดให้

แพทย์รับผิดแบบคดี Tarasoff ดังที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากหลักกฎหมายเรื่องละเมิดของประเทศอังกฤษ

มิได้ก�าหนดให้บุคคลต้องรับผิดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน

จากการกระท�าของบุคคลที่สาม หากบุคคลดังกล่าวมิได้

มีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกัน (special relationship) 

มาก่อน (Jonathan Herring, 2014) นอกจากนี้แล้วในการ

ประกอบวชิาชพีผูป้ระกอบวชิาชพีมกัปฏบัิตติามแนวปฏบิตัิ

ขององค์กรวิชาชีพของตนอย่างเคร่งครัดเพราะเมื่อใดที่มี

การละเมิดหรือความเสียหายเกิดข้ึน ย่อมถือว่าผู้ประกอบ

วิชาชีพได้ท�าตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพแล้ว กล่าวคือ หาก

มีการฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพสามารถใช้เป็นข้อต่อสู้ของ

ตนในช้ันศาลได้ และศาลมักพิจารณาการประกอบวิชาชีพ

ตามแนวปฏิบัติ หากรักษาผู้ป่วยตามแนวปฏิบัติแล้ว ศาล

มักตัดสินว่าแพทย์ไม่มีความผิด ดังนั้นแม้แนวปฏิบัติจะ

ไม่มีสถานะทางกฎหมายก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วแนว

ปฏิบัติเหล่านี้มีลักษณะเหมือนการตีความกฎหมายเกี่ยว

กับความลับของผู้ป่วยโดยศาลนั่นเอง เนื่องจากประเทศ

อังกฤษเป็นประเทศท่ีใช้ระบบคอมมอนลอว์ดังนั้นศาลจะ

เป็นผู้น�าหลักต่างๆ มาใช้และตีความประกอบการคุ้มครอง

ความลับของผู้ป่วย

อภิปรำยผล
 จากการศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอังกฤษพบว่า กฎหมายท่ีก�าหนดให้จิตแพทย์

สามารถเปิดเผยความลับท่ีอาจเป็นอันตรายของผู้ป่วย

จิตเวชในประเทศไทยมีลักษณะแตกต่างกับทั้งสองประเทศ

ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ประเด็นที่แตกต่ำง ประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ ประเทศอังกฤษ

1. สภาพบังคับของจิตแพทย์

ในการเปิดเผยความลับท่ีอาจ

เป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวช

การเป ิดเผยความลับของผู ้

ป ่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์ใน

ประเทศไทยน้ันเป็นเพียงข้อ

ยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้

จิตแพทย ์กระท�าการได ้ ใน

กรณีท่ีข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นเข้า

ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตาม

ข้อยกเว้นที่กฎหมายก�าหนด 

ดังน้ันจึงข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ

จิตแพทย์ในสถานการณ์นั้นๆ 

ว่าจะเปิดเผยหรือไม่

ในกรณีที่จิตแพทย์คาดการณ์

หรือประเมินว่า ผู้ป่วยจิตเวช

อาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นแล้ว 

จิตแพทย์มีหน้าที่ที่ต ้องแจ้ง

เรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานของ

รัฐหรือเหยื่อทราบ (ในกรณีที่

ทราบตัวเหยื่อ) ทั้งนี้ ไม่ว่ามล

รัฐนั้นๆ มีกฎหมายลักษณะใด

ก็ตาม เนื่องจากทุกมลรัฐต่าง

มีกฎหมาย ลายลักษณ์และค�า

พพิากษาที่ก�าหนดให้จติแพทย์

ต้องรับผิดในกรณีที่จิตแพทย์

ไม่เปิดเผยความอันตรายของผู้

ป่วยจิตเวชให้ผู้อื่นทราบ กล่าว

ได้ว ่า การเปิดเผยความลับ

ที่อาจเป็นของผู ้ป ่วยจิตเวช 

เป็นสภาพบังคับที่จิตแพทย์

ต้องกระท�า

ศาลอังกฤษได้พิพากษา วาง

หลักให ้การยอมรับกรณี ท่ี

จิตแพทย์เปิดเผยความลับท่ี

อาจเป็นอันตรายของผู ้ป่วย

จิตเวช ทั้งนี้ ศาลให้ดุลพินิจ

แก่จิตแพทย์ในการพิจารณา

ความเหมาะสมแก่สถานการณ์

นั้นๆ กล่าวคือศาลมิได้ก�าหนด

ให้เป็นสภาพบังคับ แต่เป็นสิ่ง

ทีค่วรกระท�า อย่างไรกต็ามการ

เปิดเผยความลบันัน้จะต้องเป็น

ไปตามแนวทางแห่งวิชาชีพ 

(Guideline) ก�าหนดไว้ด้วย

2. การก�าหนดให้เป็นหน้าทีโ่ดย

บังคับตามกฎหมาย

มิได้เป็นหน้าท่ีโดยบังคับ

แต่จิตแพทย์สมควรกระท�า

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียร์มีการ

ก�าหนดให้จิตแพทย์ หรือผู ้

ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับผู ้ป ่วยจิตเวช สามารถ

เปิดเผยความลับที่อาจเป็น

อันตรายของผู้ป่วยจิตเวชได้ 

โดยก�าหนดให้มีหน้าที่ที่ต้อง

เตือนและป้องกัน (Duty to 

Protect) ภยันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นแก่เหยื่อหรือผู้อื่น ด้วย

วิธีการแจ้งให้หน่วยงานของ

รัฐหรือแจ้งให้เหยื่อ หรือผู ้ที่

เกีย่วข้องกบัเหยือ่ทราบซึง่หาก

มิได้ปฏิบัติตามแล้ว จิตแพทย์

หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีดงักล่าว

ต ้องรับ ผิดตามที่ กฎหมาย

ก�าหนด

มิได้เป็นหน้าที่โดยบังคับแต่

จิตแพทย์สมควรกระท�า
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3. แนวทางและวิธีการในการ

เปิดเผยความลับท่ีอาจเป็น

อันตรายของผู ้ป่วยจิตเวชให้

แก่จิตแพทย์

ไม่มีการก�าหนดหรือบัญญัติ

กฎหมายไว้อย่างชัดเจน และ

ให้เป็นดุลพินิจของจิตแพทย์

ในการพิจารณาข้อเท็จจริงที่

เกิดขึ้น

1. กฎหมายบัญญัติให้ความ

รับผิดของจิตแพทย ์สิ้นสุด

ลงเมื่อจิตแพทย ์ได ้แจ ้งให ้

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  

(Authorities) หรือเหยื่อทราบ

ส่วนการด�าเนินการในป้องกัน

มิให้อันตรายเกิดขึ้นย่อมเป็น

หน้าที่ของหน่วยงานน้ันๆ เช่น 

การกักผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล

เพื่อเฝ้าดูอาการ เป็นต้น

2 .  อ งค ์ ก รที่ ค วบคุ มการ

ประกอบวิชาชีพจิตแพทย ์

ไ ด ้ ก� า ห น ด แ น ว ท า ง แ ห ่ ง

วิชาชีพ (Guideline) และ

มาตรฐานการประเมินความ

เสี่ยงของผู ้ประกอบวิชาชีพ 

(clinical standard of risk  

assessment) ให้แก่จิตแพทย์

ปฏิบัติตาม รวมถึก�าหนดให้

จิตแพทย ์ เข ้ารับการอบรม

แนวทางการเป ิดเผยความ

ลับของผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายด ้วยอีกทั้ งใน

ทางปฏิบตัิจติแพทย์มกัปรึกษา

ทนายความ หรอืผู้ให้ค�าปรกึษา

ทางกฎหมายก่อนเพื่อขอค�า

แนะน�าในการเปิดเผยความลบั

1. ศาลได้วางหลักให้จิตแพทย์

สามารถแจ้งให้หน่วยงานของ

รัฐ (Authorities) หรือเหยื่อ

ทราบได้ ในกรณีที่ความลับ

ของผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาจเป็น

อันตรายแก่ผู้อื่น

2 .  อ งค ์ ก รที่ ค วบคุ มการ

ประกอบวิชาชีพจิตแพทย ์

ไ ด ้ ก� า ห น ด แ น ว ท า ง แ ห ่ ง

วิชาชีพ (Guideline) และ

มาตรฐานการประเมินความ

เสี่ยงของผู ้ประกอบวิชาชีพ  

(clinical standard of risk 

assessment) ให้แก่จิตแพทย์

ปฏิบัติตาม รวมถึงในทาง

ปฏิบัติจิตแพทย ์มักปรึกษา

ทนายความ หรอืผู้ให้ค�าปรกึษา

ทางกฎหมายก่อนเพื่อขอค�า

แนะน�าประกอบการพิจารณา

ในการเปิดเผยความลับ

4. บทคุ ้มกันให้แก่จิตแพทย์

ที่เปิดเผยความลับที่อาจเป็น

อันตรายของผู้ป่วยจิตเวช

ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ มีการบัญญัติความคุ้มกันให้

แก่จิตแพทย์ที่เปิดเผยความ

ลับซึ่งอาจเป็นอันตรายของผู้

ป่วยจิตเวช ให้ได้รับความคุ้ม

กนัโดยจะไม่ถกูฟ้องร้องด�าเนนิ

คดีไม่ว่าในทางแพ่งและอาญา 

รวมถึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่า

เสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

แม้จะไม่มีกฎหมายลายลักษณ์

อกัษรบญัญตัไิว้โดยตรง แต่ศาล

ประเทศอังกฤษได้วางหลักให้

ความคุ้มครองแก่จิตแพทย์ท่ี

เปิดเผยความลับของผู ้ป ่วย

จิตเวช ในกรณีที่จิตแพทย์

คนดังกล ่าวได ้ปฏิบัติตามที่

แนวทางปฏิบัติแห ่งวิชาชีพ

ก�าหนดไว้แล้ว
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มำตรกำรทำงกฎหมำยท่ีจ�ำเป็นในกำรก�ำหนดให้จิตแพทย์

เปิดเผยควำมลับที่อำจเป็นอันตรำยของผู้ป่วยจิตเวช 

 จากการอภิปรายผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็น

ว่า เมื่อเทียบกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศ

อังกฤษแล้ว มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยยัง

ไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความ

ลับของผู้ป่วยจิตเวชโดยจิตแพทย์หลายประการ ดังนั้น

เพื่อสร้างแนวทางที่ชัดเจนและเพื่อให้กฎหมายมีความ

ครอบคลุมต่อข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควร

ให้กฎหมายไทยมีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้

 1. ก�าหนดให้การเปิดเผยความลับที่อาจเป็น

อันตรายของผู ้ป่วยจิตเวชเป็นหน้าที่ที่ต ้องกระท�าโดย

จิตแพทย์

 เนื่องจากปัญหาที่ประสบในปัจจุบันคือ กฎหมาย

ให้ดุลพินิจแก่จิตแพทย์ในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงท่ีเกิด

ขึ้นเข้าลักษณะที่จะสามารถเปิดเผยความลับของผู้ป่วย

จิตเวชได้หรือไม่ กล่าวคือ เป็นดุลพินิจแก่จิตแพทย์แต่เพียง

ผู้เดียวในการประเมินและตัดสินใจว่า ความลับของผู้ป่วย

จิตเวชนั้นอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือต่อสังคมหรือไม่ ซ่ึง

ผู้ศึกษาเห็นว่า การให้จิตแพทย์ใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว

เสมือนเป็นการผลักภาระให้จิตแพทย์ อีกทั้งเมื่อกฎหมาย

ไม่มีความชัดเจนเช่นนี้แล้ว หากมีความผิดพลาดจากการ

ประเมินของจิตแพทย์เกิดขึ้น จิตแพทย์อาจต้องเป็นผู้รับ

ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นจึงท�าให้จิตแพทย์เลือกท่ีจะ

ไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้วัตถุประสงค์

ของกฎหมายที่จะป้องกันสังคมจากอันตรายย่อมไม่บรรลุ

ผล ด้วยเหตุนี้เองหากรัฐก�าหนดให้การเปิดเผยความลับท่ี

อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์

ในลักษณะเช่นเดียวกับหลักหน้าที่ที่ต้องเตือน (Duty to 

warn) ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียร์ ในสหรัฐอเมริกาก�าหนด 

รวมถึงก�าหนดมาตรการอื่นๆ รองรับหน้าที่ของจิตแพทย์

ให้เหมาะสมแล้ว จะท�าให้กฎหมายมีประสิทธิภาพและ

ช่วยป้องกันสังคมจากอันตรายได้มากยิ่งขึ้น

 2. ก�าหนดให้จิตแพทย์ต้องรับผิดเมื่อไม่เปิดเผย

ความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวช

 เมื่อก�าหนดให้การเปิดเผยความลับที่อาจเป็น

อนัตรายของผู้ป่วยจติเวชเป็นหน้าทีโ่ดยบงัคบัของจติแพทย์

แล้ว เพ่ือให้กฎหมายดังกล่าวมีสภาพบังคับจึงต้องก�าหนด

ให้จิตแพทยมีความผิด หากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมาย

ก�าหนดไว้ด้วย โดยความรับผิดท่ีจะน�ามาใช้แก่กรณีนี้

คือ ความรับผิดทางแพ่ง นอกจากนี้แล้วผู ้ศึกษาเห็นว่า 

หากน�าเรื่องการสิ้นสุดหน้าท่ีของจิตแพทย์ในการเปิดเผย

ความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชแบบในมลรัฐ 

แคลิฟอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา มาบัญญัติไว้ในกฎหมายของ

ไทย อาจช่วยให้กฎหมายของไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ทั้งยังเป็นการท�าให้จิตแพทย์เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ

ตนเองมากยิ่งข้ึนด้วย

 3. ก�าหนดความคุ้มกันให้แก่จิตแพทย์ท่ีเปิดเผย

ความลับท่ีอาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวช

 ภายหลังท่ีก�าหนดให้การเปิดเผยความลับท่ีอาจ

เป็นอันตรายของผู ้ป่วยจิตเวชเป็นหน้าท่ีโดยบังคับของ

จิตแพทย์แล้ว ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรก�าหนดให้จิตแพทย์ได้

รับความคุ้มกันดังเช่นมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

กล่าวคือ ให้ความคุ้มกันแก่จิตแพทย์ที่เปิดเผยความลับ

ของผู้ป่วยจิตเวช โดยจิตแพทย์ไม่จ�าต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ใดๆ ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวช รวมถึงได้รับความคุ้มกันจากการ

ถูกฟ้องร้องหรือถูกด�าเนินคดีในช้ันศาลด้วย ท้ังนี้ เพื่อเป็น

หลักประกันให้แก่จิตแพทย์ในการปฏิบัติหน้าท่ี

 4. ก�าหนดข้ันตอนและวิธีการเปิดเผยความลับ

ท่ีอาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชให้แก่จิตแพทย์ และ

มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพ 

(clinical standard of risk assessment)

 กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 

ต่างก�าหนดแนวทางให้แก่จิตแพทย์ในการเปิดเผยความ

ลับท่ีอาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชโดยองค์กรวิชาชีพ 

กล่าวคอื องค์กรวชิาชีพจะจดัท�าแนวปฏบัิตแิห่งวชิาชีพ หรอื 

Guideline ให้แก่จิตแพทย์ เพื่อให้แนวปฏิบัติของจิตแพทย์

ทุกคนด�าเนินไปในแนวทางเดียวกัน โดยในสหรัฐอเมริกา

ได้มีการจัดอบรมให้แก่จิตแพทย์ทุกคน ในขณะท่ีประเทศ

อังกฤษศาลได้วางหลักไว้ว่า หากจิตแพทย์ได้ปฏิบัติตาม

แนวปฏบิตัแิห่งวชิาชพีแล้วย่อมได้รบัความคุม้กนัและถอืว่า

จติแพทย์ประกอบวชิาชพีได้มาตรฐานตามแห่งหลกัวชิาชพี

แล้วย่อมไม่มีความผิด อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงต้องปรากฏ

ว่าจิตแพทย์มิได้ประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพ

ตามมาตรฐานด้วย นอกจากนี้แล้วท้ังสองประเทศต่างมี

การก�าหนดมาตรฐานการประเมนิความเสีย่งของผูป้ระกอบ

วิชาชีพ (clinical standard of risk assessment) เพื่อ

เป็นคู่มือในการคาดการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ป่วย
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จิตเวช รวมถึงให้จิตแพทย์สามารถปรึกษาทนายความหรือ

ผู้ให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อให้การเปิดเผย

ความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชถูกต้องตาม

ที่กฎหมายก�าหนด

 ด้วยเหตุนี้เองผู้ศึกษาจึงเห็นว่า หากกฎหมายของ

ประเทศไทยก�าหนดให้องค์กรวิชาชีพจัดท�าแนวปฏิบัติ

แห่งวิชาชีพ (Guideline) ขึ้นมาโดยระบุเน้ือหาดังกล่าว

ข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางให้แก่จิตแพทย์ทุกคนปฏิบัติตาม 

จิตแพทย์ทุกคนก็จะทราบถึงวิธีการเปิดเผยความลับท่ีอาจ

เป็นอันตรายของผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยให้การ

เปิดเผยความลับทีอ่าจเป็นอนัตรายของผูป่้วยจติเวชด�าเนนิ

ไปอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันอีกด้วย

 5. ควรมีเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเข้า

มาท�าหน้าที่รับเรื่องโดยตรง กล่าวคือ เมื่อจิตแพทย์มีความ

ประสงค์ที่จะเปิดเผยความลับที่อาจเป็นอันตรายของผู้ป่วย

จิตเวชแล้ว ให้จิตแพทย์แจ้งมาที่หน่วยงานดังกล่าว ซ่ึงภาย

หลังที่หน่วยงานรับเรื่องแล้ว จะมีมาตรการด�าเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป เช่น จัดเจ้าหน้าที่เข้าติดตามพฤติกรรมของ

ผู้ป่วยจิตเวช หรือกักตัวผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลเพื่อสังเกต

อาการ เป็นต้น

 6. ก�าหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกัน

 ภายหลังที่มีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมาย

เพิ่มเติมดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวช เช่น กฎหมาย

ครอบครัว พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ดังนั้น

จึงต้องแก้ไขกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกันด้วย

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาวเิคราะห์กฎหมายของประเทศไทย

เปรยีบเทยีบกบักฎหมายสหรฐัอเมรกิาและประเทศองักฤษ 

ผูศ้กึษาขอเสนอแนะให้มกีารแก้ไขกฎหมายและมาตรการใน

การก�าหนดให้จติแพทย์เปิดเผยความลบัทีอ่าจเป็นอนัตราย

ของผู้ป่วยจิตเวช ดังนี้

 1. แก้ไขกฎหมายโดยก�าหนดให้การเปิดเผยความ

ลับของผู ้ป่วยจิตเวชเป็นหน้าท่ีโดยบังคับของจิตแพทย์ 

(Mandatory Statute) กล่าวคอื ก�าหนดให้จติแพทย์มหีน้า

ท่ีท่ีต้องเตือน (Duty to Warn) ด้วยวิธีการแจ้งให้หน่วย

งานท่ีรับผิดชอบทราบ รวมถึงก�าหนดให้จิตแพทย์ต้องรับ

ผิดในกรณีท่ีฝ่าฝืน หรือมิได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีดังกล่าว

 2. บัญญัติความคุ้มกันให้แก่จิตแพทย์ท่ีเปิดเผย

ความลบัของผูป่้วยจติเวชให้พ้นจากความรบัผดิทัง้ปวง รวม

ถึงให้ได้รับการคุ้มกันจากการถูกฟ้องร้องหรือการด�าเนิน

คดีในช้ันศาล

 3. ก�าหนดแนวปฏบิตัแิห่งวชิาชพี (Guideline) ใน

เรื่อง “การเปิดเผยความลับท่ีอาจเป็นอันตรายของผู้ป่วย

จิตเวชให้แก่จิตแพทย์ และมาตรฐานการประเมินความ

เสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพ (clinical standard of risk 

assessment)” ให้แก่จิตแพทย์

 4. ควรก�าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการ

ด�าเนินการต่อเนื่องจากการเปิดเผยความลับของจิตแพทย์

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการป้องกันสังคมบรรลุผล

 5. แก้ไขกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความ

สอดคล้องกัน



20 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

Reference

David, G. J. (2012). The Tarasoff Two-Step. Retrieve from https://www.camft.org/images/PDFs/Attor 

 neyArticles/Dave/The_Tarasof_Two-Step.pdf

Floyd, L. J. (n.d). Revisiting the Duty to Warn Issue. Retrieve from https://www.texaspsyc.org/page/ 

 DutytoWarn/Revisiting-the-Duty-to-Warn-Issue 

Herring, J. (2014). Medical law and ethics. Oxford: Oxford University Press. 

Palmer, V. Tees Health Authority. (1999). England: n.p.

R V. Crozier. (1991). England: n.p.

Thomas, M. (n.d). Expanded liability for psychiatrists: tarasoff gone crazy?. Retrieve from 

 https://www.researchgate.net/publication/291576243_Expanded_Liability_for_Psychiatrists_ 

 Tarasoff_Gone_Crazy



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 21

บทคัดย่อ

 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินโครงการลงทุนด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์

ทางการเงิน ผู้บริหารองค์กร ได้เข้าใจถึงความส�าคัญและจ�าเป็นในการประเมินโครงการลงทุนด้วยเครื่องมือหรือเทคนิค

วิธีต่างๆ ที่สอดคล้องกับโครงการที่ต้องการประเมิน อาทิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน เพื่อให้ผลประเมินท่ีได้นั้นน�าไปสู่การตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

ค�ำส�ำคัญ: การประเมินโครงการลงทุน, เครื่องมือวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์

Abstract

 This article is a documentary study by collecting data from text book and research paper 

relating to evaluation of investment projects with economics analysis tools, which the objective for 

investors or financial analysts, organization executives understand the importance and necessity 

of evaluating investment projects using different tools or techniques corresponding to the project 

to be assessed, such as payback period (PB), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR),  

Benefit-Cost Ratio (BCR), so that the results of the assessment can lead to appropriate investment 

decisions, and beneficial to the stakeholders both directly and indirectly.

Keywords: investment project evaluation, economic analysis tools
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บทน�ำ
 การประเมินโครงการลงทุน เพื่อน�าไปสู่การตัดสิน

ใจลงทุนในโครงการต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีนัก

ลงทุนหรือผู้ลงทุนต้องให้ความส�าคัญ ไม่ว่านักลงทุนหรือผู้

ลงทุนจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือองค์กรภาครัฐ หรือองค์กร

ภาคเอกชน เพราะการลงทุนจะน�าไปสู ่การได้มาซึ่งผล

ตอบแทนหรือผลประโยชน์จากการลงทุน และก่อให้เกิด

รายจ่ายหรือต้นทุนจากการด�าเนินการในโครงการลงทุน 

ซึ่งการประเมินโครงการลงทุน จะประกอบไปด้วยข้อมูลใน

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่นักลงทุนต้องศึกษา รวบรวม 

และตัดสินใจภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจของเครื่องมือต่างๆ

ที่ช่วยวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งเมื่อการลงทุนเป็นโครงการใน

อนาคต ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็น

ความเสี่ยงจากผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

รับไม่เป็นไปตามแผนงาน หรือค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนตลอด

อายุโครงการอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง 

ดังน้ันแล้วนักลงทุนควรต้องเข้าใจหลักการประเมิน ความ

เสีย่งทีอ่าจเกิดขึน้ เครือ่งมอืหรอืเทคนคิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

โครงการลงทุน เพื่อให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการลงทุน

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง
 กำรประเมินข้อเสนอกำรลงทุน

 การประเมินข้อเสนอการลงทุนเป็นหนึ่งในหน้าที่

ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์ทางการเงิน เนื่องจาก

การลงทุนจะเกี่ยวข้องกับการใช้เงินสดในปัจจุบันเพื่อผล

ตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกลับมาใน

อนาคต ดังน้ันข้อควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจลงทุนคือผล

ตอบแทนจะเท่ากับหรือมากกว่าที่นักลงทุนต้องการหรือ

ไม่ การประเมินข้อเสนอการลงทุนนั้นมีปัจจัยมากมายท่ีมี

อทิธพิลต่อการประเมนิและตัดสนิใจ ปัจจัยมากมายเหล่านัน้

จะเป็นข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อการประเมนิและการตดัสนิใจ และ

คงหนีไม่พ้นการจัดท�างบประมาณเพื่อลงทุน กระบวนการ

จัดท�างบประมาณการลงทุน ประกอบด้วย 1. การสร้างข้อ

เสนอการลงทุน 2. การประเมินกระแสเงินสด 3. การเลือก

เงินลงทุนตามเกณฑ์บางประการ 4. การประเมินมูลค่า

เงินลงทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา

ระยะเวลาผลตอบแทน ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความน่า

สนใจในการลงทุน นักลงทุนจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดเกณฑ์

การประเมิน และต้นทุนเงินทุนของโครงการลงทุน ซ่ึงการ

ก�าหนดจ�านวนเงินทุนหรืออัตราคิดลดของต้นทุนของเงิน

ทุนอาจก�าหนดเป็นอัตราผลตอบแทนขั้นต�่าที่นักลงทุนหรือ

กจิการทีล่งทนุจะยอมรบัได้จากการลงทนุ เพราะหากลงทนุ

โดยมีแหล่งเงินทุนจากการก่อหนี้ หากการลงทุนมีความ

เสี่ยงเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนในอนาคตก็ย่อมมีความเสี่ยงมาก

ขึ้น ดังนั้นความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง

ของบริษัทกับอัตราผลตอบแทนท่ีต้องการโดยเจ้าหนี้และ

นักลงทุนและต้นทุนท่ีเป็นผลมาจากบริษัทท่ีตกเป็นภาระ

ของบริษัท ซ่ึงต้นทุนของเงินทุนของบริษัท ประกอบด้วย 

อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่บริษัท ต้องจ่ายให้กับนักลงทุน

ส�าหรับแหล่งเงินระยะยาวท่ีแตกต่างกัน ท�าให้นักลงทุน

หรือผู้ลงทุนต้องประเมินกระแสเงินสดจากการลงทุนใน

ทุกโครงการลงทุน เพื่อสามารถน�ามาพิจารณาการลงทุน 

ซึ่งกระแสเงินสดจากการลงทุน คือ กระแสเงินสดท่ีจ่าย

ไปหรือได้รับมาอันเนื่องมาจากการด�าเนินการลงทุนตลอด

อายุโครงการ และการก�าหนดกระแสเงินสดในเชิงปริมาณ

นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับนักวิเคราะห์ทางการเงิน เพราะ

เป็นการประมาณการข้ึนตามช่วงเวลา อย่างไรก็ดี กระแส

เงินสดสุทธิที่นักลงทุนต้องการทราบเพื่อพิจารณาลงทุน มา

จาก กระเงินสดรับ (ผลประโยชน์หรือผลตอบแทน) หักด้วย 

กระแสดเงินสดจ่าย และต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเริ่มแรกจาก

การลงทุน และประการส�าคัญท่ีต้องประเมินข้อเสนอการ

ลงทุนด้วยคือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนเมื่อตัดสินใจ ไม่ว่าจะ

ตัดสินใจลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ตาม และหากตัดสินใจลงทุน

แล้วนักลงทุนควรมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก

ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนในอนาคต (Sherman, 

2015, pp. 106-111)

 กำรเลือกโครงกำร

 การเลือกลงทุนในโครงการต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่

องค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชนต้องให้ความส�าคัญ

อย่างมาก อันเนื่องจากการลงทุนต้องใช้ทรัพยากรและ

แน่นอนว่าทรัพยากรจะมีมากหรือน้อย จะย่อมมีอยู่อย่าง

จ�ากัดส�าหรับการลงทุนขององค์กร ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก

หากองค์กรจะเลือกลงทุนในทุกโครงการ ท�าให้ “การเลือก

โครงการ (project selection)” จึงเป็นสิ่งท่ีต้องด�าเนิน

การและแน่นอนว่าต้องตัดสินใจเลือกโครงการที่องค์กร

พจิารณาแล้วว่ามคีวามเป็นไปได้ในการลงทนุ และประโยชน์ 
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(benefit) ที่ได้รับกลับมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับ

ต้นทุน (cost) ที่สูญเสียไป ดังนั้นเทคนิคการเลือกโครงการ

จึงจ�าเป็น เพราะเป็นเครื่องมือในการประเมินเพื่อตัดสินใจ

ลงทุน

 การเลือกโครงการที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องเก่ียว

กับการประเมินมูลค่าที่คาดว่าโครงการนั้นๆจะสามารถให้

ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนกลับไปที่องค์กร และองค์กร

จะท�าการเลือกทางเลือกที่ก�าหนดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ 

ผลลัพธ์ของโครงการที่เลือกจะต้องน�าไปสู่ความยั่งยืนใน

ระยะยาวขององค์กร และควรเป็นโครงการที่เกิดมูลค่าท้ัง

ในระยะสั้นและระยะยาว

 การวิ เคราะห ์เพื่อเลือกโครงการที่จะลงทุน

น้ัน จะมีการวิเคราะห์โครงการทางการเงิน (Financial  

Cost-Benefit Analysis: Financial CBA) และการ

วิ เคราะห ์โครงการทางเศรษฐศาสตร ์  (Economic  

Cost-Benefit Analysis: Economic CBA) ซึ่งทั้งสอง

แนวทางมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกันคือ การจัดสรร

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถท�าผลประโยชน์กลับมาได้อย่าง

คุ้มค่าหรือเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 Martinelli & Milosevic. (2016, p. 26) ได้

กล่าวถึงการวัดมูลค่าไว้ 2 มุมมอง คือ 1) การวัดมูลค่าโดย

พจิารณาจากความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจของความ

ต้องการและการใช้ทรพัยากรเพือ่ให้บรรลคุวามพงึพอใจ ซึง่

เป็นการอธิบายของ British European Standard (BSI) 

ดังแสดงตามภาพ 1

ภำพ 1 การวัดมูลค ่าตามการอธิบายของ Brit ish  

European Standard (BSI)

ที่มำ: Martinelli & Molosevic, (2016), Project  

Management ToolBox

ภำพ 2 การวัดมูลค่าด้วยผลประโยชน์ท่ีธุรกิจได้รับ

ท่ีมำ: Martinelli & Molosevic, (2016), Project  

Management ToolBox

 และ 2) สหรัฐอเมริกาและส่วนอื่นทั่วโลก มองว่า 

การวัดมูลค่านั้นพิจารณาได้จากผลประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับ

กับทรัพยากรท่ีใช้ไป ตามท่ีแสดงตามภาพ 2

 ผลประโยชน์ที่ธุรกิจได้รับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ

ตระหนักถึงผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีต้องการจากการลงทุนใน

โครงการ กล่าวคือองค์กรต้องขับเคลื่อนให้เกิดความส�าเร็จ

ตามผลลัพธ์ท่ีตั้งเป้าหมายไว้ แต่โครงการท่ีคาดว่าจะลงทุน

นั้นเป็นเรื่องของอนาคตท่ียังไม่เกิดข้ึน ดังนั้นการประมาณ

การผลลัพธ์ทางธุรกิจ และการประเมินว่าในแต่ละโครงการ

นัน้จะให้ผลลพัธ์ได้ตามเป้าหมายหรอืไม่จงึเป็นเรือ่งทีอ่งค์กร

ให้ความส�าคัญ เครื่องมือหรือเทคนิคการเลือกโครงการจึง

เป็นสิ่งที่องค์กรต้องเข้าใจเพื่อน�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

เพื่อระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของโครงการท่ีจะน�าให้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้ดีท่ีสุด สามารถ

จัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ�ากัดให้กับโครงการที่มีมูลค่า

สูงสุด

 วิธีทำงเศรษฐศำสตร์ (economic methods)

 วธิเีชิงปรมิาณเพือ่ก�าหนดมลูค่าโครงการท่ีพจิารณา

การลงทุนนั้น เพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการคัดเลือก

โครงการโดยปกติจะเน้นในเชิงเศรษฐศาสตร์  ท้ังนี้วิธีการ

ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีพบบ่อยท่ีสุดจะมีสามวิธีในการอธิบาย

มูลค่าโครงการ ได้แก่ เวลาคืนทุน (payback time หรือ 

payback period) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 

Value-NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal 

Rate of Return-IRR) (Martinelli & Milosevic. 2016, 

p. 31)

 เวลาคืนทุน (payback time) หรือสามารถเรียก

ได้ว่า ระยะเวลาคืนทุน (payback period)  Martinelli 

& Milosevic (2016, p. 31) กล่าวว่า ระยะเวลาคืนทุน
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เป็นเพียงระยะเวลาที่เริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการจน

กระทั่งกระแสเงินสดสะสมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ

นั้น (หรือการประหยัดต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนั้น) หัก

กบัเงินลงทนุในโครงการไปทกุงวดเวลาจนกลายเป็นผลบวก 

แสดงว่าถึงจุดที่ได้รับเงินเท่ากับที่จ่ายลงทุนไปในโครงการ  

โดยจะพิจารณาเลือกตัดสินใจลงทุนในโครงการที่ให้ระยะ

เวลาคืนทุนสั้นที่สุด ซึ่งข้อดีของวิธีนี้คือสามารถท�าการ

ค�านวณและท�าความเข้าใจได้ง่าย แต่วิธีนี้จะไม่ได้ค�านึง

ถึงมูลค่าเงินตามเวลา และไม่ได้ค�านึงถึงกระแสเงินสดรับ

สุทธิที่กิจการจะได้รับจากโครงการลงทุนหลังจากพ้นงวด

ระยะเวลาคืนทุน

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value-NPV) 

เป็นวิธีทางเศรษฐศาสตร์ที่ค�านึงถึงมูลค่าของเงินตาม

เวลา โดยมูลค่าเงินในอนาคตอาจมีค่าน้อยกว่ามูลค่าเงิน

ในปัจจุบันเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ NPV ลดทั้งต้นทุนและ

รายได้ในอนาคตตามอัตราดอกเบี้ย NPV สามารถค�านวณ

ได้ตามสูตรดังนี้

 โดย ค่า R
t
 หมายถึงกระแสเงินสดสุทธิ (กระแส

เงินสดเข้าหรือกระแสเงินสดรับ - กระแสเงินสดออก หรือ

กระแสเงนิสดจ่าย ณ เวลา t) และ ค่า i คอือตัราส่วนลดหรอื

อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายส�าหรับเงินที่ยืมมา (Martinelli 

& Milosevic. 2016, pp. 31-32) เกณฑ์การตัดสินใจคือ

จะเลือกตัดสินใจในโครงการลงทุนที่มีค่า NPV เป็นบวก

 อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return-IRR) อัตราผลตอบแทนภายในนั้นเป็นเพียงอัตรา

คิดลดที่ท�าให้ค่า NPV ส�าหรับกระแสเงินสดเป็นศูนย์ จึง

ท�าให้ IRR ไม่มีสูตรการค�านวณตายตัว แต่เป็นการค�านวณ 

IRR ซ�้า ๆ เพื่อให้ได้ในอัตราคิดลดที่แน่นอนซึ่งท�าให้เกิด 

NPV เป็นศูนย์ น้ันคือจุดที่กระแสเงินสดรับเท่ากับกระแส

เงินสดจ่ายพอดี ดังนั้นเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนคือจะเลือก

ตัดสนิใจลงทนุในโครงการอตัราผลตอบแทนอย่างน้อยทีส่ดุ

เท่ากับ IRR หรือเลือกโครงการที่คาดว่าจะได้ผลตอบแทน

มากกว่า IRR ที่ค�านวณได้

นอกจาก 3 วิธีข้างต้นดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องมือต่างๆ

ท่ีมีการน�ามาใช้ในการวิเคราะห์โครงการลงทุน อาทิ 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทนุ Benefit-Cost Ratio, Net 

Present Value for Firms-NPVSF, Reference Class  

Forecasting, Monte Carlo Simulation 

 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost 

Ratio-BCR) หรืออัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน เป็น

เทคนิคที่ค�านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา โดยการน�ามูลค่า

ปัจจุบันของผลประโยชน์รวมหารด้วยมูลค่าปัจจุบันของ

ต้นทุนรวม กล่าวคือ ผลท่ีได้ หากมีค่าเท่ากับ 1 แสดงให้

เห็นว่าโครงการดังกล่าวมีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์

เท่ากับต้นทุนท่ีลงทุนไป หากมีค่ามากกว่า 1 จัดว่าคุ้มค่า

การลงทุน และหากมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าไม่คุ้มค่าต่อ

การลงทุน

 มูลค่าปัจจุบันสุทธิส�าหรับกิจการขนาดเล็ก (Net 

Present Value for Firms-NPVSF) เป็นวิธีการค�านวณท่ี

พัฒนาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิแบบดั้งเดิม (traditional 

NPV) โดยมูลค่าปัจจุบันสุทธิส�าหรับกิจการขนาดเล็กนั้นจะ

มีองค์ประกอบท่ีค�านึงถึงในการลงทุนเพิ่มเติม อาทิ อัตรา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้นทุนเงินทุนจากการขอสินเช่ือจาก

สถาบันการเงินเพื่อน�ามาลงทุนในโครงการ ต้นทุนเงินทุน

ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ซ่ึงเห็นได้ว่า NPVSF จะท�าให้กิจการ

ขนาดเล็กมีความระมัดระวังมากข้ึนหากโครงการท่ีลงทุน

ต้องจัดหาเงินทุนจากการกู้ยืม เพราะกิจการต้องช�าระคืน

เงินต้น

 วิธีการพยากรณ์กลุ่มอ้างอิง (Reference Class 

Forecasting Method-RCFM) เป็นการท�านายหรือ

การพยากรณ์โดยใช้กลุ่มหรือชั้นหรือประเภทเพื่ออ้างอิง 

ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลในอดีต การจัดกลุ่มข้อมูล

ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในกลุ่มหรือช้ันหรือประเภทนั้นๆ 

และท�าการพิสูจน์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยสถิติหรือวิธีการอื่นท่ี

เหมาะสม เป็นวิธีที่สามารถปรับใช้ในการประเมินแผนหรือ

โครงการในอนาคต

 แบบจ�าลอง Monte Carlo Simulation เป็น

เทคนิคที่อยู่บนพื้นฐานของกฎความน่าจะเป็น โดยอาศัย

การเลือกมูลค่าตัวแปรต่างๆ เป็นชุดข้อมูล น�ามาสร้างเป็น

แบบจ�าลองเพื่อท�านายข้อมูลในอนาคต

 วธิทีางเศรษฐศาสตร์ เป็นวธิทีีน่ยิมอย่างมากตัง้แต่

อดีตถึงปัจจุบันเพื่อใช้ในการประเมินโครงการลงทุนท้ัง
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การลงทุนของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชน โดย

โครงการที่ต้องการประเมินนั้นต้องมีข้อมูลประกอบการ

พิจารณา อาทิ อายุโครงการ เงินลงทุน ประมาณการกระ

แสเงินสดรับที่คาดว่าจะได้รับตลอดอายุโครงการ ประมาณ

การกระแสเงินสดจ่ายที่คาดว่าเกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ 

อัตราคิดลด หรือ อัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ในโครงการ

 ตัวอย่ำงกำรประยุกต์ใช้วิธีทำงเศรษฐศำสตร์

 บัณฑิต ผังนิรันดร์ (2557, น. 145-153) ได้ศึกษา

ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้าง

อาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) 

ศึกษาสภาพทั่วไปของ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและ

สภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต (2) ประเมินต้นทุน

และผลประโยชน์ในการด�าเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง

อาคารตรวจบัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่า

อากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ (3) วัดความคุ้มค่าทางการ

เงินของโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสาร

ภายนอกอาคารผู ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

ภูเก็ต ซึ่งมีอายุโครงการ 20 ปี และก�าหนดอัตราคิดลด

ร้อยละ 10 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อวัดความคุ้ม

ค่าทางการเงินของโครงการลงทุนก่อสร้างอาคารตรวจ

บัตรโดยสารภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติภูเก็ต  พบว่า ระยะเวลาคืนทุน มีค่าเท่ากับ 5 ปี 

อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน มีค่าเท่ากับร้อยละ 154.61 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 1.20 มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ มีค่าเท่ากับ 79,188,133 บาท และอัตราผล

ตอบแทนภายในโครงการ มีค่าเท่ากับร้อยละ 17.11 จาก

ผลการประเมินด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสรตร์จะเห็นได้

ว่าโครงการก่อสร้างอาคารตรวจบัตรโดยสาร ภายนอก

อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีความ

คุ้มค่าในการลงทุน เพราะระยะเวลาคืนทุนสั้นกว่าอายุ

โครงการ  ผลตอบแทนต่อการลงทุน มีค่ามากกว่าร้อยละ 

100 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน มีมากกว่า 1 มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ มีค่าเป็นบวก และอัตราผลตอบแทนภายใน

โครงการ มีค่ามากกว่าร้อยละ 10 (อัตราคิดลดท่ีก�าหนด

ไว้หรือค่าเสียโอกาศในการลงทุน)

 ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ และสุรางค์ เห็นสว่าง (2558, 

น. 117-134) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน

ทีใ่ช้ในการประเมนิมลูค่าโครงการลงทนุส�าหรบักจิการขนาด

เล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาเครื่องมือทางการ

เงินที่ใช้ในการประเมินมูลค่าโครงการการลงทุนส�าหรับ

กิจการขนาดเล็กที่ไม่สามารถรักษาระดับของโครงสร้างเงิน

ทุนเป้าหมาย 2. เพื่อตรวจสอบความเช่ือถือได้ของเครื่อง

มือท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ด้วยการยอมรับของการน�าไปใช้ในเชิง

วิชาการและการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ ท้ังนี้การศึกษา

ตามวัตถุประสงค์ท่ี 1 นั้นด�าเนินการจ�าลองสถานการณ์

กระแสเงินสดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างวิธีมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิแบบดั้งเดิม (traditional NPV) กับวิธีมูลค่าปัจจุบัน

สุทธิท่ีพัฒนาใหม่ส�าหรับกิจการขนาดเล็ก (Net Present 

Value for Small Firms-NPVSF)

ซ่ึงการศึกษาดังกล่าวก�าหนดไว้ว่า

 โดยผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า กิจการขนาด

เล็กที่การลงทุนในโครงการนั้นถ้าไม่มีการช�าระคืนเงินต้น

จากการกู้ยืมเพื่อลงทุนระหว่างอายูโครงการ การค�านวณ

หา NPV กับ NPVSF จะมีค่าเท่ากันเพราะสมติฐานของ 

NPV คือไม่มีการช�าระคืนเงินต้น แต่หากสถานการณ์หรือ

สมมติฐานของการลงทุนในโครงการนั้นต้องมีการช�าระคืน

เงินต้นจากการกู้ยืมระหว่างอายุโครงการ จะไม่สามารถ

ค�านวณหาค่า NPV ได้เพราะไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน แต่ยงั

คงสามารถค�านวณหา NPVSF ได้ ซึ่งในการน�าไปประยุกต์
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ใช้นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยืนยันแนวคิด NPVSF ว่าสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างดี

 นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (2559, น. 109-137) ได้

ศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของ

โครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้าน

อ้อค�า ต�าบลกระนวน อ�าเภอช�าสูง จังหวัดขอนแก่น โดยมี

วัตถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์

ของโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลพุ กรณีศึกษาพื้นที่บ้าน

อ้อค�า ต�าบลกระนวน อ�าเภอช�าสูง จังหวัดขอนแก่น โดย

ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ 3 เครื่องมือ ได้แก่

 1. มลูค่าปัจจบุนัสทุธ ิ(Net Present Value-NPV)  

โดยพจิารณาค่า NPV ≥ 0 กล่าวคอืผลต่างของมลูค่าปัจจบุนั

ของผลตอบแทนทั้งหมดของตลอดอายุโครงการกับมูลค่า

ปัจจุบันของต้นทุนรวมตลอดอายุโครงการ มีค่ามากกว่า

หรือเท่ากับ 0 หากมีค่า < 0 แสดงว่าไม่คุ้มกับการลงทุน

 2. อตัราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทนุ (Benefit-Cost 

Ratio-BCR) ค่า BCR นั้นพิจารณาว่าหากมูลค่าปัจจุบันของ

ผลตอบแทนทั้งหมดของโครงการสูงกว่าหรือเท่ากับมูลค่า

ปัจจบุนัของต้นทนุทัง้หมดของโครงการ ควรจะลงทนุ กล่าว

อีกนัยหน่ึงคือ ค่า BCR ≥ 1 นั่นเอง

 3. อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal 

Rate of Return-IRR) โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่

ค่า IRR ≥ r (อัตราคิดลด หรือค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบ้ีย

ของเงินกู้ระบบธนาคารพาณิชย์) เพราะ IRR คืออัตราคิด

ลดที่ท�าให้ NPV = 0

 ผลการศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาลพุ 

กรณีศึกษาพื้นที่บ้านอ้อค�า ต�าบลกระนวน อ�าเภอช�าสูง 

จังหวัดขอนแก่นมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน พบว่า มีความ

คุม้ค่าต่อการลงทนุซึง่จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ในอนาคตได้ เนื่องจากมีค่า NPV เท่ากับ 133,329,551.40 

บาท (มีค่ามากกว่า 0) ค่า BCR เท่ากับ 5.73 (มากกว่า 1) 

และค่า IRR เท่ากับ 22.16 (มากกว่า r) 

 ดวงตา สราญรมย์ (2560, น. 203-215) ได้ศึกษา

การประเมนิความคุม้ค่าในการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ

ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองนนทบุรี เพื่อน�าขยะจากชุมชนมาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดค่าฝังกลบขยะ ซ่ึงจาก

ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า โครงการลงทุน

สร้างโรงไฟฟ้าจากขญะในพื้นท่ีเทศบาลเมืองนนทบุรีมี
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ความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 

Present Value  NPV) มีค่ามากกว่า 0 โดยมีค่าเท่ากับ 

680,536,577 บาท ส่วนอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate of Return-IRR) เท่ากับร้อยละ 25.33 ซึ่ง

มีค่ามากกว่า อัตราคิดลดที่ร้อยละ 10 และมีระยะเวลาคืน

ทุน (Discounted Payback Period: DPB) เท่ากับ 5 ปี 

2 เดือน รวมเวลาคืนทุนแล้วน้อยกว่าอายุโครงการ

 กฤษณ์ คงเจรญิ และ มนตร ีโสคติยานรุกัษ์ (2561, 

น. 138-154) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง

ด้านเศรษฐศาสตร์และความเสี่ยงในการลงทุนโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผล

ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ Reference 

Class Forecasting และ Monte Carlo Simulation  

วัตถุประสงค์การศึกษาคือ 1. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า

ทางด้านเศรษฐศาสตร์และความเสีย่งในการลงทนุโครงการ

ไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กโดยใช้การวิเคราะห์ Reference 

Class Forecasting และ Monte Carlo Simulation 

และ 2 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในในการลงทุนอันเกิด

จากความคลาดเคลื่อนของผลการศึกษาความคุ้มค่าในการ

ลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก การศึกษานี้ก�าหนด

สมมติฐานอายุโครงการ 30 ปี อัตราคิดลดร้อยละ 10 และ

ประมาณการผลประโยชน์และต้นทุนที่เกี่ยวข้องน�ามา

ด�าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ

ด้วยการก�าหนดตัวชี้วัดที่ส�าคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 1. กลุ่มตัวชี้วัดการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย 

  1.1 ค่าเฉลีย่มลูค่าปัจจุบนัสทุธ ิ(Average 

Net Present Value: A-NPV)

  1.2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ระดับความ

เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Acceptable Net Present Value: 

R-NPV)

 2. กลุ่มตัวชี้วัดสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบ

ด้วย  

  2.1 ค่าความน่าจะเป็นของมลูค่าปัจจบัุน

สุทธิ (NPV) ที่เท่ากับ 0

  2.2 มูลค ่าป ัจจุบันของความเสี่ยง  

(Present value of value at risk-VaR)

  2.3 ค่าความน่าจะเป็นของการได้ก�าไร 

(Probability of Profit) 

  2.4 ค่าความน่าจะเป็นของการขาดทุน 

(Probability of Lost)

  2.5 อัตราส่วนความน่าจะเป็นของการ

ได้ก�าไรต่อการขาดทุน (Profit-Lost Probability Ratio 

หรือ (Profit Loss Ratio-PLR) 

  2.6 อตัราส่วนมลูค่าปัจจบุนัของค่าเฉลีย่

ผลขาดทุนต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน (Present value of 

average loss and present value of cost ratio หรือ 

Loss Cost Ratio-LCR) 

  2.7 ระดับความเสี่ยงของโครงการ  

(Degree of Risk)

 ผลการวจิยัพบว่า โครงการไฟฟ้าพลงัน�า้ขนาดเลก็ 

ท่ีมีก�าลังผลิตพลังงานไฟฟ้า 57.92 ล้านหน่วยต่อปี เป็น

โครงการที่มีมูลค่าผลตอบแทนสุทธิสูงสุด จากพิจารณา

จาก R-NPV มีค่าเท่ากับ 59.11 ล้านบาท (ณ ระดับโอกาส

ร้อยละ 80) และผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพบว่า มีระดับ

ความเสี่ยงต�่าสุด อย่างไรผู้ลงทุนจะต้องพิจารณาว่าระดับ

ความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้หากลงทุน

 ธีรุตม์ หงษ์ขุนทด และชัยวัฒน์ อุตตมากร (2562, 

น. 175-184) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินความคุ้มค่า ผล 

กระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจากการจัดให้มีบริการ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล วัตถุประสงค์ของ

การศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อประเมินความคุ้มค่า ประเมินผล 

กระทบทางเศรษฐศาสตร์ และประเมนิผลกระทบต่อต้นทนุ

ทางสังคมที่ได้รับจากการจัดให้มีบริการอินเตอร์ความเร็ว

สูงในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือใน

การประเมินความคุ้มค่า 4 เครื่องมือซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎี

ต้นทุนและผลประโยชน์ (Theory of Cost-Benefit  

Analysis-CBA) ได้แก่ 1. ระยะเวลาคืนทุน 2. มูลค่า

ปัจจุบันสุทธิ 3. อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน และ 

4. อัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ ส่วนการประเมิน

ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์นั้นใช้เครื่องมือท่ีเรียก

ว่า Autoregressive Model และใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

จากโครงการเพื่อประเมินผลประโยชน์ด้านมิติทางสังคม 

โดยศึกษาจากประชากรจ�านวน 500 คน ด้วยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า การลงทุน

ในโครงการนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน 

มีผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีค่า NPV เป็นบวก 

เท่ากับ 763,175,238 บาท และ IRR เท่ากับ 10.64% 

และพบว่ามีผลกระทบต่อทุนทางสังคม
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 ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (2562, น. 565-576) ได้วิจัยเรื่อง

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส�าหรับถนนแบบยืดหยุ่น

เสริมแรงด้วยวัสดใุยสงัเคราะห์ในประเทศไทย กรณีก่อสร้าง

ใหม่และซ่อมแซมแบบเททับหน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความเหมาะสมทางด้านเศรษศาสตร์ในการพิจารณาความ

คุม้ทนุของการน�าแผ่นวสัดุใยสงัเคราะห์มาใช้ในการก่อสร้าง

และซ่อมแซมผิวถนนลาดยางในถนนประธานและในถนน

สายรองในประเทศไทย การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

ของโครงการวิจัยนี้ จะแบ่งการวิเคราะห์เป็นกรณีอายุของ

ผิวทางในช่วง 20 ปี และการวิเคราะห์แบบนิรันดร์ ด้วยวิธี 

ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost 

and Benefit Analysis) โดย

โดยที่

 Bt = ผลตอบแทนในปีที่ t (t= 1,2,3,….,n)

 Ct = ต้นทุนที่เสียไปในปีที่ t (t= 1,2,3,….,n)

 r = อัตราส่วนผลตอบแทนภายในโครงการ

 n = อายุโครงการ

 2. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present  

Value-NPV) โดย

 3. วิธีอัตราส่วนมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อ

ต้นทุน(Benefit-Cost Ratio-BCR) โดย

 4. วธิอีตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal 

Rate of Return-IRR) โดย

ก�าหนดให้

 NPV = มูลค่าปัจจุบันของผลได้สุทธิของโครงการ

 IRR = อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ

 B
t
 = มูลค่าของผลตอบแทนในปีท่ี t

 C
t
 = มูลค่าต้นทุนในปีท่ี t 

 r = อัตราส่วนลดหรือค่าเสียโอกาสในการลงทุน

 n = อายุโครงการ

 

 และใช ้วิธีการวิเคราะห์มูลค ่าของเงินลงทุน 

นิรันดร์ (Capitalized Cost Calculation and Analysis) 

ซ่ึงผลวจิยัจากโครงการนีเ้ป็นข้อมลูประกอบการวางแผนการ

ก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงถนนแบบยืดหยุ่นของกรมทางหลวง

ในประเทศไทย

 จากทีก่ล่าวมาข้างต้นจะเหน็ได้ว่าสตูรการค�านวณ 

เทคนิควิธีต่างๆในการประเมินโครงการลงทุน จะมีความ

แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการค�านวณเพื่อประเมิน

ความคุม้ค่าของโครงการลงทนุภายใต้สมมตฐิานเดยีวกนัคอื

ประโยชน์ท่ีได้รับกับต้นทุนท่ีเสียไปตลอดอายุโครงการ แม้

การประเมนิโครงการลงทนุด้วยเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์

ยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการภาครัฐและภาค

เอกชน แต่เมื่อประเมินแล้วใช่ว่าจะสามารถตัดสินใจเลือก

ลงทุนในโครงการนั้นได้ตามผลการประเมิน กล่าวคือบาง

โครงการอาจไม่ได้ลงทุนอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ จน

ท�าให้มีการชะลอโครงการลงทุนนั้นๆออกไป ซ่ึงการชะลอ

โครงการลงทุนออกไปแล้วจะส่งผลดีผลเสียหรือไม่นั้น ก็

สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาประเมิน

ได้เช่นกัน 

 เมธากลุ มธีรรม และ วชรภมู ิเบญจโอฬาร (2559, 

น. 9-21) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์อนัเนือ่งมาจากการชะลอโครงการ: กรณศีกึษา

โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ด้าน
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ตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์วิจัยเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์

ค�านวณหาผลประโยชน์และต้นทุนของโครงการก่อสร้าง

ของกรมทางหลวงที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาท่ีจะ

ชะลอโครงการออกไป ซึง่ระยะเวลาทีจ่ะชะลอโครงการออก

ไปน้ีเป็นผลจากนโยบายการลงทุนของกระทรวงคมนาคม

ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563 การวิจัยนี้ได้ก�าหนดช่วงเวลา

ที่จะชะลอโครงการออกไปในเบื้องต้นเป็น 3 ช่วงเวลา คือ 

ปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2564 การศึกษาวิจัยนี้

เน้นทีผ่ลความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการท่ีเปลีย่น

ไปตามเวลา การค�านวณมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ท้ัง 

3 ช่วงเวลาจะคาดการณ์จากการใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ

แบบถดถอย ปรับมูลค่าตามราคาน�้ามันโลก ปรับมูลค่าตาม

ค่าแรงขั้นต�่า และปรับสัดส่วนตามดัชนีราคาผู้บริโภคพื้น

ฐานตามแต่ละกรณี โดยการค�านวณเมื่อปรับมูลค่าดังกล่าว

แล้วได้ผลว่าทั้งต้นทุนและผลประโยชน์มีการเปล่ียนแปลง

ในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของต้นทุนเพิ่มขึ้นนั้นเพิ่มขึ้น

ในอัตราที่มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ จึงส่ง

ผลให้ NPV ลดลงจนมีค่าน้อยกว่า 0 คือมีค่าเท่ากับ -59.94 

ล้านบาท B/C ลดลงเท่ากับ 0.99 และ IRR ลดลงเท่ากับ

ร้อยละ 11.91 ท�าให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หากโครงการ

ต้องชะลอการก่อสร้างออกไป

บทสรุป
 โครงการลงทนุเป็นโครงการทีก่่อให้เกดิการพฒันา

ด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน ด้านความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โครงการลงทุนก่อให้เกิดการขับ

เคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการประเมินโครงการ

และการพิจาณาตัดสินใจเลือกลงทุนหรือชะลอการลงทุน

ย่อมต้องมีผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ โครงการ

ภาครัฐอย่างน้อยควรน�าเครื่องมือเทคนิคพื้นฐาน อาทิ วิธี

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value-NPV) วิธีอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return-IRR) ไป

วิเคราะห์การลงทุน ส�าหรับโครงการลงทุนของภาคเอกชน 

อาจน�าเครื่องมือเทคนิคอื่นวิเคราะห์อื่นร่วมได้ อาทิ ระยะ

เวลาคืนทุน (payback period) วิธีการพยากรณ์ การ

วิเคราะห์ความเสี่ยง หรือหากเป็นโครงการลงทุนของภาค

เอกชนขนาดเล็กสามารถเปลี่ยนจากวิธีมูลค่าปัจจุบันแบบ

เดมิ เป็นวธิมีลูค่าปัจจบุนัสทุธสิ�าหรบักจิการขนาดเลก็ (Net 

Present Value for Small Firms-NPVSF) ได้ อย่างไรก็

ดีการเลือกใช้เครื่องมือเทคนิคต้องให้สอดคล้องเหมาะสม

กับข้อมูลของโครงการที่จะน�ามาพิจารณา ดังนั้นการน�า

เครื่องมือหรือเทคนิควิธีไปใช้ในการประเมินเพื่อพิจารณา

ตัดสินใจลงทุนในโครงการ ควรต้องศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

ประกอบการตัดสินใจให้มากท่ีสุด ท้ังนี้เพื่อสามารถได้ข้อ

สรุปน�าไปสู่การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์สูงสุด แก่นักลงทุน 

และสังคมโดยรวม
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ได้อธิบายวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการศึกษาไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 

และน�าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไทยที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในระยะใกล้นี้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมยุคที่ 5 หรือท่ีเรียกว่า 5G ท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนในประเทศไทยภายในปี 2563 โดยแบ่ง

เน้ือหาออกเป็นด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการประเมินผล บทความดัง

กล่าวน้ีจึงเหมาะส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูอาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (stakeholder) ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง ที่จะต้องจัดเตรียมและวางแผนส�าหรับรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในครั้งนี้

ค�ำส�ำคัญ: 5G, การศึกษา, หลักสูตร, การจัดการเรียนรู้, เทคโนโลยี, การประเมินผล

Abstract

 This article explained about the evolution of communicative technology which is related 

to Thai education from the past to the present. Additionally, it is presented the concept of Thai  

educational management that is taking place in the near future under the variation of the 5th  

generation telecommunication evolution or well-known as “5G” in 2020. The contents of research 

are divided into 5 contents which are curriculum content, learning management content, media 

content, learning resources content, and assessment content. This article is appropriate regarding to  

educational personnel, researchers or scholars, for instance, educational administrators, teachers, 
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lecturers or even including stakeholders (students) and parents. These personnel are required to 

prepare and provide plans for the variation of the coming learning evolution.

Keywords: 5G, education, curriculum, learning management, technology, assessment 

บทน�ำ
 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นปัจจัยหนึ่ง

ที่ส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษามาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ปรากฏการณ์ “เมื่อเทคโนโลยีรุดหน้า การ

ศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม” จึงเกิดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ 

เพราะเมื่อความสามารถของเทคโนโลยีไม่ใช่แค่การน�าพา

เสียงจากคนหน่ึงไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปได้เพียง

เท่าน้ัน แต่ยังพัฒนาจนกระทั่งสามารถส่งภาพและอาจจะ

รวมถงึสัมผสัผ่านร่างกายเสมอืนหนึง่คนเราอยูใ่กล้ชดิกนั ท้ัง

ที่ความเป็นจริงไม่ใช่ ไปได้อีกด้วย ความสามารถดังกล่าว

นี้จะน�ามาซ่ึงการบริหารจัดการศึกษาเล่าเรียนที่จะเปลี่ยน

โฉมไปจากอดีตอย่างสิ้นเชิง Tondare (2014) วิเคราะห์ว่า 

ความก้าวหน้าในด้านโทรคมนาคมในแต่ละยุคตั้งแต่ยุค 1G 

จนกระทั่งมาเป็นยุค 4.5G ในทุกวันนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาใน

ช่วงเวลาทุกๆ 10 ปี และในขณะนี้ความก้าวหน้านั้นก�าลัง

จะเปล่ียนผ่านไปยังยุคต่อไปคือ 5G อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะต้องเตรียม

การอย่างเร่งด่วนและพยายามเฝ้าติดตามใกล้ชิดขึ้น ท้ังนี้ 

เพ่ือจะได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนการรับมือและเตรียม

ความพร้อมทางการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท

ที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านั้นอย่างทันท่วงที

วิวัฒนำกำรของกำรศึกษำไทยตำมกระแสแห่งเทคโนโลยี

 ค�าว่า G ย่อมาจากค�าว่า Generation ที่แปล

ว่า ยุค, สมัย, รุ่น ซึ่งเมื่อเอาไปใช้รวมกับตัวเลข ในภาษา

อังกฤษจะออกเสียงว่า First Generation, Second 

Generation, Third Generation เป็นต้น และถูกย่อ

เป็นค�าว่า 1G, 2G, 3G ซึ่งเป็นชื่อเรียกในแต่ละยุคของ

เทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile  

Telecommunications Technology) นบัต้ังแต่การใช้งาน 

1G และการเปิดตวั 2G ในช่วงปี 1980 เป็นต้นมา เทคโนโลยี

ดังกล่าวน้ีแม้จะเป็นกลไกส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงการ

สื่อสารโทรคมนาคม โดยสามารถส่งบริการข้อความสั้น 

และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยจีพีอาร์เอส (GPRS = General 

Packet Radio Service) ซ่ึงพัฒนาในเรื่องของการรับส่ง

ข้อมลูทีม่ากขึน้ ประวทิย์ ลีส่ถาพรวงศา (2562) กล่าวว่า สิง่

ท่ีเห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงในยุค 2G นั้นก็คือ โทรศัพท์

เคลื่อนท่ีได้เพิ่มฟังก์ช่ันการรับส่งข้อมูลในส่วนของ MMS 

(Multimedia Messaging Service) หน้าจอโทรศัพท์เริ่ม

เข้าสู่ยุคหน้าจอสี และเสียงเรียกเข้าก็ถูกพัฒนาให้เป็นเสียง

แบบ Polyphonic จากของเดิมท่ีเป็น Monotone และ

เข้ามาสู่ยุคที่เสียงเรียกเข้าเป็นแบบ MP3 ที่เราใช้กันอยู่

ทุกวันนี้ โดยยุคนี้ได้ถือก�าเนิดโทรศัพท์ไร้สาย, โทรศัพท์

ไร้สาย, วิทยุมือถือส่วนตัว รวมไปถึงโทรสาร บริการระบุ

ต�าแหน่งมือถือ เครื่องรับช�าระเงิน (EDC) ระบบติดตามรถ

ขนส่งสินค้าหรือขนส่งสาธารณะ (Fleet management) 

หรือแม้แต่มิเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์วัดระดับน�้าที่กระจาย

อยู่ทั่วประเทศ แต่ในด้านการศึกษานั้นยังได้รับผลกระทบ

น้อย อนัเนือ่งจากคณุสมบตัดิงักล่าวเอือ้ประโยชน์ต่อวงการ

ธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

อยู่บ้างที่เริ่มมีการบรรจุเนื้อหาหลักสูตรให้มีความลุ่มลึกขึ้น 

แต่ก็จ�ากัดวงอยู่ในสาขาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร เทคโนโลยี 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 ต่อมาเมื่อถึงยุคระบบ 3G หรือระบบโทรศัพท์

เคลื่อนท่ีในยุคท่ี 3 (Third Generation of Mobile  

Telephone) เป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการน�าเสนอข้อมูล 

และเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาทิ PDA โทรศัพท์มือถือ 

Walkman, กล้องถ่ายรูป และอินเทอร์เน็ต Kachhavay 

(2014) ได้สรุปว่า การพัฒนาของ 3G ท�าให้เกิดการใช้

บริการมัลติมีเดีย และ ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วย

อัตราความเร็วที่สูงขึ้น ในยุคนี้จะเน้นการสื่อสารทั้งการ

พูดคุยแบบเสียงตามปกติ (Voice) และแบบรับส่งข้อมูล 

(Data) ซึ่งในส่วนของการรับส่งข้อมูลนี้เอง ที่ท�าให้ 3G น้ัน
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ต่างจากระบบเก่า 2G ที่มีพื้นฐานในการพูดคุยแบบเสียง

ตามปกติอยู่มาก เนื่องจากเป็นระบบที่ท�าขึ้นมาใหม่เพื่อให้

รองรับกับการรับส่งข้อมูลโดยตรง มีช่องความถี่และความ

จุในการรับส่งสัญญาณที่มากกว่า ส่งผลให้การรับส่งข้อมูล

หรือการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนั้นเร็วมากขึ้นแบบก้าว

กระโดด ประสิทธภิาพในการใช้งานด้านมลัติมเีดียดขีึน้ และ

ยังมีความเสถียรกว่า 2G อีกด้วย ผลจากความเร็วที่เพิ่มขึ้น 

ท�าให้เราสามารถท�าอะไรบนมือถือได้มากขึ้นจากแต่ก่อน 

เช่น โทรศัพท์ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Voice Over IP) 

การเล่นเกมออนไลน์ (Online Gaming) การดาวน์โหลด

เพลงหรือโปรแกรมต่างๆ ได้เร็วขึ้น

 ด้านผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านนี้จะแข่งขัน

การสร้างโครงข่ายและบริการ จะมีการลงทุน และการจ้าง

งานเกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งมีการผลิตแอปพลิเคชั่นหรือ 

โปรโมชั่นต่างๆ มาท�าตลาดกันมากขึ้น Thai PBS (2555) 

กล่าวว่า ระบบ 3G ช่วยให้คนเราใกล้ชดิกนัมากขึน้ สามารถ

ติดต่อธุรกิจกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแบบไร้พรมแดน มี

สัญญาณที่มีความคมชัดครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในไทย 

การเปิดหน้าเว็บไชต์ หรืออัพโหลด-ดาวน์โหลดข้อมูลจะ

สามารถท�าได้รวดเร็ว แม้กระทั่งในวงการแพทย์ก็สามารถ

น�าเทคโนโลยี 3G มาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

รักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลหรือ พื้นที่ที่เข้าถึงยาก แพทย์

ก็สามารถรักษาคนไข้ได้โดยไม่จ�าเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

ด้วยการที่แพทย์ในตัวเมืองจะรักษาผ่านทางระบบประชุม

ทางไกล (Video Conference) และมีพยาบาลและแพทย์

ประจ�าท้องถิ่นเป็นผู้ประสานงาน ที่เรียกว่า ระบบแพทย์

ทางไกล หรือ Telemedicine นั่นเอง

 ส่วนในด้านการศึกษานั้น Thai PBS (2555) กล่าว

ว่า ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐได้น�าเทคโนโลยี 3G มา

ส่งเสริมให้ประชาชนพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการที่ดีท้ังด้าน

การส่ือสารและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อผลัก

ดันให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่อยู่พื้นที่ห่างไกลได้

รับบริการที่ดีในการสื่อสาร หรือพัฒนาเป็นสื่อการเรียน

การสอนได้ โดยเฉพาะการน�ามาใช้ในการศึกษาทางไกล

ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการลดช่องว่างในการ

รับข้อมูลข่าวสาร และความรู ้ของประชาชนในท้องถ่ิน

ห่างไกลเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนไทยให้มีความ

สามารถทัดเทียมกับนานาชาติ โดยสามารถน�าเทคโนโลยี

มาใช้ในเรื่องการเรียนการสอนผ่านระบบประชุมทางไกล 

(Video Conference) ซ่ึงช่วยให้ประหยัดเวลาในการ

เดินทาง และช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และค่าอาหาร แต่สามารถเพิ่มการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้

อย่างเท่าเทียม การคุยแบบเห็นหน้า (Video Call) และ

การดูทีวีและดูวีดิทัศน์ออนไลน์ (Streaming) ท�าให้แหล่ง

การเรียนรู้ส�าหรับครูและนักเรียนขยายขอบเขตมากขึ้น

นอกเหนือไปจากห้องสมุด ส่วนคุณสมบัติในการเชื่อมต่อ

อินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Always On) ก็ท�าให้ข้อมูลที่รับ

ส่งถึงกัน เช่น ข้อความหรือเอกสารทางอีเมลได้รับการตอบ

สนองอย่างทันที ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลเกิดข้ึนนอกห้องเรียนได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

 เมื่อเข้ามาสู่ยุค 4G การพัฒนาต่อยอดมาจาก

ระบบไร้สายในอดีตท้ังหมด ท้ัง 1G, 2G และ 3G มารวม

กันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพขึ้น อย่างเช่น การพัฒนา

ในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูล ท�าให้สามารถใช้งาน

โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet ได้หลากหลายยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นการดูไฟล์วีดิโอออนไลน์ด้วยความคมชัดและไม่มีการ 

กระตุก การสื่อสารข้ามประเทศอย่างโทรศัพท์แบบเห็น

หน้ากันแบบโต้ตอบทันที (Video Call) หรือจะเป็นการ

ประชุมผ่านโทรศัพท์ (Mobile teleconferencing) ก็เป็น

เรื่องง่ายข้ึน และยังมีค่าใช้จ่ายน้อยลงอีกด้วย

 ในด้านการศึกษานั้น อินเทอร์เน็ตเคลื่อนท่ีมี

พื้นที่ให้บริการครอบคลุมกว่าอินเทอร์เน็ตประจ�าที่ท�าให้

สามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับบริการศึกษาทางไกล 

(Tele education) ซึ่งช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

เข้าถึงการศึกษาหรือสื่อการสอนได้เทียบเท่าพื้นที่ในเมือง 

และสามารถเรียนได้ในลักษณะ Real-time นอกจากนี้

อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ยังเปิดโอกาสให้คนสามารถศึกษา

ได้ตลอดเวลาผ่านการค้นหาข้อมูล สื่อให้ความรู้ หรือการ

ติดต่อกับอาจารย์ผ่านอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ  ท�าให้การศึกษา

นอกห้องเรียนมีความส�าคัญมากข้ึน แต่ในขณะเดียวกัน 

ปวีร์ ศิริมัย และชุติพงศ์ ก่ีสุขพันธ์ (2019) ก็วิเคราะห์ว่า 

โอกาสกม็าพร้อมกบัความเหลือ่มล�า้ทีเ่กดิข้ึนส�าหรบัคนทีไ่ม่

สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าว หรือท่ีเรียกว่าความเหลื่อม

ล�้าจากการเข้าถึงบริการดิจิทัล (Digital Divide) ท�าให้การ

รับประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ความเหลื่อมล�้านี้รุนแรงกว่าเดิม 

 นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยในระดับอุดมศึกษา 

Par iyawit Choochoed and Phruekphoom  
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Dheeranoot (2561) พบว่า มีการใช้ประโยชน์ในด้านการ

สอนเนื้อหา (Course Content) ในระดับมากที่สุด เป็น

ผลมาจากลักษณะง่ายต่อการใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่

มีขั้นตอนและมีค�าอธิบายที่ชัดเจนในการใช้บทเรียน ถัด

มาเป็นการใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ (Student 

Support Services) เพราะสามารถใช้บริการบริการ 

ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกท้ัง

สถาบันการศึกษามีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอน

ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียน การเข้า

ถึงเว็บไซต์ (Website) โดยมีการจัดเตรียมโปรแกรมเพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการใช้งานบทเรยีนออนไลน์ สามารถ

ใช้งานอินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ภายในสถาบันและการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์

เคลื่อนที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน รวมท้ัง มี

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียน (Student to Student) 

ที่สามารถปรึกษาหรือพูดคุยผ่านการพิมพ์สนทนาออนไลน์ 

(Chat) มีการโต้ตอบ-ติดต่อ-สอบถามผ่านออนไลน์ตลอด

เวลาและมีการสนทนาหรือปรึกษางานผ่านสมาร์ทโฟนได้ 

และการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน (Student 

to Tutor) ซึ่งสามารถปรึกษาหรือขอค�าแนะน�าผ่านการ

พิมพ์สนทนาออนไลน์ (Chat) ผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย

เทคโนโลยียุค 5G ที่ก�ำลังจะมำถึง

 ค�าว่า 5G ยังคงมีความหมายไม่แตกต่างจากเดิม 

คือยังคงส่ือถึงว่า “เราได้เดินมาถึงยุคการติดต่อสื่อสารใน

เจนเนอเรชั่นที่ 5 แล้ว” ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อ

ตอบโจทย์ของโลกที่หมุนเปลี่ยนไป รวมถึงการมาของการ

เชื่อมต่อของทุกสิ่ง (Internet of Things = IoT) อย่าง

เช่น Smart Home, Smart Infrastructure, Smart City, 

Smart Car เป็นต้น ตามแนวคิด “Anything that can be 

connected, will be connected.” หรืออะไรที่สามารถ

เชื่อมต่อได้ก็จะถูกเชื่อมต่อด้วยระบบอินเทอร์เน็ต แต่เพื่อ

ให้มีประสิทธิภาพการท�างานสูงสุด และอะไรที่ต้องการแส

ดงผลเรียลไทม์จึงจ�าเป็นต้องมีความรวดเร็วในการรับส่ง

ข้อมูลด้วย “Internet of Things” ก�าลังกลายเป็นหัวข้อ

สนทนาที่ก�าลังเพ่ิมขึ้น เรื่อย ๆ ทั้งในที่ท�างานและนอก

สถานที่ มันเป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่มีศักยภาพที่จะส่งผลก

ระทบต่อวิธีการใช้ชีวิตของเรา แต่ยังรวมถึงวิธีการท�างาน

ของเราด้วย “Internet of Things” กล่าวง่ายๆ คือนี่คือ

แนวคิดของการเช่ือมต่ออุปกรณ์ใด ๆ ด้วยสวิตช์เปิดและ

ปิดอินเทอร์เน็ต (และ / หรือระหว่างกัน) ซึ่งรวมถึงทุก

อย่างตั้งแต่โทรศัพท์มือถือ เครื่องชงกาแฟ เครื่องซักผ้า หู

ฟัง โคมไฟ อุปกรณ์สวมใส่ ฯลฯ สิ่งนี้ยังใช้กับส่วนประกอบ

ของเครื่องจักร เช่น เครื่องยนต์เจ็ตของเครื่องบิน หรือ

สว่านของแท่นขุดเจาะน�้ามัน IoT เป็นเครือข่ายยักษ์ใหญ่

ท่ีเช่ือมโยง “สิ่งของ” (ซ่ึงรวมถึงผู้คนด้วย) ความสัมพันธ์

จะอยู่ระหว่างคน (people-people) – คนคนสิ่งของ 

(people-things) และสิ่งของ - สิ่งต่าง ๆ  (things-things) 

ซึ่ง Jacob Morgan (2014) ได้ระบุว่า มีการวิเคราะห์กันว่า 

อุปกรณ์ท่ีมีการเช่ือมต่อนั้นจะมีมากกว่า 26 พันล้านเครื่อง 

ภายในปี 2563 นี้ ส�าหรับประเทศไทยนั้น ส�านักงานคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. (2562) จะมีการลงนาม

ความร่วมมือสร้างโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 5G เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการเปิดเป็นพื้นที่ให้บริการ 5G เชิง

พาณชิย์แห่งแรกในประเทศไทย เพือ่ให้ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์

มือถือ (โอเปอเรเตอร์) ท่ีชนะการประมูล 5G สามารถติด

ตั้งระบบ 5G ได้ทันทีในเดือนมีนาคม 2563 หลังได้รับใบ

อนญุาต ทัง้นีค้าดว่าจะใช้เวลาในการตดิตัง้ระบบ 2-3 เดอืน 

หรือประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ก็จะสามารถเปิดให้

บริการเชิงพาณิชย์ได้ โดยระบบ 5G ท่ีการท่าอากาศยาน

ท้ังสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง คาดว่าจะ

ให้บริการได้ เช่น การตรวจสอบใบหน้า, การบริหารจัดการ

คลังสินค้า และการช่วยเหลือฉุกเฉินของรถพยาบาลภายใน

สนามบิน เป็นต้น

ลักษณะของเทคโนโลยีในยุค 5G

 เมื่อ “สิ่งที่สามารถเชื่อมต่อได้จะถูกเชื่อมต่อ” 

จึงเกิดตัวอย่างมากมายส�าหรับสิ่งที่อาจมีลักษณะดังกล่าว 

เช่น คุณก�าลังเดินทางไปประชุม รถของคุณสามารถเข้าถึง

ปฏิทินของคุณและรู้เส้นทางท่ีดีท่ีสุดแล้ว หากการจราจร

หนาแน่น รถของคุณอาจส่งข้อความไปยังอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อ

แจ้งให้ทราบว่าคณุจะมาสาย หรอืจะเกดิอะไรขึน้ถ้านาฬิกา

ปลุกของคุณ ปลุกคุณตอนหกโมงเช้า จากนั้นแจ้งให้ผู้ผลิต

กาแฟของคุณเริ่มชงกาแฟให้คุณ และจะเป็นอย่างไรถ้า

อุปกรณ์ส�านักงานของคุณรู้ว่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองมีน้อยและ

สั่งซื้ออีกครั้งโดยอัตโนมัติ หรือจะเป็นอย่างไรถ้าอุปกรณ์ท่ี

สวมใส่ได้ที่คุณใช้ในที่ท�างานสามารถบอกคุณได้ว่าเมื่อใด
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และที่ไหนที่คุณใช้งานและมีประสิทธิผลที่สุดและแบ่งปัน

ข้อมูลนั้นกับอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้ขณะท�างาน Saddam 

Hossain (2013) ยงักล่าวอกีว่า ความสามารถในเทคโนโลยี

ใหม่นี้ยังรวมถึง การดาวน์โหลดไฟล์ (แม้กระทั่งภาพยนตร์) 

ภายในไม่กี่วินาที ความเร็วในการแสดงหน้าเว็บไซต์แบบ

ทันที อุปกรณ์ 5G มีราคาถูกลง การใช้ 5G คุณภาพการ

บริการที่ดีที่สุด เครือข่ายทั้งหมดสามารถรวบรวมได้บน

แพลตฟอร์มสนับสนุนอุปกรณ์ของคนรุ่นก่อน ๆ ได้อย่าง

ง่ายดาย ไม่จ�ากัดตามความต้องการของผู้ใช้ ฮาร์ดแวร์

และซอฟต์แวร์นั้นสามารถอัพเกรดได้ สามารถเติมเต็ม

ความต้องการของผู้ใช้จนถึงศตวรรษหน้า ผู้สมัครสมาชิก

สามารถจัดเก็บข้อมูลในที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง ผู้สมัคร

สมาชิกสามารถใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องติด

ตั้งในอุปกรณ์ของตัวเอง คอมพิวเตอร์ระยะไกลสามารถ

ควบคุมได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ และยังมีความสามารถใน

การสนับสนุนบริการใหม่ๆ อีกมากมาย

กำรจัดกำรศึกษำไทยในยุค 5G

ด้ำนหลักสูตร

 เมื่อนวัตกรรมเกิดขึ้น ความรู้ปัจจุบันก็เก่าลงไป 

การก�าหนดเนื้อหาส�าหรับการเรียนรู้ก็ต้องปรับปรุงให้ทัน

สมัยหรือทันต่อเทคโนโลยีมากขึ้น โดยเฉพาะการศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีที่จะต้องมีความ

พร้อมในการน�าความรู ้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในอาชีพ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที 

(Information Technology, IT) ด้านโทรคมนาคม ด้าน

บริการระบบเครือข่าย (Network) การให้บริการ Service 

Provider หรือ Internet Service Provider งานออกแบบ

และงานสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง เป็นต้น สถาบันจะ

ต้องเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตร สาขาวิชา หรือ

กลุ่มวิชาใหม่ๆ ให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็ว 

เพื่อเน้นการสร้างนวัตกรที่ไปสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือต่อ 

ยอดนวัตกรรมเดิม ให้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ เช่น 

กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (เช่น การตลาด โลจิสติกส์ 

การจัดการองค์กร สตาร์ทอัพบิสิเนส ไฟแนนซ์ การลงทุน 

การบริหารจดัการ) กลุม่วชิาดิจทิลั (เช่น การเขยีนโปรแกรม 

การจัดการฐานข้อมูล การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ปัญญา

ประดิษฐ์ และเทคโนโลยีหุ่นยนต์) กลุ่มวิชานวัตกรรม (เช่น 

การสร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา) 

รวมไปถึงสาขาท่ีเก่ียวข้องได้แก่ การสื่อสาร นิเทศศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ จ�าเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยว

กับแพลตฟอร์มใหม่ๆ เช่น การออกแบบ ภาพ แสง สี เสียง 

และใช้เทคโนโลยีทันสมัยในยุคดิจิทัลอย่างปัญญาประดิษฐ์ 

(AI : Artificial Intelligence) เทคโนโลยีสร้างความเป็น

จริงเหมือน (VR : Virtual Reality) และความเป็นจริงเสริม 

(AR : Augmented Reality) มาเป็นเครื่องมือในสาขาตน 

โดยอาจเพิ่มหลักสูตรท่ีเก่ียวกับ ผู้บริโภคยุคดิจิทัล (Digital 

Consumer) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สื่อ

ดิจิทัล (Digital Media) วิทยาการข้อมูล (Data Science) 

การผลิตอีเว้นท์ (Event Production) ฯลฯ

 เมือ่หลกัสตูรมคีวามหลากหลายแต่ระยะเวลาเรยีน

ไม่ได้ขยายเวลาตาม ผู้เรียนยังคงให้เวลากับการเรียนน้อย

ลงเสียด้วยซ�้า การเกิดหลักสูตรระยะสั้น (short cause) จะ

มีมากข้ึน อาจจะมาแทนท่ีการเสียเวลาเรียนเป็นปีๆ อาจ

กล่าวได้ว่า ใบปริญญาอาจไม่ได้เป็นใบเบิกทางในอนาคต

อีกต่อไป สถานศึกษาโดยเฉพาะระดับท่ีสูงกว่าระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจะต้องปรับตัวมาจัดหลักสูตรแบบ

บูรณาการ (Integrated curriculum) ท่ีหลอมรวมศาสตร์

ต่างๆ เพื่อลดเวลาเรียนและเป็นการหลอมรวมสาระความ

รู้ให้เฉพาะเจาะจงตามวิวาชีพที่ผู้เรียนจะน�าไปใช้มากขึ้น 

หรือแม้กระท่ัง อาจเกิดหลักสูตรแบบยืดหยุ่น (Flexible 

curriculum) ท่ีผู้เรียนเป็นผู้ก�าหนดเนื้อหาวิชาท่ีจะเรียน

ท้ังหมด หรือมีสัดส่วนวิชาเลือกมากกว่าวิชาบังคับดังที่

สถาบนัส่วนใหญ่ก�าหนดในปัจจบุนั  การจดัหลกัสตูรลกัษณะ

ดังกล่าวนี้ยังอาจจะเริ่มเห็นและเห็นมากขึ้นในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ที่แต่ละสถาบันก�าลังจะเปลี่ยนจากแค่สายสามัญ-สายศิลป์ 

ไปสู่สายวิชาชีพ เช่น สายวิศวกรรม สายสถาปัตยกรรม 

สายนิติศาสตร์ มากข้ึนอีกด้วย

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้

 การให้บริการเช่ือมต่อแบบไร้พรมแดนส�าหรับ

ทุกคนของเทคโนโลยี 5G จะท�าให้เกิดประสบการณ์ใช้

งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้พรมแดน รวดเร็ว ไว้

วางใจได้ และมีความปลอดภัย ครูสามารถจัดการเรียน

รู้แบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ได้อย่าง

ง่ายดาย ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเครือข่ายได้

จากทุกท่ี (anywhere) เพียงแค่สวมอุปกรณ์ เช่น แว่นตา 
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VR (virtual reality) ก็สามารถมองเห็นครูและเพื่อนร่วม

เรียนเสมือนอยู ่ในห้องเรียนจริงๆ (คล้ายเหตุการณ์ใน

ภาพยนตร์เรื่อง Ready Player One) รวมไปถึงการเดิน

ทางไปทัศนศึกษาผ่านเครือข่ายจะมีความสมจริงยิ่งข้ึน 

ท้ังยังเพิ่มความสามารถในสื่อสารโต้ตอบระหว่างครูกับผู้

เรียนหรือระหว่างผู้เรียนกันเองได้อย่างลื่นไหลแบบสอง

ทิศทาง (Full Duplex) หรือเรียกว่า “การสื่อสารแบบ

สองทาง (Both-way Communication)” เป็นทิศทาง

การส่ือสารข้อมูลแบบที่ข้อมูลสามารถส่งพร้อม ๆ กันได้

ทั้ง 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันท่ี

เป็นการส่ือสารแบบกึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) หรือ

เรียกว่า “การสื่อสารแบบทางใดทางหน่ึง (Either-way 

Communication)” เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบ

ที่ข้อมูลสามารถส่งกลับกันได้ 2 ทิศทาง แต่จะไม่สามารถ

ส่งพร้อมกันได้ โดยต้องผลัดกันส่งครั้งละทิศทางเท่านั้น 

เนื่องจากข้อจ�ากัดของความเร็ว เช่น ปัญหาสัญญาณที่ขาด

หาย ท�าให้บางครั้งต้องเลี่ยงไปใช้การส่งข้อความโดยการ

พิมพ์หรือโพสต์ข้อความ (ผ่านทางหน้าเพจหรือผ่านทาง

อีเมล์) แทน นอกจากน้ี บางกิจกรรมยังสามารถจัดการ

เรียนรู้ได้อย่างตลอดเวลา (anytime) โดยผู้สอนสามารถ

จัดตารางการสอนและเลือกคนสอน, วันเวลาเรียน, วิชาท่ี

สนใจ, วิชาที่ต้องทบทวน รวมไปถึง การเรียนแบบตัวต่อ

ตัวได้อย่างอิสระ

 การออกแบบการเรียนรู้ของครูจะมีความหลาก

หลายมากขึ้น ทั้งการประชุมออนไลน์ การศึกษาและสืบค้น

บนเครือข่าย การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 

(flipped classroom) หรือครูมอบหมายกิจกรรมนอก

ห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายเสมือนครูและนักเรียนร่วม

กิจกรรมไปพร้อมกัน เช่น การส่งสัญญาณถ่ายทอดสดการ

เดินทางของผู้เรียนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยครูยัง

สามารถก�ากับติดตามผู้เรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มที่อาจ

มีภารกิจต่างสถานที่หรือต่างกิจกรรมในเวลาเดียวกันผ่าน

ระบบสัญญาณดาวเทียม ตัวอย่างเช่น การมอบหมายให้ผู้

เรียนไปส�ารวจสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ปูชนียสถาน 

ตลาด หรือมอบหมายให้ผู้เรียนไปสัมภาษณ์บุคคลอาชีพ

ต่างๆ โดยให้ผู้เรียนบันทึกเหตุการณ์หรือส่งสัญญาณภาพ

และเสียงมาหาครู ทั้งนี้ ครูยังสามารถให้ค�าแนะน�า ก�ากับ 

ติดตามและคอยประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวนี้

ตลอดเวลา ท�าให้ผูเ้รยีนได้สมัผสักบัของจรงิหรอืสถานการณ์

จริง และได้เห็นการประยุกต์ใช้ความรู้ใกล้เคียงกับการน�า

ไปใช้ในชีวิตจริงยิ่งข้ึน บทบาทของครูจึงเป็นเหมือนโค้ช

หรือพี่เลี้ยง (coach or mentor) ในการเรียนรู้ของผู้เรียน

มากกว่าผู้น�าความรู้มาพูดหรือบอกเล่าในห้องเรียนเช่นใน

อดีต

ด้ำนสื่อและแหล่งเรียนรู้

 ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร ้สาย

ความเร็วสูงเครือข่าย 5G จะมาพร้อมกับประสบการณ์ 

ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีได้รับการพัฒนาจนมีความเร็ว

สูง พร้อมท้ังแพลตฟอร์มส�าหรับบริการท่ีอาศัยเทคโนโลย ี

คลาวด์ (Cloud) ซึง่จะเป็นบรกิารทีผู่ใ้ช้งานสามารถเลอืกใช้

ซอฟต์แวร์ และทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ 

เพื่อน�ามาใช้งาน โดยท่ีเราไม่ต้องลงทุนซ้ือท้ัง Hardware 

และ Software ไม่ต้องวางระบบ network เอง เพราะ ผู้

ให้บริการเป็นผู้ดูแลระบบ network ให้ผู้ใช้งาน เป็นการ

ลดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการอัพเกรดระบบอีกด้วย 

และผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลบนคลาวด์ได้หลากหลาย

อุปกรณ์ท่ีสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือ

ถือ, Tablet, Notebook ดังนั้น การจัดเตรียมสื่อและแหล่ง

เรียนรู้ของครู จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและยังสามารถ

แบ่งปันสื่อเหล่านั้นอย่างง่ายดาย หรืออาจจะเป็นเพียง

การส�ารวจว่า ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือพื้นท่ีดิจิตัลที่

เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ของโลกนี้ มีแหล่งเรียนรู้

อะไรบ้าง ครูเพียงแต่ชี้น�า (link) ให้ผู้เรียนเข้าถึงหรือมอบ

หมายการค้นคว้าไปยังแหล่งเรียนรู้นั้นๆ โดยไม่ต้องเปลือง

งบประมาณจัดซ้ือดังแต่ก่อน

 การพึ่งพาอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่น้อยลงจน

กระทั่งไม่ต้องพกพาอุปกรณ์ (non-device) อาจเปลี่ยน

บรรยากาศการเรียนรู้ไปตลอดกาล ห้องเรียนในอนาคต

จะเป็นภาพของผู้เรียนที่เดินตัวเปล่า (มีเสื้อผ้าแต่ไม่ต้อง

พกอุปกรณ์การเรียนใดๆ) เมื่อเข้ามาในห้องเรียนเพียง

กดปุ่มท่ีโต๊ะเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) และเข้า

ระบบ (login) ก็สามารถแสดงสมุดพก ใบความรู้ ใบงาน 

การบ้าน เอกสารส่วนตัว หรืองานที่ท�าค้างไว้บนหน้าจอ 

(พื้นโต๊ะเรียนหรือในอากาศ) โดยผู้เรียนและผู้สอนสามารถ

รับส่งข้อมูลกันไปมาระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นค�าอธิบาย

ที่ครูเพิ่งจะเขียนหรือใบงานที่นักเรียนที่เพิ่งท�าเสร็จผ่าน

ระบบเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
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ยังตอบสนองต่อผู ้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่มได้อย่าง

สะดวก เช่น ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์แผนที่สามมิติบนโต๊ะ

เรียนส่วนกลาง แล้วร่วมกันวิเคราะห์ บันทึกรายละเอียด

ความคิดเห็นของแต่ละคนหรือข้อสรุปของกลุ่ม ผ่านระบบ

กลาง (could) รวมถึง เก็บประวัติการท�างานและผลงาน

เป็นไฟล์เอกสาร รูปภาพ ฯลฯ เพื่อรอรับการประเมิน แล้ว

ออกจากห้องเรียนโดยยังสามารถกลับไปสานต่องานดัง

กล่าวที่บ้านหรือในวันหยุด ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มได้อีก

ด้วย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังอาจไปถึงการไม่ต้อง

เดินทางมาโรงเรียนเพื่อมาแสดงตัว แต่ส่งสัญญาณผ่านการ

เข้าระบบเท่านั้น ซึ่งอาจจะท�าให้ระบบการเรียนอยู่ที่บ้าน 

(home school) เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นก็ได้ (ถ้ากฎหมาย

ในอนาคตรองรับ)

ด้ำนกำรประเมินผล

 การบนัทกึรวบรวมและจัดเกบ็รูปภาพ วดีทัิศน์ รวม

ถงึกจิกรรมจากชัน้เรยีนสามารถท�าได้ง่าย ผูส้อนสามารถน�า

ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลในภายหลังได้อย่าง

สะดวก หรือใช้ความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วย

ประเมิน จัดระบบ เรียบเรียง และน�าเสนอข้อมูลได้อย่าง

ง่ายดาย ความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ

ประเมินผลการเรียนจะท�าให้การวัดและการประเมินผล

มีความหลากหลาย เที่ยงตรงและยุติธรรมมากขึ้น กล่าว

คือ ผู้สอนสามารถเลือกเก็บข้อมูลจากแฟ้มสะสมงานของ

ผู้เรียน (portfolio) ผลงานจากการฝึกปฏิบัติ (ท่ีอยู่ในรูป

ของเอกสารดิจิทัล ท�าให้ไม่ยุ่งยากในการจัดเก็บรวบรวม) 

โครงงาน (project) ฯลฯ หรือผลคะแนนจากการท�าแบบ

ทดสอบออนไลน์ (e-Testing) ผ่านคลังข้อสอบแบบสุ่ม

เลือกข้อสอบ (ด้วยระบบ AI) หรือการก�าหนดให้ผู้เรียน

ได้ทราบผลคะแนนทันที (อย่างแม่นย�า) เพื่อความรวดเร็ว

ในการเตรียมตัวส�าหรับการประเมินขั้นต่อไป (หรือการ 

เตรียมตัวส�าหรับการสอบซ�้า กรณีได้ผลว่าไม่ผ่าน) เป็นต้น

 การประเมินผลจะมีความแม่นย�าและเป็นราย

บุคคลมากข้ึน ท�าให้เกิดความเช่ือมั่นในระบบการประเมิน

ผล เพราะสามารถระบุผลงานของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน ซึ่ง

จะเชื่อมโยงมาสู่วิธีการประเมินผลที่จะมีความหลากหลาย

ยิ่งขึ้น (เพราะความเชื่อมั่นดังกล่าว)  ดังนั้น ในวิชาเดียวกัน

ขณะที่ผู้เรียนคนหนึ่งใช้การทดสอบ (test) เพื่อประเมิน

ความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียนอีกคนอาจจะใช้การประเมิน

ผลงาน (product of learning) หรือมีการประเมินทักษะ

ปฏิบัติ (performance assessment) โดยใช้ความฉลาด

ของระบบ AI มาช่วยในการสังเกตและให้คะแนน นอกจาก

นี้ ผู้สอนยังสามารถพึ่งพาระบบการประมวลผลที่แม่นย�า 

รวดเร็ว และส่งผ่านทางไกลนี้เพื่อท�าให้เกิดการประเมิน

ผลตามสภาพจริง (authentic assessment) เช่น การ

ถ่ายทอดสดการท�างานของผู้เรียนในสถานการณ์จริงผ่าน

เครือข่าย การประมวลผลการระดมความคิดหรือผลการ

ประชุมปรึกษาหารือของผู้เรียนผ่านข้อความท่ีบันทึกจาก

โปรแกรมประชุมบนเครือข่าย เป็นต้น

บทสรุปส�ำหรับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

 ระบบเครือข่ายในยุค 5G นั้นเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

มากข้ึน ท้ังในส่วนของมาตรฐาน ประเภทการน�าไปใช้งาน

รวมถึงคลื่นความถี่ที่มีความน่าสนใจ อย่างไรก็ตามการน�า

ระบบ 5G มาใช้งานจริง ยังคงมีความท้าทายในหลายๆ 

ด้าน ท้ังด้านความคุ้มค่าต่อการลงทุน ความเหมาะสมของ

กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร ส�าหรับการ 

เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุค 5G ของการศึกษาไทยใน

ปัจจุบันนั้น ควรเริ่มก�าหนดแนวทางเบื้องต้นส�าหรับการ

วางแผนและเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการให้ความรู้

และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ครู

สามารถออกแบบและปรับกลยุทธ์ของหลักสูตร การเรียน

การสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการวัดและประเมิน

ผลให้สอดคล้องกับความสามารถของเทคโนโลยีใหม่ที่จะ

เกิดขึ้น เพื่อท�าให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

นี้ได้อย่างเต็มท่ีในอนาคตอันใกล้ต่อไป



38 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

Reference

Choochoed, P., & Dheeranoot, P. (2018). Make practical used broadband third generation mobile  

 network (3G) or forth generation mobile network (4G) for learning management system in  

 the 21st century learning skill. Academic article Journal of Humanities and Social Sciences.  

 Rajapruek University 3rd. Retrieved from https://www.tcithaijo.org/index.php/rpu/article/ 

 download/112626/87726

Hossain, S. (2013). 5G Wireless communication systems. American Journal of Engineering Research  

 (AJER). E-ISSN: 2320-0847 P-ISSN: 2320-0936 2(10), 344-353

Leesatapornwongsa, P. (2020). When will the Thai 2G service end?. Retrieved from https://www. 

 prachachat.net/ict/news-388507

Meenal, G., & Kachhavay, et al. (2014). 5G technology evolution and revolution. International Journal  

 of Computer Science and Mobile Computing, 3(3), 1080-1087

Ministry of Education. (2009). To modern learning NTC uses 3G technology to expand educational 

 opportunities far away. August, 2009. Retrieved from http://www.moe.go.th/moe/th/news/ 

 detail.php?NewsID=11531&Key=hotnews

Morgan, J. (2014). A simple explanation of ‘the internet of things’. Retrieved form https://www. 

 forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone- 

 can-understand/#632e7c211d09

NBTC presses 5G button for service at Suvarnabhumi Airport. (2020). November, 2019. Retrieved from  

 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1766720

Sirimai, P., & Keesukpan, C. (2019). Investing in 3G and 4G technology and economic results. Line  

 monetary policy Bank of Thailand. Focused and Quick (FAQ) 139. Retrieved from http://www. 

 nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/ Joint academic works - BOT - and - NBTC  

 /36518/FAQ-139- Investment in technology -3G-and-4G- With economic results.pdf.aspx

Tondare, S. M., & et al. (2014). Evolutionary steps from 1G to 4. 5G. International Journal of Advanced  

 Research in Computer and Communication Engineering. 3(4), 

Thai PBS. (2012). Benefits of 3G. October, 2012. Retrieved from https://news.thaipbs.or.th/content/118633



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 39

บทคัดย่อ

 วัฒนธรรม คือ กิจกรรมของมนุษย์และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ท่ีท�าให้กิจกรรมนั้นเด่นข้ึนมาและส�าคัญ วิถีของ

การด�าเนินชีวิตด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน เป็นรูปแบบการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม

ที่สืบต่อกันมา เช่น วัฒนธรรมการไหว้ครูมวยเพื่อแสดงความเคารพครูมวยในอดีตและปัจจุบัน (Cornwel-Smith & 

Goss, 2009, p. 203) วัฒนธรรมลอยกระทง วัฒนธรรมสงกรานต์ เป็นต้น ผลการวิจัยจากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล

ของผู้วิจัยและสัมภาษณ์กลุ่มจ�านวน 9 กลุ่ม เพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับแบบแผนการสื่อสารเพื่อการผลิตซ�้าวัฒนธรรม

การกินในยุคดิจิทัล พบว่าการสื่อสารเพื่อการผลิตซ�้าทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย (1) การใช้รูปแบบและหลัก

การการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ต้องท�าการสื่อสารท้ังในรูปแบบวัจนภาษา และอวัจนภาษาท่ีเป็นรูปแบบสากล (2) การ

ประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการใส่รหัส และ การถอดรหัส  ของสจ๊วต ฮอลล์ ในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อสร้างการรับ

รู้และตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมการกินของแต่ละสัญชาติ (3) การใช้การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม เช่น การสอน/

การอบรม, การแสดง, การแข่งขัน, การสาธิต เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม (4) การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง มายาคติ (5) การ

ใช้รูปแบบและหลักการการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลท่ีต้องท�าการสื่อสารท้ังในแบบออนไลน์และออฟไลน์ (6) การใช้ 

เครือข่ายสังคมในการสื่อสาร

ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสาร, การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม, ยุคดิจิทัล

Abstract

 Culture is human activities and symbolic structure which helps increase significance of 

those activities. Learning the way of live from each other is the form of cultural reproduction for  

cascading record culture such as the wai khru ram muay dance in homage to teachers past and present  

culture (Cornwel-Smith & Goss, 2009, p. 203) Loykrathong culture Songkran culture. Findings from 

field research by researcher and nine focus groups discussion for managing knowledge related to  

communication pattern for cultural reproduction in digital era showed that communication for cultural 

แบบแผนกำรสื่อสำรเพื่อกำรผลิตซ�้ำวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษำวัฒนธรรมกำรกินใน 
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reproduction in digital era is comprised of (1) cross cultural communication pattern and principle  

implementation that should be in form of international verbal and nonverbal communication (2) Stuart Hall  

encoding-decoding concept implementation for cross cultural communication to build food  

cultural value perception and recognition of each nationality (3) cultural reproduction  

implementation such as teaching/ training, show, contest, demonstration for cascading culture (4) myth  

concept implementation (5) integrated communication in digital era pattern and principle im 

plementation that should be in form of online and offline communication (6) social networking 

implementation for communicating.

Keywords: communication, cultural reproduction, digital era 

บทน�ำ
 วัฒนธรรม (cultures/ culture) มีการแปลความ

หมายไว้มากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนว่า

จะมองวัฒนธรรมในรูปแบบใด อาทิ Jurgen Habermas 

(1987) ได้ชีใ้ห้เหน็ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมกบัโครงสร้าง

สังคม ตลอดจนปัจจัยภายนอกและรูปแบบการสื่อสาร การ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม จึงหมายถึง การสื่อสารเรื่องราวของ

วัฒนธรรมที่สมาชิกในสังคมส่วนหน่ึงให้การยอมรับ และ 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจน

กลายเป็นวัฒนธรรม

 Antonio Gramsci (1891-1937) ได้ชี้ให้เห็น

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับอุดมการณ์ของชนชั้นผู ้

ปกครอง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม จึงหมายถึง การสื่อสาร

เรื่องราวของวัฒนธรรมประชานิยม วัฒนธรรมพื้นบ้าน 

และวัฒนธรรมความเป็นชาติ เพื่อให้ประชาชนยอมรับ 

ผ่านกลไกอ�านาจของชนชั้นผู้ปกครอง ซึ่งได้แก่ (1) การ

บังคับใช้และการสร้างความยินยอมพร้อมใจ (2) สงคราม

เคลื่อนไหวทางการเมืองและสงครามช่วงชิงพื้นที่ทางความ

คิด (3) กลุ่มทางประวัติศาสตร์ (4) การครองความเป็นเจ้า 

(5) ปัญญาชน (6) สภาคนงาน (กาญจนา แก้วเทพ และ

สมสุข หินวิมาน, 2551) นอกจากนี้ Antonio Gramsci 

(1971) ชี้ให้เห็นกลไกการผลิตซ�้า (reproduction) เพื่อ

สื่อสารเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้

เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรมจากรุ ่นสู ่รุ ่น การผลิตซ�้า

ทางวัฒนธรรม เป็นการน�าวัฒนธรรมจากที่มีอยู่ก่อนหน้า

มาผลิตหรือเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การ

ผลิตซ�้าอุดมการณ์การครองความเป็นเจ้าผ่านการถ่ายทอด

เรื่องราวเจ้าหญิงจากนิทานพื้นบ้านท้องถ่ินต่าง ๆ ทั่ว

โลก ได้แก่ นิทานของจิอัมบาติสตา เบซิล ชาวอิตาลี เทพ 

นิยายกริมม์ของเยอรมัน นิทานของชาร์ล เปโรต์ ชาว

ฝรั่งเศส และนิทานแอนเดอร์เซน แห่งเดนมาร์ก ให้เป็น

เจ้าหญิงแบบดิสนีย์ (ปรีดา อัครจันทโชติ, 2561, น. 168)

 Roland Barthes (1915-1980) ได้ช้ีให้เห็น

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับการให้ความหมายและ

ให้คุณค่าของสิ่ง ๆ หนึ่งมากกว่าความหมายและคุณค่า

ในชั้นต้น (first order) โดยกาญจนา แก้วเทพ และ

สมสุข หินวิมาน (2551) ได้น�าเสนอแนวคิดของ Roland 

Barthes ไว้ในหนังสือเรื่องสายธารแห่งนักคิดทฤษฎี 

เศรษฐศาสตร์การเมืองและสื่อสารศึกษา ว่า Roland 

Barthes จ�าแนกความหมายในการสือ่สารเป็นสองระดบั คอื 

ความหมายโดยตรง (denotation) และความหมายโดยนัย  

(connotation) Barthes (1961) ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง

ความหมายโดยนัย บนพื้นฐานแนวคิดเรื่องสัญญะและการ

สร้างความหมายของ Ferdinand de Saussure (1916) 

โดยเน้นความสนใจไปท่ีการสร้างความหมายท่ีมีลักษณะ

อัตวิสัย (subjective) คือ การสร้างความหมายเชิงสังคม/

วัฒนธรรม (social/cultural meaning) น. 425-430

 Struart Hall (1973-1997) ได้ช้ีให้เห็นความ

สัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับกระบวนการสร้างความหมาย 

(signification) อตัลกัษณ์ (identity) และความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม (cultural difference) Stuart Hall ได้อธิบาย
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ว่า ระบบรหัสของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในการถอดรหัส

ความหมายไม่จ�าเป็นต้องเข้าใจความหมายในชุดเดียวกัน 

เน่ืองจากมเีหตผุลทีท่�าให้ผูส่้งสารและผูร้บัสาร เข้าใจไม่ตรง

กัน เช่น ภูมิหลัง ประสบการณ์ เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น 

ดังน้ัน กระบวนการผลิต/แพร่กระจาย/บริโภค/ผลิตซ�้า

วัฒนธรรมและความหมายต่าง ๆ ของวัฒนธรรมกระแส

หลัก มักเกิดการตีความตามระดับของการบริโภคความ

หมาย 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การตีความด้วยจุดยืนแบบ

เดียวกับจุดยืนตามผู้ส่ง คือ การบริโภคความหมายตรงตาม

ที่ผู้ส่งต้องการ (preferred reading) (2) การตีความด้วย

จุดยืนแบบเดียวกับจุดยืนแบบต่อรอง คือ การบริโภคความ

หมายปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากที่ผู้ส่งต้องการ (negotiated  

reading) (3) การตีความด้วยจุดยืนแบบเดียวกับจุดยืน

ตรงกันข้าม คือ การบริโภคความหมายกลับด้านจากที่ผู้ส่ง

ต้องการ (oppositional reading) (กาญจนา แก้วเทพ และ

สมสุข หินวิมาน, 2551, น. 666-670) นอกจากนี้ Struart 

Hall (1980) ได้ชีใ้ห้เหน็ความสมัพนัธ์ของวฒันธรรมกบัการ

ผลิตซ�า้ เพ่ือตอกย�า้ความหมายเดิมหรอืท้าทายความเช่ือเก่า

ซึ่งเคยเป็นที่เคารพยกย่องและยอมรับกันอยู่ทั่วไปในสังคม 

สอดคล้องกับทรรศนะของปรีดา อัครจันทโชติ (2561) ท่ี

ว่า “การผลิตซ�้าสามารถสร้างความหมายที่แตกต่างไปจาก

เดิม และได้ส่งอิทธิพลบางประการต่อแนวคิดการข้ามพ้น

วัฒนธรรม” (น. 159)

 Pierre Boudieu (1984) ได้ชีใ้ห้เหน็ความสมัพนัธ์

ของวัฒนธรรมกับทุนวัฒนธรรม ซ่ึงมีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) รูปแบบวัตถุ (objectified form) คือ ทุนวัฒนธรรม

ที่เป็นวัตถุ เช่น บันทึก (ศรุดา นิติวรการ, 2557, น.  

172-173) (2) รปูแบบสถาบัน (institutionalized form) คอื 

ทุนวัฒนธรรมในรูปแบบของช่ือเสียงเกียรติภูมิของสถาบัน 

ต่าง ๆ  เช่น การสอน การอบรมในระบบการศกึษาในโรงเรยีน 

(ศรุดา นิติวรการ, 2557, น. 173) การประกวด การแข่งขัน 

การสาธิต ในรายการเรียลิตี้โชว์ เช่น MasterChef (ปรีดา 

อัครจันทโชติ, 2561, น. 160) (3) รูปแบบการรวบรวม 

(embodied form) คือ ทุนในรูปแบบของความรอบรู้ใน

เรือ่งวฒันธรรม เช่น การร่วมมอืของส�านกังานนวตักรรมแห่ง

ชาติ (องค์การมหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์รสชาติอาหารไทย 

เพือ่สร้างเอกลกัษณ์และมาตรฐานของรสชาตอิาหารไทยให้

ได้คุณภาพ ภายใต้แนวคิด “อาหารไทยไม่ว่าครัวไหนก็ต้อง

มีรสชาติไทยเดียวกัน” เป็นต้น (ศรุดา นิติวรการ, 2557, 

น. 178; ปรีดา อัครจันทโชติ, 2561, น. 158)

 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้ศึกษาจึง

ได้พัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการสื่อสารเพื่อการผลิตซ�้า

วัฒนธรรมการกินในยุคดิจิทัล ดังนี้ ดูภาพ 1

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการสื่อสารเพื่อการผลิตซ�้าวัฒนธรรมการกินในยุคดิจิทัล
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เนื้อหำ

 การกนิของคนในชาติ เป็นมรดกทางวฒันธรรมของ

ชาติ (ศรุดา นิติวรการ, 2557) การศึกษาการสื่อสารเพื่อ

การผลิตซ�้าวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาวัฒนธรรม

การกินใน เทศกาลอาหาร วงใน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

จัดการความรู้เกี่ยวกับแบบแผนการสื่อสารเพื่อการผลิต

ซ�้าวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้สมาชิกในสังคม

เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรม การตามกระแส

วัฒนธรรม การเรียนรู้วัฒนธรรม การเข้าใจวัฒนธรรม การ

เกิดความเข้าใจวัฒนธรรม การต่อยอดวัฒนธรรม และการ

รักษาวัฒนธรรม

 ‘Wongnai’ หรอื ‘วงใน’ เป็นสือ่ออนไลน์ทีท่�าราย

ได้มากกว่า 200 ล้านบาทต่อปี (MGR online, 2562) เป็น

แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ค้นหา รีวิวร้านอาหารอร่อย ๆ ต่อ

มาขยายไปสู่การท�าทั้งสูตรอาหารของตัวเอง และสูตรท่ีผู้

ใช้บริการ (user) ลงทะเบียนเข้ามาโพสต์ในเว็บไซต์ กระท่ัง

ปัจจุบันมีสูตรอาหารหลากหลายประเภทรวมทั้งหมดกว่า 

15,000 สูตรวงในยังเป็นผู้น�าด้านไลฟ์สไตล์ แพลตฟอร์ม

เตม็รปูแบบล่าสดุกบัแนวคดิ O2O หรอื Online to Offline 

วงในได้น�าโลกของ Wongnai Cooking จากแพลตฟอร์ม

ออนไลน์มาสู่ออฟไลน์ให้เกิดขึ้นจริง จึงเนรมิต Wongnai 

Co-Cooking Space ที่บริเวณชั้น 6 ตึก True Digital 

Park ให้เป็นสวรรค์ของคนรักท�าอาหารมาร่วมแชร์และ

เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ  กับสูตรอาหารหลากหลาย พร้อม

เครื่องครัวและอุปกรณ์ระดับโลก (Brandinside, 2563) 

และให้บริการเข้าถึงข้อมูลร้านอาหารทั่วไทยในคลิกเดียว 

(Brandinside, 2562)

 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai Food 

Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและหลักการการสื่อ 

สารบูรณาการในยุคดิจิทัลที่ท�าการสื่อสารทั้งในแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์ แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญท่ีผู้วิจัย

เลือกศึกษาจากกรณีศึกษาวัฒนธรรมการกินในเทศกาล

อาหารวงใน 2563

 การสื่อสารแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการท�าการตลาด

รูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการของการตลาดดิจิทัล (Chaffey 

&  Ellis-Chadwick, 2019) โดยการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ 

เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งข้ึน ไม่

ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์/ โฆษณาโดยใช้ Internet 

เป็นช่องทางในการโปรโมทสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยมีการ

พูดคุยกับลูกค้า สามารถติดตามลูกค้าได้ ผ่านทาง Social 

Media ต่าง ๆ  เช่น Facebook, Line, Instagram ซ่ึงช่วย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกท้ังยังง่ายต่อการจัดการ 

และท่ีส�าคัญเป็นช่องทางท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน Wongnai ท�าการโปรโมทงานบนสื่อออนไลน์

เพื่อบอกประโยชน์และโปรโมทให้กับกลุ่มเป้าหมายจนเกิด

ความสนใจ เช่น การใช้เทคโนโลนี AI เพื่อตอบโจทย์ผู้ชอบ

อ่านรีวิวและดูรูปภาพ (Positioning, 2562) การด�าเนิน

ธุรกิจออนไลน์ร่วมกับ Apple (MGR online, 2562)

 การสื่อสารแบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นการท�าการตลาด

แบบเฉพาะเจาะจงในพื้นท่ีนั้น ๆ เน้นไปท่ีการสื่อสารทาง

เดียว เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ Internet เป็นการให้ผู้

ขายและผู้รับบริการมาเจอกัน เช่น Wongnai ได้จัดงาน  

“Wongnai Food Festival 2020” เพื่อให้ร้านค้าที่ได้รับ

ความนิยมใน Wongnai ได้มาออกงาน และเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจ

อยากจะมาใช้บริการได้มารับบริการนั้น ๆ  เช่น Wongnai 

Co-Cooking Space ซ่ึงเปิดเป็นพื้นท่ีเพื่อให้ผู้ท่ีช่ืนชอบ

การท�าอาหารได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

การท�าอาหารสูตรต่าง ๆ (TrueID, 2563)

 ผู ้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  

research) เพื่อจัดการความรู้เก่ียวกับแบบแผนการสื่อสาร

เพื่อการผลิตซ�้าวัฒนธรรมการกินในยุคดิจิทัล โดยใช้การ

ศึกษาแบบปฐมภูมิ ซ่ึงผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการลงพื้นท่ีเก็บ

ข้อมูลด้วยตนเอง (field research) และการเก็บข้อมูล

ทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) ประชากร

กลุ่มเป้าหมายจ�านวนท้ังสิ้น 52 คน โดยจ�าแนกเป็นกลุ่ม

เป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่

 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ผูส้นใจเรือ่งการสือ่สารข้ามวฒันธรรม 

ซึง่ในทีน่ี ้คอื นกัศกึษาทีล่งทะเบียนเรยีนรายวชิาการสือ่สาร

ข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication: 

00000142) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 

27 คน แบ่งเป็นการสัมภาษณ์กลุ่ม จ�านวน 4 กลุ่ม

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้สนใจเรื่องการสื่อสารบูรณาการ

ในยุคดิจิทัล ซึ่งในที่นี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัล (Integrated 

communication in digital era : 00000143) ในภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 25 คน  แบ่งเป็นการ

สัมภาษณ์กลุ่ม จ�านวน 5 กลุ่ม

 โดยผู้ศึกษาได้มอบหมายให้นักศึกษาท้ัง 52 คน 
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ลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัรปูแบบการสือ่สารเพือ่การ

ผลิตซ�า้วฒันธรรมการกนิในงานเทศกาลอาหาร วงใน 2563 

ที่จัดขึ้น ณ ลานหน้า เซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันท่ี 22-26 

มกราคม 2563 เวลา 11:00-22:00 น. (www.wongnai.

com, 2563)

 เพ่ือจัดการความรู้เกี่ยวกับแบบแผนการสื่อสาร

เพ่ือการผลติซ�า้วฒันธรรมในยคุดิจิทลั กรณีศึกษาวฒันธรรม

การกินใน เทศกาลอาหาร วงใน 2563

 ผู้ศึกษาได้จัดท�าแนวค�าถามส�าหรับเก็บข้อมูลจาก

แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 1. แนวค�าถามส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 ประกอบ

ด้วย

  1.1 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและ

หลักการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่ต้องท�าการสื่อสารท้ัง

ในรูปแบบวัจนภาษา (Verbal Communication) และ

อวัจนภาษา (Non Verbal Communication) ท่ีเป็นรูป

แบบสากลหรือไม่ จงอธิบายให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่าง 

ประกอบ

  1.2 จงใช้แนวคิดเรื่อง “การใส่รหัส และ 

การถอดรหัส (Encode and Decode)” ของ สจ๊วต ฮอลล์ 

(Stuart Hall) (1973) อธิบายการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรม

การกนิของงานเทศกาลอาหารกรงุเทพฯ “Wongnai Food 

Festival 2020” มาให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ                 

  1.3 จงใช้แนวคิดเรื่อง “การผลิตซ�้าทาง

วัฒนธรรม (Cultural Reproduction)” ของ ปรีดา อัคร

จันทโชติ (2561) อธิบายการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อ

สร้างการรับรู้และตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมการ

กินของงานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai Food 

Festival 2020” มาให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ                           

  1.4 จงใช้แนวคิดเร่ือง “Myth (มายา

คติ)” ของ กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551) 

อธิบายการสื่อสารความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินของ

งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai Food Festival 

2020” มาให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 2. แนวค�าถามส�าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 2 ประกอบ

ด้วย

  2.1 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและ

หลักการการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลท่ีต้องท�าการ

สื่อสารทั้งในแบบออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไร จงอธิบาย

มาให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

  2.2 เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้แก่ (1) โครง

ข่ายดิจิทัล (digital boardband service) (2) การตลาด

ดิจิทัล (digital marketing) (3) อุปกรณ์ดิจิทัล (digital 

devices) (4) เครือข่ายสังคมดิจิทัล (digital social  

networking) (5) ระบบปฏิบัติการดิจิทัล (digital  

applications) มบีทบาทในการประชาสมัพนัธ์งานเทศกาล

อาหารกรุงเทพฯ “Wongnai Food Festival 2020” 

อย่างไร  จงอธิบายให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  

  2.3 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการใช้เครือข่าย

สังคมในการสื่อสารอย่างไร จงอธิบายให้เข้าใจ พร้อมยก

ตัวอย่างประกอบ

  2.4 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการประยุกต์ใช้

แนวคิดเรื่อง O2O (Online to Offline) ในการสื่อสาร

หรือไม่ จงอธิบายให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ข้อค้นพบจำกกำรสัมภำษณ์กลุ่ม สรุปได้ดังนี้

 1. ข้อค้นพบจากกลุ่มเป้าหมายท่ี 1 ประกอบด้วย

  1.1 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและ

หลักการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมท่ีต้องท�าการสื่อสารทั้ง

ในรูปแบบวัจนภาษา (Verbal Communication) และ

อวัจนภาษา (Non Verbal Communication) ท่ีเป็นรูป

แบบสากล ตัวอย่างเช่น

  1.1.1 การใช้รูปแบบและหลักการการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมวัจนภาษา ก็คือ ช่ือเรียกอาหาร หรือ

ชือ่ร้านทีเ่ป็นตวัสือ่ความหมาย เช่น เราไปเดนิในงานแล้วไป

เจอร้าน โอโคโนมิยากิ

  1.1.2 การใช้รูปแบบและหลักการการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรมอวัจนภาษา ก็คือ การใช้ท่าทางหรือ

สัญลักษณ์ในการสื่อสาร อย่างร้านโอโคโนมิยากิเวลาเข้า

ร้านก็จะมีการโค้งซึ่งเป็นการแสดงการทักทายของคนญี่ปุ่น

และจะมีสัญลักษณ์ตัวการ์ตูนท่ีบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของ

ร้าน
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 1.2 การใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ภายใต้

แนวคิดเรื่อง “การใส่รหัส และ การถอดรหัส (Encode 

and Decode)” ของ สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) (1973) 

เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรม

การกินของงานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai 

Food Festival 2020” ตัวอย่างเช่น เราเห็นปลาแซ

ลม่อนปลาดิบก็จะนึกถึงอาหารประเทศญี่ปุ ่น เป็นต้น 

 1.3 การใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ภายใต้

แนวคิดเรื่อง “การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม (Cultural  

Reproduction)” ของ ปรีดา อัครจันทโชติ (2561) เพื่อ

สร้างการรับรู้และตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมการ

กินของงานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai Food 

Festival 2020” ตัวอย่างเช่น การแข่งขันงานประกาศ

รางวัลจากคนกินเพื่อคนกิน “Wongnai Users’ Choice 

2020” ที่ได้รวบรวมเอาร้านอาหารอร่อย ๆร้านต่าง ๆ

มากมายมารวมกัน โดยรางวัลน้ีจะมอบให้กับร้านอาหาร

ยอดนิยมประจ�าปีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ทั้งมีค่าเฉลี่ย

คะแนนรีวิวจากสมาชิกเรตติ้งมากกว่า 4.0 และมีจ�านวน

รีวิวขั้นต�่า 30 รีวิว โดยมีรายละเอียดรางวัลต่าง ๆ  ซึ่งในการ

รีวิวร้านอาหารเป็นการท�าซ�้า ๆ  เพื่อท�าให้ผู้บริโภคจดจ�าได้ 

อีกทั้งการจัดล�าดับของร้านอาหารนั้นก็เป็นตัวดึงดูดท�าให้

คนสนใจอยากที่จะลองเข้าไปทาน เป็นการสร้างชื่อให้กับ

ร้านและยังสร้างชื่อและรสชาติของอาหารให้กับผู้ที่ได้ไป

ลองทานตามที่ได้มีการจัดล�าดับและการรีวิว

 1.4 การใช้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ภายใต้

แนวคิดเรื่อง “Myth (มายาคติ)” ของ กาญจนา แก้วเทพ 

และสมสุข หินวิมาน (2551) เพื่อการสื่อสารความเชื่อเก่ียว

กับวัฒนธรรมการกินของงานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” ตัวอย่างเช่น

  1.4.1 ลาบสมจิตร นครราชสีมา: ลาบรส

ชาติแซ่บจัดจ้าน ปรุงตามแบบฉบับชาว จ.นครราชสีมา ซ่ึง

เมนอูาหารทีช่ือ่ ลาบนีเ้ป็นเมนทูีค่นอสีานนัน้กนิเป็นประจ�า

และเป็นอาหารประจ�าภาคที่เมื่อพูดถึงก็จะนึกถึงคนอีสาน

เป็นอันดับแรก  ท�าให้มายาคติที่เกิดขึ้นตามมาก็คือความ

เชื่อว่า ลาบที่อร่อยนั้นต้องมักจะเป็นคนอีสานท�าจะอร่อย

แซ่บและเป็นจุดขายที่ชวนลิ้มลอง

  1.4.2 ไส้อั่วเนื้อแน่น พร้อมรสชาติหอม

เคร่ืองเต็มค�า ของดีประจ�า จ.เชียงใหม่ ไม่กิน ถือว่าพลาด! 

พูดถึงไส้อั่วนั้นก็อดคิดถึงภาคเหนือไม่ได้เพราะที่น้ันนิยม

ท�ารับประทานมาก เนื่องจากเป็นอาหารที่คู่กับงานขันโตก

แบบพื้นเมืองล้านนา นิยมรับประทานกับข้าวเหนียว หรือ

รับประทานคู่กับน�้าพริกในอดีตเมื่อยามเทศกาลหรือเมื่อ

การจัดงานใด ๆ ถ้ามีการล้มหมู มักมีเนื้อจ�านวนมาก จน

บางครั้งน�ามาท�าอาหารไม่ทันก็เน่าเสียได้ จึงมีการน�าเอา

เนื้อเหล่านั้นมาถนอมอาหารโดยการตากแห้งหรือย่างไฟ 

หรือน�ามาประกอบอาหาท่ีสามารถเก็บไว้กินได้นาน เช่น 

ท�าแหนม เป็นต้น ในการท�าไส้อั่วก็เช่นกัน ถือเป็นการท�า

อาหารท่ีสามารถเก็บไว้กินได้นาน 1 – 2 วัน ท�าให้มายา

คตทิีเ่กดิขึน้ตามมากค็อืความเชือ่ว่า ไส้อัว่รสชาตดิต้ีนต�ารบั

ต้องคนล้านนาท�าเท่านั้น ถึงจะเป็นท่ีน่ารับประทาน

 2. ข้อค้นพบจากกลุ่มเป้าหมายท่ี 2 ประกอบด้วย

  2.1 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและ

หลักการการสื่อสารบูรณาการในยุคดิจิทัลท่ีต้องท�าการ

สื่อสารท้ังในแบบออนไลน์และออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น

  2.1.1 การสื่อสารในแบบออนไลน์ คือ 

การโปรโมทงาน Wongnai Food Festival 2020 ผ่าน

ทางสื่อเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook Twitter 

Instargram หรือ ในเว็บ www.wongnai.com 

  2.1.2 การสื่อสารในแบบออฟไลน์ คือ 

การสื่อสารกันผ่านผู้คนท่ีรู้จักกันหรือไม่รู้จักกัน เข้ามาบอก

ข้อมูลเก่ียวกับงานท่ีจะจัดข้ึนในครั้งนี้ ได้แก่ เพื่อนในห้อง

ชวนให้ไปเท่ียวงาน Wongnai Food Festival 2020” ที่

ก�าลังจะจัดขึ้นในวันที่ 22-26 ม.ค. 2563 หรือ ได้รับใบปลิว

มาจากพนักงาน Wongnai ท่ีประจ�าอยู่ตามจุดต่าง ๆ  เช่น 

หน้าประตูห้างสรรพสินค้า หน้าร้านอาหาร เป็นต้น

  2.2 เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งได้แก่ (1) โครง

ข่ายดิจิทัล (digital boardband service), (2) การตลาด

ดิจิทัล (digital marketing), (3) อุปกรณ์ดิจิทัล (digital 

devices), (4) เครือข่ายสังคมดิจิทัล (digital social  

networking), (5) ระบบปฏิบัติการดิจิทัล (digital  

applications) มบีทบาทในการประชาสมัพนัธ์งานเทศกาล

อาหารกรุงเทพฯ “Wongnai Food Festival 2020” 

ตัวอย่างเช่น

  2 .2 .1  โครงข ่ ายดิจิทั ล  (D ig i ta l  

Boardband Service) มบีทบาทในการใช้สือ่สงัคมออนไลน์

บน Facebook Twitter หรือ YouTube เป็นตัวช่วยใน

การประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น การแชร์รูปภาพภายใน
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งานผ่านทาง Facebook Twitter การจัดท�าสื่อในรูปแบบ

ของวีดีทัศน์ลงบน YouTube เป็นต้น

  2 .2 .2  การตลาดดิจิทัล  (d ig i ta l  

marketing) มีบทบาทในการท�าการซื้อพื้นที่โฆษณาบน 

Facebook หรือ Google ให้ท�าการยิงโฆษณา (Ad)ไปให้

ส�าหรับคนที่สนใจงาน “Wongnai Food Festival 2020” 

แล้วมันจะมีโฆษณาขึ้นมาให้เห็นบ่อย ๆ หรือ การแชร์รูป

หรือวีดิทัศน์และติดแฮชแท็ก (#) ลงบนโซเชียลมีเดียเพื่อ

ให้มีผู้คนรับรู้และสนใจที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้

  2.2.3 อุปกรณ์ดิจิทัล (digital devices) 

มีบทบาทส�าหรับเป็นอุปกรณ์ของผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล

ต่าง ๆ หรือเก็บภาพบรรยากาศและบันทึกวิดิโอ ภายใน

งาน “Wongnai Food Festival 2020” ซึ่งจะเช่ือมโยง

กับ โครงข่ายดิจิทัล (Digital Boardband Service) เช่น 

ในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับภายในงานโดย

การใช้งานผ่าน WirelessLan หรือ เครือข่ายโทรคมนาคม 

(เครือข่ายผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ) 2G 3G 4G หรือ 5G 

ผ่านทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายสัญญาณในการส่งข้อมูล 

เป็นต้น

  2.2.4 เครือข่ายสังคมดิจิทัล (digital 

social networking) มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ

ให้ข้อมูลส�าหรับผู้คนที่ไม่เคยไปงาน “Wongnai Food 

Festival 2020” โดยจะมีข้อมูลต่าง ๆ ภายในงานในปี

ก่อน ๆ  ที่ผู้คนเคยไปในงานและได้ท�าการเขียนข้อความลง

บนโซเชียลมีเดียไว้ ยกตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2562 ผู้คน

ที่ได้เข้าร่วมงานมีการท�าการลงรูป วิดีโอ โพสต์ข้อความไว้ 

หรือแม้แต่รีวิวภายในงาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์

อย่างมากในการประกอบการตัดสินใจของผู้คนท่ีสนใจจะ

เข้าร่วมงานในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้น

  2.2.5 ระบบปฏิบัติการดิจิทัล (digital 

operating system) มีบทบาทในการเข้าถึงข้อมูลในงาน 

“Wongnai Food Festival 2020” โดยการใช้ระบบปฏบิตัิ

การ (Operating System: OS) ในอุปกรณ์ที่ผู้คนมีอยู่ใน

ถือ และเข้าถึงข้อมูลด้วย Applications ที่ให้บริการอยู่บน

ระบบปฏิบัติการของตัวอุปกรณ์นั้น ๆ  ยกตัวอย่างเช่น การ

เข้าถึงข้อมูลด้วย Application Facebook โดย Run บน 

OS Android หรืออาจจะเข้าถึงข้อมูลด้วย Application 

Wongnai โดย Run บน OS IOS เป็นต้น

  2.3 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ 

“Wongnai Food Festival 2020” มีการใช้เครือข่าย

สังคมในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น มีการใช้เครือข่ายสังคม

ในการสื่อสาร ในการหาร้านอาหารอร่อย ๆ ร้านอาหาร

ดัง ๆ  ซึ่งสามารถดูได้จากการรีวิวของแต่ละบุคคลที่เคยใช้

บริการในร้านนั้น ๆ  แล้ว ว่ามีความสนใจมากน้อยเพียงใด 

แล้วมาเลือกซ้ือได้ในงาน เช่น การรีวิวของประชาชนที่ใช้

บริการร้านอาหารท่ีค้นหาจากเว็บ Wongnai รีวิวต่าง ๆ 

สามารถน�ามาเป็นการตัดสินใจท่ีเราจะเลือกใช้บริการได ้

 2.4 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai 

Food Festival 2020” มีการประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง 

O2O (Online to Offline) ในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น 

มีการโปรโมทร้านค้า สินค้า และอาหาร ภายในเว็บไซต์ 

Wongnai ส�าหรับผู้คนท่ีมีการสนใจสินค้าของร้านนั้น ๆ 

สามารถเห็นได้ว่ามีร้านอะไรบ้างท่ีเข้ามาร่วมงานเทศกาล

ผ่านทางเว็บไซต์และถ้าไปงานจริง ๆ จะเจอกับร้านหรือ

อาหารชนิดนั้น ๆ อยู่ภายในงานจริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น มี

คนได้ท�าการค้นหาร้านอาหารที่อยากจะรับประทานและ

ได้ค้นพบว่าจะมีร้านอาหารนั้นเข้าร่วมอยู่ในงานเทศกาล

ของ Wongnai ซึ่งการค้นหาแบบนี้คือการสื่อสารแบบ 

Online ซึ่งผู ้คนจ�านวนมากสามารถเข้าถึงได้หากมีการ

เชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็อยู ่และเขาคนนัน้ได้ไปทีง่านและกลบั

พบว่ามีร้านอาหารร้านนั้นอยู่จริง ๆ เขาจึงท�าการจัดการ

ซ้ืออาหารท่ีอยากรับประทานมานาน ซ่ึงท่ีท่ีเป็นหน้าร้าน

ในงาน นั้นคือการสื่อสารแบบ Offline ซ่ึงผู้ท่ีจะสามารถ

ท�าแบบนี้ได้ต้องพบเจอกับสินค้าจริงที่สัมผัสได้ ซึ่งตรงกับ

แนวคิด O2O โดยข้ันแรกนั้นเขาได้ท�าการค้นหาผ่านทาง

เว็บไซต์ท่ีเป็น Online และเขาจึงตัดสินใจไปภายในงาน

ได้เจอหน้าร้านจริงๆ อาหารจริง ซ่ึงนั้นคือ Offline

บทสรุป
 แบบแผนการสือ่สารเพือ่การผลติซ�า้ทางวฒันธรรม

ในยุคดิจิทัล เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ในรูปแบบวัจนภาษา 

หากจดัท�าเป็นหนงัสอืท่ีบอกเล่าถึงวฒันธรรมในรปูแบบของ

ภาษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ จีน อาหรับ 

จะท�าให้การเผยแพร่เข้าถึงชาวต่างชาติได้ง่ายมากขึ้น หรือ

การท�าวดีทิศัน์สารคดทีีม่ซีบัภาษาองักฤษ การเผยแพร่เร่ือง

ราวผ่านโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook 

เป็นต้น การสื่อสารในรูปแบบอวัจนภาษา เป็นการเผยแพร่

เรื่องราวเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น หากเรา
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ต้องการทีจ่ะส่ือสารเรือ่งข้าวกใ็ช้รปูเมลด็ข้าวแทนการเขยีน

ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นสากลหรือการใช้สัญลักษณ์

ที่แสดงถึงเรื่องราวท้องถิ่นนั้น ๆ

 แบบแผนการสือ่สารเพือ่การผลติซ�า้ทางวฒันธรรม

ในยุคดิจิทัล ประกอบด้วย

 1. การใช้รูปแบบและหลักการการสื่อสารข้าม

วัฒนธรรมที่ต้องท�าการสื่อสารทั้งในรูปแบบวัจนภาษา  

และอวัจนภาษาที่เป็นรูปแบบสากล 

 งานเทศกาลอาหารกรุงเทพ ฯ “Wongnai Food 

Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและหลักการการสื่อสาร

ข้ามวัฒนธรรมที่ต้องท�าการสื่อสารทั้งในรูปแบบวัจนภาษา 

(verbal communication) และอวจันภาษา (non-verbal 

communication) ที่เป็นรูปแบบสากล ได้มีการใช้รูปแบ

บทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา

 วัจนภาษา คือ ภาษาพูด ภาษาเขียน ที่ทั้งสอง

สามารถเขา้ใจความหมายได้ เช่น ใช้ภาษาพดูในการสือ่สาร 

เนื่องจากคนที่มาในงานมีทั้งคนไทยและต่างชาติ มีความ

หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม

 อวัจนภาษา คือ ภาษาท่าทาง สัญลักษณ์ ป้าย

สัญลักษณ์ต่าง ๆ  เพื่อสื่อให้คนรับสารเข้าใจ เช่น ป้ายบอก

ทาง ป้ายห้องน�้า และป้ายบูทต่างๆที่มีสัญลักษณ์ประจ�า

ตนเอง ยกตัวอย่างบูทขายอาหารญี่ปุ่น มีการตกแต่งร้าน

จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งท�าให้รู้เลยว่านี่คือวัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

โดยเราจดจ�าเอกลักษณ์ที่เขาท�าเป็น code ออกมาว่าญี่คือ

ญ่ีปุน่และการสือ่สารด้านของกรยิาท่าทางในด้านบทูอาหาร

ไทยจะเห็นได้ว่าพนักงานมีการแสดงกริยามารยาทบ่งบอก

ความเป็นไทยออกมาอย่างชัดเจน มีความอ่อนน้อมยกมือ

ไหว้ ซึ่งส่ิงน้ีคือเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นต้น

 2. การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องการใส่รหัส และ 

การถอดรหสั ของสจ๊วต ฮอลล์ ในการสือ่สารข้ามวฒันธรรม 

เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละตระหนกัรูใ้นคุณค่าของวฒันธรรมการ

กินของแต่ละสัญชาติ โดยมีการใส่รหัส เพื่อน�าเสนออาหาร

ของแต่ละสัญชาติว่ามี วัตถุดิบที่น�ามาประกอบอาหารอะไร

บ้าง ความเอกลักษณ์ของวัตถุดิบของชาติตนเองให้ชาติอื่น

ได้รับรู้ การถอดรหัส อาหารบางชาติเราสามารถมองดูแล้ว

สามารถตอบได้เลยว่ามาจากชาติไหนเพราะด้วย วัตถุดิบ

ที่ชาติอื่นไม่มีโดยมีแค่ชาติเขาชาติเดียว เช่น อาหารจีนท่ี

มีส่วนผสมของ “หม่าล่า” ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ให้ความเผ็ด

ร้อน และชา ซึ่งมีแค่ในประเทศจีนเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน

ด้วยมีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการกิน หม่าล่า จึง

สามารถพบเห็นได้ง่ายในต่างประเทศ

 3. การใช้การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม ผ่านส่ือ

กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การสอน/การอบรม  

การแสดงการประกวด การแข่งขนั การสาธติ การท�าอาหาร 

เพื่อสืบทอดวัฒนธรรม มีการแนะน�าขั้นตอนการกินอาหาร 

การท�าอาหาร การแข่งขันการกิน การดูว่าอาหารร้านไหน

เป็น user’s choice และมีการประกวดร้านอาหารยอด

นิยมประจ�าปี 2020 จากร้านที่มีคนกินมากที่สุด วัฒนธรรม

การกนิของคนไทยในปัจจบัุนนยิมกนิอาหารทีม่รีสหวาน บ่ง

บอกถึงความชอบของคนไทย ภายในงานมีอาหารมากมาย

ทัง้ของอาหารคราวและอาหารหวาน เช่น ชาไข่มกุ ไอศครมี 

โดนัท ยังมีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเกาหลีและวัฒนธรรมทาง

ตะวันตกรวมอยู่ด้วย สื่อออกมาจากอาหารท่ีมาภายในงาน 

เป็นเอกลักษณ์ของอาหารบ่งบอกถึงวัฒนธรรมทางชนชาติ 

เช่น ข้าวหน้าปลาไหลสไตล์ญี่ปุ่น ข้าวหน้าเนื้อสไตล์เกาหลี 

, สเต็กอาหารของคนตะวันตก เป็นต้น

 4. การประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่อง มายาคติ ไอศกรีม

กะทิจากไข่ไก่ มีการประยุกต์น�าไข่แดงมากินกับไอศกรีม 

ความจริง : นับเป็นความเช่ือเดิม ๆ  แบบผิด ๆ  ท่ีว่าการกิน

ไข่เยอะจะท�าให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ส่งผลท�าให้เกิด

โรคหวัใจ โรคไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืดและโรคอมัพาต เพราะ

จริงแล้ว ร่างกายคนเราสามารถรับปริมาณคอเลสเตอรอล

จากอาหารได้เพียงแค่ 25% เท่านั้น ส่วนอีก 75% จะมา

จากการท่ีร่างกายได้รับปริมาณไขมันไม่อิ่มตัว และไขมัน

ทรานส์จนส่งผลท�าให้ตบัผลติคอเลสเตอรอลออกมามากเกนิ

ไปเพราะฉะนั้น คอเลสเตอรอลท่ีไม่ได้มีมากมายในไข่ ไม่ได้

มผีลกระทบกบัร่างกายจนท�าให้เกดิภาวะคอเลสเตอรอลสงู

เกนิไปได้เลย นอกจากนี ้ไข่ยงัอดุมไปด้วยสารอาหารจ�าเป็น

หลากหลายอย่างท่ีเป็นประโยชน์ เช่น วิตามินบี สารต้าน

อนุมูลอิสระ เกลือแร่ ไอโอดีนและโฟเลท ฯลฯ

 5. งานเทศกาลอาหารกรุงเทพฯ “Wongnai 

Food Festival 2020” มีการใช้รูปแบบและหลักการการ

สือ่สารบูรณาการในยคุดจิทิลัทีต้่องท�าการสือ่สารทัง้ในแบบ

ออนไลน์และออฟไลน์

 การสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นการสื่อสารที่ต้อง

มีเครือข่าย มีการใช้เว็บไซต์ การใช้แอปพลิเคช่ัน การใช้

โซเชียลมีเดีย เช่น เพจเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม การสื่อสาร

แบบออฟไลน์ เป็นการสื่อสารบุคคล ปากต่อปาก ใบปลิว 
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โปสเตอร์

 เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์

งานเทศกาลอาหารกรุงเทพ ฯ “Wongnai Food Festival 

2020” ช่วยให้ผูท้ีส่นใจและอยากเข้าร่วมงานสามารถเข้าถงึ

ข้อมูล รายละเอียดของงานได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายด้วย โดยการใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการประชาสัมพันธ์

 นอกจาก น้ี ง าน เทศกาลอาหารกรุ ง เทพฯ  

“Wongnai Food Festival 2020” มีการประยุกต์ใช้

แนวคิดเรื่อง O2O เพราะในปี 2559 Wongnai ได้ร่วมมือ

กับ LINE MAN เอาฐานข้อมูลร้านค้าที่มีอยู่ของวงใน แล้ว

เพิ่มบริการ คือ สามารถสั่งซื้อผ่าน LINE MAN เป็นการสั่ง

อาหารแบบเดลิเวอรี่ออนไลน์

 6. งานเทศกาลอาหารกรุงเทพ ฯ “Wongnai 

Food Festival 2020”  มีการใช้เครือข่ายสังคมในการ

ส่ือสาร โดยการใช้ เพจเฟซบุ๊ก และการใช้ # (hashtag) 

เช่น #Wongnai FoodFestival2020 เว็บไซต์ www.

wongnai.com แอพพลิเคช่ัน wongnai

 การผลิตซ�้าทางวัฒนธรรม คือ การน�าวัฒนธรรม

ใดวัฒนธรรมหนึ่งมาผลิตซ�้าข้ึนใหม่ เพื่อให้วัฒนธรรมนั้นยัง

คงอยู่ต่อไป แบบแผนการสื่อสารเพื่อการผลิตซ�้าวัฒนธรรม

ในยุคดิจิทัลจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการจัดการความรู ้

เพื่อน�าเสนอเป็นอีกแนวทางในการสื่อสารเพื่อการเรียน

รู้วัฒนธรรม การเข้าใจวัฒนธรรม การสืบสานวัฒนธรรม 

การต่อยอดวัฒนธรรม และการรักษาวัฒนธรรมที่ดีให้คง

อยู่คู่สังคมไทยต่อไป ผลจากการสื่อสารเพื่อการผลิตซ�้าทาง

วฒันธรรมการกนิน�าไปสูร่ปูแบบทางการสือ่สารท่ีแตกต่างไป

จากเดิม การผลิตซ�้าส่งผลให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรมการ

กินที่ดูราวกับเป็นธรรมชาติ กล่าวคือ เวลาที่เราเห็นภาษา 

(วัจนภาษา) หรือภาพ (อวัจนภาษา) บนเมนูอาหาร ทั้งใน

ช่องทางการสื่อสารออนไลน์และออฟไลน์ ภาษาและภาพ

ดังกล่าวเป็นการน�าเสนอรสนิยมในการปรุงแต่งวัฒนธรรม

การกินอาหารของประชากรในยุคดิจิทัล

Reference

Akkharachanthachot, P. (2018). Communication & transculturalism. Bangkok: Chulalongkorn University  

 Printing. (in Thai)

Brandinside. (2019). Implemented Wongnai data services as business tool to access Thai restaurant data  

 nationwide only one click. Retrieved from https://brandinside.asia//wongnai-data-services/.  

 (in Thai)

Brandinside. (2020). Wongnai launched co-cooking space to enrich O2O strategy for sustainable  

 business growth. Retrieved from https://brandinside.asia/wongnai-co-cooking-space/. (in Thai)

Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing: Strategy, implementation and practice.  

 (7th ed.). London: Pearson Education.

Cornwel-Smith, P., & Goss, J. (2009). Very Thai: Everyday popular culture. Bangkok: Sivitana.

 (in Thai)

Habermas, J. (1987). The Theory of communicative action, Vol. 2. London: Polity.

Kaewthep, K. (1998). Media world. Bangkok: Faculty of Communication Art, Chulalongkorn University.  

 (in Thai)

Kaewthep, K. (2002). Once the media reflect and produce culture. Bangkok: Saladaeng Co., Ltd. (in Thai)

Kaewthep, K., & Hinviman, S. (2008). The flow of political economic theorist and educational  

 communication. Bangkok: Parbpim Ltd. (in Thai)



48 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

MGR online. (2019). “Tim Cook” amazed Jay Fai’s crab omelette “Yod Wongnai” was proud as Thai  

 startup to share working vision with apple. Retrieved from https://mgronline.com/cyberbiz/ 

 detail/9620000119176 (in Thai)

Nitiworakan, S. (2014). Thai food: The cultural heritage of the nation. Academic Journal Phranakhon  

 Rajabhat University. 5(1), 171-179. (in Thai) 

Positioning. (2019). “Wongnai” checked points as Thai tech company that followed big international  

 tech companies. Retrieved from https://positioningmag.com/1257182 (in Thai)

Posttoday. (2019). Wongnai merged eatigo app to serve eat-drink-chill lifestyle. Retrieved from https:// 

 www.posttoday.com/economy/news/604930 (in Thai)

TrueID. (2020). Wongnai co-cooking space: space for cooking lovers. Retrieved from https://cities.trueid. 

 net/bangkok/phrakanong/wongnai-co-cooking-space-%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9 

 B%E0%B8%8B%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9 

 A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2 

 %E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2% 

 E0%B8%A3-trueidintrend_50129 (in Thai)

www.wongnai.com. (2020). 7 things at Wongnai food festival 2020 that food lovers don’t miss!. 

 Retrieved from https://www.wongnai.com/news/wongnai-food-festival-2020. (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 49

บทคัดย่อ

 ตลาดการเดินทางทางอากาศใน ค.ศ. 2019 มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา ปัจจัยส�าคัญ คือ ราคาเช้ือเพลิงที่

ลดต�่าลงและความเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเสียค่าใช้จ่ายลดลง ยิ่งไปกว่านั้นมี

การเปิดเส้นทางบินใหม่มากขึ้น สายการบินมีรายได้และอัตราก�าไรสูงขึ้นท�าให้รัฐบาลได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีมากขึ้น

ด้วย ความต้องการของผู้ใช้บริการจะมีความแตกต่างเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจะมีบทบาทในการให้

บริการมากขึ้น ดังนั้นผู้ด�าเนินการหลัก คือสายการบินและท่าอากาศยานจะต้องปรับกลยุทธ์การด�าเนินงานให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม กลยุทธ์ท่ีควรน�ามาใช้ คือ เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การใช้

ปัญญาประดิษฐ์ การเพิ่มรายได้จากบริการเสริม และการตอบสนองความต้องการด้านสังคมของผู้ใช้บริการ

ค�ำส�ำคัญ: การตลาด, อุตสาหกรรมการบิน, กลยุทธ์การด�าเนินงาน, สายการบิน, ท่าอากาศยาน

Abstract

 The air travel market in 2019 is likely to be more better than last year. Important factors are 

the lower fuel prices and the higher economic growth resulting in passengers being able to travel 

at a lower cost. Moreover, more new routes have been opened. Airlines have higher incomes and 

margins, allowing the government to receive more fees and taxes too. The needs of services users 

will be more specific. Also information technology will play a greater role in providing services. There 

for, the main operators, airlines and airports, must adjust their operating strategies to meet the needs 

of all groups of services users. Strategies that should be used are aviation technology, information 

technology, artificial intelligence, increasing revenue from value-added services and responding to 

the social need of services users.

Keywords: Marketing, Aviation Industry, Operations Strategy, Airlines, Airports
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บทน�ำ
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิถีชีวิตปัจจุบัน

ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในหลายด้าน ซ่ึงส่ง

ผลทั้งในแง่ของการเปิดโอกาสและเป็นอุปสรรคส�าหรับผู้

ด�าเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน อย่างไรก็ตามผู้ด�าเนิน

การทุกฝ่าย เช่น สายการบิน ท่าอากาศยาน และผู้ด�าเนิน

งานสนับสนุน จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกับแนวโน้มและ

การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดให้มากที่สุด เพื่อที่จะใช้เป็น

พ้ืนฐานในการก�าหนดกลยุทธ์และการบริการที่ตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างดีทีส่ดุ บทความน้ีกล่าวถงึลกัษณะของ

ตลาดของการเดินทางทางอากาศ และกลยุทธ์ที่สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ภำพรวมของกำรเดินทำงทำงอำกำศ

 ตามข้อสรุปของสมาคมการขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศ (IATA, 2018) ในปี ค.ศ. 2019 สาย

การบินจะสามารถท�าก�าไรสุทธิได้ประมาณ 35.5 พันล้าน  

(billion) ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา มากกว่ายอดก�าไรสุทธิ

ของปี ค.ศ. 2018 เล็กน้อย (32.3 พันล้าน) อัตราผล

ตอบแทนการลงทุน ประมาณ ร้อยละ 8.6 ซ่ึงเท่าๆ กับ

ปี ค.ศ. 2018 ก�าไรหลังภาษี ประมาณ ร้อยละ 4 ข้อมูล

เปรียบเทียบด้านต่าง ๆ  ระหว่างปี ค.ศ. 2018 และ ปี ค.ศ. 

2019 ตามตาราง 1

ตำรำง 1

เปรียบข้อมูลอุตสาหกรรมการบิน ระหว่างปี ค.ศ. 2018 และ ปี ค.ศ. 2019

รำยกำรข้อมูล ปี ค.ศ. 2018 คำดกำรณ์ปี ค.ศ. 2019

ก�าไรสุทธิ (พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 32.3 35.5

อัตราผลตอบแทนการลงทุน (ร้อยละ) 8.6 8.6

ก�าไรสุทธิหลังภาษี (ร้อยละ) 3.9 4.0

รายได้รวม (พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) 821 885

จ�านวนผู้โดยสารรวม (ล้านคน) 4.34 4.59

สินค้า (ล้านตัน) 63.7 65.9

อัตราการเพิ่มของผู้โดยสาร (ร้อยละ) 6.5 6.0

อัตราการเพิ่มของสินค้า (ร้อยละ) 4.1 3.7

อัตราเฉลี่ยก�าไรสุทธิต่อผู้โดยสาร (ร้อยละ) 7.45 7.75

ที่มำ: IATA. (2018). Cautious Optimism Extends into 2019 - Airlines Heading for a Decade in the Black  

[Press Release]. Retrieved from IATA website: https://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2018-12-12-01.

aspx

 ปี ค.ศ. 2019 คาดว่าจะเป็นปีที่อุตสาหกรรมการ

บนิสามารถท�าก�าไรได้ดีกว่าปีทีผ่่านมา นบัเป็นปีที ่10 ตดิต่อ

กันที่อุตสาหกรรมการบินมีก�าไร และเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่

ผลตอบแทนการลงทุน (return on capital) สูงกว่าต้นทุน

ของการลงทุน (costs of capital) นายอเล็กซานเดร เดอ 

จูนิแอค (Alexandre de Juniac) ผู้อ�านวยการทั่วไปและผู้

บริหารสูงสุด (Director General and CEO) ของสมาคม

การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ กล่าวว่า ความเป็น

ไปได้ในลักษณะนี้ค่อนข้างแน่นอน ยกเว้นมีความผันผวน

ทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีผิดปกติมากๆ เท่านั้น

 ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไร

ของอุตสาหกรรมการบินในปี ค.ศ. 2019 คือ ความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และการลดลงของราคาเชื้อเพลิง คาด

การณ์ว่าอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจจะมีประมาณ ร้อย

ละ 3.1 ซ่ึงจะต�่ากว่า ปี ค.ศ. 2018 เล็กน้อย คือ ร้อยละ 

3.2 ส่วนราคาเชื้อเพลิง คาดการณ์ว่า จะมีราคาเฉลี่ยที่ 65 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 51

ดอลล่าร์สหรัฐต่อบาเรลล์ ซึ่งต�่ากว่า ปี ค.ศ. 2018 ท่ี 75 

ดอลล่าร์ เนื่องจากปริมาณการผลิตน�้ามันดิบและปริมาณ

น�้ามันส�ารองของสหรัฐเองสูงขึ้น ราคาเชื้อเพลิงเครื่องบิน 

ในปี ค.ศ. 2019 คาดว่าจะอยู่ที่ 81.3 ดอลล่าร์สหรัฐต่อ

บาร์เรล ต�่ากว่าปี ค.ศ. 2018 ที่มีราคาเฉลี่ย 87.6 ดอล

ล่าร์สหรัฐต่อบารร์เรล ซึ่งราคานี้ มีแนวโน้มลดลงทีละ

น้อย เน่ืองจากมาตรการควบคุมเชื้อเพลิงที่มีสารซัลเฟอร์              

(low-sulfur environmental measures) ในอตุสาหกรรม

การเดินเรือที่เพิ่มความต้องการน�้ามันดีเซล ท�าให้กระทบ

ต่อสัดส่วนการกลั่นน�้ามันส�าหรับเครื่องบินด้วย อย่างไร

ก็ตามคาดว่า เชื้อเพลิงจะเป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 24.2 ของ

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการด�าเนินการ สูงกว่า ร้อยละ 23.5 

ในปี ค.ศ. 2018 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลกระทบ

ระหว่างราคาเชื้อเพลิงกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิจะส่งผลต่อผลประกอบการ

ของสายการบินมากกว่า

 ปัจจัยอีกประการที่คาดว่าจะมีผลต่อผลการ

ประกอบการของอุตสาหกรรมการบิน คือ ค่าจ้างพนักงาน 

จ�านวนพนกังานในอตุสาหกรรมการบนิ คาดว่าจะมปีระมาณ 

2.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากปี ค.ศ. 2018 ค่าจ้าง

จะสูงขึ้นจากปีที่แล้ว ประมาณร้อยละ 2.1เนื่องจากความ

ไม่สมดุลระหว่างความต้องการแรงงานและจ�านวนแรงงาน

ที่มีอยู่ แต่ ประสิทธิภาพของการท�างานจะสูงขึ้นด้วย คือ 

สูงขึ้น ร้อยละ 2.9 ซึ่งเท่ากับ 535,000 ตัน-กิโลเมตร ต่อ 

คน (tonne-kilometer/employee)

 ในส่วนของผู้รับบริการ คาดว่าปริมาณผู้โดยสาร

จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตในระยะ 20 

ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะท�าให้เกิดอัตราผลตอบแทน (yield) เพิ่ม

ขึ้น ร้อยละ 1.4 รายได้จากการเดินทางไม่คิดรายได้เสริม 

ประมาณ 606 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มจาก 564 พัน

ล้าน ในปี ค.ศ. 2018 ในส่วนของการขนส่งสินค้า คาดว่า

จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.7 คือ จะมีปริมาณการขนส่ง

ประมาณ 65.9 ล้านดนั แต่ถอืว่าเป็นปรมิาณต�า่สดุในรอบ 3 

ปี เนื่องจากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวจากนโยบาย

ชาตินิยม (protectionism) ของประเทศขนาดใหญ่หลาย

ประเทศ แต่ผลตอบแทนการขนส่งสินค้าจะมีอัตราสูงขึ้น 

ร้อยละ 2.0 ซึ่ง ต�่ากว่าอัตราปี ค.ศ. 2018 (ร้อยละ 10) 

รายได้รวมจากการขนส่งสินค้าประมาณ 116.1 พันล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐ มากว่าปีที่ผ่านมา ที่เท่ากับ 106.8 พันล้าน

ดอลล่าร์สหรัฐ

 เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ของผู้รับ

บริการ ถือได้ว่าเป็นระยะท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เช่น ค่า

โดยสารเฉลี่ยของการเดินทาง (ก่อนค่าบริการพิเศษและ

ภาษี) อยู่ท่ีประมาณ 324 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา ต�่ากว่า

ราคาเมื่อยี่สิบปีก่อน (ปี ค.ศ. 1998) ร้อยละ 61 เมื่อปรับ

ค่าเงินเฟ้อตามปี ค.ศ. 2018 แล้ว ค่าขนส่งสินค้าเฉลี่ย

ประมาณ 1.86 ดอลล่าร์สหรัฐ ต่อกิโลกรัม เท่ากับลดลง 

ร้อยละ 62 จากปี ค.ศ. 1998 เส้นทางการบินระหว่างเมือง 

คาดว่าจะมีจ�านวน 21,332 เส้นทาง เพิ่มจาก ปี ค.ศ. 2018 

1,300 เส้นทาง ซึ่งเท่ากับว่ามีเป็นจ�านวน 2 เท่าของปี 

ค.ศ. 1998 จ�านวนเงินท่ีคาดว่าจะมีการใช้จ่ายในการเดิน

ทางส่วนบุคคลและของธุรกิจ ประมาณ 919 พันล้านดอล

ล่าร์สหรัฐ เพิ่มจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 7.6 ซ่ึงเท่ากับ

ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติของทุกประเทศ (global 

GDP) รายได้ของสายการบินจะมีส่วนในการเสียภาษีและ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่รัฐบาล ประมาณ 136 พันล้านดอล

ล่าร์สหรัฐ เพิ่มจากปี ค.ศ. 2018 ร้อยละ 5.8

ผลกำรประกอบกำรของสำยกำรบินแต่ละภูมิภำค

 การประกอบการของสายการบนิแต่ละภมูภิาคจะ

แตกต่างกันโดยแยกพิจารณาเป็น 6 ภูมิภาค (IATA, 2018) 

คือ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเซีย-แปซิฟิค ตะวันออกกลาง 

ละตินอเมริกา และ อัฟริกา (ancillary revenue) พื้นที่ที่

คาดว่าจะมผีลประกอบการดทีีส่ดุ คอื ภมูภิาคอเมรกิาเหนอื 

โดยรายได้และก�าไรปรบัตวัขึน้ เนือ่งจากราคาเชือ้เพลงิทีต่�่า

ลง ปริมาณผู้โดยสารต่อเท่ียวบิน (load factor) และราย

ได้เสริม ภูมิภาคท่ีประสบภาวะขาดทุนเพียงภูมิภาคเดียว 

คือ ภูมิภาคอัฟริกาถึงแม้จะประสบภาวะขาดทุนมาตลอด 

4 ปี ราคาเช้ือเพลิงท่ีต�่าลงจะส่งผลให้การด�าเนินงานจะดี

ขึ้น และน่าจะเป็นปีสุดท้ายของภาวะขาดทุน เนื่องจากเริ่ม

ปรากฏการท�าก�าไรจากพืน้ทีบ่างพืน้ที ่แต่ปัญหาส�าคัญทีสุ่ด 

คือ จ�านวนผู้โดยสารต่อเท่ียวบินท่ีต�่ามาก มีสายการบิน

เพียงบางสายเท่านั้นท่ีมีจ�านวนผู้โดยสารเพียงพอ ภูมิภาค

ยุโรป เป็นภูมิภาคเดียวท่ีคาดว่าจะท�าก�าไรสุทธิลดลง จาก

การแข่งขันท่ีเข้มข้นข้ึน ประกอบกับก�าลังเริ่มฟื้นตัวจาก

ผลกระทบเรื่องการก่อการร้ายมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2016 และ

ผลจากความบกพร่องของการควบคุมจราจรทางอากาศ 

ที่ท�าให้เกิดความล่าช้าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 61 ในปี ค.ศ. 
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2018 และคาดว่าผลจากการลดลงของราคาเชื้อเพลิงจะยัง

ไม่สามารถส่งผลดีต่อผลการประกอบการมากนัก ภูมิภาค

เอเซยีแปซิฟิค มคีวามแตกต่างของตลาดมากทีส่ดุ บางพืน้ที่

มีผลการประกอบการดีมากจากการบินต้นทุนต�่า ขณะท่ี

บางพื้นที่เติบโตขึ้นจากการขนส่งสินค้า แต่การลดลงของ

ราคาเชื้อเพลิงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผล

ดีต่อภูมิภาคน้ี ภูมิภาคตะวันออกกลาง ผลการด�าเนินงาน

ลดลง เนื่องจากผลกระทบของการลดลงของราคาน�้ามัน 

ความขัดแย้งทางการเมือง การแข่งขันของสายการบินจาก

ภูมิภาคอื่น รูปแบบการด�าเนินงานทางธุรกิจ และการลดลง

ของปริมาณผู้โดยสาร ภูมิภาคละตินอเมริกา ได้รับผลกระ

ทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ถึงแม้บราซิลจะเริ่มฟื้นตัว แต่

อาร์เยนติน่า และเวเนซุเอล่า ยังอยู่ความยุ่งยาก การปรับ

โครงสร้างสายการบินและการร่วมทุนกับผู้ด�าเนินการของ

สหรัฐอเมริกาอาจช่วยยกระดับผลประกอบการได้ ราย

ละเอียดข้อมูลการด�าเนินงานตามตาราง 2

ตำรำง 2

ผลประกอบการสายการบินเปรียบเทียบแยกตามภูมิภาค

ภูมิภำค ก�ำไรสุทธิ ปี 2018
(ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ)

ข้อมูล คำดกำรณ์ ปี 2019

ก�ำไรสุทธิ
(ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ)

ก�ำไร
ต่อผู้โดยสำร

(ดอลล่ำร์สหรัฐ)

อัตรำก�ำไร
ต่อรำยได้
(ร้อยละ)

อเมริกาเหนือ 14,700 16,600 16.77 6.0

ยุโรป 7,500 7,400 6.40 3.40

เอเซีย-แปซิฟิค 9,600 1,040 6.15 3.38

ตะวันออกกลาง 600 800 3.33 1.2

ละตินอเมริกา 400 700 2.14 1.6

อัฟริกา -400 * -300 * -3.51 * -2.1 *

หมำยเหตุ* ขาดทุน

ที่มำ: IATA. (2018). Cautious Optimism Extends into 2019 - Airlines Heading for a Decade in the Black 

[Press Release]. Retrieved from IATA website: https://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2018-12-12-01.

aspx

กลยุทธ์กำรให้บริกำรของผู้ด�ำเนินกำร

 ถึงแม้ว่า ปี ค.ศ. 2019 จะเป็นช่วงที่อุตสาหกรรม

การบินอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ส�าหรับผู้ด�าเนินการหลัก ๆ  คือ 

สายการบิน และท่าอากาศยานจ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจ

ความเปลีย่นแปลงของตลาดและก�าหนดกลยทุธ์ทีส่อดคล้อง

กับความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

 1. กลยทุธ์ของสายการบนิ สายการบนิต้องท�าความ

เข้าใจพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร มีแนวโน้มของ

พฤติกรรมการใช้บริการ จากความคิดเห็นของนักวิเคราะห์

การตลาดของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน (Bogaisky, 

2018) สรุปได้ดังต่อไปนี้

 1.1. กลยทุธ์ทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสาร 

จากการวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสาย

การบินโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านการบินของประเทศอินเดีย 

ซึ่งถือเป็นตลาดการบินที่เติบโตมากที่สุด (WNS Holdings, 

Ltd., 2019) กล่าวว่า สายการบินมีความจ�าเป็นต้องใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้

 1.1.1 การใช้บริการออนไลน์ เทคโนโลยีข้อมูล

ข่าวสารและการสื่อสารในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็วในการติดต่อซื้อขายและรับการบริการ มี

ความนิยมการด�าเนินการออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบัน

ทุกสายการบินเปิดให้บริการออนไลน์ อย่างสะดวกสบาย 

ในการจองตั๋วเดินทาง การเลือกท่ีนั่ง การเลือกบริการ

อ�านวยความสะดวกและบริการเสริมในการเดินทาง การ
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เปลี่ยนแปลงการเดินทาง ตลอดจนการสอบถาม สืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทุกด้าน ความต้องการในการ

ใช้บริการออนไลน์จะเพิ่มความส�าคัญมากขึ้น ประมาณ

ว่า ธุรกรรมด้านการบินประมาณ ร้อยละ 75 เป็นการ

ด�าเนินการออนไลน์  ผู้ให้บริการออนไลน์ขนาดใหญ่ เช่น  

อเมซอน เริ่มจับมือกับกิจการขนส่งทางอากาศขนาดใหญ่ 

เช่น UPS, FedEx จึงท�าให้การขนส่งทางอากาศด�าเนิน

การออนไลน์มากขึ้นเช่นกัน (Bogaisky, 2018) แต่ท้ังนี้ 

การให้บริการโดยตัวบุคคลจะยังไม่สามารถยกเลิกไป ยัง

คงมีความต้องการอยู่ระดับหนึ่ง เป็นช่องทางส�ารองกรณี

เกิดปัญหาระบบเครือข่ายหยุดชะงัก และอาจะลดจ�านวน 

ลดช่องทางการบรกิารโดยบคุคลลง และในทางกลบักนัต้อง

เพิ่มความเฉพาะเจาะจงแก่ผู้รับบริการมากขึ้น ให้บริการ

ตามความจ�าเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

 1.1.2 สื่อสังคม ผู ้โดยสารที่ได้รับบริการหลัก

ออนไลน์จากอุตสาหกรรมการบินแล้วน้ัน จะเริ่มมอง

หาความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ช่องทาง

ที่ก�าลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน คือ สื่อสังคม (social 

media) ตัวอย่างการใช้สื่อออนไลน์สร้างความผูกพันกับ

ผู้โดยสาร เช่น การแข่งขัน “มองหาลินดา (looking for 

Linda) “ของสายการบินเวอร์จิน แอตแลนติค (Virgin 

Atlantic – VA) บริการ “พบและนั่ง (Meet & Seat)” ของ

สายการบินเนเธอร์แลนด์ (KLM) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้โดยสาร

เลือกที่น่ังตามกลุ่มความสนใจเดียวกัน บริการ “วันแสนดี 

(Perfect Day) ของสายการบินอังกฤษ ที่ให้บริการแลก

เปล่ียนข้อมูลจุดหมายปลายทางระหว่างผู้โดยสาร หลัก

การส�าคัญของการใช้สื่อสังคม คือ เปิดโอกาสให้ผู้โดยสาร

สามารถติดต่อสอบถาม และร้องเรียนกับสายการบินได้

ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งสายการบินไม่มีความจ�าเป็นต้อง

ด�าเนินสร้างสื่อสังคมเอง แต่สามารถด�าเนินการร่วมกับสื่อ

ที่ประสบความส�าเร็จแล้ว เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ 

ทวีต (Tweet) 

 1.1.3. การวิเคราะห์ข้อมูล ความสามารถของ

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารท�าให้ผู ้ด�าเนินการสามารถจัด

เก็บข้อมูลการตลาดได้อย่างมหาศาล แต่ข้อมูลเหล่า

น้ันจะไร้ประโยชน์หากไม่มีการน�าข้อมูลมาวิเคราะห์หา

ช่องทางปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็น

เครื่องมือส�าคัญส�าหรับสายการบินในการก�าหนดกล

ยุทธ์ใหม่ๆ หรือ ยกเลิกการด�าเนินการท่ีไม่สอดคล้อง

กับความต้องการ สายการบินจ�านวนหนึ่งก�าลังเร่ิมต้น

ใช้ข้อมูลผู้โดยสารเฉพาะบุคคลเพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการเดินทางตลอดเส้นทาง (biometric passenger  

identification into every stage of the passenger 

journey) 

 1.2. กลยุทธ์เกี่ยวกับค่าบริการ ถึงแม้ว่ารายได้

ของสายการบิน คือ ราคาค่าบริการการเดินทาง แต่มีปัจจัย

หลายประการท่ีส่งผลต่อรายได้รวมของสายการบิน ซึ่งสาย

การบินจะต้องก�าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ  ดัง

ต่อไปนี้

 1.2.1. รายได้เสรมิ อปุสรรคส�าคญัทีส่ดุของการบนิ 

คือ ราคาเชื้อเพลิง สภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขันระหว่าง

ผู้ด�าเนินการเอง ดังนั้น แนวทางการขายสินค้าและบริการ

เสริมท่ีเก่ียวข้อง (ancillary products and service) จึง

เป็นทางเลอืกทีห่ลายสายการบนิน�ามาใช้ (Chesnut, 2018) 

เช่น การเพิ่มน�้าหนักสัมภาระ การเลือกท่ีนั่ง การเชื่อมต่อ

ออนไลน์บนเครือ่งรวมไปจนถงึการจองยานพาหนะเดนิทาง

เข้าเมืองจากบนเครื่องบินเป็นต้น ตามข้อมูลของพีดับเบิ้ล

ยูซี (PwC) แสดงว่า รายได้จากสินค้าและบริการเสริมต่อ

ปีมีมากกว่า 10 พันล้านดอลล่าร์ (WNS Holdings, Ltd., 

2019)

 1.2.2. การก�าหนดค่าโดยสาร มีกฎระเบียบเกี่ยว

กับการบินใหม่ ๆ  ท่ี มุ่งคุ้มครองความพึงพอใจของผู้บริโภค

และความยั่งยืนของผู้ด�าเนินการเองแต่ส่งผลให้เกิดต้นทุน

สูงข้ึน เช่น ในยุโรป สายการบินจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ปริมาณคาร์บอนที่เกินก�าหนด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่อาจ

ค�านวณรวมไปกบัค่าโดยสารได้ ในขณะท่ีกระทรวงคมนาคม 

สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Transportation) 

ก�าหนดให้สายการบินระบุค่าโดยสารรวม ค่าภาษี และค่า

ธรรมเนยีมต่างๆ ให้ครบ ไม่ว่าในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ตามสมาคมการขนส่งทางอากาศ

ระหว่างประเทศได้เริ่มมีมาตรการเกี่ยวกับการก�าหนด

ราคาท่ีบังคับใช้กับทุกสายการบิน ท�าให้เกิดการค�านวณ

ค่าใช้จ่ายร่วม (interline billing) ระหว่างสายการบินที่

ด�าเนินการร่วมกันได้ง่ายขึ้น และอาจส่งผลไกลไปจนถึง

การรวมกิจการของสายการบินบางสายเพื่อลดต้นทุนการ

ด�าเนินการ (Grant, 2018)

 1.2.3. ความหรูหราสะดวกสบาย การบินต้นทุน
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ต�่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ความต้องการ

การโดยสารชั้นหนึ่ง หรือ ชั้นธุรกิจเริ่มมีปริมาณลดลง แต่

ช้ันโดยสารทีไ่ด้รบัความนยิมมากทีส่ดุ คอื ชัน้ประหยดัแบบ

พิเศษ (premium economy) ดังน้ันกลยทุธ์ของสายการบนิ 

คือ การตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงนี้ เข่น เริ่ม

อ�านวยความสะดวกต่างๆ ในชั้นประหยัด สายการบินอมิ

เรสต์ ให้บริการเชื่อมต่อออนไลน์ในชั้นประหยัดแบบพิเศษ 

นอกจากนี้ จากแรงผลักดันของกลุ่มพิทักษ์ผลประโยชน์

ผู้บริโภค ส่งผลให้องค์กรควบคุมการบิน เริ่มก�าหนดราย

ละเอียดของความสะดวกสบายเกี่ยวกับเก้าอี้น่ังในเครื่อง

บิน เช่น ขนาดความกว้าง หรือพื้นที่เหยียดขา (leg room) 

แต่ในรายละเอียดท�านองนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า สายการ

บินจะตอบสนองได้มากน้อยเพียงไร สายการบินลุฟท์ฮัน

ซ่า (Lufthansa) เร่ิมน�าเอาอุปกรณ์มองภาพเสมือนจริง 

(virtual reality) มาน�าเสนอผู้โดยสารที่สนใจการเปลี่ยน

ระดับจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดแบบพิเศษแล้ว

 1.2.4. สายการบินต้นทุนต�่า ผู้โดยสารจะยังคงมี

ความต้องการการบริการของสายการบินต้นทุนต�่าอย่างต่อ

เนื่อง ในปี ค.ศ. 2019 ซึ่งสายการบินต้นทุนที่โดยปกติจะ

ให้บริการเส้นทางที่ไปกลับได้ภายในวันเดียว แต่สายการ

บินต้นทุนต�่าที่ประสบความส�าเร็จ จะเริ่มเพิ่มเส้นทางบิน

ระยะยาวมากขึ้น

 1.3. กลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยี

การบินที่ทันสมัยมากอย่างหนึ่ง คือ เครื่องบินความเร็ว

เหนือเสียง มีความเป็นไปได้สูงที่จะเริ่มทดลองบินในปลาย

ปี ค.ศ. 2019 น้ี โดยการผลิตของบริษัทบูมเทคโนโลยี 

(Boom Technologies) ซึ่งจะสามารถบินได้ในความเร็ว

กว่าเสีย 2 เท่า คาดการณ์จะได้รับการตอบรับจากผู้ใช้

บริการที่ต้องการข้ามผ่านข้อจ�ากัดด้านเวลาของการด�าเนิน

งานระหว่างประเทศในระยะไกล อย่างไรก็ตามเส้นทาง

ส�าคัญที่เดิมคาดว่า จะสามารถมีปริมาณการบินสูงมาก 

แต่ในปี ค.ศ. 2019 สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป คือ เส้นทาง

ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความขัด

แย้งทางการค้าและทางการเมืองที่เริ่มต้นจากนโยบายของ

ประธานาธิบดีโดนัล์ ทรัมป์ คาดว่า จะท�าให้ความเจริญ

เติบโตของปริมาณการเดินทางหยุดชะงักลงได้

 ในอีกส่วนหนึ่งของธุรกิจการบินในระยะใกล้ แนว

โน้มการขนส่งสินค่าโดยใช้อากาศยานไร้คนขบั (drone) จะ

ทวีบทบาทมากขึน้ เพราะได้รบัการน�าไปใช้โดยกจิการขนส่ง

ท่ีมีขนาดใหญ่มากข้ึนเรื่อย ๆ ซ่ึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนด

หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 2. กลยุทธ์ของท่าอากาศยาน ท�านองเดียวกับ

สายการบิน ท่าอากาศยานต้องท�าความเข้าใจพฤติกรรม

การใช้บริการของผู้โดยสาร มีแนวโน้มของพฤติกรรมการ

ใช้บริการในท่าอากาศยาน (Bogaisky, 2018) ดังต่อไปนี้

 2.1. การใช ้ข ้อมูลตรงจากตัวตนผู ้ โดยสาร  

(biometris) ความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบอัต

ลกัษณ์บุคคลในการเดนิทางเป็นข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนั

ของท่าอากาศยาน คือ ระบบการตรวจสอบผู้โดยสารโดย

การเดินผ่าน (walk through security)เป็นปัจจัยส�าคัญ

ในการลดความคับคั่งของแถวรอรับบริการต่างๆในท่า

อากาศยาน การด�าเนินการรักษาความปลอดภัยเชิงดิจิทัล 

(Digital Security System) ในท่าอากาศยานลักษณะนี้ 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาแล้วพอสมควร รวมถึงการใช้

ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ในการรวบรวม

และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผู้โดยสารและการบริการที่

เก่ียวข้องในท่าอากาศยานด้วย

 2.2. การลงทุนของท่าอากาศยาน แนวโน้มของ

อุตสาหกรรมการบินอยู่ในทิศทางท่ีเป็นบวกมาก จะเห็น

ได้ว่า ท่าอากาศยานหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาได้ลงทุน

เพิ่มเติม (Chesnut, 2018) รวมถึงการขยายบริการไปยัง

ท่าอากาศยานในเมืองเล็กมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการลงทุนใน

เทคโนโลยีการจัดการท่าอากาศยาน ท่ีครอบคลุม การให้

บริการและการบ�ารุงรักษาครบวงจร และการใช้หุ่นยนตร์

บริการในส่วนต่าง ๆ ของท่าอากาศยานด้วย เช่น การน�า

ทาง การให้ข้อมูลข่าวสาร และการท�าความสะอาด ซ่ึงท่า

อากาศยานอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ได้น�ามาทดลองใช้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 แล้ว

 2.3. การรกัษาสิง่แวดล้อม นโยบายท่าอากาศยาน

สีเขียว (green airport) จะยังคงเป็นเป้าหมายส�าคัญของ

การบริหารจัดการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานจะต้อง

ก�าหนดมาตรการควบคมุเสยีงและมลภาวะทางอากาศอย่าง

เข้มงวดต่อไป และคาดว่าจะส่งผลไปยังการใช้เทคโนโลยี

ของสายการบินด้วย  อย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอน

เก่ียวกับมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประเด็นถกเถียง

กันในเรื่องของเช้ือเพลิงชีวภาพ ซ่ึงลดปริมาณสารเคมี

อันตรายลง ประเด็นนี้ ยังมีข้อสงสัยว่า หากมีการส่งเสริม

การใช้เช้ือเพลิงชีวภาพมากข้ึน จะมีผลกระทบท่ีร้ายแรง
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ต่อการเกษตรที่ผลิตอาหารหรือไม่  แต่แนวโน้มที่น่าจะ

เป็นไป คือ ท่าอากาศยานจะต้องมุ่งพัฒนาแหล่งพลังงาน

ยั่งยืน (renewable energy source) ให้มากขึ้น

 2.4. การรักษาเวลาเดินทาง ปัญหาส�าคัญท่ีสุดท่ี

มีผลต่อต้นทุนการด�าเนินการและสร้างความไม่พึงใจแก่

ผู้โดยสาร คือ การเดินทางที่ล่าช้า ถึงแม้จะมีการพัฒนา

ในด้านนี้ไปมากในระยะปัจจุบัน แต่กล่าวได้ว่า ความ

พยายามตลอดระยะ 40 ปี ของการบินที่ผ่านมา ปัญหา

นี้ยังไม่สามารถแก้ไขไปถึงระดับที่น่าพอใจได้ (Bogaisky, 

2018) อย่างไรก็ตาม มีสายการบินต้นทุนต�่าจ�านวนหนึ่ง

ก�าลังเริ่มมาตรการรักษาเวลาอย่างเข้มงวด เพราะสามารถ

ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงเวลาปฏิบัติงานได้ การรักษาเวลานี้ 

หากสามารถด�าเนินการได้ จะสามารถก�าหนดใช้เป็นจุด

ขายที่ส�าคัญของสายการบินได้อย่างดีเยี่ยม แต่การด�าเนิน

งานลักษณะนี้ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงานและ

บุคคลจ�านวนมาก จึงไม่อาจเป็นที่แน่นอนได้ว่าจะสามารถ

แก้ไขปัญหาได้เพียงใด

บทสรุป
 อุตสาหกรรมการบินใน ค.ศ. 2019 มีความ

สัมพันธ์กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ราคาเช้ือเพลิงที่ลด

ลง และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น

ความต้องการการเดินทางและการขนส่งทางอากาศจะมี

แนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นทุกพื้นที่ แต่จะแตกต่างกัน

ในแต่ละภูมิภาค โดยทวีปอเมริกาเหนือจะมีการขยายตัว

สูงสุด ขณะท่ีทวีปยุโรปจะขยายตัวในอัตราท่ีลดลง ส�าหรับ

ทวีปอัฟริกานั้นคาดว่าจะมีปริมาณการขาดทุนลดลง ผู ้

ด�าเนินการหลักของอุตสาหกรรมการบิน คือ สายการบิน

และท่าอากาศยานจะต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ใช้บริการ กลยุทธ์ท่ีควรน�ามาใช้ คือ 

เทคโนโลยกีารบนิ เทคโนโลยข้ีอมลูข่าวสาร ปัญญาประดษิฐ์ 

การหาทางเพิ่มรายได้จากบริการเสริม และการตอบสนอง

ความต้องการด้านสังคมของผู้ใช้บริการ
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บทคัดย่อ

 การเดินทางและการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศอยู่ในระยะขาขึ้นเนื่องจากความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการลดลงของราคาเชื้อเพลิง ท่าอากาศยานนานาชาติทุกแห่ง ถือเป็นโอกาสขยายการบริการขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศโดยค�านึงถึงกลยุทธ์การด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้โดยสาร บริบททางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม กลยุทธ์ที่มีความส�าคัญประกอบด้วย การรักษาความปลอดภัย การขายปลีก การใช้สื่อการตลาด

ดิจิทัล การเพิ่มคุณค่าอาคารสถานที่ และการจัดการจราจรทางอากาศ

ค�ำส�ำคัญ: ท่าอากาศยานนานาชาติ, กลยุทธ์ของท่าอากาศยานนานาชาติ

Abstract

 International air travel and air cargo are in an upswing due to economic growth and  

falling fuel prices. Every international airport is considered an opportunity to expand international air  

transportation services, taking into account operational strategies that are consistent with passenger 

behavior, political, economic and social contexts. Important strategies include security, retailing, digital 

media marketing, adding value to the building and air traffic management.

Keywords: International Airport, Strategies of international
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บทน�ำ
 ความส�าเร็จของการด�าเนินการท่าอากาศยาน

นานาชาติ สามารถพิจารณาได้จากหลายด้าน เช่น ความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์ เครื่องมือการให้

บริการของเจ้าหน้าที่ ปัจจัยอ�านวยความสะดวก และ

การด�าเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยและพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมือง (Street, 2019) ตามแนวทางของสกาย 

แทรกซ์ (Skytrax) กจิการจดัอนัดบัท่าอากาศยานนานาชาติ

ท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ท่าอากาศยานท่ีมีคุณภาพ คือ 

ท่าอากาศยานที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (constantly 

striving to improve) สร้างสรรค์ (innovate)และสร้าง

ความประทับใจ (impress) ตัวอย่างท่าอากาศยานท่ีได้

รับการจัดอันดับยอดเยี่ยมติดกันมา 9 ปี คือ ท่าอากาศ
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ยานชางฮี ของสิงคโปร์ จุดเด่น คือ สภาพแวดล้อมท่ีใกล้

ชิดธรรมชาติ ขณะที่ความสะดวกสบาย และโอกาสการ

ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ มีสูงตามไปด้วย เป็นที่น่า

สังเกตว่า ท่าอากาศยานดีเด่นล�าดับต้น ๆ อยู่ในภูมิภาค

เอเชีย เช่น สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง ญี่ปุ่น เป็นต้น (Miller, 

2019) ส่วนท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากที่สุด 3 สาม

ล�าดับแรกของปี ค.ศ. 2018 คือ ท่าอากาศยานฮาร์ตฟีลด ์

-แจ้คสนั (Hartfield-Jackson) รฐัแอตแลนต้า สหรฐัอเมรกิา 

ท่าอากาศยานปักกิ่ง ประเทศจีน และ ท่าอากาศยานดูไบ 

ประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ตามล�าดับ ซึ่ง ท่าอากาศยาน 3 

แห่งน้ี อยู่ในล�าดับเดิมเหมือนปี ค.ศ. 2017 (Chrisman, 

2019)

 สภาท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Council 

International – ACI) เผยแพร่แนวคิดที่ว่า ท่าอากาศยาน

จะต้องพฒันาอยูเ่สมอ และต้องคาดการณ์ความต้องการของ

ผู้ใช้บริการล่วงหน้าก่อนที่ผู้ใช้บริการจะเกิดความต้องการ

จริง มีการน�าเสนอความแปลกใหม่ที่ประทับใจไม่ใช่แค่

ทางผ่าน (way point) การด�าเนินการเหล่านี้ต้องอาศัย ผู้

ด�าเนนิการร่วมทีม่ทีกัษะและประสบการณ์ การด�าเนนิงานปี 

ค.ศ. 2019 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานจะต้องเน้นการสร้าง

ประสบการณ์ที่ประทับใจแก่ผู้โดยสาร (Elmore & Smith, 

2018) อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านการรักษาความปลอดภัย 

ด้านการขายปลีก ด้านการใช้สื่อการตลาดดิจิทัล ด้านการ

เพิ่มคุณค่าอาคารสถานที่ และด้านการจัดการจราจรทาง

อากาศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

 การรกัษาความปลอดภยัในท่าอากาศยาน (airport 

security) ภายหลังเหตุการณ์ 9/11กลายเป็นภาระส�าคัญ

ที่สุดในปัจจุบันส�าหรับท่าอากาศยาน (United States 

Congress House Committee on Homeland Security 

Subcommittee on Transportation Security, 2012) 

และกลายเป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายส�าหรับผู้โดยสาร ท่า

อากาศยานจะต้องก�าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่มั่นใจได้ แต่ต้องอ�านวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้

โดยสารมากที่สุดด้วย การลงทุนด้านปัจจัยการตรวจสอบ

ด้านการรักษาความปลอดภัย จึงกลายเป็นตลาดที่ใหญ่

ที่สุดของธุรกิจท่าอากาศยาน (Research and Markets 

PR Newswire, 2019)

 แนวทางการด�าเนินการด้านความปลอดภัย

ของท่าอากาศยานในระยะปานกลางที่ริเริ่มในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และก�าลังขยายขอบเขตออกไป ดังต่อไปนี้

 1.1. การรับรองล่วงหน้า

 เป็นวธิกีารรบัรองความสอดคล้องต่อข้อบังคบัด้าน

การรักษาความปลอดภัยก่อนการตรวจในท่าอากาศยาน 

สามารถลดเวลาการด�าเนินการภายในท่าอากาศยานลง

ได้มาก ลดความคับคั่งของแถวรอคอยบริการ ในการรับ

การรักษาความปลอดภัยก่อนการเดินทาง มีมาตรการที่

เก่ียวข้อง 4 ด้าน (Belizaire, 2019) ดังนี้

 1.1.1. การตรวจสอบล่วงหน้าด้านการรกัษาความ

ปลอดภัย (TSA PreCheck/FastPass) เป็นมาตรการ

ขององค์การความปลอดภัยการขนส่ง สหรัฐอเมริกา  

(Transportation Security Administration – TSA) ผู้

โดยสารจะได้รับการตรวจสอบประวัติไว้ก่อนอย่างน้อย 1 

เดือนก่อนการเดินทางเสียค่าใช้จ่าย 85 ดอลล่าร์ มีอายุ 5 

ปี และเมื่อผ่านการตรวจสอบจะได้รับหมายเลขผู้เดินทาง

รับรองประวัติ (known traveller) ผู้โดยสารท่ีได้รับการ

รับรองแล้ว สามารถผ่านจุดตรวจได้โดยไม่ต้องถอดรองเท้า 

เข็มขัด และเสื้อนอก ไม่ต้องสแกนโน้ตบุ๊ค หรือของเหลว

ในสัมภาระขึ้นห้องโดยสาร แต่ใช้กับการเดินทางภายใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

 1.1.2. การรับรองล่วงหน้าด้านศุลกากร (Global 

Entry) มีกระบวนการตรวจสอบคล้ายคลึงกับการตรวจ

สอบการรักษาความปลอดภัยล่วงหน้า แต่ใช้กับการตรวจ

สอบทางศุลกากรโดยเฉพาะ ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบ

ทางศุลกากรอีก ต้องขอรับรองอย่างน้อย 1 เดือนก่อน

การเดินทาง ค่าธรรมเนียม ประมาณ 100 ดอลล่าร์สหรัฐ 

อายุ 5 ปี ใช้ได้กับท่าอากาศยานในสหรัฐอเมริกา และอีก

หลายประเทศ เช่น แคนาดา ไอร์แลนด์ อาหรับเอมิเรสต์  

สหราชอาณาจักร เป็นต้น

 1.1.3. สิทธิผ่านการตรวจสอบการรักษาความ

ปลอดภัย (CLEAR Airport Security) เป็นมาตรการ

อ�านวยความสะดวกสูงสุดด้านการรักษาความปลอดภัย

ในท่าอากาศยาน ผู้ได้รับสิทธิไม่ต้องผ่านระบบตรวจสอบ

การรักษาความปลอดภัยอีก แต่ต้องผ่านการสแกนลายนิ้ว

มือและม่านตา เมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าท่ีของ

ท่าอากาศยานน�าทางไปยังเครื่องบินโดยตรง ค่าใช้จ่าย 

15 ดอลล่าร์ ต่อเดือนกรณีเป็นสมาชิก 1 ปี เป็นโครงการ
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ของกระทรวงความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา  

(Department of Homeland Security) ปัจจุบันมี

การน�าระบบน้ีไปใช้ในท่าอากาศยานมากกว่า 35 แห่ง 

และสามารถใช้กับสถานที่ที่มีการตรวจสอบความปลอดภัย

ท�านองเดียวกันได้ เช่น สนามกีฬา เป็นต้น

 1.1.4. ผู ้เดินทางบุคคลพิเศษของสายการบิน  

(Airl ine El ite Status / First Class Airport  

Security) รับรองโดยสายการบินใช้กับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง

เท่าน้ัน เน่ืองจากได้รับสิทธิในการเข้าประตูก่อนผู้โดยสาร

ระดับอ่ืนอยู่แล้ว ท่าอากาศยานจึงขยายการบริการให้สาย

การบินรับรองผู้โดยสารที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ

การรักษาความปลอดภัยด้วย

 1.2. เทคโนโลยีการตรวจสอบวัตถุอันตราย

ปัจจุบันมีการน�าเอาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบวัตถุ

อันตรายมาใช้ ดังนี้

 1 . 2 . 1 .  คอมพิว เตอร ์ สแกน 3  มิ ติ  ท ่ า 

อากาศยานไมอาม่ี เริ่มน�าอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะวงการแพทย์ 

คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์สแกน 3 มิติ มาใช้ในการตรวจสอบ

สัมภาระผู้โดยสาร (Future Travel Experience, 2019)

 1.2.2. การตรวจจับความผดิปกติทางร่างกาย กรณี

การตรวจสอบร่างกายบุคคล ซึ่งเดิมใช้มือตรวจโดยตรง ซ่ึง

อาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือรบกวนความเป็น

ส่วนตัวของผู้โดยสาร จึงได้พัฒนากล้องตรวจจับความร้อน 

(thermal camera) ที่สามารถแสดงความผิดปกติของ

ร่างกายได้ โดยอาศัยเหตุผลที่ว่า บุคคลที่กระท�าความผิด

ด้านความปลอดภัย จะมีสภาวะทางอารมณ์ และสภาวะ

ทางร่างกายผิดปกติไปจากคนทั่วไป (Israeli, 2018)

 1.2.3. การใช้หุน่ยนต์ เทคโนโลยตีรวจจบัความผดิ

ปกติทางร่างกายของผู้โดยสาร เช่น อุณหภูมิของร่างกาย 

การขยายของม่านตา จนถึงอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อ

กลั่นกรองบุคคลที่แสดงพฤติกรรมน่าสงสัยในระหว่างการ

รอคอยการตรวจสอบหลกั สามารถเพิม่ช่องทางในการตรวจ

สอบได้มากขึน้โดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตวัของผูโ้ดยสาร 

(Research and Markets PR Newswire, 2019)

 1.3. การใช้สุนัข

 สนัุขทีใ่ช้งานเกีย่วกบัความปลอดภยั นยิมเรยีกกนั

ว่า เคไนน์ (K9 เลียนเสียงค�าว่า Canine ที่แปลว่า สุนัข) 

ข้อดีของการใช้สุนัขในการตรวจสอบวัตถุอันตรายและยา

เสพตดิ คอื การลงทนุทีน้่อยกว่าเมือ่เทยีบกบัเทคโนโลยใีหม่ 

สามารถเคลือ่นทีไ่ปได้ตลอดแถวรอของผูโ้ดยสารอย่างคล่อง

ตัว สร้างความรู้สึกท่ีเป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้อุปกรณ์

ตรวจจับ และสามารถคัดกรองเบ้ืองต้นอย่างรวดเร็ว และ

ความถกูต้องอยูใ่นระดบัสงูก่อนผ่านกระบวนการตรวจสอบ

ด้วยอุปกรณ์หลัก (Shepard, 2019)

 ความคล่องตวัในการตรวจสอบด้านการรกัษาความ

ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้สามารถตรวจสอบ

ได้ง่ายข้ึน ใช้เวลาน้อยลง สามารถรองรับการตรวจเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น ท่าอากาศยานหลายแห่งเริ่มอนุญาตให้ญาติและ

เพื่อนเข้าในเขตการบิน (airside) เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ

ในการใช้บริการ (Davis, 2019) ซ่ึงต้องผ่านกระบวนการ

ตรวจสอบเช่นเดียวกับผู้เดินทาง

2. ด้ำนกำรขำยปลีก

 จากการรวบรวมข้อมูลของท่าอากาศยานขนาด

ใหญ่ที่เป็นชุมทาง (hub) กว่า 1,200 แห่ง พบว่า การ

ขายปลีกกลายเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญของท่าอากาศยาน 

(Davies, 2019) เปลี่ยนจากเดิมท่ีมีเฉพาะร้านปลอดภาษี

และร้านอาหาร เล็ก ๆ  แต่ปัจจุบันสินค้าท่ีมีช่ือเสียงหลาก

หลายชนิด กิจการบริการต่าง ๆ  กลับมุ่งมาเปิดจุดจ�าหน่าย

และบรกิารในท่าอากาศยานมากกว่าในย่านธรุกจิในตวัเมอืง 

เป็นไปตามหลกัการเดมิของแหล่งจ�าหน่าย คอื พจิารณาจาก

จ�านวนคนเดินผ่าน (footfall) ท�าให้ท่าอากาศยานก�าลัง

ปรับเปลี่ยนไปสู่ “เมืองท่าอากาศยาน” (aerotropolis) คือ 

ลักษณะของเมืองขนาดเล็กท่ีมีสินค้าและบริการครบถ้วน 

คล้ายย่านการค้าพื้นที่ธุรกิจในเมืองเดิม (microcosmic 

town centre) และมีแนวโน้มว่า ธุรกิจจะมีอัตราการ

โยกย้ายแหล่งจ�าหน่ายจากพื้นที่เมืองไปยังท่าอากาศยาน 

(town-to-terminal rates of relocation) มากข้ึน ท่า

อากาศยานเพิ่มรายได้ท่ีไม่ใช่การบิน (non-aeronautical 

revenue) 

 ท่าอากาศยานกลายเป็นแหล่งจ�าหน่ายสินค้าที่น่า

สนใจมากเพราะ มีการเคลื่อนไหวของผู้ใช้บริการ (fluid)  

และ เป็นพื้นที่จ�ากัด (captive) คือ คล้าย ๆ  เป็นการบังคับ

ให้ผู้เดินทางต้องสนใจในสินค้าท่ีอยู่ในบริเวณโดยปริยาย 

เนื่องจากใช้เวลาในการรอคอยเที่ยวบินระยะสั้น ๆ  รวมกับ

การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ  เช่น การตกแต่งหน้าร้าน 

การจัดแผนผังสถานที่ การจัดพื้นที่และการจัดสวางสินค้า

ในร้าน การตั้งราคา ซ่ึงกลยุทธ์เหล่านี้ สามารถพิจารณา
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ด�าเนินการได้หลากหลาย เช่น การจัดสถานที่แบบไม่แบ่ง

เขต คือ แต่ละร้าน และแต่ละยี่ห้อ ไม่จ�ากัดพื้นที่เป็นร้าน

อีกต่อไป แต่เปิดโล่งต่อถึงกันหมด กลายเป็นห้างสรรพ

สินค้าขนาดใหญ่แทน ท�าให้ผู้โดยสารสามารถชมสินค้าได้

อย่างต่อเนื่อง และรวมไปถึงการบริการที่พักด้วย

3. ด้ำนกำรใช้สื่อกำรตลำดดิจิทัล

 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม (social 

media) จะท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถความสะดวกในการ

พิจารณาเปรียบเทียบสินค้าและช�าระค่าสินค้าได้ล่วงหน้า 

สามารถเสนอรายละเอยีดสนิค้าได้สมบรูณ์ ท�าให้การตดัสนิ

ใจซื้อสอดรับกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ (planned 

decision-making) มากกว่าการซือ้แบบไม่ต้ังใจ (impulse) 

เท่านั้น ดังนั้น ท่าอากาศยานจ�านวนมาก เปิดให้บริการ สั่ง

ซื้อล่วงหน้า และมีจุดรับสินค้า หรือจัดส่งถึงห้องรับรอง 

หรือถึงเครื่องบิน เท่ากับขยายของเขตการขายออกนอก

พื้นที่ร้านอย่างไม่จ�ากัด อย่างไรก็ตามมีแนวคิดว่า การใช้

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อาจลดเวลาในการเดินชมสินค้าลง ซ่ึง

อาจส่งผลให้ความสนใจสินค้าอื่นๆ ลดลงได้ แต่อาจแก้ไข

ได้โดยการจัดสถานที่ และพื้นที่แสดงสินค้า (display) ให้

น่าสนใจมากข้ึน สามารถทดสอบ (test) ลองใช้ (trying) 

ทดลองชิม (tasting) หรือมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเป็น 3 มิติ 

หรือ 4 มิติ และและการเลือกสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ

ท้องถ่ิน หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของผู้เดินทาง (route 

focused) และที่ขาดไม่ได้ คือ พนักงานขายที่มีความเอาใจ

ใส่ หรือ ตัวแทนสินค้า (brand ambassador)

 ในวงกว้างข้ึน สื่อดิจิทัล ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะ

การน�าเสนอสินค้าและบริการในท่าอากาศยานเท่านั้น แต่

ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทางการตลาดของการด�าเนนิทัง้หมด

ของท่าอากาศยานโดยตรงด้วย กิจการการตลาดด้านข้อมูล

ข่าวสารและสื่อดิจิทัลท่ีประสบความส�าเร็จท่ีสุดของสห

ราชอาณาจักร คือบริษัทมูดี้ อินเตอร์เนช่ันแนล (Moodie 

International) ได้จดัประกวดท่าอากาศยานดเีด่นด้านการ

ตลาดดิจิทัลติดต่อกันมาเป็นปีท่ี 6 พบว่า ท่าอากาศยาน

ทุกแห่งมีการใช้สื่อดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด และ

พบว่ามีการขยายขอบเขตการใช้สื่อดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว (Willey, 2019) ตัวอย่างของท่าอากาศยานที่ได้

รับรางวัลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ตามตาราง 

1

ตำรำง 1

ผลการประกวดท่าอากาศยานดีเด่นด้านการตลาดดิจิทัล ปี ค.ศ. 2018 (Willey, 2019)

กลยุทธ์กำรตลำดดิจิทัล ท่ำอำกำศยำน/ผู้ด�ำเนินงำนที่ได้รำงวัลชนะเลิศ, ประเทศ

1. การใช้เฟซบุ๊ก (Best Use of Facebook) Cork, Ireland

2. การใช้ทวิตเตอร์ (Best Use of Twitter) Dublin, Ireland

3. การใช้อินสตาแกรม (Best Use of Instagram) Copenhagen, Denmark

4. การใช้ยูทูป/วิดิโอ (Best Use of Utube/Video) Aeropuerto Internacional de Carrasco – Navidad, Uruguay

5. การใช้วีแชท (Best Use of WeChat) King Power, Thailand

6. การรณรงค์ทางการตลาดที่ได้ผลดีเด่นและการเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Exceptional Results and Contributed to Sustainable 
Business Growth)

Kempegowda International, India

7. การโฆษณาร้านค้าและอาหาร (Best New Shopping &  
Restaurant Area Canpaign) 

Copenhagen, Denmark

8. การโฆษณาเชิงกลยุทธ์ (Best Tactical Advertising Campaign) Autogrill Belgie – Black Pearls Brussels, Belgium

9. การใช้สื่อดิจิทัลโดยรวม (Best Use of Social/Digital Media) Copenhagen, Denmark

10. เว็บไซต์ (Best Website) Aberdeen, Scotland

11. การใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ (Best Use of Mobile) Groupe ADP – Paris Airport, France 
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ที่มำ:  The Moodie Davitt Report website: https://www.moodiedavittreport .com/the- 

moodies-2019-winners-revealed-recognising-the-best-in-airport-and-travel-retail-digital- 

social-media-marketin 

4. ด้ำนกำรเพ่ิมคุณค่ำอำคำรสถำนที่

 มีแนวทางการด�าเนินการให้ภายในท่าอากาศยาน

ให้มีคุณค่าต่อผู้โดยสารมากขึ้น โดยการจัดการด้านอาคาร

สถานที่ (Molen, 2019) ดังนี้

 4.1. ความสะดวกในการเดินทางสู่ท่าอากาศยาน 

 แนวทาง คือ เชื่อมโยงเส้นทางสาธารณะและการ

เดินทางส่วนบุคคลอย่างราบรื่น เช่น มีสถานีรถไฟ รถเมล์ 

และรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของท่าอากาศยาน

อยู่แล้ว แต่หากมีช่องทางการเดินทางใหม่ๆ เกิดขึ้น ท่า

อากาศยานควรริเริ่มเชื่อมต่อการเดินทางทันที ตัวอย่าง

ของท่าอากาศยานที่เชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์ 

คือ ท่าอากาศยานไมอามี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 4.2. เพิ่มความสวยงามอาคารขาเข้า

 เดิมท่าอากาศยานมักเน้นความสวยงาม หรูหรา

อาคารขาออกมากกว่า แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่า

อากาศยานกล่าวว่า การจัดอาคารขาเข้าอย่างสวยงาม 

เท่ากบัเป็นการแสดงการต้อนรบัอย่างมชีวีติชวีา มส่ีวนชกัน�า

ให้ผู้โดยสารสนใจเดินทางโดยเส้นทางที่ผ่านท่าอากาศยาน

นีใ้นโอกาสต่อไปตวัอย่างท่าอากาศยานทีใ่ห้ความส�าคญักบั

ความสวยงามของอาคารขาเข้า คือ ท่าอากาศยานกวาง

เจา (Guangzhou Baiyun International Airport’s 

Terminal 1) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 4.3. ประตูสู่เมือง

 ท ่าอากาศยานมีส ่วนในการสนับสนุนความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของเมืองและพื้นที่

ต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรน�าเสนอจุดเด่นที่น่าสนใจต่างๆ 

ทั้ง สินค้า แหล่งท่องเที่ยว แหล่งธุรกิจ แหล่งวัฒนธรรม 

ตัวอย่างท่าอากาศยานที่น�าเสนอได้น่าสนใจ คือ ท่า

อากาศยานนานาชาติบัลติมอร์ (Baltimore-Washington  

International - BWI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่น�าเสนอ

ประวัติทางการบินในพื้นที่ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

 4.4. แสงสว่างธรรมชาติ

 แนวทางในการลดค่าใช้จ่ายและท�าให้ผู้โดยสาร

รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น คือ การใช้แสงสว่างธรรมชาติ 

ตวัอย่างท่าอากาศยานทีใ่ช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติ

อย่างดียิ่ง คือ ท่าอากาศยานกวางเจา ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

 4.5. การอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ

 ท่าอากาศยานสามารถเพิ่มคุณค่าของสถานที่ได้

โดยการมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสการใช้สถานที่เพื่อ

ประโยชน์ของท้องถ่ิน เช่น การจัดสัมมนา หรือโครงการ

ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงานที่ไม่ต้องการเดินทางเข้า

เมือง ปัจจุบันมีความจ�าเป็นในการเดินทางทางธุรกิจอย่าง

เร่งด่วนมากข้ึน การอ�านวยความสะดวกในลักษณะนี้จะ

เป็นแนวทางของการสร้างคุณค่าและรายได้ท่ีดีอีกทางหนึ่ง

5. ด้ำนกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ

 ในระยะหลายปีที่ผ่านมา จ�านวนผู้โดยสารเพิ่ม

อย่างมากจากความเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดลง

ของราคาเช้ือเพลิง (IATA, 2018) ในพื้นท่ีสหภาพยุโรป ผู้

โดยสารเพิ่มขึ้นกว่า ร้อยละ 26 ซึ่งเกินขีดความสามารถ

ของท่าอากาศยาน ท�าให้การจัดการการจราจรทางอากาศ

เกิดปัญหาค่อนข้างมาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของเที่ยว

บิน ท่ีประมาณเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 17.6 พัน

ล้านยูโรดอลล่าร์ ในปี ค.ศ. 2018 

 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้การจัดการการจราจรทาง

อากาศในสหภาพยุโรปด้อยประสิทธิภาพ คือ ความ

ขาดแคลนบุคลากรด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ 

สภาพการท�างานค่อนข้างตึงเครียด มีการประท้วงนัดหยุด

งาน เพื่อการต่อรองผลตอบแทนหลายครั้ง (Reuters, 

2019) ดังนั้น ท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ มีแนวโน้ม

ที่จะเผชิญปัญหาเดียวกัน จึงจ�าเป็นต้องเตรียมแนวทาง

การเตรียมการณ์ท่ีเหมาะสมอย่างเร่งด่วน
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บทสรุป
 จ�านวนผู้โดยสารในปี ค.ศ. 2019 จะเพิ่มจ�านวน

มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการลดราคาของเชื้อเพลิง การใช้บริการท่าอากาศยาน

จึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ท่าอากาศยานจะต้องเตรียมแนวทาง

การด�าเนินงานที่เหมาะสม ในเรื่องที่จ�าเป็นส�าหรับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน คือ การใช้วิธีใหม่ๆ ในการ

ตรวจสอบด้านการรกัษาความปลอดภยั การให้ความส�าคญั

กับรายได้จากการขายปลีก การใช้สื่อการตลาดดิจิทัล การ

เพิ่มคุณค่าอาคารสถานท่ี และการแก้ปัญหาบุคลากรด้าน

การจัดการจราจรทางอากาศ
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Abstract

 To day in Thailand, learning Chinese receives tremendous attention is regarded as important as 

learning English. It follows that the development of teaching and learning Chinese is equally important 

as it is for learning English. Currently, there exists many issues relating to teach and learn the Chinese 

language that have not been studied or even addressed for example, listening and pronunciation 

should be a priority issue. Phonetics in the Chinese language are many. So many in fact that Thai 

students’ pronunciation is generally incorrect for example -ia and -ie vowels are one of the common 

vowels that Thai students get wrong, because they sound quite similar and this causes Thai students 

to feel confused to the point of mispronunciation.Therefore, this research is conducted to learn if 

the mispronunciation of vowels -ia and -ie is a result of the students’ inability ability to distinguish 

these two vowels sounds only by listening. A listening test was conducted using 14 questions, with 

83 first-year Chinese language students of Walailak University to identify whether the vowel sound is 

-ia or -ie. The result was all students passed the test, which means the students can distinguish the 

different between -ia and -ie. Therefore, the research found the error in Chinese phonetics among 

Thai students is not caused by listening, but caused by mispronouncing unfamiliar vowels that are 

not used or found in the Thai language. The technique to pronounce -ia correctly is to open mouth 

as o and when pronouncing -ie correctly as in smiling, with the wide mouth. It was found that 

these two techniques do help to reduce confusion, while overcoming any mispronunciation; to an  

acceptable degree.

Keywords: Thai students, ia, ie, errors

Error Analysis of -ia and -ie for Thai Students Learning Chinese at  

Walailak University

กำรใช้สระพินอิน –ia และ –ie ของนักเรียนไทยสำขำภำษำจีน ส�ำนักวิชำศิลปศำสตร์ 
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บทคัดย่อ

 ขณะน้ีการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยได้รับความสนใจและมีความส�าคัญพอ ๆ กับภาษาอังกฤษ ดังนั้นการ

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน จึงเป็นอีกเรื่องที่มีส�าคัญ และในปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษา

จีนอีกหลายด้าน ที่ไม่ได้ยังไม่ได้ท�าการพัฒนาและศึกษา ด้านการฟังและออกเสียงก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจ ดัง

นั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงเลือกท�าการศึกษาวิจัยในด้านนี้ เสียงในภาษาจีนที่นักเรียนไทยออกเสียงผิดพลาดมีค่อนข้าง

เยอะ จากงานวิจัยของ Cao Wen’s (2012) “Thai students’ errors in Chinese phonetics” พบว่านักเรียนไทย

มักจะออกเสียงพยัญชนะดังต่อไปนี้ผิดพลาด ได้แก่ k , h , j , q , x , z , c , zh , ch , sh and r. ส่วนเสียงสระท่ีออก

ผิดพลาดบ่อยได้แก่ o , e , ǜ , -I , -ï , ao , ei , ie , ua , uo , iu , ui , ian , ǜǜn , un , -ng  and er ดังนั้นผู้เขียน

จึงเลือกท�าการวิจัยเสียงสระ ia และ ie เนื่องจากเสียงสระ 2 เสียงนี้ ออกเสียงค่อนข้างคล้ายคลึงกัน  ซ่ึงเป็นปัญหาให้

นักเรียนเกิดความสับสนและความผิดพลาดในการออกเสียง บทความวิจัยนี้ได้ท�าการศึกษาวิจัย ถึงสาเหตุการออกเสียงที่

ผิดพลาดของเสียงสระ ia และ ie  ว่ามีสาเหตุจากการฟังท่ีไม่สามารถแยกความต่างของเสียงสระสองเสียงนี้ได้ใช่หรือไม่ 

โดยผู้เขียนได้ท�าการทดสอบการฟัง กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช้ันปีท่ี 1 จ�านวน 

83 คน โดยใช้แบบทดสอบจ�านวน 14 ข้อ ให้นักเรียนฟัง แล้วท�าการวงกลม เสียงค�าท่ีได้ยิน ว่าเป็นเสียงสระ ia หรือ ie  

ผลทดสอบพบว่านักเรียนทุกคนสอบผ่านแบบทดสอบ และนักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเกินครึ่ง นักเรียนสามารถฟังและ

แยกเสียง ia และ ie ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นปัญหาการออกเสียงท่ีสับสนและผิดพลาด จึงไม่ได้เกิดจากการฟัง แต่เกิดจาก

การพูดเสียงสระที่ไม่คุ้นเคยและไม่มีในภาษาไทย ภาษาไทยไม่มีเสียงสระ ie มีเพียง ia ท่ีใกล้เคียงกับ “สระเอีย” ดังนั้น

นักเรียนใช้จึง “ie” แทน “ia” ดังนั้นวิธีแก้ไขการออกเสียงคือ เมื่อออกเสียง ia ให้ท�าปากกลม ๆ  กว้าง ๆ  เป็นตัว o และ

เมื่อออกเสียง ie ให้ออกเสียงเหมือนตัวเองก�าลังยิ้มมุมปากกว้างๆ ก็จะช่วยลดความสับสนและความผิดพลาดในการออก

เสียงได้ในระดับหนึ่ง

ค�ำส�ำคัญ: นักเรียนไทย, ia, ie, การใช้ค�าผิด

Introduction
 Similarities and differences between 

Chinese and Thai speech,Thai and Chinese both 

belong to the Sino-Tibetan tonal language family. 

The smallest unit of organisation structure for a 

sequence of speech sounds is a syllable, and each 

syllable is made up of three parts as consonant, 

vowel and tone, like “ไข่” (kai) and เมีย (mia).

Table 1

“ไข่” (kai) and เมีย (mia).

Word Initials Vowels

ไข่ (kai/ /egg) ข ( k ) ไ ( -ai )

    เมีย (mia/ /wife) ม ( m ) เมีย ( -ia )
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 However,differences exist between initials, 

vowels and tones in three aspects. Consonants 

in Chinese can appear in front of the vowels 

and can also be used after the vowel. Chinese  

vowels can only appear after consonants except 

for the zero consonants; however, Thai vowels can  

appear around the top and bottom of consonants 

and also have sub-short and long tones.

 Difficulties encountered by Thai students 

in learning Chinese phonetics mainly occur in two 

aspects. The first is the initial consonant problem 

which is centred on k, h, j, q, x, z, c, zh, ch, sh, 

and r. The second is vowels and occurs mainly 

for ie, uo, and ao.

Objective
 1. To address the problem of -ia and 

-ie sounds in Chinese of Thai students whether 

their listening skill caused confusion, so that they 

pronounced the same sound.

 2. To find the solution and select the proper 

lesson for Thai students to clearly pronounce -ia 

and -ie as native speakers.

 3. The result would be beneficial to  

students and teachers of Chinese language in the 

future in order to improve and elevate Chinese 

lesson.

Literature review
 Error Analysis not only enjoys its  

significance in Second Language Acquisition 

(SLA), but also is a sphere that always needs 

much attention and must-have methodology in 

the Chinese-Thai education and research. In the 

1960s and 1970s, Peter Cod, a British specialist 

in Applied Linguistics released The Significance 

of Learner Errors, a classic academic paper. It 

marked the origin of the whole sphere of foreign 

research on SLA and Error Analysis, so this paper 

has been regarded as the rite of passage in this 

field. Selnik came up with the famous concept 

of interlanguage in 1969, aiming to discover and 

study the linguistic system and the learning  

regularity of SLA learners when acquiring this certain  

language. It laid a solid foundation for Error  

Analysis and related research on SLA of later  

generations. Jianji Lu, the leading guru in China’s Error 

Analysis, published papers generally clarifying the  

definitions of error and interlanguage, distinguishing 

a pair of seemingly the same concepts, error and 

mistake, and detailing the origin of interlanguage.

 The past decades have seen that quite a 

few scholars conducted study and research on  

phonetic errors in Thai’s acquiring Chinese. Some 

of the examples are as follows:

 By comparing Thai and Chinese in terms 

of initials, finals, and tone, Hongyin Li (1997)  

discovered that the phonetic errors mainly appear 

in /zh/, /ch/, /sh/; /r/; /h/; /k/ and the distraction 

from Thai nasal sound. Finals errors are mainly 

embedded in /ua/ & /uo/, /ia/ & /ie/, /ei/ & /ü/.  

According to the author, Negative Transfer in 

first language mostly contributes Error Analysis. 

The author always made the own discovery: (i) 

the forwardness of Chinese characters, though 

rarely noticed by most people, do exist in the 

general regularity of accent backwardness in 

Chinese characters; (ii) it is such forwardness 

that mainly leads to error in accents of Chinese 

characters so that the particularity of the small 

number of “accent-forward” characters should be  

emphasized in teaching of Chinese among Thais.

 Yinlian Jiang (1996) did research on students 

subject of Silpakorn University. By comparing the 

phonetic systems of Chinese and Thai, the author 

claimed that initial errors mainly appear in /j/, 

/q/, /x/; /z/, /c/, /s/; /zh/, /ch/, /sh/; final errors 

/ü/ and finals with /i/ or /u/ as the initial vowel 
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sound. The author offers some solutions to errors: 

contrast and sound-prolonging should be applied 

to /z/, /c/, /s/; whole-syllable pronucing /zh/, /

ch/, /sh/; analysis on pronouncing principles /j/, 

/q/, /x/; medials of finals with /i/ or /u/ being the 

initial vowel should be pronounced as short vowel 

sound in Thai [i] or [u] when students encounter 

finals with /i/ or /u/ being the initial vowel. The 

author holds that Negative Transfer in first language 

mainly contributes to error. The major standpoints 

are: contrast and mimicking are more important 

than other methods; distraction in first language 

is the fountainhead of error; source of distraction 

should be found out through thorough contrast 

analysis in two languages to exclude distraction 

in first language.

 Mei Chen (2010) studied students  

subject of Rajabhatrajanarindar University Thailand, 

Dhaiboonrittaya School. By simply comparing the 

phonetic systems of Chinese and Thai, the author 

concluded that those students’ initial errors in 

Chinese mainly appear in /z/, /c/; /r/; /h/; /j/, 

/q/, /x/; /zh/, /ch/, /sh/; final errors /ü/; /er/; /

uo/ & /ua/; /ie/ & /ia/. Solutions are provided as  

follows: gustures-pronunciation should be 

applied to /z/, /c/; analysis on pronouncing 

pronouncing principles /r/; vibration ( of vocal 

chords=) /h/; graphic presentation graphic graphic  

presentation /j/, /q/, /x/; whole-syllable  

pronouncing /zh/, /ch/, /sh/; vibration (of  

vocal chords) /ü/; exaggerating-transition /er/;  

contrast /uo/ & /ua/, /ie/ & /ia/. The author holds 

that Negative Transfer in first language mainly  

contributes to error. The major standpoints 

are as follows: the teaching and learning of  

phonetics and pronunciation is the crux in that of 

languages; only the prominence in phonetics and  

pronunciation can facilitate the teaching tasks of 

other related aspects.

Conceptual framework
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Methodology
 To  find  The  r ea son s  why  Tha i 

students cannot hear the difference between 

the two sounds ia and ie were investigated, 

using the distribution of questionnaires to test the 

listening sounds that are Pinyin ia and ie with 

Walailak University students Chinese language

Population and Sample
 Student of 83 Thai first-year Chinese 

students at Walailak University

Table 2

Length of Chinese language study

 The respondents were divided into two 

groups according to their language study time.

 First group : First-year students majoring 

in Chinese at Walailak University who had studied 

Chinese for less than two months. Second group 

: First-year students (57) majoring in Chinese at 

Walailak University who had studied Chinese 

for more than one year. A total of 49 (54.21%) 

students had studied Chinese for 3 years or more.

Research Tools
 A questionnaire was used to examine why 

Thai students failed to distinguish between Pinyin 

after listening to the ia and ie sounds. The first 

part included the name of the respondent and 

the time spent learning Chinese. The second part 

contained the ia and ie strategy scale of Chinese 

listening comprehension.

 Two options were offered to distinguish 

between the ia and ie sounds as contents of the 

phonetic rhyme ia and ie and related topics (jia, 

jie), (qia, qie), (xia, xie), and (lia, lie). The scale 

consisted of a total of 14 items.

Data Collection
 Results were as follows:
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Table 3

Study time of two months or less

Table 4

Study time of more than one year

Table 5

Errors made by Walailak University students in ie and ia sounds

Study time Ia Ie

Two months or less 45% 55%

More than one year 48% 52%

 The first group of Chinese learners had 

studied the language for two months or less. 

Average score was 10.84 with a pass mark at 8. 

Out of the 26 students, 21 (81%) passed. Most 

of the students achieved a perfect score so the 

time length for learning Chinese did not affect 

their ability to distinguish between the ia and ie 

sounds.

 The second group of Chinese learners 

had studied the language for more than one year. 

Average score was 11.04 with a pass mark at 8. 

All of the 53 students passed. The lowest score 

was 9 points. These students had no listening 

ability problems in distinguishing between the 

ie and ia sounds.

Statistical Analysis
 The first group made errors in the ia sound 

at 45% and the ie sound at 55%. The second 

group made errors in the ia sound at 48% and 

the ie sound at 52%. Both groups made errors in 

the ia and ie sounds with more errors in ie than 

in ia. 
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Analysis of the causes of errors
 There is no ie [iε] in Thai, and the  

approximation is only [i: a], so students often use 

this instead of both ‘ie’ and ‘ia’. There are 10 

complex vowels in Chinese and 30 in Thai. The 

complex vowel sounds are different and there is 

no Thai equivalent for the Chinese [au] [ia] [ou] 

[iao] [iou] [uei] and [uei]. Thai has several similar 

tonal sounds as [au] [ia] [iu] and [ui], so students 

use these sounds instead of Chinese and errors 

occur (Chen E, 2006).

Result
 Thai students learn Chinese Pinyin ia 

and ie and the pronunciation differences are not 

adequately distinguished. Most of the students 

could distinguish between ia and ie, but if left 

to pronounce these sounds on their own they 

made errors because there is no ie in the Thai 

language.

Discussions
 Ie and ia are free variants of the same 

phoneme in Thai and are often confused with 

each other. To rectify such errors, students need 

to first recognise that the Chinese uo and ua, and 

ie and ia belong to different phonemes; they 

cannot be mixed. Students must remember that 

Chinese words which sound as uo, and ie are read 

as ua and ia, and then this problem should be 

solved. (Chen E, 2006)

 It becomes important to know that the a 

is following behind ia, so the mouth shape must 

be opened large. When pronouncing the sound 

ie, this looks like laughing. Thai students must be 

reminded not to read Thai เมีย (ia) as Chinese ia 

and ie. These sounds must be read at the same 

time to the students so that they can hear the 

difference between them.

Recommendation
 Chinese teachers at Walailak University 

use Boya Primary Chinese1 to teach students. 

However, Boya Primary Chinese 1 does not refer 

to the most common errors of Thai students when 

learning Chinese. The phonetic exercises in Boya 

Primary Chinese 1 for Junior 1 are not difficult for 

Thai students to learn Chinese. This book does not 

adequately assist Thai students to comprehend 

and master difficulties of pronunciation.

Research deficiencies
 1. The Questionnaire only examined the 

syllables of a word. The phonemes -ia and -ie 

were not placed in sentences which might give 

different results. 

 2. The questionnaire used only two  

option questions of -ia and -ie so the difficulty of 

choosing the correct answer was relatively small.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมาย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหา สาเหตุ และแนวทางและวิธีการแก้ไขการ

บริหารจัดการการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหาร

จัดการการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการคัดเลือกเทศบาลในจังหวัดระยอง 3 แห่ง แบบก�าหนดพื้นท่ีศึกษาเป็นตัวแทนในการ

ศึกษา (purposive sampling) เพื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) รวม 39 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล

กระท�าโดยใช้แบบสอบถามเชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (semi-structured in-depth-interview) ในการศึกษาข้อมูลที่เป็นปัจจัย

เชิงลึก เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็นผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) โดยการนัดหมาย

เข้าสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า การจัดเก็บภาษียังไม่สามารถจัดเก็บได้ครอบคลุมท่ัวถึงเนื่องจากฐานข้อมูลผู้เสียภาษี

ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะบุคลากรมีจ�ากัด ประชาชนไม่พึงพอใจในความเสมอภาค มีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม จึงไม่เต็มใจ

ที่จะเสียภาษี เพราะการประเมินภาษีไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นเรื่องของดุลพินิจเฉพาะบุคคล ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้

รับต�าแหน่งจากการลงคะแนนของชาวบ้าน กังวลกับการเสียคะแนนนิยม การออกใบอนุญาตก่อสร้างล่าช้า ผู้ใช้บริการ

ไม่พึงพอใจในความเสมอภาค มีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะขาด

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย การให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ�า

ตัวประชาชน ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจในความต่อเนื่องของการให้บริการ เพราะให้บริการได้จ�ากัด เนื่องจากต้องเชื่อมต่อ

ฐานข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลของกรมการปกครองซึ่งกระท�าได้เฉพาะในเวลาราชการ จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะ เทศบาล

ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอกับการให้บริการ

แต่ละภารกิจ และจะต้องให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความเสมอภาค เป็นธรรมและโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและ

ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท�าบริการสาธารณะสนองตอบความต้องการของประชาชน
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Abstract

 The purposes of this research were (1) to identify problems and causes relating to the 

Public Services Administration of Local Governments in Rayong Province (2) to provide some  

recommendations for resolving the problems and (3) to study people’s satisfaction with the  

services administration of local governments, including revenue collection, construction  

permit, and civil registration and ID card issuing. This research is a qualitative research. Data were  

collected using semi-structured in-depth interviews. The sample consisted of 39 key informants from 3  

municipalities including chief executives, chief staffs, service staffs, and municipalities’ clients. The  

results were as follows:  Tax collection are not covered the whole area due to the uncompleted taxation  

mapping database. Tax payers feel unfair and are reluctant to pay. Mayors are also afraid to enforce 

the law for fear of losing voters.  Construction permit issuing is delay due to lacking of competent 

staffs and up-to-date tools and technology. Civil registration and ID card services can only be done 

within limited time. As a result of the staffs are able to access the database center, owned by 

the Department of Provincial Administration, within official time.  Base on the findings, in order to  

satisfy people, municipalities should provide standard services. The services should be improved by  

providing more competent staffs, efficient and up-to-date tools.

Keywords: public services, municipalities, people’s satisfaction

บทน�ำ
 ประเทศไทยเริ่มมีการปกครองในรูปแบบของการ

ปกครองท้องถิ่นต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุล จอม

เกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้มีการจัดตั้งสุขาภิบาล

ท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการปกครองท้องถ่ินข้ึน

เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2448 และได้มีการพัฒนารูปแบบ

การปกครองท้องถิ่นมาเป็นระยะทั้งในรูปแบบขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 

กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา โดยมีเจตจ�านงในการ 

กระจายอ�านาจการบริหารลงสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน

ในท้องถิ่นได้เข้าถึงบริการที่รัฐบาลจัดท�าได้อย่างทั่วถึงมาก

ขึ้น การกระจายอ�านาจการบริหารราชการแผ่นดินตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับการประกาศใช้

พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 

อ�านาจ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจัง

หวัดพ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 

2546 ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทและ

ความส�าคัญมากข้ึนท้ังในด้านการพัฒนาพื้นท่ี การจัดการ

สาธารณะให้แก่ประชาชน การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้น

พื้นฐาน การจัดการขยะ การบริการด้านสวัสดิการสังคม 

ตลอดถึงการจดัการด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

เป็นต้น โดยมีภารกิจที่ถ่ายโอนจากราชการส่วนกลางถึง 

245 ภารกิจ ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน (2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (3) ด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย (4) 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย-กรรม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (5) ด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ (6) ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซึ่ง

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีท้ังในรูปแบบ
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ของการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปปฏิบัติงานใน

พื้นที่นอกที่ตั้งส�านักงาน เช่น งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

งานพัฒนาพื้นท่ี งานสาธารณูปโภค เป็นต้น และงานให้

บริการกับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการในส�านักงาน 

เช่น งานด้านภาษีอากร งานขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ�าตัวประชาชน เป็นต้น 

กล่าวได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก

ในการจดับรกิารสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ ท�าให้

ประชาชนมีความคาดหวังในการบริการที่ดีที่สุดจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้บริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในภารกจิทีร่บัถ่ายโอนมาจากหน่วยงานราชการ

ส่วนกลาง จะต้องให้บริการประชาชนได้ไม่ด้อยกว่าเดิมท่ี

หน่วยงานราชการส่วนกลางท�าไว้

 อย่างไรก็ตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหลาย

แห่งยังคงประสบปัญหาอุปสรรคหลายประการในการจัด

บริการสาธารณะสนองตอบความต้องการของประชาชน

ในพื้นที่ ไม่มีความพร้อมหรือละเลยในการจัดการพัฒนา

ขีดความสามารถของตนเอง ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้  

(โกวิทย์ พวงงาม, 2552) ต้องพึ่งพางบประมาณเงินอุดหนุน

ของรัฐเนื่องจากขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ต�่า 

ส่งผลให้การกระจายอ�านาจยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่

เกิดประสิทธิภาพที่ดี (สมปรารถนา คล้ายวิเชียร, 2557) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมากกว่าร้อยละ 60 

ยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ต้องพึ่งพางบประมาณเงิน

อุดหนุนของรัฐ เน่ืองจากขีดความสามารถในการจัดเก็บ

รายได้ค่อนข้างต�่า (โกวิทย์ พวงงาม, 2555) ส่งผลให้การ

บริหารจัดการภารกิจต่างๆ ทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ 

เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการให้บริการประชาชนที่มา

ติดต่อใช้บริการที่ส�านักงานยังไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร กระทบ

ต่อความเชื่อมั่นและการยอมรับองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการ

มาจากราชการส่วนกลาง ส่งผลกระทบต่อนโยบายการ 

กระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

โดยพบว่าจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้

บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจที่รับถ่าย

โอนมาจากราชการส่วนกลางยังเกิดปัญหา ประชาชนยัง

ไม่พึงพอใจในกระบวนการให้บริการและการบริการใช้

เวลามาก และไม่พอใจในอัธยาศัยของผู้ให้บริการ (อรรถ

พล ครุฑเวโช,  2541) รวมถึงความพร้อมของทรัพยากร 

ทั้งในเรื่องของความเพียงพอและความทันสมัยของเครื่อง

มือ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนความรู ้ความสามารถของ

บุคลากรที่ให้บริการ ความชัดเจนในขั้นตอนของการให้

บริการ ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการให้บริการ  

(เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2537) เป็นต้น

 ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า การปกครองท้องถ่ินมีความ

ส�าคัญต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะ

เป็นการปกครองที่ประชาชนในพื้นที่ชนบทสามารถเข้า

มีส่วนร่วม เป็นการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของ

ประเทศ สามารถพฒันาพืน้ที ่และจดับรกิารสาธารณะตอบ

สนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ

อย่างแท้จริง ประกอบกับผู้ศึกษาวิจัยมีประสบการณ์และ

ได้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดระยอง ท้ังในด้านการบริหารงาน การพัฒนา การ

จัดการ การบริหารงานบุคคล และการจัดบริการสาธารณะ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และพบว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีภารกิจหลักท่ีจะต้องให้บริการประชาชน

ที่มาติดต่อขอใช้บริการ ณ ที่ตั้งส�านักงานใน 3 ภารกิจ 

ได้แก่ การบริการด้านการช�าระภาษี การบริการด้านการ

ขออนุญาตก่อสร้าง การบริการด้านทะเบียนราษฎร์และ

บัตรประจ�าตัวประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจในการให้บริการ

ประชาชนท่ีมีประชาชนมาติดต่อขอใช้บริการเป็นจ�านวน

มาก ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดระยอง คือ 

เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมือง

บ้านฉาง ซ่ึงเป็น 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

ระยองท่ีมีการจัดให้มีบริการครบท้ัง 3 ภารกิจ ดังกล่าว 

ขณะเดียวกัน ปรากฏว่ามีภาคเอกชนและประชาชนบาง

ส่วนได้เข้าปรึกษาและปรับทุกข์กับผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ปัญหาความคับข้องใจและความไม่พอใจในไปการติดต่อ

ขอรับบริการจากเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการ

ให้บริการดังกล่าว ท้ังในเรื่องของความเสมอภาค ความ

ไม่เป็นธรรม ความโปร่งใส และความไม่พอใจในตัวผู้ให้

บริการ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาข้อข้องใจต่างๆ หากไม่ได้

รับการแก้ไขก็จะเป็นผลเสียต่อการส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เทศบาลมีการ

จัดการการให้บริการท่ีดี เป็นท่ียอมรับ และสร้างความพึง

พอใจแก่ประชาชน 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง

ความพึงพอใจในการบริหารจัดการการให้การบริการของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง เพื่อที่จะได้

ทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว รวมทั้งสาเหตุของ

ปัญหา และแสวงหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลประกอบ

ในการก�าหนดแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการ

บริหารจัดการการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน

ได้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนและภาค

เอกชนผู้รับบริการในภารกิจหลักทั้ง 3 ภารกิจ คือ การ

บริการด้านการจัดเก็บภาษี การบริการด้านการขออนุญาต

ก่อสร้าง และการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจ�าตัวประชาชน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา

การบริหารจัดการการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

บริหารจัดการการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการน�านโยบาย

การกระจายอ�านาจของรฐัให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

ของการกระจายอ�านาจ คือการจัดท�าบริการสาธารณะเพื่อ

แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชนในท้อง

ถิ่น ซึ่งแวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (1975) เห็นว่า ความ

ส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับปัจจัยส�าคัญ 

คอื 1) การสือ่ความได้แก่ ความชดัเจนของนโยบาย กจิกรรม

ต่างๆ มีส่วนช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจดีขึ้น ตลอดจน

ความพร้อมของผู้ปฏิบัติ 2) สมรรถนะขององค์การ ได้แก่ 

การมีทรัพยากรเพียงพอ คุณภาพของบุคลากร ภาวะผู้น�า 

ความส�าคัญของหน่วยงานและสภาวะทางเศรษฐกิจสังคม

และการเมืองทั่วไป 3) ด้านตัวผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ความร่วมมือ

ของผู้ปฏิบัติ ความภักดีของบุคคลที่มีต่อองค์การ ความ

พร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติท่ีมีมาแต่เดิม

 กรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ภารกิจที่ได้กระจายอ�านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นด�าเนินการได้ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อ

คุณภาพการให้บริการประชาชนที่สามารถครอบคลุมงาน

บริการของทุกหน่วย และมคีวามเป็นสากล โดยก�าหนดการ

ปฏิบัติงาน ท่ีส�าคัญไว้ 3 ด้าน คือ (1) กระบวนงานบริการ 

หมายถึง กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วย

งาน ดังนี้ 1) ข้ันตอนการให้บริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และ

มีความคล่องตัว 2) การอธิบาย ช้ีแจง และแนะน�าข้ันตอน

การให้บริการ มีความชัดเจน 3) ความเป็นธรรมในการให้

บริการ เช่น การเรียงล�าดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่า

เทียมกัน 4) ระยะเวลาการให้บริการ มีความเหมาะสมต่อ

ความต้องการของผู้รับบริการ 5) มีการก�าหนดผู้รับผิด

ชอบในต�าแหน่งต่าง ๆ (2) บุคลากรผู้ให้บริการ หมายถึง 

คุณลักษณะของบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน มีดังนี้ 1) 

กิริยามารยาทของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 2) ความรวดเร็วใน

การให้บริการ 3) เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการ เช่น ตอบค�าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค�าแนะน�า 

ช่วยแก้ปัญหาให้ 4) ความเสมอภาค หมายถึง เจ้าหน้าที่ให้

บริการต่อผู้รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

5) ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง ความซ่ือสัตย์สุจริตในการ

ปฏบิตัหิน้าที ่เช่น ไม่รบัสนิบน ไม่หาประโยชน์ในทางมชิอบ 

(3) สิง่อ�านวยความสะดวก หมายถงึ สิง่อ�านวยความสะดวก

ในหน่วยงาน ส�าหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) สถานท่ีของ

หน่วยงานมีพื้นท่ี ท้ังภายใน และภายนอกของหน่วยงาน 

มีความสะอาด 2) สถานท่ีของหน่วยงาน มีพื้นท่ีให้บริการ

กว้างขวางเพียงพอ 3) สถานท่ีของหน่วยงานมีท่ีพักรอรับ

บริการอย่างเพียงพอ 4) สถานท่ีของหน่วยงานมีห้องน�้าที่

สะอาดและเพียงพอ 5) ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายข้อความ

บอกจุดบริการ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย

 มิลเลท (Millett, 1954) กล่าวว่า ความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการเป็นความรู้สึก หรือทัศนคติทางบวกของผู้

ท่ีได้รับการบริการท่ีมีต่อภาพรวมของโครงการปัจจัยที่มี

ผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการประกอบด้วย 1. การ

ให้บริการอย่างเสมอภาค (equitable service) หมายถึง 

ความยุติธรรมในการบริการ ภาครัฐท่ีมีฐานคติท่ีว่าทุกคน

เท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ
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อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันแบ่งแยกในการให้บริการ 

ทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การ

ให้บริการที่ตรงเวลา (timely service) หมายถึง การให้

บริการต้องตรงต่อเวลา 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ 

(ample service) หมายถึง การให้บริการต้องมีลักษณะที่

มีจ�านวนการให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการอย่างเหมาะ

สม (the right quality at the right geographical) 4. 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (continuous service) หมาย

ถึง การให้บริการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ โดยยึด

ประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดหลักความพอใจ

ของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อใด

ก็ได้ และ 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (progressive 

service) หมายถึง การให้บริการที่มีการปรับปรุงคุณภาพ

และผลการปฏิบัติงาน หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ

ความสามารถที่จะให้บริการให้ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากร

เท่าเดิม

 วีระศักดิ์ เครือเทพ, (2550, น. 36 – 37) กล่าว

ถึง สาเหตสุ�าคญัที่ท�าให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ

ปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีได้แก่ 1. องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมีบุคลากรจ�ากัด จึงมีขีด

ความสามารถในการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่จ�ากัด

ตามไปด้วย 2. ระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นไม่เป็นปัจจุบัน

หรือไม่มีการปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้ท้องถิ่นไม่

สามารถติดตามการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

3. ผู้บริหารท้องถิ่นขาดแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  

(tax effort อยู่ในระดับต�่า)

 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ และคณะ, (2537, น. 

4-16) กล่าวว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินซึ่งเป็นภาษีที่ส�าคัญที่สุดในหมวดภาษีที่ท้องถ่ินจัด

เก็บเอง มีปัญหาหลักๆ ดังนี้ 1. ฐานที่ใช้ในการประเมิน

ภาษีเป็นฐานที่มีปัญหา ผู้เสียภาษีมีความรู้สึกว่าผู้ประเมิน

ใช้ดุลพินิจส่วนตัว ขาดหลักเกณฑ์ ไม่เป็นธรรม และเป็น

ช่องทางให้เกิดการทุจริตโดยง่าย 2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาอุทธรณ์ไม่ชัดเจน ไม่มีการก�าหนดบรรทัดฐาน 

กลายเป็นเรื่องของดุลพินิจเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาลด

ภาษีที่ประเมินแล้วในอัตรามากหรือน้อยก็ได้ 3. การเก็บ

ภาษีในระดับท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับต�าแหน่ง

จากการลงคะแนนของชาวบ้าน ย่อมท�าให้ผู้บริหารกังวล

กับการเสียคะแนนนิยมที่ได้รับจากประชาชนและอาจ

เสียต�าแหน่งไปในที่สุด ความพยายามในการจัดเก็บภาษี

ให้น้อยเท่าท่ีจ�าเป็น และการลดหย่อนเพื่อเป็นการเอาใจ

ประชาชนในท้องท่ี จึงเป็นเหตุการณ์ปกติ ประสิทธิภาพ

การจัดเก็บจึงหย่อนยาน 4. ปัญหาการด�าเนินคดีกับผู้ไม่

ช�าระภาษีในระดับปฏิบัติการด�าเนินคดีเป็นกระบวนการท่ี

มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะก�าลังเจ้าหน้าที่ที่ต้องเสียเวลากว่า

คดีจะสิ้นสุด ความไม่พยายามด�าเนินคดีจึงเป็นแนวโน้มที่

เกิดข้ึน โดยหันมาเจรจาต่อรองระหว่างผู้ประเมินภาษีและ

ผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสของการทุจริต

ได้สะดวกข้ึน 5. ปัญหาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บ อัตราของภาษี

โรงเรือนและท่ีดินคือ ร้อยละ 12.5 จัดเป็นอัตราภาษีที่สูง

พอสมควร ไม่เอื้อต่อการเสียภาษี จึงไม่ได้รับความร่วมมือ

ในระดับท่ีควรจากผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษี 6. ปัญหาความ

ครอบคลุมของภาษี

 กิตติพงษ์ เคนหล้า (2554) ท�าการศึกษาสภาพ

ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

อาคารในเขตเทศบาลต�าบลเขือ่นอุบลรตัน์ อ�าเภออบุลรตัน์ 

จังหวัดขอนแก่น พบว่า มีปัญหาเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน

ยังขาดความรู ้และความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย

ควบคุมอาคาร และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้า

พนักงานท้องถิ่นยังไม่เคร่งครัด และการศึกษาของณัฐ

วุฒิ  สติใหม่ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาและอุปสรรค

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

พื้นท่ีศึกษาเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลสีมุม อ�าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านความรู้พื้นฐานพระ

ราชบญัญัตคิวบคมุอาคารของกลุม่เจา้หนา้ที่ของรัฐไม่เพยีง

พอต่อการบริการ และการศึกษาของสุขุม ขยันงาน (2554) 

ศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

โนนเต็ง อ�าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นายตรวจ 

นายช่าง ผู้ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องยัง

ขาดความรู้ในบทกฎหมาย  และสุรีย์ สิงห์ทอง (2556) ได้

ศกึษาเรือ่ง ปัญหากฎหมายควบคมุอาคารทีส่่งผลกระทบต่อ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: ศึกษาเฉพาะ

กรุงเทพมหานคร พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจ

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายที่ได้มีบัญญัติหลัก

เกณฑ์ไว้ ปัญหาเก่ียวกับผู้ประกอบการก่อสร้างไม่ตรงตาม

แบบท่ีก่อสร้างท�าให้ประชาชนถูกเอาเปรียบ

 สรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
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ทีม่ผีลต่อความพึงพอใจในการให้บรกิารงานทะเบยีนราษฎร

ของส�านักงานเทศบาลต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบ

ว่า ส�านักงานเทศบาลต�าบลเชียงดาว มีสถานที่ให้บริการ

ที่สะอาด อุปกรณ์การบริการงานทะเบียนมีความทันสมัย 

แต่ยังประสบปัญหาด้านสถานที่ให้บริการคับแคบ ด้าน

เจ้าหน้าที่และบุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็น

อย่างดีและสามารถให้ค�าปรึกษา/ชี้แจงช่วยแก้ปัญหาตอบ

ข้อขัดข้องใจได้ ให้การบริการด้วยความเรียบร้อย มีความ

เสมอภาคในการให้บริการ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้

วิจยัได้ประยกุต์ใช้แนวทางในการศกึษาทีเ่กีย่วกบัมาตรฐาน

การปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมการ

ปกครองที่ได้ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานการให้บริการ

ประชาชนที่สามารถครอบคลุมงานบริการของทุกหน่วย 

และมีความเป็นสากลไว้ 3 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ด้าน

บุคลากร และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นเหตุปัจจัย

คือสภาพการบริหารการจัดการการให้บริการ และการ

ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการให้บริการ ตามแนวคิดของ  

Millett (1954) ที่ว่าความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น

ความรู้สึกหรือทัศนคติทางบวกของผู้ที่ได้รับการบริการ

ท่ีมีต่อภาพรวมของการให้บริการ ประกอบด้วย การให้

บริการอย่างเสมอภาค (equitable service) การให้

บริการท่ีตรงเวลา (timely service) การให้บริการอย่าง

เพียงพอ (ample service) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

(continuous service) และการให้บริการอย่างก้าวหน้า 

(progressive service) เป็นปัจจัยผลช้ีวัดความพึงพอใจ 

เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ในการศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยด�าเนินการโดยการศึกษา

ค้นคว้าเอกสาร และการสัมภาษณ์เจาะลึก โดยท�าการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) ที่คัดเลือก

ด้วยวิธีการสุ่มแบบ purposive sampling ในพื้นท่ีศึกษา

คือเทศบาลจ�านวน 3 แห่ง เพื่อที่จะหาค�าตอบเกี่ยวกับ

สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาของการ

บริหารจัดการการให้บริการใน 3 ภารกิจของเทศบาล คือ 

ภารกิจด้านการจัดเก็บภาษี ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 

และด้านงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ�าตัวประชาชน 

และความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารจัดการการ

ให้บริการ แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปรวบรวมความ 

จัดระเบียบสิ่งท่ีค้นพบ และสรุปผลการวิจัย
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยประกอบด้วยผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ (key informants) ที่คัดเลือกด้วยวิธีการสุ่ม

แบบ purposive sampling ในพื้นที่ศึกษาคือ เทศบาลใน

จังหวัดระยอง จ�านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนคร

ระยอง อ�าเภอเมืองระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ�าเภอ

เมืองระยอง และเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ�าเภอบ้านฉาง 

โดยเทศบาลแต่ละแห่งท�าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญที่

คัดเลือกมาจ�านวน 13 คน ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและ

บัตรประจ�าตัวประชาชน ผู้อ�านวยการส�านักการคลัง เจ้า

หน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ผู ้อ�านวยการส�านักการ

ช่าง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง และ

ประชาชนผู้ใช้บริการงานจัดเก็บภาษีของเทศบาลแห่งละ 

2 คน ประชาชนผู้ใช้บริการงานขออนุญาตก่อสร้างของ

เทศบาลแห่งละ 2 คน ประชาชนผู้ใช้บริการงานทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชนของเทศบาลแห่งละ 

2 คน รวมสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งทั้ง 39 คน มีความ

เกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการการบรกิารในภารกจิทีศ่กึษา 

จากผู้เกี่ยวข้องกับการบริการ 3 ภารกิจ คือ ภารกิจด้าน

การจัดเก็บภาษี ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และด้าน

งานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ�าตัวประชาชนสามารถ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการ

บริหารจัดการให้การบริการในแง่มุมต่าง ๆ ซึ่งจะท�าให้

งานวิจัยครั้งนี้มีความตรงด้วยเน้ือหา และมีความน่าเช่ือ

ถือทางด้านผลการศึกษา

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครื่ องมือที่ ใช ้ ในการศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ เป ็น

แบบสอบถามเชิงลึกกึ่งโครงสร้าง (semi-structured  

in-depth-interview) ในการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการการให้บริการ ที่สามารถน�ามาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง ท�าให้การบริหารจัดการด้าน

การให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้

ใช้แบบสอบถามเชิงลึกกึ่งโครงสร้าง(semi-structured 

in-depth-interview) เป็นเครื่องมือในการศึกษาข้อมูล

เชิงลึกที่มีผลต่อการบริหารจัดการการให้บริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ม

ตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้รู้หรือผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informants) 

ในภารกิจการบริการท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดเก็บภาษี 

ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และด้านงานทะเบียนราษฎร

และบตัรประจ�าตวัประชาชน ให้ได้ข้อมลูการบรหิารจดัการ

การให้บริการแต่ละด้าน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลสภาพ

การปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งอ�านวยความ

สะดวก ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และด้านกระบวนการ

และข้ันตอน และ 2) ความพึงพอใจในการบริหารจัดการ

การให้บริการประชาชน ได้แก่ การให้บริการอย่างเสมอ

ภาค การให้บริการที่ตรงเวลา การให้บริการอย่างเพียง

พอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่าง

ก้าวหน้า

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท�าการ

วิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้ น�าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับ

วัตถุประสงค์ในการวิจัย เพื่อให้ได้ประเด็นและถูกต้อง

มากท่ีสุด แล้วน�ามาวิเคราะห์ด้วยการแยกประเภทแต่ละ

ประเด็นของค�าให้สัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน

ด้วยการตีความ และการพรรณนา ให้ความหมายกับข้อมูล 

ท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต ตีความ สร้าง

ข้อมูลในแบบอุปมัย (inductive analysis) โดยการสร้าง

ข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรม หรือจากปรากฏการณ์

ที่มองเห็นหลายๆ เหตุการณ์ แล้วจึงสรุปเพื่อน�าไปตรวจ

สอบและยืนยัน เพื่อให้เป็นข้อสรุปท่ีมีความถูกต้อง เที่ยง

ตรงและเช่ือถือได้ วิเคราะห์และน�าข้อมูลมาสรุปความ

เชื่อมโยงให้ได้ข้อสรุปที่สามารถตอบปัญหาการวิจัยได้ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ผลกำรวิจัย
 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสภาพ ปัญหา 

สาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาของการบริหารจัดการการ

ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังต่อไปนี้

 1. การจัดเก็บภาษี

  1.1. ด้านอาคารสถานท่ี สิ่งอ�านวยความ

สะดวก การเดินทางไปใช้บริการเทศบาลที่ส�านักงานไม่อยู่
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บนถนนสายหลัก ไม่มีรถโดยสารสาธารณะวิ่งผ่าน เดินทาง

ไม่ค่อยสะดวก และหากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจะมี

ปัญหาสถานที่จอดรถคับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอ และ

เทศบาลขนาดเลก็โดยเฉพาะเทศบาลทีเ่พิง่ยกสถานะขึน้มา

จากองค์การบริหารส่วนต�าบลจะมีปัญหาเรื่องความพร้อม

ของสถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ เนื่องจากมีงบ

ประมาณจ�ากัด

  1.2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัญหา

ส�าคัญคือ ขาดบุคลากรในการออกส�ารวจและขอคัดข้อมูล

จากส�านักงานที่ดินเพื่อจัดท�าข้อมูลผู้เสียภาษีและการลง

ข้อมูลเพื่อท�าให้ข้อมูลแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบัน ระบบฐาน

ข้อมูลผู้เสียภาษีจึงยังไม่สมบูรณ์ ไม่ครอบคลุม มีสาเหตุ

หลกัจากอตัราก�าลงัของเทศบาลสามารถบรรจไุด้ตามกรอบ

ที่ก�าหนด แต่ปริมาณงานมีมาก บุคลากรจึงไม่เพียงพอ

  1.3. ด้านกระบวนการและขัน้ตอนการให้

บริการ ปัญหาส�าคัญคือระบบฐานข้อมูลภาษที้องถิ่นไม่เป็น

ปัจจุบัน การจัดเก็บไม่ทั่วถึง ยังมีการตกส�ารวจ เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ส�ารวจไม่ทั่วถึง และ “นโยบายจัดเก็บภาษีของ

เทศบาลไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและเป้าหมายการ

จัดเก็บในพื้นที่จริง เพราะผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง จึง

กลัวเสียฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไป” (ปลัด

เทศบาล คนหนึ่งกล่าว)  นอกจากนั้น มีปัญหาประชาชน

บางส่วนไม่เต็มใจที่จะเสียภาษี มีความรู ้สึกว่าต้องเสีย

ภาษีมากเกินไป การค�านวณภาษีไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ไม่

เป็นธรรม การหาค่ารายปี ยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานของ

เทศบาลไม่สามารถที่จะก�าหนดค่ารายปีได้ถูกต้องตรงกัน

ทั้งหมดทั่วประเทศ ท�าให้ฐานภาษีมีปัญหา ไม่ตรงกัน ขาด

หลักการให้ความเป็นธรรม “การวินิจฉัยอยู่ที่เจ้าหน้าท่ีรัฐ

หรือเทศบาล โรงเรือนและที่ดินของนายกฯ ลูกน้องนายกฯ 

ทีมงานนายกฯ ไม่ต้องเสียหรือเสียภาษีน้อย ” (ผู้ใช้บริการ

คนหน่ึงกล่าว) ประชาชนเบื่อหน่าย รวมถึงผู้เสียภาษีบาง

ส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจ

สอบ

 2. การขออนุญาตก่อสร้าง  

  2.1. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งอ�านวยความ

สะดวก การเดินทางมาใช้บริการที่เทศบาลจะมีปัญหาอยู่

บ้างเมื่อมีประชาชนมาใช้บริการจ�านวนมากที่จอดรถไม่

เพียงพอ สถานที่คับแคบ ไม่ค่อยสะอาด ปัญหาส�าคัญ

ประการหนึ่งคืออุปกรณ์เคร่ืองมือในการให้บริการยังมีไม่

ครบ ไม่ทันสมัย ท�าให้การบริการล่าช้า “แบบขออนุญาต

ก่อสร้างผมใช้โปรแกรม AUTO CAD ทันสมัยท่ีสุด ใหม่

ล่าสุด อย่างดี แต่ใช้กับของเทศบาลไม่ได้ นายช่างบอก

ต้องเป็นเอกสารพิมพ์เขียว” (ผู้ใช้บริการคนหนึ่งกล่าว)

  2.2. ด้านบคุลากรผูใ้ห้บรกิาร ผูใ้ช้บรกิาร

มีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความกระตือรือร้น 

ขาดความรู้ความสามารถและไม่สามารถตอบค�าถามให้

ชัดเจน“ความสามารถด้านบุคลากรของเทศบาล ผมคิด

ว่าวิศวกรของผมเก่งกว่า ช่างหรือลูกน้องผมท่ีจบก่อสร้าง

วุฒิ ปวส. ประสบการณ์ท�างานนานนับสิบๆ ปี แต่เวลาไป

ติดต่องานราชการเมื่อใด ทุกครั้งหลายพื้นท่ี ต้องใช้เวลา

นานถึงนานมาก” (ผู้ใช้บริการคนหนึ่งกล่าว) และบางครั้ง

มีการเลือกปฏิบัติ การออกใบอนุญาตล่าช้า มีสาเหตุจาก

ขาดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งท่ีจะแต่งตั้งให้

ปฏิบัติงาน เทศบาลไม่สามารถคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ

เข้ามาได้ เช่น วิศวกรโยธา สถาปนิก และอุปกรณ์เครื่อง

มอืไม่ทนัสมยั ประกอบกบัมเีอกสารจ�านวนมากทีต้่องตรวจ

สอบ

  2.3. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการ

ให้บริการ ปัญหาคือ มีการร้องเรียนว่าใบอนุญาตออกช้า 

ผู้ใช้บริการรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปในมาตรฐาน

เดียวกัน ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการจะมีความล�าบากใจใน

กรณีท่ีต้องให้บริการแก่นักการเมืองท่ีมาใช้บริการ เพราะ 

“มักจะเอาตามใจตัวเอง ไม่ค�านึงถึงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ

กฎหมาย” (ปลัดเทศบาล คนหนึ่งกล่าว) นอกจากนั้นผู้ใช้

บรกิารรูส้กึว่าขัน้ตอนการใช้บรกิารมมีากและส่วนใหญ่ค่อน

ข้างซบัซ้อน เข้าใจยาก ก่อให้เกดิปัญหาในการประกอบการ

ธรุกจิ“เพราะบางคนมาขออนญุาตก่อสร้างกเ็กีย่วกบัเงือ่นไข

ระยะเวลาก่อสร้างของประชาชนเขาด้วย คือ หาแหล่งเงิน

ทุน แหล่งเงินงบประมาณ” บางคนยังมีความเคลือบแคลง

ในเรื่องของความซ่ือสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าท่ี “ถ้าเหมาให้

เจ้าหน้าท่ี เสร็จเร็วแน่นอน อุปสรรค ปัญหาต่างๆ แก้ไข

ได้เร็ว ไม่มีข้อยุ่งยาก หากผู้รับบริการจะจัดท�าเองจะติดขัด

ไปหลายเรื่อง” (ผู้ใช้บริการ คนหนึ่งกล่าว)  แนวทางการ

แก้ไขปัญหา เทศบาลจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความ

รู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และสามารถชี้แจงเหตุผลได้

ชัดเจน รวมท้ังท�าความเข้าใจประเด็นท่ีประชาชนรู้สึกว่า

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติไม่เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ส่วนปัญหา
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ที่มีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ผู ้มีคุณสมบัติเฉพาะด้านมีจ�ากัด 

เทศบาลจะต้องฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มี

ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

รวมถึงจะต้องสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะด้านมา

เพิ่มเติม

 3. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัว

ประชาชน

  3.1. ด้านอาคารสถานที่ สิ่งอ�านวยความ

สะดวก มีปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ ที่นั่งรอรับ

บริการไม่เพียงพอ อาคารและห้องน�้าบริการเพียงพอและ

สะอาด มีป้ายแนะน�าขั้นตอนเข้าใจง่าย มีคู่มือและเอกสาร

แผ่นพับให้ความรู้ชัดเจนไว้บริการ อุปกรณ์เครื่องมือพร้อม 

แต่จะมีปัญหาส�าหรับเทศบาลขนาดเล็กที่อุปกรณ์ เครื่อง

มือ สิ่งอ�านวยความสะดวกจะไม่เพียงพอ 

  3.2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ เทศบาล

ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ มีความพร้อมที่จะให้บริการไว้

ส�าหรับงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจ�าตัวประชาชน 

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ผู้มาใช้บริการ ดูแลเอาใจใส่ผู้

มารับบริการ สามารถให้บริการและตอบข้อซักถาม รวม

ทั้งให้ค�าแนะน�าแก่ผู้มารับบริการได้ อย่างไรก็ตาม พบว่า

ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่บางคนพูดจาไม่สุภาพ

กับผู้ใช้บริการ และมีการเลือกปฏิบัติ มีการลัดคิวให้บริการ

พรรคพวก 

  3.3. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ

ให้บริการ เทศบาลมีการจัดระบบการให้บริการเพื่อความ

สะดวกรวดเร็ว มีการใช้ระบบแจกบัตรคิวให้บริการตาม

ล�าดับก่อนหลัง มีการติดป้ายขั้นตอนการให้บริการตาม

ระเบียบ กฎหมาย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้บริการตาม

ระยะเวลาที่สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลภาคของกรม

การปกครองได้ ปัญหาการให้บริการงานทะเบียนราษฎร

และบัตรประจ�าตัวประชาชนที่ส�าคัญคือ บางครั้งการให้

บริการมีความล่าช้า บางคร้ังระบบฐานข้อมูลถูกปิดก่อน

ท�าให้ไม่สามารถสืบค้นได้ และสามารถให้บริการผู้มารับ

บริการในแต่ละวันในจ�านวนจ�ากัด โดยเฉพาะในวันท่ีมีผู้

มาใช้บริการมากอาจให้บริการได้ไม่ครบจ�านวนที่มาขอ

ใช้บริการ มีผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจ รวมท้ัง

ไม่สามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�า

ตัวประชาชนนอกเวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ได้ 

เนื่องจากจากการให้บริการจะต้องเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์

ภาคของกรมการปกครอง ซ่ึงสามารถให้บริการเช่ือมต่อได้

เฉพาะเวลาราชการ โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้อง

มีประสิทธิภาพ จึงอาจมีปัญหาการเช่ือมต่อข้อมูลในบาง

ช่วง เป็นปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ

 4. ความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

  4.1. ด้านการจัดเก็บภาษี ผู้ใช้บริการ

มีความพึงพอใจในการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีใน

เรื่องการบริการอย่างพอเพียง การให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

และ การให้บริการอย่างก้าวหน้า แต่ไม่พอใจในเรื่องการ

ให้บริการอย่างเสมอภาค 

  4.2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ผู้ใช้

บริการมีความไม่พึงพอใจในเรื่องความเสมอภาคในการ

ให้บริการ เห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติ มีการรับผลประโยชน์

อันมิควร การบริการล่าช้า ไม่ตรงต่อเวลา อุปกรณ์ เครื่อง

มือไม่พร้อม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ และขาด

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งาน นอกจากนั้นการปฏิบัติของแต่ละแห่งไม่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 

  4.3. ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจ�าตัวประชาชน ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจการให้

บริการ โดยเฉพาะการน�าระบบแจกบัตรคิดให้บริการตาม

ล�าดับ และบางแห่งสามารถโทรศัพท์จองคิวได้ แต่มีปัญหา

บ้างในประเดน็ความเสมอภาคเนือ่งจากมกีารลดัควิให้พรรค

พวก และมีความไม่พอใจในเรื่องความตรงต่อเวลาในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานให้บริการสาย

กำรอภิปรำยผล
 1. การจัดเก็บภาษี (1.1) ด้านอาคารสถานที่ สิ่ง

อ�านวยความสะดวก การเดินทางไปใช้บริการเทศบาลที่

ส�านกังานไม่อยูบ่นถนนสายหลกัไม่มรีถโดยสารสาธารณะว่ิง

ผ่าน จะเดินทางไม่ค่อยสะดวก และเทศบาลขนาดเล็กหรือ

เทศบาลท่ีเพิง่ยกสถานะข้ึนมาจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล

จะมีปัญหาเรื่องความพร้อมของสถานท่ี อุปกรณ์ สิ่งอ�านวย

ความสะดวกต่างๆ ซ่ึงการบริการท่ีประสบความส�าเร็จตาม

ความเห็นของ Parasuraman, Berry and Zeithaml 

(1985, p. 41-50) จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติส�าคัญ

ประการหนึ่ง คือ การเข้าถึงบริการ ต้องอยู่ในสถานที่ที่

ผู้ใช้บริการติดต่อสะดวก ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลจึงควร

ให้ความส�าคัญในการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ
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สะดวกและจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง

มือให้เหมาะสมและเพียงพอกับการบริการประชาชน 

(1.2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัญหาการจัดเก็บภาษีไม่

ทั่วถึงเนื่องจากขาดบุคลากรในการออกส�ารวจและขอคัด

ข้อมูลจากส�านักงานที่ดินเพื่อจัดท�าข้อมูลผู้เสียภาษีและ

จะลงข้อมูลเพื่อท�าให้ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน การลงระบบ

ข้อมูลผู้เสียภาษีจึงยังไม่สมบูรณ์ ไม่ครอบคลุม สอดคล้อง

กับงานของวีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ที่กล่าวถึงสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหา

ในการบริหารจัดเก็บภาษีได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่นส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมีบุคลากรจ�ากัด โดยเฉพาะในงาน

แผนที่ภาษีและหรืองานจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจึงมีขีดความสามารถในการบริหารจัดเก็บภาษีท้อง

ถิ่นที่จ�ากัดตามไปด้วย ดังนั้น เทศบาลควรขอก�าหนดอัตรา

พนักงานเพิ่มตามภาระงาน หากไม่สามารถขอเพิ่มกรอบ

อตัราก�าลังได้ อาจใช้วธิกีารจ้างเจ้าหน้าทีเ่ฉพาะกจิเพือ่ช่วย

แบ่งเบาภาระงาน และผู้บริหารควรจัดสรรค่าตอบแทนให้

เจ้าหน้าที่ออกส�ารวจนอกเวลาราชการเพื่อให้ได้ข้อมูลมา

ขยายฐานภาษีส่งผลให้เทศบาลจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น (1.3) 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ปัญหาการจัด

เก็บภาษีไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง ระบบฐานข้อมูลภาษีท้อง

ถิ่นไม่เป็นปัจจุบัน ยังมีการตกหล่นตกส�ารวจ มีสาเหตุมา

จากเจ้าหน้าที่ส�ารวจไม่ครอบคลุม ไม่ทั่วถึง และนโยบาย

จัดเก็บภาษีของเทศบาลไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ

ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดเก็บในพื้นที่จริง เพราะผู้

บริหารมาจากการเลือกตั้ง จึงกลัวเสียฐานคะแนนเสียงใน

การเลอืกตัง้คร้ังต่อไป อตัราการจดัเกบ็ภาษีและฐานการจดั

เก็บภาษี ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งใช้มานาน ยังเป็นอัตราเดิม

อยู่ ไม่เปล่ียนแปลง ผู้เสียภาษีไม่ให้ความร่วมมือในการท่ี

เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบและรู้สึกไม่เป็นธรรม สาเหตุ

จากการหาค่ารายปี ยังเป็นปัญหาที่หน่วยงานของเทศบาล

ไม่สามารถที่จะก�าหนดค่ารายปีได้ถูกต้องตรงกันทั้งหมด

ทั่วประเทศ ท�าให้ฐานภาษีมีปัญหา ไม่ตรงกัน ขาดหลัก

การให้ความเป็นธรรม ประชาชนเบื่อหน่าย สอดคล้องกับ

งานของวีระศักดิ์ เครือเทพ (2550) ที่ว่า ระบบฐานข้อมูล

ภาษีท้องถิ่นไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการปรับปรุงอย่าง

สม�่าเสมอ ท�าให้ท้องถิ่นไม่สามารถติดตามการจัดเก็บภาษี

ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และงานของไกรยุทธ ธีรตยาคี

นันท์ และคณะ (2537) ที่ว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีท่ี

ท้องถ่ินจัดเก็บคือ ปัญหาการประเมินภาษีเพราะฐานที่ใช้

ในการประเมินภาษีเป็นฐานท่ีมีปัญหา ปัญหาการพิจารณา

อุทธรณ์หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาอุทธรณ์ก็ไม่ชัดเจน 

ไม่มีการก�าหนดบรรทัดฐาน กลายเป็นเรื่องของดุลพินิจ

เฉพาะบุคคล โดยพิจารณาลดภาษีท่ีประเมินแล้วในอัตรา

มากหรือน้อยก็ได้ ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโดย

ผูบ้รหิารท้องถิน่ทีไ่ด้รบัต�าแหน่งจากการลงคะแนนของชาว

บ้าน ย่อมท�าให้ผู้บริหารกังวลกับการเสียคะแนนนิยมที่ได้

รับจากประชาชนและอาจเสียต�าแหน่งไปในที่สุดเมื่อไม่ได้

รบัการเลอืกตัง้ ความพยายามในการจดัเกบ็ภาษใีห้น้อยเท่า

ท่ีจ�าเป็น และการลดหย่อนเพื่อเป็นการเอาใจประชาชนใน

ท้องท่ี ปัญหาการด�าเนินคดีกับผู้ไม่ช�าระภาษีเป็นกระบวน

การที่ชัดเจนตามตัวบทกฎหมาย แต่ปัญหาเป็นเรื่องที่เกิด

ข้ึนในระดับปฏิบัติการด�าเนินคดี ความไม่พยายามด�าเนิน

คดีเป็นแนวโน้มท่ีเกิดข้ึน โดยหันมาเจรจาต่อรองระหว่าง

ผู้ประเมินภาษีและผู้มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีซึ่งเป็นการเปิด

โอกาสของการทุจริตได้สะดวกข้ึน และปัญหาอัตราภาษีที่

จัดเก็บ อัตราของภาษีโรงเรือนและท่ีดินคือ ร้อยละ 12.5 

จัดเป็นอัตราภาษีที่สูงพอสมควร อัตราภาษีเช่นนี้ไม่เอื้อต่อ

การเสียภาษีของเจ้าของโรงเรือนและท่ีดิน โดยเฉพาะเมื่อ

การจัดเก็บเองมีปัญหาทั้งในแง่การบริหารและการประเมิน

ค่ารายปี การเสียภาษีจึงไม่ได้รับความร่วมมือในระดับที่

ควรจากเจ้าของโรงเรือนและท่ีดินท่ีมีหน้าท่ีต้องเสียภาษี 

ดังนั้น เทศบาลควรก�าหนดอัตราก�าลังเพิ่มเติมและควรจัด

จ้างลูกจ้างช่วยงานเฉพาะเรื่อง รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้

เพือ่ปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากข้ึน ส�าหรบัปัญหา

ประชาชนบางส่วนไม่เต็มใจที่จะเสียภาษี บางส่วนมีความ

รู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ต้องมีการประชาสัมพันธ์และชี้แจงถึง

ข้อก�าหนดในระเบียบกฎหมาย อธิบายท�าความเข้าใจกับ

ผู้เสียภาษี ว่าเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย 

และแสดงรายละเอียดการประเมินหรือการค�านวณภาษี

ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และปฏิบัติต่อผู้เสียภาษีอย่างเป็น

ธรรม ส�าหรับระเบียบกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรค ควรเสนอ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป

 2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง (2.1) ด้านอาคาร 

สถานที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก ปัญหาหนึ่งคืออุปกรณ์

เครื่องมือในการให้บริการยังมีไม่ครบ ไม่ทันสมัย ซึ่งผู ้

วิจัยเห็นว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยมีความจ�าเป็นและ
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มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บริการขออนุญาต

ก่อสร้างอย่างมาก เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมี

ความก้าวหน้า สามารถอ�านวยความสะดวกในงานด้าน

การให้บริการการขออนุญาตก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาลควรจัดสรรงบประมาณ

เพื่อซ้ืออุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน (2.2) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ปัญหาการออก

ใบอนุญาตล่าช้ามีสาเหตุจากบุคลากรด้านนี้มีจ�ากัด เพราะ

มีการก�าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งไว้เป็นการ

เฉพาะ เทศบาลไม่สามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามา

ได้ บุคลากรจึงขาดความรู้ความสามารถ ขาดประสบการณ์ 

และไม่สามารถตอบค�าถามให้ชัดเจนได้ สอดคล้องกับงาน

วิจัยของกิตติพงษ์ เคนหล้า (2554) เรื่องสภาพปัญหาและ

แนวทางแก้ไขการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขต

เทศบาลต�าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัด

ขอนแก่น พบว่ามีปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ

รู้และความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายควบคุมอาคาร

และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

ยังไม่เคร่งครัด และการศึกษาของณัฐวุฒิ  สติใหม่ (2556) 

ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พื้นท่ีศึกษาเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลสีมุม อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้พื้น

ฐานพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ไม่เพียงพอต่อการ

บริการและการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และการศึกษาของสุขุม ขยันงาน (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

ปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลโนน

เต็ง อ�าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นายตรวจ นาย

ช่าง ผู้ตรวจแบบ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องยังขาด

ความรู้ในบทกฎหมาย  ดังนั้น แนวทางการการแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าเร่ืองการขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จะ

มาด�ารงต�าแหน่ง คือเทศบาลต้องขอความร่วมมอืข้าราชการ

จากหน่วยงานอืน่ทีม่คุีณสมบติัให้ช่วยเหลอืเพือ่อ�านวยความ

สะดวกผู้มาใช้บริการ ขณะเดียวกันต้องฝึกอบรมบุคลากร

ให้มีความรู ้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ส่วนในระยะยาวจะต้องพยายามสรรหาบุคคล

ผู้มีคุณสมบัติเข้ามาเพิ่มเติม (2.3) ด้านกระบวนการและ

ขั้นตอนการให้บริการ มีการร้องเรียนว่าใบอนุญาตออกช้า 

ประชาชนรู้สึกว่าข้ันตอนการใช้บริการมีมากและส่วนใหญ่

ค่อนข้างซับซ้อน เข้าใจยาก เจ้าหน้าที่อธิบายไม่เข้าใจ และ

รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการและขั้นตอน

การให้บริการ ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการให้เหตุผลปัญหาใบ

อนุญาตก่อสร้างออกช้า มีสาเหตุมาจากประชาชนเตรียม

เอกสารมาไม่พร้อมต้องมายื่นใหม่ และในการขออนุญาต

ก่อสร้างจะต้องมีการตรวจแบบเพื่อมั่นใจว่ามีความมั่นคง

แข็งแรง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมี

ความล�าบากใจในกรณีที่ต้องให้บริการแก่นักการเมืองที่มา

ใช้บริการ เพราะมักจะเอาตามใจตัวเอง ไม่ค�านึงถึงระเบียบ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมาย ปัญหาที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือมีเรื่อง

ของผังเมืองเข้ามาด้วย ซึ่งท�าให้ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐวุฒิ สติใหม่ (2556) ที่

ได้ศึกษาวิจัย เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามพ

ระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พื้นท่ีศึกษาเขต

องค์การบริหารส่วนต�าบลสีมุม อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชาชนมีความเห็นว่า มี

ความยุ่งยากของข้ันตอนการยื่นขออนุญาตฯ ปัญหาเกี่ยว

กับระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาต และการศึกษา

ของสุขุม ขยันงาน (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ของ

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลโนนเต็ง อ�าเภอ

คง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่ ไม่

ทราบถึงขั้นตอนการด�าเนินงานขององค์การ ไม่เข้าใจ

กฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งเอกสารและหลักฐานที่ใช้มี

มากยากต่อการเข้าใจ และสุรีย์ สิงห์ทอง (2556) ได้ศึกษา

เรื่อง ปัญหากฎหมายควบคุมอาคารที่ส่งผลกระทบต่อผู้

ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : ศึกษาเฉพาะ

กรงุเทพมหานคร พบว่ามปัีญหาเกีย่วกบัการใช้ดลุยพนิจิของ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายที่ได้มีบัญญัติหลักเกณฑ์

ไว้ ปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบที่

ก่อสร้างท�าให้ประชาชนถูกเอาเปรียบ ดังนั้น เทศบาลจะ

ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ทั้งในเรื่องกฎหมายและกระบวนการขั้นตอน และสามารถ

ช้ีแจงเหตุผลได้ชัดเจน ส่วนสาเหตุความล่าช้าท่ีเกิดจากเจ้า

หน้าท่ีเฉพาะด้านมีจ�ากัด ปริมาณงานและเอกสารมีมาก 

รวมถึงเรื่องประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เป็นไปใน
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มาตรฐานเดียวกัน เทศบาลต้องชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้ใช้

บริการ และจะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเ่พือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การปฏิบัติงานให้ถูกต้องรวดเร็วขึ้น และก�าชับเจ้าหน้าที่ให้

ปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ไม่เลอืกปฏบิตัิ  

 3. งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน (3.1)  

ด้านอาคารสถานที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะขนาดเล็กจะมีปัญหาเรื่องอาคาร

สถานที่และสิ่งอ�านวยความสะดวก และปัญหาอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือไม่เพียงพอ ไม่พร้อม สอดคล้องกับการศึกษา

ของสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์ (2550) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของ

ส�านักงานเทศบาลต�าบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พบ

ว่าส�านักงานเทศบาลต�าบลเชียงดาว มีสถานที่ให้บริการ

ที่สะอาด อุปกรณ์การบริการงานทะเบียนมีความทันสมัย 

แต่ยังประสบปัญหาด้านสถานที่ให้บริการคับแคบ ดังนั้น 

เทศบาลควรจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือให้พร้อม โดยเฉพาะ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซึ่งจะต้องใช้ในการเชื่อมต่อระบบฐาน

ข้อมูลของกรมการปกครอง จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม

เพียงพอที่จะใช้ปฏิบัติงานให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3.2) ด้านบคุลากรผู้ให้บรกิาร บคุลากรทีป่ฏบิติังานทะเบียน

ราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชนมีความสุภาพ ดูแลให้

บริการผู้มาใช้บริการประทับใจ ให้ค�าแนะน�าและตอบข้อ

ซักถามผู้มาใช้บริการได้ดี ไม่มีปัญหาการหาประโยชน์โดย

มิชอบ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สอดคล้องกับจรรยา

บรรณของผู้ปฏิบัติงานทะเบียน ตามประกาศของกระทรวง

มหาดไทย (2545) และยังพบว่าผลการศึกษาของสรรเสริญ 

พงษ์พิพัฒน์ (2550) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ให้บริการงานทะเบียนราษฎรของส�านักงานเทศบาลต�าบล

เชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ด้านเจ้าหน้าทีแ่ละบคุลากร 

มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดีและสามารถให้ค�า

ปรึกษา/ชี้แจงช่วยแก้ปัญหาตอบข้อขัดข้องใจได้ ให้การ

บริการด้วยความเรียบร้อย มีความเสมอภาคในการให้

บริการ (3.3) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ 

ปัญหาส�าคัญคือ บางครั้งการให้บริการมีความล่าช้า บาง

ครั้งระบบฐานข้อมูลถูกปิดก่อนไม่สามารถสืบค้นได้ และ

สามารถให้บริการผู ้มารับบริการในแต่ละวันในจ�านวน

จ�ากัด ในวันที่มีผู้มาใช้บริการมากอาจให้บริการได้ไม่ครบ

จ�านวนที่มาขอใช้บริการ รวมทั้งไม่สามารถให้บริการนอก

เวลาราชการ และวันเสาร์-อาทิตย์ได้ มีสาเหตุจากการให้

บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ�าตัวประชาชน

จะต้องเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลศูนย์ภาคของกรมการ

ปกครอง ซ่ึงเปิดให้บริการเช่ือมต่อได้เฉพาะเวลาราชการ 

โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้เช่ือมต่อต้องมีประสิทธิภาพ 

จึงอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อในบางช่วง เป็นปัญหาอุปสรรค

ในการให้บริการ หากมีผู้มาใช้บริการมากก็อาจให้บริการ

ได้ไม่ครบทุกคนต้องมารับบริการในวันต่อไป มีผลให้ผู้ใช้

บรกิารเกดิความไม่พงึพอใจได้ ซึง่ผูศ้กึษาวจิยัมคีวามเหน็ว่า

กระบวนการและข้ันตอนการให้บรกิารเป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบัติงานที่ก�าหนดไว้ แต่มีปัญหาจากการเชื่อมต่อ

ระบบฐานข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ท่ียังไม่ได้กระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ิน ดังนั้น เทศบาลจะต้อง

จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสามารถเชื่อมต่อ

ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสานการปฏิบัติ

กับศูนย์ภาคของกรมการปกครองถึงความเป็นได้ในการขอ

เช่ือมต่อใช้ข้อมูลนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการ

อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (1.1) รัฐบาลควร

พิจารณาแนวทางในการก�าหนดอัตราภาษีท่ีสอดคล้องกับ

สภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละท้องถิ่น และ

พจิารณาปรบัปรงุระเบยีบกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรคในการจดั

เกบ็ภาษขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคีวามทนัสมยั 

เป็นระบบชดัเจน เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานมแีนวทางปฏบิตัเิป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรม 

(1.2) รัฐบาลจะต้องก�าหนดกระบวนการการขออนุญาต

ก่อสร้างและให้มกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั และส่ง

เสริมให้น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการให้บริการและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (1.3) กรมการ

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย ควรพิจารณาการเปิดให้มี

การเชื่อมต่อระบบข้อมูลเพื่อการให้บริการงานทะเบียน

ราษฎร์และบัตรประจ�าตัวประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนอกเวลาราชการ เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการให้บริการประชาชนที่ไม่สามารถติดต่อใช้บริการ

ในเวลาราชการ โดยก�าหนดมาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัยของฐานข้อมูลอย่างรัดกุม 2. ข้อเสนอแนะในการ

บริหาร แวน มีเตอร์ และแวน ฮอร์น (1975) เห็นว่า ความ

ส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ ข้ึนอยู่กับปัจจัยส�าคัญ 
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คือ การสื่อความ สมรรถนะขององค์การ (การมีทรัพยากร

เพียงพอ คุณภาพของบุคลากร) และตัวผู้ปฏิบัติ (ความร่วม

มือ ความพร้อม) ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้

ความส�าคัญในการ (2.1) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับงานด้านการให้บริหารภารกิจต่างๆ ให้ประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น (2.2) ฝึก

อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตส�านึก

ในการให้บริการตามหลักการให้บริการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบคุณธรรม และก�าหนด

มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแสวงหาผล

ประโยชน์ที่มิควร (2.3) จัดสรรงบประมาณในการจัดหา

อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีจ�าเป็นในการให้บริการอย่างเพียงพอ 

เหมาะสม และทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 

สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ประชากรของการวิจัย คือ โรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญที่เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ�านวน 

532 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 223 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ�านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน รวม 636 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของ

การบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดล�าดับความ

ต้องการจ�าเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index (PNI
modified

) ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นของการบริหาร

วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมด้านการ

จัดการเรียนรู้มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด (PNI
modified

 = 0.278) รองลงมา คือ การวัดผลและประเมินผล และการ

พัฒนาหลักสูตร ตามล�าดับ ในด้านทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ มีล�าดับความต้องการจ�าเป็น

สูงสุด (PNI
modified

 = 0.295) ส่วนด้านทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม พบว่า การคิดแนวขวาง มีล�าดับความต้องการจ�าเป็น

สูงสุด (PNI
modified

 = 0.283)

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารวิชาการ, ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

Abstract

 The purpose of this study was to study the priority needs of academic management of private 

secondary schools based on the concept of creative and innovative thinking skills. The population 

was 532 Private Secondary Schools in Thailand that provided instructed up to Matayom 6 under the 

ควำมต้องกำรจ�ำเป็นในกำรบริหำรวิชำกำรโรงเรียนมัธยมศึกษำเอกชนตำมแนวคิดทักษะควำม

คิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และทักษะกำรคิดเชิงนวัตกรรม
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Office of the Private Education Commission. The sample groups used in this study were 223 private 

secondary schools which were selected using multi-stage random sampling. The instrument used 

in this study was a 5-level rating scaled questionnaire to ask about the current conditions and the  

desirable conditions of the academic management of private secondary schools based on the  

concept of creative and innovative thinking skills. The questionnaire was completed by 636 people 

consisted of school directors, deputy directors, and teachers. The data were analyzed using descriptive  

statistics frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and prioritizing 

needs using the priority needs index (PNI
modified

). The research found that the highest priority needs 

in academic management of private secondary schools based on the concept of creative and  

innovative thinking skills is learning management (PNI
modified

 = 0.278). followed by learning  

assessment/evaluation and curriculum development, in order. The research found that the highest  

priority need for creative thinking skills is original thinking (PNI
modified

 = 0.295). when looking at the innovative  

thinking skills, the highest priority need was lateral thinking (PNI
modified

 = 0.283).

Keywords: academic management, creative thinking skill, innovative thinking skill

บทน�ำ
 ทกัษะด้านความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และนวตักรรม 

(Creative and Innovative thinking skills) นับว่าเป็น

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมส�าหรับการเรียนรู้ที่ส�าคัญ

แห่งศตวรรษที่ 21 ดังที่ (อนุชา โสมาบุตร, 2556, น. 1) 

กล่าวไว้ว่า หากผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์แล้ว ย่อมมโีอกาสทีจ่ะเป็นไปได้ในการพฒันาเป็น

นวัตกรรมต่อไป (วีณา ประชากูล, 2549, น. 37 - 48) เสนอ

แนวคิดสนับสนุนไว้ว่า การพัฒนาและการส่งเสริมความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ จ�าเป็นที่ต้องบ่มเพาะต้ังแต่เยาว์วัยและ

ต่อยอดมาจนถึงระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเตรียมพร้อมด้าน

ทรัพยากรบุคคลของชาติในอนาคต สอดคล้องกับ (ทิศนา 

แขมมณี, 2556, น.43) ที่ว่าทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และนวัตกรรมจะเป็นตัวก�าหนดความพร้อมของนักเรียน

เข้าสู่โลกการท�างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่จะเห็น

ได้ชัดเจนว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกหนึ่งความจ�าเป็นที่

ช่วยให้องค์กรเติบโต และสร้างมูลค่าทางธุรกิจของบริษัท

ให้เติบโตด้วย ประกอบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก ชี้ให้เห็นถึงการก้าว

กระโดดของเทคโนโลยีที่น�าไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัล ซึ่ง

ประเทศไทยได้ให้ความส�าคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 

โดยได้มกีารผลกัดนันโยบายการปรบัเปลีย่นประเทศให้ก้าว

สู่ Thailand 4.0 ท่ีเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาค

ส่วนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ

แนวความคิดของ (Harkins, 2008, pp. 2 - 5) ท่ีว่าการ

ศึกษา 4.0 เป็นยุคของการผลิตนวัตกรรม โรงเรียนเป็น

แหล่งท่ีมีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของนักเรียน ครูและผู้ปกครอง 

โดยเฉพาะครูซึ่งมีบทบาทส�าคัญด้านการสอน ครูคือแหล่ง

สร้างนวตักรรม ต้องท�าให้นกัเรยีนสร้างและขยายองค์ความ

รู้โดยการให้วงจรผลสะท้อนกลับจากการสร้างนวัตกรรม

เชิงบวก ท�าให้ความรู้เกิดข้ึนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในชีวิต 

การเรียนและการท�างาน

 สืบเนื่องจากบทบาทของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และการคดิเชงินวตักรรม ในฐานะของการเป็นกญุแจส�าคญั

ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเติบโตและสร้างความ

สามารถในการแข่งขันภายใต้เศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล 

ส่งผลให้การจดัการศกึษาต้องเปลีย่นจากจากกระบวนทศัน์

แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ 

(new paradigm) ท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน
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รู้ ด้วยการพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการในการสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ต้องเน้น

ทักษะกระบวนการคิดที่สามารถเน้นให้ผู้เรียนสามารถน�า

ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ของการ

เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในขณะน้ี ซึ่งสถานศึกษาต่าง ๆ 

จะต้องพัฒนานวัตกรรม หรือน�านวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยผู้น�าหรือผู้บริหารสถาน

ศึกษาจะต้องอาศัยทักษะการคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ 

หรือที่เรียกว่าทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมซึ่งเป็นทักษะ

ความคิดพ้ืนฐานในการท�าให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ

โดยอาศัยความร่วมมือของครูเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ คือ 

คุณภาพผู้เรียน โดยใช้ แนวคิด วิธีการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่องก็จะท�าให้สถานศึกษาเป็น

องค์การแห่งนวัตกรรม (สุกัญญา แช่มช้อย, 2555, น. 

117 - 128) ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีกลยุทธ์ด้านการบริหาร

วิชาการมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเครื่องมือ

ที่จะด�าเนินการศึกษาตามภารกิจหลักในการบริหารงานใน

สถานศึกษา โดยก�าหนดนโยบายและแผนการจัดการเรียน

รู้พร้อมทั้งแนวปฏิบัติของครูผู้สอนไว้ให้ชัดเจนรวมถึงการ

ส่งเสริมให้ครูอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับครู

ผู้สอนในฐานะผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจนโยบายและตระหนักถึง

ความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผลที่เน้นการกระตุ้น ปลูกฝัง และพัฒนาทักษะ

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ย่อมส่งผลให้การจัดการ

เรียนรู้และการวัดผลประเมินผลมีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้

นักเรียนมีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2559, น.51 - 52) 

ที่ได้มีการก�าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถ

ตอบสนองการพัฒนาที่ส�าคัญในด้านการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถฝึกคิดใน

เชิงสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และมี

ทักษะการท�างานร่วมกับผู้อื่น

 การศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษามีบทบาท

ส�าคัญต่อการศึกษาของชาติ รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับ

เดก็ไทยตัง้แต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนบุาล 1 – 3) จนถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวนนักเรียนในระบบ คิดเป็น

ร้อยละ 30 ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของทั้ง

ประเทศโดยประมาณ (ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 

2560 น. 52 - 53) ซ่ึงจากการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 – 2560 ท่ีผ่านมา

พบว่า การจัดการศึกษาเอกชนประเภทสามัญยังประสบ

ปัญหาภายใน คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านประสิทธิภาพ

และศักยภาพการแข่งขันของสถานศึกษา นอกจากสภาพ

ปัญหาภายในแล้ว การศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา

ยังต้องเผชิญกับความท้าทายจากสภาพแวดล้อมภายนอก

ที่ส�าคัญได้แก่ สภาวะแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองท้ังภายนอกและภายในประเทศ ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาวะประชากรวัยเรียนที่ลด

ลง ได้ส่งผลเป็นความท้าทายต่อระบบการศึกษาเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต้อง

มีการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

โดยใช้กระบวนการที่มีความน่าเชื่อถือ สถานศึกษาที่มีการ

บริหารจัดการท่ีดีในการขับเคลื่อนกระบวนการด�าเนินงาน

ให้เป็นไปตามภารกิจและบรรลุเป็นหมายที่วางไว้ โดยการ

สร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อสร้างโอกาสทางการ

แข่งขันท่ีส�าคัญ คือ การบริหารวิชาการท่ีโดดเด่น ดึงดูด 

และทันสมัย สร้างคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะที่สนอง

ตอบความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต นั่นคือ 

การบริหารวิชาการที่เน้นทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การประกอบ

อาชีพในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมอง

เห็นความส�าคัญของการบริหารวิชาการตามแนวคิดทักษะ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมจะ

ต้องหาวธิกีารปฏบิตังิานทีเ่หมาะสม นัน่คอื การก�าหนดเป้า

หมายและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสัมพันธ์

และส่งผลต่อปลายทางท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ 

การประเมินความต้องการจ�าเป็นจึงเข้ามาเก่ียวข้องใน

กระบวนการบรหิารวชิาการเพือ่การวางแผนและน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ โดยมีการจัดล�าดับความส�าคัญของทักษะท่ีจ�าเป็น

ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล

ประเมินผล เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาในอนาคต การประเมิน

ความต้องการจ�าเป็น (Priority needs assessment) 

เป็นความรู้ความสามารถท่ีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนจ�าเป็นต้องมีเพื่อใช้ในการศึกษาให้ได้สารสนเทศ
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ส�าหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ 

เพื่อให้มีน�้าหนักหรือหลักฐานที่เพียงพอในการสร้างความ

มั่นใจและด�าเนินการพัฒนาผู ้เรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้อง

กับ สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ที่ว่า การประเมินความต้อ

งการจ�าเป็นเป็นการส�ารวจปัญหาทีเ่กดิขึน้เนือ่งจากมคีวาม

แตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันกับสภาพที่

ควรจะเป็น จึงเป็นพื้นฐานส�าคัญที่น�าไปสู่การวางแผนและ 

การก�าหนดแนวทางการพฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพทีเ่กดิ

ขึ้นและสนองความต้องการได้ตรงจุด

 จากที่มาและความส�าคัญรวมถึงปัญหาดังที่กล่าว

มาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจ�าเป็น

ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตาม

แนวคดิทกัษะความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และทกัษะการคดิเชงิ

นวัตกรรม โดยข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทาง

ในการพฒันาการบรหิารวชิาการโรงเรยีนมธัยมศึกษาเอกชน 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 

เป็นการเพิ่มโอกาสและเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการ

ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นของการบริหาร

วชิาการโรงเรียนมธัยมศกึษาเอกชนตามแนวคดิทกัษะความ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

วิชาการ โดยการศึกษาและสังเคราะห์จากแนวคิดการ

บริหารงานวิชาการตามขอบข่ายงานวิชาการของ Alqefari 

(2010) Cortina (2011) กระทรวงศึกษาธิการ (2550) รุ่ง

ชัชดาพร เวหะชาติ (2550) (ปรียาพร วงศ์อนุตราโรจน์, 

2553, น. 3 - 4) ปองสิน วิเศษศิริ (2555) และได้ศึกษาเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษ

ที่ 21 (Bellanca and Brandt, 2010) ซึ่งได้ให้ความสนใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของครูและการ

ประเมินผล และพบว่าปัจจัยส�าคัญในระดับโรงเรียนที่ส่ง

กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมากที่สุด คือ หลักสูตรที่

ผ่านการรับรองและเห็นผลจริง กระบวนทัศน์ของหลักสูตร 

และการประเมินที่ต่างจากเดิมซึ่งมีความจ�าเป็นในศตวรรษ

ที่ 21

 แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวข้องกับทักษะความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) โดยการ

ศึกษาเอกสารและสังเคราะห์จากแนวคิดของ (Guilford, 

1950, p.138) (Guilford and Hoepfner, 1971, pp. 

125 - 143) Torrance (1974, 1984) Hadani and  

Jaeger (2015) (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2555, น. 30) และจัด

กลุ่มทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็น 4 กลุ่ม ประกอบ

ด้วย 9 ทักษะ ใช้เป็นกรอบแนวคิดทักษะความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) การคิดเชิงจินตนาการ  

( Imaginative thinking) 1.1) การคิดจินตนาการ  

(Imagination) หมายถึง การคิดล่วงหน้าออกมาเป็นเรื่อง

ราวในอนาคต เพื่อหาความเช่ือมโยงและสะท้อนความ

เข้าใจออกมาเป็นภาพ 1.2) การคิดท�านาย (Prediction) 

หมายถึง การคาดการณ์หรือการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น

โดยใช้เหตุผล องค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีมี (2) ความ

คิดยืดหยุ่นคล่องตัวและหลักแหลม (Agile thinking) 2.1) 

ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง การคิดหาค�าตอบ

ได้หลากหลาย ผสานและดัดแปลงสิ่งท่ีมีอยู่เพื่อสร้างสิ่ง

ใหม่มาทดแทนหรือแก้ปัญหา 2.2) ความคิดคล่องแคล่ว  

(Fluency) หมายถึง การคิดหาค�าตอบได้รวดเร็ว และมี

ปริมาณการตอบสนองได้มากในเวลาจ�ากัด 2.3) ความคิด

ละเอียดหลักแหลม (Penetration and Elaboration) 

หมายถึง การมองเห็นรายละเอียดท่ีคนอื่นมองไม่เห็นได้

อย่างลกึซึง้เป็นขัน้ตอน และขยายรายละเอยีดของความคดิ

ครัง้แรกให้เหน็ภาพชดัเจนและได้ความหมายสมบรูณ์ยิง่ขึน้

โดยอาศัยประสบการณ์ (3) การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Original 

thinking) 3.1) ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง การ

คิดสิ่งแปลกใหม่ที่แตกต่างไม่ซ�้ากับความคิดคนอื่น การน�า

เอาความรู ้เดิมมาดัดแปลงและประยุกต์ให้เป็นสิ่งใหม่ 

3.2) การคิดนิยามใหม่ (Redefinition) หมายถึง การคิด

พลิกแพลงแตกต่างไปจากความคิดเดิม สามารถมองเห็น

ประโยชน์หรือการใช้วัตถุสิ่งของได้อย่างหลากหลายภาย

ใต้สถานการณ์ท่ีจ�ากัด (4) การคิดเอาชนะอุปสรรค (Grit) 

4.1) การคิดตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การก

ลัน่กรองความคดิ การวเิคราะห์ปัญหาหรอืโอกาสและเลอืก

ค�าตอบทีด่ทีีส่ดุทีเ่ป็นไปได้เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหาให้บรรลุ

ผลส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ก�าหนดไว้ 4.2) ความคิดก้าว

ข้ามเครื่องกีดขวาง (Resistance to premature closure) 

หมายถึง การคิดทบทวนและพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วย
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ความอดทนไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่มาขัดขวาง 

ไม่เลิกล้มง่ายและไม่ด่วนสรุปในทันที

 แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรม (Innovative thinking skills) โดยการ

ศึกษาเอกสารและสังเคราะห์จากแนวคิดของ Australian  

Government, Department of Education (2009) 

(Horth and Buchner, 2014, pp. 8 - 10) Universal 

class (1999-2019) ศศิมา สุขสว่าง (2561) และสังเคราะห์

เป็นกรอบแนวคิดทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม และจัด

กลุ่มทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม เป็น 5 กลุ่ม ประกอบ

ด้วย 10 ทักษะ ดังนี้ (1) การคิดแสวงหาและกล้าลงมือท�า  

(Initiative) 1.1) การกล้าคิด กล้าท�า อยากรู้อยากเห็น 

(Get curious and play like a child) หมายถึง ความ

อยากรู้อยากเห็น กล้าคิด กล้าท�าในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยกระท�า

มาก่อน 1.2) การให้ความสนใจและแสวงหามุมมองใหม่ 

(Paying attention) หมายถึง ความสามารถใน การสังเกต

และการไตร่ตรองอย่างเอาใจใส่ การมองเห็นรายละเอียด

และความแตกต่างในมุมมองใหม่การคิดแสวงหาวิธีใหม่ 

(2) การคิดแก้ไขและเข้าใจตัวบุคคล (Self efficacy) 2.1) 

การยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ไข (Learn to fail) 

หมายถึง การคิดพิจารณาทบทวนข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมา

เป็นบทเรียน และหาแนวทางใหม่มาแก้ไขความผิดพลาด

ที่เกิดขึ้น 2.2) การเข้าใจความต้องการของปัจเจกบุคคล 

(Empathy) หมายถึง การคิดถึงความส�าคัญ คุณค่าหรือ

ประสบการณ์ส่วนบุคคล และการเข้าใจผู้ร่วมงานอย่างลึก

ซึ้ง (3) การคิดแนวขวาง (Lateral thinking) 3.1) การคิด

นอกกรอบ (Thinking outside the box) หมายถึง การ

คิดแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เป็นอยู่ การคิดในมุมกลับ

จากแนวความคิดเดิมเพื่อให้เกิดเป็นแนวทางใหม่ 3.2) การ

คิดแบบกว้างและเลือกวิธีที่ดีที่สุด (Generate and select 

one or more ideas) หมายถึง การคิดอย่างหลากหลาย

และซับซ้อน และพิจารณาเลือกแนวคิดอย่างน้อยหนึ่ง

รายการที่ดีที่สุด (4) การคิดเชื่อมโยง (Combinatorial 

thinking) 4.1) การคิดแบบผสมผสาน (Intersectional 

thinking) หมายถึง การคิดแบบเปิดกว้าง แล้วน�าความ

คิดนั้นมาบูรณาการ และคาดการณ์ความน่าจะเป็นโดยการ

ให้เหตุผลและสร้างความเช่ือมโยง 4.2) การคิดเป็นภาพ 

(Visual thinking) หมายถึง การคิดจินตนาการให้มอง

เห็นภาพใหญ่หรือภาพรวมในอนาคต และใช้ภาพนั้นเล่า

เรื่องแทนการอธิบายรายละเอียด (5) การคิดสร้างต้นแบบ

นวัตกรรม (Innovative thinking) 5.1) การประเมินความ

คิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนา (Evaluate the idea) หมาย

ถึง การตรวจสอบและประเมินด้วยตนเองและผู้อื่น เพ่ือให้

แน่ใจว่าแนวคิดหรือสิ่งที่ค้นพบนั้นมีความเหมาะสมใช้ได้

จริงและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 5.2) การคิดสร้าง

ต้นแบบ (Prototype) หมายถึง การน�าเอาความคิดที่คัด

เลือกไว้แล้วมาคิดสร้างต้นแบบหรือชิ้นงานนวัตกรรมท่ีใช้

แก้ปัญหาเพื่อทดสอบแนวคิด

 แนวคดิ ทฤษฎ ีท่ีเกีย่วข้องกบัความต้องการจ�าเป็น 

(Priority needs) โดยการศึกษาเอกสารและสังเคราะห์

จากแนวคิดของ สุวิมล ว่องวานิช (2550) โดยการเปรียบ

เทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบัน (D) และสภาพ

ท่ีพึงประสงค์ (I) ด้วยการใช้เทคนิคหรือการค�านวณหาค่า

ดัชนี Modified Priority Need Index (PNI
modified

) จาก

สูตร PNI
modified

 = (I – D)/D เพื่อระบุความต้องการจ�าเป็น

ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตาม

แนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรม
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กำรบริหำรวิชำกำร
Alqefari (2010) Cortina (2011) กระทรวงศึกษาธิการ (2550) รุ่งชัชดาพร 
เวหะชาติ (2550) ปรียาพร วงศ์อนุตราโรจน์ (2553) ปองสิน วิเศษศิริ (2555)
  1. การพัฒนาหลักสูตร 2. การจัดการเรียนรู้ 3. การวัดผลและประเมินผล

ทักษะควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์
Guilford (1950) Guilford and Hoepfner (1971) 
Torrance (1974, 1984) Hadani and Jaeger 
(2015) สุคนธ์ สินธพานนท์ (2555)
 1. การคิดเชิงจินตนาการ (Imaginative thinking)
   1.1 การคิดจินตนาการ (Imagination)       
   1.2. การคิดท�านาย (Prediction) 
 2. ความคิดยืดหยุ่นคล่องตัว
    และหลักแหลม (Agile thinking)  
   2.1 ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 
   2.2 ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)
   2.3 ความคิดละเอียดหลักแหลม
        (Penetration and Elaboration)
 3. การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ (Original thinking)
   3.1 ความคิดริเริ่ม (Originality)
   3.2 การคิดนิยามใหม่ (Redefinition)
 4. การคิดเอาชนะอุปสรรค (Grit)
   4.1 การคิดตัดสินใจ (Decision Making) 
   4.2 ความคิดก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง
        (Resistance to premature closure) 

ทักษะกำรคิดเชิงนวัตกรรม
Australian Government, Department of Education 
(2009) Horth and Buchner (2009) Universal class 
(1999-2019) ศศิมา สุขสว่าง (2561)
 1. การคิดแสวงหาและกล้าลงมือท�า (Initiative)
   1.1 การกล้าคิด กล้าท�า อยากรู้อยากเห็น 
        (Get curious and play like a child) 
   1.2 การให้ความสนใจและแสวงหามุมมองใหม่ 
         (Paying attention)
 2. การคิดแก้ไขและเข้าใจตัวบุคคล (Self efficacy)
   2.1 การยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ไข (Learn  
         to fail)
  2.2 การเข้าใจความต้องการของปัจเจกบุคคล (Em 
         pathy)
 3. การคิดแนวขวาง (Lateral thinking)
     3.1 การคิดนอกกรอบ (Thinking outside the box)
    3.2 การคิดแบบกว้างและเลือกวิธีที่ดีที่สุด 
        (Generate and select one or more ideas)
 4. การคิดเชื่อมโยง (Combinatorial thinking)
      4.1 การคดิแบบผสมผสาน (Intersectional thinking)
    4.2 การคิดเป็นภาพ (Visual thinking) 
 5. การคดิสร้างต้นแบบนวตักรรม (Innovative thinking)
    5.1 การประเมินความคิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
         (Evaluate the idea)
    5.2 การคิดสร้างต้นแบบ (Prototype)

ความต้องการจ�าเป็น (Priority needs) จากสูตร PNI
modified

 =  (I – D)/D สุวิมล ว่องวานิช (2550)

ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

 

 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิ จั ยครั้ งนี้  ใช ้ วิ ธี การวิ จั ย เชิ งปริมาณ  

(Quantitative Research) โดยใช้วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู

จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง

ประสงค์ของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชน

ตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรม และน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษาความต้องการ

จ�าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรม

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรของการวจิยั คอื โรงเรยีนเอกชนประเภท

สามญัทีเ่ปิดท�าการเรยีนการสอนถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
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6 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จ�านวน 532 โรงเรียน

 กลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรยีนเอกชนประเภทสามญั

ที่เปิดท�าการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สังกัดส�านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย

ค�านวณจากสูตรขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์

แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 108) ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95 % (Confidence Interval) ได้กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 223 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)

 ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

1 คน รองผู้อ�านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้า

ฝ่ายวิชาการระดับมัธยม 1 คน และครูผู้สอนระดับมัธยม 

2 คน รวมโรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 892 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความ

คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตาม

แนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยค�าถาม 2 ส่วน ส่วน

ที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ 

อายุ ต�าแหน่ง ระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งปัจจุบัน และ

ระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพ

ที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนตามแนวคิดทกัษะความคิดริเริม่สร้างสรรค์และทักษะ

การคิดเชิงนวัตกรรม จ�านวน 27 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดค่า

ดชันี คอื IOC (Item Objective Congruence) ซึง่พจิารณา

เลือกค่า IOC มากกว่า (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) หลัง

จากนั้นน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียน รอง

ผู้อ�านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

และครูผู้สอนระดับมัธยม รวมทั้งสิ้น 30 คน และน�าข้อมูล

ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการ

ค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Alpha Co-efficient) 

ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202 - 204) ได้

ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ มี

ค่าเท่ากับ 0.987

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัใช้หนงัสอืน�าจากมหาวทิยาลยั เพือ่ประสาน

งานขอความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ครั้งนี้ และก�าหนดรหัสแบบสอบถามตามขนาดโรงเรียน

และภูมิภาค จ�านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 223 โรงเรียน ส่ง

แบบสอบถามจ�านวน 892 ฉบับ ภายหลังจากได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาผู ้วิจัยท�าการตรวจสอบความ

ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม ได้แบบสอบถามท่ีมี

การตอบอย่างสมบูรณ์จ�านวน 636 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 

71.30 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการตอบกลับที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี

มาก (Berdie, Anderson, & Niebuhr, 1986)

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 วเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดย

การแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์สภาพ

ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ใช้การหา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน�าค่าเฉลี่ยของ

สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มาวิเคราะห์ความ

ต้องการจ�าเป็นของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษา

เอกชนตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยใช้วิธี Priority Needs 

Index (PNImodified) (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, น. 279) 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและ

สภาพท่ีพึงประสงค์ และจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น

ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตาม

แนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรมจากค่าดัชนี PNImodified  แล้วน�าเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบค�าบรรยาย
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ผลกำรวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลความต้องการจ�าเป็น

ของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตาม

แนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรม

ตำรำง 1

ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

การบริหารวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์

SD แปลผล SD แปลผล

การพัฒนาหลักสูตร 3.36 0.70 ปานกลาง 4.28 0.58 มาก 0.275 3

1. ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.34 0.72 ปานกลาง 4.26 0.60 มาก 0.274 2

1.1) การคิดจินตนาการและการคิด
ท�านาย

3.33 0.81 ปานกลาง 4.24 0.66 มาก 0.272 3

1.2) ความคิดยืดหยุ่น การคิดคล่อง
ตัวและการคิดละเอียดหลักแหลม

3.29 0.84 ปานกลาง 4.23 0.68 มาก 0.284 1

1.3) ความคิดริเริ่มและการคิดนิยาม
ใหม่

3.36 0.83 ปานกลาง 4.27 0.68 มาก 0.273 2

1.4) การคิดตัดสินใจ และความคิด
 ก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง

3.39 0.86 ปานกลาง 4.30 0.69 มาก 0.269 4

2. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 3.37 0.74 ปานกลาง 4.30 0.62 มาก 0.275 1

2.1) การกล้าคิด กล้าท�า อยากรู้
อยากเห็น การให้ความสนใจและ
แสวงหามุมมองใหม่

3.40 0.85 ปานกลาง 4.33 0.70 มาก 0.273 4

2.2) การยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อ
หาทางแก้ไขและการเข้าใจความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล

3.41 0.85 ปานกลาง 4.29 0.70 มาก 0.259 5

2.3) การคิดนอกกรอบและการคิด
แบบกว้างและเลือกวิธีที่ดีที่สุด

3.34 0.86 ปานกลาง 4.29 0.71 มาก 0.283 1

2.4) การคิดแบบผสมผสานและการ
คิดเป็นภาพ 

3.37 0.87 ปานกลาง 4.32 0.69 มาก 0.281 3

2.5) การประเมินความคิดเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาและการคิดสร ้าง
ต้นแบบ

3.34 0.84 ปานกลาง 4.28 0.72 มาก 0.282 2

การจัดการเรียนรู้ 3.39 0.70 ปานกลาง 4.33 0.59 มาก 0.278 1

1. ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.37 0.74 ปานกลาง 4.32 0.62 มาก 0.286 1

1.1) การคิดจินตนาการและการคิด
ท�านาย

3.36 0.84 ปานกลาง 4.32 0.69 มาก 0.286 2

1.2) ความคิดยืดหยุ่น การคิดคล่อง
ตัว และการคิดละเอียดหลักแหลม

3.36 0.82 ปานกลาง 4.31 0.69 มาก 0.284 4
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1.3) ความคิดริเริ่มและการคิดนิยาม
ใหม่

3.35 0.84 ปานกลาง 4.32 0.68 มาก 0.289 1

1.4) การคิดตัดสินใจ และความคิด
ก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง

3.36 0.84 ปานกลาง 4.32 0.69 มาก 0.285 3

2. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 3.40 0.73 ปานกลาง 4.35 0.61 มาก 0.273 2

2.1) การกล้าคิด กล้าท�า อยากรู้
อยากเห็น การให้ความสนใจและ
แสวงหามุมมองใหม่

3.43 0.85 ปานกลาง 4.38 0.66 มาก 0.276 1

2.2) การยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อ
หาทางแก้ไขและการเข้าใจ ความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล 

3.42 0.81 ปานกลาง 4.35 0.71 มาก 0.273 3

2.3) การคิดนอกกรอบและการคิด
แบบกว้างและเลือกวิธีที่ดีที่สุด

3.41 0.83 ปานกลาง 4.33 0.70 มาก 0.269 5

2.4) การคิดแบบผสมผสานและการ
คิดเป็นภาพ 

3.40 0.84 ปานกลาง 4.34 0.69 มาก 0.276 1

2.5) การประเมินความคิดเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาและการคิดสร ้าง
ต้นแบบ

3.40 0.78 ปานกลาง 4.33 0.70 มาก 0.273 3

การวัดผลและประเมินผล 3.38 0.68 ปานกลาง 4.32 0.62 มาก 0.277 2

1. ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.37 0.73 ปานกลาง 4.32 0.64 มาก 0.285 1

1.1) การคิดจินตนาการและการคิด
ท�านาย

3.40 0.78 ปานกลาง 4.32 0.72 มาก 0.27 4

1.2) ความคิดยืดหยุ่น การคิดคล่อง
ตัวและการคิดละเอียดหลักแหลม

3.35 0.81 ปานกลาง 4.33 0.68 มาก 0.292 2

1.3) ความคิดริเริ่มและการคิดนิยาม
ใหม่

3.35 0.84 ปานกลาง 4.33 0.72 มาก 0.295 1

1.4) การคิดตัดสินใจ และความคิด
ก้าวข้ามเครื่องกีดขวาง

3.36 0.82 ปานกลาง 4.31 0.72 มาก 0.283 3

2. ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 3.40 0.69 ปานกลาง 4.32 0.63 มาก 0.271 2

2.1) การกล้าคิด กล้าท�า อยากรู้
อยากเห็น การให้ความสนใจและ
แสวงหามุมมองใหม่

3.45 0.82 ปานกลาง 4.35 0.70 มาก 0.263 5

2.2) การยอมรับข้อผิดพลาดเพื่อ
หาทางแก้ไขและการเข้าใจ ความ
ต้องการของปัจเจกบุคคล

3.38 0.78 ปานกลาง 4.33 0.72 มาก 0.282 1

2.3) การคิดนอกกรอบและการคิด
แบบกว้างและเลือกวิธีที่ดีที่สุด

3.37 0.79 ปานกลาง 4.31 0.69 มาก 0.277 2

2.4) การคิดแบบผสมผสานและการ
คิดเป็นภาพ 

3.41 0.82 ปานกลาง 4.31 0.71 มาก 0.265 4

2.5) การประเมินความคิดเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาและการคิดสร ้าง
ต้นแบบ

3.38 0.83 ปานกลาง 4.29 0.73 มาก 0.269 3

รวม 3.38 0.65 ปานกลาง 4.31 0.55 มาก 0.275
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ความต้องการจ�าเป็นของ

สภาพปัจจุบันของการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนตามแนวคดิทกัษะความคิดริเริม่สร้างสรรค์และทักษะ

การคิดเชิงนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนรู้มีล�าดับความ

ต้องการจ�าเป็นสูงสุด (PNI
modified

 = 0.278) รองลงมา คือ 

การวัดผลและประเมินผล (PNI
modified

 = 0.277) และการ

พัฒนาหลักสูตร (PNI
modified

 = 0.275) ตามล�าดับ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

 ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ในภาพรวม ล�าดับความต้องการจ�าเป็น

สูงสุด คือ ความคิดริเริ่มและการคิดนิยามใหม่ (PNI
modified 

= 0.295) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนา

หลักสูตร ความคิดยืดหยุ่น การคิดคล่องตัวและการคิด

ละเอียดหลักแหลม มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด 

(PNI
modified

 = 0.284) ด้านการจัดการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม

และการคิดนิยามใหม่ มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด 

(PNI
modified 

= 0.289) ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล 

ความคิดริเร่ิมและการคิดนิยามใหม่ มีล�าดับความต้องการ

จ�าเป็นสูงสุด (PNI
modified

 = 0.295)

 ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารวิชาการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดทักษะการคิดเชิง

นวัตกรรมในภาพรวม ล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด 

คือ การคิดนอกกรอบและการคิดแบบกว้างและเลือกวิธีที่

ดีที่สุด (PNI
modified

 = 0.283) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

ด้านการพฒันาหลักสตูร การคดินอกกรอบและการคดิแบบ

กว้างและเลอืกวธิท่ีีดีทีส่ดุ มลี�าดับความต้องการจ�าเป็นสงูสดุ 

(PNI
modified

 = 0.283) ด้านการจัดการเรียนรู้ การกล้าคิด 

กล้าท�า อยากรูอ้ยากเหน็ การให้ความสนใจและแสวงหามมุ

มองใหม่ มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด (PNI
modified

 = 

0.276) ส่วนด้านการวัดผลและประเมินผล การยอมรับข้อ

ผิดพลาดเพื่อหาทางแก้ไขและการเข้าใจความต้องการของ

ปัจเจกบคุคล มลี�าดบัความต้องการจ�าเป็นสงูสดุ (PNI
modified

 

= 0.282)

กำรอภิปรำยผล
 ผลการประเมินความต้องการจ�าเป็นของสภาพ

ปัจจบุนัของการบรหิารวชิาการโรงเรยีนมธัยมศกึษาเอกชน

ตามแนวคิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการ

คิดเชิงนวัตกรรม ในด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความ

ต้องการจ�าเป็นสูงสุด (PNI
modified

 = 0.278) และสภาพ

ปัจจุบันมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับปานกลาง จากผลการ

วิจัยแสดงให้เห็นว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีส่วนส�าคัญยิ่งใน

การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม โดยครูสามารถที่จะจัด

สถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมความยืดหยุ่น ความคล่องในการ

คิด และความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ของนักเรียน

ได้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นการแก้ปัญหาระดับสูง ซึ่ง

สามารถจดัการเรยีนการสอนให้พฒันาความสามารถในการ

คิดสร้างสรรค์ได้ (De Cecco,1968, p. 459) สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของสเติร์นเบิร์ก (Sternberg, 2010, pp.  

325-338) ท่ีได้ท�าการศกึษาเรือ่ง Creative Thinking in the 

Classroom พบว่า การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

และพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวนักเรียน 

ได้แก่ การคิด ประดิษฐ์ ค้นพบ อภิปราย จินตนาการ และ

การคาดการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนและแรงกระตุ้น

จากครูท�าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ สามารถ

พัฒนาสมรรถนะด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน

ได้ ในทางกลับกัน เฟลมิธ (Fleith, 2010, pp. 148-153) 

ระบุว่าทัศนคติเชิงลบของครูท่ีท�าลายความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียน คือ ชอบควบคุม สอนเพื่อมุ่งสอบ เคร่งครัด

กฎระเบียบ มุ่งเน้นวิชาการตามหลักสูตร และไม่มีเวลาให้

นกัเรยีนท�ากจิกรรม ส่วนบรรยากาศห้องเรยีนทีย่บัยัง้ความ

คิดสร้างสรรค์ คือ นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็น ความ

คิดเห็นถูกละเลย ครูไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของนักเรียน 

ค�าตอบที่ถูกมีเพียงค�าตอบเดียว ซึ่งสอดคล้องกันกับงาน

วิจัยของฮาล เกรเกอร์สัน (อ้างถึงใน Wagner, 2018,  

p. 38) ท่ีกล่าวถึงการสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า เด็ก

สี่ขวบจะมีการตั้งค�าถามตลอดเวลา แต่พออายุหกขวบครึ่ง

ก็จะเลิกตั้งค�าถามแล้ว เพราะเด็กได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วว่า

ครูให้ความส�าคัญกับค�าตอบที่ถูกต้องมากกว่าค�าถามชวน

ขบคิด ยิ่งนักเรียนระดับมัธยมปลายแทบไม่แสดงความ

สงสัยเลย และเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และท�างาน

ในองค์กร ก็ได้ก�าจัดความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปหมด

แล้ว และจากผลการสัมภาษณ์หนุ่มสาววัย 20 กว่า ๆ ที่มี

ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมในระดับมาก พบว่าครู

และที่ปรึกษามีอิทธิพลส�าคัญต่อการพัฒนาทักษะความคิด
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สร้างสรรค์ในเชงินวตักรรมของพวกเขามากทีส่ดุ (Wagner, 

2018, p.15) แสดงให้เหน็ว่าทศันคตขิองครแูละบรรยากาศ

ในห้องเรียนเป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้นจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

น�าเทคนคิวธิกีารจัดการเรยีนรู้ทีห่ลากหลายมากระตุน้ให้เกดิ

นิสัยและเจตคติที่ดีด้านทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน และครูพึงระลึกไว้

ว่าพลังความสามารถและความเอาใจใส่มีผลต่อการสนอง

ตอบของนักเรียนที่แตกต่างกัน การให้ก�าลังใจเป็นสิ่งส�าคัญ 

รวมถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคลคลด้วย

 เมื่อจ�าแนกล�าดับความต้องการจ�าเป ็นด ้าน

ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ความคิดริเริ่ม

และการคิดนิยามใหม่ มีล�าดับความต้องการจ�าเป็นสูงสุด  

(PNI
modified

 = 0.295) สอดคล้องกับ สเติร ์นเบิร ์ก  

(Sternberg, 2010, p. 325-338) ได้สรุปผลการวิจัย

ว่าการก�าหนดทางเลือกใหม่หรือการคิดนิยามใหม่เพื่อแก้

ปัญหา เป็นหนึ่งในทักษะที่ส�าคัญที่ครูน�าไปใช้ในการพัฒนา

นักเรียนเพ่ือให้เกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิด

ริเริ่มเป็นนิสัย สร้างสิ่งใหม่เป็นธรรมชาติในการท�างาน จึง

ควรฝึกการคิดริเริ่มสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองให้เป็นนิสัย โดย

ไม่ต้องรอให้สถานการณ์บีบบังคับแล้วจึงค่อยท�า มีความ

กระตือรือร้นตลอดเวลา อยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าเดิม อยาก

ท�าให้ดีกว่าเดิม อยากให้เกิดผลลัพธ์ที่มีพลังมากกว่าเดิม 

ไม่ควรพอใจกับรูปแบบและวิธีการแบบเดิมหรือผลลัพธ์

เดิม และไม่แช่อยู่กับความส�าเร็จเดิม ๆ  (เกรียงศักดิ์ เจริญ

วงศ์ศักดิ์, 2557) และสอดคล้องกับการศึกษาในยุค 4.0 ซ่ึง

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ (2561, p. 67) ระบุว่าความ

คิดใหม่และความคิดต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ มองเห็นและมอง

หาประโยชน์และการใช้สอยได้ รวมถึงการมองหาของใหม่

มาเพิ่มเติม และการมีส�านึกที่จะสร้างผลงานใหม่ขึ้นมาเป็น

ทักษะที่ส�าคัญของนักเรียน

 ส่วนล�าดับความต้องการจ�าเป็นด้านทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรม พบว่า การคิดนอกกรอบและการคิดแบบ

กว้างและเลือกวิธีที่ดีที่สุด มีล�าดับความต้องการจ�าเป็น

สูงสุด (PNI
modified

 = 0.283) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

การคิดนอกกรอบและการคิดแบบกว้างและเลือกวิธีที่ดี

ที่สุดเป็นความสามารถส�าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของการน�าไป

สู่การสร้างนวัตกรรม โดย โบโน (De Bono,1990, pp. 

5 - 8) กล่าวว่า ปัจจุบันความคิดนอกกรอบมีความส�าคัญ

มากขึ้น เพราะโลกยังคงให้การต้อนรับความคิดแปลกใหม่

อยูเ่สมอ การมองแตกต่าง การมองในมมุทีแ่ปลกออกไปเป็น

สิ่งท่ีเรียนรู้ได้ ดังนั้นการเพิ่มความสามารถในการคิดนอก

กรอบเป็นเรือ่งพืน้ฐานทีต้่องมสี�าหรบับคุคลทีต้่องการความ

ส�าเร็จในชีวิต ท้ังนี้เนื่องจากการคิดนอกกรอบและการคิด

แบบกว้างสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งใน

ด้านการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  การพัฒนาคน เพราะการคิด

นอกกรอบจะมผีลโดยตรงในการสร้างการเรยีนรู ้การพฒันา

งานและพัฒนาองค์กร และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (สมิต สัชฌุกร, 2553)

 ข้อค้นพบท่ีได้ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการ

ก�าหนดแนวทางในการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนตามแนวคดิทักษะความคดิรเิริม่สร้างสรรค์และทกัษะ

การคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทักษะด้านความคิดริเริ่มสิ่ง

ใหม่ โดยท�าให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มและการคิดนิยาม

ใหม่ และทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมในทักษะด้านการคิด

แนวขวาง โดยท�าให้นักเรียนเกิดการคิดนอกกรอบและ

การคิดแบบกว้างให้มากข้ึน ให้สอดคล้องกับการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการ

ด�ารงชีวิตในศตวรรษใหม่ ซ่ึงจะช่วยเตรียมความพร้อมให้

ผู้เรียนรู้จักคิด เรียนรู้ ท�างาน แก้ปัญหา สื่อสารและร่วม

มือท�างานได้อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต มีทักษะที่สูง

ในการเรียนรู้และปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านรูป

แบบเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวสู่ยุค

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และอาชีพในอนาคต

ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งนี้
 1. ส�านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ควรพจิารณาให้การสนบัสนนุและส่งเสรมิในด้านการอบรม

พัฒนา การสัมนนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ ตลอดจนให้การสนับสนุนสื่อนวัตกรรมการ

สอนที่มุ ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้านความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม

 2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนควรให้

ความส�าคญักบัการพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยการก�าหนด

นโยบายและกลยุทธ์การบริหารวิชาการ ด้านการจัดการ

เรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ในทักษะด้านความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ และทักษะการคิดเชิง
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นวัตกรรมในทักษะด้านการคิดแนวขวางให้มากขึ้น 

 3. ครูผูส้อนเน้นกระบวนการจดัการเรยีนรูท้ีห่ลาก

หลาย จัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนได้

เรียนรู้และฝึกทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะ

การคิดเชิงนวัตกรรม โดยการน�าสื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ มา

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ และปรับกระบวนการวัด

และประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้อง

กับการจัดการเรียนรู้

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป

 จากผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการ

บริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิด

ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิง

นวัตกรรม จึงเป็นประเด็นท่ีควรศึกษาต่อว่ามีกลยุทธ์ใดที่

สามารถพฒันาการบรหิารวชิาการของโรงเรยีนมธัยมศกึษา

เอกชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเอื้อต่อการ

พัฒนาด้านคุณภาพการบริหารงานวิชาการ เป็นการเพิ่ม

โอกาสและเสริมความแข็งแกร่งด้านวิชาการให้กับโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนต่อไป
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียและประเทศจีน ค.ศ.  

1991 – 2014 และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียและประเทศจีนใน ค.ศ. 1991 – 2014 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ข้อมูลท่ีใช้ในวิจัยมีท้ังข้อมูล

ขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources Of Data) และข้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources Of Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิ ได้มา

จากเอกสารของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงปรากฏอยู่ท่ีรูปของ ค�าแถลงการณ์ บทสัมภาษณ์ สุนทรพจน์ของผู้ที่มี

บทบาทในการก�าหนดนโยบาย นอกจากนี้ยังมีการสืบค้นผ่านข้อมูลทุติยภูมิ เป็นส่วนใหญ่ เช่น หนังสือ ต�าราทางวิชาการ 

วิทยานิพนธ์ บทความจากนิตยสาร วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีน่าเช่ือถือ ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อ

ความหลากหลายและน่าเชื่อถือของข้อมูล ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นใน ค.ศ. 1991 

สถานการณ์ระหว่างประเทศได้เข้าสู่การจัดระเบียบโลกใหม่ (New World Order) มีตัวแสดงใหม่ๆ เกิดข้ึน โลกได้ให้

ความส�าคัญกับเศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม ความร่วมมือ องค์กรระหว่างประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่าความมั่นคง

ทางการทหาร ท�าให้ประเทศอินเดียและประเทศจีนมีความร่วมมือกันมากข้ึน โดยค�านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติในด้าน

เศรษฐกิจเป็นหลัก (2) แม้ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศอินเดียและประเทศจีนจะไม่หมดไป แต่มีความพยายาม

แก้ไขผ่านข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ ระหว่างกัน และมีท่าทีประนีประนอมต่อกันมากข้ึน และ (3) ในศตวรรษท่ี 21 ทั้ง

ประเทศอินเดียและประเทศจีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจของเอเชีย ต่างต้องการทรัพยากรมาป้อนเศรษฐกิจท่ีก�าลังเจริญ

เติบโต ท�าให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองเป็นไปในรูปแบบของการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ค�ำส�ำคัญ: อินเดีย, จีน, ความสัมพันธ์, ความร่วมมือ, ความขัดแย้ง
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 The purpose of this research was as follows (1) study relations between India and China 

in 1991 – 2014 (2) study factors those effect to cooperation and conflict between India and China 

in 1991 – 2014. This study employs qualitative research methodology in descriptive analysis both 

primary sources of data and secondary sources of data. The analysis of primary sources of data has 

studied document from declaration, keynote people’s speech and interviews. Moreover, researcher 

analysts document from books, academic researches, thesis, articles from journal and website 
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both in Thai and English. This study revealed that (1) after the post cold war, the global setting  

presents a new world order within which a variety of actors, international organization, economy and  

globalization more than political-military. India and China relations are focusing on their well-being national  

interest (2) Although border issue remains the principle contention between India and China, they 

also try to solve this problem through cooperation in multilateral organization (3) 21st century, India 

and China are rising power in Asia. They are looking for energy resources which are critical for the 

growth of modern economy. The foreign policies of India and China aim at securing energy resources 

in order to sustain their robust economic growth. Hence, they can’t avoid their competitive relations.

Keywords: India, China, Relation, cooperation, conflict

บทน�ำ
 สาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) เป็น

ประเทศที่มีประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ในฐานะดินแดนที่เป็นรากแห่งอารยธรรมของ

ประเทศต่างๆ ในเอเชีย อินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน

ภูมิภาคเอเชียใต้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของทวีป ถือเป็นดินแดนท่ี

เป็นจุดเชื่อมต่อกับภูมิภาคอื่นๆ ในศตวรรษที่ 21 ในขณะที่

สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China) 

เป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนาน อุดมไปด้วยศิลปวิทยา

การและเป็นรากฐานอารยธรรมให้แก่ประเทศต่างๆ ใน

เอเชีย อีกทั้งในปัจจุบันการขึ้นมามีอ�านาจของจีน (The 

rising of China) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิสัยทัศน์ของ

ผู้น�า ท�าให้จีนกลายเป็นมหาอ�านาจยักษ์ใหญ่ของเอเชีย

และก�าลังจะกลายเป็นมหาอ�านาจของโลก ความสัมพันธ์

ระหว่างอินเดียและจีนที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อย

ราบรื่นนัก ประเด็นหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา คือ ข้อ

พิพาทดินแดนที่ยังคงไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ ซ่ึง

ปัญหาเรื่องข้อพิพาทในดินแดนที่ว่านั้นเกิดขึ้นหลายพื้นที่ 

เช่น รัฐจัมมูร์ แคชเมียร์ รัฐอรุณาจัลประเทศและรัฐสิกขิม 

ซ่ึงทั้งอินเดียและจีนยังคงไม่สามารถยอมรับเขตแดนที่ต่าง

ฝ่ายต่างก็อ้างว่าเป็นของตนได้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีความ

เข้าใจต่างกนัในเรือ่งของเขตแดนทีเ่ป็นข้อพพิาท ท�าให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเกิดความขัดแย้ง เนื่องมา

จากประเด็นน้ีหลายครั้ง รวมทั้งการแบ่งเส้นเขตแดนท่ีจีน

ไม่อาจยอมรับหรือที่เรียกว่า เส้นแมคมาฮอน (McMahon 

Line) ความขัดแย้งนี้ลุกลามจนเกิดเป็นสงครามน�าไปสู่การ

ปะทะกนัทีรู่จ้กักนัในฐานะสงครามจนี-อนิเดยี (Sino-Indian 

War) ใน ค.ศ. 1962 และยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ดังนั้น 

การด�าเนนินโยบายต่างประเทศของอนิเดยีทีม่ต่ีอจนีจงึเป็น

ไปในลักษณะของความขัดแย้งและเป็นคู่แข่งกันอยู่ตลอด

เวลา หลังจากสงคราม จีน - อินเดีย (Sino – Indian War) 

ใน ค.ศ. 1962 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศก็ก้าว

เข้าสู ่ช่วงเวลาอินเดียและจีนไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง

กัน โดยมีระยะเวลายาวนานถึง 15 ปี เนื่องจากสงคราม 

จีน - อินเดีย (Sino – Indian War) ใน ค.ศ. 1962 ท�าให้ท้ัง

สองประเทศได้เรยีกตวัเอกอคัรราชทตูของตนกลบัประเทศ 

นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท้ังสองย�่าแย่ลง 

เนื่องจากจีนได้พัฒนาความสัมพันธ์กับปากีสถานซึ่งเป็น

ประเทศที่มีข้อพิพาทกับอินเดีย ในประเด็นการครอบครอง

ดินแดน POK (Pakistan – Occupied Kashmir) และ

อินเดียยังได้ท�าการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ใน ค.ศ. 1974 

และผนวกรวมรัฐสิกขิมซ่ึงเป็นดินแดนท่ีจีนอ้างสิทธิ์เข้ากับ

อินเดีย ใน ค.ศ. 1975

 กระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย

และจีนเริ่มต้นข้ึนในช่วงหลังทศวรรษท่ี 1970 เมื่ออินเดีย

และจีนได้เริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันใน 

ค.ศ. 1976 โดยอินเดียได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจ�า

ประเทศจีนและจีนได้มีท่าทีตอบสนองในแบบเดียวกัน ต่อ

มาใน ค.ศ. 1979 นายอตัล พิหารี วัจปายี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้เดินทางเยือน
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จีน และนายหวง เหอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง

ประเทศของจีนได้เดินทางเยือนอินเดียในปี 1981 จะเห็น

ได้ว่าความสัมพันธ์อินเดีย – จีนพัฒนาขึ้นเรื่อยมา โดยใน 

ค.ศ. 1988 นายราจีฟ คานธี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย ได้

เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการ และได้มีการลงนามใน

ข้อตกลงจัดตั้งคณะท�างานร่วม (Join Working Group : 

JWG) ในประเด็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเดินทางทางอากาศและ

ประเด็นเรื่องเขตแดน ซึ่งเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่สุดและเป็น

ปัญหาที่อินเดียเห็นว่าควรเร่งแก้ไข จึงกล่าวได้ว่าใน ค.ศ. 

1976 – 1988 เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์

ระหว่างทั้งสองประเทศ

 หลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการสิ้น

สุดของสงครามเย็นใน ค.ศ. 1991 สถานการณ์การเมือง

ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและสถานการณ์ภายใน

ประเทศผลักดันให้อินเดียเล็งเห็นถึงความส�าคัญในทาง

เศรษฐกิจมากกว่าการเมือง เนื่องจากประเทศตะวันตก

ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจจากสงครามเย็น ท�าให้

อนิเดยี โดยการปกครองของนายกรฐัมนตร ีนาราสงิหา ราว 

ประกาศใช้นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) 

โดยเล็งเห็นความส�าคัญของประเทศในเอเชียเพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเมือง 

เนื่องจากอินเดียเล็งเห็นแล้วว่าดุลอ�านาจของโลกจะย้าย

จากทางตะวันตกสู ่ตะวันออก ในช่วงเวลานี้ทั้งจีนและ

อินเดียต่างด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ในเอเชีย 

ท�าให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปในรูปแบบคู่

แข่งทางเศรษฐกิจ ในการหาทรัพยากรต่าง ๆ และความ

มั่นคงทางพลังงาน มาป้อนเศรษฐกิจที่ก�าลังจะเติบโต สิ่ง

นี้เองเป็นเหตุให้เกิดการขยายอ�านาจในมหาสมุทรอินเดีย

เพ่ือปกป้องเส้นทางการค้าและเส้นทางล�าเลียงพลังงาน

จากตะวันออกกลางของจีน นอกจากนี้ นโยบายการสร้าง

พันธมิตรของจีนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านใน

เขตอิทธิพลของอินเดีย รวมไปถึงการสร้างท่าเรือต่าง ๆ 

ในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์

ทางการทหารบริเวณมหาสมุทรอินเดีย

 ความสมัพนัธ์ของอนิเดียกบัจีน หากมองย้อนไปใน

ประวตัศิาสตร์เป็นไปในทศิทางความขดัแย้ง แต่สาระส�าคญั

ในความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนก็ยังไม่หมดหวังใน

ประเด็นด้านความร่วมมือต่อกัน เพราะเมื่อสถานการณ์

การเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการด�าเนิน

นโยบายต่างประเทศของอินเดียได้ยึดถือเอาผลประโยชน์

แห่งชาติเป็นส�าคัญ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยผลักดันที่

ท�าให้อินเดียหันมาปรับเปลี่ยนท่าทีท่ีมีต่อจีนให้เป็นไปใน

แนวทางความร่วมมือต่อกันมากขึ้น โดยที่อินเดียและจีนมี

ความเห็นพ้องต้องกันท่ีจะให้เกิดโลกแบบหลายข้ัวอ�านาจ 

(Multi-polar System) เพือ่ลดการผกูขาดการเป็นประเทศ

มหาอ�านาจ ประกอบกับการเปลี่ยนผู้น�าของทั้งอินเดียและ

จีน ท�าให้นโยบายต่างประเทศท่ีเคยด�าเนินมาด้วยความ

ขัดแย้งมีลู่ทางที่สดใสในการเจรจาข้อตกลงต่างๆ ทั้งใน

ประเด็นข้อพิพาทและประเด็นความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่าง

กัน ท้ังนี้การด�าเนินนโยบายต่างๆ ของอินเดียต่อจีนตั้งแต่

อดีตมาจนถึงปัจจุบันล้วนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติ

ท้ังสิ้น ดังนั้นความสัมพันธ์ของอินเดียและจีนจึงเป็นแบบ

ข้ึน ๆ ลง ๆ ไม่ได้เป็นมิตรแท้หรือศัตรูถาวรอย่างที่เข้าใจ 

 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีน หลังการสิ้น

สุดของสงครามเย็น ในปี ค.ศ. 1991 จึงมีความน่าสนใจ 

เนื่องจากหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น สถานการณ์

การเมืองระหว่างประเทศได้เปลี่ยนไป มีบรรยากาศของ

ความร่วมมือมากขึ้น มีการให้ความส�าคัญกับการร่วม

กลุ่มระหว่างประเทศ เกิดตัวแสดงใหม่ๆ ในระบบระหว่าง

ประเทศ และให้ความส�าคัญประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นอัน

ดับต้นๆ รวมถึงยังไม่ได้มุ่งสร้างอ�านาจและมุ่งเน้นการครอง

ความเป็นเจ้าทางการเมืองอีกต่อไป ประกอบกับช่วงเวลา

หลังสงครามเย็นเป็นช่วงท่ีท้ังสองประเทศก้าวข้ึนมาเป็น

มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างชัดเจน ช่วงเวลา

ดังกล่าวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 จนถึงปัจจุบันในปี ค.ศ. 2014 

จงึเป็นปีทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างอนิเดยีและจนีมทีัง้ประเดน็

ความร่วมมือและความขัดแย้ง อันเกิดจากการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและแสวงหาความเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาค ช่วง

เวลาดังกล่าวจึงมีความส�าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างอินเดียและจีนเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศอนิเดยี

และจีน ค.ศ. 1991 – 2014

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลความร่วมมือและความ

ขัดแย้งระหว่างอินเดียและจีน ค.ศ. 1991 – 2014
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แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อินเดียและจีน กรณีศึกษาความขัดแย้งและความร่วมมือ 

ปี ค.ศ. 1991-2014 ผู้ศึกษาได้เลือกทฤษฎีต่างๆ มาใช้ใน

การวิจัย โดยได้สร้างกรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ขึ้นมาจากทฤษฎีดังต่อไปนี้

 1. ทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพัน (Linkage Politics)

 2. ทฤษฎีดุลแห่งอ�านาจ (Balance of Power)

 3. แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ (National  

Interest)

 โดยในแต่ละทฤษฎีมีทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

กับงานวิจัยและรายละเอียดที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับการ

วิจัยเท่าใดนัก ดังนั้นผู ้วิจัยจึงได้สร้างกรอบเฉพาะราย

ละเอียดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและผสานส่วน

ที่เกี่ยวข้องให้รวมอยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน เพื่อให้ง่ายต่อ

การเข้าใจ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ทฤษฎีกำรเมืองเกี่ยวพัน

 เป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของ 

James N. Rosenau ในหนังสือ Linkage Politics เขา

ได้อธิบายว่าทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพันเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบาย

การด�าเนินนโยบายระหว่างประเทศว่าในการก�าหนด

นโยบายต่างประเทศจ�าเป็นต้องศึกษาทั้งการเมืองภายใน

และภายนอกประเทศ เพราะปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ต่างมีส่วนผลักดันให้รัฐบาลด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ปัจจัยภำยใน (Internal Factors)

 คือ ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 

มผีลต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศของหน่วยการเมอืง

นั้น ได้แก่

 1. ผู้แสดง (Actor) คือ ผู้ที่มีบทบาทในหน่วย

การเมืองนั้น อาจมีอ�านาจในการก�าหนดนโยบายต่าง

ประเทศ ดังน้ันการพิจารณาปัจจัยภายใน จึงจ�าเป็นต้อง

พิจารณาถึงพื้นฐานความเชื่อ ความคิด บุคลิกของผู้ก�าหนด

นโยบายหรอืประธานาธบิดว่ีามลีกัษณะเช่นใด นโยบายต่าง

ประเทศที่ออกมาในแต่ละสมัยจึงมีความแตกต่างกันด้วย 

 2. ทศันคต ิ(Attitudes) คอื อดุมการณ์ วฒันธรรม

ทางการเมือง มติมหาชน ฯ

 3. สถาบัน (Institutions) คือ สถาบันที่มีส่วน

เก่ียวข้องต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ เช่น สถาบัน

นติบิญัญตั ิระบบพรรคการเมอืง สถาบนัข้าราชการ สถาบนั

บริหาร การเลือกตั้งและสถาบันทางสังคม

 4. กระบวนการ (Process) คือ การเรียนรู้ทาง

สังคมและการคัดเลือก แยกแยะ รวบรวมผลประโยชน์ น�า

ไปสู่การก�าหนดนโยบาย บริหาร บูรณาการและแบ่งแยก

นโยบายท่ีได้ก�าหนดข้ึน

ปัจจัยภำยนอก (External Factors)

 คอื ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ภายนอกประเทศ 

อาจเป็นเหตุการณ์การเมืองภายในของหน่วยการเมืองอื่น

ซึ่งมีผลต่อการก�าหนดนโยบายต่างประเทศของหน่วยการ

เมืองหนึ่งๆ ได้แก่

 1 .  สภาพแวดล ้อมประชิด (Cont iguous  

Environment) กลุ่มของระบบการเมืองที่มีที่ตั้งอยู่ประชิด

กัน น�าไปสู่เหตุการณ์ต่าง ๆ ท้ังการแข่งกันซ่ึงกันและกัน 

และการร่วมมือกัน

 2 .  สภาพแวดล ้ อมภู มิ ภ าค  ( Reg iona l  

Environment) มีความหมายใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม

ประชิด แต่หมายถึงกลุ่มการเมืองที่อยู่ในภูมิภาคนั้น ๆ  และ

ต้องมีการเข้าไปมีความสัมพันธ์ด้วย

 3. สภาพแวดล้อมสงครามเย็น (Cold War 

Environment) หมายถึง สภาพแวดล้อมท่ีเกิดจากความ

สัมพันธ์ทั้งในลักษณะของความขัดแย้งหรือการแข่งขันของ

มหาอ�านาจโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ

ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

 4 .  สภาพแวดล ้อมด ้านเชื้ อชาติ  (Rac ia l  

Environment) หมายถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่มชน ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ชาติพันธุ์เดียวกัน แต่

อาจจะอยู่ในพื้นท่ีต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กันเพราะรู้สึก

เป็นชาติเดียวกัน

 5. สภาพแวดล้อมทางทรัพยากร (Resource 

Environment) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นผลมาจาก

การใช้ทรัพยากร ทรัพยากรอาจหมายถึงสินค้าท่ีอยู่ในรูป

ของวัตถุ หรือการบริการจากมนุษย์ จากภายนอกรัฐๆ หนึ่ง

ท่ีน�ามาใช้ประโยชน์โดยตรงหรือผ่านการแปรรูป

 6. สภาพแวดล้อมทางองค์กร (Organization  

Environment) หมายถึงสถาบันหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศความร่วมมือระดับภูมิภาค ท่ีตั้งข้ึน โดยมีประเทศ
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ต่าง ๆ เป็นสมาชิก มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายของ

รัฐต่าง ๆ

ทฤษฎีดุลแห่งอ�ำนำจ (Balance of Power)

 แนวคิดดุลอ�านาจเป็นแนวคิดที่ส�าคัญในส�านัก

สัจนิยม (Realists) ซึ่งเป็นส�านักที่ให้ความส�าคัญกับอ�านาจ

ในฐานะทีเ่ป็นปัจจัยหลกัในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ 

โดยนักทฤษฎีในส�านักนี้คิดว่าแนวคิดดุลแห่งอ�านาจ เป็น

เครื่องมือที่สามารถน�ามาป้องกันการเกิดสงครามและส่ง

เสริมสันติภาพให้เกิดขึ้น แต่อ�านาจก็สามารถท�าให้เกิด

สงครามได้ ถ้ารฐัใดรฐัหนึง่แสวงหาอ�านาจและขยายอ�านาจ

มากเกินไป แนวคิดดุลแห่งอ�านาจนี้เน้นการมีอ�านาจของ

รัฐ โดยต้องการให้แต่ละรัฐรักษาระดับอ�านาจให้เท่า ๆ  กัน 

เมื่อมีรัฐใดมีอ�านาจมากเกินไปและอาจเป็นภัยคุกคามต่อ

รัฐอื่น ๆ รัฐอื่น ๆเหล่านั้นก็อาจจะรวมตัวกันให้มีอ�านาจ

มากพอที่จะต้านทานหรือถ่วงดุลมหาอ�านาจนั้น และเมื่อ

ใดที่มีสองมหาอ�านาจเกิดขึ้น รัฐอื่น ๆ จ�าเป็นต้องถ่วงดุล

ระหว่างมหาอ�านาจนี้ โดยการเข้าเป็นพันธมิตรกับฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงที่มีอ�านาจน้อยกว่าหรือเป็นกลาง โดยให้ประเทศ

ใดประเทศหนึ่งท�าหน้าที่เป็นผู้รักษาดุลอ�านาจ

 ในกรณีของอินเดียและจีนที่ด�าเนินนโยบายถ่วง

ดุลอ�านาจซ่ึงกันและกันและสร้างดุลอ�านาจในภูมิภาคเพื่อ

ถ่วงดุลสหรัฐอเมริกาในประเด็นความร่วมมือนั้น เป็นแบบ

ดุลอ�านาจในฐานะที่เป็นนโยบายที่มีส่วนในการก�าหนด

นโยบายของรัฐ ดุลแห่งอ�านาจจะถูกจัดเป็นนโยบายหนึ่ง

ในการรักษาดุลยภาพ

แนวคิดผลประโยชน์แห่งชำติ (National Interests)

 แนวคิดผลประโยชน์แห่งชาติ คือ แนวทางใน

การด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการด�าเนิน

นโยบายใด ๆ นั้นต้องค�านึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็น

ส�าคัญ ผลประโยชน์แห่งชาตเิปน็ส่วนหนึ่งของการพจิารณา

การด�าเนินนโยบาย Charles O. Lerche และ Abdul A. 

Said กล่าวว่าผลประโยชน์แห่งชาติ  ประกอบด้วยปัจจัย 

6 ประการ ได้แก่

 1. การรักษาไว้ซึ่งการด�ารงอยู่เป็นชาติของตน 

(Self- preservation) หมายถึง การด�ารงรักษาปัจจัยของ

ความเป็นชาติ อันได้แก่ รัฐบาล ดินแดน ประชาชน และ 

อ�านาจอธิปไตย ปัจจัยนี้จะถือเป็นวัตถุประสงค์พ้ืนฐานของ

นโยบายต่างประเทศ

 2. การรักษาความมั่ งคงปลอดภัยของชาติ  

(Security) หมายถึง การที่รัฐจะด�าเนินความสัมพันธ์กับ

รัฐอื่น ๆ เพื่อให้รัฐของตนด�ารงอยู่ได้ต่อไป ต้องปกป้อง 

คุ้มครอง ความปลอดภัย ความมั่นคงของคนในชาติ

 3. การแสวงหาความกินดีอยู่ดี (Well – being) 

หมายถึง การท่ีรัฐจะด�าเนินการเพื่อการพัฒนาความเป็น

อยู่ของประชาชนในรัฐให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยสามารถ

วัดได้จากเศรษฐกิจของประเทศ

 4. การเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ (Prestige) 

หมายถึง การเสริมสร้างเกียรติภูมิของชาติ รัฐๆ หนึ่งจะ

พยายามกระท�าการต่าง ๆ  เพื่อให้ได้รับการยอมรับ เคารพ 

ย�าเกรงจากนานาประเทศ

 5. การเผยแพร่อุดมการณ์ของชาติ (Ideology) 

หมายถึง การท่ีรัฐหนึ่งๆมีความเช่ือถือในอุดมการณ์ใดก็

พยายามเผยแพร่อุดมการณ์ของตนให้เป็นที่ยอมรับของ

รัฐอื่น ๆ และพยายามปกป้องไม่ให้อุดมการณ์ของตนถูก

ท�าลายหรือครอบง�าโดยรัฐอื่น ๆ

 6. การแสวงหาอ�านาจ (Power) ได้แก่ การที่ทุก

รัฐจะต้องมีอ�านาจ คือ ขีดความสามารถที่รัฐชาติหนึ่งๆจะ

กระท�าตามเจตนารมณ์ของตนเองได้ ซ่ึงอ�านาจท่ีทุกรัฐต้อง

มีอย่างน้อยท่ีสุดคือ การอยู่รอดของชาติและรักษาไว้ซึ่ง

อ�านาจอธิปไตยของตนเอง

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 ผู้วิจัยเลือกแนวคิดทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพันน�ามา

วิเคราะห์และอธิบายการด�าเนินนโยบายระหว่างอินเดีย

และจีน โดยให้น�้าหนักไปที่ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภายนอกประเทศ โดยสามารถอธิบายเป็นกรอบแนวคิด

ได้ดังนี้

 1 .  สภาพแวดล ้อมประชิด (Cont iguous  

Environment) เนื่องจากอินเดียและจีนมีพรมแดนติด

กันเป็นระยะทางประมาณ 125,000 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ข้อพิพาทถึง 3 ส่วนได้แก่พื้นที่ตะวันตก 

พื้นท่ีตอนกลางและพื้นท่ีตะวันออก ท�าให้เกิดข้อขัดแย้ง

ด้านพรมแดน ลุกลามจนก่อเป็นสงคราม ค.ศ. 1962 ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมประชิดนี้เป็นปัจจัยหลักที่ท�าให้ความ

สัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนเป็นไปในรูปแบบของความ

เป็นศัตรูกัน เกิดการแข่งขันการแผ่ขยายอิทธิพลเหนือ
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ประเทศเพื่อนบ้าน การมีภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้ังอยู่ประชิดกัน

และมีประเด็นข้อพิพาทระหว่างกัน ยิ่งส่งผลแง่ลบในความ

สัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและท�าให้ลุกลามน�าไปสู่การ

แข่งขันในด้านอื่นๆ ตามมา

 2 .  สภาพแวดล ้ อมภู มิ ภ าค  ( Reg iona l  

Environment) เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน

ระหว่างจีนและอินเดีย ท�าให้เกิดการแข่งขันและสกัดก้ัน

อ�านาจซึ่งกันและกัน เห็นได้จากการแข่งขันกันเข้าไปมี

อิทธิพลเหนือประเทศเพ่ือนบ้านอื่นๆ ในภูมิภาค โดยจีน

มีความพยายามในการด�าเนินความสัมพันธ์กับประเทศ

เพื่อนบ้านเพื่อปิดล้อมรอบอินเดีย เช่น การให้ความช่วย

เหลือทางการเงินและเทคนิคแก่หลายประเทศในแถบ

ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกทางทะเล เช่น ท่าเรือกวาดาร์ (Gwangdar 

Port) ในปากีสถาน, ท่าเรือจิตตากอง (Chittagong Port) 

ในบังคลาเทศ, ท่าเรือฮัมบันโตตา (Hambantota Port) 

ทางตอนเหนอืของศรลีงักา และท่าเรอืทีเ่ชือ่มโยงสิง่อ�านวย

ความสะดวกทางทะเลในพม่า

 3. สภาพแวดล้อมสงครามเย็น (Cold War  

Environment) กล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและ

จีนมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น 

เน่ืองจากหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นใน ค.ศ. 1991 

อนิเดยีซ่ึงเคยมคีวามสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นและได้รบัการช่วย

เหลือด้านเศรษฐกิจจากสหภาพโซเวียตจ�าเป็นด�าเนินความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น เนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่าท�าให้ สหภาพโซเวียตไม่สามารถ

ให้การสนับสนุนอินเดียได้อีกต่อไป อินเดียจ�าเป็นต้องปรับ

นโยบายต่างประเทศ โดยหันมาให้ความสนใจประเทศใน

ฝั่งตะวันออกมากขึ้น สิ่งนี้เรียกว่า นโยบายมองตะวันออก 

(Look East Policy) การหันมองตะวันออก หลังสหภาพ

โซเวียตล่มสลาย ท�าให้อินเดียต้องเผชิญหน้ากับจีนอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากพ้ืนที่ในฝั่งตะวันออกของเอเชีย 

เป็นพื้นที่ที่จีนต้องการขยายอิทธิพลเข้ามา จึงกล่าวได้ว่า

สภาพแวดล้อมสงครามเย็น เป็นปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญ

ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอินเดีย

และจีน

 4. สภาพแวดล้อมทางทรัพยากร (Resource 

Environment) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลมาจาก

การใช้ทรัพยากร เนื่องจากศตวรรษที่ 21 อินเดียและจีน

ก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจของเอเชยี ท�าให้ทัง้สองประเทศมี

ปรมิาณการใช้ทรพัยากรสงู จงึต้องแสวงหาแหล่งทรพัยากร

จากประเทศต่างๆ เพื่อท�ามาป้อนระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศตนที่ก�าลังขยายตัว ท�าให้ทั้งสองประเทศแข่งขัน

กนัขยายอ�านาจในมหาสมทุรอนิเดยีเพือ่ปกป้องเส้นทางการ

ค้าและเส้นทางล�าเลียงพลังงาน จีนมีความต้องการขยาย

อ�านาจเข้ามาในเขตอิทธิพลของอินเดีย โดยมีนโยบาย

เชิงรุกในการด�าเนินความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านใน

เขตอิทธิพลของอินเดีย รวมไปถึงการสร้างท่าเรือต่าง ๆ 

ในประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์

ทางการทหารบริเวณมหาสมุทรอินเดีย จึงกล่าวได้ว่าปัจจัย

แวดล้อมทางทรัพยากรมีผลต่อความสัมพันธ์ในรูปแบบการ

แข่งขันระหว่างจีนและอินเดีย

 5. สภาพแวดล้อมทางองค์กร (Organization  

Environment) หมายถึงสถาบันหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ ความร่วมมอืระดบัภมูภิาค ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยมปีระเทศ

อินเดียและจีนเข้าไปเป็นสมาชิก และมีความพยายามใน

การเข้ามาเป็นผู้น�าในองค์กรความร่วมมือในระดับภูมิภาค

และสกัดกั้นอีกฝ่ายไม่ให้เข้าร่วมองค์กรท่ีตนมีอ�านาจอยู่ 

ดังจะเห็นได้จากสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ 

(South Asian Association for Regional Cooperation 

: SAARC) และองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai 

Cooperation Organization : SCO) โดยท้ังอินเดียและ

จนีได้กดีกนัมใิห้อกีฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วมในองค์ระดบัภมูภิาค

ที่ตนมีอ�านาจอยู่ โดยจีนได้ให้สถานะอินเดียเป็นเพียงผู้

สังเกตการณ์ในองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก่อนการเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ในขณะเดียวกันจีนก็ได้

รับสถานการณ์ผู้สังเกตการณ์ในสมาคมความร่วมมือแห่ง

ภูมิภาคเอเชียใต้ท่ีอินเดียมีอิทธิพลอยู่เช่นเดียวกัน อย่างไร

ก็ตามอินเดียและจีนยังคงมีการร่วมมือกันภายใต้องค์กร

การเมืองและการค้าระหว่างประเทศ โดยหลังสงคราม

เย็นสิ้นสุดลง เกิดองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อ

ตอบสนองระเบียบโลกใหม่ เช่น องค์การการค้าโลก หรือ 

WTO (World Trade Organization) เป็นเวทีในการให้

ความช่วยเหลอืแก่ประเทศก�าลงัพฒันา รวมถงึการประสาน

งานกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International 

Monetary Fund - IMF) และธนาคารโลก (World Bank) 

นอกจากนี้อินเดียและจีนยังได้มีความร่วมมือระดับองค์กร

ในกรอบ“ความริเริ่มคุนหมิง” (Kunming Initiative) ซึ่ง
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ประกอบไปด้วยประเทศบังกลาเทศ จีน อินเดีย และ 

เมียนมาร์ กรอบความริเริ่มคุนหมิงน้ีเริ่มประชุมใน ค.ศ.

1999 ที่เมืองคุนหมิง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานและศรษฐกจิ รวมถงึการตดิต่อกนัระหว่างประชาชนใน

ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่เชื่อมกับภาคตะวันออกเฉียง

เหนืออนิเดยี บงักลาเทศและเมยีนมาร์ ทีส่่งผลต่อความร่วม

มือทางด้านการค้า การลงทุน พลังงาน การคมนาคมและ

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก โดยภายใต้สภาพ

แวดล้อมทางองค์กรนี้ ทั้งสองประเทศมีการปรับนโยบาย

และมีความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ มากข้ึน

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ปัจจัยภายนอกมีความส�าคัญมากกว่าปัจจัย

ภายใน ในการผลักดันให้อินเดียด�าเนินความสัมพันธ์กับ

จีน ระหว่าง ค.ศ. 1991 – 2014

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในสมัยสงครามเย็น โดยในการด�าเนิน

ความสมัพนัธ์ระหว่างอนิเดยีกบัจนี เป็นไปเพือ่ผลประโยชน์

แห่งชาติทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอินเดีย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ข้อมูลที่ใช้ในวิจัยมีทั้งข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources 

Of Data) และขั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources Of 

Data) โดยข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากเอกสารของหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏอยู่ที่รูปของ ค�าแถลงการณ์ 

บทสัมภาษณ์ สุนทรพจน์ของผู้ที่มีบทบาทในการก�าหนด

นโยบาย นอกจากนี้ยังมีการสืบค้นผ่านข้อมูลทุติยภูมิ เป็น

ส่วนใหญ่ เช่น หนังสือ ต�าราทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 

บทความจากนิตยสาร วารสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

น่าเชื่อได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อความ

หลากหลายและน่าเชื่อถือของข้อมูล

ผลกำรวิจัย
 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนในช่วงหลัง

สงครามเย็น ระหว่าง ค.ศ. 1991-2013 มีลักษณะท่ีต่าง

ไปจากสมัยสงครามเย็น แม้ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป แต่บริบทการเมืองระหว่าง

ประเทศและปัจจัยต่างๆ ภายในอินเดียที่เปลี่ยนแปลงไป 

ท�าให้อินเดียมีท่าทีในการด�าเนินนโยบายต่างประเทศต่อ

จีนต่างไปจากเดิม ผลจากการวิจัยพบว่าอินเดียและจีนมี

การด�าเนินนโยบายต่างกันอย่างประนีประนอมและร่วม

มือมากข้ึน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพบปัจจัยภายในและ

ภายนอกที่ท�าให้อินเดียและจีนมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ใน ค.ศ. 1991 – 2014 ดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมการเมืองระหว่างประเทศท่ี

เปลี่ยนแปลงไปหลังล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 

1991 ท�าให้สหภาพโซเวียตไม่สามารถแสดงบทบาทผู้น�า

ได้ดังเช่นในสมัยสงครามเย็นอีกต่อไป โดยเหตุการณ์ดัง

กล่าวส่งผลกระทบถึงอินเดียที่ต้องสูญเสียความช่วยเหลือ

ทางเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร เทคโนโลยีและอาวุธที่

เคยได้รับจากสหภาพโซเวียต ท�าให้อินเดียตกอยู่ในสภาวะ

ยากล�าบากท้ังในด้านสถานะและเกียรติภูมิในเวทีการเมือง

ระหว่างประเทศ อินเดียจึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่าง

ประเทศใหม่ แสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือใหม่ๆ ร่วม

ถึงสร้างพื้นที่ใหม่ให้ตนเองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 

โดยมีเป้าหมายหลักคือการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติของ

อินเดีย (วรรณน์ชิฎา โอสถ, 2009) อย่างไรก็ดีสถานการณ์

การเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจน�าการ

ทหาร ความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน ท�าให้อินเดีย

และจีนหันมาให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติที่จะ

เกิดจากการร่วมมือเป็นหลัก โดยพยายามมองข้ามความ

ตึงเครียดในข้อขัดแย้งเรื่องเขตแดนที่ยืดเยื้อมานาน ท�าให้

ความสัมพันธ์ของอินเดียต่อจีนเป็นไปในลักษณะท่ีดีขึ้น

 2. การเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิของโลกและการร่วม

กลุ่มทางเศรษฐกิจหลังสงครามเย็น โดยแนวคิดในประเด็น

ความร่วมมือนี้ไม่จ�ากัดเฉพาะในประเด็นการเมืองระหว่าง

ประเทศ ประเด็นด้านด้านเศรษฐกิจก็เป็นอีกประเด็น

หนึ่งท่ีนานาชาติต่างให้ความส�าคัญ การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลง การเมือง

ระหว่างประเทศ น�าไปสู่การจัดระเบียบเศรษฐกิจ (New 

Economic Order) และการจัดระเบียบการค้าของโลก

ใหม่ (New Economic Order) โลกยุคใหม่มิได้มุ่งเน้นการ

ด�าเนินความสัมพันธ์ทางการทูตที่เน้นการทหารเพียงอย่าง

เดียวอีกต่อไป แต่ยังเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การ

ร่วมมือ การแข่งขัน ท�าให้การค้าขยายตัว เกิดการลงทุน

และการหมุนเวียนทางการเงินระหว่างประเทศ อินเดีย

เองจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
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โลกที่เปลี่ยนแปลง ผู้น�าประเทศของอินเดียในแต่ละสมัย

ต้ังแต่ช่วงหลังสงครามเย็นจึงมีจุดมุ่งหมายน�าพาอินเดีย

เข้าสู่การแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจโลก และพยายามน�าพา

ประเทศเข้าร่วมกลุ ่มทางเศรษฐกิจต่างๆ หลังสงคราม

เย็นส้ินสุดลง เกิดองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อ

ตอบสนองระเบียบโลกใหม่ เช่น องค์การการค้าโลก หรือ 

WTO (World Trade Organization) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมี

ส่วนส�าคัญในการผลักดันให้เกิดการค้าเสรีท�าให้เศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศขยายตัวและเกิดการแข่งขัน สิ่งนี้ท�าให้

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจมากขึ้น

เพื่อขจัดอุปสรรคทางด้านค้า น�าไปสู่การเปิดเสรีทางการ

ค้า การไหลเวียนและเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ โลกได้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจ

ใหม่ (Emerging Economies) ซึ่งเป็นประเทศที่เคยอยู่

ภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ เช่นอินเดีย และประเทศที่ยัง

คงปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์แต่มีพัฒนาการทาง

เศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว เช่น จีน ได้เข้าสู่การแข่งขันในระบบ

เศรษฐกจิโลก จากอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่าง

รวดเร็ว ท�าให้เกิดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน 

และแอฟริกาใต้ หรือท่ีรู้จักกันในนาม BRICS5 

ตำรำง 1

การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ของ BRICS กับกลุ่มประเทศ G7

 จากตาราง 1 แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ 

GDP ของ BRICS เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม G-7 ซ่ึงเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมชั้นน�าที่มีขนาดเศรษฐกิจรวมกัน

สัดส่วนมากกว่า 50% ของโลก โดยตารางด้านบนได้แสดง 

GDP ของกลุ่มประเทศ BRICS ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2007-2014  

นอกจากนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกใน ค.ศ. 2008 

ยงัเป็นสิง่ทีพ่สูิจน์การก้าวขึน้มามบีทบาททางเศรษฐกจิของ

ท้ังอินเดียและจีน นอกจากอินเดียและจีนจะมีความร่วม

มือกันภายใต้กลุ่ม BRICS แล้ว ท้ังสองประเทศยังมีความ

สัมพันธ์ทางการค้าแบบทวิภาคีระหว่างกัน ดุลการค้าท่ีเกิด

ขึ้นเป็นไปในรูปแบบที่จีนเป็นฝ่ายได้ดุล โดยใน ค.ศ. 2004 

อินเดียเป็นฝ่ายได้ดุลทางการค้าประมาณ 1.75 ล้านเหรียญ

สหรัฐ แต่ใน ค.ศ. 2008 อินเดียต้องเสียดุลการค้าให้กับจีน

ถึง 11 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ตำรำง 2

เปรียบเทียบมูลค่าการน�าเข้าและส่งออกของอินเดียต่อจีน

                                                                                                                          In Billion US $

Year Exports to China Imports from China Trade Deficit

2009 10.13 28.78 -18.65

2010 14.58 42.26 -26.67

2011 16.54 42.83 -36.28

2012 14.87 51.88 -37.01

2013 14.50 51.38 -36.88

2014 16.40 54.20 -37.80

 จากตารางแสดงว่าใน ค.ศ. 2009 อินเดียขาด

ดุลการค้าให้กับจีนถึง 18.65 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังขาด

ดุลต่อเน่ืองสูงถึง 37.80  ล้านเหรียญสหรัฐใน ค.ศ. 2014 

โดยความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอินเดียและจีนมีความ

ไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก ปริมาณการส่งออกของอินเดียไป

ยงัจนีประกอบไปด้วยแร่เหลก็และวตัถดุบิ ขณะทีอ่นิเดยีน�า

เข้าสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคจากจีน โดยจีนจะ

เป็นผู้ก�าหนดราคาและอินเดียมักเป็นผู้เรียกร้องให้ต่อต้าน

การค้าแบบทุ่มตลาดของจีนในองค์การการค้าโลก (World 

Trade Organization : WTO) อินเดียมีความกระตือรือร้น

ในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านความร่วมมือ

ในด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาสาธารณูปโภคและมี

เป้าหมายสร้างเศรษฐกิจภาพรวมให้เข้มแข็งและสามารถ

ต้านทานอ�านาจการค้าของจีนได้ สาเหตุที่ท�าให้จีนได้

เปรียบดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าเสมอคือ สินค้าของจีนมี

ราคาถูก โดยหลายประเทศได้แสดงความเห็นว่าจีนจงใจ

ตั้งราคาสินค้าให้ต�่ากว่าความเป็นจริง แต่สินค้าในหมวด

ไอทีและยารักษาโรค ยังเป็นสินค้าที่จีนยังไม่สามารถเจาะ

ตลาดอินเดียได้ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของ

โลกและการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่อินเดียและจีนเข้าไปมี

ส่วนร่วมน้ัน เป็นปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่ทีท่�าให้อนิเดยี

และจีนมุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างกันและมีความสัมพันธ์

ต่อกันดีขึ้น การเล็งเห็นผลประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศจะได้

จากความร่วมมือทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ ท�าให้ความสมัพนัธ์

ของอินเดียกับจีนในช่วง ค.ศ. 1991 – 2014 มีแนวโน้มไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น

 3. การข้ึนมามีอ�านาจของจีน (Rising China) 

เป็นปัจจัยที่ส�าคัญต่อการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง

อินเดียและจีน ในทศวรรษ 1990 จีนเป็นอีกหนึ่งประเทศ

ที่ก้าวขึ้นมามีบทบาทในเศรษฐกิจและการเมืองระหว่าง

ประเทศ การก้าวขึ้นมามีอ�านาจของจีนได้สร้างความกัง

วัลให้แก่อินเดีย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนี้

ยังท�าให้จีนมีงบประมาณมากพอท่ีจะลงทุนในการพัฒนา

กองทัพจนท�าให้อินเดียมองว่าการข้ึนมามีอ�านาจของจีน

นั้นเป็นภัยคุกคาม การขึ้นมามีอ�านาจของจีนทั้งระดับโลก

และระดับภูมิภาคมีความเช่ือมโยงต่ออินเดียในเรื่องความ

มั่นคงและเรื่องเศรษฐกิจ ดังนี้

  3.1. การขยายอ�านาจของจีนในมหา 

สุทรอินเดีย

 ในศตวรรษท่ี 21 จีนมีอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นมหาอ�านาจ

ทางเศรษฐกิจของโลก จีนมีการพัฒนาประเทศอย่างก้าว

กระโดด ดังจะเห็นได้จากการลงทุนในด้านสาธารณูปโภค 

การสร้างถนน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และเปิดรับการลงทุน

จากต่างชาติ จากรายงานของการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (The United Nations  

Conference on Trade and Development: UNTAD) 

เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 2003 ระบุว่าการลงทุนโดยตรง

จากต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI) ของจีน 

ค.ศ. 2002 อยู่ท่ี 53,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ FDI 

ของอินเดียอยู่ท่ี 3,440 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงหากเปรียบ

เทียบ FDI ของท้ังสองประเทศนั้นจะเห็นว่าจีนมีการลงทุน

จากต่างชาติเป็น 15.6 เท่าของอินเดีย โดย วริษฐ์ ลิ้มทอง
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กุล, (2004) ให้ความเห็นว่าขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น ท�าให้

จีนก้าวขึน้มาเป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกจิและมบีทบาทใน

การเมืองระหว่างประเทศรวมทั้งการเมืองในระดับภูมิภาค

มากขึ้น จีนเริ่มแสวงหาพันธมิตรในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

ของอินเดียเพื่อแผ่ขยายอิทธพลเข้ามาในมหาสมุทรอินเดีย 

เพื่อสร้างความมั่นคงในเส้นทางล�าเลียงพลังงานและปัจจัย

ต่างๆ จากตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรปและพื้นท่ีอื่นๆ 

จีนได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอินเดีย

ทั้งในประเทศที่อินเดียมีความขัดแย้งและมีผลประโยชน์

ร่วมอยู่ โดยจีนได้ด�าเนินการตามยุทศาสตร์ “แนวสายป่าน

แห่งไข่มุก” String of Pearls (ช่อฉัตร กระเทศ,2012) ซึ่ง

เป็นการด�าเนินการทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างฐานทัพเรือ

จากจีนตอนใต้ไปจนถึงปากีสถานในมหาสมุทรอินเดีย เพื่อ

รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและภารกิจของกองทัพ

เรือที่จะปฏิบัติการคุ้มครองและปกป้องผลประโยชน์ของ

จีนจากตะวันออกกลาง ให้รอดพ้นจากโจรสลัดบริเวณอ่าว

เอเดน ผ่านมหาสมทุรอนิเดยีมาจนถงึจนี โดยจนีได้ให้ความ

ช่วยเหลือทางการเงินและเทคนิคแก่หลายประเทศในแถบ

ชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ท�าให้เกิดการพัฒนาสิ่งอ�านวย

ความสะดวกทางทะเล เช่น ท่าเรือกวาดาร์ (Gwangdar 

Port) ในปากีสถาน, ท่าเรือจิตตากอง (Chittagong Port) 

ในบังคลาเทศ, ท่าเรือฮัมบันโตตา (Hambantota Port) 

ทางตอนเหนือของ ศรลีงักา และท่าเรอืทีเ่ชือ่มโยงสิง่อ�านวย

ความสะดวกทางทะเลในพม่า การสร้างท่าเรือตามเมือง

ต่างๆ บริเวณชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดียนี้ จีนจ�าเป็น

ต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศในเอเชียใต้ เพื่อ

ให้จีนสามารถเข้าถึงและใช้สิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ 

ทางทะเลได้ การกระท�าเหล่านี้สร้างความหวาดระแวงให้

แก่อินเดีย นอกจากนี้ผลผูกพันจากการเข้ามามีบทบาททาง

ยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศในเอเชีย

ใต้ยังปูทางให้จีนเข้าสู่ “สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาค

เอเชียใต้” (South Asian Association for Regional 

Cooperation) หรือ SAARC  โดยอินเดียต้องการกีดกัน

จีนไม่ให้เข้าร่วม SAARC แต่ในขณะเดียวกันปากีสถาน

กลับเห็นชอบที่จะดึงจีนเข้ามาในกลุ่มความร่วมมือนี้เพื่อ

ถ่สงดุลอ�านาจอินเดียในการแสดงบทบาทผู้น�าของภูมิภาค 

การที่จีนพยายามเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียใต้และ

มหาสมุทรอินเดียถือเป็นการช่วงชิงผลประโยชน์ในพื้นท่ี

ทางยุทธศาสตร์ที่อินเดียถือว่าตนเป็นมหาอ�านาจอยู่ แม้ว่า

จนีจะกล่าวเสมอว่าการเข้ามามบีทบาทของจนีในมหาสมทุร

อินเดียเป็นไปอย่างสันติและไม่เป็นภัยคุกคาม แต่อินเดียก็

ยังคงหวาดระแวงและจับตาดูท่าทีของจีน

 3.2. บทบาทของจีนในเวทีการเมืองระหว่าง

ประเทศ

 จีนยังใช้องค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาคและ

องค์กรระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างอ�านาจ

ของตนและกีดกันอินเดียไม่ให้เข้าร่วมให้องค์กรความ

ร่วมมือต่างๆ เพื่อโดดเดี่ยวอินเดียไม่ให้มีความสัมพันธ์กับ

ประเทศสมาชิกในองค์กร ในอดีตท่ีผ่านมาจีนต่อต้านมิให้

อนิเดยีเข้าร่วมในคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

(UN Security Council: UNSC) การประชุมสุดยอด

เอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก (Asia – Pacific  

Economic Cooperation: APEC) กลุ่มผู ้จัดหาอาวุธ

นวิเคลยีร์ (Nuclear Suppliers Group: NSG) และธนาคาร

พฒันาเอเชยี (Asian Development Bank: ADB) นอกจาก

นี้ อินเดียยังได้ต่อต้านจีนจากการเข้าร่วมในกรอบท�างาน

แบบพหุภาคี เช่น ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส�าหรับความ

ร่วมมอืหลากหลายสาขาทางวชิาการและเศรษฐกจิ (Bay of 

Bengal Initiative for Multisectoral Technical and 

Economic Cooperation: BIMTEC) การประชุมสุดยอด

กลุ่ม IBSA (India – Brazil - South Africa Dialogue 

Forum) และองค์กรความร่วมมือลุ ่มน�้าโขง – คงคา  

(Mekong – Ganga Cooperation : MGC) ท่ีอินเดียเป็น

ผู้มีบทบาทหลักในองค์กร

 จีนและอินเดียยังคงมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจีนมีความ

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับอาเซียนมาอย่างยาวนาน 

จึงท�าให้จีนมีข้อได้เปรียบในการด�าเนินความสัมพันธ์กับ

อาเซียน และเนื่องจากอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจ

เป็นตลาดใหญ่ มีจ�านวนแรงงานและก�าลังซื้อมาก ยิ่งท�าให้

จีนและอินเดียให้ความส�าคัญต่อการเข้ามามีบทบาทใน

ภูมิภาคนี้มากข้ึน 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกา

หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 โดยหลังการสิ้นสุดของ

สงครามเย็นได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ของระบบการเมือง

ระหว่างประเทศ กล่าวคือ มีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ

มากกว่าความมั่นคงทางการทหาร การทูตในช่วงเวลานี้มุ่ง
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เน้นให้ความส�าคัญกับด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยอินเดีย

และสหรัฐอเมริกามีการติดต่อกันทางเศรษฐกิจมากขึ้น เช่น 

การน�าเข้า การส่งออก และการลงทนุ การค้าและการลงทนุ

ระหว่างอินเดียกับสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลัง ค.ศ. 

1991

 สมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช โดย

เฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ 11 กันยายน ค.ศ. 2001  

สหรัฐอเมริกายิ่งด�าเนินความสัมพันธ์กับอินเดียอย่าง

ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นมากขึ้น เนื่องมาจากสหรัฐอเมริกา

ต้องการให้อินเดียเป็นพันธมิตรร่วมต่อต้านภัยจากการ

ก่อการร้าย นอกจากประเด็นเรื่องต่อต้านการก่อการร้าย

แล้ว ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช เล็งเห็นว่าอินเดีย

เป็นประเทศมหาอ�านาจในเอเชียที่มีศักยภาพทั้งทาง

เศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร สามารถใช้อินเดียมา

ถ่วงดุลอ�านาจกับจีนซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าจีนเป็น “คู่

แข่งทางยุทธศาสตร์” (strategic competitor) และเป็น

ภัยคุกคาม โดยสหรัฐอเมริกาได้กระชับความสัมพันธ์กับ

อินเดียในลักษณะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ทั้งทางการ

ทหาร การป้องกันประเทศ และการต่อต้านการก่อการร้าย 

รวมถึงการมีความร่วมมือระหว่างกันใน 4 ประเด็นส�าคัญ 

ได้แก่ ความร่วมมอืด้านอวกาศ การค้าเทคโนโลยขีัน้สงู การ

ป้องกันขีปนาวุธ และความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์

เพื่อพลเรือน ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้แสดงความต้องการที่จะ

สนับสนุนให้อินเดียขึ้นมาเป็นมหาอ�านาจในระดับโลก เพื่อ

ถ่วงดุลและสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน ความร่วมมือ

ด้านนิวเคลียร์ระหว่างอนิเดยีกบัสหรฐัอเมรกิาทีเ่กดิขึน้นีถ้อื

เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายนิวเคลียร์อย่างมีนัยยะส�าคัญ 

เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเคยกดดันให้อินเดียลงนามในสนธิ

สัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (Non-Proliferation 

Treaty: NPT) และมกีารต่อต้านการทดลองระเบดินวิเคลยีร์

ของอินเดียอย่างรุนแรง แต่เมื่อมาถึงสมัยประธานาธิบดี

จอร์จ ดับเบิลยู บุช สหรัฐอเมริกากลับหันมามีนโยบายให้

ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์กับอินเดีย และเปิด

โอกาสให้อินเดียได้เข้าถึงเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวเคลียร์

ของสหรัฐอเมริกาได้เป็นครัง้แรกในรอบ 30 ปี โดยไม่ต้องลง

นามในสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ การยอม

ลดความแข็งกร้าวบางส่วนของสหรัฐอเมริกาในประเด็นนี้

ถือเป็นการขจัดอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับ

สหรัฐอเมริกาที่มีมาเป็นเวลานาน จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยเรื่อง

สหรฐัอเมรกิาเป็นปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่ทีม่ผีลต่อการ

ด�าเนินความสัมพันธ์อินเดียต่อจีน ความต้องการให้อินเดีย

เป็นพนัธมติรและเป็นมหาอ�านาจในภมูภิาคทีถ่่วงดลุอ�านาจ

และสกัดก้ันการขยายอิทธิพลของจีนอย่างท่ีสหรัฐอเมริกา

มุ่งหวังนั้น เป็นความท้าทายส�าคัญท่ีอินเดียต้องพึงระวังใน

การด�าเนินนโยบายต่างประเทศ

 นอกจากปัจจัยภายนอกท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว 

ยังมีปัจจัยภายในของอินเดีย ที่มีส่วนท�าให้ความสัมพันธ์

ระหว่างอินเดียกับจีนแต่ต่างไปจากสมัยสงครามเย็น กล่าว

คือ

 1. ปัจจัยการเมืองภายในอินเดีย หลังการล่ม

สลายของสหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดของสงครามเย็น 

การด�าเนินนโยบายต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีอินเดีย

ในแต่ละสมัยยังคงยึดหลักการเนรูห์ ซ่ึงเป็นการด�าเนิน

นโยบายต่างประเทศแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เพื่อตอบสนอง

ผลประโยชน์แห่งชาติตามแนวความคิดแบบอุดมคตินิยม 

(Idealism) ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากมหาตมะ คานธี โดยใช้

ความส�าคัญกับทั้งผลประโยชน์ส่วนตน (Self Interest) 

และผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆ จึงท�าให้นโยบายต่าง

ประเทศของรัฐบาลชุดนี้มีลักษณะสนับสนุนหลักการไม่

ฝักใฝ่ฝ่ายใด เน้นหลักปัญจศีล ลดอาวุธนิวเคลียร์ ปรับ

ความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เช่น เนปาล ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฏาน มัลดีฟส์ ผ่อนปรน

ความขัดแย้งท่ีมีกับปากีสถาน มีนโยบายลดนิวเคลียร์เพื่อ

สันติ สนับสนุนองค์การสหประชาชาติ และพัฒนาความ

สัมพันธ์กับประเทศโลกท่ีสาม รวมไปถึงมีนโยบายในการ

ปรับความสัมพันธ์กับจีนให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ต่อมา

นายกุจรัล หลังจากได้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงสั้นๆในช่วง

เดือนเมษายน ค.ศ. 1997- เดือนมีนาคม ค.ศ. 1998 ได้

ออก “หลักการกุจรัล” (Gujral Doctrine) ซ่ึงมีหลักการที่

มองประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นมิตร มุ่งเน้นพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างกัน มีความเคารพและไม่แทรกแซงกิจการ

ภายในอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกัน 

และให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาท่ีมีต่อกันอย่างสันติ 

จุดมุ่งหมายของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดนี้ล้วน

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วย

ความยุติธรรมและเท่าเทียม ซ่ึงก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ

เพราะในช่วงเวลานีอ้นิเดยีมคีวามสมัพนัธ์ทีด่ขีึน้กบัประเทศ

เพื่อนบ้านในเอเชีย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป รวมไปถึง
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จีนด้วย ภายหลังรัฐบาลของนายกุจรัล นายอตัล พิหารี วัช

ปายี สังกัดพรรคภาระติยะ ชะนะตะ หรือ พรรค BJP ได้

ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง 2 สมัย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 

ค.ศ. 1998 จนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2004 ในสมัยแรก

ของการด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีนายอตัล พิหารี วัชปา

ยี ยังคงมีนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในขณะเดียวกันอินเดีย

มุ่งเน้นการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

จนท�าให้เกิดการทดลองนิวเคลียร์ขึ้นใน ค.ศ. 1998 ท�าให้

สถานการณ์การเมอืงระหว่างอนิเดียและปากสีถานตึงเครยีด

และถูกคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาและประ

เทศอื่นๆ และในช่วงที่นายอตัล พิหารี วัชปายี เป็นนายก

รัฐมนตรีสมัยที่ 2 อินเดียได้มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับ

ประเทศโลกที่สาม และมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้แก่ประเทศ โดยมุ่งสานสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐ 

รัสเซีย ยุโรปและจีน และยังมีความร่วมมือกับเพื่อนบ้าน

ในเอเชียใต้ รวมไปถึงอินเดียยังคงมีเป้าหมายในการเป็น

สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

 ในเดือนพฤษภาคม 2004 จนถึงเดือนพฤษภาคม 

ค.ศ. 2014 พรรคคองเกรสได้เป็นผู้น�าในการจัดตั้งรัฐบาล 

โดยมีนายมานโมฮัน ซิงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี อินเดียมี

การด�าเนินนโยบายต่างประเทศอย่างอิสระ โดยมุ่งเน้น

ผลประโยชน์แห่งชาติ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่าง

ประเทศ และส่งเสริมในโลกมีหลายขั้วอ�านาจ โดยยังคง

ด�าเนินนโยบายมองตะวันออก ประกอบกับการสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศ

ตะวันตก รัสเซียและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมากขึ้น จะ

เห็นได้ว่านโยบายต่างประเทศของอินเดียในสมัยต่างๆ ไม่

ได้มีเน้ือหาสาระที่แตกต่างกันมากนัก หลักการที่ส�าคัญคือ

หลักการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดซึ่งมีแนวคิดมาจากเนรูห์ หลักปัญ

ศีลและมุ่งเน้นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันจะน�าไปสู่ความ

ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั้งมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกา 

รัสเซีย จีน และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียใต้

 2. การปฏิรูปและการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ใน

ยุคหลังสงครามเย็นท�าให้อินเดียที่เคยด�าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หันนโยบายปรับระบบเศรษฐกิจ

ของอินเดียจากระบบสังคมนิยมมาเป็นการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจหรือทุนนิยม (Pro-liberalization) โดยอินเดีย

ได้ท�าการปฏิรูปเศรษฐกิจโดยประกาศใช้ “นโยบาย

เศรษฐกิจใหม่” (New Economic Policy) โดยใช้ระบบ

กลไกตลาด ลดอุปสรรคข้ันตอน ลดเครื่องกีดกันทางการ

ค้า การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) โดยใช้เอกชน

เข้ามามีบทบาทในการท�าธุรกิจแทนรัฐ เปิดรับกระแส 

โลกาภวิตัน์ (Globalization) ให้บรรษทัต่างชาตเิข้ามาลงทนุ

ในอินเดียได้อย่างเสรี ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

รวมทั้งผ่อนปรนกฏระเบียบต่างๆ ให้เอื้อแก่การลงทุน ผล

ของการเปลีย่นแปลงนีท้�าให้เศรษฐกจิของอนิเดยีฟ้ืนตวัและ

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและเปิด

เสรีทางเศรษฐกิจดังกล่าว ท�าให้เศรษฐกิจอินเดียเติบโตขึ้น 

7% จาก ค.ศ. 1994 – 1997 การลงทุนในอินเดียเพิ่มขึ้น 

68% จาก 1991 เป็น 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน ค.ศ.  

1996 – 1997 การท่ีอินเดียหันมาเป็นประเทศท่ีมีการใช้

เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เน้นการสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่

ประชาชนในประเทศ ท�าให้อินเดียหันมาด�าเนิน “นโยบาย

มองตะวันออก” โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กลุ่มประเทศอาเซียน) 

ซ่ึงเป็นประเทศกลุ่มเป้าหมายเดียวกับจีน และการมีความ

สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอินเดียกับจีนเพิ่มมากขึ้นนั้น

ในช่วงหลัง ค.ศ. 1991 นั้นล้วนเป็นผลมาจากการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยภายในของอินเดียที่ส่งผลต่อ

การด�าเนินความสัมพันธ์กับจีนในช่วง ค.ศ. 1991 – 2014

 3. นโยบายมองตะวันออก (Look East Policy) 

เป็นนโยบายท่ีอินเดียหันมาให้ความส�าคัญกับทางฝั่งตะวัน

ออกของอินเดียมากข้ึน โดยเริ่มความสัมพันธ์กับกลุ ่ม

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นโยบายมองตะวัน

ออกนี้ถูกประกาศใช้ในสมัยนายกรัฐมนตรีพีวี นรสิงหะ 

ราว ใน ค.ศ. 1991 โดยนายนรสิงหะ ราว ได้ตระหนักว่า

หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น ได้แก่ 

สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย มีความเจริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากและด้วยความส�าคัญทาง

ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ก�าลังจะท�าให้บทบาทการเมืองโลกโน้มเอียง

จากประเทศในแถบยุโรปไปสู่ประเทศในภูมิภาคนี้ ด้วยเหตุ

นี้อินเดียจึงต้องการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 

ความมั่นคง และการเมืองกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

และเอเชีย-แปซิฟิค ต่อมานายกรัฐมนตรีอินเดียสองท่าน 

คือ นายอตัล พิหารี วัชปายี และนายมานโมฮัน ซิงห์ ได้

ด�าเนินนโยบายมองตะวันออกเรื่อยมา โดยเน้นความเช่ือม

โยงทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับประเทศใน
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน

การเมืองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค รวมถึงจีน ญี่ปุ่น และ

เกาหลีใต้ ส่ิงนี้ยังเป็นการเสริมสร้างบทบาททางการเมือง

ของอินเดียในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคอีกด้วย อินเดียด�าเนิน

นโยบายมองตะวันออกมาเป็นระยะเวลา 23 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 

1991 – 2014 ความส�าเร็จในการร่วมมือกันระหว่างอินเดีย

และจีนจากนโยบายคือ กรอบความริเริ่มคุนหมิงท่ีเริ่มการ

ประชุมใน ค.ศ. 1999 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานและเศรษฐกิจ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างประชาชน

ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่เชื่อมกับภาคตะวันออก

เฉียงเหนืออินเดีย บังกลาเทศและเมียนมาร์ ที่ส่งผลต่อ

ความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน พลังงาน การ

คมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิก โดย

ความร่วมมือท่ีประสบความส�าเร็จมากในช่วงนี้ คือ การ

ประกาศให้ ค.ศ. 2006 เป็นปีแห่งมิตรภาพระหว่างอินเดีย

และจนี โดยมกีารประกาศความร่วมมอืระหว่างกนัทางด้าน

ยุทธศาสตร์ ในโอกาสที่ประธานาธิบดีหูจิ่นเทาของจีนเดิน

ทางเยือนอินเดีย จะเห็นได้ว่านโยบายมองตะวันออกของ

อินเดียท�าให้อินเดียและจีนมีความร่วมมือระหว่างกันผ่าน

กรอบความร่วมมือในเวทีการเมืองระดับภูมิภาค และปรับ

นโยบายให้มีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น

กำรอภิปรำยผล
 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนระหว่าง ค.ศ. 

1991- 2014 ถูกก�าหนดด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยหลังการล่มสลายของ

สหภาพโซเวียตและการสิ้นสุดของสงครามเย็น ผู้น�าของ

อินเดียในทุกสมัยยังคงด�าเนินนโยบายต่างประเทศโดยใช้

หลักการเนรูห์ ซึ่งเป็นการด�าเนินนโยบายต่างประเทศแบบ

ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เพื่อตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติ เน้น

หลักปัญจศีล ปรับความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศโลกท่ี

สาม รวมไปถึงมีนโยบายในการปรับความสัมพันธ์กับจีน

ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และหลังจากที่อินเดียมีระบบ

เศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาเป็นเวลานาน ท�าให้เศรษฐกิจ

ภายในประเทศตกต�่า อินเดียจึงต้องด�าเนินนโยบายปรับ

ระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยเปลี่ยนจากระบบสังคมนิยมมา

เป็นการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจหรือทุน โดยใช้ระบบกลไก

ตลาด ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการท�าธุรกิจแทนรัฐ 

เปิดรับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ให้บรรษัท

ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอินเดียได้อย่างเสรี บวกกับนโยบาย

มองตะวันออก ท�าให้อินเดียและจีนมีความร่วมมือกันทาง

เศรษฐกิจและความร่วมมือด้านต่างๆ ผ่านกรอบความร่วม

มอืในเวทกีารเมอืงระดบัภมูภิาคมากขึน้ ประกอบกบับรบิท

โลกท่ีเปลี่ยนไป ความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ได้ถูกลด

ความส�าคัญลงและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการกินดีอยู่ดีของประชาชนมากข้ึน ท�าให้การด�าเนิน

นโยบายใดๆ ของอินเดียต่อจีนนั้นได้ค�านึงถึงผลประโยชน์

แห่งชาติของอินเดียเป็นหลัก

 ส�าหรับปัจจัยภายนอกนั้น ถือเป็นปัจจัยที่มีผล

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนอย่างมาก โดย

ผู้วิจัยมองว่า ผลจากวิจัยที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าปัจจัย

ภายนอกมีความส�าคัญและมีน�้าหนักในการด�าเนินความ

สัมพันธ์ระหว่างอินเดียต่อจีน ใน ค.ศ. 1991 – 2014 

มากกว่าปัจจัยภายใน เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นเป็น

แรงผลักดันให้ผู ้น�าแต่ละสมัยด�าเนินนโยบายต่อจีนตาม

สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ี

เปลีย่นแปลงไป ระบบการเมอืงโลกทีเ่ปลีย่นไปท�าให้อนิเดยี

เริ่มมีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศมากขึ้น โดยได้

เริ่มกระชับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ รวมถึงจีน โดย

ท้ังสองประเทศพยายามมองข้ามความตึงเครียดในข้อขัด

แย้งเรื่องเขตแดนที่ยืดเยื้อมานานและหันมาให้ความส�าคัญ

กับการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ แต่การข้ึนมามีอ�านาจของ

จีนและการขยายอ�านาจเข้ามาในมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็น

เขตอิทธิพลของอินเดีย ตลอดจนความพยายามในการสาน

สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านของอินเดีย ท�าให้อินเดีย 

มองว่าจึนพยายามช่วงชิงความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์

และคุกคามอินเดีย อีกปัจจัยหนึ่งท่ีส�าคัญต่อความสัมพันธ์

อินเดียต่อจีน คือหลังเหตุการณ์11 กันยายน ค.ศ. 2001 

สหรฐัอเมรกิาได้ด�าเนนิความสมัพนัธ์กบัอนิเดยีอย่างใกล้ชดิ

และแน่นแฟ้นมากข้ึน เนื่องมาจากสหรัฐอเมริกาต้องการ

ให้อินเดียเป็นพันธมิตรร่วมต่อต้านภัยจากการก่อการร้าย

และเป็นมหาอ�านาจในภูมิภาคที่ถ่วงดุลอ�านาจและสกัดกั้น

การขยายอิทธิพลของจีน ท�าให้เกิดความท้าทายในความ

สัมพันธ์ระหว่างอินเดียและจีนขึ้น โดยการด�าเนินความ

สัมพันธ์ระหว่างอินเดียต่อจีนนั้น ยังตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความตระหนักถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส�าคัญ อย่างไร

ก็ตามบรรยายกาศการเมืองระหว่างประเทศท่ีเน้นความ
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ร่วมมือกัน ท�าให้อินเดียและจีนยังคงมีความพยายามใน

การด�าเนินความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาค้นคว้าผ่านเอกสารหลักฐานต่างๆ 

พบว่านักวิเคราะห์หลากหลายส�านักยังคงมีความเห็นต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียต่อจีนในแนวคิดที่แตกต่าง

กันไป เน่ืองจากความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียต่อจีน ใน

ช่วงเวลาที่ศึกษานั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม

สถานการณ์ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยความเห็น

และข้อเสนอแนะว่าอนิเดยีและจนีควรมคีวามร่วมมอืกนัใน

ดา้นสังคมและวัฒนธรรมมากขึน้ เพื่อประสานความขดัแยง้

ทางด้านพรมแดนท่ีเคยมมีาในอดีต โดยให้แก่ประชาชนทีอ่ยู่

ในพื้นที่ความขัดแย้งดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันผ่านความ

ร่วมมือการค้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ และควรพัฒนา

พื้นท่ีท่ีมีความขัดแย้งให้กลายเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ โดย

อยู่ภายใต้การดูแลของท้ังสองประเทศ โดยท้ังอินเดียและ

จีนอาจจัดตั้งกรอบความร่วมมือว่าด้วยการแก้ไขความขัด

แย้งทางด้านดนิแดนข้ึนมาเพือ่แก้ไขปัญหานีโ้ดยเฉพาะ โดย

ผู้วิจัยยังมีความคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองประเทศ

น่าจะมีแนวโน้มที่ดีในอนาคต เนื่องจากโลกในปัจจุบันเน้น

เศรษฐกิจน�าการทหาร แม้ปัญหาเรื่องเขตแดนระหว่าง

อินเดียและจีนจะยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่ท้ังสองประเทศ

จะยังให้ความส�าคัญต่อการร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจระหว่างกัน สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเล่มนี้

จะท�าให้ผู้อ่านเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและ

จีน และน�าไปวิเคราะห์ต่อยอดและพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศท้ังสองได้อย่างมีระบบ
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้ปกครองและ

ชุมชน กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง เขต 1 และการสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสินปีการศึกษา 2560 จ�านวน 136 คน เครื่อง

มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้น

ตอน ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยด้านผู้บริหารปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน และการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และ

ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน โดย

รวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน เรียงล�าดับจากตัวพยากรณ์ท่ีดีท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (X
3.1

) การ

จัดบุคลากรทางด้านวิชาการ (X
1.4

) ความรู้เรื่องหลักสูตรและการสอน (X
2.1

) การสนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชน (X
3.3

) 

ความรู้เรื่องการบริหารงานวิชาการ (X
1.1

) และความร่วมมือระหว่างครู (X
2.3

) 4) สมการพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน ในรูปสมการคะแนนดิบ ดังนี้ Ŷ  = .312 + .227 (X
3.1

) + 

.148(X
1.4

) + .188(X
2.1

) + .249(X
3.3

) + .137(X
1.1

) + .127(X
2.3

)

ค�ำส�ำคัญ: การบริหารงานวิชาการ, โรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน

Abstract

 The purposes of this research were to study the relationship between the factors of  

executives, teachers, parents and communities, and academic administration of Primary schools in the 

Taksin group under Rayong Primary Educational Service Area Office 1, and to develop the prediction 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรงำนวิชำกำรของโรงเรียนประถมศึกษำในกลุ่มตำกสิน

สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง เขต 1
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equation of the factors affecting academic administration of Primary schools in the Taksin group. The 

samples were 136 personnel in Primary schools in the Taksin group, in the academic year of 2017. 

The instrument used for collecting data was five scale rating questionnaire. The data were analyzed 

by a computer program; using mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation, 

multiple regression analysis and stepwise multiple regression analysis. The research results were as 

follows (1) The factors of executives, teachers, parents and communities, and academic administration 

of Primary schools in the Taksin group, both as a whole and in each particular aspect, were found 

at a high level (2) The factors of executives, teachers, parents and communities related to academic 

administration of Primary schools in the Taksin group at high level with the .01 level of significance (3) 

Factors that can predict the academic administration of Primary schools in the Taksin group, sorting 

from the best predictors is the participation of parents and communities (X
3.1

), organizing academic 

personnel (X
1.4

), knowledge of curriculum and teaching (X
2.1

), support of parents and communities 

(X
3.3

), knowledge of academic administration (X
1.1

), and cooperation between teachers (X
2.3

). 4) The 

prediction equation of the factors those affected the academic administration of Primary schools in 

the Taksin group, can be composed with the following equation: Ŷ  = .312 + .227(X
3.1

) + .148(X
1.4

) + 

.188(X
2.1

) + .249(X
3.3

) + 137(X
1.1

) + .127(X
2.3

)

Keywords: Academic administration, School in Taksin group

บทน�ำ
 การศึกษาถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีวิต

ของมนุษย์เพื่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โรงเรียนซึ่งเป็น

องค์กรที่ท�าหน้าที่ในการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จึงต้องพัฒนาองค์กรให้พร้อม 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แต่

ปัจจุบันพบว่า การจัดการศึกษาทุกระดับประสบปัญหา

ส�าคัญ คือ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต�่า 

หลักสูตรมีเนื้อหาสาระแน่นเกินไป และใช้เหมือนกันหมด 

โดยไม่ค�านึงถึงบริบทของสถานศึกษา กระบวนการเรียน 

การสอนยังยึดหลักการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่ผู้เรียน 

เน้นการท่องจ�ามากกว่าการฝึกให้ผู ้เรียนมีทักษะการคิด

วิเคราะห์ การแก้ปัญหาจากสถานการณ์หรือประสบการณ์

จริง หนังสือเรียนเป็นเพียงแบบฝึกหัดที่มีค�าตอบเพียงค�า

ตอบเดียวแทนที่จะเป็นค�าถามแบบปลายเปิด ครูผู ้สอน

ยังยึดติดกับวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ทั้งที่หลักสูตร

ปัจจุบันเน้นการคิดวิเคราะห์ แต่วิธีสอนยังไม่สอนให้ผู้เรียน

มีทักษะดังกล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาบางส่วนยังไม่ได้รับ

การอบรมให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ 

ความเข้าใจในการบรหิารงาน ท�าให้ขาดทกัษะในการบริหาร

และการจัดการด้านการศึกษา (ส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2553, น. 10) การจัดการศึกษาของโรงเรียน

จะมีประสิทธิภาพและส�าเร็จตามเป้าหมายนั้น จ�าเป็น

ต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ปกครอง

นกัเรยีน ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และองค์กร 

ต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

(พนิจดา วีระชาติ, 2542, น. 26) ซ่ึงโรงเรียนประถมศึกษา

ในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาระยอง เขต 1 มีความมุ่งหมายเพื่อท่ีจะท่ีมุ่งพัฒนา

ผู ้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมท่ีจะท�า

ประโยชน์ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าท่ีของตน ใน

ฐานะพลเมืองดีโดยให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานใน

การด�ารงชวีติ ทนัต่อการเปลีย่นแปลง มสีขุภาพสมบรูณ์ ทัง้

ร่างกาย และจิตใจ ท�างานเป็น และครองชีวิต อย่างสงบสุข

 การจัดการศึกษาในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน
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ตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 ประกอบด้วย สถานศึกษา จ�านวน 14 

โรงเรียน ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะเป็นเพราะ

ขาดปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานวิชาการ ท�าให้งาน

วิชาการยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามแต่ละ

โรงเรยีนยงัมคีวามแตกต่างกนัมากในหลายประการ ถงึแม้ว่า

ผูบ้รหิารจะให้ความส�าคญักบังานวชิาการอย่างมากเพยีงใด

ก็ตาม ยังพบว่า โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีปัญหาในด้านการ

บริหารที่แตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน แต่ปัญหาที่

คล้ายคลึงกัน คือ ครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อในการจัดการ

เรียนการสอน การขาดแคลนครูสายปฏิบัติการสอน ซ่ึงมี

สาเหตุมาจากการแต่งต้ังย้าย การตัดโอนอัตราต�าแหน่ง 

การเข้าสู่โครงการเปลี่ยนเส้นทางสู่ชีวิตใหม่ การเกษียณ

อายุราชการ การได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งที่สูงขึ้น และ

สาเหตทุีท่�าให้คณุภาพการบรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนมี

ประสิทธิภาพต�่านั้น อาจเป็นเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 

การเรียนขาดความเสมอภาคทางการศึกษา กฎระเบียบไม่

เอื้อต่อการบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอน

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประสบปัญหาหลาย

อย่างท�าให้คุณภาพของนักเรียนอยู่ในระดับไม่เป็นที่น่า

พอใจ และต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน

วิชาการอีกมาก ประกอบกับสภาพสังคม และวัฒนธรรม

ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้รูป

แบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหาร

จัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแสแห่งความ

เป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขการ

ปรับเปล่ียนการแข่งขัน เพื่อสร้างข้อได้เปรียบ และความ

มุ่งมั่นของสังคม ที่ด�าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมี

ความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงการวิชาชีพ 

โดยเฉพาะด้านการศึกษา (ธีระ  รุญเจริญ, 2549, น. 17) 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท�าวิจัย

เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถาน

ศึกษาในกลุ่มโรงเรียนตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางการ

วางแผนการด�าเนินงานวิชาการแก่ผู้วิจัยและสถานศึกษา

อื่น ๆ หรือน�าไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาผู้บริหารและครู

ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารงานวิชาการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้

เรียนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 2. เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใน

กลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาระยอง เขต 1

 4. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา โดย

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งผู ้วิจัยเห็นว่าการบริหารงาน

วิชาการ เป็นงานที่ผู้บริหารต้องใช้ความพยายามและความ

สามารถอย่างมาก เพื่อน�าคณะผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องด�า

เนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประสานงานการน�า

ทรัพยากรมาใช้ในกระบวนการบริหารให้การบริหารงาน

วิชาการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การบริหารงาน

วิชาการจึงเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารโรงเรียน โดย

ผู้วิจัยได้น�ามาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ มาวิเคราะห์และการ

สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในการ

ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา

ในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาระยอง เขต 1 (กรมวิชาการ, 2550; จุไรรัตน์ สุดรุ่ง, 

2549; ธีระ รุญเจริญ, 2549) ได้ดังนี้ 1) ด้านผู้บริหาร 2) 

ด้านครู และ 3) ด้านผู้ปกครองและชุมชน ส่วนการบริหาร

งานวิชาการได้ศึกษาแนวคิดขอบข่ายของงานวิชาการตาม

หลกัการของหน่วยงานทางการศกึษา เอกสารและงานวจิยัที่

เกีย่วข้องและน�ามาสงัเคราะห์เป็นในการบรหิารงานวชิาการ
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ของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (กระทรวง

ศึกษาธิการ, 2547; สันติ บุญภิรมย์, 2552; ส�านักงานส่ง

เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 

2553) ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และ

เทียบโอนผลการเรียนรู้ 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 6) การนิเทศภายในสถานศึกษา และ 7) การพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

   ตัวแปรต้น          ตัวแปรตำม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์กับการบริหาร

งานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในกลุม่ตากสนิ สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 2. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน สามารถพยากรณ์การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ได้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 1. ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

ในโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 14 โรงเรียน จ�านวน 202 คน

 2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ครแูละบคุลากรทีป่ฏบิตังิาน

ในโรงเรยีนประถมศกึษาในกลุม่ตากสนิ สงักดัส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยก�าหนดขนาด

กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 
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& Morgan, 1970, pp. 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 136 

คน จากนั้นด�าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified 

random sampling) โดยใช้โรงเรียนเป็นเกณฑ์

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้แบ่งเป็น 

4 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้บริหาร 

แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านครู แบบสอบถามเกี่ยว

กับปัจจัยผู ้ปกครองและชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยว

กับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท (Likert, 1967, p. 247) โดยผู้วิจัยได้

น�าเสนอแบบสอบถามต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความ

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และตรวจสอบ

ความถกูต้องของภาษา เมือ่ผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาตรวจสอบ

ตามแบบประเมินแล้ว ผู้วิจัยจึงน�าผลที่ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

ไปวิเคราะห์รายข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item-objective 

congruence: IOC) อยู่ระหว่าง .60-1.00 ซึ่งทุกข้อค�าถาม

สามารถน�าไปใช้วิจัยได้ เนื่องจากผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด แล้ว

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ใช้กับครูและ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

ในการวิจัย จ�านวน 30 คน แล้วน�าแบบสอบถามที่ทดลอง

ใช้ไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์หาค่า

อ�านาจจ�าแนกรายข้อ (Discrimination) ด้วยวิธีการหา

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s  

product moment correlation coefficient) ระหว่าง

คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) 

ทั้งนี้โดยเลือกข้อท่ีมีค่าอ�านาจจ�าแนกตังแต่ 0.20 ข้ึนไป 

สามารถน�าไปใช้เป็นข้อค�าถามได้ และหาค่าความเช่ือมั่น

โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) 

ของครอนบาค (Cronbach,1990, pp. 202-204) ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้บริหาร มี

ค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.52-0.80 และมีค่าความ

เชื่อมั่น เท่ากับ 0.94

 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านครู มีค่า

อ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.48-0.87 และมีค่าความเช่ือ

มั่น เท่ากับ 0.94

 3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านผู้ปกครองละ

ชุมชน มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.59-0.83 และมีค่า

ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.93

 4. แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียน มีค่าอ�านาจจ�าแนกอยู่ระหว่าง 0.69-0.89

และมีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.98

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้

ด�าเนินการโดยการจัดส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง

ด้วยตนเองและส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้บรรจุซองแต่ละ

ชุดอย่างมิดชิดพร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยเพื่อ

ให้ส่งคืนตามก�าหนด และติดตามเก็บแบบสอบถามคืน

เพื่อให้ได้แบบสอบถามครบจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนด

ไว้  โดยผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืน ปรากฏว่า 

มีแบบสอบถามท่ีมีความถูกต้องและสมบูรณ์ จ�านวน 136 

ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วจึงน�าแบบสอบถามท่ีตรวจ

สอบความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมาด�าเนินการวิเคราะห์

ข้อมูลตามข้ันตอนของการวิจัยต่อไป

 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1. ศึกษาปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน และการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สถิติท่ีใช้ คือ 

ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู ้บริหาร 

ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านผู ้ปกครองและชุมชนกับ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่ม

ตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1สถิติท่ีใช้ คือ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ

เพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation 

coefficient)

 3. วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรที่ส่งผลต่อการ

บรหิารงานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในกลุม่ตากสิน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 

1 โดยสถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

ข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis)
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ผลกำรวิจัย
 1. ปัจจัยด้านผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ คุณลักษณะของ

ผู้บริหาร การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ ความรู้เรื่องการ

บริหารงานวิชาการ ตามล�าดับ

 2. ปัจจยัด้านครทูีส่่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการ

ของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือระหว่าง

ครู และความรู้เรื่องหลักสูตรและการสอน ตามล�าดับ

 3. ปัจจัยด้านผู ้ปกครองและชุมชนที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ในกลุ่ม

ตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียง

ล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและชุมชน การสนับสนุนของผู้ปกครองและ

ชุมชน และฐานะเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ตามล�าดับ

 4. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถม

ศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ

แรก ได้แก่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการวัดผล 

ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ตามล�าดับ

 5. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์กับการบริหาร

งานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในกลุม่ตากสนิ สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

โดยรวมอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01

 6. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน ที่สามารถพยากรณ์การบริหาร

งานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในกลุม่ตากสนิ สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

เรียงล�าดับจากตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ การมีส่วนร่วม

ของผู้ปกครองและชุมชน (X
3.1

) การจัดบุคลากรทางด้าน

วิชาการ (X
1.4

) ความรู้เรื่องหลักสูตรและการสอน (X
2.1

) การ

สนับสนุนของผู้ปกครองและชุมชน (X
3.3

) ความรู้เรื่องการ

บรหิารงานวชิาการ (X
1.1

) และความร่วมมอืระหว่างคร ู(X
2.3

) 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณท้ัง 6 ด้าน เท่ากับ 

0.921 และสามารถพยากรณ์ร่วมกันได้ร้อยละ 91.80

 ซ่ึงปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน สามารถพยากรณ์การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในรูปสมการคะแนน

ดิบ ดังนี้

 Ŷ  =  .312 + .227 (X
3.1

) + .148 (X
1.4

) + 

.188 (X
2.1

) + .249 (X
3.3

) + .137 (X
1.1

) + .127 (X
2.3

)

 หรือในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน ดังนี้

 Ẑ  = .198 (Z
3.1

) + .118 (Z
1.4

) + .154 (Z
2.1

) 

+ .218 (Z
3.3

) + .120 (Z
1.1

) + .115 (Z
2.3

)

อภิปรำยผล
 1. ปัจจัยด้านผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยผู้บริหารโรงเรียน

เป็นผู้มีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี สามารถน�าความรู้เรื่อง

การบริหารงานวิชาการมาการพัฒนาครูท่ีรับผิดชอบงาน

ด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้

บรหิารสถานศกึษาเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะส่งผลต่อการบริหาร

งานวิชาการเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึงเป็นงานหลักของสถานศึกษา 

โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู ้ท่ีมีความรู ้ ความ

สามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี มีภาวะผู้น�าทาง

วิชาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมีวิสัยทัศน์

ก้าวไกล มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบ

อย่างท่ีดี สอดคล้องกับงานวิจัยของไกรวัลย์ รัตนะ (2558) 

ได้ศกึษาบทบาทของผูบ้รหิารสถานศกึษาในการบรหิารงาน

วิชาการ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความ

คิดเห็นต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหาร

งานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 2. ปัจจยัด้านครทูีส่่งผลต่อการบรหิารงานวชิาการ
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ของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและ

รายด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยครไูด้มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง

การจดัท�าหลกัสูตรสถานศกึษาเป็นอย่างด ีมส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูเป็นปัจจัยส�าคัญท่ี

ท�าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้

ต้ังไว้ โดยครูน้ันจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี

ความน่าสนใจดึงดูดผู้เรียน ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเมื่อ

มีปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ  

อย่างเต็มความสาสมารถ มีความรู้สึกที่ดี รักและเมตตา

กรุณาต่อนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน มีคุณธรรมจริยธรรม 

เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน

ร่วมงาน ผู้ปกครอง และชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ

วีระศักดิ์  วงศ์อินทร์ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า การมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานวิชาการของครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. ปัจจัยด้านผู ้ปกครองและชุมชนที่ส่งผลต่อ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่ม

ตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย

ผู ้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน

การจัดบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเป็นอย่างดี ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะ ผู้ปกครองและชุมชนเป็นปัจจัยที่มีความ

ส�าคัญต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเป็นอย่าง

มาก  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องให้ผู้ปกครอง

และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนใน

การจัดการศึกษา สถานศึกษาต้องท�างานร่วมกับชุมชนเพื่อ

สร้างความเขม็แขง็ให้ชมุชน เปิดโอกาสให้บคุคลในชมุชนได้

ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ และร่วมด�าเนินการใน

กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของกาญจนา เอียด

สุย (2560) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ

จัดการศึกษาโรงเรียนเขาชัยสน อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัด

พัทลุง ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ใน

ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

 4. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถม

ศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบั

มาก โดยโรงเรยีนให้ความส�าคญัของการบรหิารงานวชิาการ

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

และการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นงานหลัก

หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะ

เป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ

พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ

เก่ียวข้องกับหลักสูตรการจัดโปรแกรมการศึกษาและการ

จัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและ

เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับ

ของสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเก่ียวข้อง โดยทางตรงหรือทาง

อ้อมก็อยู่ที่ลักษณะของงานนั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ

อภิชิต สุภรัมย์ (2556) ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมและรายด้านส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติ

อยู่ในระดับมาก

 5. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน มีความสัมพันธ์กับการบริหาร

งานวชิาการของโรงเรยีนประถมศกึษาในกลุม่ตากสนิ สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัสงู อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

จะมีประสิทธิภาพและส�าเร็จตามเป้าหมายนั้น จ�าเป็นต้อง

อาศัยความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูผู้

สอน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเพ็ญ  

ทุคหิต (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับ

การบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็นครูโรงเรียนขนาด

เล็ก ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า 

ปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูผู้สอน ด้านการเงิน 

และด้านชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงาน

วิชาการ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 121

 6. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัย

ด้านผู้ปกครองและชุมชน สามารถพยากรณ์การบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 

1 ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น

เพราะการบริหารงานวิชาการถือว่าเป็นภารกิจหลักของ

สถานศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้การ

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มาก

ที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดา เนินการได้โดย

อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้

เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจาก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถ

พฒันาหลักสตูร และกระบวนการเรยีนรูต้ลอดจนการวดัผล

ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา

คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมเกียรติ มาลา 

(2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร

งานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง

ก�าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อใช้การถดถอยพหุคูณ

แบบขั้นบันได พบว่า กลุ่มตัวแปร 3 ตัวที่มีนัยส�าคัญของ

การพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 

สังกัดเทศบาลเมืองก�าแพงเพชร ได้แก่ ด้านกระบวนการ

บริหารงานวิชาการ (X
2
) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน (X

7
) 

และด้านความพร้อมของอาคารสถาน(X
4
) โดยกลุ่มตัวแปร

เหล่านี้มีอ�านาจในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 80.2 นัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรา 

ภรณ์ ลวงสวาส (2561) ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรยีนของนกัเรยีน สงักดัส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม

ศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัย

ด้านผู้บริหาร (X
1
) ปัจจัยด้านผู้เรียน (X

2
) ปัจจัยด้านครู 

(X
3
) และปัจจัยด้านผู้ปกครอง (X

4
) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ ร้อยละ 69.40 มีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. ปัจจัยด้านผู้บริหาร ด้านการจัดบุคลากรทาง

ด้านวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูเข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ ด้านกระบวนการ 

การวางแผนให้อยู่ในมากขึ้น เปิดโอกาสให้ครูเข้ามามีส่วน

ร่วมในการวางแผนงานวิชาการทุกด้าน โดยควรด�าเนินการ

ส�ารวจความถนัดและความต้องการการมีส่วนร่วมของครู

แล้วจัดครูเข้าร่วมด�าเนินงานวิชาการหรือมอบหมายงาน

ตามความต้องการและความถนัด และส่งเสริม สนับสนุน

ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาและเสนอความคิด

เห็นเก่ียวกับการวางแผนงาน

ให้มากข้ึน

 2. ปัจจัยด้านครู ด้านความรู้เรื่องหลักสูตรและ

การสอน ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ครูผู้สอนได้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการจัดท�าหลักสูตร

สถานศึกษา เพื่อน�าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดท�าหลักสูตร

ส�าหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับ

ทิศทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 

 3. ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ด้านฐานะ

เศรษฐกิจของผู้ปกครอง ผู ้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู ้

ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีโรงเรียนได้จัดข้ึน ถ้าหากต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

กิจกรรมจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ให้ผู้

ปกครองได้รับทราบอย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้

ปกครองมีส่วนร่วมในการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น

 4. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ด้าน

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้มีการก�าหนด

กระบวนการวิจัยและพัฒนาสื่ออย่างเป็นระบบและน่า

เช่ือถือ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาผลผลิต เทคโนโลยี 

สิ่งประดิษฐ์ สื่อ อุปกรณ์ เทคนิควิธีหรือรูปแบบการเรียน

การสอนหรือระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

จัดการเรียนการสอน
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 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

งานวิชาการกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ

โรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 2. ควรศึกษาปัจจัย ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มตากสิน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 

เขต 1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากรอบแนวคิดของการบริหารวิชาการสถาบัน

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐและกรอบแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหาร

วิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐตามแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์

ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวิจัย ประเมินความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 7 คน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าความถี่ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า (1) กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษา

ในก�ากับของรัฐ ประกอบด้วย การด�าเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ (1.1) การพัฒนาหลักสูตร (1.2) การจัดการเรียนการสอน 

(1.3) การจัดกิจการพัฒนานิสิตนักศึกษา และ (1.4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (2) กรอบแนวคิดสมรรถนะข้าม

สายงาน ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มมีองค์ประกอบสมรรถนะรวม 15 สมรรถนะ ได้แก่ (2.1) 

การคิดวิพากษ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย (2.1.1) การคิดสร้างสรรค์ (2.1.2) การเป็นผู้ประกอบการ และ (2.1.3) การ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (2.2) ทักษะระหว่างบุคคล ประกอบด้วย (2.2.1) การท�างานเป็นทีม (2.2.2) ทักษะการสื่อสาร 

และ (2.2.3) ทักษะองค์กร (2.3) ทักษะภายในบุคคล ประกอบด้วย (2.3.1) การตระหนักรู้ในตนเอง (2.3.2) แรงจูงใจใน

ตนเอง (2.3.3) วินัยในตนเอง และ (2.3.4) ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (2.4) ความเป็นพลเมืองโลก 

ประกอบด้วย (2.4.1) ความใจกว้าง (2.4.2) เคารพในความหลากหลาย และ (2.4.3) ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม (2.5) 

ความฉลาดรู้ทางสื่อและสารสนเทศ ประกอบด้วย (2.5.1) ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและเนื้อหาสื่ออย่าง

พิถีพิถัน และ (2.5.2) ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล

ค�ำส�ำคัญ: แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน, การบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ, การพัฒนาสมรรถนะ 

    ข้ามสายงานของนิสิตนักศึกษา
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institutions, and the conceptual framework of Transversal competencies which is a part of the  

research titled Academic management strategies of autonomous public higher education  

institutions based on the concept of Transversal Competencies. The research instrument used was the  

structured interview of the conceptual framework evaluated its appropriateness by 7 experts. The 

data was analyzed by frequency distribution and content analysis. The findings were as follows (1) the  

conceptual framework of Academic management of autonomous public higher education  

institutions composes of (1.1) curriculum development, (1.2) instructional management, (1.3) student 

affairs, and (1.4) learning measurement and evaluation (2) the conceptual framework of Transversal  

competencies composes of 5 competency domains with 15 key characteristics including (2.1) critical and  

innovative thinking; (2.1.1) creativity (2.1.2) entrepreneurship and (2.1.3) reasoned decision-making, (2.2)  

interpersonal skills; (2.2.1) teamwork (2.2.2) communication skills and (2.2.3) organizational skills, (2.3)  

intrapersonal skills; (2.3.1) self - awareness (2.3.2) self - motivation (2.3.3) self - discipline and (2.3.5) 

flexibility and adaptability, (2.4) global citizenship; (2.4.1) openness (2.4.2) respect for diversity and 

(2.4.3) intercultural understanding, and (2.5) media and information literacy; (2.5.1) ability to critically 

evaluate information and media content and (2.5.2) digital literacy.

Keywords: The Concept of Transversal Competencies, Academic Management Strategies of  

      Autonomous Public Higher Education Institutions, The Development of Transversal  

        Competencies for Students

บทน�ำ
 การศึกษาแนวโน ้มการปฏิรูปการศึกษาใน

หลายประเทศได้ให้ความส�าคัญอย่างมากกับสมรรถนะ  

(Competency) และทักษะ (Skill) หรือความช�านาญใน

การปฏิบัติมากยิ่งกว่าเน้ือหา (Content) ดังที่ องค์การ

การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  

(องค์การยูเนสโก) (United Nations Educational,  

Scientific and Cultural Organization (UNESCO, 

2014a) รายงานแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาท่ัวโลกให้

ความส�าคัญกับการจัดการเรียนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะแห่ง

อนาคตในศตวรรษ ที่ 21 มีการอภิปรายและการสัมมนา

อย่างกว้างขวางถึงความส�าคัญของสมรรถนะข้ามสายงาน 

(Transversal Competencies) เช่น ในกลุ่มประเทศ

สหภาพยุโรปที่มีการศึกษาวิจัยและฝึกอบรมให้ครูและ

อาจารย์จัดการเรียนรู้บูรณาการสมรรถนะข้ามสายงานไว้

ในหลักสตูรโดยองค์การยเูนสโกจะให้ความส�าคญัสมรรถนะ

ข้ามสายงานว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผู้เรียนทุก

คนที่จะมีส่วนในการพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศด้วยการยกระดับการศึกษาท่ีนอกจากมีความรู้

แล้วมีสมรรถนะข้ามสายงานในศตวรรษที่ 21 และเสนอ

ว่ารัฐบาลควรให้ความส�าคัญในการวางนโยบายการจัดการ

เรียนรู้สมรรถนะข้ามสายงานอย่างกลมกลืนกับหลักสูตร

และการเรียนการสอนให้เป็นหัวใจของการศึกษา และต้อง

ตระหนักให้ความส�าคัญกับสมรรถนะข้ามสายงานท่ีเป็นท่ี

ต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีด้วยทัง้ผูเ้รยีนและผูป้ระกอบการ

สมรรถนะท่ีต้องการของตลาดแรงงาน

 แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal 

Competencies) เป็นสมรรถนะหนึ่งในการพัฒนามนุษย์

แบบองค์รวมซึง่เป็นสมรรถนะเพือ่ใช้ในท�างานของทุกอาชพี 

ได้แก่ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์นวัตกรรม (Critical 

and innovative thinking) ทักษะด้านระหว่างบุคคล 

(Interpersonal skills) เช่น การสื่อสาร การท�างานเป็น

ทีม ทักษะด้านภายในบุคคล (Intrapersonal skills) เช่น 
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การมีวินัยในตัวเอง ความขยันหมั่นเพียร ทักษะด้านความ

เป็นพลเมอืงโลก (Global citizenship) และทกัษะด้านการ

รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information 

Literacy) สอดคล้องกับสหภาพยุโรป (The European 

Union) ได้มีการศึกษาวิจัยในการพัฒนาทักษะข้ามสาย

งาน (Transversal Skills) ให้กลุ ่มแรงงานผู้ใหญ่และ

แรงงานข้ามชาติ (The European Commission, 2017) 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะข้ามสายงานในโครงการ 

Visible Skills of Adults ซึ่งจะเริ่มด�าเนินการวิจัยและ

พัฒนาในกลางปี ค.ศ. 2018 เพื่อหากรอบแนวคิดทักษะ

ข้ามสายงานที่เหมาะสมกับแรงงานผู ้ใหญ่และแรงงาน

ข้ามชาติในสหภาพยุโรปเพ่ือให้ผลการศึกษาน�ามาใช้ในปี 

ค.ศ. 2020 นอกจากงานวิจัยของสหภาพยุโรปจะให้ความ

สนใจในการพฒันาทกัษะข้ามสายงานในแรงงานผูใ้หญ่แล้ว 

ปัจจบุนัยงัให้ความส�าคัญการวจัิยประเมนิผลทกัษะข้ามสาย

งานใน ค.ศ. 2020 ให้กับนักเรียนอีกด้วยภายใต้โครงการ 

Assessment of Transversal Skills 2020 (ATA2020) 

(The Erasmus+Programme of the European Union 

and the Estonian Ministry of Education and  

Research, 2015) โดยมีกรอบแนวคิดของทักษะ 5 กลุ่ม 

ดังน้ี 1) ความรู้สารสนเทศ (Information Literacy) 2) 

การส่ือสารและการท�างานร่วมกัน (Collaboration and 

communication) 3) การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

(Creativity and Innovation) 4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(Autonomous Learning) และ 5) ความรู้ดิจิทัล (Digital 

Literacy) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเสนอรูปแบบ

การเรยีนรูส้�าหรบันักเรยีนผ่านบรบิทหลกัสตูรระดับชาตเิพือ่

สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะข้ามสายงานที่จ�าเป็น

ในสังคมแห่งศตวรรษที่ 21 และสร้างเครื่องมือนวัตกรรม

การประเมินทักษะข้ามสายงานให้ครูผู้สอนด้วย

 แนวโน้มของงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ

พัฒนาสมรรถนะข้ามสายงานเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัการพฒันา

สมรรถนะข้ามสายงานเพื่อการประกอบอาชีพให้ประสบ

ความส�าเร็จและสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากขึ้น ดังท่ี 

Natalia Larraz (2017) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะข้าม

สายงานผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเป็นแนวทางการ

สอนของผู้สอนในอนาคต เป็นการศึกษาพัฒนาสมรรถนะ

ข้ามสายงานกับผู้เรียนระดับ อุดมศึกษา อาทิ ทักษะการ

เจรจาต่อรอง ความเป็นผู้น�า การท�างานเป็นทีม และการ

สะท้อนกลับ ซ่ึงเน้นทักษะการปฏิสัมพันธ์กับสังคม และ 

Lana Franceska Dremane (2017) ได้ศึกษาสมรรถนะ

ข้ามสายงานในระดบัอดุมศกึษาของหลกัสตูรการเรยีนดนตรี

ยอดนยิมในสกอ็ตแลนด์เพือ่หากรอบแนวคดิของสมรรถนะ

ข้ามสายงานทีเ่หมาะสมและประเมนิปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ใน

อนาคต เป็นต้น

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีรูปแบบที่เป็นสถาบัน

อดุมศกึษาทีเ่ป็นส่วนราชการและสถาบนัอดุมศกึษาทีอ่ยูใ่น

ก�ากับของรัฐ ซึ่งการพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษา

ในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาท่ีอยู่ในก�ากับของรัฐถือเป็น

นวัตกรรมอุดมศึกษา ดังที่ วิจิตร ศรีสอ้าน (2559) ได้เสนอ

เรื่อง มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ: นวัตกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย สรุปได้ว่า การแสวงหาและ

พฒันารปูแบบ ระบบและวธิกีารใหม่นีจ้ะท�าให้มหาวทิยาลยั

สามารถกระท�าภารกิจได้ดีข้ึน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของประเทศ และ

สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติให้สามารถแข่งขัน

ได้ และมีรายงานการวิจัยของส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้รายงานผล

การศึกษาข้อดีของมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐจะท�าให้

มีอิสระในการบริหารจัดการองค์กรมากข้ึน มีอิสระใน

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดลักษณะส�าคัญของสถาบัน

อุดมศึกษา ได้แก่ 1) การมีเสรีภาพทางวิชาการ 2) การมี

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ 3) การมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลในการใช้ทรพัยากร ซึง่จะท�าให้มหาวทิยาลยัท�า

หน้าท่ีของตนในฐานะมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มท่ีและความ

มอีสิระ (Autonomy) บนหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี(Good 

governance) จะเห็นได้ว่า รูปแบบสถาบันอุดมศึกษาที่

อยู่ในก�ากับของรัฐจะมีการบริการจัดการที่คล่องตัวเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality) 

สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐจึงควรมีบทบาทน�าการ

เปลี่ยนแปลงการบริหารวิชาการตามแนวคิดสมรรถนะ

ข้ามสายงาน โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

นิสิตนักศึกษาที่มีความสมดุลระหว่าง Soft Skills และ 

Hard Skills ตามนโยบายการผลิตบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดแรงงานและและสามารถปรับตัว

ในการประกอบอาชีพให้ประสบความส�าเร็จและด�ารงชีพ

ได้ในอนาคต

 มีรายงานข้อมูลจากที่ประชุม World Economic 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 127

Forum (WEF) ในปี ค.ศ. 2017 คาดการณ์กันว่าลักษณะ

งานในปัจจุบันประมาณร้อยละ 40 ที่ใช้ทักษะง่าย ๆ ไม่

สลับซับซ้อนยุ่งยาก (Single – Skill set Jobs) ก�าลังมีแนว

โน้มที่จะถูกเทคโนโลยีและหุ่นยนต์แย่งงานไป โดยอัตราเร่ง

ของการทดแทนแรงงานมนษุย์นีจ้ะมคีวามเรว็มากขึน้ไปอกี

หลังจากปี ค.ศ. 2020 และจากการศึกษาของ Deloitte 

US. มีข้อมูลพบว่า ใน 5 ปีข้างหน้า ทักษะต่าง ๆ ท่ีมนุษย์

มีอยู่ในปัจจุบันจะลดความส�าคัญความจ�าเป็นลงครึ่งหนึ่ง 

ท�าให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตกลายเป็นสิ่งส�าคัญมากยิ่งขึ้น

ส�าหรบัมนษุย์ในยคุ 4.0 ทีม่นษุย์จะอายยุนืยาวขึน้ แต่ความ

รู้ทักษะต่างๆ จะล้าสมัยเร็วขึ้นยุคดิจิทัล (4.0) มนุษย์ท่ีจะ

ท�างานประสบความส�าเร็จและมีผลิตภาพจะต้องมีทักษะ 

2 ลักษณะใหญ่ ๆ เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ยังไม่สามารถ

พัฒนาให้มีได้ คือ 1) ทักษะทางสังคม เป็นทักษะการปรับ

ตัวที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อารมณ์ ความเช่ือ 

ทัศนคติ และ 2) ทักษะในการจัดการทรัพยากร เป็นทักษะ

ในการรู้จักจัดสรรทรัพยากรในการท�างานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เช่น การบริหารคนการบริหารเวลา การบริหารเงิน 

การบริหารอารมณ์ มนุษย์ควรรู้ว่าควรท�าอะไรถึงจะมี ผลิต

ภาพสูง รู้ว่าจะบริหารอารมณ์ของตนเองอย่างไรในการท่ี

ต้องท�างานร่วมกับผู้อื่นที่มีอารมณ์แตกต่างไปจากตนเอง 

(ชัยทวี เสนะวงศ์, 2560)

 การบริหารวิชาการเป็นภารกิจหลักท่ีส�าคัญ

ของสถาบันอุดมศึกษา ดังที่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 – 2564 

เน้นการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้บรรลุมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้ (Domains of Learning) แบบองค์รวมผ่าน 

การบูรณาการทักษะด้านคนและสังคม (Soft Skills) 

ควบคู่ กับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) โดย

การออกแบบการเรียนการสอนแบบกิจกรรมร่วมหลักสูตร  

(Co - Curriculum) และกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extra 

- Curriculum) (ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 

และ อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี (2558) ได้ศึกษาการน�า

เสนอรูปแบบความร่วมมือระหว่างงานวิชาการและงาน

กิจการนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ในสถาบัน

อุดมศึกษาไทย พบว่า แนวทางการพัฒนานิสิตนักศึกษา

ท�าได้ 3 ลักษณะคือ 1) พัฒนาผ่านรายวิชา 2) พัฒนาผ่าน

การพัฒนาตนเอง และ 3) พัฒนาผ่านการเรียนรู้เชิงบริการ 

ซ่ึงสรุปได้ว่า การพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพให้มีทักษะด้าน

คนและสังคม (Soft Skills) ควบคู่ไปกับการพัฒนาให้มี

ทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) จึงเก่ียวข้องกับการบริหาร

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการจัด

หลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมนักศึกษา

 ด้วยความส�าคัญดังกล่าว การศึกษาวิจัยเรื่อง

กลยุทธ์การบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับ

ของรัฐตามแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน ซึ่งถือว่าเป็น

ทศิทางใหม่ของการพฒันานสิตินกัศกึษาในอนาคตทีจ่ะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะข้ามสายงาน 

(Transversal Competencies) ซึ่งเป็นสมรรถนะส�าคัญท่ี

ครอบคลุมในการเสริมสร้างบัณฑิตให้มี Soft Skills ทักษะ

ในการท�างานกับคนควบคู่กับการพัฒนาให้มีทักษะวิชาชีพ 

(Hard Skills) ให้ประสบความส�าเร็จ ให้เตรียมพร้อมในการ

ด�ารงชวีติในกระแสการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและเพ่ือ

ให้การพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงานให้เกิดข้ึนกับบัณฑิตได้

อย่างมีประสิทธิภาพจึงเลือกศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา

ที่อยู่ในก�ากับของรัฐ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ใน

ก�ากับของรัฐมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล มีการด�าเนินการ

อย่างคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและมุ่งการด�าเนิน

งานท่ีเป็นเลิศ จึงถือเป็นโอกาสน�าร่องการพัฒนาสมรรถนะ

ข้ามสายงานให้กับนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่

อยู่ในก�ากับของรัฐ ประกอบกับในประเทศไทยยังไม่มีนัก

วิชาการท่ีศึกษาและวิจัยเก่ียวกับสมรรถนะข้าม สายงาน 

(Transversal Competencies) ในระดับอุดมศึกษามา

ก่อน จงึถอืว่าเป็นการศกึษาองค์ความรูใ้หม่ในบรบิทของการ

ศึกษาไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง

กลยุทธ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐตาม

แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงานซึ่งศึกษากรอบแนวคิดการ

บรหิารวชิาการสถาบนัอดุมศกึษาในก�ากบัของรฐัและกรอบ

แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับ

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา

ในก�ากับของรัฐ สามารถน�าแนวคิดและหลักการบริหาร

วิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐไปประยุกต์ใช้ใน

การบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน

ส�าหรับนิสิตนักศึกษาไปสู่บัณฑิตคุณภาพให้มีสมรรถนะที่

พร้อมสู่โลกของอาชีพในอนาคตในบริบทและสถานการณ์
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ที่หลากหลายได้ ช่วยลดปัญหาการว่างงานและมีสมรรถนะ

ในประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพือ่ศกึษากรอบแนวคิดการบรหิารวชิาการสถาบนั

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐและกรอบแนวคิดสมรรถนะข้าม

สายงาน

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การวจิยันี ้เป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

จาก หนังสือ ต�ารา บทความทางวิชาการ งานวิจัย ฐาน

ข้อมลูจากระบบอนิเตอร์เนต็และงานวจิยัต่างทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ 2 แนวคิด ดังนี้

 1. การบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับ

ของรัฐ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด สาระส�าคัญเกี่ยวข้องกับ

แนวคดิการบรหิารวชิาการสถาบนัอดุมศึกษาในก�ากบัของรฐั 

ได้แก่ ความหมายและความส�าคัญของการบริหารวิชาการ 

ขอบข่ายของการบริหารวิชาการ หลักการบริหารวิชาการ 

ความหมายและแนวคิดสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

ในประเทศไทย และ หลกัการของสถาบนัอดุมศกึษาทีอ่ยูใ่น

ก�ากับของรัฐ นอกจากนี้ ได้สังเคราะห์แนวคิดจากภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 

– 2564 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2557 (ส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2560) 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548) สุดารัตน์ สารสว่าง (2552) นิจ

วรรณ วีรวัฒโนดม และนงณภัทร รุ่งเนย (2555) เบญญา

ภา คงมาลัย (2556) สรรชัย ชูชีพ (2558) อัจฉราวรรณ 

จันทร์เพ็ญศรี (2558) และ เบญจพร จึงเกรียงไกร (2558) 

เพื่อน�าไปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย

 2. สมรรถนะข้ามสายงาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 

สาระส�าคัญเกี่ยวข้องกับสมรรถนะข้ามสายงานเพ่ือความ

เข้าใจที่ตรงกัน ได้แก่ ความส�าคัญของสมรรถนะข้ามสาย

งาน ความหมายของสมรรถนะข้ามสายงาน องค์ประกอบ

ของสมรรถนะข้ามสายงาน และแนวทางการพัฒนา

สมรรถนะข้ามสายงาน นอกจากน้ี ได้สังเคราะห์แนวคิด

จากงานวิจัยขององค์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) 

The European Commission (2017) และงานวิจัยต่าง

ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน 

จ�านวน 8 คน ได้แก่  Mariana Crasovan (2016), Craps 

S. and others (2017), Natalia Larraz (2017), Lana 

Franceska Dremane (2017) Nicolaescu Cristina and 

others (2017) Matin-Gutierrez and others (2014) 

Paramaswari Jaganathan and others (2014) และ 

Asta Savaneviciene and others (2014) เพื่อน�าไป

เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารวิชาการ

สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐตามแนวคิดสมรรถนะ

ข้ามสายงาน สามารถน�าข้อมูลแนวคิดมาวิเคราะห์และ

สังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

 1. การบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาใน

ก�ากับของรัฐ ท�าการสังเคราะห์แนวคิดภารกิจของสถาบัน

อุดมศึกษาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559) คู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 

2557 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548) สุดารัตน์ สารสว่าง (2552) นิจ

วรรณ วีรวัฒโนดมและนงณภัทร รุ่งเนย (2555) เบญญาภา 

คงมาลัย (2556) สรรชัย ชูชีพ (2558) อัจฉราวรรณ จันทร์

เพ็ญศรี (2558) และ เบญจพร จึงเกรียงไกร (2558) ซึ่ง

สามารถสรปุขอบข่ายการบรหิารวชิาการสถาบนัอดุมศกึษา

ท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตมี 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1.1. การพัฒนาหลักสูตร

  1.2. การจัดการเรียนการสอน

  1.3. การจัดกิจการนิสิตนักศึกษา

  1.4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 2 . สมรรถนะข ้ามสายงาน (Transversal  

Competencies) ท�าการสังเคราะห์แนวคิดจากงาน

วิจัยขององค ์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) The  

European Commission (2017) และงานวิจัยต่าง

ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน 
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จ�านวน 8 คน ได้แก่ Mariana Crasovan (2016), Craps 

S. and others (2017), Natalia Larraz (2017), Lana  

Franceska Dremane (2017) Nicolaescu Cristina and 

others (2017) Matin-Gutierrez and others (2014)  

Paramaswari Jaganathan and others (2014) และ Asta 

Savaneviciene and others (2014) สรุปเป็นสมรรถนะ

หลัก 5 กลุ่ม (Competency Clusters) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ

มีองค์ประกอบสมรรถนะ (Competencies) แต่ละกลุ่ม

รวมเป็นสมรรถนะข้ามสายงานจ�านวน 15 สมรรถนะ ดังนี้

 2.1. การคิดวิพากษ์และนวัตกรรม (Critical and 

innovative thinking) ประกอบด้วย

 2.1.1. การคิดสร้างสรรค์ (creativity)

 2.1.2. การเป็นผู้ประกอบการ (entre 

preneurship)

 2.1.3. การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (reasoned 

decision-making)

 2.2. ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)

 2.2.1. การท�างานเป็นทีม (teamwork)

 2 . 2 . 2 .  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( c o m m u 

nication skills)

 2.2.3. ทักษะองค์กร (organizational skills)

 2.3. ทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills)

 2.3.1. การตระหนักรู ้ในตนเอง (self –awar 

eness)

 2.3.2. แรงจูงใจในตนเอง (self – motivation)

 2.3.3. วินัยในตนเอง (self - discipline)

 2.3.4. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการ

ปรับตัว (flexibility and adaptability)

 2.4. ความเป็นพลเมอืงโลก (Global citizenship)

 2.4.1. ความใจกว้าง (openness)

 2 . 4 . 2 .  เ ค า ร พ ใ น ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย  

(respect for diversity)

 2 . 4 . 3 .  ความ เข ้ า ใ จ ระหว ่ า ง วัฒนธรรม  

(intercultural understanding)

 2.5. ความฉลาดรู้ทางสื่อและสารสนเทศ (Media 

and Information Literacy)

 2 . 5 . 1 .  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

สารสนเทศและเนื้อหาสื่ออย่างพิถีพิถัน (ability to  

critically evaluate information and media content)

 2.5.2. ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล (Digital Literacy)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิ จั ยครั้ งนี้  เป ็ นการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ  

(Qualitative research)โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยแบ่งออก

เป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้

 ข้ันตอนท่ี 1 ศกึษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวข้อง (Reviewed literatures) เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสาร (Document research) โดยศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ ต�ารา บทความวิชาการ งาน

วิจัย ฐานข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ตและงานวิจัยต่าง

ท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดการ

บริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ และ

แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน เพื่อจัดท�ากรอบแนวคิด

การวิจัย

 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการวิจัย การประเมินตรวจสอบความเหมาะสม

ของกรอบแนวคิดการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

 1. ผู ้วิจัยน�ากรอบแนวคิดวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 

มาก�าหนดประเด็นส�าคัญของการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จ�านวน 7 คน 

โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 1) เป็นผู้ท่ีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

2) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมรรถนะข้าม

สายงาน และ 3) เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านการ

วิจัย เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวิจัย

 2. ผูท้รงคณุวฒุทิ�าการประเมนิความเหมาะสมของ

กรอบแนวคิดการวิจัย โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบ

แนวคิดการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของ

รัฐและกรอบแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงานและข้อเสนอ

แนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษา

ในก�ากับของรัฐและสมรรถนะข้ามสายงาน ซ่ึงเป็นค�าถาม

ปลายเปิด (Open-Ended Questions) โดยผู้วิจัยท�าการ

สัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรและกลุม่ตัวอย่างการวจัิยครัง้นีใ้ช้วธิกีาร

เลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพือ่

ให้ได้ผู้ทรงคณุวฒิุซึง่เป็นผูใ้ห้ข้อมลูหลกั (Key informants) 

จ�านวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ 

จ�านวน 3 คน ด้านสมรรถนะข้ามสายงาน จ�านวน 3 คน 

และด้านการวิจัย จ�านวน 1 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ความเหมาะ

สมของกรอบแนวคิดการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์อย่างมี

โครงสร้าง (Structured interview) ซึ่งเป็นค�าถามปลาย

เปิด (Open-Ended Questions) แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ตอบแบบ

ประเมิน ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการ

บรหิารวชิาการสถาบนัอดุมศกึษาในก�ากบัของรฐัและกรอบ

แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาใน

ก�ากับของรัฐและสมรรถนะข้ามสายงาน ซึ่งแบบประเมิน

ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวิจัย

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ระหว่างวัน

ที่ 16 สิงหาคม – 29 ตุลาคม 2561 โดยผู้วิจัยได้ท�าการ

สัมภาษณ์เชิงลึกเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก 

(In-depth interview of experts) จ�านวน 7 คน ๆ ละ  

30 - 45 นาที เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to 

face interview) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data Collection) มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ความถี่ (Frequency) และการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) เพื่อจัดท�ากรอบแนวคิดการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ (Frequency) และการ

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือประเมิน

ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการวิจัยจากสัมภาษณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลกำรวิจัย
 จากการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ต่อไปนี้

 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย

ผู้วิจัย ผลการวิจัยพบว่า

  1.1. การบริหารวิชาการในสถาบัน

อดุมศกึษาในก�ากบัของรฐั จากการสงัเคราะห์แนวคดิภารกจิ

ของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  

2560 – 2564 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2559) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2560) ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548) สุดารัตน์ 

สารสว่าง (2552) นิจวรรณ วีรวัฒโนดมและนงณภัทร รุ่ง

เนย (2555) เบญญาภา คงมาลัย (2556) สรรชัย ชูชีพ 

(2558) อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี (2558) และ เบญจพร 

จึงเกรียงไกร (2558) ซ่ึงสามารถสรุปขอบข่ายการบริหาร

วิชาการสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต

มี 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1.1.1. การพัฒนาหลักสูตร เป็นการ

จัดแผนการจัดการศึกษา มีการก�าหนดรายละเอียดของ

หลักสูตร การวางแผนการใช้หลักสูตร การเตรียมบุคลากร

ประจ�าหลักสูตร การติดต่อประสานงานหลักสูตร การน�า

หลักสูตรไปใช้และการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร 

  1.1.2. การจดัการเรยีนการสอน เป็นการ

ด�าเนนิงานการสอนตามแผนการจดัการศกึษาทีก่�าหนดไว้ใน

หลักสูตร การวางแผนการสอน การเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์

ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน การด�าเนินการสอนตาม

แผนที่วางเอาไว้ การประเมินผลการสอนและการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน

  1.1.3. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

เป็นการสร้างเกณฑ์ในการวดัและประเมนิผลการศกึษา การ

สร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการศึกษา การน�า

เครื่องมือไปใช้ในการวัดและประเมินผลการศึกษา และ

การน�าผลจากการวัดและประเมินผลการศึกษาไปใช้

  1.1.4. การจัดกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
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เป็นงานหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถ

ของนิสิตนักศึกษาในการใช้ความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์เพื่อให้พร้อมต่อการออกไปประกอบอาชีพ

และการด�าเนนิชวีติในสงัคม อาจเป็นได้ทั้งลกัษณะของงาน

หรือกิจกรรมเสริมในหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร     

 1.2. สมรรถนะข้ามสายงาน (Transversal 

Competencies) จากการสังเคราะห์แนวคิดจากงาน

วิจัยขององค ์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) The  

European Commission (2017) และงานวิจัยต่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะข้ามสายงาน 

จ�านวน 8 คน ได้แก่ Mariana Crasovan (2016), Craps 

S. and others (2017), Natalia Larraz (2017), Lana 

Franceska Dremane (2017) Nicolaescu Cristina and 

others (2017) Matin-Gutierrez and others (2014)  

Paramaswari Jaganathan and others (2014) และ Asta 

Savaneviciene and others (2014) สรุปเป็นสมรรถนะ

หลัก 5 กลุ่ม (Competency Clusters) ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ

มีองค์ประกอบสมรรถนะ (Competencies) แต่ละกลุ่ม

รวมเป็นสมรรถนะข้ามสายงานจ�านวน 15 สมรรถนะ ดังนี้

  1.2.1. ด้านคิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 

(Critical and innovative thinking) ประกอบด้วย 1) 

ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 2) ความเป็นผู้ประกอบ

การ (entrepreneurship) และ 3) การตัดสินใจอย่างมี

เหตุผล (reasoned decision-making)

  1 . 2 . 2 .  ด ้ านระหว ่ า งบุ คคล  ( I n 

terpersonal skills) ประกอบด้วย 1) การท�างานเป็นทีม 

(teamwork) 2) ทักษะการสื่อสาร (communication 

skills) และ 3) ทักษะองค์กร (organizational skills)

  1 .2 .3 .  ด ้านภายในบุคคล ( inter 

personal skills) ประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้ในตนเอง  

(self –awareness) 2) มีแรงจูงใจในตนเอง (self – moti-

vation) 3) มีวินัยในตนเอง (self - discipline) และ 4) มี

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (flexibility 

and adaptability)

  1.2.4. ด ้านความเป ็นพลเมืองโลก 

(Global citizenship) ประกอบด้วย 1) ความใจกว้าง 

(openness) 2) เคารพในความหลากหลาย (respect 

for diversity) และ 3) ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

(intercultural understanding)

  1.2.5. ด้านการรู้ด้านสื่อและสารสนเทศ 

(Media and Information Literacy)ประกอบด้วย 1) 

ความสามารถในการประเมินข้อมูลและเนื้อหาสื่ออย่าง

พิถีพิถัน (ability to critically evaluate information 

and media content) และ 2) การรูเ้ข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Literacy)

 2. การประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด

การวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า

  2.1. การบรหิารวชิาการสถาบนัอดุมศึกษา

ในก�ากบัของรฐั ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ 7 คน มคีวามเหน็สอดคล้อง

กนัว่ามคีวามเหมาะสม โดยให้มกีารปรบัเปลีย่นค�าให้เหมาะ

สมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและให้ครอบคลุมความ

หมายมากข้ึน ท้ังนี้ควรปรับโดยให้ ข้อ 4 การจัดกิจกรรม

นิสิตนักศึกษา ปรับเป็น ข้อ 3 การจัดกิจการนิสิตนักศึกษา 

และ ข้อ 3 การวัดและประเมินผลการศึกษา ปรับเป็น ข้อ 

4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของกรอบแนวคิดการ

บริหารวิชาการเพื่อให้กระบวนการบริหารวิชาการมีความ

ต่อเนื่องและชัดเจนยิ่งข้ึน

 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของกรอบ

แนวคิดการบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของ

รัฐโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ดังนี้

 การบรหิารวชิาการสถาบนัอดุมศกึษาในก�ากบัของ

รัฐ เป็นการด�าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตซ่ึงเป็นพันธกิจ

หนึ่งที่ส�าคัญในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของ

รัฐ ประกอบด้วย การด�าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจการพัฒนา

นิสิตนักศึกษา และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

มีรายละเอียดดังนี้

 1. การพัฒนาหลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตร

ให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่

ก�าหนดไว้ในหลกัสตูร ประกอบด้วย การก�าหนดจดุมุง่หมาย

ของหลักสูตร และการน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน

 2. การจัดการเรียนการสอน คือ การก�าหนด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร

และวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่ามารถท�าให้ผูเ้รยีนบรรลุ

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ได้ ประกอบด้วย การวางแผน

การจัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 

และการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ีก�าหนด
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 3. การจัดกิจการนิสิตนักศึกษา คือ การก�าหนด

รูปแบบการจดักิจกรรมนสิตินกัศึกษาเพือ่พฒันาบณัฑติตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ประกอบ

ด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาในหลักสูตร และ

การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษานอกหลักสูตร

 4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คือ การ

ก�าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้

เรยีนตามจดุมุง่หมายของการเรยีนรูท้ีก่�าหนดไว้ในหลกัสตูร 

ประกอบด้วย การก�าหนดวธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีน

รู้ และการน�าผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไปใช้           

 2.2. แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้ง 7 คน มีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสม โดย

ให้มกีารปรบัการแปลค�าศพัท์ของสมรรถนะข้ามสายงานให้

สื่อความหมายถูกต้องชัดเจนมากขึ้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

 สมรรถนะข้ามสายงาน  (Transversal Com 

petencies) คือ ความสามารถและทักษะภายในบุคคลท่ีใช้

ในการประกอบอาชีพในบริบทสถานการณ์และการท�างาน

ในอาชีพที่หลากหลายไม่จ�ากัดอยู่เพียงกลุ่มงานใดกลุ่มงาน

หนึ่ง งานวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง เป็นสมรรถนะที่บุคคล

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม

ความส�าเร็จในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบ

ด้วย สมรรถนะหลัก 5 กลุ่ม(Competency Clusters) ซ่ึง

แต่ละกลุ่มจะมีองค์ประกอบสมรรถนะ (Competencies) 

รวมเป็นสมรรถนะข้ามสายงาน จ�านวน 15 สมรรถนะ ดังนี้

 1. การคิดวิพากษ์และนวัตกรรม (Critical and 

innovative thinking) คือ ความสามารถของบุคคลใน

การคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ มีความกล้าในการ

เป็นเจ้าของกิจการและเป็นนายของตนเองโดยการตัดสิน

ใจอย่างมีเหตุผล ประกอบด้วย

 1.1. ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) คือ ความ

สามารถที่สร้างความคิดใหม่ ๆ  คิดทางเลือกใหม่ แนวทาง

ใหม่ในแบบที่มีความแตกต่างเพื่อพัฒนาต่อยอดหรือ

ประดิษฐ์สิ่งใหม่ได้ เช่น บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวน

การใหม่ๆ (Service, Product and Process) ซึ่งความ

คิดใหม่นั้นมีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์

ตนเองและสังคม

 1 . 2 .  ค ว า ม เ ป ็ น ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ( e n 

trepreneurship) คือ ความสามารถในการ ศึกษาการสร้าง

หรือท�าธุรกิจใหม่ ๆ  มีความกล้าเสี่ยงโดยมีความต้องการ

เป็นเจ้าของธุรกิจหรือต้องการเป็นนายตัวเองและต้องการ

สร้างรายได้ท่ีมากกว่าจากการท�างานประจ�าซึ่งการสร้าง

ธุรกิจเป็นได้ท้ังผลิตภัณฑ์และบริการ

 1 . 3 .  ก า ร ตั ด สิ น ใ จ อ ย ่ า ง มี เ ห ตุ ผ ล  

(reasoned decision-making) คือ มีความสามารถในการ

คิดเลือกโดยประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นแนวทางให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีตั้งใจ สามารถสรุปเลือกผลขั้น

สดุท้ายของกระบวนการคดิอย่างมเีหตผุลเพือ่เลอืกแนวทาง

การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถ

น�าไปปฏบิตัแิละท�าให้งานบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ตามท่ีต้องการ 

 2. ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) 

คือ ความสามารถของบุคคลในการท�างานร่วมกับผู้อื่น มี

ทักษะการสื่อสาร สามารถอยู่ร่วมกันและปฏิบัติงานใน

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

 2.1. การท�างานเป็นทีม (teamwork) คือ มีความ

ตั้งใจที่จะท�างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีมและ

ท�างานร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกไม่จ�าเป็น

ต้องมีฐานะหัวหน้าทีมรวมทั้งความสามารถในการสร้าง

และรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

 2 . 2 .  ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ( c o m m u 

nication skills) คือ ความสามารถในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ความเข้าใจ ความรู ้สึกและ

ทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ

ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ

สงัคม รวมท้ังการเจรจาต่อรอง ความสามารถในการน�าเสนอ  

(Presentation) สื่อสารข้อมูลและความคิดเห็นสู่ผู ้ฟังท่ี

หลากหลายโดยใช้รูปแบบสื่อท่ีหลากหลาย 

 2.3. ทักษะองค์กร (organizational skills) 

คือ ความสามารถในการเข้าใจโครงสร้างองค์กรและงาน

ในองค์กร สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรที่อยู ่ได้ ความ

สามารถปรับตัวต่อการท�างานได้หลากหลาย (Multi 

tasking) มีความสามารถในการจัดการองค์กร สามารถ

วางแผน ออกแบบขัน้ตอนวธิที�างานและการจดัล�าดบัความ

ส�าคัญให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้

 3. ทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) 

คือ ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้เท่าทนัตนเอง 

มีแรงจูงใจในตนเองที่จะท�าให้ประสบผลส�าเร็จ สามารถ

ควบคุมตนเองและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ประกอบด้วย
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 3.1. การตระหนักรู้ในตนเอง (self–awareness) 

คือ การรู้จักและเข้าใจบุคลิกและคุณลักษณะภายในตนเอง 

รู้เท่าทนัอารมณ์ความรูส้กึของตนเองในปัจจุบนั และมคีวาม

สามารถจัดการอารมณ์เพื่อน�าไปสู่การแสดงพฤติกรรมได้

อย่างเหมาะสม

 3.2. แรงจูงใจในตนเอง (self–motivation) คือ 

ความสามารถในการท�าสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตนเองโดยปราศจาก 

อทิธิพลภายนอกบงัคบั เป็นความต้องการภายในของตนเอง

และสามารถสร้างแรงจูงใจในการปรารถนาที่จะส�าเร็จได้

ด้วยตนเอง

 3.3. วินัยในตนเอง (self-discipline) คือ ความ

สามารถในการก�ากับและควบคุมตนเองให้สามารถท�าสิ่ง

ต่าง ๆ ได้ส�าเร็จ มีความสามารถในการจัดการด้านเป้า

หมายและเวลา (Manage Goals and Time) โดยก�าหนด

เป้าหมายได้ชัดเจนบนฐานความส�าเร็จตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด

 3.4. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับ

ตัว (flexibility and adaptability) คือ ความสามารถใน

การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) 

มีความยืดหยุ่นในการท�างาน (Be Flexible) โดยสามารถ

ประยุกต์ใช้และปรับตัวสิ่งแวดล้อมในการท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพให้เกิดผลเชิงบวกกับการท�างาน

 4. ความเป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) 

คือ ความสามารถของบุคคลในการเปิดใจรับประสบการณ์

ใหม่ มีความเคารพและยอมรับในความหลากหลายและ

ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้บุคคล

เป็นพลเมืองโลกที่ดีที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

ประกอบด้วย

 4.1. ความใจกว้าง (openness) คือ มีความเปิด

ใจที่จะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เปิดใจรับประสบการณ์ใหม่และ

เปิดใจต่อบุคคลอื่น มีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อการอยู่ร่วม

กันอย่างสันติ

 4.2. เคารพในความหลากหลาย (respect for 

diversity) คือ มีความรู้สึกยอมรับและชื่นชมความแตก

ต่างระหว่างบุคคลว่ามีที่มาและพื้นฐานชีวิตและวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกัน มีความเคารพในความแตกต่างหลากหลาย

ทางความคิดซ่ึงน�ามาสู่ความคิดใหม่ ๆ  ที่สร้างสรรค์ได้เพื่อ

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ใหม่ ๆ

 4.3. ความเข้าใจระหว่างวฒันธรรม (intercultural 

understanding) คือ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง

ทางสังคมและวัฒนธรรม มีความเข้าใจไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ 

ศาสนา อายุ อัตลักษณ์ทางเพศและความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือจิตใจ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม การเป็นผู้

อพยพ การศึกษา อาชีพ มีความเคารพในประวัติวัฒนธรรม

และมุมมองความเชื่อของกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อการท�างาน

ร่วมกันอย่างสันติ

 5. ความฉลาดรู้ทางสื่อและสารสนเทศ (Media 

and Information Literacy) คือ ความสามารถของ

บุคคลในการประเมินข้อมูลและเนื้อหาสื่ออย่างพิถีพิถัน 

สามารถรู้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ประกอบด้วย

 5.1. ความสามารถในการประเมินข้อมูลและ

เนื้อหาสื่ออย่างพิถีพิถัน (ability to critically evaluate 

information and media content) คือ ความสามารถ

เลือกแหล่งข้อมูลและเนื้อหาจากสื่อต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม สามารถวิเคราะห์ ประเมินและสามารถน�าข้อมูล

จากสื่อนั้นมาเป็นประโยชน์ในการท�างานและสร้างสรรค์

งานได้

 5.2. ความฉลาดรูท้างดจิทัิล (Digital Literacy) คอื 

ความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และ เทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสารและการ

ปฏิบัติงานร่วมกันโดยบุคคลต้องมีความสามารถในการใช้ 

(Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (Create) และเข้า

ถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำรอภิปรำยผล
 จากวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับกรอบแนวคิด

การบริหารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐและ

กรอบแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน

 1. กรอบแนวคิดการบริหารวิชาการสถาบัน

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ เป็นการด�าเนินงานด้านการผลิต

บัณฑิตซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส�าคัญในการบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ ประกอบด้วย 1) การพัฒนา

หลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนา

บณัฑติตามคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ทีก่�าหนดไว้ในหลกัสูตร 

ประกอบด้วย การก�าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ

การน�าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2) การ

จัดการเรียนการสอน คือ การก�าหนดแนวทางการจัดการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรและวิธีการจัดการ
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เรียนการสอนที่สามารถท�าให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของ

การเรียนรู้ได้ ประกอบด้วย การวางแผนการจัดการเรียน

การสอนตามจดุมุง่หมายของการเรยีนรู ้และการด�าเนนิการ

จัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก�าหนด 3) การจัดกิจการ

นิสิตนักศึกษา คือ การก�าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมนิสิต

นักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี

ก�าหนดไว้ในหลักสูตร ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมพัฒนา

นิสิตนักศึกษาในหลักสูตร และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต

นักศึกษานอกหลักสูตร และ 4) การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ คือ การก�าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ที่ก�าหนด

ไว้ในหลักสูตร ประกอบด้วย การก�าหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ และการน�าผลการวัดและประเมิน

ผลการเรียนรู้ไปใช้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) และ แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนานิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  

2560 – 2564 (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 

2559) และสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548) 

ซึ่งได้กล่าวถึงการบริหารวิชาการจะครอบคลุมกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ การจัดท�าระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

ด้านวิชาการ การบริหารงานวิชาการ และการบริหาร

หลักสูตร ทรัพยากรการเรียนรู้การสอน และงานกิจการ

นิสิตนักศึกษา ซึ่งสามารถสรุปขอบข่ายการบริหารวิชาการ

สถาบนัอดุมศกึษาทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติบณัฑติมกีารด�าเนนิ

งาน 4 ด้าน ดังกล่าว

 2. กรอบแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงาน ประกอบ

ด้วย สมรรถนะหลัก 5 กลุ่ม (Competency Clusters) ซ่ึง

แต่ละกลุ่มจะมีองค์ประกอบสมรรถนะ (Competencies) 

รวมเป็นสมรรถนะข้ามสายงาน จ�านวน 15 สมรรถนะ ดังนี้ 

1) การคดิวพิากษ์และนวตักรรม (Critical and innovative 

thinking) คอื ความสามารถของบคุคลในการคดิสร้างสรรค์

นวัตกรรมใหม่ ๆ  มีความกล้าในการเป็นเจ้าของกิจการและ

เป็นนายของตนเองโดยการตัดสนิใจอย่างมเีหตุผล ประกอบ

ด้วย 1.1) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) 1.2) ความ

เป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship) และ 1.3) การ

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล (reasoned decision-making) 2) 

ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) คือ ความ

สามารถของบุคคลในการท�างานร่วม กับผู้อื่น มีทักษะ

การสื่อสาร สามารถอยู่ร่วมกันและปฏิบัติงานในองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 2.1) การท�างานเป็นทีม 

(teamwork) 2.2) ทักษะการสื่อสาร (communication 

skills) และ 2.3) ทักษะองค์กร (organizational skills) 

3) ทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) คือ ความ

สามารถของบุคคลในการตระหนักรู้เท่าทันตนเอง มีแรง

จูงใจในตนเองที่จะท�าให้ประสบผลส�าเร็จ สามารถควบคุม

ตนเองและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 

3.1) การตระหนักรู้ในตนเอง (self–awareness) 3.2) แรง

จงูใจในตนเอง (self–motivation) 3.3) วนิยัในตนเอง (self 

- discipline) และ 3.4) ความยืดหยุ่นและความสามารถ

ในการปรับตัว (flexibility and adaptability) 4) ความ

เป็นพลเมืองโลก (Global citizenship) คือ ความสามารถ

ของบุคคลในการเปิดใจรบัประสบการณใ์หม่ มคีวามเคารพ

และยอมรับในความหลากหลายและความเข้าใจระหว่าง

วัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อให้บุคคลเป็นพลเมืองโลกท่ีดี

ท่ีสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ประกอบด้วย 4.1) 

ความใจกว้าง (openness) 4.2) เคารพในความหลากหลาย 

(respect for diversity) และ 4.3) ความเข้าใจระหว่าง

วัฒนธรรม (intercultural understanding) 5) ความ

ฉลาดรู้ทางสื่อและสารสนเทศ (Media and Information 

Literacy) คือ ความสามารถของบุคคลในการประเมิน

ข้อมูลและเนื้อหาสื่ออย่างพิถีพิถัน สามารถรู้เข้าใจและใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วย 5.1) 

ความสามารถในการประเมินข้อมูลและเนื้อหาสื่ออย่าง

พิถีพิถัน (ability to critically evaluate information 

and media content) และ 5.2) ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล 

(Digital Literacy)

 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นจากงานวิจัย

ขององค์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) ในขณะท่ี The  

European Commission (2017) ได้มกีารศกึษาและวจิยัให้

ความส�าคญัในการพฒันาสมรรถนะข้ามสายงาน สอดคล้อง

กบังานวจิยัต่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสมรรถนะ

ข้ามสายงาน ได้แก่  Mariana Crasovan (2016), Craps 

S. and others (2017), Natalia Larraz (2017), Lana 

Franceska Dremane (2017) Nicolaescu Cristina and 

others (2017) Matin-Gutierrez and others (2014) 

Paramaswari Jaganathan and others (2014) และ 

Asta Savaneviciene and others (2014) ท่ีได้ศึกษา
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แนวคิดสมรรถนะข้ามสายงานว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็น

ส�าหรบัผูเ้รยีน และการจัดกลุม่สมรรถนะเลอืกใช้แนวคดิของ

องค์การยูเนสโก (UNESCO, 2016) นั้นเนื่องจากองค์การ

ยูเนสโก ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะข้ามสายงานตั้งแต่ปี 

2014 - 2016 จึงสามารถจัดกลุ่มสมรรถนะได้คลอบคลุม

ที่ประกอบด้วย ทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะท่ี

ส�าคัญได้สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และ

ได้เลือกจากผลการวิจัยต่างประเทศที่มีจ�านวนความถ่ีของ

สมรรถนะข้ามสายงานที่ผลการวิจัยค้นพบว่า เป็นสรรถนะ

หลักและสมรรถนะย่อยที่ส�าคัญ และค�านึงถึงสมรรถนะท่ี

จ�าเป็นต้องมีในการประกอบอาชีพและด�ารงชีวิตในบริบท

ที่มีความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าว

กระโดด เช่น การรู้เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) เป็นต้น ดังนั้นจึงสรุปสาระส�าคัญได้ดังกล่าว

 นอกจากน้ี สมรรถนะข ้ามสายงานมีความ

สอดคล ้องกับผลลัพธ ์ที่พึ งประสงค ์ของการศึกษา  

(Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 

ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ท่ี

ก�าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้านที่เหมาะสมตั้งแต่

ระดบัปฐมวยัจนถงึระดบัอดุมศกึษาซึง่ผลลพัธ์ทีพ่งึประสงค์

ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ 1) ผู้เรียน มีทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว 

ยืดหยุ่น สามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและ

โลกอนาคตได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะต่าง 

ๆ ในการสร้างงาน เป็นต้น 2) ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

สามารถร่วมแก้ปัญหาสงัคม การบรูณาการข้ามศาสตร์ การ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสและมูลค่าแก่ตนเอง 

สังคมและประเทศ 3) พลเมืองเข้มแข็ง กล้าต่อต้านการ 

กระท�าในสิ่งที่ผิด ให้คุณค่ากับความรู้ความสามารถ เป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง ร่วมมือสร้างสรรค์การพัฒนาตนเอง

และสังคมที่ยั่งยืน ขจัดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขทั้ง

ในสังคมไทยและประชาคมโลก จะเห็นได้ว่า สมรรถนะ

ข้ามสายงานเป็นความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาในการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาให้มี

ความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว ยืดหยุ่น สามารถ

เผชิญการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลและโลกอนาคตได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. สถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐสามารถน�า

กรอบแนวคดิการบรหิารวชิาการตามแนวคดิสมรรถนะข้าม

สายงานไปเป็นแนวทางการบริหารวิชาการส�าหรับพัฒนา

นิสิตนักศึกษาให้มีสมรรถนะข้ามสายงานได้

 2. ผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับของรัฐ

สามารถน�ากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิด

สมรรถนะข้ามสายงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

หลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอน การกจิการนสิตินกัศกึษา

และการวดัประเมนิผลการเรยีนรูใ้ห้มคีณุภาพสอดคล้องกบั

ความต้องการของตลาดแรงงานเพือ่พฒันานสิตินกัศกึษาให้

มีสมรรถนะข้ามสายงานและมีความพร้อมออกไปประกอบ

อาชีพได้

 3. อาจารย์ นกัวจิยั นกัวชิาการศกึษา และบคุลากร

สถาบนัอดุมศกึษาในก�ากบัของรฐั สามารถน�ากรอบแนวคดิ

แนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดสมรรถนะข้ามสาย

งานเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู ้ที่

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะข้ามสาย

งานส�าหรับนิสิตนักศึกษาได้

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการสถาบัน

อุดมศึกษาตามแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงานกับสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนเพื่อหาสภาพปัญหาและ

แนวทางการบริหารวิชาการระดับอุดมศึกษาของแต่ละ

สังกัดว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

 2. ศึกษาแนวทางการบริหารวิชาการสถาบัน

อุดมศึกษาตามแนวคิดสมรรถนะข้ามสายงานกับสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในดับบัณฑิตศึกษาว่าจะมี

สมรรถนะข้ามสายงานทีม่คีวามเหมอืนหรอืต่างกนักบัระดบั

ปริญญาบัณฑิตอย่างไร
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน สภาพท่ีควรจะเป็นในความ

คาดหวัง ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา การใช้อ�านาจของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เครื่อง

มือการวิจัยเป็นแบบประเมินการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ (Rating scale) ตามแนวของลิเคริ์ท กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด

จันทบุรี จ�านวน 191 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970, pp. 

607-608) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) ร้อยละสะสม (%สะสม) ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD) และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนา (PNI
modified

) ผลการวิจัยพบว่า สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันในการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาเรียงตามล�าดับ ดังนี้ การใช้อ�านาจด้านการบังคับ การใช้

อ�านาจด้านการให้รางวัล การใช้อ�านาจด้านความเช่ียวชาญ การใช้อ�านาจด้านการอ้างอิง และการใช้อ�านาจด้านกฎหมาย

ค�ำส�ำคัญ: การใช้อ�านาจ, ผู้บริหารโรงเรียน, โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

Abstract

 The purpose of this research was to study (1) approaches school administrators used 

when exercising their power in managing extra-large secondary schools (2) anticipated ways school  

administrator exercise their power in managing extra-large secondary schools, and (3) suggestions 

on approaches school administrators should exercise their power in the future when managing  

extra-large secondary schools in Chantaburi under the Secondary Educational Service Area Office 

17. The data collection instrument in this study was a five-rating-scale questionnaire surveying 

กำรศึกษำกำรใช้อ�ำนำจของผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำขนำดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17
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forms school administrators exercise their power. The sample was 191 school teachers working in  

extra-large secondary schools in Chantaburi under the Secondary Educational Service Area Office 17. 

This number was suggested according to Krejcie and Morgan’s table for sample size (1970, p. 608). 

Statistics used for data collection included Mean ( ) Standard Deviation (SD), and PNI
Modified 

index. 

This study reports the following findings: School administrators exercised their power in managing 

extra-large secondary schools at a moderate level. Several aspects concerning power usage need 

improving. These included enforcement, the reward power respectively, the expert power, the  

reference power, and the legitimate power.

Keywords: Power, School administrators, Extra-large secondary school 

บทน�ำ
 การใช้อ�านาจของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ได้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีจ�านวน 2 โรงเรียน 

มีจ�านวนนักเรียนทั้งสิ้น 5,936 คน ผู้บริหาร โรงเรียนท้ัง

ส้ิน 2 คนและครูผู้สอนจ�านวน 372 คน เล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร และนักเรียนให้มีคุณภาพ

ตามที่หมวด 7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

56 ก�าหนดในปี พ.ศ. 2552 มีข้าราชการครูจ�านวนมาก

ได้ยื่นเรื่องขอย้ายตนเองสาเหตุของการยื่นค�าร้องขอย้าย 

และครูขอลาออกจากราชการ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษา

ของโรงเรยีน ปัจจยัหรอืสาเหตขุองการขอยืน่ค�าร้องขอย้าย

และขอลาออกนั้นมีหลายประเด็นปัญหา ในเรื่องปัญหา

สุขภาพ ปัญหาด้านการพฒันาตนเอง ครผููส้อนจงึขาดความ

เข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส�าคัญ หรือบางครั้งครูผู้สอนไปช่วยราชการที่อื่น ครูท่ีท�า

หน้าที่สอนแทนอาจไม่ได้สอน ท�าให้เกิดปัญหาตามมาคือ 

ปัญหาภาระงานการสอนไม่ทัน ปัญหาภาระงานอื่นท่ีครู

ต้องท�านอกเหนือจากการสอนเพื่อให้เสร็จทันตามก�าหนด

เวลาเมื่อผู้บริหาร เร่งรัดให้ส่งงาน ท�าให้ครูไม่พอใจในการ

ใช้อ�านาจของผู้บริหารจึงเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี และปัญหา

การสร้างแรงจูงใจให้กับครูผู ้สอน และปัญหาการขาด

การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ความสามารถของครู ท�าให้

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเกิดข้อบกพร่องท่ี

จ�าเป็นต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขซ่ึงเป็นสาเหตุการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน 

มุ่งเพียงงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น (ส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17, 2558, น. 15)

 จากประเด็นปัญหารวมถึงความส�าคัญของปัญหา

ดังกล่าวโรงเรียนมีส่วนส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหาร จึงจ�าเป็น

ต้องใช้อ�านาจเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน ดังนั้นการให้

รางวัล หรือการการลงโทษต้องค�านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชา จึง

ท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับการใช้อ�านาจของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 ว่ามกีารใช้การใช้อ�านาจ

แต่ละด้านอยูใ่นระดบัใด อ�านาจตามกฎหมาย อ�านาจความ

เชี่ยวชาญ อ�านาจการอ้างอิง อ�านาจการบังคับ อ�านาจการ

ให้รางวัล ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร

งาน เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของการ

ปฏิรูปการศึกษา

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบันของการ

ใช้อ�านาจของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17

 2. เพื่อศึกษาสภาพที่ควรจะเป็นจริงในความคาด

หวังของการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
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ขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 3. เพือ่ศกึษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

ใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17

 4. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการ

พฒันาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 กำรใช้อ�ำนำจของผู้บริหำรโรงเรียน

 โดยทั่วไปผู้บริหารนิยมใช้อ�านาจ 5 ชนิด ต่อไปนี้

เป็นฐานอ�านาจ (Power base) ในการสร้างอิทธิพลต่อผู้

ตาม เพื่อให้มีพฤติกรรมตามต้องการ คือ อ�านาจการบังคับ 

(Coercive power) อ�านาจตามกฎหมาย (Legitimate 

power) อ�านาจการให้รางวัล (Reward power) อ�านาจ

ความเชี่ยวชาญ (Expert power) และอ�านาจอ้างอิง 

(Reference power) อ�านาจ 3 ชนิดแรกเป็นอ�านาจท่ีได้

มาจากการมีต�าแหน่งในองค์การ หรือมาจากอ�านาจหน้าที่ 

ส่วนอ�านาจ 2 อ�านาจหลัง เป็นอ�านาจที่เกิดขึ้นโดยตัวของ

ผู้น�าเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีต�าแหน่งในองค์การ ผู้น�าจะ

ใช้อ�านาจทั้ง 5 ชนิดนี้ ส่วนจะเลือกใช้ชนิดใดก็ขึ้นอยู่กับ

ความสามารถของผู้น�า ในการใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม

กับสถานการณ์และเวลา ผลของการใช้อ�านาจทั้ง 5 ชนิด 

ในการสร้างอิทธิพล พบว่า โอกาสที่ผู้ตามจะมีความยินดี

ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจมากที่สุดเมื่อผู้ใช้อ�านาจอ้างอิง

และอ�านาจความเชี่ยวชาญ โอกาสที่ผู้ตามจะมีความยินดี

ปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ รองลงมาได้แก่ อ�านาจตาม

กฎหมาย และ อ�านาจการให้รางวัล ส่วนอ�านาจบังคับ 

นอกจากจะพบว่าโอกาสที่ผู้ตามจะมีความยินดีปฏิบัติตาม

ด้วยความเต็มใจน้อยที่สุดแล้ว ยังพบว่ามีโอกาสที่ผู้ตามจะ

เกิดการต่อต้านได้มากที่สุดอีกด้วย (ชิราวุธ พูลแสง, 2557, 

น. 43)

 การแบ่งประเภทของอ�านาจที่เป็นที่ยอมรับของผู้

บริหาร และมกีารน�าไปใช้กนัอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การแบ่ง

ประเภทของอ�านาจตามแนวคิดทฤษฎีของ French and 

Raven (1968, pp. 259-270) ซึ่งได้เสนอ ประเภทของ

อ�านาจไว้ 5 ด้าน คือ 1) อ�านาจตามกฎหมาย  2) อ�านาจ

ความเช่ียวชาญ 3) อ�านาจบังคับ 4) อ�านาจอ้างอิง และ 

5) อ�านาจการให้รางวัล

 ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการ

ใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด ใหญ่

พิเศษจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ ทฤษฎี

การใช้อ�านาจของนกัวชิาการหลายท่าน ผูว้จิยัจงึน�าแนวคดิ

มาสังเคราะห์และสรุปเพื่อการวิจัยได้ดังนี้ 1) อ�านาจตาม

กฎหมาย 2) อ�านาจความเช่ียวชาญ 3) อ�านาจบังคับ 4) 

อ�านาจอ้างอิง และ 5) อ�านาจการให้รางวัล 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

การใช้อ�านาจของผู้บริหารตามแนวคิด
ทฤษฎีของ French and Raven 

(1968, pp. 259-270)
 1. การใช้อ�านาจตามกฎหมาย
 2. การใช้อ�านาจความเชี่ยวชาญ
 3. การใช้อ�านาจบังคับ
 4. การใช้อ�านาจอ้างอิง
 5. การใช้อ�านาจการให้รางวัล

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การใช้อ�านาจของผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอนหลัก ดังนี้

 ข้ันตอนหลักท่ี 1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 6 ข้ันตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการทฤษฎีจาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการใช้อ�านาจของผู้

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17

 ข้ันตอนท่ี 2 ก�าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาการ

ใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 17 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือเพื่อการศึกษาการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17

 ขั้นตอนที่ 4 ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญพิจารณา

คณุภาพ (ความตรงตามเนือ้หา) ของเครือ่งมอืเพือ่การศกึษา

การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17

 ขั้นตอนที่ 5 ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อการศึกษา

การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 เพ่ือการพิจารณาความเชื่อมั่นของ

เครื่องมือเพื่อการศึกษาการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 6 ปรังปรุงเครื่องมือเพื่อการศึกษาการ

ใช้อ�านาจของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อความพร้อมใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ค�าตอบต่อการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 ในภาคปฏิบัติจริง (ภาคสนาม)

 ขั้นตอนหลักที่ 2 การศึกษาในภาคปฏิบัติการจริง 

(ภาคสนาม) แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ก�าหนดกลุ่มประชากร และขนาด

กลุ่มตัวอย่าง

 ขั้นตอนที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูล

 ขั้นตอนที่ 3 ประมวลผลข้อมูล

 ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล

 ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการ

ศกึษาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และให้ข้อเสนอแนะ

 ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลการศึกษาการใช้อ�านาจ

ของผู้บริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษในจงัหวดั

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 หน่วยท่ีศึกษาคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ ในเขตจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีจ�านวน 2 โรงเรียน หน่วยใน

การวิเคราะห์มีดังนี้

 1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้

สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในเขตจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 ประจ�าปี 2561 จ�านวน 380 คน

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 17 ในปีการศกึษา 2561 

โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-608) ได้

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 191 คน จากนั้น ท�าการสุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นแบบ

ประเมินการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 เพื่อศึกษาระดับการ

รับรู้ สภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน และความต้องการ สภาพ

ท่ีควรจะเป็นในความคาดหวัง ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พเิศษในจงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ท�าหนังสือประสานถึงเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ของกลุ่มตัวอย่างเพื่อขอการอนุญาต

และให้ความเห็นชอบท่ีผู้วิจัยเข้าท�าการเก็บข้อมูล

 2. ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างผู ้ตอบแบบประเมินการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 3. ผู้วิจัยตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วน 

และความสมบูรณ์ของการให้กลุ่มตัวอย่างในเครื่องมือที่

ใช้ในการวิจัยแต่ละฉบับ
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สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) วเิคราะห์ข้อมลูของผูต้อบ

แบบประเมนิการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรีสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 2. ใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน

และสภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวังของการใช้อ�านาจ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษในจงัหวดั

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

17

 3. ใช้ค่าสถิติ ดัชนีความต้องการความจ�าเป็น

ในการพัฒนา (PNI
modified

: Modified priority needs 

index) วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการความจ�าเป็นของการ

พฒันาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 4. ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) และ ร้อยละสะสม (% 

สะสม) วิเคราะห์ข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ

พัฒนาของการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดใหญ่พเิศษในจงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ผลกำรวิจัย
 ตอนที่ 1 สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปาน

กลาง ( =3.24, SD = 0.90)

 พิจารณาการใช้อ�านาจรายด้าน พบว่า อยู ่ใน

ระดับปานกลาง ซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขตามล�าดับดังนี้ การ

ใช้อ�านาจด้านการบังคับ การใช้อ�านาจด้านกฎหมาย การ

ใช้อ�านาจความเชี่ยวชาญ และ การใช้อ�านาจด้านอ�านาจ

การอ้างอิง และระดับมากซึ่งต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้น 

คือ การใช้อ�านาจด้านอ�านาจการให้รางวัล

 พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. ด้านอ�านาจการบงัคบั พบว่า สภาพทีเ่ป็นจรงิใน

ปัจจบุนัของการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ขนาดใหญ่พเิศษในจงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านอ�านาจการบังคับใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงต้องหาทางแก้ไขต่อไป

 2. ด้านอ�านาจตามกฎหมาย พบว่า สภาพท่ีเป็น

จริงในปัจจุบันของการใช้อ�านาจของผู ้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจการตามกฎหมายในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ซ่ึงต้องหาทางแก้ไขต่อไป

 3. ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ พบว่า สภาพท่ี

เป็นจริงในปัจจุบันของการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจความเชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

ซ่ึงต้องหาทางแก้ไขต่อไป

 4. ด้านอ�านาจการอ้างองิ พบว่า สภาพทีเ่ป็นจรงิใน

ปัจจบุนัของการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

ขนาดใหญ่พเิศษในจงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17ด้านอ�านาจการอ้างอิงใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งจะต้องหาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อ

ไป

 5. ด้านอ�านาจการให้รางวัล พบว่า สภาพท่ีเป็น

จริงในปัจจุบันของการใช้อ�านาจของผู ้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจการให้รางวลัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากซึง่จะต้องหา

ปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป

 ตอนท่ี 2 สภาพท่ีควรจะเป็นในความคาดหวังของ

การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก  

( = 3.62, SD = 1.00) ซ่ึงจะต้องหาปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป

 พจิารณาการใช้อ�านาจรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบั

ปานกลางซึ่งจะต้องหาทางแก้ไข คือ ด้านอ�านาจการบังคับ 

และระดบัมากซึง่ต้องหาแนวทางปรบัปรงุให้ดข้ึีนตามล�าดบั

ดังนี้ การใช้อ�านาจด้านอ�านาจการให้รางวัล การใช้อ�านาจ

ด้านอ�านาจความเช่ียวชาญ การใช้อ�านาจด้านอ�านาจการ

อ้างอิง การใช้อ�านาจด้านกฎหมาย

 พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. ด้านอ�านาจการให้รางวัล พบว่า สภาพที่
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ควรจะเป็นในความคาดหวังการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

ด้านอ�านาจการให้รางวัลในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งจะ

ต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

 2. ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ พบว่าสภาพที่

ควรจะเป็นในความคาดหวังการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 

ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ซึ่งจะต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

 3. ด้านอ�านาจการอ้างอิง พบว่า สภาพท่ีควรจะ

เป็นในความคาดหวังการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรีสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ด้าน

อ�านาจการอ้างอิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งจะต้องหา

ทางปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

 4. ด้านอ�านาจตามกฎหมาย พบว่า สภาพท่ี

ควรจะเป็นในความคาดหวังการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 

ด้านอ�านาจตามกฎหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่ง

จะต้องหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

 5. ด้านอ�านาจการบังคับ พบว่า สภาพท่ีควรจะ

เป็นในความคาดหวังการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรีสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ด้าน

อ�านาจการบังคับ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งจะ

ต้องหาทางทางแก้ไขต่อไป

 ตอนที่ 3 ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการ

ใช้อ�านาจของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ในภาพรวม พบว่า ต้องการพัฒนา 

(PNI
modified

 = 0.113)

 หากพิจารณารายด้านพบว่า ต้องการพัฒนาตาม

ล�าดับ ดังนี้ การใช้อ�านาจด้านบังคับ (PNI
modified

 = -0.014) 

ด้านอ�านาจการให้รางวัล (PNI
modified

 = 0.161) ด้านอ�านาจ

ความเชี่ยวชาญ (PNI
modified

 = 0.155)ด้านอ�านาจการ

อ้างอิง (PNI
modified

 = 0.124) และด้านอ�านาจตามกฎหมาย 

(PNI
modified

 = 0.117)

 พิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้

 1. ด้านอ�านาจการบังคับ พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจการบังคับในภาพรวม พบว่า ต้องการลดระดับ

ด�าเนินการ

 2. ด้านอ�านาจการให้รางวัล พบว่า  ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจการให้รางวัลในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการพัฒนา 

 3. อ�านาจความเช่ียวชาญ พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจความเชี่ยวชาญ ในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการ

พัฒนา

 4. ด้านอ�านาจการอ้างอิง พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ด้านอ�านาจการอ้างองิในภาพรวมอยูใ่นระดบัต้องการพฒันา

 5. อ�านาจตามกฎหมาย พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้าน

อ�านาจตามกฎหมายพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับต้องการ

พัฒนา 

 ตอนท่ี 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ

พฒันาการใช้อ�านาจของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาด

ใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

 1. ด้านอ�านาจการบังคบัมดีงันี ้ผูบ้รหิารมกีารนเิทศ 

ก�ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอย่าง

เป็นระบบ ผู้บริหารควรมีการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ให้ครูปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารควรมีการลงโทษครู

ที่กระท�าความคิดอย่างเหมาะสมโดยไม่เลือกปฏิบัติ และ 
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ผู ้บริหารควรมีการก�าหนดบทลงโทษในความคิดแต่ละ

ลักษณะไว้อย่างชัดเจน

 2. ด้านอ�านาจการให้รางวัลมีดังนี้ ผู้บริหารควรมี

การพิจารณาความความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม ผู้

บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองและหรือได้

รับการเลือ่นต�าแหน่งทีส่งูขึน้ ผูบ้รหิารควรจดัให้มสีวสัดกิาร

ในการท�างานแก่ครู  ผู ้บริหารควรมีการยกย่องหรือให้

รางวัลในการท�าความดีแก่ครูตามโอกาสที่เหมาะสม และ

ผู้บริหารควรให้ความสนใจ ช่วยเหลือและให้ก�าลังใจแก่ครู

อย่างสม�่าเสมอ

 3. ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญมีดังนี้ ผู้บริหารควร

มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งาน ผู้บริหารควรมีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติ

งานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิด

และทฤษฎีการบริหารใหม่ ๆ  มาใช้ในการบริหารงาน และ 

ผูบ้รหิารควรมคีวามสามารถ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ด้านอ�านาจการอ้างอิงมีดังนี้ ผู้บริหารควรรับ

ฟังความคิดเห็นของครูและใช้วิธีการพูดให้ครูประทับใจ ผู้

บริหารควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถแสดงความ

คิดเห็นเป็นที่ยอมรับแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร

ควรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบความส�าเร็จ

เป็นที่ยอมรับ

 5. ด้านอ�านาจตามกฎหมายมีดังนี้ ผู้บริหารควร

มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถและ

ความถนัดของครูแต่ละคน ผู้บริหารควรมีการพิจารณา

การปฏิบัติงานของครูตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ 

ผู้บริหารควรมีการสั่งงานเป็นขั้นตอนตามระบบงานและ ผู้

บริหารควรมีการกระจายอ�านาจตามสายงานบังคับบัญชา

เพื่อช่วยดูแลรับผิดชอบให้ครอบคลุมทั่วถึง

อภิปรำยผล
 สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของการใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17 อยู่ในระดับปานกลาง  เพื่อให้การใช้อ�านาจของ

ผู้บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียน

ควรจะต้องมีการใช้อ�านาจในการให้คุณและให้โทษแก่ผู้ใต้

บังคับบัญชาควบคู่กันไป ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และ

ต้องกระท�าอยา่งยุตธิรรม สม�่าเสมอ ไม่มกีารเลือกทีร่ักมักที่

ชงั เมือ่ผูใ้ดปฏบิตัตินไม่ถกูต้องตามระเบยีบทีว่างไว้กจ็�าเป็น

ต้องมีการลงโทษ เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น ผู้อื่นจะได้

ไม่กล้าปฏิบัติเช่นนั้นอีก ในทางตรงกันข้ามก็ต้องมีการให้

คุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่บุคคลอื่น จะได้มี

ก�าลังใจในการท่ีจะปฏิบัติตนดี โดยอาจมีการให้รางวัลหรือ

มกีารประกาศเกยีรตคิณุในโอกาสต่าง ๆ  หรอืเลือ่นต�าแหน่ง

เมื่อมีผลงานดีเด่น จะได้มีการแข่งขันกันปฏิบัติตนดี ส่ิง

ส�าคัญท่ีพึงระลึกอยู่เสมอ คือ การใช้อ�านาจในการให้คุณ

และให้โทษแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นต้องมีการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ และให้ความยุติธรรมแก่ทุก ๆ  คน ซ่ึงสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Chung and Megginson (1981, pp. 

353-354) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่มีอ�านาจจะมีเหตุผลใน

เรื่อง การใช้อ�านาจในต�าแหน่งตามกฎหมายเขาจะยอมรับ

ในความส�าคัญของความคิด เขาจะคิดไตร่ตรองทั้งในเรื่อง

ภายในและภายนอกองค์การเขาจะไม่ค่อยใช้อ�านาจบังคับ 

บางครั้งอาจจะใช้แต่จะใช้อย่างมีสติ ผู้บริหารที่มีอ�านาจจะ

พยายามสร้างความเช่ือถือให้กับตนเอง และเป็นคนตรงไป

ตรงมา  ซ่ึงคนอื่น ๆ จะเต็มใจยอมรับฟังเขา ส�าหรับด้าน

การใช้อ�านาจด้าน ต่าง ๆ มีดังนี้

 1. ด้านอ�านาจบังคับ พบว่า ความต้องการจ�าเป็น

ในการพัฒนาการใช้อ�านาจการบังคับของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อยู่ใน

ระดับต้องการลดระดับด�าเนินการ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด

ของ Yukl (2013, pp. 191-196) ได้กล่าวว่า อ�านาจบังคับ 

เป็นอ�านาจอย่างเป็นทางการที่ใช้เพื่อการลงโทษหรือการ

ละเว้นที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่บุคคล ทั้งนี้มักพบว่าผู้น�า

ทางทหารและผู้น�าทางการเมืองจะมีอ�านาจบังคับมากกว่า

ผูน้�าขององค์กรเอกชนหรอืรฐัวสิาหกจิทัว่ไป และสอดคล้อง

กับรัชนก เกิดแก้ว (2555, หน้า 35) กล่าวว่า อ�านาจการ

บังคับเป็นอ�านาจที่เกิดความเกรงกลัว การถูกลงโทษใน

ลักษณะต่าง ๆ  เช่น การว่ากล่าวตักเตือน การถูกต�าหนิ การ

ถูกควบคุม การไม่ข้ึนเงินเดือน การลดต�าแหน่ง ซ่ึงอ�านาจ

การการบังคับนี้เป็นอ�านาจที่ใช้กันมากที่สุด ถูกต�าหนิที่สุด 

และยากแก่การควบคุม ดังนั้น ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการ

ใช้อ�านาจประเภทนี้ เพื่อมิให้เกิดการต่อต้านการบริหารใน

โรงเรียนซึ่งจะท�าให้ครูเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน 

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ
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ใช้อ�านาจของผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านอ�านาจการบังคับมีดังนี้ 

ผู้บริหารมีการนิเทศ ก�ากับ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของครูอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารควรมีการออก

กฎระเบียบ ข้อบังคับให้ครูปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร

ควรมีการลงโทษครูที่กระท�าความคิดอย่างเหมาะสมโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ และ ผู้บริหารควรมีการก�าหนดบทลงโทษ

ในความคิดแต่ละลักษณะไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับมณี

รัตน์ ยศสุรีย์ (2556, น. 29) กล่าวว่าอ�านาจในการบังคับ 

เป็นความสามารถของผูบ้รหิารทีจ่ะลงโทษผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ที่ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่หรือเป็นอ�านาจหน้าที่ ที่ผู ้

บริหารสามารถท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมปฏิบัติตามเพื่อ

หลีกเลี่ยงการลงโทษเป็นอ�านาจที่ สามารถลงโทษผู้อื่นได้ 

อ�านาจน้ีมีฐานมาจากความกลัวทั้งด้านร่างกาย ความมัน

คง และความปลอดภัยของผู้อื่น

 2. ด้านอ�านาจการให้รางวัล พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อยู่ใน

ระดับต้องการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ Hoy and Miskel 

(2001, pp. 225-226) ได้กล่าวว่า อ�านาจให้รางวัล  เป็น

อ�านาจที่ผู้น�าทุกองค์การนิยมใช้มากที่สุด ในการให้ลูกน้อง

ปฏบิตัติามเป็นการยอมท�าตามเรือ่งจากต้องการได้รบัรางวลั

ผลตอบแทนหรือความดีความชอบ อ�านาจให้รางวัลจะเกิด

ได้สูงมากถ้าการร้องขอนัน้มทีางเป็นไปได้ในการปฏบิตัแิละ

รางวัลที่มีคุณค่าพอส�าหรับแรงจูงใจและสอดคล้องกับวรพ

จน์ บดสันเทียะ (2551, น. 27) ได้กล่าวว่า อ�านาจการให้

รางวลัเป็นอ�านาจทีบ่คุคลหรอืกลุม่เป้าหมายยอมรบัอ�านาจ 

เน่ืองจากต้องการได้รับรางวัลผลตอบแทน หรือความดี

ความชอบจากผู้ที่มีอ�านาจนั้นอ�านาจดังกล่าว จึงอาจเรียก

ว่าเป็นอ�านาจให้คุณก็ได้ ได้แก่ การยกย่องสรรเสริญการขึ้น

เงินเดือน การเลื่อนต�าแหน่งเป็นต้น ความเข้มของอ�านาจ

การให้รางวัลนี้จะมีมากขึ้น เมื่อบุคคลรับรู้ว่าผู้ใช้อ�านาจมี

อ�านาจที่จะให้รางวัลแก่เขาได้จริง และโดยตรง

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ด้านอ�านาจการให้รางวัลมีดังนี้ ผู้

บรหิารควรมกีารพจิารณาความความดคีวามชอบด้วยความ

เป็นธรรม ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง

และหรือได้รับการเลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้นผู้บริหารควรจัดให้

มีสวัสดิการในการท�างานแก่ครู  ผู้บริหารควรมีการยกย่อง

หรือให้รางวัลในการท�าความดีแก่ครูตามโอกาสที่เหมาะสม 

และผูบ้รหิารควรให้ความสนใจ ช่วยเหลอืและให้ก�าลงัใจแก่

ครอูย่างสม�า่เสมอสอดคล้องกบัวรพจน์ บดสนัเทยีะ (2551, 

น. 27) ได้กล่าวว่า อ�านาจการให้รางวัลเป็นอ�านาจที่บุคคล

หรือกลุ่มเป้าหมายยอมรับอ�านาจ เนื่องจากต้องการได้รับ

รางวัลผลตอบแทนหรือความดีความชอบจากผู้ที่มีอ�านาจ

นั้น อ�านาจดังกล่าว จึงอาจเรียกว่าเป็นอ�านาจให้คุณก็ได้ 

ได้แก่ การยกย่องสรรเสริญ การข้ึนเงินเดือน การเล่ือน

ต�าแหน่งเป็นต้น ความเข้มของอ�านาจการให้รางวัลนี้จะมี

มากข้ึนเมื่อบุคคลรับรู้ว่าผู้ใช้อ�านาจมีอ�านาจท่ีจะให้รางวัล

แก่เขาได้จริงและโดยตรง

 3. อ�านาจความเช่ียวชาญ พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อยู ่

ในระดับต้องการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  

Moorhead and Griffin (1995, p. 330) ได้กล่าวว่า 

อ�านาจความเชี่ยวชาญเป็นอ�านาจที่บุคคลมีข่าวสารหรือ

ความรู้ทีมีคุณค่าเหนือกว่าบุคคลอื่น ผู้บริหารควรใช้อ�านาจ

ความเชี่ยวชาญ เมื่อครูในโรงเรียน ขาดความรู้ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรเข้าไปช่วยเหลือและเสริมสร้าง

ความเช่ียวชาญด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการให้แก่

ครู เพราะจะท�าให้ครูปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนได้

อย่างมีปประสิทธิภาพเพื่อน�าโรงเรียนไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้ และสามารถให้ค�าแนะน�ากับครูในโรงเรียนได้เมื่อ

ครูต้องการความช่วยเหลือหรือเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถ

แก้ไขได้ทันท่วงทีและสอดคล้องกับรัชนู พันจีน (2555, น. 

38) กล่าวว่า อ�านาจความเช่ียวชาญเป็นอ�านาจท่ีผู้บริหาร

ใช้อิทธิพลต่อบุคลากรด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านความ

รู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีความสามารถ

ในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ค�าแนะน�า

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นผู้

รอบรู้ในการบริหารงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหา 

อันเกิดจากการปฏิบัติงาน มีการใช้ความรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาครู ทีมงานและงานต่าง ๆ พร้อมท้ังมีความ
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สามารถในการก�ากับติดตามและประเมินผลการท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ด้านอ�านาจความเชี่ยวชาญมีดังนี้ 

ผู ้บริหารควรมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงาน ผู้บริหารควรมีความสามารถในการ

วางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารควรมีการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการบริหารใหม่ ๆ มาใช้ใน

การบริหารงาน และผู้บริหารควรมีความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับจิระ เฉลิมศักดิ์ (2552, น. 27) กล่าวว่า อ�านาจความ

เชี่ยวชาญเป็นอ�านาจที่ติดตัวผู้บริหารแต่ละคนที่ได้มาจาก

มวลประสบการณ์ โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับรู้ได้ว่าผู้บริหาร

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความช�านาญในเรื่องท่ีเก่ียว

กับหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบสามารถ บริหารงาน ดูแล ให้

ค�าแนะน�า แก้ปัญหาให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้บริหารควร

ใช้อ�านาจความเชี่ยวชาญนี้ ช่วยเหลือ บุคลากรให้สามารถ

ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. ด้านอ�านาจการอ้างอิง พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อยู่ใน

ระดับต้องการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy 

and Miskel (2001, pp. 225-226) ได้กล่าวว่า อ�านาจ

อ้างอิงเป็นอ�านาจที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับ

การอ้างอิงบุคคล หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อให้คนอื่นเกิดความ

เชื่อถือหรือยอมรับตามด้วย และสอดคล้องกับนภัส จันทร์

ทอง (2555, น. 27-28) กล่าวว่า อ�านาจการอ้างอิงเป็น

อ�านาจที่เกิดขึ้นจากบุคลิกลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ท�าให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจ ศรัทธาและ

ยึดถือ เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ก่อให้เกิด

ความสามคัค ีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัเป็นพวกเดยีวกนั

ของกลุ่ม และสามารถจูงใจให้ครูร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ

งานด้วยความเต็มใจ

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 17 ด้านอ�านาจการอ้างอิงมีดังนี้ ผู้บริหาร

ควรรบัฟังความคดิเหน็ของครแูละใช้วธิกีารพดูให้ครปูระทบั

ใจ ผู้บริหารควรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถแสดง

ความคิดเห็นเป็นที่ยอมรับแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้

บริหารควรมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบความ

ส�าเร็จเป็นท่ียอมรับสอดคล้องกับนภัส จันทร์ทอง (2555, 

น. 27-28) กล่าวว่า อ�านาจการอ้างอิงเป็นอ�านาจท่ีเกิดขึ้น

จากบุคลิกลักษณะที่ดีของผู้บริหาร ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดความซาบซ้ึง ประทับใจ ศรัทธาและยึดถือ เป็นแบบ

อย่างในการประพฤติปฏิบัติตน ก่อให้เกิดความสามัคคี 

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพวกเดียวกันของกลุ่ม 

และสามารถจูงใจให้ครูร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วย

ความเต็มใจ

 5. อ�านาจตามกฎหมาย พบว่า ความต้องการ

จ�าเป็นในการพัฒนาการใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดจันทบุรี สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 อยู่ใน

ระดับต้องการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hoy 

and Miskel (2001, pp. 225-226) ได้กล่าวว่า อ�านาจ

ตามกฎหมาย เป็นอ�านาจท่ีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายยอม

ปฏบัิตติาม เนือ่งจากยอมรบัว่าผูใ้ช้อ�านาจมคีวามชอบธรรม

ในการใช้ค�าสั่งและจะต้องปฏิบัติตาม ไม่สามารถหลีกเลี่ยง

ได้ อ�านาจตามกฎหมาย มักจะติดมากับการด�ารงต�าแหน่ง

หน้าที่อย่างเป็นทางการ  และสอดคล้องกับวราภรณ์ พรหม

รัตน์ (2554, น. 20) กล่าวว่า อ�านาจตามกฎหมาย เป็น

อ�านาจที่เกิดจากการมีกฎหมายรองรับในต�าแหน่งของผู้

บริหาร หรือการมีกฎหมายรองรับการกระท�าและปฏิบัติ

งานของผู้บริหาร โดยผู้บริหารมีสิทธิตามกฎหมายอยาง

เต็มที ในการใช้อ�านาจประเภทนี้ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกบกฎ

ระเบียบ ข้อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม 

และวัฒนธรรม

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการใช้

อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

ในจังหวัดจันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 17 ด้านอ�านาจตามกฎหมายมีดังนี้ ผู้

บริหารควรมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความ

สามารถและความถนัดของครูแต่ละคน ผู้บริหารควรมีการ

พิจารณาการปฏิบัติงานของครูตามระเบียบ และกฎเกณฑ์

ที่วางไว้ ผู้บริหารควรมีการสั่งงานเป็นขั้นตอนตามระบบ
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งานและ ผู้บริหารควรมีการกระจายอ�านาจตามสายงาน

บังคับบัญชาเพื่อช่วยดูแลรับผิดชอบให้ครอบคลุมท่ัวถึงซ่ึง

สอดคล้องกับวรพจน์ บดสันเทียะ (2551, น. 31) ได้กล่าว

ว่า อ�านาจตามกฎหมายเป็นค่านยิมภายในทีบ่คุคลสัง่สมมา

จนยอมรับว่าผู้ใช้อ�านาจมีสิทธิหรืออ�านาจอันชอบธรรมจะ

มอีทิธพิลเหนือคนโดยทัว่ไป อ�านาจตามกฎหมายหรอืความ

ชอบธรรมนี้ เกิดขึ้นเน่ืองจากต�าแหน่งที่ผู้ใช้อ�านาจครอง

อยู่ที่เรียกว่า อ�านาจหน้าที่ ได้แก่ สั่งงานเป็นขั้นตอนตาม

สายงาน มอบหมายงานให้ครูตามความรู้ ความสามารถ 

ใช้อ�านาจตามต�าแหน่งสั่งการและชี้แนะการท�างาน ใช้

กฎระเบียบที่สถานศึกษาก�าหนดขึ้นเป็นแนวทางในการ

ท�างาน มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น แต่

ในบางกรณี อ�านาจจากฐานอ�านาจน้ีอาจไม่เกี่ยวข้องกับ

ต�าแหน่งก็ได้ หากแต่เกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม และ การ

ยอมรับที่บุคคลมีต่อผู้ใช้อ�านาจโดยตรง

 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในการใช้อ�านาจของผู้

บริหารโรงเรียนจะต้องสร้างแรงจูงใจและความศรัทธาให้

กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาก่อนหากผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะปฏบิตัติาม

ค�าส่ังและเอาใจใส่ในงานสูง และมีทักษะในการใช้อ�านาจ

แต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสมกับเวลา สถานการณ์ ท่ีส�าคัญ

ต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้อ�านาจด้วย สอดคล้องกับ

อมรารัตน์ กิจธิคุณ (2555, น. 29) กล่าวว่า การสร้างพลัง

อ�านาจของผู้บริหารเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้บริหาร

มีพลังอ�านาจในการควบคุมทรัพยากรขององค์การ ตลอด

จนการให้คุณให้โทษกับบุคลากรส่งผลให้องค์การบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนประโยชน์ 

การเอามาเป็นพวก การสร้างพันธมิตร การมีอิทธิพลใน

การก�าหนดเกณฑ์ การควบคุม ข้อมูล และการให้บริการ

พิเศษ และสอดคล้องกับ ธร สุนทรายุทธ (2556, น. 10) 

ได้สรุปว่า อ�านาจเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ภาวะผู้น�าใน

ตนเองน�าสมาชิก ในองค์กรให้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพไม่ได้ใช้กฎระเบียบหรืออ�านาจที่ก�าหนดไว้

การบริหาร ส่วนอ�านาจหน้าที่นั้นผู้น�าจะต้องใช้ภาวะผู้น�า

ตนเองกับกฎระเบียบขององค์กรนั้น ๆ น�าพาสมาชิกให้

ปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนด้านอ�านาจ

ตามกฎหมาย ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการใช้ข้อบังคับใน

การจัด กิจกรรมการสอนของครูในโรงเรียน

 2. การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนด้านอ�านาจ

ความเชี่ยวชาญ ผู ้บริหารโรงเรียนควรมีการใช้ความรู้

ลดความขัดแย้ง สนับสนุนในการท�างานของบุคลากรที่

เกีย่วข้องกบัการจดักระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรยีน

 3. การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนด้านอ�านาจ

การบังคับ ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการใช้การกดดัน เพ่ือ

เกิดการยินยอมปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนในการท�างานของ

บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ของโรงเรียน

 4. การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนด้านอ�านาจ

การอ้างอิง ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการใช้การเลียนแบบ 

พฤติกรรมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการสอนของ

ครูในโรงเรียน

 5. การใช้อ�านาจของผู้บริหารโรงเรียนด้านอ�านาจ

การให้รางวัล ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการใช้การให้สิ่งของ

ส่งเสริมในการท�างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร

โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 17

 2. ควรมีการศึกษาการใช้อ�านาจของผู ้บริหาร

โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในจังหวัด

จันทบุรี สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษา เขต 1 

และ เขต 2
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วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 149

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนครปฐม (2) ศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิตในจังหวัดนครปฐม และ (4) เสนอแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุ จ�านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

ได้แก่ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน 21 คน ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลแบบมีโครงสร้าง ผลการ

วิจัย พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ด้านความร่วมมือและการสนับสนุน

จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม และด้านความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย

สามารถร่วมกันท�านายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 69.2 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุ ได้แก่ (1) ขับเคลื่อนการด�าเนินงานระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (2) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ (3) จัด

ตั้งกองทุนผู้สูงอายุ และ (4) ให้มีส่วนราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับผิดชอบงานผู้สูงอายุโดยตรง

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

Abstract

 The purposes of this  research were (1) to study the development of quality of life of the 

elderly (2) to study the quality of life of the elderly in Nakhon Pathom Province (3) to study the 

relationship between the development of the quality of life of the elderly and the quality of life, 

and (4) to propose the guidelines for the development on the quality of life of the elderly. The 

researcher used both quantitative research method and qualitative research method. The sample 

of this research was 400 elder people. The tools used for data collection were questionnaires. 

The key informants a total of 21 administrators were interviewed by using the structured in-depth  

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม
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interviews. The results of the research showed that. The development of quality of life of the  

elderly in overall was at a high level. The quality of life of the elderly in overall was at a moderate 

level. The development of quality of life of the elderly of the local administrative organizations in 

the aspects of resources availability, cooperation and support from the relevant agencies, social  

environment, and clarity in goal and objective and objectives of the policy were counted and predicted the  

quality of life of the elderly at 69.2 percent. The guidelines for the development on the quality of 

life of the elderly were (1) driving the operation of the health promotion system for the long-term 

care (2) establish the elderly school (3) establish the elderly fund, and (4) assign the internal unit of 

the local administrative organization to take care of the work.

Keywords: The development on the quality of life of the elderly, The quality of life of the elderly,  

      Local administrative organizations

บทน�ำ
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทั่วโลกมี

ผลให้ประชากรผู ้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากพัฒนาการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขที่มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก สามารถ

ท�าให้มนุษย์มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น (บรรลุ ศิริพานิช, 

2550, น. 12) ซึ่งประเทศไทยก็มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรเป็นไปตามกระแสดังกล่าว เนื่องจากผู้

สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.0 ใน

ปี 2513 เป็นร้อยละ 15.07 ในปี 2559

 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้าสู่สังคมผู้สูง

อายุ โดยในปี 2559 มีจ�านวนผู้สูงอายุ จ�านวน 128,942 

คน จากประชากร 824,498 คน คิดเป็นร้อยละ 15.64 

ซึ่งมีความจ�าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมความ

พร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุดังกล่าวในทุก ๆ มิติ 

ซ่ึงที่ผ่านมารัฐบาลได้เน้นการดูแลเฉพาะการให้ค่าครอง

ชีพรายได้ และหลักประกันทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลเท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอการด�ารงชีวิตอย่าง

มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนั้น ในฐานะท่ี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีมี

ความใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ และมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล

ผู้สูงอายุจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาผู้

สูงอายุให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาผู้สูงอายุฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2545-2564) เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็น

มนษุย์ แต่จากการด�าเนนิการทีผ่่านมาพบว่า องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่มศีกัยภาพในการดแูลผูส้งูอายทุีแ่ตกต่างกนั ซึง่

ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ความชัดเจนในเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย สมรรถนะของหน่วยงาน ความ

พร้อมด้านทรัพยากร สภาพแวดล้อมทางสังคม และความ

ร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยภายนอก เป็นต้น

 จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุดัง

กล่าว ประกอบกับการให้ความส�าคัญของรัฐบาลต่อผู้สูง

อายุ และอ�านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ต้องปฏิบัติตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการกระจายอ�านาจ 

พ.ศ. 2542 จึงส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ

ตื่นตัวในการก�าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุไว้รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท้ังนี้การด�าเนินการ

ดังกล่าวมีความแตกต่างกันตามศักยภาพและการให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินการด้านผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งผลให้ผู ้วิจัยมีความสนใจที่จะ

ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม เพื่อน�าผลการวิจัยท่ีได้ไป

พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุห้บรรลเุป้าหมายการมคีณุภาพ

ชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

 2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุในจังหวัด

นครปฐม

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

คณุภาพชวีติผู้สงูอายกุบัคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดั

นครปฐม

 4. เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม ครั้งนี้ ผู้

วิจัยได้สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยได้ดังนี้

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

5 ปัจจัย ดังน้ี

 1.1. ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า แวนมิเตอร์และแวน

ฮอร์น (Van Meter and Van Horn, 1975, p. 445-488) 

กล่าวว่า การก�าหนดนโยบาย ควรก�าหนดอย่างชัดเจน และ

สามารถน�าไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายจริงมีสภาพ

เป็นรูปธรรม มีความเฉพาะเจาะจง และมีความมั่นคง

แน่นอน ส่วนแมซมาเนียน (Mazmanian and Sabatier, 

1980, p. 545) กล่าวถึงระดับของความชัดเจนในการ

ก�าหนดวัตถุประสงค์ซึ่งจะเป็นทิศทางให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีน�า

นโยบายไปปฏิบัติ ตลอดจนการแสวงหาทรัพยากรที่จะมา 

สนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย อีก

ทั้งยังเป็นการช่วยควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีในการ

มุ่งรักษาสถานภาพเดิมที่มีมาก่อนหน้านั้น แต่ถ้าขาดความ

ชดัเจนในการก�าหนดวตัถปุระสงค์และการล�าดับความส�าคญั

แล้ว มักจะน�าไปสู่ความล่าช้าในการปฏิบัติงานและการให้

ความส�าคัญในระดับต�่า

 1.2. สมรรถนะของหน่วยงาน จากการทบทวน

วรรณกรรมสรุปได้ว ่า (อุทัย เลาหวิเชียร, 2543, น.  

311-316) กล่าวว่า ความส�าเรจ็ของการน�านโยบายไปปฏบัิติ

ขึ้นกับความสามารถและความรู้ของเจ้าหน้าที่ และหน่วย

งานที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 

2550, น. 101-118) ทีก่ล่าวว่า ความพอเพยีงของทรพัยากร 

ได้แก่ คน วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีท�าการ เครื่องมือเครื่องใช้ 

ท่ีดิน อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกอื่น ๆ มีอย่างเพียงพอ

 1.3. ความพร้อมด้านทรัพยากร จากการทบทวน

วรรณกรรมสรุปได้ว่า บรีเวอร์ และดีลีออน (Brever and 

DeLeon, 1983, p. 265-274) กล่าวว่า ทรัพยากรเป็น

ปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น กล่าวคือ แผนงาน

หรือโครงการใด แม้จะมีปัจจัยอื่นครบถ้วน แต่ถ้าขาด

ปัจจัยเรื่องทรัพยากรในการสนับสนุน อาจกล่าวได้ว่าแผน

งานและโครงการดังกล่าวได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่ยัง

ไม่ได้เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ และ (วรเดช จันทรศร, 2554, 

น. 135-154) ได้กล่าวถึง ตัวแบบทางด้านการจัดการ  

(management model) ท่ีให้ความสนใจไปท่ีการวางแผน

เตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุ

อุปกรณ์ สถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ

 1.4. สภาพแวดล้อมทางสังคม จากการทบทวน

วรรณกรรมสรุปได้ว่า (มยุรี อนุมานราชธน, 2553, น. 

220-226) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอื้ออ�านวย

ต่อการน�านโยบายไปปฏิบัติ ย่อมมีผลต่อการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติ เช่น ภาวะภัยแล้ง น�้าท่วม ส่งผลต่อตัวนโยบาย

และหน่วยงานท่ีน�านโยบายไปปฏิบัติ

 1.5. ความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า (กล้า 

ทองขาว, 2548, น. 202-207) กล่าวว่า นโยบายจะต้อง

ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์การต่าง ๆ ความร่วมมือจากประชาชนในรูปแบบ

ต่าง ๆ  ตลอดจนสื่อมวลชนในการช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อ

ให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจร่วมกันและร่วมมือกันปฏิบัติ

ตามนโยบายเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จ และ (วรเดช จันทรศร, 

2554, น. 135-154) ได้กล่าวถึง ตัวแบบทางด้านการ

พัฒนาองค์การ (organization development model) 

ที่เน้นการมีส่วนร่วมท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การน�า

นโยบายมาปฏิบัติให้บังเกิดความส�าเร็จจึงน่าจะเป็นเร่ือง

ของการจูงใจการใช้ภาวะผู้น�าท่ีเหมาะสม การสร้างความ

ผูกพัน โดยวิธีการให้สมาชิกในองค์การมีส่วนร่วม เพื่อให้

เกิดการยอมรับ ตลอดจนการสร้างทีมงานมากกว่าการมุ่ง

ใช้การควบคุม เป็นต้น
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 2. คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุโดยการประเมินตาม

มาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห์ผู ้สูงอายุของกรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถิ่น (2550, น. 4-8) แบ่งออกเป็น 

4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการอยู่ร่วม

กัน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผู้สูง

อายุ ด้านส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุ ด้านการ

บริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
   1. ความชัดเจนในเป้าหมายและ 
      วัตถุประสงค์ของนโยบาย
   2. สมรรถนะของหน่วยงาน
   3. ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร
   4. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม
  5. ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วย 
       งานที่เก่ียวข้อง

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
   1. ด้านสุขภาพอนามัย
   2. ด้านการอยู่ร่วมกัน และการเสริมสร้าง
       ความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผู้สูงอายุ
    3. ด้านการส่งเสรมิอาชพีหรอืรายได้ของผูสู้งอายุ  
    4. ด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิต

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครปฐม

สมมติฐำนกำรวิจัย
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุในจังหวัดนครปฐม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

Method Research) ซึง่ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ

และการวิจัยเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรในขั้นตอนการส�ารวจ ได้แก่ ผู้สูงอายุ

ในจังหวัดนครปฐม จ�านวน 128,942 คน และประชากร

ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ�าเภอละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส�ารวจ คือ ผู้สูงอายุใน

จังหวัดนครปฐมซึ่งได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยสูตรของทาโร ยามาเน่ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยจะ

ด�าเนินการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 399 

คน แต่เพื่อลดความคาดเคลื่อนในการจัดเก็บข้อมูล จึงเพิ่ม

ขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน

 การสุม่ตวัอย่าง ผูว้จิยัใช้วธิกีารสุม่แบบแบ่งชัน้ภมูิ 

(Proportional Stratified Random Sampling) ของผู้

สูงอายุในแต่ละอ�าเภอ

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

ส�ารวจ (เชิงปริมาณ) คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนท่ี 1 เป็นค�าถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล มี

ลักษณะเป็นแบบส�ารวจรายการ เพื่อให้เลือกตอบ (Check 

List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และ

อาชีพ

 ตอนท่ี 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครปฐม ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากท่ีสุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย

ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด จ�านวน 
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21 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .974

 เป็นค�าถามเกีย่วกบัคุณภาพชวีติผูส้งูอายใุนจงัหวดั

นครปฐม ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วย

ปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด จ�านวน 

31 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .983

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) 

คือ แบบสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลแบบมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัย

สังเคราะห์ขึ้นมาจากวรรณกรรม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยชินวัตรถึงนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลที่เป็นพื้นที่ศึกษา เพื่อขอความ

ร่วมมือในการด�าเนินการแจกแบบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูล และนัดหมายเพื่อท�าการสัมภาษณ์

 2. ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แล้วน�า

แบบสอบถามท่ีรับคืนมาตรวจสอบความครบถ้วนและถูก

ต้องสมบูรณ์ แล้วน�าไปประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ

 3. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาและสถาน

ที่ตามที่นัดหมายโดยมีการจดบันทึกขณะสัมภาษณ์ และ

ขออนุญาตในการบันทึกเทปการสัมภาษณ์จะไม่ตามชี้น�า

และสัมภาษณ์ตามข้อค�าถามท่ีก�าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์

ในการสัมภาษณ์แต่ละท่านโดยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

 4. รวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

และน�ามาวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปผลการสัมภาษณ์

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุกับคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุโดยใช้

วิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Multiple Regression 

Analysis)

 2. ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยหา

ข้อสรุปและตีความจากปรากฏการณ์หรือข้อค้นพบที่ได้

จากการแสดงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี 

และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล

ผลกำรวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม

ตำรำง 1

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมและรายด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ SD ระดับ ล�าดับ

1. ด้านความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 3.62 0.74 มาก 3

2. ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน 3.63 0.64 มาก 2

3. ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร 3.57 0.75 มาก 4

4. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 3.97 0.78 มาก 1

5. ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.56 0.68 มาก 5

รวม 3.67 0.61 มาก

 จากตารางที่ 1 ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม  

พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.67, SD = 0.61)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู ่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน

สภาพแวดล้อมทางสังคม (  = 3.97, SD = 0.78) ด้าน

สมรรถนะของหน่วยงาน (  = 3.63, SD = 0.64) ด้าน

ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (  = 3.62, 

SD = 0.74) ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร (  = 3.57, 

SD = 0.75) และด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง (  = 3.56, SD = 0.68)

 2. ผลการวเิคราะห์คณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนจงัหวัด

นครปฐม
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ตำรำง 2

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยรวมและรายด้าน

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม SD ระดับ ล�าดับ

1. ด้านสุขภาพอนามัย 3.32 0.84 ปานกลาง 3

2. ด้านการอยู ่ร ่วมกันและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
องค์กรด้านผู้สูงอายุ

3.34 0.74 ปานกลาง 2

3. ด้านการส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุ  3.28 0.89 ปานกลาง 4

4. ด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.43 0.72 ปานกลาง 1

รวม 3.34 0.74 ปานกลาง

ตำรำง 3

การวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่สมการท�านายการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม

ล�าดับตัวแปรที่ได้รับ
การคัดเลือก

R R2 Adj.
R2

R Square
change

b Beta t

ด้านความพร้อมด้านทรพัยากร .704 .495 .494 .495 .269 .272 5.602***

ด ้านความร ่วมมือและการ
สนบัสนนุจากหน่วยทีเ่กีย่วข้อง

.758 .574 .572 .079 .405 .374 9.519***

ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม .788 .621 .618 .046 -.350 -.368 -10.734***

ด้านความชัดเจนในเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของนโยบาย

.832 .692 .689 .071 .452 .451 9.569***

a (Constant) = .684 S.E. = .131 F = 221.794***

 จากตารางที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุใน

จังหวัดนครปฐม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

(  = 3.34, SD= 0.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนา

คุณภาพชีวิต (  = 3.43, SD = 0.74) ด้านการอยู่ร่วม

กันและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผู้สูง

อายุ (  = 3.34, SD = 0.74) ด้านสุขภาพอนามัย (  = 

3.32, SD = 0.84) และด้านการส่งเสริมอาชีพหรือรายได้

ของผู้สูงอายุ (  = 3.28, SD = 0.89)

 3. ผลการวเิคราะห์การพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ

ที่มีความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม

*** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูตาม

ล�าดบัความส�าคญัของตัวแปรทีเ่ข้าสมการ พบว่า การพฒันา

คณุภาพชวิีตของผูส้งูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จังหวัดนครปฐมด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ความร่วม

มือและการสนับสนุนจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม

ทางสังคม และความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของนโยบายสามารถร่วมกันท�านายคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 69.2 ซ่ึงสามารถเขียนเป็น

สมการการท�านายในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ Z = .272 

(ความพร้อมด้านทรัพยากร) + .374 (ความร่วมมือและการ

สนับสนุนจากหน่วยท่ีเก่ียวข้อง) -.368 (สภาพแวดล้อมทาง

สังคม) + .451 (ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย)

 4. การเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
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สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

 4.1. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม

 4.1.1. ด ้านความชัดเจนในเป ้าหมายและ

วัตถุประสงค์ สรุปได้ว่า ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องให้ความส�าคัญกับการก�าหนดเป้าหมายในการ

ปฏบิตังิานด้านผูส้งูอายใุห้มคีวามสอดคล้องกบันโยบายการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของรัฐบาล และให้สอดคล้อง

กับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) และ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุที่กรมส่ง

เสริมการปกครองท้องถิ่นก�าหนด

 4.1.2. ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน สรุปได้ว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครปฐมควรให้ความ

ส�าคัญในด้านการมอบหมายงานด้านผู้สูงอายุแก่บุคลากรที่

มคีวามรู ้และความสามารถด้านการบรหิารและด้านเทคนคิ

ในการน�านโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่

การปฏิบัติ

 4.1.3. ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร สรุปได้ว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครปฐมควรให้ความ

ส�าคัญกับทรัพยากรด้านบุคคล โดยจัดให้มีจ�านวนบุคลากร

ที่เพียงพอในการน�านโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ

 4.1.4. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม สรุปได้ว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดันครปฐมต้องให้ความ

ส�าคัญกับการศึกษาสภาพสังคมและวิถีการด�ารงชีวิตของ

คนในพื้นที่

 4.1.5. ด้านความร่วมมือและการสนับสนุนจาก

หน่วยภายนอก สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จังหวัดนครปฐม ควรสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง

ของชุมชน โดยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ

ผู้น�าท้องที่ (ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน)

 4.2. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ในจังหวัดนครปฐม

 4.2.1. ด้านสุขภาพอนามัย สรุปได้ว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมควรให้ความส�าคัญ

กับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ของผู้สูงอายุในชุมชน โดยใช้แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชวิีตของส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติทีไ่ด้ท�าความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งกองทุน

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ท่ีมุ่งเน้นการ

ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มท่ีมีภาวะพึ่งพิง

 4.2.2. ด้านการอยู่ร่วมกัน และการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมควรให้ความส�าคัญ

กับการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมให้กับผู ้สูงอายุ

โดยเฉพาะการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุประจ�าหมู่บ้าน หรือ

ประจ�าต�าบล รวมท้ังควรพัฒนาชมรมผู้สูงอายุไปสู่การจัด

ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

 4.2.3. ด้านส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุ 

สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม

ควรให้ความส�าคญักบัการให้ความรูใ้นการประกอบทีเ่หมาะ

สมกับผู ้สูงอายุ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหา

วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูง

อายุที่สนใจได้ฝึกทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม

กับตนเอง รวมท้ังจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ

ให้กับผู้สูงอายุ

 4.2.4. ด้านการบรหิารจดัการระบบพฒันาคณุภาพ

ชีวิต สรุปได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด

นครปฐมควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้

ผู ้สูงอายุได้รับทราบถึงสิทธิของตนเอง โดยพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุท่ีเข้าถึงได้ง่ายและ

ทั่วถึง

กำรอภิปรำยผล
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม เมื่อพิจารณาผล

การวิจัยเป็นรายด้าน ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผล ดังนี้

 1.1. ด้านความชดัเจนในเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 

ผลการวิจัย พบว่า เป้าหมายในการปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมมีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ ท้ังนี้เป็นเพราะว่า บุคลากรท่ีน�านโยบายไป

สู่การปฏิบัติและผู้เก่ียวข้องมีความเข้าใจในเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ของนโยบายเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของแวนมิเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter and 

Van Horn, 1975, pp. 445-488) ท่ีเห็นว่าการก�าหนด

นโยบาย ควรก�าหนดอย่างชัดเจน และสามารถน�าไปสู่
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ความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายจริงมีสภาพเป็นรูปธรรม มี

ความเฉพาะเจาะจง และมคีวามมัน่คงแน่นอน แมสมาเนยีน

และ ซาบาเทียร์ (Mazmanian and Sabatier, 1980, p. 

545) กล่าวว่าความชดัเจนในการก�าหนดวตัถปุระสงค์ซึง่จะ

เป็นทิศทางให้แก่เจ้าหน้าที่ที่น�านโยบายไปปฏิบัติ ตลอด

จนการแสวงหาทรัพยากรที่จะมาสนับสนุนวัตถุประสงค์

ที่ก�าหนดขึ้นอย่างมีเป้าหมาย ในส่วนของนักวิชาการชาว

ไทยสอดคล้องกับแนวคิดของ (อุทัย เลาหวิเชียร, 2543, น. 

313-315) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่เอื้ออ�านวยต่อการน�านโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ คือ เป้าหมายของนโยบายหรือมาตรการ

มีความชัดเจน ไม่สลับซับซ้อน และสอดคล้องกับ (วรเดช 

จันทรศร, 2554, น. 458) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านนโยบาย 

ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนโยบาย 

ความชัดเจนด้านตัวชี้วัดของมาตรฐานและวัตถุประสงค์

ของนโยบาย มีทฤษฎีทางวิชาการที่ถูกต้อง เป็นแนวทาง

และมีเทคโนโลยีท่ีรองรับ ทิศทางของนโยบายสอดคล้อง

กับความเป็นจริง การก�าหนดภารกิจและการมอบหมาย

งาน มาตรฐานในการให้คุณให้โทษ ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาของนโยบาย ความสามารถของนโยบายใน

การก�าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน และการสื่อความ

หมายของนโยบาย และ (ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, 2554, น. 

298-313) ได้ศึกษาการน�านโยบายการบริการสาธารณะแก่

ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

16 แห่ง พบว่า ความชัดเจนในเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

ของนโยบายมอีทิธพิลต่อประสทิธผิลในการน�านโยบายการ

บริการสาธารณะแก่ผู ้สูงอายุไปปฏิบัติในระดับองค์การ

บริหารส่วนต�าบล

 1.2. ด้านสมรรถนะของหน่วยงาน ผลการวิจัย

พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครปฐมมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารและด้าน

เทคนิคในการน�านโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้

สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความส�าเร็จของ

การน�านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะ

ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน�านโยบายไปปฏิบัติว่ามี

ความสามารถในการด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มากน้อยเพยีงใด ซึง่ขึน้อยูก่บัปัจจัยย่อยหลายประการ ได้แก่ 

ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านเงินทุน และปัจจัยด้านวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ตลอดจนปัจจัยด้านวิชาการ

หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในนโยบายนั้น (วรเดช จันทรศร, 

2554, น. 98) สอดคล้องกับแนวคิดของแวนมิเตอร์ และ

แวน ฮอร์น (Van Meter and Van Horn, 1975, pp. 

445-488) เสนอว่า กระบวนการน�านโยบายไปปฏบิตัหิน่วย

งานควรท�าความเข้าใจชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ให้ผู้รับผิดชอบในการน�านโยบายไปปฏิบัติทราบ

และระบุผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการ

วิจัยของ (ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน, 2554, น. 298-313) ได้

ศึกษาการน�านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไป

ปฏบัิต:ิ กรณศีกึษาองค์การบรหิารส่วนต�าบล 16 แห่ง พบว่า  

ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลใน

การน�านโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

ในระดับองค์การบริหารส่วนต�าบล

 1.3. ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ผลการวิจัย 

พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมมี

จ�านวนบุคลากรและมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง

มือเครื่องใช้ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการน�านโยบาย

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้  

(วรเดช จันทรศร, 2551, น. 130-146) เสนอว่า ความ

พร้อมของทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ สถานท่ี

และวัสดุอุปกรณ์เป็น กระบวนการส�าคัญท่ีเอื้ออ�านวยต่อ

การน�านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส�าเร็จ แวนมิเตอร์ 

และแวน ฮอร์น  (Van Meter and Van Horn, 1975, pp. 

445-488) เสนอว่า กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติที่มี

ความส�าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบายหน่วยงาน

ควรมีความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากรด้านงบ

ประมาณ และบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สัณห์

หทัย สงวนศักดิ์, 2550, น. 116-125) ได้ศึกษาปัจจัย

ส�าคัญที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการน�านโยบาย

การส่งบริการสังคมแก่ผู ้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยความพร้อมของทรัพยากร

ส่งผลในทางบวกกับความมีประสิทธิผลของการน�านโยบาย

การส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ

 1.4. ด้านสภาพแวดล้อมทางสงัคม ผลการวจิยั พบ

ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมมีการให้

ความส�าคัญกับสภาพสังคมและวิถีการด�ารงชีวิตของคนใน

พื้นที่ก่อนที่จะน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นเพราะ

ว่าการน�านโยบายไปสูก่ารปฏบิตัต้ิองค�านงึถงึวฒันธรรมการ

ด�ารงชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ๆ  ด้วยว่ามีความเหมาะสมต่อ

นโยบายนั้น ๆ หรือไม่ ท้ังนี้ (วรเดช  จันทรศร, 2554, น. 
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461) เห็นว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบ

ด้วย ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ

เทคโนโลยี ผลกระทบจากการต่อต้าน และคัดค้านนโยบาย

จากฝ่ายต่าง ๆ ผลกระทบต่อศีลธรรมของสังคม การ

สนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย และการสนับสนุน

จากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐและหน่วยงานส่วนท้อง

ถิ่น และแนวคิดพาโนวา (Panova, 2007, pp. 154-160) 

เสนอว่า กระบวนการน�านโยบายการบริการสาธารณะไป

ปฏิบัติที่ประสบความส�าเร็จมาจากการใช้แนวคิดชุมชน

เป็นฐานในการจัดบริการสาธารณะ

 1.5. ความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน

จังหวัดนครปฐม ได้รับความร่วมมือจากผู้น�าท้องท่ี (ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กลายเป็น

แรงประสานในการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ทั้งนี้สอดคล้องกับตัวแบบทางการเมือง (political model) 

ของ (วรเดช จันทรศร, 2551, น. 130-146) ที่เชื่อว่าความ

ส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากความสามารถ

ของผู้เล่น หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ กลุ่มหรือ

สถาบัน และความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกองค์การ ดัง

น้ัน ตัวแบบนี้เชื่อว่าผลของการน�านโยบายไปปฏิบัติขึ้น

อยู่กับตัวแปรด้านจ�านวนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ ความสามารถในการต่อรอง และการ

สนับสนุนจากสื่อมวลชน นักการเมือง หัวหน้าหน่วยงาน

อื่น ๆ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลส�าคัญ 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของพาโนวา (Panova, 2007, 

pp. 154-160) พบว่า ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน

ในระดับท้องถิ่น ซึ่งความร่วมมือกัน ระดับสถาบันของ

รัฐบาล มีความยืดหยุ่นต่อภาคเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่

ภาครัฐในการสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น หน่วย

งานของรัฐบาลกลาง รวมถึงภาคเอกชน เพ่ือสร้างความ

ร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะและการออกกฎหมาย

ในมุมมองของการให้ผู้ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้รับผล

ประโยชน์จากการบริการสาธารณะโดยใช้การว่าจ้างภาค

เอกชนเข้ามาด�าเนินการส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการ 

และ (เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล, 2554, น. 240-256) ได้วิจัย

เรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ พบว่า ความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งผล

ต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ

 2. คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม เมื่อ

พิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน ผู้วิจัยมีข้ออภิปรายผล 

ดังนี้

 2.1. ด้านสุขภาพ ผลการวิจัย พบว่า องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมให้ความส�าคัญ

กับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ของผู้สูงอายุในชุมชน ทั้งนี้สอดคล้องกับประกาศว่าด้วยผู้

สูงอายุของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ตามที่

องค์การสหประชาชาติ ได้บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชนประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 

2491 ซ่ึงในข้อ 24 แห่งปฏิญญาสากลนี้มีบัญญัติว่าทุกคน

มีสิทธิที่จะมีความเป็นอยู่ในมาตรฐานที่ถูกต้องเหมาะสมใน

ด้านสุขภาพความผาสุกของตนเอง และครอบครัว รวมท้ัง

ในด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การรักษาพยาบาล 

และการบริการท่ีจ�าเป็นอื่น ๆ และมีสิทธิท่ีจะได้รับหลัก

ประกันในยามว่างงานเจ็บป่วยไร้ความสามารถ เป็นหม้าย 

ชราภาพ หรือขาดปัจจัยในการครองชีพ อื่น ๆ  เนื่องมาจาก

เหตุอันพ้นวิสัยที่ตนเองจะควบคุมได้ สอดคล้องกับพระราช

บัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ท่ีเสนอว่า ตามมาตรา 11 ผู้สูง

อายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุน

การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดย

ให้ความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู ้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ 

(ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้สูงอายุ, 2553, น. 6-7)

 2.2. ด้านการอยู ่ร ่วมกัน และการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผู้สูงอายุ ผลการวิจัย พบว่า 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐมมีการตั้งงบ

ประมาณจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ (วันท่ี 13 เมษายน ของ

ทุกปี) อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดกิจกรรมการให้ความส�าคัญกับ

ผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่

หลากหลาย เช่น การคัดกรองสุขภาพ การแจกของขวัญ 

และการจัดให้มีการละเล่น นันทนาการเพื่อให้ผู ้สูงอายุ

เห็นว่าสังคมให้ความส�าคัญกับการมีผู้สูงอายุอยู่ในชุมชน 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่เสนอ

ว่า ตามมาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการพัฒนาตนเอง

และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มใน

ลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน (ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้
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สูงอายุ, 2553, น. 6-10)  และสอดคล้องกับแผนงานของ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ออกแนวทางการ

ด�าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินแผนงานที่ 2 แผนงานส่งเสริมการ

อยู่ร่วมกัน และสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรผู้สูงอายุ 

ซ่ึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีชมรม/

องค์กรผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแล และภาคีเครือข่ายร่วม

กันจัดกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม การนันทนาการและ

อื่น ๆ ตามความต้องการของสมาชิก อาทิเช่น กิจกรรม

วันผู้สูงอายุ การทัศนศึกษา กิจกรรมออกก�าลังกาย ฯลฯ 

โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบ

ประมาณหรือวัสดุอุปกรณ์ในการด�าเนินกิจกรรมตามความ

เหมาะสม

 2.3. ด้านส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุ 

ผลการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

นครปฐมมกีารส่งเสรมิให้ความรูใ้นการประกอบอาชพีอสิระ

แก่ผู้สูงอายุ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เย็บผ้า เป็นต้น แก่

ผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการเพิ่มราย

ได้เพ่ือการครองชีพนอกเหนือไปจากการรับเงินค่าครอง

ชีพที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ โดยอาชีพที่มีการส่งเสริมองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท�าการคัดเลือกที่เหมาะสมกับวัยผู้

สูงอายุ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพใน

ช่วงของบั้นปลายชีวิต สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูง

อายุ พ.ศ. 2546 ที่เสนอว่า ตามมาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิ

ได้รับการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม  (ส�านัก

ส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้สูงอายุ, 2553, น. 6-10)

 2.4. ด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ผลการวิจัย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

จังหวัดนครปฐมให้ความส�าคัญกับการประชาสัมพันธ์ 

สื่อสารให้ผู ้สูงอายุได้รับทราบถึงสิทธิในการของรับเงิน

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุทุก

คนควรได้รับ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 

2546 ที่เสนอว่า ตามมาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการ

ศึกษาการศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินชีวิต (ส�านักส่งเสริมและพิทักษ์ ผู้สูงอายุ, 2553, 

น. 6-10) และสอดคล้องกับแผนงานของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ออกแนวทางการด�าเนินงานการ

จัดสวัสดิการสังคมแก่ผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแผนงานที่ 4 แผนงานด้านการบริหารจัดการระบบ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ซ่ึงก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน ประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับ

ทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดย

อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ข่าวสาร ดังนี้ 1) สิทธิในการของ

รับเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 2) สิทธิในการได้รับบริการ

สาธารณสุขและสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 3) สิทธิใน

การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งระดับชาติ และระดับ

ท้องถิ่นตามกฎหมาย 4) การจดทะเบียนฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการ เพื่อให้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ

แพทย์ และการช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เป็นต้น โดยใช้สื่อที่คน

พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ เช่น หอกระจาย

ข่าว แผนพับ หรือโปสเตอร์ขนาดใหญ่

 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ความพร้อม

ด้านทรัพยากร ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วย

ที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมทางสังคม และความชัดเจน

ในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายสามารถร่วม

กันท�านายพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดนครปฐม ได้ร้อยละ 

69.2 ท้ังนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (สัณห์หทัย สงวน

ศักดิ์, 2550, น. 116-125) ได้ศึกษาปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผล

ต่อการสร้างประสิทธิผลของการน�านโยบายการส่งบริการ

สังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ปัจจัยความชัดเจนในเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ

นโยบาย ความพร้อมของทรัพยากร การสนับสนุนจาก

ทางการเมืองและส่วนกลาง การก�าหนดภารกิจและการ

มอบหมายงาน และรูปแบบการให้บริการส่งผลในทางบวก

กับความมีประสิทธิผลของการน�านโยบายการส่งบริการ

สังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ (เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล, 2554, 

น. 240-256) ได้วิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ทรัพยากรนโยบาย และความ

ร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวส่งผลต่อความส�าเร็จในการน�า

นโยบายการพัฒนาพฤติกรรมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ
 1. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้
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สูงอายุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรายหัว นอก

เหนือจากเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพรายเดือน เพื่อให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณที่เพียงพอในการเข้าไป

ดูแลสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในทุก

มิติ

 2. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้

ความส�าคัญกับงานผู้สูงอายุ โดยก�าหนดตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับ

ผิดชอบงานโดยตรงในการท�าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุใน

พื้นที่

 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประสานความ

ร่วมมือกับผู้น�าท้องที่ ได้แก่ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วย

งานภาครัฐอื่น ๆ  ในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลในการร่วมกันจัดท�าแผนงาน/โครงการเพื่อการดูแล

ผู้สูงอายุ

 4. การน�านโยบายการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพื้นท่ีควรค�านึงถึง

สภาพวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีในพื้นที่ เพื่อไม่

ให้เกิดข้อขัดแย้งในทางปฏิบัติอันส่งผลต่อความล้มเหลว

ของนโยบาย

 5. การช่วยเหลือผู้สูงอายุในรูปสถานสงเคราะห์

ควรจะเป็นทางเลือกวิธีสุดท้ายท่ีองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินพิจารณาในกรณีท่ีการช่วยเหลือวิธีอื่น ๆ  ไม่สัมฤทธิ์ผล

โดยส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่ส�าคัญ

ในการดูแลผู้สูงอายุ
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บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทาง

อาหารของแม่ (Ampansirirat and Suwanraj, 2016) ประกอบด้วย อาหารสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และ 

ท�าด้วยความรัก  ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) ของชุมชนต�าบลควน

รู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 2 รอบ ๆ ละ 3 ระยะ คือ 1) การประเมินสถานการณ์ปัญหาทางโภชนาการ 

เก็บข้อมูลจากตัวแทนแม่ ระดับครัวเรือนใน 4 กุล่มช่วงวัย คือ เด็กก่อนวัยเรียน วัยเรียน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ 

จ�านวน 110 ครัวเรือน  โดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์และการสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

โดยความถี่ ร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ 2) ระยะวางแผนและพัฒนาเครื่องมือปฏิบัติการ 

โดยก�าหนดแนวปฏิบัติร่วมและการพัฒนาภาคีเครือข่าย โดยการประชุมระดมสมองและค้นหาต้นแบบแม่ตัวอย่าง ตาม

แนวทางอาหารของแม่ แต่ละหมู่บ้าน แนวทางการคัดเลือกผลงานเรียงความ และวาดภาพ หัวข้ออาหารของแม่ 3) 

ระยะด�าเนินการจัดการด้านอาหารและโภชนาการตามแนวทางอาหารของแม่ ผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ครู ครูพี่เลี้ยง

ประจ�าศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ จ�านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ

การบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ ในเขตพื้นที่ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล ประกอบด้วย การสร้างความตระหนักในบทบาทของแม่ และ

อบรมให้ความรู้ 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อพฤติกรรมโภชนาการท่ีพึงประสงค์ 3) การสร้างระบบและกลไกการ

สื่อสารด้านอาหารของแม่อย่างครบวงจร 4) การสร้างแกนน�าด้านอาหารของแม่ท้ังระดับครัวเรือนและชุมชน และการ

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 5) การสร้างนโยบายสาธารณะ โดยบรรจุประเด็นอาหารของแม่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ มีจุดเด่นที่

การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางสุขภาพในชุมชน จึงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและส่งเสริมภาวะ

โภชนาการที่ยั่งยืน

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางอาหารของแม่, การบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำหำรและโภชนำกำร โดยใช้แนวทำงอำหำรของแม่ 
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Abstract

 Development of Food and Nutritional Management Model Using Mother’s Food Guideline,  

Khuanru Sub-district: A Participatory Action Research This participatory action research aimed to  

develop a model of food and nutritional management using mother’ s food guideline  

including clean food, good nutrition and made with love. Research had 2 cycles with 3 phases for 

each cycle namely, Phase 1: situational assessment of nutritional problems, for this phase, data were  

collected from mother representatives at family level including 4 age groups; preschool-aged children,  

school-aged children, pregnant woman and older adults with a total of 110 families, using  

questionnaire, focus group, interview and observation. Quantitative data were analyzed using frequency 

and percentage. Content analysis was used to analyze qualitative data. Phase 2: planning and developing 

operational tool by identifying mutual guideline, developing networks, brainstorming, contending for  

exemplary mothers and selecting the best essay and painting under a topic of mother’s food. Phase 3:  

implementation of food and nutrit ional management using Mother’s Food Guideline.  

Co-researchers included administrators of sub-district administration organization, village health  

volunteers, registered nurses, administrators of elementary schools, teachers, representatives of  

parent and members of elderly club, with a total of 30. Results revealed that food and nutritional  

management model using mother’s food guideline, Khuanru sub-district, Rattaphum district,  

Songkhla province included 1) development of individual competencies including educating and  

building awareness of mother’s role, 2) management of environment facilitating desirable nutritional 

behaviors, 3) development of system and comprehensive communication mechanism for mother’s food, 4)  

development of leaders of mother’s food both family and community level as well as nutritional 

surveillance network, 5) development of public policy by incorporating mother’s food issue into local 

development plan. As a result, development of food and nutritional management model using mother’s 

food guideline had the strength in terms of involvement of health networks in community. Hence, 

it should be used as management guideline for prevention and sustainable nutritional promotion.

Keywords: Mother’s food guideline, food and nutritional management, participatory action research

บทน�ำ
 ภาวะโภชนาการมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อบุคคล

ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทางโภชนาการ

เช่น เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ โดย

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงวัยที่สมองของเด็กมีการเจริญ

เติบโตอย่างรวดเร็ว (Rosales, Reznick, & Zeisel, 2009) 

ดังนั้นอาหารของแม่ที่จัดให้กับเด็กในวัยนี้จึงมีความส�าคัญ

เป็นอย่างมาก จากรายงานของกรมอนามัย ปี พ.ศ.2559 

พบว่าปัญหาภาวะโภชนาการเป็นปัญหาทางสาธารณสุข

ท่ีส�าคัญของประเทศไทย โดยสถานการณ์ในเด็กพบว่า

ประเทศไทยก�าลังเผชิญกับภาวะทุพโภชนาการและเสี่ยง

ต่อภาวะเด็กมีเชาว์ปัญญาต�่าเนื่องจาก พบภาวะเตี้ยร้อย

ละ 10.5 ในเด็กอายุ 2-5 ปี และร้อยละ 7.5 ในเด็กอายุ 

6-14 ปี ในขณะท่ีพบภาวะอ้วน ร้อยละ 8.2 ในเด็กอายุ 

2-5 ปีและร้อยละ 12.5 ในเด็กอายุ 6-14 ปี ส�าหรับภาวะ

โภชนาการของเด็กในจังหวัดสงขลาพบว่า เด็ก 1-5 ปี 

ร้อยละ 5.95 มีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ในขณะท่ี ร้อยละ 
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5.95 มีน�้าหนักเกินและอ้วน และพบว่าร้อยละ 18.6 ขาด

ไอโอดีน (Mosuwan, 2013) จากข้อมูลพบว่าเมื่อเปรียบ

เทียบกับระดับประเทศ เด็ก 1-5 ปีของจังหวัดสงขลามี

ภาวะน�้าหนักตัวน้อยมากกว่าในระดับประเทศ เด็กที่เตี้ย

หรือน�้าหนักน้อยนี้มีความเสี่ยงต่อภาวะเชาวน์ปัญญาต�่า

 การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กที่ได้ผลจะ

ต้องเริ่มตั้งแต่แม่มีการต้ังครรภ์ เนื่องจากสมองของเด็ก

จะเริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่ 24-42 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ 

(Georgieff, 2007) จังหวัดสงขลาพบว่าแม่ตั้งครรภ์มีภาวะ

โลหิตจางร้อยละ18.5 และแม่ที่ใกล้คลอดมีภาวะโลหิตจาง

ร้อยละ 11.2 ถึงแม้ว่าจะมีการด�าเนินงานเพื่อลดภาวะ

โลหิตจางในขณะตั้งครรภ์ด้วยการจ่ายยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

เหล็ก โฟเลท ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาฝากครรภ์ ตลอดจนหลัง 

คลอด 6 เดือน อย่างไรก็ตามภาวะโลหิตจางในแม่ตั้งครรภ์

ของจังหวัดสงขลา ยังเกินมาตรฐานของประเทศ คือเกิน

ร้อยละ 10 (Sriwiwat, 2016) ดังน้ันวิธีการแก้ไขภาวะ

โลหิตจางของแม่ต้ังครรภ์แบบเดิมเพียงอย่างเดียว อาจ

ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง

ความตระหนักของแม่ตั้งครรภ์ในการดูแลโภชนาการของ

ลูกตั้งแต่เริ่มมีการปฏิสนธิ โดยการเลือกอาหารท่ีมีคุณค่า

ทางโภชนาการและเหมาะสมแต่ละช่วงการต้ังครรภ์จึงมี

ความจ�าเป็นและช่วยส่งเสริมภาวะโภชนาการของเด็กได้ 

ส�าหรับผู้สูงอายุ จากการศึกษาภาวะโภชนาการของผู้สูง

อายุในสามจังหวัดชายแดนใต้พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 37.8 

อยู่ในเกณฑ์เส่ียงต่อการขาดอาหารเมื่อมีการประเมินใน

กลุ่มเส่ียงเพิ่มเติมพบว่าร้อยละ 62.1 คะแนนอยู่ในระดับ

เสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ รองลงมาอยู่ในระดับภาวะ

โภชนาการเพียงพอ (ร้อยละ 31.1) และระดับขาดอาหาร 

(ร้อยละ 6.8) (Nilmanat, Naka, Kong-in, Sai-jew, 

Chailungka, Boonphadh, 2013)

 ปัญหาภาวะโภชนาการในกลุ่มเปราะบางท่ีกล่าว

มาข้างต้นอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ต้องต่อสู้

เพือ่ความเป็นอยูข่องครอบครวัให้ดีขึน้ ท�าให้ไม่มเีวลาในการ

ดแูลสขุภาพตนเองและครอบครวั ซึง่บคุคลทีม่บีทบาทอย่าง

ยิ่งในการดูแลภาวะโภชนาการส�าหรับสมาชิกในครอบครัว

คือแม่ (WHO Regional Office for Europe, 2000) โดย

แม่มีหน้าที่ตั้งแต่ให้นม เลี้ยงดูลูก จัดเตรียมอาหารส�าหรับ

ครอบครัว และดูแลให้ทุกคนในครอบครัวได้รับโภชนาการ

ที่ดี โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 5 ปี แม่มีบทบาทส�าคัญ

มากต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของลูก เน่ืองจาก

แม่เป็นบุคคลหลักในการสรรหาอาหารให้กับเด็กในวัยนี้ 

ก่อนท่ีเด็กจะปรับเปลี่ยนเป็นผู้เลือกสรรอาหารด้วยตนเอง

ตามความชอบเมื่อโตข้ึน (Rosales et al., 2009)

 การรับประทานอาหารร่วมกันของครอบครัวอาจ

เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาโภชนาการของกลุ่ม

เปราะบางทางโภชนาการและแก้ปัญหาทางสังคมได้ หาก

ครอบครัวมีการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย 5 คร้ัง

ต่อสัปดาห์ ช่วยท�าให้สมาชิกในครอบครัวได้พูดคุยปรึกษา

ปัญหาซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น ลด

ปัญหาสังคม เช่น ลดอัตราการติดยาเสพติด ลดอัตราการ

ท้องวยัรุน่ ลดภาวะซมึเศร้า กระตุน้ให้ผูส้งูอายใุนครอบครวั

รับประทานอาหารให้มากข้ึน (Martin-Biggers et al., 

2014) ครอบครวัในญีปุ่น่รบัประทานอาหารเช้าหรอือาหาร

เย็นร่วมกัน 9.5 ครั้งต่อสัปดาห์ (Takimoto, Sarukura, 

& Ishikawa-Takata, 2015) โดยการจัดท�าโครงการส่ง

เสริมอาหารและโภชนาการในชุมชม และก�าหนดให้การ

รับประทานอาหารเช้าและเย็นร่วมกันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่

ต้องผลักดันให้ส�าเร็จ (Ishikawa, Kusama, & Shikanai, 

2015) จากการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทยยังไม่พบ

ข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนครั้งต่อสัปดาห์ของการรับประทาน

อาหารเช้าหรือเย็นร่วมกันของครอบครัว แต่มีการศึกษา

เกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรม

รับประทานอาหารของเด็กวัยอนุบาล พบว่าผู ้ปกครอง

ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารร่วมกันกับลูกและ

ไม่ได้ท�าอาหารรับประทานเอง (โชติกา กังวล & ปัทมศิริ  

ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์, 2515)

 การแก้ปัญหาโภชนาการในชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น 

สิ่งที่ส�าคัญคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการ

พัฒนาสังคมสู่การคิดเอง-ท�าเอง โดยประชาชนและหน่วย

งานราชการทีเ่กีย่วข้อง มกีารกระจายอ�านาจสูท้่องถิน่อย่าง

มีรูปธรรมชัดเจน และส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสขุภาพของชมุชน 

โดยเฉพาะกิจกรรมด้านโภชนาการ (Nontasud, 2016) 

และมยีทุธศาสตร์ทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นภาวะโภชนาการ

ให้บรรลุผล ได้แก่ การสื่อสารสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อน

นโยบายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโภชนาการ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านโภชนาการในทุกระดับให้มีศักยภาพ

ในการขับเคลื่อนงานโภชนาการ (Damapong, 2016)
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การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในกลุ่มเปราะ

บางนี้ให้ส�าเร็จจึงไม่สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาเชิงเดี่ยวได้ 

แต่ต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายทัง้ในและนอกชมุชน ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีต่าง ๆ  

ต�าบลควนรู ซ่ึงเป็น 1 ใน 10 ต�าบลเป้าหมายของโครงการ

อาหารของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและ

ชุมชน จังหวัดสงขลา แม้ว่าภาวะโภชนาการของเด็กดีข้ึน

กว่าเดิม แต่เด็กปฐมวัยมีแนวโน้มอ้วนมากขึ้น นอกจากนี้ยัง

พบว่า ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีน�้าหนักตัวเกินเกณฑ์ 

การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 1 ปีอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง 

พบปัญหาการให้อาหารไม่ครบ 3 มื้อ การเลี้ยงดูเด็กที่ต้อง

ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การให้อาหารไม่ครบ 3 มื้อ 

การให้เด็กรับประทานขนมกรุบกรอบ และดื่มเครื่องดื่มรส

หวาน น�้าอัดลม (Wannawilai et.al., 2013) คณะผู้วิจัย

ในฐานะบุคลากรทางสุขภาพ จึงสนใจที่จะศึกษาการส่ง

เสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน โดยใช้แนวทาง

อาหารของแม่ ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 3 ประการคือ 

อาหารสะอาดและปลอดภัย (clean food) อาหารถูกหลัก

โภชนาการ(good nutrition) และอาหารที่ท�าด้วยความ

รัก (made with love) ซึ่งรวมถึงการเตรียม การปรุง

และการรับประทานอาหารร่วมกันของสมาชิกครอบครัว 

ที่พัฒนาโดย อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และมาริสา สุวรรณ

ราช (Ampansirirat and Suwanraj, 2016) เป็นการน�า

แม่ ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในสถาบันครอบครัวเข้ามามีบทบาท

ในการแก้ปัญหาโภชนาการของครอบครัว โดยใช้การมีส่วน

ร่วมขององค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชมรมผู้สูงอายุ ก�านัน ผู้ใหญ่

บ้าน และ อสม.เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาภาวะ

โภชนาการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

 คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทาง

อาหารของแม่ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการด้านอาหารและโภชนาการในต�าบลควนรู อย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับ

ภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน สตรี

ตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ของชุมชนพื้นท่ีต�าบลควนรู อ�าเภอ

รัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 2. เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารจดัการด้านอาหาร

และโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ในเขตพื้นที่

ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดแนวทางอาหาร

ของแม่ (Ampansirirat and Suwanraj, 2016) แนวทาง

อาหารของแม่ หมายถึง การบริหารจัดการด้านอาหารและ

โภชนาการส�าหรับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยเรียน สตรีตั้ง

ครรภ์ และผู้สูงอายุ จากแม่ผู้ดูแลอาหารของครอบครัว 

ครู ครูพี่เลี้ยง และแม่ครัว ผู้ดูแลการจัดอาหารกลางวัน

ของกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุม 3 ด้าน คือ อาหารสะอาด

และปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และท�าด้วยความรัก ซ่ึง

ประกอบด้วยความสามารถ ดังนี้

 1. อาหารสะอาด ปลอดภยั หมายถงึ ความสามารถ

ในการน�าวสัดท่ีุสะอาด ปลอดภยัมาประกอบอาหาร ภาชนะ

สะอาดปลอดภัย การจัดเก็บอาหารสะอาดและถูกวิธี

 2. ถูกหลักโภชนาการ หมายถึง สามารถจัดเมนู

อาหารแต่ละวนั มพีลงังานและสารอาหารเพยีงพอต่อความ

ต้องการเหมาะสมกับวัยของสมาชิก

 3. ท�าด้วยความรัก หมายถึง สามารถจัดอาหาร

โดยค�านึงถึงความชอบ ข้อจ�ากัดด้านร่างกายของสมาชิก

ในครอบครัว และส่งเสริมการรับประทานอาหารร่วมกัน

 การศึกษาได้ประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ Street (2007) มี

ระยะการด�าเนินงานพื้นฐานของการวิจัย 3 ระยะ คือ 1) 

การค้นหา (look) ส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหา 2) การคิด 

(think) สะท้อนผลของผู้มีส่วนร่วมว่าต้องการท�าอะไร 3) 

การกระท�า (act) การแก้ปัญหาประเด็นท่ีส�าคัญ โดยการ

วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล และใช้กลวิธีในการขับ

เคลือ่น 2 ประการคอื การสือ่สารเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สุขภาพ และการสื่อสารเพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนของต�าบล ควนรู
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การศกึษาครัง้นีใ้ช้วธิวีจัิยเชงิปฏบิติัการแบบมส่ีวน

ร่วม (participatory action research) ใช้การสังเกตอย่าง

มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การประชุมระดมสมอง เพื่อ

สร้างรูปแบบการบรหิารจัดการด้านอาหารและโภชนาการที่

เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนของต�าบล  ควนรู มาร่วมด�าเนินการโดยด�าเนิน

การวิจัยระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 ถึง กันยายน 

2560

ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย
 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรต�าบลควน

รู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จ�านวน 2,093ครัวเรือน 

เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดย

การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ชุมชนตัวอย่าง 9 

หมู่บ้านในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนต�าบลควน

รู ตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ตัวแทน

แม่ระดับครัวเรือนจาก 9 หมู่บ้านที่มีความยินดีและสมัคร

ใจในการเข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูลในการศึกษาสภาพ

ปัจจบุนั และปัญหาเกีย่วกบัภาวะโภชนาการรวมทัง้สิน้ 110 

ครัวเรือน ตามรายละเอียดดังนี้ 1) แม่เด็กก่อนวัยเรียนอายุ 

2-5 ปี จ�านวน 28 คน 2) แม่เด็กวัยเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 อายุ 6-11 ปี จ�านวน 49 คน สตรีตั้งครรภ์และผู้

สูงอายุ จ�านวน 9 คน และ 24 คนตามล�าดับ (2) ตัวแทน

ระดับชุมชนเพื่อร่วมเสนอความต้องการ ร่วมวิเคราะห์

ปัญหาและวิเคราะห์ทุนทางสังคม ร่วมวางแผนในการแก้ไข

ปัญหา ตลอดจนศึกษาสภาพทั่วไปของต�าบลควนรู ผู้วิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยพิจารณาผู้มีหน้าท่ี

รบัผดิชอบเกีย่วกบังานด้านอาหารและโภชนาการ ประกอบ

ด้วย ตวัแทนจากกลุม่ต่าง ๆ  ได้แก่ ผูบ้รหิารและสมาชกิสภา 

อบต. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) พยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารและครูประจ�า

โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ผู้ปกครอง สตรี

ตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ รวมท้ัง 30 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. แบบประเมนิข้อมลูภาวะโภชนาการส่วนบคุคล

ใน 4 ช่วงวัย ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และภาวะ

โภชนาการ โดยการประเมินภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็ก

ก่อนวัยเรียนและวัยเรียน ใช้เกณฑ์ของกองโภชนาการ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้กราฟโภชนาการ 

Vallop Curve (Bureau of Nutrition, 2007) และกลุ่มผู้

สงูอาย ุใช้แบบคดักรองและประเมนิภาวะโภชนาการ (Mini 

Nutritional Assessment: MNA) (Nestle Nutrition 

Institute, 1994)

 2. แบบประเมินพฤติกรรมบริโภคตามกรอบ

แนวคิดของแนวทางอาหารของแม่ใน 4 ช่วงวัย ประกอบ

ด้วยพฤตกิรรมการเตรยีมอาหารและการรบัประทานอาหาร

ของครอบครัว พฤติกรรมการรับประทานอาหารร่วมกัน

ของครอบครวั พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีเ่หมาะสมตาม

เกณฑ์ของกองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

โดยเครื่องมือดังกล่าวผ่านการพิจารณาความถูกต้องและ

ชัดเจนของข้อค�าถาม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการ

สื่อความหมาย จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่านท่ีมีความ

เช่ียวชาญเก่ียวกับอาหารและโภชนาการ ได้ค่าดัชนีความ

ตรงเชิงเนื้อหา (IOC)=1 และน�าแบบประเมินท่ีปรับปรุง

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับพื้นท่ีซึ่งไม่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน

การวิจัยจ�านวน 30 คน แล้ววิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ

แบบประเมินทั้ง 4 ชุด ใช้วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาค 

แบบประเมินเด็กก่อนวัยเรียนได้ค่าเท่ากับ 0.84 เด็กวัย

เรียนได้ค่าเท่ากับ 0.89 สตรีตั้งครรภ์ได้ค่าเท่ากับ 0.84 

และผู้สูงอายุได้ค่าเท่ากับ 0.83

 3. แบบเค้าโครงข้อค�าถามในการสนทนากลุม่และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก เช่น สภาพปัญหาด้านโภชนาการมี

อะไรบ้าง พฤติกรรมการบริโภคเป็นอย่างไร การจัดการ

เพื่อส่งเสริมโภชนาการตามแนวทางอาหารของแม่เป็น

อย่างไร เครื่องมือนี้ผ่านการพิจารณาความชัดเจนของข้อ



166 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ค�าถาม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการสื่อความหมาย 

จากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน

 4. สื่ออาหารของแม่ จัดท�าโดยโครงการอาหาร

ของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน 

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเอกสาร แผ่นพับ และวีดิทัศน์

อาหารของแม่ มีความยาวประมาณ 15 นาที

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม

 1. ระยะการเตรียมความพร้อมและการศึกษา

สถานการณ์ปัญหาทางโภชนาการ การคัดเลือกพ้ืนท่ีเป้า

หมายในการวิจัย โดยผู้วิจัยจัดเวทีประชุมกลุ่มแกนน�า และ

ผู้รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์การวิจัย ผล

การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ พบว่า ศูนย์พัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียนบ้านลูกรัก โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลควนรู และโรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพโหล๊ะยาว เข้าร่วมโครงการวิจัย เพ่ือให้เกิด

ความเข้าใจในปัญหาภาวะโภชนาการที่เกิดขึ้นในชุมชน อีก

ทั้งตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น รวมทั้งการสร้างแกนน�า

ด้านอาหารในชมุชนเพือ่ร่วมกนัแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ ประกอบ

ด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1) การสร้างความสัมพันธ์ โดยลงพื้นท่ี

เพื่อพบกับผู้น�าชุมชน ได้แก่นายก อบต.รองนายก อบต. 

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร

และครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 2) ร่วมกันวิเคราะห์

หาสาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ

 2. ระยะท่ี 2 ระยะการวางแผนและพัฒนาเครือ่งมอื

ปฏบิตักิาร ระยะนีถ้อืเป็นปฏบิตักิารรอบ ที ่1 เป็นการสร้าง

ความตระหนักถึงความส�าคัญของอาหารของแม่ บทบาท

ของแม่ต่อการส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน 

ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของกลุม่เป้า

หมายในต�าบล เป็นการจัดประชุมระดมสมอง และสนทนา

กลุ่มย่อย ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยน�าข้อมูลจากระยะ

ที่1 สะท้อนข้อคิดเห็น ความรู้สึก จัดกิจกรรมที่ อบต.ควนรู 

2 ครั้ง มีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ร่วมกับพิจารณา

เครื่องมือ แนวทางการคัดเลือกแม่ตัวอย่าง แนวทางการ

ประกวดและตัดสินเรียงความและวาดภาพหัวข้อ อาหาร

ของแม่ที่ข้าพเจ้าประทับใจ

 3. ระยะด�าเนินการ จัดการด้านอาหารและ

โภชนาการ ตามแนวทางอาหารของแม่ ครอบคลุมแนวคิด

หลักคือ อาหารสะอาด ปลอดภัย (Clean food) อาหารถูก

หลักโภชนาการ (Good nutrition) และอาหารท่ีท�าด้วย

ความรัก (Made with love) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม

หลักคือ

  3.1. การพัฒนาศักยภาพบุคคล เกี่ยวกับ

แนวทางอาหารของแม่ เช่น คร ูครพูีเ่ลีย้งประจ�าศนูย์พฒันา

เด็กก่อนวัยเรียน แม่ครัวของโรงเรียนและของศูนย์พัฒนา

เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการอบรมเรื่องการจัดเมนูอาหารให้

สอดคล้องกับแนวทางอาหารของแม่ ส�าหรับ ครู และครูพ่ี

เลี้ยง และอบรมเรื่องการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

  3.2. การจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี

พฤตกิรรมทางโภชนาการทีเ่หมาะสม ได้แก่ ศนูย์พฒันาเดก็

ก่อนวัยเรียนบ้านลูกรัก และในโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 

รณรงค์ให้ปลอดขนมกรุบกรอบ และน�้าอัดลม และยังเป็น

แหล่งผลติอาหารปลอดภยัส�าหรบัน�ามาเป็นอาหารกลางวัน 

โดยมีผู้ปกครอง และภารโรงจาก อบต.มาช่วยเหลือการท�า

แปลงผัก อบต.สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร ครู และ

ครูพี่เลี้ยงบูรณาการกิจกรรมเหล่านี้กับสาระการเรียนรู้

  3.3. การปรบัระบบและกลไกการสือ่สาร 

มีการสื่อสารประเด็นอาหารของแม่ในหลายช่องทาง เช่น 

ไวนิล แผ่นพับ วิทยุชุมชน และร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ 

(special event) กับโครงการอาหารของแม่เพื่อส่งเสริม

โภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา โดย

มีแม่ตัวอย่างมาสาธิตเมนูอาหาร 4 ช่วงวัย มีผู้เช่ียวชาญ

ด้านโภชนาการให้ข้อเสนอแนะ จัดเสวนา บทบาทของ

แม่ต่อการส่งเสริมโภชนาการ การประกวดวาดภาพและ

เรียงความ แข่งขันกับต�าบลอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา การ

ประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่างแต่ละต�าบล สื่อมวลชน

สัมภาษณ์แม่ตัวอย่างและเยี่ยมครอบครัว เพื่อถ่ายท�าส่ือ

โทรทัศน์ เฟสบุ๊ค หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน และวิทยุ

  3.4. สร้างเครอืข่ายการขับเคลือ่นแนวทาง

อาหารของแม่ ผ่านทางแม่ตัวอย่างท่ีเป็นแกนน�า แต่ละ

หมู่บ้าน และระดับต�าบล ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา ปรับการท�างานเครือข่ายการ

เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ โดยมีการเชื่อมประสานระหว่าง

ครู ครูพี่เลี้ยง รพ.สต. อบต. และผู้ปกครอง ติดตามเยี่ยม

บ้านกลุ่มเป้าหมายท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ เดือนละ 1 ครั้ง 

  3.5. ผลักดันแนวทางอาหารของแม่ เข้า

สู่นโยบายสาธารณะ โดยบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี 

เพื่อความยั่งยืนของโครงการ
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จริยธรรมและกำรพิทักษ์สิทธิ์

 การเกบ็รวบรวมข้อมลูในคร้ังน้ีได้ผ่านการพจิารณา

จากคณะกรรมการจรยิธรรมของวทิยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี สงขลา ตามเอกสารรับรองเลขที่ BCNSK 20 /2560 

รับรองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 

2561

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการส่วนบุคคลและ

พฤติกรรมการบริโภค โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่า

เฉลี่ย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ เช่น ข้อมูล

การสนทนากลุ่ม และการเขียนบันทึก ใช้วิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา (content analysis) โดยการรวบรวมข้อมูลและ

ถ้อยค�าที่ได้จากการระดมความคิด ระดมสมองของกลุ่ม

แกนน�าชุมชน มีการอภิปรายกลุ่ม และน�ามาเข้าเสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยและทีมวิจัยน�ามาแยกหมวดหมู่และ

ประมวลประเภทของข้อมูล เช่น การบริหารจัดการอาหาร

สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และท�าด้วยความรัก 

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบแบบสามเส้า กับบันทึกการ

สังเกตในภาคสนาม จากนั้นผู้วิจัยจะน�าเสนอประเด็นหลัก

กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่ม

เติมข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น น�ามาปรับประเด็นหลักใหม่ ก่อนน�า

เสนอผลการวิจัย

ผลกำรวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้น�าเสนอผลการศึกษา 2 ระยะ 

คือ 1) การเตรียมความพร้อม และการศึกษาสถานการณ์

ปัญหาทางโภชนาการ และ 2) การพัฒนารูปแบบการ

บริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ โดยใช้แนวทาง

อาหารของแม่ ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

ระยะที ่1 กำรเตรยีมควำมพร้อมและกำรศกึษำสถำนกำรณ์

ปัญหำทำงโภชนำกำร

 พบว่า กลุ ่มตัวอย่างเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 

53.57 เป็นเพศชาย และร้อยละ 46.43 เป็นเพศหญิง ผู้ดูแล

หลักของครอบครัวร้อยละ 85.71 คือบิดา-มารดา เด็กวัย

เรียน พบว่าร้อยละ 55.1 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 44.9 

เป็นเพศชาย ผู้ดูแลหลักของครอบครัว ร้อยละ 65.3 เป็น 

บิดา-มารดา ร้อยละ 32.7 เป็นปู่ย่า/ตายาย และร้อยละ 2 

เป็นญาติ ส่วนใหญ่พ่อแม่แยกกันอยู่ ร้อยละ 57.1 ส�าหรับ

หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ครั้งท่ีสองคิดเป็น

ร้อยละ 66.7 ผู้สูงอายุพบว่ามีอายุระหว่าง 65-75 ปี โดย

ร้อยละ 79.2 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 20.8 เป็นเพศชาย  

การศึกษาปัญหาภาวะโภชนาการ พบว่า

 1. เด็กก่อนวัยเรียน 2-5 ปี พบปัญหา 1) ภาวะ

โภชนาการเกิน ร้อยละ 28.57 มีน�้าหนักมากกว่าเกณฑ์

อายุ และร้อยละ มีภาวะอ้วนร้อยละ 10.7 เริ่มอ้วนร้อย

ละ 14.3  มีน�้าหนักค่อนข้างน้อย ร้อยละ 28.57 และน้อย

กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 25 เนื่องจาก 2 ใน 3 มีพฤติกรรมกิน

ผักและผลไม้น้อยเกินไป (  =2.50 SD = .84) ดื่มเครื่อง

ดื่มที่มีรสหวาน และเติมน�้าตาลในอาหารที่ปรุงสุกแล้ว  

(  = 2.39 SD=.69 และ (  = 2.89, SD=.07) ตามล�าดับ 

2) เสี่ยงต่อภาวะโลหิตจาง เนื่องจาก 1 ใน 3 ไม่กินยา

น�้าเสริมธาตุเหล็กและ 2 ใน 3 ไม่กินอาหารท่ีเป็นแหล่ง

ธาตุเหล็ก 3) ขาดความรู้ในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัย 

แม้ว่าครอบครัวจะรับประทานอาหารร่วมกันบ่อยครั้ง  

(  = 3.32 SD=.67)

 2. เด็กวัยเรียนอายุ 6-11 ปี พบปัญหา 1)  

ภาวะทพุโภชนาการ เมือ่พจิารณาน�า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง 

พบว่าร้อยละ 10.2 มีภาวะอ้วน เริ่มอ้วนร้อยละ 4.1 ค่อน

ข้างผอม และผอม ร้อยละ 4.1 และร้อยละ 2 ตามล�าดับ 

และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ส่วนสูงกับอายุ พบเตี้ยร้อยละ 

4.1 เนื่องจากเกือบ 1 ใน 2 กินผักและผลไม้ต�่ากว่าเกณฑ์ 

และเกือบ 1 ใน 3 ไม่ดื่มนมสดรสจืดตามเกณฑ์ 2) เสี่ยง

ต่อภาวะโลหิตจางเนื่องจาก 1 ใน 4 ไม่กินยาน�้าเสริมธาตุ

เหล็กและ 3) มีพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อการเป็น

โรคเรื้อรัง ได้แก่ ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีรสหวาน (  = 2.08 SD 

=.70) และเติมเครื่องปรุงรสเค็ม (  = 2.04 SD =.89)

 3. สตรีตั้งครรภ์ พบปัญหา 1) มีภาวะอ้วน ร้อย

ละ 22.2 น�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 11.1 2) มีภาวะ

โลหิตจาง ร้อยละ 11.1 เนื่องจาก 1 ใน 5 ไม่รับประทาน

อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง ซื้ออาหารจานเดียวมารับประทาน

ไม่มีเวลาเตรียมอาหารเอง เนื่องจากมีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 

44.4 และอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 11.1 บางคนต้องกรีด

ยางตั้งแต่กลางดึกจนเช้า

 4. ผู้สูงอายุ พบปัญหา 1) การเจ็บป่วย โดยร้อยละ 

70.8 ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง 1 ใน 4 เป็นความดันโลหิตสูง 2) 
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มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารร้อยละ 16.7 เนื่องจาก

มีปัญหาการเคี้ยวกลืนร้อยละ 41.7 จ�านวนเกือบ 1 ใน 2 มี

ฟันน้อยกว่า 20 ซี่และไม่ใส่ฟันปลอม และมีรายได้ไม่เพียง

พอ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุต้องปรุงอาหารเองร้อยละ 83.3

ระยะที่ 2 กำรด�ำเนินกำรวิจัย

 ผู้วิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยที่เข้าร่วมกระบวนการ

วิจัยทุกคนทั้ง 4 ช่วงวัย ได้ร่วมรับฟังผลจากการวิเคราะห์

ปัญหาโภชนาการในเวทีประชุมที่มีผู้เกี่ยวข้องในแต่ละช่วง

วัย โดยการจัดแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 4 ช่วงวัย เพื่อระดม

สมอง หาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมในการบริหาร

จัดการด้านอาหารและโภชนาการ โดยใช้แนวทางอาหาร

ของแม่ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท�าให้ได้รูปแบบ

การบริหารจัดการด้านอาหารในแต่ละกลุ่มช่วงวัยในด้าน

ต่างๆ รวมทัง้หาแนวทางในการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมใน

การแก้ไขปัญหาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม

ด้านโภชนาการ ทีมวิจัยน�าเอารูปแบบที่เกิดจากการคิดค้น

ของที่ประชุมมาสร้างเป็นรูปแบบการบริหารจัดการด้าน

อาหารและโภชนาการ โดยใช้แนวทางอาหารของแม่ ของ

ต�าบลควนรู อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยผู้ร่วมวิจัยได้

ให้ความส�าคัญต่อสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทบาทของแม่ต่อครอบครัว และชุมชน และบทบาทใน

การบริหารจัดการของ อบต. โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียน และ รพ.สต.เพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการของ

ประชาชนในชุมชน โดยเน้นกระบวนการหลัก 5 ประการ 

คือ

 1. การพัฒนาศักยภาพบุคคล เกี่ยวกับแนวทาง

อาหารของแม่ เช่น ครู ครูพ่ีเลี้ยงประจ�าศูนย์พัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียน แม่ครัวของโรงเรียนและของศูนย์พัฒนา

เด็กก่อนวัยเรียน ได้รับการอบรมเรื่องการจัดเมนูอาหาร

ให้สอดคล้องกับแนวทางอาหารของแม่ ส�าหรับ ครู และ

ครูพี่เล้ียง ยังอบรมเรื่องการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

 2. การจดัสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการมพีฤติกรรมทาง

โภชนาการที่เหมาะสม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

บ้านลูกรัก และในโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย รณรงค์ให้

ปลอดขนมกรุบกรอบ และน�้าอัดลม และยังเป็นแหล่งผลิต

อาหารปลอดภัยส�าหรับน�ามาเป็นอาหารกลางวัน โดยมีผู้

ปกครอง และภารโรงจาก อบต.มาช่วยเหลือการท�าแปลง

ผัก อบต.สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร ครู และครูพี่

เลี้ยงบูรณาการกิจกรรมเหล่านี้กับสาระการเรียนรู้

 3. การปรับระบบและกลไกการสื่อสาร มีการ

สื่อสารประเด็นอาหารของแม่ในหลายช่องทาง เช่น ไวนิล 

แผ่นพับ วิทยุชุมชน และร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ (special 

event) กับโครงการอาหารของแม่เพื่อส่งเสริมโภชนาการ

ของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา โดยมีแม่ตัวอย่าง

มาสาธิตเมนูอาหาร 4 ช่วงวัย มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ให้ข้อเสนอแนะ จัดเสวนา บทบาทของแม่ต่อการส่งเสริม

โภชนาการ การประกวดวาดภาพและเรยีงความ แข่งขนักบั

ต�าบลอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา การประกาศเกียรติคุณแก่แม่

ตัวอย่างแต่ละต�าบล สื่อมวลชนสัมภาษณ์แม่ตัวอย่างและ

เยีย่มครอบครวั เพือ่ถ่ายท�าสือ่โทรทัศน์ เฟสบุ๊ค หนงัสอืพมิพ์

ท้องถ่ิน และวิทยุ

 4. สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนแนวทางอาหาร

ของแม่ ผ่านทางแม่ตัวอย่างท่ีเป็นแกนน�าแต่ละหมู่บ้าน 

และระดับต�าบล ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียน

ระดับประถมศึกษา ปรับการท�างานเครือข่ายการเฝ้าระวัง

ภาวะโภชนาการ โดยมีการเช่ือมประสานระหว่างครู ครูพี่

เลี้ยง รพ.สต. อบต. และผู้ปกครอง ติดตามเยี่ยมบ้านกลุ่ม

เป้าหมายท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ เดือนละ 1 ครั้ง

 5. ผลักดันแนวทางอาหารของแม่ เข้าสู่นโยบาย

สาธารณะ โดยบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี เพื่อความ

ยั่งยืนของโครงการ

กำรอภิปรำยผล
 ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. สถานการณ์ด้านโภชนาการ ความชุกของ

ภาวะโภชนาการของเด็กต�าบลควนรู เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย

ครั้งท่ี 4 (Mosuwan, 2017) เด็กก่อนวัยเรียนพบความชุก

ของน�้าหนักเกิน สูงกว่าระดับประเทศถึง 4 เท่า (ร้อยละ 

28.57 และ 7.6 ตามล�าดับ) และความชุกของภาวะอ้วน

สูงกว่าระดับประเทศเกือบ 5 เท่า (ร้อยละ 10.7 และ 2.7 

ตามล�าดับ) เด็กวัยเรียน พบความชุกของส่วนสูงน้อยกว่า

เกณฑ์  (เตี้ย) ใกล้เคียงกับระดับประเทศ (ร้อยละ 4.1 และ 

3.7 ตามล�าดับ) และมีภาวะอ้วนใกล้เคียงกับระดับประเทศ 

(ร้อยละ 10.2 และ 9.3 ตามล�าดับ) บ่งช้ีว่าเด็กต�าบลควน

รูมีปัญหาโภชนาการเกินและขาดสารอาหาร

 สตรีตั้งครรภ์ ต�าบลควนรู ร้อยละ 22.2 มีภาวะ
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อ้วน อีกร้อยละ 11.1 มีน�้าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ และยังมี

ภาวะโลหิตจางร้อยละ 11.1 ซึ่งเสี่ยงต่อการคลอดทารก

น�้าหนักน้อยเพิ่มขึ้น 1.29 เท่าของสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ

โลหิตจาง (Pinchaleaw, 2017)

 ส�าหรับผู้สูงอายุต�าบลควนรู พบว่าป่วยเป็นโรค

เรื้อรัง ร้อยละ 80.2 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 

รองลงมาคือความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเมื่อ

เปรียบเทียบผลการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการ

ตรวจร่างกายคร้ังที่ 5 พบความชุกสูงกว่าระดับประเทศ

เป็น 3 เท่า (80.2 และ 26.7 ตามล�าดับ) ซึ่งอาจเกิดภาวะ

แทรกซ้อนต่างๆ ตามมาหากไม่ได้รับการแก้ไข

 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหาร

และโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่

 การใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับใช้

กลวิธีการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ

เพ่ือระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของต�าบลควน

รูครั้งน้ี สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และนัก

วิจัยในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการด้านอาหารและโภชนาการ โดยใช้แนวทางอาหาร

ของแม่ในเขตพื้นที่ต�าบลควนรู สอดคล้องกับหลักการที่

ว่าการแก้ปัญหาโภชนาการในชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ต้องมี

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาสังคมสู่การ

คิดเอง-ท�าเอง โดยประชาชนและหน่วยงานราชการท่ี

เกี่ยวข้องมีการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นอย่างมีรูปธรรม 

(Nontasud, 2016) นอกจากนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ส�าคัญในการขับเคลื่อนภาวะโภชนาการให้บรรลุผล ต้องมี

การสื่อสารสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและปรับ

เปลีย่นพฤตกิรรมโภชนาการ (Damapong, 2016) เนือ่งจาก

ส่ือมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนโครงการหรือ

นโยบายให้ประสบผลส�าเร็จ เช่น การขับเคลื่อนโครงการ 

Let’s move ของ มิเชลล์ โอบามา เพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก

น�้าหนักเกิน โดยการใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ 

โทรทัศน์ และวิทยุ (Strategy and Planning Division, 

2017)

 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านอาหาร

และโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหารของแม่ บูรณาการกับ

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สามารถ

น�ามาใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ  

ของบุคคลทุกช่วงวัยได้อย่างเหมาะสมในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการศึกษาวิจัย เนื่องจากแม่เป็นบุคคลที่มีบทบาท

ส�าคัญยิ่งในการดูแลภาวะโภชนาการส�าหรับสมาชิกใน

ครอบครัว โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดถึง 5 ปี แม่จะเป็น

บุคคลหลักในการสรรหาอาหารให้กับเด็ก ก่อนที่เด็กจะ

ปรบัเปลีย่นเป็นผูเ้ลอืกสรรอาหารด้วยตนเองตามความชอบ

เมื่อโตข้ึน (Rosales, et al., 2009) ดังนั้นการใช้แนวคิด

อาหารของแม่เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ

ในชุมชนครั้งนี้จึงมีโอกาสประสบความส�าเร็จได้สูง

 ระยะด�าเนินการบริหารจัดการด้านอาหารและ

โภชนาการ โดยใช้แนวทางอาหารของแม่ ประกอบด้วย 

5 กิจกรรมหลักคือ 1) การพัฒนาศักยภาพบุคคล เกี่ยวกับ

การจัดเมนูอาหารตามแนวทางอาหารของแม่ 2) การจัด

สิ่งแวดล้อมของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนประถม

ศกึษา ตลาดชมุชน ให้เอือ้ต่อการมพีฤตกิรรมทางโภชนาการ

ทีเ่หมาะสม 3) การปรบัระบบและกลไกการสือ่สารในหลาย

ช่องทาง เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญอาหาร

ของแม่ 4) สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนแนวทางอาหาร

ของแม่ผ่านทางแม่ตัวอย่าง ปรับการท�างานเครือข่ายเฝ้า

ระวังภาวะโภชนาการให้ชุมชน และครอบครัวมีส่วนร่วม 

5) ผลักดันแนวทางอาหารของแม่ เข้าสู่นโยบายสาธารณะ 

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  เป็นกลวิธีท่ีสอดคล้องกับ

กลวธิกีารสร้างเสรมิสขุภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa 

Charter) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน

ภาวะโภชนาการ ท่ีต้องมีการน�ากลไกการกระจายอ�านาจ

สู ่ท้องถิ่นและการสาธารณสุขมูลฐานมาขับเคลื่อนงาน 

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโภชนาการ (Damapong, 

2016)

ข้อจ�ำกัดในกำรวิจัยครั้งนี้

 รายงานการวิจัยครั้งนี้ยังไม่สามารถรายงานถึง

ผลของระยะประเมินผล เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน 

หลังจากประกาศเป็นนโยบายสาธารณะของต�าบล จึงแยก

รายงานอยู่ในวิจัยประเมินผลโครงการ ฯ ต่างหาก

ข้อเสนอแนะ
 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนของการปฏิบัติ

ตามรูปแบบควรมีการสร้างกระแสสังคมอาหาร

 ของแม่ โดยการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

เพือ่น�ามาปรงุอาหารทีป่ลอดภยั การรบัประทานอาหารร่วม
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กันของสมาชิกครอบครัว การส่งเสริมความร่วมมือของภาค

เอกชน รวมถึงสร้างผู้น�าอาหารของแม่อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 ควรทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการบริหาร

จัดการด้านอาหารและโภชนาการโดยใช้แนวทางอาหาร

ของแม่ ต�าบลควนรู เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่น การก�าหนดนโยบายด้านอาหารตามรูปแบบ

ที่พัฒนาขึ้น

กิตติกรรมประกำศ

 คณะผูว้จิยัขอขอบคณุส�านกังานกองทนุสนับสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้สนับสนุนงบประมาณใน

การวิจัยครั้งนี้ บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

อาหารของแม่ เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและ

ชุมชน จังหวัดสงขลา

References

Aekplakorn, W. (2016). Thailand National Health Examination Survey. Nonthaburi: Health System  

 Research Institute, Thailand. (in Thai)

Ampansirirat, A., & Suwanraj, M. (2016). Promotion of family and community nutrition using the mother’s  

 food guideline. Songkhla: Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (in Thai)

Bureau of Nutrition. (2007). Guidelines of nutritional health promotion of antenatal clinic for health  

 personnel. Nonthaburi: WHo Officer of Printinf Mill. Retrieved from http://rh.anamai.moph. 

 go.th/ewt_dl_link.php?nid=23 (in Thai)

Damapong, S. (2016). Challenges and needs do to deal with Obesity. In phulkerd, S., & Phonsuk, P.  

 (Eds.)., Annual report of food and nutrition policy for health promotion program. Nonthaburi:  

 The graphico systems company, Thailand, 22-24. (in Thai)

Department of Health. Annual report of department of health 2016. (2016). Retrieved from http:// 

 planning.anamai.moph.go.th/download/DreportyearreportDOH_59.pdf

Georgieff, M. K., (2007). Nutrition and the developing brain: nutrient priorities and measurement.  

 American Journal Clinical Nutrition, 85(2), 614S-620S.

Larson, N., Wang, Q., Berge, J. M., Shanafelt, A., & Nanney, M. S. (2016). Eating breakfast together as  

 a family: Mealtime experiences and associations with dietary intake among adolescents in  

 rural Minnesota, USA. Public Health and Nutrition, 19(9), 1-10. doi: 10.1017/S1368980016000379

Let’s move. (2017). Achievements. Retrieved from https://letsmove.obama Whitehouse. archives. 

 gov/achievements.

Marshall, C., & Rossman, G. (2006). Doing participatory action research, (4th ed.). Thousand Oaks: Sage.

Martin-Biggers, J., Spaccarotella, K., Berhaupt-Glickstein, A., Hongu, N., Worobey, J., &  

 Byrd-Bredbenner, C. (2014). Come and get it! A discussion of family mealtime literature and  

 factors affecting obesity risk. Advances in Nutrition, 14(5), 235-247.

Mosuwan, L. (2011). Health behaviors. In Aekplakorn, W. (Eds.)., Report of the Fourth National Health  

 Examination Survey 2008-2009: Child Health. The Thai National Health Examination Survey.  

 Retrieved from http://www.hisro.or.th/ main/download/ NHES4_CHILD.pdf



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 171

Mosuwan, L. (2013). Reports of consumer behavior, nutritional status and health behavior of children  

 6 months-14 years, Songkhla Province. Retrieved from https://consumersouth.org/ files/3759  

 (in Thai)

Mosuwan, L. (2017). Nutritional status of children. In Aekplakorn, W. (Eds.)., Thailand national health  

 examination survey IV: child health. Nonthaburi: The Graphico Systems, 103-125. (in Thai)

Nilmanat, K., Naka, K., Kong-in, W., Sai-jew, A., Chailungka, P., & Boonphadh, P. (2013). Nutritional  

 Conditions of Elderly People in the Three Southernmost Border Provinces. Thai Journal of  

 Nursing Council, 28(1), 75-85.

Rosales, F. J., Reznick, J. S., & Zeisel, S. H. (2009). Understanding the role of nutrition in the brain and  

 behavioral development of toddlers and preschool children: identifying and addressing  

 methodological barriers. Nutritional Neuroscience, 12(5), 190-202.

Songkhla Provincial Public Health Office. (2016). Health Information System in Songkhla Province.  

 Outpatient reporting system. Retrieved from http://center2.skho.moph.go. th/sis/

Sriwiwat, S. (2016). Care for pregnant women with iron deficiency anemia. 12th Region Medical  

 Journal, 26(1), 96-102.

Strategy and Planning Division. (2017). Promotion and Prevention Excellence Forum 2017. Retrieved  

 from http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/PPExcellenceForum 2017.pdf

Stringer, E. T. (2007). Action research (3rd). Los Angeles: Sage.

World Health Organization Regional Office for Europe. (2000). Healthy nutrition: the role of woman:  

 Report on a WHO Meeting. Denmark: WHO Regional Office for Europe.



172 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชน (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน (3) 

เพื่อรับรองรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูด้วยการเสริมพลังอ�านาจแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างวิจัย 

ได้แก่ (1) ครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาในสถานศึกษาภาคเอกชน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน จ�านวน 326 คน (2) ครูผู้สอน

ระดับอาชีวศึกษาในสถานศึกษาภาคเอกชนส�าหรับการทดลองใช้รูปแบบ เลือกแบบเจาะจง จ�านวน 15 คน เครื่องมือที่

ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็น แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยครู แบบประเมินผลการอบรมสมรรถภาพ

การวิจัยของครู แบบทดสอบ และแบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึกอรม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนมีความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการ

วิจัยเรียงตามล�าดับ จากมากไปหาน้อย 3 ด้านได้แก่ ทักษะการวิจัยในช้ันเรียน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยในชั้น

เรียน และเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน (2) รูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน

ด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (3) ผลการประเมินรับรองรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการ เสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม, สมรรถภาพการวิจัย, การเสริมพลังอ�านาจแบบมีส่วนร่วม

Abstract

 The objectives of this research were (1) to study the needs of private vocational  

teachers on research competency training (2) to develop a model of teacher competency training with  

participatory empowerment and (3) to certify the model of teacher competency training with  

participatory empowerment. Samples were (1) a total of 326 private vocational teachers selected 

by stratified random sampling for needs assessment  (2) a total of 15 private vocational teachers 

selected by purposive sampling for experimental. The research instruments consisted of question-

กำรพัฒนำรูปแบบกำรฝึกอบรมสมรรถภำพกำรวิจัยของครูอำชีวศึกษำภำคเอกชน

ด้วยกำรเสริมพลังอ�ำนำจแบบมีส่วนร่วม

The Development of Training Program on Research Capacity for Private  

Vocational Teachers Through Empowerment and Participation Approach

พิมฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพ ี

Pimchat Ruekratrapee
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

Doctor of Philosophy Program, Burapha University

Received: June 14, 2019

Revised: August 1, 2019

Accepted: August 1, 2019



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 173

naire on the needs assessment; research evaluation scale; evaluation form of research competency; 

test before and after training; assessment form, certification of training model. Statistics used in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation. The research shows that (1) the result found 

that private teachers, training needs are research skills in the classroom, knowledge, understanding 

of classroom research, and attitude towards classroom research (2) the research competency training 

model of private vocational teachers with participatory empowerment In general, the quality is at a 

high level (3) the result of certification of the research competency training model of private vocational  

teachers with participatory empowerment in the overall is at a high level.

Keywords: Model development, Training Program, Empowerment

บทน�ำ
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยุทธศาสตร์เพื่อ

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมุ ่งเน้น

ในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้เป็นครูมือ

อาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ (กระทรวง

ศกึษาธิการ, 2557, น. 11) ในการปฏริปูการศึกษาได้ก�าหนด

จุดมุ่งหมายการพัฒนาครูอย่างชัดเจน ในหมวด 4 มาตรา 

24 และ 30 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ความว่า 

ให้ครูท�าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือในการ

จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ ควรพัฒนาครู

ให้ท�าการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือ ส่งผล

ต่อการพัฒนาครูนักวิจัยให้มีสติปัญญา พฤติกรรมการสอน

ทีด่มีพีฤตกิรรมการแสวงหาความรูใ้นการพฒันาตนเอง และ

ระบบการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง (ส�านกังานเลขาธกิารสภาการ

ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, น. 41 ; Longhran, 

2002, p. 107) เกิดสมรรถนะครูนักวิจัยทั้งด้านความรู้

ความเข้าใจการวิจัย ด้านจิตวิจัย และด้านทักษะปฏิบัติ

การวิจัย (อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล, 2556, บทคัดย่อ)

 จากการศึกษาสภาพปัญหาการท�าวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียนของครู พบว่าครูได้รับการฝึกอบรมการท�าวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียนกันมาก แต่ผลสัมฤทธิ์ในการท�าวิจัย

ปฏิบัติการในชั้นเรียน คุณภาพของการวิจัยและคุณค่าของ

งานวิจัยดังกล่าวในความคิดของครูกลับอยู่ในระดับปาน

กลาง (Suksunai, Wiratchai, & Khemmani, 2011, 

pp. 1-12) ซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยภาพรวมว่าครูผู้สอนใน

โรงเรียนยังขาดสมรรถนะในการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

ช้ันเรียน ซ่ึงผลดังกล่าวอาจบ่งช้ีได้ว่าครูผู้สอนมองไม่เห็น

ประโยชน์จากการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพราะ

ไม่สามารถน�าไปใช้ในสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้

เรียนได้ ท�าให้เกิดความล้มเหลวในการยกระดับสมรรถนะ

ของครูด้านการท�าวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน หนึ่งในสาเหตุ

นั้นคือ ความกลัวในเรื่องเก่ียวกับการท�าวิจัย (Berger et 

al., 2005, pp. 93-105) ฉะนั้น การจะท�าให้ครูท�าหน้าที่

ได้อย่างเข้มแข็งจริงจัง ครูต้องมีพลังอ�านาจการท�างาน 

จ�าเป็นต้องได้รับการเสริมพลังอ�านาจ เพื่อให้มีโอกาสที่

จะพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นครูมืออาชีพ (Duffy, 1992, 

p. 447) การเสริมสร้างพลังอ�านาจเป็นกระบวนการเพิ่ม

ศักยภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อสร้างทางเลือกที่มี

ประสิทธิภาพ และน�าผลการเลือกสู่การปฏิบัติและน�ามา

ซ่ึงผลลัพธ์ตามท่ีต้องการ (World Bank, 2003 pp. 1-3)  

 Short, Greer & Melvin (1994, pp. 38-52) 

ได้ศึกษาการเสริมสร้างพลังอ�านาจครูประกอบด้วยปัจจัย

ส�าคัญ พบว่า การให้ครูมีอิสระในการท�างาน (autonomy) 

เพื่อให้ครูได้แสดงความสามารถของตนออกมา และใน

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนส่งเสริม (support) และให้

โอกาส(opportunity) เรียนรู้และพัฒนาตัวเองตามความ

สนใจและความสามารถของแต่ละคน โดยใช้หลักการพื้น

ฐานส�าคัญ 2  ประการของการเสริมสร้างพลังอ�านาจแก่ผู้

ปฏบิตังิานในองค์การ คอื ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานมคีวามรู ้ทกัษะ
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และประสบการณ์ที่เป็นพลังความสามารถในการท�างาน 

รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผูป้ฏบิตังิานได้แสดงออกซึง่ความรู้ 

ทักษะประสบการณ์ และพลังในการท�างาน โดยมีแนวคิด

หลักว่าการให้อ�านาจบุคคลน้ันเป็นไปเพ่ือให้มีการพัฒนา

อ�านาจที่แฝงอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วให้

เพ่ิมมากขึ้น หรือท�าให้บุคคลค้นพบพลังอ�านาจที่ตนมีและ

ใช้ประโยชน์ในการท�างานให้บรรลุเป้าหมาย (Gutierrez, 

Parsons & Cox, 1998) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นรูป

แบบการวจิยัทีเ่กดิจากการบรูณาการโดยรวบรวมเอาวธิกีาร

วิจยัแบบมส่ีวนร่วมกบัการวจิยัเชงิปฏบิตักิารเข้าด้วยกนั ดงั

ค�ากล่าวของ Koshy (2010) ที่กล่าวว่าการวิจัยปฏิบัติการ

ได้พัฒนาขึ้นมาในบริบททางสังคมโดยมุ่งพัฒนาบุคคลด้วย

การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับการด�าเนินชีวิต 

โดยใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม (participatory) และความ

ร่วมมือ (collaborative) ต่อมา Elliot และ Adelman 

(1976) อ้างถึง ใน Koshy, 2010) ได้น�าแนวคิดวิจัยปฏิบัติ

การมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนเมื่อมี

การทดสอบการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

 การอาชีวศึกษาเป็นการจัดการศึกษาที่ก�าลังมี

ความส�าคัญต่อประเทศอย่างมาก ปัจจุบันสังคมโลกและ

สังคมไทยมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อยู่ตลอดเวลาท�าให้การศึกษาต้องมีการพัฒนาควบคู่ไป

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้นครูผู้สอนต้องพัฒนา

ตนเองเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับระบบการสอนที่

เปลี่ยนไป โดยเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งมีการ

พัฒนาสถานศึกษาของตนเองให้คงอยู่ได้ด้วยการด�าเนิน

การบริหารของตนเอง ครูผู ้สอนจึงต้องได้รับการพัฒนา

ตนเองให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปในสภาพ

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถภาพของครู ดังผลการ

ศึกษาวิจัยของ นวลจันทร์ ปุยะกุล (2551, น. 28-29) ท่ี

พบว่า สมรรถนะหรือสมรรถภาพครูไม่เท่าทันเทคโนโลยี  

คุณภาพครูไม่สอดคล้องกับภารกิจและขาดขวัญก�าลังใจใน

การปฏิบัติการ และผลการวิจัยของ บรรเลง ศรนิล และ

คณะ (2548, น. 24) ที่พบว่าคุณภาพของครูผู้สอนยังไม่

สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องการ

 ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการพัฒนารูป

แบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูในสถาน

ศึกษาเอกชนด้วยการเสริมพลังอ�านาจแบบมีส่วนร่วม เพื่อ

ให้ครูท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถภาพด้านการวิจัยเพิ่ม

ข้ึน สามารถน�าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากฝึกอบรมไป

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน รวม

ท้ังได้รูปแบบการฝึกอบรมครูด้านสมรรถภาพทางการวิจัย 

สามารถน�าไปใช้เป็นเครื่องมือหรือแนวทางการพัฒนา การ

บรหิารจดัการและเสรมิสร้างพลงัในการท�างาน และส่งเสรมิ

ศักยภาพการท�างานของครูท้ังในระดับบุคคล ทีมงานและ

องค์กร

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ภาคเอกชน

 2. เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ

การฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูด้วยการเสริม

พลังอ�านาจแบบมีส่วนร่วม

 3. เพื่อประเมินและรับรองรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูด้วยการเสริมพลังอ�านาจ

แบบมีส่วนร่วม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 บญุสทิธิ ์ไชยชนะ (2552, น. 19) ได้ศกึษาและสรปุ

ว่า สมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 

นั้นควรมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านความ

รู้เก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน 2) องค์ประกอบด้านเจตคติ

ต่อการวิจัยในช้ันเรียน 3) องค์ประกอบด้านทักษะของการ

วิจัยในช้ันเรียน

 วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือวิจัยในชั้นเรียน 

หมายถึง การแสวงหาความรู้ความจริง แสวงหาวิธีการหรือ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

หรือใช้กระบวนการวิจัยในบริบทของช้ันเรียน ซ่ึงจัดท�าโดย

ครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง

กับผู้เรียนในห้องเรียน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน มุ่ง

น�าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ อันจะน�าไปสู่ความเป็นเลิศและความเป็น

อิสระทางวิชาการ (Kemmis; & Taggart, 1990, ทิศนา 

แขมมณี และ สร้อยสน สกลรักษ์, 2540, สุวัฒนา สุวรรณ

เขตนิยม, 2544, อุทุมพร จามรมาน, 2546, พิชิต ฤทธิ์

จรูญ, 2544, สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, น. 21-24
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ประภาพรรณ เส็งวงศ์, 2550) โดยมีการด�าเนินงานท่ีเป็น

วงจรต่อเน่ือง มีกระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วมและ

เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการท�างานปกติ เพื่อ

ให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติ

ได้จริง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, น. 21-24) การวิจัยต้อง

ท�าอย่างรวดเร็ว น�าผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเก่ียว

กบัทางปฏบิตังิานต่างๆ ของตนเองให้ตนเองและกลุม่เพือ่น

ร่วมงานในโรงเรยีนได้มโีอกาสอภปิราย แลกเปลีย่นความคดิ

เห็นในแนวทางที่ได้ปฏิบัติ และผลที่เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนต่อไป

 การเสริมสร้างพลังอ�านาจ (Empowerment) 

เป็นแนวคิดที่มีหลายมิติ สะท้อนให้เห็นคุณภาพในการ

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) เป็นการมอบ

อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายแก่บุคคลตามขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่บุคคลมีอยู ่ (Isaacs and 

Martin, 1993) โดยให้บุคคลมีอิสระในการปฏิบัติงาน ซ่ึง

ท�าให้สามารถกระท�าในสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถ

ที่บุคคลมี หรือกระท�าการร่วมกับผู้อื่นได้ตามที่ตนมีความ

สามารถในด้านนั้น ๆ (Raymond and Bonnie, 1994) 

กระบวนการเสริมพลังการท�างานของครูตามแนวคิดของ 

Avalos  (1997, น. 77–81) ประกอบด้วย 1) สร้างความ

ตระหนักส�านึกในหน้าที่ครู 2) ก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีให้ครู

ได้ท�าหน้าที่ที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถท่ีจะสร้าง

งานทีม่คีณุภาพ 3) ใช้การฝึกอบรมเสรมิพลงัการท�างานของ

ครูในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท�างาน 4) สร้าง

ความร่วมมือระหว่างเพื่อนครู และระหว่างครูกับผู้บริหาร

ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการท�างาน 5) สร้างสภาพและ

บรรยากาศของที่ท�างานให้เป็นสัดส่วนให้ครูเกิดความรู้สึก

ที่ดีมีความสะดวกปลอดภัยในการท�างาน

 Blanchard and Thacker (2007) กล่าวว่า 

การฝึกอบรมหมายถึงการจัดการอย่างเป็นระบบในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ในลักษณะต่าง ๆ เพื่อสร้างความ

รู้ ทักษะ เจตคติ ส�าหรับใช้ในการท�างานในปัจจุบันและ

อนาคต และ เสนอรูปแบบการฝึกอบรมออกเป็น 5 ขั้น

ตอน ได้แก่ วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม การออกแบบ 

การพัฒนา การฝึกอบรม และการประเมินผล

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารแนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยั

ท่ีเกีย่วข้อง รวมท้ังนโยบายยทุธศาตร์ในการปฏริปูการศกึษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 

ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู และได้พัฒนารูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูในสถานศึกษาเอกชนด้วย

การเสริมพลังอ�านาจแบบมีส่วนร่วม โดยท�าการศึกษาจาก

ความต้องการจ�าเป็นของครู และประเมินผลงานวิจัยครู

แล้วจึงพัฒนาเป็นรูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมแบบ 

EmPAR เพื่อให้ครูมีสมรรถภาพการวิจัย โดยใช้แนวคิดของ 

Blanchard and Thacker (2007) เสนอรูปแบบการฝึก

อบรมออกเป็น 5 ข้ันตอน ได้แก่ วิเคราะห์ความต้องการ

ฝึกอบรม การออกแบบ การพัฒนา การฝึกอบรม และการ

ประเมินผล ใช้กระบวนการเสริมสร้างพลังอ�านาจในการ

ท�างานให้แก่ครูด้วยการให้อ�านาจหน้าท่ีโอกาส อิสระใน

การตัดสินใจให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์

ให้มีส่วนร่วมในการท�างาน สร้างบรรยากาศในองค์การ

และการให้การสนับสนุน โดยมุ่งหวังให้ครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชนมีความสามารถด้านการวิจัย 3 ด้าน คือ มีความรู้

ด้านการวิจัย ทักษะการวิจัย และด้านเจตคติต่อการวิจัย 

ดังภาพท่ี 1

 ความต้องการจ�าเป็นของครู

 สมรรถภาพด้านวิจัยของครู
 - ความรู้ด้านการวิจัย
 - ทักษะการวิจัย
 - เจตคติที่ดีต่อการวิจัย

 รูปแบบการฝึกอบรม
 แบบมีส่วนรวมแบบ EmPAR

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย



176 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (research 

and development) มี 4 ระยะ ดังนี้

 การวิจัยระยะที่ 1 สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง ประเมินความต้องการจ�าเป็น และวิเคราะห์ผล

งานการวิจัยของครูแล้วน�าผลที่ได้มาพัฒนารูปแบบการฝึก

อบรมสมรรถนะวิจัยของครูด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วน

ร่วม

 การวิจัยในระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวจิยัของครอูาชวีศกึษาภาคเอกชนด้วย

การเสริมพลังแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Blanchard 

and Thacker โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาความต้องการจ�าเป็น

ในการฝึกอบรม ด�าเนินการดังนี้ 1) ศึกษาเอกสารและงาน

วจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับรปูแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบ

มีส่วนร่วม 2) วิเคราะห์หาความต้องการจ�าเป็นในการฝึก

อบรมโดยการสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน น�า

ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการ

ฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชน และประเมินคุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชน น�าผลที่ได้จากการสอบถามความ

ต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรม และผลจากการประเมิน

คุณภาพผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูมาจัดท�าร่างรูปแบบ

การฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา

ภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม

 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการฝึกอบรม ผู้วิจัยน�า

ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาวางแผนก�าหนดเนื้อหาหลักสูตร  

กิจกรรม และรูปแบบวิธีการฝึกอบรม โดยรูปแบบการฝึก

อบรมสมรรถภาพด้านการวจัิยของครูอาชวีศึกษาภาคเอกชน

ด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย หลักการ 

วัตถุประสงค์ เนื้อหาและแผนการจัดกิจกรรม มาตรฐาน

ของการฝึกอบรม ก�าหนดการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายใน

การอบรม ลักษณะของการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์หรือแหล่ง

เรียนรู้ และการประเมินผล

 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม ผู้

วิจัยน�าร่างรูปแบบที่ได้มาด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพ

ของรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม 

ดังนี้ 1) น�าร่างรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบ

มีส่วนร่วม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลมุ ความเหมาะสม และความชดัเจนของภาษา แล้ว

น�ามาปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์ท่ีปรึกษา 2) น�า

ร่างรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วมท่ี

ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ตรวจสอบ

คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา (Content validity) 

ตลอดจนภาษาที่ใช้ แล้วน�ามาหาคุณภาพโดยใช้เทคนิค 

IOC

 ข้ันตอนท่ี 4 การฝึกอบรม ตามแผนท่ีก�าหนด

 ข้ันตอนท่ี 5 การประเมินผล ผู้วิจัยประเมินผล

รูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อปรับปรุงและรับรองรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพ

ด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริม

พลังแบบมีส่วนร่วม โดยส่งเอกสารรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน

ด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม พร้อมแบบประเมินการ

รบัรองรปูแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวจิยัของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม 

ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรับรองรูปแบบในประเด็น

ความเหมาะสมของรูปแบบ

 การวิจัยในระยะท่ี 3 ทดลองใช้รูปแบบการฝึก

อบรมสมรรถภาพด้านการวจิยัของครอูาชวีศกึษาภาคเอกชน

ด้วยการเสรมิพลงัแบบมส่ีวนร่วมวทิยาลยัอาชวีศกึษาเอกชน

 การวิจัยในระยะที่ 4 ปรับปรุงรูปแบบและรับรอง

รูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษา ภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม 

โดยผู้เช่ียวชาญ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอน

ระดบัอาชวีศกึษาในสถานศกึษาภาคเอกชน ภาคตะวนัออก 

จ�านวน 1,750 คน

 กลุ่มตัวอย่างวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) 

กลุ ่มตัวอย่างส�าหรับการประเมินความต้องการจ�าเป็น
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และวิเคราะห์ผลการวิจัยของครูได้จากการสุ่มแบบแบ่ง

ชั้น จ�านวน 326 คน 2) กลุ่มตัวอย่างส�าหรับการทดลอง

ใช้รูปแบบการฝึกอบรม ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 1 

แห่ง จ�านวน 15 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 1. แบบสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการฝึก

อบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชน จ�านวน 69 ข้อ ค่าอ�านาจจ�าแนก .27 - .80 ค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98

 2. แบบประเมนิคุณภาพงานวจัิยของคร ู7 ประเดน็ 

ค่าความสอดคล้องภาพรวม .96

 3. แบบประเมินผลการอบรมสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบ

มีส่วนร่วม จ�านวน 53 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.81

 4. แบบทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม จ�านวน 

36 ข้อ มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) 0.57 - 0.99 ค่าความยาก

ง่าย (p) 0.43 - 0.73 ความเที่ยง (Reliability) เท่ากับ .99

 5. แบบประเมินผลการอบรมสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบ

มีส่วนร่วม จ�านวน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .93

 6. แบบประเมินรับรองรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพ ด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน

ด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม จ�านวน 8 ข้อ ค่าความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับ .87

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยท�าหนังสือขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจ

สอบคุณภาพด้านความตรงตามเน้ือหาของแบบสอบถาม

จากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 2. ผู ้วิจัยท�าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงสถานศึกษาเอกชนในภาคตะวัน

ออกที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์ และก�าหนดระยะเวลาในการ

ตอบกลับภายใน 2 สัปดาห์

 3. ส่งแบบสอบถามไปท้ังหมด 326 ฉบับ ได้รับ

กลับคืน 326 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 ค่าสถติพิืน้ฐาน ค่าเฉลีย่ ( ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(SD) ค่าความถ่ี และดัชนีการจัดเรียงล�าดับความส�าคัญของ

ความต้องการจ�าเป็น (Modified priority needs index: 

PNI
modified

)

ผลกำรวิจัย
 วตัถปุระสงค์ข้อ 1 เพือ่ศกึษาความต้องการจ�าเป็น

ในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษา

ภาคเอกชน

 ผู้วิจัยด�าเนินการ 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอนที่ 1 จัด

เก็บข้อมูลจากการสอบถามความต้องการจ�าเป็นในการ

ฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

วิจัย ด้านทักษะการวิจัย และด้านเจตคติต่อการวิจัย กับ

ครผููส้อนระดบัอาชวีศกึษาในสถานศกึษาภาคเอกชนในภาค

ตะวันออก จ�านวน 326 คน และข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห์และ

ประเมินคุณภาพผลงานของครู โดยการประเมินคุณภาพ

งานวิจัยของครู ดังตาราง 1 - 2

ตำรำง 1

ความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยในช้ันเรียนของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนโดยภาพรวม

รายการความต้องการจ�าเป็นฝึกอบรมสมรรถภาพด้าน
การวิจัยในชั้นเรียนของครู ในภาพรวม

สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็น PNI
modified

อันดับ 
ความส�าคัญI D

1. ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัย ในชั้นเรียน 4.13 3.42 0.21 2

2. ด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 4.28 3.47 0.23 1

3. ด้านเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียน 4.34 3.60 0.20 3
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ตำรำง 2

ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครู

รายการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครู ผลการตรวจสอบ คะแนนประเมินผล
งานการวิจัยของครู 
(เต็ม 3 คะแนน)

จ�านวนเล่ม
ที่มีหลักฐาน

จ�านวนเล่มที่ไม่มี
หลักฐาน

1. การเลือกปัญหา

   1.1 มีการส�ารวจปัญหาเพื่อก�าหนดค�าถามวิจัยที่เหมาะสม 20 0 3

   1.2 จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาได้อย่างเหมาะสม 20 0 3

   1.3 ชื่อเรื่องบอกปัญหาวิจัย 13 7 2

   1.4 ชื่อเรื่องและประเด็นปัญหาวิจัยชัดเจนส่ือความหมาย 13 7 2

   1.5 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาแสดงเหตุผล สอดคล้องกับเรื่อง     
   ท่ีท�าวิจัยได้ชัดเจน

18 2 3

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู  =2.60

2. การแยกรายละเอียดของปัญหา

   2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยสอดคล้องกับชื่อเรื่อง         15 5 2

   2.2 มีการระบุตัวแปรส�าคัญที่ศึกษา 15 5 2

   2.3 ระบุกลุ่มประชากรที่ศึกษาชัดเจน 20 0 3

   2.4 กระบวนการที่ใช้ศึกษามีความชัดเจน กระชับ ไม่ซับซ้อน 19 1 3

   2.5 มีการนิยามตัวแปรส�าคัญครบถ้วน 3 17 1

   2.6 ใช้ภาษาในการนิยามตัวแปรส�าคัญที่เข้าใจง่าย 3 17 1

   2.7 มีรายงานเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเหมาะสมและเพียงพอ 15 5 2

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู 2.00

3. การวางแผนการแก้ปัญหา  

   3.1  มีการออกแบบการวัดตัวแปรที่ศึกษา 7 13 1

   3.2  เลือกกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 20 0 3

   3.3 วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับปัญหาวิจัยของครู 15 5 2

   3.4 แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม 15 5 2

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู 2.00

4. การลงมือแก้ปัญหา 

   4.1 มีการระบุถึงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 20 0 3

   4.2 มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 1 19 1

   4.3 สถิติท่ีใช้สอดคล้องกับสมมติฐานในการวิจัย 15 5 2

 จากตาราง 1 การประเมินความต้องการจ�าเป็น

ในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วน

ร่วม โดยภาพรวม พบว่า ความต้องการจ�าเป็นที่มีค่า 

PNI
modified

 สูงสุด ได้แก่ ด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียน มีค่า  

PNI
modified

 = 0.23 รองลงมา ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการวิจัย ในช้ันเรียน มีค่า PNI
modified

 = 0.21 และ

ด้านเจตคติต่อการวิจัยในช้ันเรียน มีค่า PNI
modified

 = 0.20 

ตามล�าดับ
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   4.4 สถิติท่ีใช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 15 5 2

   4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการวิจัย   10 10 2

   4.6 น�าเสนอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตรงตามวัตถุประสงค์         10 10 2

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู 2.00

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล

   5.1 มีการก�าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหมาะสมกับวิธีการศึกษา       15 5 2

   5.2 มีการอธิบายขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจน         12 8 2

   5.3 วิธีการเก็บข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมีความเป็นไปได้ 15 5 2

   5.4 สามารถเก็บข้อมูลได้ครบตรงตามวัตถุประสงค์ 15 5 2

   5.5 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 15 5 2

    5.6 มีการจัดแยกประเภทข้อมูลง่ายและสะดวกต่อการน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ 15 5 2

   5.7 การบันทึกข้อมูลเป็นระบบ ชัดเจน 15 5 2

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู 2.00

6. การสรุปผลและรายงาน

   6.1 ข้อสรุปสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 15 5 2

   6.2 การอภิปรายผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1 19 1

   6.3 การอภิปรายผลครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 1 19 1

   6.4 ข้อสรุปมีความชัดเจน 15 5 2

   6.5 มีเหตุผลยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อสรุปผลการวิจัย 0 20 1

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู 1.40

7. การสะท้อนผล 

   7.1 น�าผลท่ีได้จากการวิจัยมาแลกเปล่ียนเรียนรู้อภิปรายร่วมกันกับเพื่อนครู 0 20 1

   7.2 มีการตรวจสอบข้อค้นพบกับเพื่อนครูด้วยกัน 0 20 1

   7.3 น�าผลจากการวิจัยไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
        ในครั้งต่อไป

5 15 1

    7.4 มีการน�าผลการวจิยัไปใช้แก้ปัญหาและพฒันาการจดัการเรียนการสอนทนัที 12 8 2

   7.5 ตรวจสอบว่าผลการวิจัยที่ได้สอดคล้อง  ตามจุดประสงค์ที่วางไว้      13 7 2

   7.6 ผลท่ีได้จากการวิจัยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 20 0 3

คะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู
รวมคะแนนเฉลี่ยผลประเมินงานการวิจัยของครู

1.67

1.91

 จากตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพงานของครู 

จ�านวน 20 เล่ม 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเลือกปัญหา  

การแยกรายละเอียดของปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา  

การลงมอืแก้ปัญหา การเกบ็รวบรวมข้อมลู การสรปุผลและ

รายงาน และการสะท้อนผล ภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัควร

ปรับปรุง (  = 1.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตาม

ล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การเลือกปัญหา อยู่ในระดับ

พอใช้(  = 2.60) การแยกรายละเอียดของปัญหา การ

วางแผนการแก้ปัญหา และการลงมือแก้ปัญหา อยู่ในระดับ

พอใช้ (  = 2.00) การรวบรวมข้อมูล และการสะท้อนผล 

อยู่ในระดับควรปรับปรุง (  = 1.67) และ การสรุปผลและ

รายงาน อยู่ในระดับควรปรับปรุง (  = 1.40)

 สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ�าเป็น

ในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม 

จ�านวน 326 คน ร่วมกับการประเมินคุณภาพงานของครู 
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จ�านวน 20 เล่ม 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การเลือกปัญหา  

การแยกรายละเอียดของปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา  

การลงมือแก้ปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผล

และรายงาน และการสะท้อนผล พบว่า ควรฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูอาชีวศึกษา

ภาคเอกชนทั้ง 3 ด้าน โดยด้านที่มีความส�าคัญและต้อง

เร่งให้การฝึกอบรม ได้แก่ ด้า นทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 

สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของครู พบ

ว่า องค์ประกอบที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การสรุปผลและ

รายงาน ซึ่งป็นสมรรถภาพด้านทักษะการวิจัยในชั้นเรียน 

ส่วนการแยกรายละเอียดของปัญหา การลงมือแก้ปัญหา  

การวางแผนการแก้ปัญหา และการสะท้อนผล อยู่ในระดับ

พอใช้

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึก

อบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูด้วยการเสริมพลัง

อ�านาจแบบมีส่วนร่วม

 ผูว้จิยัน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการสอบถามความต้องการ

จ�าเป็นในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชน และผลจากการประเมินคุณภาพ

ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนใน

การวิจัยระยะที่ 1 มาวางแผนก�าหนดเนื้อหาหลักสูตร  

กิจกรรม และรูปแบบวิธีการฝึกอบรม โดยรูปแบบการ

ฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหาและแผนการจัดกิจกรรม 

มาตรฐานของการฝึกอบรม ก�าหนดการฝึกอบรม กลุ่มเป้า

หมายในการอบรม ลักษณะของการฝึกอบรม สื่ออุปกรณ์

หรือแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล จากองค์ประกอบดัง

กล่าวได้รูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของ

ครอูาชวีศกึษาภาคเอกชนด้วยการเสรมิพลงัแบบมส่ีวนร่วม

 2. ผลการตรวจคุณภาพของรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวจิยัของครอูาชวีศกึษาภาคเอกชนด้วย

การเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ดังตาราง 3

ตำรำง 3 

ผลการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน ด้วยการเสริม

พลังแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เชี่ยวชาญ

รายการประเมิน ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (n = 5) SD

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

1. เน้ือหาสาระสอดคล้องกับความ ต้องการพัฒนา
สมรรถภาพด้านการวิจัยครู

3 5 5 5 5 4.60 0.89

2.เนื้อหาสาระสามารถน�ามาใช้พัฒนาสมรรถภาพ
ด้านการวิจัยของครูได้

5 4 4 5 5 4.60 0.55

3.ขอบเขต  เน้ือหาสาระ สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การปฏิรูปการศึกษา

4 4 5 5 4 4.40 0.55

4.การจัดล�าดับข้ันตอนของเนื้อหา 5 4 5 4 4 4.40 0.55

5.กระบวนการ และขัน้ตอนชดัเจน  สามารถใช้ พฒันา
สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูได้จริง

4 4 4 5 4 4.20 0.45

6.สื่ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 4 4 4 4 4 4.00 0.00

7.ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 5 4 4 4 4.20 0.45

8.การประเมินผล 4 4 5 5 4 4.40 0.55

เฉล่ีย 4.13 4.25 4.50 4.63 4.25 4.36 0.20
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 จากตาราง 3 พบว่า ผลการตรวจสอบรูปแบบการ

ฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.36  

SD = 0.20)

 ผู้เช่ียวชาญให้ค�าแนะน�าปรับปรุง ในแผนการจัด

กิจกรรมหน่วยท่ี 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัยในชั้น

เรียน และหน่วยท่ี  2 นวัตกรรมส�าหรับการวิจัยในชั้นเรียน 

รายละเอียดดังนี้

แผนการจัดกิจกรรม ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการ
วิจัยในชั้นเรียน

คุณครู คิดว ่าการท�าวิจัยในชั้นเรียนมี
ประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง กรุณาเขียน
เพิ่มเติม

ให้ร่วมกันระดมความคิดว่า การท�าวิจัยใน
ช้ันเรียนมีประโยชน์อย่างไรอีกบ้าง กรุณา
เขียนเพิ่มเติม

หน่วยที่ 2 นวัตกรรมส�าหรับการวิจัยใน
ชั้นเรียน

ไม่มีตัวอย่างการหาประสิทธิภาพของ
นวัตกรรม 

เ พิ่ ม ตั ว อ ย ่ า ง ก า ร ค� า น ว ณ ก า ร ห า
ประสิทธิภาพของนวัตกรรม

 ผู้วจิยัน�ารปูแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมี

ส่วนร่วมที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว

มาปรับปรุงตามค�าแนะน�า  แล้วจึงน�าไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 15 คน และหาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึก

อบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ 

ดังตาราง 4

ตำรำง 4

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการ 

เสริมพลังแบบมีส่วนร่วม (E
1
 / E

2
)
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ตำรำง 5

ผลการรบัรองรปูแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวจิยัของครอูาชวีศกึษาภาคเอกชน ด้วยการเสรมิพลงัแบบมส่ีวนร่วม

ประเด็นพิจารณา ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (n = 5)

SD ระดับค่าเฉลี่ย อันดับ

1. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับความ ต้องการพัฒนา
สมรรถภาพด้านการ วิจัยครู

4.40 0.89 มาก 3

2. เนื้อหาสาระสามารถน�ามาใช้พัฒนาสมรรถภาพด้าน
การวิจัยของครูได้

4.60 0.55 มากที่สุด 1

3. ขอบเขต เน้ือหาสาระ สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
ปฏิรูปการศึกษา

4.20 0.84 มาก 4

4. การจัดล�าดับข้ันตอนของเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สุด 1

5. กระบวนการ และขั้นตอนชัดเจน สามารถใช้พัฒนา
สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูได้จริง

4.25 0.50 มาก 5

6. สื่ออุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม 4.40 0.55 มาก 2

7. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 3.60 0.55 มาก 6

8. การประเมินผล 4.20 0.45 มาก 3

รวม 4.28

 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

รูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู

อาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม  

โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ (E
1
/ E

2
 : 80/80) 

เมื่อพิจารณารวมทั้ง 7 หน่วย คิดเป็นค่าประสิทธิภาพของ

กระบวนการ (E
1
) เท่ากับ 86.59 และคะแนนทดสอบหลัง

การอบรม คิดเป็นค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) เท่ากับ  

89.44 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพ

ด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วยการเสริม

พลังแบบมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ (E
1
/ E

2
) เท่ากับ  

86.59/89.44 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

 วัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อประเมินและรับรองรูป

แบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูด้วยการ

เสริม พลังอ�านาจแบบมีส่วนร่วม

 ผลการรับรองรูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพ

ด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนด้วย การเสริม

พลังแบบมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน  5 คน ได้จาก

การเลือกแบบเจาะจง ดังตาราง 5

 จากตาราง 4.5 พบว่า ผลการรับรองรูปแบบการ

ฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชนด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณา

รายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าสูงสุด 2 ประเด็น คือ 

เน้ือหาสาระสามารถน�ามาใช้พัฒนาสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูได้ และ การจัดล�าดับขั้นตอนของเนื้อหา (  

= 4.60 SD = 0.55) รองลงไปคือ เนื้อหาสาระสอดคล้อง

กับความ ต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการ วิจัยครู  

(  = 4.40 SD = 0.89) อุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม  

(  = 4.40 SD = 0.55) การประเมินผล (  = 4.20 SD 

= 0.45) ขอบเขต เนื้อหาสาระ สอดคล้องกับนโยบาย ด้าน

การปฏิรูปการศึกษา (  = 4.20 SD = 0.84 ) กระบวนการ 

และขั้นตอนชัดเจน สามารถใช้พัฒนาสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูได้จริง (  = 4.25 SD = 0.50) และประเด็น

ท่ีมีค่าต�่าท่ีสุดคือ ระยะเวลาในการฝึกอบรม (  = 3.60  

SD = 0.55)

กำรอภิปรำยผล
 1. จากผลการประเมินความต้องการในการฝึก

อบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาค

เอกชน ที่พบว่า ด้านที่มีความส�าคัญและต้องเร่งให้การ

ฝึกอบรม ได้แก่ ด้านทักษะการวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา

ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
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และด้านเจตคตต่ิอการวจิยัในชัน้เรยีน ทีเ่ป็นเช่นนี ้อาจเป็น

เพราะว่าการที่ครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนเห็นว่าการวิจัยมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาค

เอกชน จึงควรมีทักษะในการวิจัย เพราะการวิจัยเป็นการ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ครู

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ใฝ่รู ้ มีกระบวนการคิด การ

รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล เพื่อน�าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน ครูต้องมี

ทักษะการสืบค้น สร้างองค์ความรู้ด้วยเขตคติที่ดี คุณสมบัติ

เหล่านี้ส่งผลให้ครูเป็นนักวิจัย (กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, 

2553) สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ

ครูที่พบว่า องค์ประกอบที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การสรุป

ผลและรายงาน ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ อยู่ในระดับพอใช้ 

อย่างไรก็ตามในการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยใน

ชั้นเรียนของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน ควรด�าเนินการฝึก

อบรมไปพร้อมๆกันทั้ง 3 ด้าน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนารูป

แบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยในชั้นเรียนของ

ครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนให้ครูได้รับการฝึกอบรมผ่านการ

ท�าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจริง โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการ

ประเมินความต้องการจ�าเป็นในการฝึกอบรมไปสังเคราะห์

ร่วมกบัการประเมนิคณุภาพงานวจิยัในชัน้เรยีนของคร ูเพือ่

หาความสอดคล้องของสมรรถภาพการวิจัยที่จ�าเป็นในการ

ฝึกอบรมให้กับครูอาชีวศึกษาภาคเอกชนต่อไป สอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของ พัชนี กุลฑานันท์ (2553) ศึกษาเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมครูแบบผสมผสานในการ

ท�าวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า ครูยังมีปัญหาในการ

ท�าวิจัยในชั้นเรียนทั้งในด้านความรู้และด้านทักษะ และมี

ความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่

สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของครู รูป

แบบการฝึกอบรมครูในการวิจัยในชั้นเรียนควรเป็นรูป

แบบการฝึกอบรมที่มีรูปแบบการฝึกอบรมที่เน้นผู้เข้ารับ

การอบรมเป็นส�าคัญ จุดประสงค์ควรเน้นทักษะการปฏิบัติ

งานวิจัย มีกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา ผสม

ผสานวิธีการฝึกอบรมกิจกรรม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

รับความรู้ทักษะ และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

และสามารถพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

 2. ผลจากการพัฒนารูปแบบการฝ ึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน

ด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม โดยรูปแบบการฝึกอบรม 

ประกอบด้วย หลกัการ วตัถุประสงค์ เนือ้หาและแผนการจดั

กิจกรรม มาตรฐานของการฝึกอบรม ก�าหนดการฝึกอบรม  

กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ลักษณะของการฝึกอบรม สื่อ

อุปกรณ์หรือ แหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล โดยจาก

การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก และประสิทธิภาพ (E
1
/ E

2
) ในภาพรวมมีค่าสูง

กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยขอ

งกฤติยา วงศ์ก้อม (2547) ท่ีศึกษารูปแบบการพัฒนาครู

ด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบ

เสริมสร้างพลังอ�านาจท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ผลการวิจัยพบว่า รูป

แบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิด

การประเมินแบบเสริมพลังอ�านาจที่สอดคล้องกับพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีเหมาะสม

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวางแผนการพฒันา 

การปฏิบัติการพัฒนาครู และผลการประเมินการพัฒนาครู 

ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีส่วนประกอบท่ีสัมพันธ์กัน ผลการ

ประเมินรูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้

ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอ�านาจที่สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 

ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโครงสร้างของรูปแบบและกลยุทธ์

การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการ

ประเมินแบบเสริมพลังอ�านาจท่ีสอดคล้องกับพระราช

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพทุธศกัราช 2542 มคีวามเหมาะ

สมในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพด้านความเหมาะ

สม ความเป็นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อการน�าไปใช้

ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ ผลการประเมนิรปูแบบการพฒันา

ครูด้านการประเมินการเรียนรู้ ตามแนวคิดการประเมิน

แบบเสริมพลังอ�านาจท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของอภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2552) ท่ีพบว่ารูปแบบ

และเอกสารประกอบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครู

ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด

 3. ผลการประเมินรับรองรูปแบบการฝึกอบรม

สมรรถภาพด้านการวิจัยของครูอาชีวศึกษาภาคเอกชน

ด้วยการเสริมพลังแบบมีส่วนร่วม ร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิเห็น

ว่ารูปแบบการฝึกอบรมสมรรถภาพด้านการวิจัยของครู
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สามารถน�ามาใช้พัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจัยของครูได้ 

การจัดล�าดับขั้นตอนของเนื้อหา เนื้อหาสาระสอดคล้องกับ

ความ ต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการวิจัยครู อุปกรณ์

ประกอบการฝึกอบรม การประเมนิผล ขอบเขต เน้ือหาสาระ 

สอดคล้องกบันโยบาย ด้านการปฏรูิปการศึกษากระบวนการ 

และขั้นตอนชัดเจน สามารถใช้พัฒนาสมรรถภาพด้านการ

วิจัยของครูได้จริง ระยะเวลาในการฝึกอบรม สอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ อภิสรรค์ ภาชนะวรรณ (2552) ศึกษา

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของครูด้วย

กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมิน

ความเหมาะสมของรปูแบบและเอกสารประกอบการพฒันา

สมรรถนะการวิจัยของครูด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรมกีารศึกษาการพฒันา

ด้านการวิจัยส�าหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เน้นรูปแบบให้ครู

พัฒนาตนเอง และผูกโยงไปกับการพัฒนาวิชาชีพครู และ

มีการประเมินผล

 2. หน่วยงานที่ท�าหน้าที่พัฒนาครู หรือโรงเรียนท่ี

ต้องการน�ารูปแบบนี้ไปใช้ ควรพิจารณาถึงบรรยากาศและ

วัฒนธรรมขององค์กรก่อนว่า มีความเหมาะสมสอดคล้อง

กบัการน�ารปูแบบนีไ้ปใช้ในการพฒันาครหูรอืไม่ ทัง้นีเ้พราะ

ความส�าเร็จของการเสริมพลังการท�างานไม่เพียงแต่จะขึ้น

อยู่กับตัวบุคคลเท่านั้น ยังขึ้นอยู่กับบริบทขององค์กรอีก

ด้วย องค์กรหรือโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการน�ารูป

แบบนี้ไปใช้ในการพัฒนาครู ผู้บริหารควรมีลักษณะดังนี้

คือ มีความเช่ือในหลักประชาธิปไตยในการท�างาน และผู้

บริหารให้ความสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียน

รู้ซึ่งกันและกัน และควรมีการบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้

ครูมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ด้วยเหตุว่าจะเป็นการช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ครูสามารถเสริม

พลังการท�างานในตนเองได้เร็วข้ึน

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1. น�ารูปแบบการฝึกอบรมไปใช้กับกล่มครู

อาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มอื่น ๆ  โดยให้มีการศึกษาแบบระยะ

ยาว (longtitudinal study) เพื่อศึกษาพัฒนาการและ

สร้างความมั่นใจในผลท่ีเกิดข้ึนและสามารถยืนยันผลท่ีเกิด

ข้ึนจริงกับครูได้อย่างมั่นใจ

 2. กระบวนการฝึกอบในการวิจัยนี้ทดลองท�าเพื่อ

ศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนเพีงกลุ่มเดียว ดังนั้นในการท�าวิจัยครั้งต่อ

ไป ควรมีการขยายกลุ่มเพิ่มข้ึนให้มีกลุ่มเรียบเทียบ เพื่อ

จะท�าให้สามารถเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร 

มีมิติใดบ้างที่มีความแตกต่างกันและเหมือนกันทั้งในด้าน

กระบวนการฝึกอบรม การติดตามผลและผลท่ีเกิดข้ึน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนการออมของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มคนท�างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ คนท�างานแล้วในพื้นท่ีท่ีเป็นย่านธุรกิจส�าคัญ 400 คน และใช้แบบสอบถาม

ในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้วางแผนการออมโดยท�าประกันชีวิตส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุระหว่าง 20-30 

ปี โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่า 15,000–20,000 บาท ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การออมได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการออมเงินเพื่อการใช้จ่ายในอนาคต (  = 3.83, SD = 0.712) ป้องกันปัญหาเงินเฟ้อ   

(  = 3.51, SD = 0.651) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน (  = 3.39, SD = 0.652) ด้านความคาดหวังท่ีได้จากการออมความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต (  = 4.15, SD = 0.915) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน/เงินสดอย่างต่อเนื่อง (  = 3.87, SD = 

0.894) ผลตอบแทนรวดเร็ว (  = 3.62, SD = 0.790) ด้านความกังวลท่ีเกิดจากการออมเงินต่อเรื่องความยากล�าบาก

หลังวัยเกษียณ (  = 3.80, SD = 0.792) ความเสี่ยงในการตัดสินใจออมเงิน (  = 3.52, SD = 0.736) ด้านข้อจ�ากัด

จากการออมเงินด้านเงินทุน (  = 3.66, SD = 0.835) ทักษะด้านการวางแผนทางการเงิน (  = 3.55, SD = 0.711)

เวลาในการติดตามสถานการณ์/ข่าวสาร ข้อมูลด้านการออม (  = 3.43, SD = 0.791) ปัจจัยภาระหนี้ (  = 3.41,  

SD = 0.783) เหตุผลในการตัดสินใจท�าประกันชีวิตคือ ต้องการความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับตนเองและครอบครัว ส่วน

ใหญ่เลือกท�าให้กับตนเองและครอบครัวโดยเลือกแบบประกันชีวิตแบบทยอยจ่ายตามระยะเวลาหรือแบบประกันชีวิต

สะสมทรัพย์ และเบี้ยประกันชีวิตอยู่ในระดับ 4,000-20,000 บาทต่อปี และมีทุนประกันชีวิตรวมต�่ากว่า 100,000 บาท 

เป็นหลัก หากมีระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นท�าให้มีการซ้ือประกันชีวิตเพิ่มข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: การออม, การท�าประกันชีวิต, พฤติกรรมการออม, พฤติกรรมการท�าประกันชีวิต

กำรตัดสินใจเลือกลงทุนกำรออมของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่มคนท�ำงำน
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Abstract

 This study aims to study the decision to invest in saving of life insurance companies in 

the working group in Bangkok. Sample size of this study were 400 people who working group in  

Bangkok. Questionare was used as a research tool for collecting data. The research found that the 

savings planner by making life insurance mostly for women 20-30 years old Bachelor’s degree, Private 

employee. The average income is less than 15,000-20,000 baht. Factors that affect savings include 

Motivation for saving money for future spending (  = 3.83, SD = 0.712), Preventing inflation problems  

(  = 3.51, SD = 0.651), Increasing property value (  = 3.39, SD = 0.652), Hope for savings from better living 

in the future (  = 4.15, SD = 0.915), continuous increase in property value/cash (  = 3.87, SD = 0.894), 

Fast return (  = 3.62, SD = 0.790), Concerns caused by saving money on difficulties after retirement  

(  = 3.80, SD = 0.792), Risk in saving decisions (  = 3.52, SD = 0.736), In terms of savings from capital  

(  = 3.66, SD = 0.835), Financial planning skills (  = 3.55, SD = 0.711), Time for monitoring the  

situation/news Saving information (  = 3.43, SD = 0.791), Debt burden factor (  = 3.41, SD = 0.783).  

The reason for making life insurance decisions is Need security for yourself and your family. Most 

of them choose to make themselves and their families by choosing a life insurance scheme that is 

gradually paid according to the duration or the life insurance policy. And life insurance premiums are 

at the level of 4,000-20,000 baht per year and the total life insurance fund is less than 100,000 baht. 

If there is a higher income level, there will be more life insurance purchases.

Keywords: Saving, Life Insurance, Saving Behavior, Life Insurance Behavior

บทน�ำ
 ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศทั่วโลกได้ตระหนัก

ถึงการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากรผู ้ที่อยู ่ในวัยสูงอายุ 

ซ่ึงท�าให้รัฐบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในเรื่อง

ต่างๆ เช่น ในเรื่องสวัสดิการเงินบ�านาญ สวัสดิการการ

ประกันสังคม เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับภาวะ

เศรษฐกิจโลก ซึ่งท�าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศต้องปรับ

ตัวเพื่อตัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ รวมถึงเงินที่ผู้เกษียณ

อายุจะได้รับด้วย ส�าหรับประเทศไทยจึงได้มีการตื่นตัวใน

เรื่องของจ�านวนประชากรในวัยผู้สูงอายุมากขึ้นพอสมควร 

เน่ืองจากประชากรสูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นเป็น

จ�านวนมากและรวดเร็ว ในขณะที่อัตราการเกิดกลับลดต�่า

ลง จึงท�าให้ต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของประชากรตามไปด้วย

 ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูง

อายุหรือวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญมาก

ส�าหรับประชาชนที่อยู่ในวัยก�าลังท�างาน ณ ปัจจุบัน (ชวน  

ไชยสิทธิ์ และคณะ, 2555) ซ่ึงสิ่งท่ีรัฐบาลและประชาชน

ต้องตระหนักถึงและให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งนั้น อีกทั้ง

ต้องให้ความส�าคัญในเรื่องการออมและการท�าประกันชีวิต

เพื่อรองรับวัยเกษียณอายุ ทั้งนี้รัฐบาลเองควรจะต้องมีการ

ผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนในวัยท�างานควรมีการ

ออมเงินตั้งแต่เริ่มต้นการท�างาน เพื่อเป็นการวางแผนและ

เตรียมความพร้อมท่ีจะให้ประชาชนมีเงินพอใช้จ่ายในยาม

เกษียณหรือวัยชรา อีกท้ังภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยเป็นปัญหาส�าคัญท่ีส่งผลให้ประชาชนจะ

ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนจะต้องน�า

เงนิท่ีเกบ็ไว้ส�าหรบัการออมส่วนหนึง่มาใช้ชดเชยในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายท่ีปรับตัวสูงข้ึน จึงเป็นผลท�าให้การออมของภาค

ครัวเรือนไทยนั้นลดลง นอกจากการออมแล้วหากพิจารณา

รวมถึงการท�าประกันชีวิตนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความ
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ส�าคัญต่อทางการเงินของผู้วางแผนในวัยเกษียณ ทั้งนี้จะ

ช่วยในเรื่องของการคุ้มครองรายได้และเป็นการเก็บออม

ที่มีดอกผลให้แก่ผู้ท�าประกัน อีกทั้งการท�าประกันชีวิตนั้น

ยังช่วยลดภาระทางสังคมเวลาเกิดภัยหรืออุบัติเหตุให้กับผู้

ท�าประกัน และยังสามารถใช้ในการขอลดภาษีเงินได้ส่วน

บุคลได้อีกด้วย เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ

การท�าประกันชีวิตของประชาชน ซึ่งเมื่อผู้ออมในวัยก�าลัง

ท�างานได้วางแผนในเรื่องของการประกันภัย เมื่อถึงคราว

ครบก�าหนดอายุกรมธรรม์ของประกันชีวิต ก็จะได้รับเงิน

เพื่อสามารถน�าไปใช้จ่ายในยามเกษียณ ทั้งน้ียังช่วยให้ผู้

ที่อยู่ในวัยเกษียณมีเงินเพียงพอใช้จ่ายในการด�ารงชีวิตอยู่ 

หากมีการวางแผนเตรียมพร้อมไว้อย่างดี

 ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส�าคัญของการ

ศึกษาถึงพฤติกรรมการวางแผนของประชาชน ว่ามีความ

พร้อมในการก้าวเข้าสู่ชีวิตในวัยเกษียณมากน้อยเพียงใด 

เพื่อน�าข้อมูลที่ได้นี้ใช้เป็นประโยชน์กับทางภาครัฐและ

เอกชนที่จะช่วยให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

สืบต่อไป

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะส่วน

บุคคลกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการความคาดหวังในการ

ออมเงินและการท�าประกันชีวิตของกลุ่มคนท�างานในเขต

กรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมและการท�า

ประกันชีวิตของกลุ่มคนท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อศึกษาเหตุผลในการเลือกท�าประกันชีวิต

ของกลุ่มคนท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 ทฤษฎีควำมคำดหวัง

 Victor Vroom (1964) ได้เสนอรูปแบบของความ

คาดหวังในการท�างานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการ

อธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท�างานโดยมี

ความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท�างานเพิ่มข้ึนนั้นจะ

ต้องเข้าใจกระบวนการทางความคดิและการรบัรูข้องบคุคล

ก่อน โดยปกติเมื่อคนจะท�างานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขา

จะคดิว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท�านัน้หรอืการคาดคดิว่า

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณี

ของการท�างาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อ

เขาคิดว่าการกระท�านั้นน�าไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามี

ความพึงพอใจ เช่น เมื่อท�างานหนักข้ึนผลการปฏิบัติงาน

ของเขาอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ขีึน้ท�าให้เขาได้รบัการพจิารณาเลือ่น

ขั้นเลื่อนต�าแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ค่าจ้างกับต�าแหน่ง

เป็นผลของการท�างานหนักและเป็นรางวัลท่ีเขาต้องการ

เพราะท�าให้เขารู้สึกว่าได้รับการยกย่องจากผู้อื่นมากขึ้น 

แต่ถ้าเขาคิดว่าแม้เขาจะท�างานหนักขึ้นเท่าไรก็ตามหัวหน้า

ของเขาก็ไม่เคยสนใจดูแลยกย่องเขาจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะ

ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งเขาก็ไม่เห็นความ

จ�าเป็นของการท�างานเพิ่มข้ึน ความรุนแรงของพฤติกรรมที่

จะท�างานข้ึนอยู่กับการคาดหวังท่ีจะกระท�าตามความคาด

หวังนั้นรวมถึงความดึงดูดใจของผลลัพธ์ท่ีจะได้รับซึ่งจะมี

เรื่องของการดึงดูดใจ การเช่ือมโยงรางวัลกับผลงาน และ

การเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎี

นี้จะเน้นเรื่องของการจ่ายและ การให้รางวัลตอบแทน

เน้นในเรื่องพฤติกรรมท่ีคาดหวังเอาไว้ต่อเรื่องผลงาน ผล

รางวัลและผลลัพธ์ของความพึงพอใจต่อเป้าหมายจะเป็น

ตัวก�าหนดระดับของความพยายามของพนักงาน

 Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการ

ท�างานเรียกว่า VIE Theory ซ่ึงได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มากในการอธบิายกระบวนการจงูใจของมนษุย์ในการท�างาน 

(V) Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการ

ของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือคุณค่าหรือความส�าคัญ

ของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น (I) Instrumentality 

หมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (Outcomes) 

หรือรางวัลระดับท่ี 1 ท่ีจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ท่ี 2 หรือรางวัล

อีกอย่างหนึ่ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์

ท่ีได้ (เช่ือมโยงรางวัลกับผลลัพธ์ผลงาน) (E) Expectancy 

ได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์

หรือรางวัลที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง (การ

เช่ือมโยงระหว่างผลงานกับความพยายาม)

 ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหาร

จะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์การท�างาน 

เพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท�างาน คุณลักษณะ

ที่ใช้เป็นเครื่องมือ และคุณค่าจากผลลัพธ์ สูงสุด ซึ่งจะ

สนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ขององค์การด้วยโดย 1) สร้าง

ความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซ่ึงผู้บริหารจะต้องคัดเลือก

บุคคลท่ีมีความสามารถ ให้การอบรมพวกเขา ให้การ
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สนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จ�าเป็น และระบุเป้า

หมายการท�างานที่ชัดเจน 2) ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัล

กับผลงาน โดยผู้บริหารควรก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลการปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย�้าในความ

สมัพนัธ์เหล่านีโ้ดยการให้รางวลัเมือ่บคุคลสามารถบรรลผุล

ส�าเร็จในการปฏิบัติงาน 3) ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่าง

ผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขาได้

รับ ผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล 

และพยายามปรับการให้รางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของพนักงานเพือ่เขาจะได้รูส้กึถงึคณุค่าของผลลพัธ์

ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขา

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
 Schiffman & Kanuk (2000) ได้ให้ความหมาย

ของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภค

แสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซื้อใช้ประเมินผล หรือ

การบริโภคผลิตภัณฑ์ บริการและแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ง ผู ้

บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของ

ตนได้เป็นการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงินเวลา และก�าลังเพื่อบริโภคสินค้า

และบริการต่างๆ อันประกอบด้วยซ้ืออะไร ท�าไมจึงซ้ือ ซื้อ

เมื่อไรอย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน นอกจากนี้

 Wongmontha (1999) ยังได ้กล ่าวถึงการ

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการค้นหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคค�าถาม

ท่ีใช้ค้นหา ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมใช้ 6W1H ซึ่ง

จะท�าให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เพื่อ

ให้ธุรกิจสามารถหาสินค้าหรือบริการท่ีดีและสอดคล้อง

กับพฤติกรรม ซ่ึงประกอบด้วย W1) ลักษณะผู้บริโภคทาง

ด้านภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์ W2) สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการ

ซ้ือ ได้แก่ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของ

ผลิตภัณฑ์ W3) เพื่อตอบสนองความต้องการ ได้แก่ ทาง

ด้านร่างกาย และด้านจิตวิทยา W4) บทบาทของกลุ่ม

อิทธิพล ได้แก่ ผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจซ้ือผู้ซ้ือและ

ผู้ใช้ W5) โอกาสการซ้ือ ได้แก่ ช่วงใดของเดือน/วัน และ

โอกาสพิเศษหรือเทศกาล W6) สถานท่ีจ�าหน่ายสินค้าและ

บริการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้าน

ขายของ และ H1) ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ ได้แก่ การ

รับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลการประเมินทางเลือก และ

การตัดสินใจซ้ือ

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

     ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม

ข้อมูลส่วนบุคคล
  - เพศ
  - อายุ
  - สถานภาพ
  - ระดับการศึกษา
  - อาชีพในปัจจุบัน
  - รายได้รวมต่อเดือน

พฤติกรรมที่มีผลต่อกำรควำม
คำดหวังในกำรออมเงิน

  - กรมธรรม์เพื่อบุคคลใด
  - กรมธรรม์ที่มีอยู่รูปแบบใด
  - เบี้ยประกันชีวิตต่อปีของ
    กรมธรรม์
  - ทุนประกันชีวิตของ
    กรมธรรม์

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรท�ำประกัน
ชีวิต

  - ด้านแรงจูงใจ
 - ด้านความคาดหวังที่ได้จาก  
     การออม
 - ด้านความกังวลที่เกิดจาก 
    การออมเงิน

เหตุผลในกำรเลือกท�ำประกัน
ชีวิต

  - ความเช่ือม่ันต่อความมั่นคง 
   ของบริษัท
  - สามารถลดหย่อนภาษีได้
 -  สิทธิ ในการเบิกค ่ารักษา 
    พยาบาล
  - ผลิตภัณฑ์ประกันขีวิต

  

  



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สมมติฐำนในกำรวิจัย
 ข้อมลูส่วนบคุคล จ�าแนกโดย เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน รายได้รวมต่อเดือน มีค่า

เฉล่ียที่ส�าคัญต่อพฤติกรรมความคาดหวังในการออมเงิน

ของบริษัทประกันชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05

วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

(quantitative analysis) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสิน

ใจเลือกลงทุนการออมของบริษัทประกันชีวิต โดยกลุ ่ม

ตัวอยา่งที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คนวยัท�างานในเขตนคร 

โดยผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ท�างานแล้วเพราะมีรายได้ท่ี

แน่นอน และผู้จัยเลือกพื้นที่ที่เป็นย่านธุรกิจส�าคัญ ได้แก่ 

เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขต

บางรัก เขตสาทร โดยขนาดตัวอย่างสามารถค�านวณได้

จากสูตร ไม่ทราบจ�านวนประชากร (infinite population) 

ของ W.G. Cochran โดยก�าหนดระดับค่าความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 (กัลยา  

วานิชย์บัญชา 2549, น.74) การศึกษาครั้งนี้ก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง 385 ราย จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดย

มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95 เพ่ือความสะดวกในการประเมิน และการวิเคราะห์

ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 

ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 

385 ตัวอย่าง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 การศึกษาในครั้ งนี้ผู ้ศึกษาใช ้แบบสอบถาม  

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบข้อมูล โดย

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนคือ

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกเพียงค�าตอบเดียว 

ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน รายได้รวมต่อเดือน

 ส่วนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ท�าประกันชีวิต โดยเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกเพียงค�า

ตอบเดียว โดยแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก ได้แก่ ด้าน

ด้านแรงจูงใจ ด้านความคาดหวังที่ได้จากการออม ด้าน

ความกังวลที่เกิดจากการออมเงิน ด้านข้อจ�ากัดของการ

ออมเงิน

 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือก

ท�าประกันชีวิต โดยเป็นแบบสอบถามแบบให้เลือกเพียงค�า

ตอบเดียว โดยแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก ได้แก่ ความ

เช่ือมั่นต่อความมั่นคงของบริษัท สามารถลดหย่อนภาษีได้ 

สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ผลิตภัณฑ์ประกันขีวิต

 ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมที่มีผล

ต่อการความคาดหวังในการออมเงิน โดยแบบสอบถาม

เป็นแบบตัวเลือก ได้แก่ กรมธรรม์เพื่อบุคคลใด กรมธรรม์

ท่ีมีอยู่รูปแบบใด เบ้ียประกันชีวิตต่อปีของกรมธรรม์ทุน

ประกันชีวิตของกรมธรรม์

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้วิจัยศึกษา

จากต�ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยและ

แนวคดิต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัประเภทของข้อมลูเกีย่วกบัการ

ตัดสินใจเลือกลงทุนการออมของบริษัทประกันชีวิตในกลุ่ม

คนท�างานในเขตกรุงเทพมหานคร และท�าการวิเคราะห์

สังเคราะห์แล้วน�ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและน�า

มาสร้างแบบสอบถามตลอดท้ังเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุม

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผู ้วิจัยน�า

แบบสอบถามทีส่ร้างขึน้ภายหลงัจากการทบทวนวรรณกรรม

ต่างให้ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจเช็คและท�าการวิเคราะห์ IOC 

และเมื่อแบบสอบถามผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ผู้วิจัยจึง

น�าไปแจกเพื่อท�า pretest

 3. น�าแบบสอบถามทีผ่่านการแก้ไขตามค�าแนะน�า

มาด�าเนินการทดสอบ (pretest) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 

30 ชุด กับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยเลือกบุคลากรที่

ปฏิบัติงานแล้ว

 4. ปรบัปรงุแก้ไขแบบสอบถามจนได้แบบสอบถาม

ท่ีมีประสิทธิภาพส�าหรับวิจัย

 5. น�าแบบสอบถามท่ีเกบ็รวบรวมได้ น�าไปหาความ

เชื่อมั่น (reliability analysis) โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป ใน

การหาความเชื่อถือตามเกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha 

coefficient) โดยใช้สถิติคอร์นแบช (Cronbach, 1999) 
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(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) ค่าอัลฟ่าที่ได้ต้องไม่ต�่ากว่า 

0.75

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่า

เฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard 

Deviation)

ผลกำรวิจัย
 ผลการวิจัยข ้อมูลส ่วนบุคคล พบว ่าผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (คิดเป็นร้อยละ 

53.0) เพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 47.0) โดยมีอายุระหว่าง 

20 – 30 ปี (คิดเป็นร้อยละ 47.6) รองลงมา และมีช่วง

อายุระหว่าง 31-40 ปี (คิดเป็นร้อยละ 28.4) อายุระหว่าง 

41-50 ปี (คิดเป็นร้อยละ 11.4) และช่วงอายุมากกว่า 51 

ขึ้นไป  (คิดเป็นร้อยละ 12.6) และ มีสถานภาพโสด (คิดเป็น

ร้อยละ 48.5) สมรส (คิดเป็นร้อยละ 42.1) และหย่าร้าง  

(คิดเป็นร้อยละ 9.4) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (คิดเป็นร้อยละ 64.1) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท  

(คิดเป็นร้อยละ 21.6) และอาชีวศึกษา (คิดเป็นร้อยละ 

14.3) อาชีพเป็นพนักงานเอกชน (คิดเป็นร้อยละ 100)  

และมีรายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,001-20,000 (คิดเป็นร้อยละ 

69.2) รองลงมา 20,001-25,000 (คิดเป็นร้อยละ 21.7) 

และ 10,000-15,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.10)

 ปัจจัยที่มีผลต่อการท�าประกันชีวิตในแต่ละด้าน

ดังตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ดังนี้

 ด้านแรงจูงใจในการออมเงิน ให้ความส�าคัญต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท�าประกันชีวิตในระดับท่ีมากในเรื่อง

การออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต (  =3.83, SD = 0.712)  

ให้ความส�าคัญในเรื่องการป้องกันปัญหาในเรื่องเงินเฟ้อใน

ระดับมาก (  =3.51, SD = 0.651) ออมเงินเพื่อรับสิทธิ

พิเศษต่างๆ ในระดับปานกลาง (  = 3.39, SD = 0.652)  

 ด้านความคาดหวังท่ีได้จากการออม ให้ความ

ส�าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการท�าประกันชีวิตในระดับที่มาก

ในเรื่องการออมท�าให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนในอนาคตมีผล

มาก (  =4.15, SD = 0.915) เมื่อพิจารณารายข้อมากไป

ล�าดบัน้อย ให้ความส�าคญัในเรือ่งเพิม่มลูค่าทรพัย์สนิ/เงนิสด

อย่างต่อเนื่องในระดับมีผลมาก (  =3.87, SD =0.894)

ผลตอบแทนรวดเร็วมีผลมากต่อการออมในระดับที่มาก  

(  =3.62, SD = 0.790)

 ด้านความกังวลท่ีเกิดจากการออมเงิน ให้ความ

ส�าคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการท�าประกันชีวิตในระดับที่มาก 

ในเรือ่งความยากล�าบากหลงัวยัเกษยีณเป็นปัจจยัท่ีมผีลมาก 

(  =3.80, SD = 0.792) และ ปัจจัยความกังวลด้านความ

เสี่ยงเป็นปัจจัยท่ีมีผลมากต่อการตัดสินใจออมเงินท่ีมาก  

(  =3.52, SD = 0.736)

 ด้านข้อจ�ากัดจากการออมเงิน ให้ความส�าคัญต่อ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท�าประกันชีวิตในระดับท่ีมากในด้าน

ด้านเงินทุน (  = 3.66, SD = 0.835) ทักษะด้านการ

วางแผนทางการเงิน เป็นปัจจัยท่ีมีผลมาก (  = 3.55, SD 

= 0.711) เวลาในการติดตามสถานการณ์/ข่าวสาร ข้อมูล

ด้านการออมเป็นปัจจัยท่ีมีผลระดับปานกลาง (  =3.43, 

SD = 0.791) ปัจจัยภาระหนี้เป็นปัจจัยที่มีผลในระดับปาน

กลาง (  =3.41 SD = 0.783)

ตำรำง 1

แสดงระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท�าประกันชีวิต

ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรท�ำประกันชีวิต Man SD

ด้านแรงจูงใจในการออมเงิน 3.83 0.712

ด้านความคาดหวังท่ีได้จากการออมเงิน 4.15 0.824

ด้านความกังวลที่เกิดจากการออมเงิน 3.80 0.701

ด้านข้อจ�ากัดจากการออมเงิน ด้านเงินทุน 3.66 0.634

ภำพรวม 3.86 0.751
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เหตุผลในกำรเลือกท�ำประกันชีวิตในแต่ละด้ำน สำมำรถ

อธิบำยได้ดังนี้

 จากการศึกษาเหตุผลในการท�าประกันชีวิตพบว่า 

ผลการศึกษาเหตุผลในการท�าประกันชีวิตความเช่ือมั่นต่อ

ความมัน่คงและความปลอดภยัส�าหรบัตนเองและครอบครวั

ทีร่ะดบัคะแนน 4.27 ความเชือ่มัน่ต่อความมัน่คงของบรษิทั

มีผลมากต่อการท�าประกันชีวิตที่ระดับคะแนน 3.85 ความ

เชื่อมั่นในรูปแบบของการประกันมีผลมากที่ระดับคะแนน 

3.87 ความสามารถในการลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตมี

ผลมากที่ระดับคะแนน 3.77 ประโยชน์ในด้านสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาลมีผลมากที่ระดับคะแนน 4.10

พฤติกรรมที่มีผลต่อกำรควำมคำดหวังในกำรออมเงิน

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลในการเลือกท�าประกัน

ชีวิตพบว่า ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม

เงินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านความคาดหวังท่ี

ได้จากการออมเงินด้านความมั่นคงที่เกิดจากการออมเงิน 

ด้านข้อจ�ากัดของการออมเงิน สามารถอธิบายผลจากการ

ศกึษาพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการความคาดหวงัในการออมเงนิ

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ว่า

 1. พฤติกรรมที่มีผลต่อการความคาดหวังในการ

ออมเงินประเภทประกันชีวิต ได้แก่ กรมธรรม์เพื่อบุคคลใด 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่มีกรมธรรม์ทั้งหมด 400 คน มีการ

ท�าประกันชีวิตของตนเองจ�านวน 175 คน คิดเป็น 43.8%  

เพ่ือพ่อแม่และญาติพี่น้องจ�านวน 179 คน คิดเป็น 44.7% 

เพื่อคู่สมรสจ�านวน 5 คน คิดเป็น 1.25% เพื่อบุตรจ�านวน 

41 คน คิดเป็น 10.25%

 2. พฤติกรรมที่มีผลต่อการความคาดหวังในการ

ออมเงินประเภทประกันชีวิต ได้แก่ อยู่ในรูปแบบใด จาก

การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีกรมธรรม์ทั้งหมด 400 คน พบว่ามี

การท�าแบบสะสมทรัพย์จ�านวน 186 คน คิดเป็น46.5% 

แบบตลอดชีพจ�านวน 162 คน คิดเป็น 40.5% แบบช่ัว

ระยะเวลาจ�านวน 33 คนคิดเป็น 8.25% แบบเงินได้ประจ�า

จ�านวน 19 คน คิดเป็น 4.75%

 3. พฤติกรรมที่มีผลต่อการความคาดหวังในการ

ออมเงินประเภทประกันชีวิต ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตต่อปี

ของกรมธรรม์ จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เบี้ยประกัน

ชีวิตของผู้ท�าประกันชีวิตอยู่ในระดับ 4,000-20,000 บาท

ต่อปี คิดเป็น 47.1% รองลงมาเป็นเบี้ยประกันชีวิตท่ีต�่า

กว่า 4,000 บาทต่อปี คิดเป็น 52.9%

 4. พฤติกรรมท่ีมีผลต่อการความคาดหวังในการ

ออมเงินประเภทประกันชีวิต ได้แก่ ทุนประกันชีวิตของ

กรมธรรม์ จากการศึกษาพบว่า ทุนประกันชีวิตจ�านวน 

400 คน พบว่า ผู้ท่ีมีทุนประกันชีวิตรวมต�่ากว่า 100,000 

บาท มีจ�านวน 234 คน คิดเป็น 58.5% ทุนประกันชีวิต 

100,001-400,000 บาท มจี�านวน 165 คน คดิเป็น 41.25% 

ทุนประกันชีวิต 400,001-700,000 บาท จ�านวน 1 คน คิด

เป็น 0.25%

ผลกำรทดสอบสมติฐำน

 ข้อมลูส่วนบคุคล จ�าแนกโดย เพศ อาย ุสถานภาพ  

ระดับการศึกษา อาชีพในปัจจุบัน รายได้รวมต่อเดือน ที่

แตกต่างกันมีพฤติกรรมความคาดหวังในการออมเงินของ

บริษัทประกันชีวิตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05 ยกเว้นในด้านเพศไม่มีความแตกต่างกัน

กำรอภิปรำยผล
 ผลการวิจัยในส่วนของวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการออมและการท�าประกัน

ชีวิตพบว่า ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลมีผลต่อการวางแผน

การออมและการท�าประกันชีวิต โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20 - 30 ปี ส่วน

ใหญ่มีสถานภาพโสด และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญา

ตรี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน รายได้โดยรวมเฉลี่ยต�่า

กว่า 15,000 – 20,000 บาท ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

ปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ์ (2551) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง การ

ออมและการลงทุนของพนักงานภาคเอกชน โดยมีความ

มุ่งหมายเพื่อศึกษาขนาดรูปแบบจุดมุ ่งหมายและศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมและการลงทุนโดยเป็นการศึกษา

เชิงปริมาณ ในการศึกษาซ่ึงผลการศึกษาพบว่า เพศชายมี

การออมและการลงทุนมากกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ ระดับ

การศึกษาท่ีสูงกว่าปริญญาตรี จะมีขนาดการออมและการ

ลงทุนใหญ่กว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญา

ตรี นั่นคือระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการออมใน

ทางบวกและสถานภาพการสมรสมีขนาดการออมและการ

ลงทุนมากที่สุดนั่นคือ สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์

กับการออมในทางบวก

 ผลการวิจัยในส่วนของวัตถุประสงค์ที่ 2 ปัจจัย
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ที่ส่งผลต่อการออมและการท�าประกันชีวิต พบว่า ปัจจัย

การวางแผนการออมและการท�าประกันชีวิตประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างในการส�ารวจพบว่า ปัจจยัด้านแรงจงูใจในการออม

เงิน มีผลมากในเรื่องการตอบสนองความต้องการ เช่น ซ้ือ

บ้าน ซื้อรถ และการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อ ในขณะท่ีสิทธิ

พิเศษที่ได้มาจากการออมมีผลในระดับปานกลางซึ่งความ

คาดหวังในการออมเงินคือ การเพ่ิมมูลค่าทรัพย์สิน การ

ต้องการผลตอบแทนที่รวดเร็วและการมีชีวิตความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้นในระดับที่มาก ส่วนประชากรกังวลเรื่องความเพียง

พอของเงินรายได้หลังเกษียณ และความกังวลด้านความ

เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากต่อการออมของ

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างประชากรเห็น

ว่าการมีเงินทุนที่น้อยเป็นข้อจ�ากัดต่อการออมในระดับท่ี

มาก การมีภาระหนี้สินเป็นข้อจ�ากัดของการออมในระดับ

ปานกลาง และทักษะการวางแผนทางการเงินเป็นข้อจ�ากัด

ที่มาก เช่นเดียวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ

ออมประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้ง เพศชายและหญิงในทุกกลุ่ม

อายุและทุกระดับการศึกษามีการออมเงินเพื่อสะสมทรัพย์

ในบัญชีสะสมทรัพย์มากที่สุดรองลงมาคือ ออมเพื่อลงทุน

ในธุรกิจโดยเมื่อประชากรมีอายุเพ่ิมขึ้นสัดส่วนประชากร

ที่ออมเพื่อลงทุนในธุรกิจมีเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากระดับ

รายได้ที่เพิ่มขึ้นตามอายุของประชากร โดยปริมาณเงิน

ออมมีความสอดคล้องกับรายได้และอายุที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหาก

พจิารณาปัจจยัด้านอาชพีพบว่า ข้าราชการ พนกังานเอกชน

มีสัดส่วนเงินออมในระดับสูงน้อยกว่าผู ้ประกอบอาชีพ

ค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัว โดยระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงข้ึน

ท�าให้สัดส่วนในการออมเงินในปริมาณที่มากเพิ่มขึ้นด้วย

เช่นกัน ทั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ มณฑิราลัย ปวนใจ

ชม (2548) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

บริษัทประกันชีวิตในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการในการเลือก

ใช้บริการบริษัทประกันชีวิตและศึกษาปัญหาที่เกิดจาก

การใช้บริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสท่ีจะ

เลือกใช้บริการบริษัทประกันชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% คือ การสร้างหลักประกันความ

มั่นคงแก่ชีวิตในอนาคตและระดับการศึกษาส่วนปัจจัยที่

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คือ ภาระ

หนี้สินที่ต้องช�าระ และปัจจัยที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 90% คือ บริษัทขาดการเอาใจใส่ที่ดี ส่วน

ปัจจัยอื่นๆ ท่ีไม่มีผลต่อโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการบริษัท

ประกันชีวิต คือ เบ้ียประกันชีวิตสามารถน�าไปลดภาษีได้

เงื่อนไขท�าสัญญาที่ดี การให้บริการที่ดีจากตัวแทนประกัน

ชีวิต ความน่าเช่ือถือของบริษัทในการท�าสัญญากับลูกค้า 

ความมั่นคงในการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทท�าเรื่อง

เคลมช้าซ่ึงผู้ศึกษาสรุปประเด็นปัญหาส่วนใหญ่ท่ีได้รับจาก

การใช้บริการกับบริษัทประกันชีวิต คือ ตัวแทนประกัน

ชีวิตท่ีขาดการบริการท่ีดี และบริษัทยังขาดการดูแลเอาใจ

ใส่ บริษัทท�าเรื่องล่าช้า ในการด�าเนินงานและปัญหาความ

น่าเช่ือถือของบริษัทในการท�าสัญญากับลูกค้า

 ผลการวจิยัในส่วนของวตัถุประสงค์ที ่3 เพือ่ศกึษา

เหตผุลในการเลอืกท�าประกนัชวีติของกลุม่คนท�างานในเขต

กรงุเทพมหานคร พบว่าเหตผุลทีม่ผีลต่อการท�าประกนัชวีติ

ในระดบัมากคอื จากการศกึษาเหตผุลในการท�าประกนัชวิีต

พบว่า ผลการศึกษาเหตุผลในการท�าประกันชีวิต ความเชื่อ

มั่นต่อความมั่นคงและความปลอดภัยส�าหรับตนเองและ

ครอบครวัทีร่ะดบัคะแนน 4.27 ความเชือ่มัน่ต่อความมัน่คง

ของบริษัทมีผลมากต่อการท�าประกันชีวิตที่ระดับคะแนน 

3.85 ความเชื่อมั่นในรูปแบบของการประกันมีผลมากที่

ระดับคะแนน 3.87 ความสามารถในการลดหย่อนภาษีของ

ประกนัชวีติมผีลมากทีร่ะดบัคะแนน 3.77 ประโยชน์ในด้าน

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมีผลมากท่ีระดับคะแนน 4.10 

มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของมนษุย์ในข้ันที ่2 ของ 

Maslow (1970 อ้างถึง สนอง ปัจโจปการี, 2553) กล่าวไว้

ว่า ความต้องการความปลอดภัย และความมั่นคง (Safety, 

Security needs) คนเราปรารถนาทีจ่ะอยูห่่างจากสิง่ทีเ่ป็น

ภัยอันตรายทั้งปวงต่อชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ โรคภัยไข้

เจ็บต่างๆ รวมถึงความไม่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ดังนั้น

บุคคลและองค์การจึงสนใจในหลักประกันบางอย่าง กล่าว

คือ เลี่ยงความหายนะต่างๆ เหล่านั้นจะเห็นได้ว่า หลาย

องค์การจะจัดโครงการต่างๆ เพื่อสนองความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ เช่น สุขภาพ อุบัติเหตุและ

ชีวิตเป็นต้น นอกจากนี้พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของชิ

ศากัญญ์ เล่าซู (2558) ศึกษาเรื่องชีวิตการประกันชีวิตของ

คนไทยพบว่า ผู้ท�าประกันชีวิตแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต 

ค�านึงความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต และความรับ

ผิดชอบของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว หรือบุคคลที่ต้องดูแล 

โดยความมั่นคงของรูปแบบของการท�าประกันก็เป็นส่ิงที่
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ส�าคัญเลือกท�าประกันชีวิตโดย แบบสะสมทรัพย์ไว้ใช้ใน

อนาคต และหากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตืสามารถเบิก

ค่ารักษาพยาบาลได้ ตลอดจนมีเงินชดเชยกรณีไม่สามารถ

ท�างานได้ หรือหากตนเองเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจจะ

จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กบัครอบครวั โดยถอืว่า เป็นความ

ซื้อความคุ้มครองเพื่อเป็นหลักประกันให้กับตนเองและ

ครอบครัว นอกจากนี้การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ และ

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ซึ่งถือว่ามีค่าเบ้ียไม่สูง

นัก แต่สามารถซื้อความคุ้มครอง ความปลอดภัยให้ตนเอง

และครอบครัว โดยซื้อความคุ้มครองตามสัญญาแนบท้าย 

เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ การประกันสุขภาพ ค่ารักษา

พยาบาล ค่าชดเชยรายได้ในขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล 

อีกทั้ง การประกันชีวิตแบบรายปี สามารถน�าไปลดหย่อน

ภาษีได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการซื้อผลประโยชน์ในการ

ลงทุนมากกว่าการคุ้มครองชีวิต จากงานวิจัยพบว่า ผู้ท่ี

ซื้อประกันชีวิตแบบรายปีนั้นจะเป็นผู้ที่มีรายได้สูง และมี

ความต้องการน�าเงินไปลดหย่อนภาษี และส่วนของเงินท่ี

ได้รับจากบริษัทประกันชีวิตถือว่าเป็นเงินพิเศษนอกเหนือ

จากรายได้ประจ�าที่ได้รับอยู่แล้ว และยังสามารถซ้ือความ

คุ้มครองตามสัญญาแนบท้าย เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุ 

การประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยรายได้ ใน

ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือค่าชดเชยกรณีป่วยเป็น

โรคร้ายต่างๆ ได้อีกด้วย

 ผลการวิจัยในส่วนของวัตถุประสงค์ท่ี 4 เพื่อ

ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการความคาดหวังในการออม

เงินของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้ว่า ผู ้ท�ากรมธรรม์เป็น

เพศชายจะท�ากรรมธรรม์ให้ตนเองเป็นหลักในขณะที่เพศ

หญิงท�ากรมธรรม์ให้พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ซึ่งหากพิจารณา

รายอายุพบว่า เมื่ออายุน้อยกว่า 35 ปี ผู้ท�า กรมธรรม์มัก

เลือกที่จะท�าให้ตนเอง และ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ในขณะ

ที่เมื่ออายุสูงขึ้นพบว่ามีการท�ากรมธรรม์ให้แก่บุตรเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยส�าคัญ การประกอบอาชีพของผู้ท�ากรมธรรม์มี

ผลต่อการตัดสินใจในผู ้รับกรมธรรม์ อาชีพรับราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจมีสัดส่วนในการซื้อกรมธรรม์ให้แก่ 

ตนเอง และพ่อ แม่ ญาติพี่น้องมากกว่าอาชีพธุรกิจค้า

ขายที่มีสัดส่วนการซื้อกรมธรรม์ให้บุตร โดยระดับรายได้ท่ี

เพิ่มสูงขึ้นท�าให้มีการซื้อประกันในส่วนของบุตรเพิ่มขึ้น

ด้วยเช่นกัน เมื่อพิจารณาเบี้ยประกันภัยพบว่าเมื่อระดับ

การศึกษาสูงขึ้นประชากรกลุ่มตัวอย่างจะท�ากรมธรรม์ที่

มีเบ้ียประกันสูงข้ึนซ่ึง ไม่สอดคล้อง กับงานวิจัยของ มณี

รัตน์ รัตนพันธ์ (2560) ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยในการ

ตัดสินใจซ้ือประกันชีวิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ผล

การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ท�ากรมธรรม์นั้นจะเลือกท�าให้

บิดามารดา เป็นส่วนใหญ่ และรองลงมาคือบุตร และสามี

ภรรยาตามล�าดับ และสุดท้ายคือนึกถึงตนเองน้อยท่ีสุด สืบ

เนื่องจากส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสเป็นหลัก จึงค�านึงถึง

ครอบครัวมากกว่าตนเอง โดยเลือกกรมธรรม์แบบตลอด

ชีพ และซ้ือผ่านตัวแทนประกันชีวิตเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ
 การวิจัยในครั้งนี้ ท�าให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

การท�าประกนัชวีติรวมถึงพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการความคาด

หวังในการออมเงิน ดังนั้น ผลท่ีได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นพื้น

ฐานในการวางแผนและก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงาน 

โดยแต่ละหน่วยงานอาทิ สถาบันการเงิน บริษัทประกัน

ชีวิต หรือภาครัฐบาล ควรจะร่วมมือกันในการส่งเสริมการ

ออมเงินในรูปแบบต่างๆ

 1. สถาบันการเงินควรให้ความส�าคัญในเรื่องของ

การออมในระยะยาวหรือในรูปแบบของประกันชีวิตมาก

ข้ึนโดยเน้นลูกค้ากลุ่มท่ีมีรายได้น้อย จากงานวิจัยหลาย ๆ  

เรื่องท่ีผู้วิจัยได้ศึกษานั้น ยังมีกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อยยังไม่

สามารถเข้าถึงได้การออมประเภทการประกันชีวิตได้มาก

เท่าท่ีควร อาจสืบเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ รายได้  หรือ

ความไม่เข้าใจในรูปแบบของการออมประเภทประกันชีวิต 

หรือสาเหตุอื่นๆ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงควรสร้างความ

เชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้ผู้ใช้บริการ 

ควรจัดท�าข้อมูลรวมถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ผู้

ใช้บริการรวมถึงให้ค�าปรึกษาแนะน�าตลอดจนวางแผนการ

ออมให้แก่ผู้ใช้บริการทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหาก

เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเป็นการวางแผนเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 

 2. หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีนโยบายในการ

รณรงค์ตลอดจนปลูกฝังการออมของคนในชาติให้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตในอนาคตของ

ตนเองนอกจากนี้ในบริบทของการลงทุนประเภทการออม 

(ประกันชีวิต) ควรให้ความส�าคัญโดยการประชาสัมพันธ์

รวมถึงชี้แจงให้กลุ่มคนที่ก�าลังจะย่างเข้าสู่วัยเกษียณเข้าใจ

และตระหนักถึงความส�าคัญและเตรียมความพร้อม รวม

ถึงการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อจะได้วางแผนเตรียมความ
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พร้อมให้เหมาะสมกับตนเอง และเสริมสร้างความเข้าใจ

ให้กับคนในสังคมเล็งเห็นความส�าคัญของการใช้ชีวิตอย่าง

ไม่ประมาท อาทิ ควรสนับสนุนการออมโดยหน่วยงานภาค

รัฐร่วมมือกับบริษัทประกันชีวิต ลงนามร่วมกัน (MOU) ใน

การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ประชาชนชาวไทยตระหนัก

ถึงการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณรวมถึงการวางแผนการถึง

ความปลอดภัยในการด�าเนินชีวิต

 3. หน่วยงานภาครัฐจะต้องประชาสัมพันธ์ตลอด

จนตรวจสอบข้อมลู สือ่โฆษณาต่างๆ อนัรวมถงึผลประโยชน์

ที่ผู้ออมจะได้รับจากการโฆษณาขาย โดยจะต้องมีเกณฑ์

มาตรฐานในการควบคุมและมีหน่วยงานในการก�ากับดูแล 

 4. หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาควร

ร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการออมเพื่อให้ครอบคลุมคนใน

สังคมมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้หรือวิถีชีวิตของ

แต่ละกลุ่ม แต่ละอาชีพโดยอาจจะเพิ่มผลประโยชน์ต่างๆ 

เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเกิดความอยากออมเงินมากขึ้นเพื่อ

วางแผนไว้ใช้ชีวิตในยามเกษียณ

 5. ภาคครัวเรือนควรตระหนักถงึความส�าคัญในการ

ออมเงินที่อยู่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการวางแผนชีวิตใน

วยัเกษยีณ ควรเปลีย่นพฤตกิรรมทางการบรโิภคสิง่ของทีไ่ม่

จ�าเป็น ในปัจจุบันสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์นั้นกระจาย

ตวั ท�าให้ประชาชนเลอืกบรโิภคอย่างฉบัพลนั อย่างไรกต็าม

ในสังคมปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากอดีต

ไปมาก แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเห็นเด่นชัดและไม่เปลี่ยนแปลง

ไป คือ สถาบันครอบครัว แต่การเปลี่ยนแปลงสถาบัน

ครอบครัวนั้นเพียงแค่ลดขนาดลง ท�าให้จะเห็นได้ว่าสังคม

ไทยครอบครวัใหญ่นัน้ถูกลดทอนลงเป็นครอบครวัระดบัเลก็

มากข้ึน คนในปัจจุบันมีครอบครัวช้า หรือแม้แต่อยู่ตัวคน

เดียว แต่สถานะการของอยู่คนเดียวก็จะสร้างความมั่นคง

ให้กับชีวิต โดยการท�าประกันให้กับครอบครัว ในด้านความ

ปลอดภัยของชีวิตของตนเอง ในแต่ละด้าน อาทิ ด้านความ

ปลอดภัยทางกายภาพ (การประกันอุบัติเหตุ) รวมไปถึง

ความมั่นคงในชีวิตในอนาคต (สะสมทรัพย์) ซ่ึงถือว่าการ

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือท่ีมนุษย์คิดค้นมาเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับชีวิต รวมไปถึง

ครอบครัวและคนที่อยู่ข้างหลัง โดยบริษัทที่ท�าประกันชีวิต

นัน้จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของคนในสงัคม

ให้ได้มากท่ีสุด และต้องสื่อความรู้และความเข้าใจของการ

ประกันชีวิตอีกท้ัง ตัวแทนของบริษัทประกันจะต้องเสนอ

แผนหรือปูพื้นฐานให้กับการประกันชีวิตของคนในสังคม 

คนแต่ละประเภทให้ได้รับประโยชน์มากท่ีสุด
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม (2) ก�าหนดรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม และ (3) ประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตปริมณฑล สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย เพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้

ในการวิจัยคือศูนย์พัฒนาเด็ก 308 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารและครูรวมท้ังสิ้น 616 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ 

(1) แบบสอบถาม (2) การสัมภาษณ์เชิงลึกและ (3) แบบประเมินผล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ นอกจากนั้นยังใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบที่เป็นแกนหลัก 3 ด้านคือ (1) ด้านส่วนบุคคล (2) ด้านอาคารสถานที่และสภาพ

แวดล้อมและความปลอดภัยและ (3) ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รูปแบบนี้มีลักษณะเป็นชุดของการจัดการศึกษา

ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหาสิ่งที่เป็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และความต้องการการวางแผน การตัดสินใจ 

และการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นความพร้อมผู้เรียนในเรื่องท่ีเก่ียวกับความ

สามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รูป

แบบนี้ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิว่าความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม, การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Abstract

 This research aims to (1) study the participatory management components (2) establishing a 

participatory management model, and (3) evaluating the participation management model; of the 

Child Development Center in suburban area under the Department of Local Administration, Ministry 

of Interior to prepare students for the 21st century. The target groups used in the study were 308 

child development centers. Data contributors were child development center’s administrators and 

teachers totaled 616 people. The tools used in the research were (1) questionnaires (2) in-depth  

รูปแบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 21
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interviews, and (3) evaluation forms. Statistics for data analysis are mean, standard deviation,  

multiple regression analysis. The content analysis is also used. The results of the study revealed that the  

participatory management components consisted of 3 aspects (1) personal elements (2) buildings  

and premises environment and safety, and (3) support from all sectors. This model is characterized as 

a set of educational management with a participatory process in finding out what is the problem, the 

cause of the problem and the need for planning, decision making and monitoring and evaluation of 

educational management of the child development center. It emphasizes the readiness of students 

in matters relating to communication ability, thinking ability, problem-solving ability, and the ability 

to use technology. Experts have approved this model that it is accurate, feasible, and beneficial.

Keywords: Participatory Management Model, the 21st Century Skill, Child Development Center

บทน�ำ
 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ซึง่เป็นหน่วยการปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอ�า

นาจจากรัฐบาล เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการแทนตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ถือว่าเป็นสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

18 และมาตรา 4 ซึ่งต้องใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นการมีส่วน

ร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร

สถานศึกษา นักวิชาการ ผู้แทนกระทรวง มหาดไทย (มท.) 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และหน่วยจดัการศกึษา

อื่น ๆ  โดยยึดยุทธศาสตร์แนวทางคณะกรรมการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นแกนกลางเพื่อสร้างเอกภาพ

การขับเคล่ือนพัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นเอกภาพทั้งระบบ 

ที่เน้นเป้าหมายหลักปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับทุก

หน่วยงานสามารถต่อยอดขยายสถานศึกษารองรับเด็กเล็ก

ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และสร้างกลไกหรือเครื่องมือขับ

เคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านโครงสร้าง

การบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถาน

ที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ด้านการสนับสนุนจาก

ชมุชน รวมถงึการพฒันาคณุภาพ ตามมาตรฐานหลกั 3 ด้าน 

คือ 1) การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2) การ

ดูแลและกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ

เล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3) คุณภาพของเด็ก เพื่อ

ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบเป็นสถานศึกษา

แห่งแรกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการตอบ

สนองชุมชนด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ 2-5 

ขวบ อย่างท่ัวถึง และเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตามอ�านาจ

หน้าท่ีและเจตนารมณ์ของรัฐบาล (กระทรวงมหาดไทย, 

2559)

 แต่จากการประเมินคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท้ังหมดกว่า 20,000 แห่งท่ัวประเทศ โดยกรมอนามัยใน 

พ.ศ. 2555 พบว่า มีเพียงร้อยละ 67 เท่านั้น ท่ีผ่านเกณฑ์

การประเมิน นั่นหมายความว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงเป็น

สถานศึกษาที่จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไม่มี

มาตรฐาน ซ่ึงย่อมส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่ด้อยคุณภาพไป

ด้วย กล่าวคือ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และคุณลักษณะ

ตามวัยไม่เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตร และเด็กอาจ

ไม่ได้รับการพัฒนาให้เติบโตสมวัย ท�าให้มีพ้ืนฐานการ

เรียนรู้ท่ีไม่ดี ในขณะท่ีนานาชาติต่างให้ความส�าคัญอย่าง

ยิ่งกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย แต่ประเทศไทยกลับจัดการ

ศึกษาปฐมวัยได้ไม่ดีพออย่างที่ควรจะเป็น (สกาวรัตน์ เทพ

รักษ์, 2560) นอกจากนั้น ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน

สู่ศตวรรษที่ 21 ยังพบปัญหาเกี่ยวกับ 1) ความเชื่อและค่า

นยิมทีผ่ดิของผูป้กครองทีม่คีวามเชือ่ว่าคนทีม่คีวามรูม้ากคือ
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คนเก่ง 2) ปัญหาการเน้นการเรียนการสอนทางวิชาการใน

ระดับปฐมวัย 3) ปัญหาจากการปิดกั้นการพัฒนาสมองของ

เด็กตามวัยที่เหมาะสม เพราะในความจริงแล้วเด็กปฐมวัย

ต้องการการฝึกฝนทักษะทางการสังเกต และการรับรู้ผ่าน

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ที่เกิดจากการได้เล่น ได้เรียนรู้ ทดลอง 

และลงมือท�าด้วยตนเอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมองให้

พัฒนาอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อเลยวัยนี้ไปแล้ว 

ก็เป็นการยากที่จะกลับมาพัฒนาได้อีก (มนทกานติ์ รอด

คล้าย, 2560) ซึ่งหากไม่เร่งพัฒนากระบวนการจัดการ

ศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติท่ีจัดการ

ศึกษาปฐมวัยได้เป็นอย่างดี เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ฟินแลนด์ 

ในอนาคตย่อมท�าให้ประเทศมีพลเมืองที่ขาดทักษะและ

ความสามารถในการเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 และทักษะการท�างานที่ด้อยคุณภาพได้

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้

เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

 2. เพ่ือก�าหนดรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษที่ 21

 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษที่ 21

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การบรหิารแบบมส่ีวนร่วมสามารถสร้างความรูส้กึ

ที่ดีในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทุกระดับ

ได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงาน และต่อองค์การได้อย่างเต็มที่ โดยมีนัก

วิชาการที่ได้ท�าการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมไว้ดังนี้ Cohen and Uphoff (1980, p. 219) ท�าการ

พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การ

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นริเริ่มการตัดสินใจ ขั้นด�าเนินการ

ตัดสินใจ และขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ 2) การมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติการ (implementation) ประกอบด้วย การ

สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารและการประสานของ

ความร่วมมือ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) 

ท้ังด้านวัตถุ ด้านสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 4) การ

มีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) ทั้งการติดตาม

และประเมินผล ซ่ึงต่อมา Putti (1987, pp. 312-318) 

ได้กล่าวถึงรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่ามี 8 รูป

แบบ คือ 1) การวางแผนแบบสแกนลอน (the scanlon 

plan) เป็นแนวทางที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุดแนวทาง

หนึ่ง เป็นการท�างานท่ีเป็นทีมระหว่างคนงานกับผู้บริหาร

เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต ค่าจ้างและผล

ก�าไร 2) เจเคกรุ๊ป (Jishu Lenri : JK) เป็นการจัดตั้งกลุ่ม

อิสระเล็ก ๆ ที่มีอ�านาจเด็ดขาด กลุ ่มเหล่านี้พิจารณา

ปัญหาเก่ียวกับการท�างานแล้วพยายามท่ีจะหาข้อยุติอย่าง

สร้างสรรค์ กลุม่อาจได้รบั การแต่งตัง้หรอืสบัเปลีย่นระหว่าง

สมาชิกภายในกลุ ่ม กลุ ่มจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 3) การปรึกษาตามสายการบังคับ (consultative  

hierarchy) เป็นวิธีการที่ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสิน

ใจโดยผ่านเครือข่าย คณะกรรมการต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นตัวแทน

ของกลุ่มต่าง ๆ ในบริษัท 4) ทีกรุ๊ป (T-group approach  

sensitivity) วิธีการนี้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

การฝึกและการพัฒนามนุษย์สัมพันธ์ของฝ่ายบริหาร 

เทคนิคชนิดนี้ใช้เพื่อท�าความเข้าใจคนอื่นและท�างานร่วม

กับคนอื่น รู้ถึงค่านิยม แรงจูงใจ จุดอ่อนและจุดแข็งของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยท่ีแต่ละคนต้องเข้าใจตนเองก่อน 5) 

การบริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับต่าง ๆ ใน

องค์กร (multiple management) เป็นการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจท่ีจะ

แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงคนเดียว 

จึงต้องการที่จะให้บุคคลระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการ

บริหารด้วย 6) คิวซีซี (quality control circle) ระบบคิว

ซีซี เป็นการท�างานของกลุ่มคนเล็ก ๆ ซ่ึงมีบุคลากรตั้งแต่ 

3-5 คน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการ

วิเคราะห์ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการท�างาน จากนั้นจึง

หาแนวทางแก้ไข 7) แนวทางใช้คณะกรรมการบริหารแบบ

มีส่วนร่วม (committee approach for participation) 

คณะกรรมการเป็นเครื่องมือส�าคัญในการน�าแนวทางความ

คิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมไปใช้ปฏิบัติ โดยเฉพาะใน

ระดับสูงกว่าพนักงานปฏิบัติ คณะกรรมการจะเป็นกลุ่มที่

จัดตั้งช่ัวคราวเพื่อปรึกษาปัญหาเฉพาะหน้า และ 8) การ

มีส่วนร่วมและการสร้างทีม (participation and team 
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building) กจิกรรมการม ีส่วนร่วมและการสร้างทมีกนัอย่าง

ใกล้ชิด เมื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร

ในองค์การมีความมั่นคง สมาชิกของกลุ่มจะช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน มีความคิดริเริ่ม

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 การวิจัยนี้ ผู ้วิจัยมุ่งก�าหนดรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดรูปแบบการมีส่วน

ร่วมของ Caldwell & Spinks (1986) ท่ีสอดคล้องกับ 

Cohen & Uphoff (1980) Putti (1987) Hirsch (1990) 

Hoy & Miskel (1996) ตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของ

การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับทักษะ (มนทกานติ์ 

รอดคล้าย, 2560) (วิจารณ์ พานิช, 2555) (ไพฑูรย์ สิน

ลารัตน์, 2555) ดังนี้

กำรบริหำรจัดกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
  -  ด้านการบริหารจัดการ 
  -  ด้านบุคลากร 
  -  ด้านอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
  -  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
  -  ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

กำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
  -  ความสามารถในการสื่อสาร
  -  ความสามารถในการคิด
  -  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
  -  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 รูปแบบกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

เชิงปริมาณ (quantitative research) และ เชิงคุณภาพ 

(qualitative research) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการ 

เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ก�าหนด และ

ประเมินรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

โดยการตรวจความตรงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurs) 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กรอบแนวคิดในการวิจัย และเครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 กลุ ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวนศูนย์ละ 1 คน และตัวแทนครู

จ�านวนศูนย์ละ 1 คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวง มหาดไทย ในเขต

ปริมณฑล ที่ครอบคลุมจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 

สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จ�านวนต�าบลละ 1 ศูนย์ 

รวม 308 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 616 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 1. แบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู ้เรียนสู่

ศตวรรษที่ 21 ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า (Rating Scale) จ�านวน 1 ฉบับ รวมจ�านวน 90 ข้อ มี

ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ .8756 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่

 1.1. ตอนท่ี 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 50 ข้อ

 1.2. ตอนที่ 2 การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษท่ี 21 จ�านวน 40 ข้อ

 2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหารแบบมีส่วน

ร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้

เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21

 3. แบบประเมนิรปูแบบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษที่ 21 ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) จ�านวน 1 ฉบับ รวมจ�านวน 15 ข้อ
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. จัดส่งแบบสอบถามการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษที ่21 พร้อมซองเปล่าตดิแสตมป์เพือ่ส่งกลบัมายงัผู้

วจัิยไปยังศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ สงักดักรมส่งเสรมิการปกครอง

ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในเขตปริมณฑล ที่ครอบคลุม

จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ

สมุทรสาคร

 2. ขอความร่วมมอืจากหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา จ�านวน

จังหวดัละ 2 คน และผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิารการศกึษา 

จ�านวน 7 คน รวมจ�านวน 17 คน ในการสัมภาษณ์เชิง

ลึกการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อ

การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21ตามวันและ

เวลาที่นัดหมาย

 3. ขอความร่วมมอืจากหวัหน้าศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ที่ได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา จ�านวน

จังหวัดละ 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการ

ศึกษา จ�านวน 7 คน รวมจ�านวน 17 คน ในการสัมมนา

อิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurs) เพื่อก�าหนดรูปแบบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรี

ยมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

 4. ขอความร่วมมือจากตัวแทนจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง

มหาดไทย ทีไ่ด้รับการยอมรบัเรือ่งคณุภาพการจดัการศกึษา 

จ�านวนจังหวัดละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ในการประเมิน

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

 5. จัดส่งแบบประเมินรูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของศนูย์พฒันาเด็กเลก็เพือ่การเตรยีมความพร้อมผู้

เรยีนสูศ่ตวรรษที ่21 พร้อมซองเปล่าตดิแสตมป์เพือ่ส่งกลบั

มายังผู้วิจัย ไปยังตัวแทนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ท่ีได้รับ

การยอมรับเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา จ�านวนจังหวัด

ละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียน

สู่ศตวรรษท่ี 21 ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากนั้นน�า

เสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

 2. พยากรณ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้สมการถดถอย (Regression Analysis) 

จากนั้นน�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง

 3. สังเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) จากนั้นน�าเสนอในรูปของตาราง

 4. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อ

สังเคราะห์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ร่วม

กับการพยากรณ์โดยใช้การถดถอยพหุคูณ และสัมภาษณ์

เชงิลกึ เป็นองค์ประกอบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษ

ท่ี 21 จากนั้นน�าเสนอในรูปของตาราง

 5. น�าองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษท่ี 21 มาก�าหนดเป็นร่างรูปแบบ จากนั้นน�าเสนอ

ในรูปของตาราง

 6. น�าร่างรูปแบบเข้าสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

ก�าหนดรูปแบบการบริหารแบบมี ส่วนร่วมของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

จากนั้นน�าเสนอในรูปของภาพประกอบความเรียง

 7. ก�าหนดรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียน

สู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) จากนั้นน�าเสนอในรูปของภาพประกอบความ

เรียง

 8. วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิาร

แบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

จากนั้นน�าเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
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ผลกำรวิจัย
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้

ได้ข้อค้นพบที่เป็นค�าตอบของค�าถาม การวิจัย ดังนี้

 1. จากค�าถามการวิจัย องค์ประกอบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21ควรเป็นอย่างไร ผู้วิจัยท�าการ

วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) เพื่อสังเคราะห์การ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการ 

เตรียมความพร้อมผู ้เรียนสู ่ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับการ

พยากรณ์โดยใช้การถดถอยพหคูุณ และสมัภาษณ์เชิงลกึ เป็น

องค์ประกอบการบรหิารแบบมส่ีวนร่วมของศนูย์พฒันาเดก็

เล็กเพ่ือการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ดังนี้  

 1.1. องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านบุคคลที่ส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การเปิดโอกาส

ให้บุคลากรของของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิน่ เข้ามามส่ีวนร่วมในการก�าหนดค่านยิม

และเป้าหมาย การวางแผนการสร้างวัฒนธรรมการเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ การสร้างความผูกพันต่อค่านิยมและ

เป้าหมาย การจูงใจในการเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะการ

ถ่ายโยงความรู้ เพื่อสนับสนุนการใช้หลักจิตวิทยาเด็กเล็ก

ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ วางแผน 

และตัดสินใจจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียน 1) สามารถสื่อ

ความหมายเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจของตนเอง ถ่ายทอด

ความคิด ถ่ายทอดความต้องการของตนเอง 2) มีทักษะใน

การคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

และมีความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้

อย่างเหมาะสม 3) เชื่อมโยงความพร้อมทางด้านร่างกาย 

สติปัญญาและอารมณ์ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถแก้ปัญหา

ที่เป็นสถานการณ์สมมุติได้อย่างเหมาะสม และติดตาม

และประเมินผลการจัดการกับมวลประสบการณ์ โดยยก

ระดับความสามารถแก้ปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ

คุณธรรม 4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความรู้ เพื่อ

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทางสติ

ปัญญา และเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้าน

พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม

 1.2. องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัย ที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรของของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้อง

ถ่ิน เข้ามามี ส่วนร่วมในการออกแบบโครงสร้างระบบงาน

ทีย่ดืหยุน่คล่องตวั นโยบายในการให้เงนิรางวลัค่าตอบแทน

ในการร่วมพัฒนา และกระตุ้นการสื่อสารข้อเสนอแนะการ

ใช้ทรัพยากรครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมที่

ปลอดภยัส�าหรบัผูเ้รยีนให้มปีระสทิธภิาพ เพือ่สนบัสนนุการ 

ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ วางแผน 

และตัดสินใจจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียน 1) สามารถสื่อ

ความหมายเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจของตนเอง ถ่ายทอด

ความคิด ถ่ายทอดความต้องการของตนเอง 2) มีทักษะใน

การคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 

และมีความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้

อย่างเหมาะสม 3) เช่ือมโยงความพร้อมทางด้านร่างกาย 

สติปัญญาและอารมณ์ เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถแก้ปัญหา

ที่เป็นสถานการณ์สมมุติได้อย่างเหมาะสม และติดตาม

และประเมินผลการจัดการกับมวลประสบการณ์ โดยยก

ระดับความสามารถแก้ปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ

คุณธรรม 4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความรู้ เพื่อ

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทางสติ

ปัญญา และเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้าน

พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม

 1.3. องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการสนับสนุนจากทุกภาค

ส่วน ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 

21 ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคลากรของของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เข้ามามี

ส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนเครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ท่ีมีเทคโนโลยีขั้น

สูง ด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้การประกาศ

เกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย การจ่ายเงินรางวัลค่าตอบแทน 

หรือมอบของรางวัลบุคลากรท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมการ 

เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อสนับสนุนการ 

ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ วางแผน 

และตัดสินใจจัดมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียน 1) สามารถสื่อ

ความหมายเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจของตนเอง ถ่ายทอด

ความคิด ถ่ายทอดความต้องการของตนเอง 2) มีทักษะใน

การคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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และมีความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้

อย่างเหมาะสม 3) เชื่อมโยงความพร้อมทางด้านร่างกาย 

สติปัญญาและ อารมณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา

ที่เป็นสถานการณ์สมมุติได้อย่างเหมาะสม และติดตาม

และประเมินผลการจัดการกับมวลประสบการณ์ โดยยก

ระดับความสามารถแก้ปัญหาที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ

คุณธรรม 4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความรู้ เพื่อ

สนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทางสติ

ปัญญา และเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้าน

พัฒนาการทางคุณธรรมจริยธรรม

 2. จากค�าถามการวิจัย รูปแบบการบริหารแบบ

มีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ควรเป็นอย่างไร ผลการ

วิจัยสรุปได้ว่า ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันก�าหนดเป็นรูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการ 

เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ชุดของตัวแปร

ในลักษณะใหม่ จากตัวแปรการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ

ศนูย์พฒันาเดก็ เพือ่การเตรยีมความพร้อมผูเ้รยีนสูศ่ตวรรษ

ท่ี 21 ท่ีเก่ียวข้องกับทักษะ ได้แก่ 1) ความสามารถในการ

สื่อสาร 2) ความ สามารถในการคิด 3) ความสามารถใน

การแก้ปัญหา และ 4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ตามสมการพยากรณ์ โดยน�ามาสังเคราะห์ร่วมกับความคิด

เห็นเชิงลึกของการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นองค์ประกอบการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเต

รียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นตัวแปรใน

ลักษณะใหม่ เพื่อน�ามาสร้างมโนทัศน์ใหม่เป็นร่างรูปแบบ 

ซ่ึงเป็นชุดของเนื้อหา วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ และ

การประเมินผล จากนั้น ก�าหนดความสัมพันธ์ของตัวแปร

ในลักษณะใหม่ ตามล�าดับก่อนหลัง เป็นรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ดังแสดงได้ในภาพท่ี 2
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21
  หลักการรูปแบบ

การค้นหาปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการ การวางแผน การตัดสิน
ใจ และการติดตามและประเมินผลในการเตรียมความพร้อมของมวลประสบการณ์เกี่ยวกับ
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กระบวนการมีส่วนร่วมด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
และด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมของมวลประสบการณ์ให้ผู้
เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ
ในการคิด ความ สามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 -  สร้างการมีส่วนร่วมด้านบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมของมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
   มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21
 - สร้างการมีส่วนร่วมด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยเพื่อเตรียมความ 
   พร้อมของมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21
 - สร้างการมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมของมวล  
    ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21

  - การก�าหนดค่านิยมและเป้าหมาย การวางแผนการสร้างวัฒนธรรมการเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู ้ การสร้างความผูกพันต่อค่านิยมและเป้าหมาย การจูงใจในการเข้ารับการ
พัฒนาสมรรถนะการถ่ายโยงความรู้ เพื่อสนับสนุนการใช้หลักจิตวิทยาเด็กเล็ก ค้นหาปัญหา 
สาเหตุของปัญหาและความต้องการ วางแผน และตัดสินใจเพื่อเตรียมความพร้อมของมวล
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21
   - ออกแบบโครงสร้างระบบงานที่ยืดหยุ่นคล่องตัว นโยบายในการให้เงินรางวัลค่าตอบแทน
ในการร่วมพัฒนา และกระตุ้นการสื่อสารข้อเสนอแนะการใช้ทรัพยากรครุภัณฑ์ อาคารสถาน
ที่ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส�าหรับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการค้นหา
ปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ วางแผน และตัดสินใจเพื่อเตรียมความพร้อม
ของมวลประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21
  - ก�าหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เครือข่ายภู
มิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ  ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยโครงการ
หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้การประกาศเกียรติคุณยกย่อง ชมเชย การจ่าย เงินรางวัลค่า
ตอบแทน หรือมอบของรางวัลบุคลากรภายในและจากทุกภาคส่วนท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

  - ความสามารถของผู้เรียนในการสื่อความหมายเพื่อถ่ายทอดความเข้าใจของตนเอง  
     เพื่อถ่ายทอดความคิด และเพื่อถ่ายทอดความต้องการของตนเอง
    - ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีความ 
     สามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม
  - ความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา 
    ที่เป็นสถานการณ์สมมุติได้อย่างเหมาะสม ความ สามารถแก้ปัญหาที่อยู่บนพ้ืนฐาน 
      ของหลักการคุณธรรม
  - ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ 
     เตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทางด้านพัฒนาการทางสติปัญญา ทักษะในการ 
    ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมทางด้านพัฒนาการทางคุณธรรม 
      จริยธรรม

  เน้ือหารูปแบบ

  วัตถุประสงค์รูปแบบ

  วิธีการของรูปแบบ

  การประเมินผลรูปแบบ

ภำพ 2 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21  

โดยผู้วิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ
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 จากค�าถามการวิจัย รูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อม

ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 มีความถูกต้อง ความเป็นไปได้ 

และความเป็นประโยชน์ อยู่ใน ระดับใด ผลการวิจัยสรุป

ได้ว่า รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 

ด้านบุคคล ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความ

ปลอดภัย และด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ในภาพ

รวมได้รับการรับรองความถูกต้อง ความเป็นไปได้ และ

ความเป็นประโยชน์ ในระดับมากที่สุด และข้อมูลมีการ 

กระจายตัวน้อย

กำรอภิปรำยผล
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน�ามา

อภิปราย ดังน้ี

 1. จากข้อค้นพบการวิจัยที่ว่า กลุ่มเป้าหมายการ

วิจัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นกระทรวง มหาดไทย ในเขตปริมณฑล มีความคิด

เห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อมูลมีการกระจาย

ตัวน้อย ซึ่งแสดงออกได้โดยการค้นหาปัญหา สาเหตุของ

ปัญหาและความต้องการ และวางแผน เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านสามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้  

ดังนี้ ด้านการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้านบุคลากร ด้าน

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ด้าน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการบริหาร

จัดการ ที่สอดคล้องกับสมการพยากรณ์การบริหารแบบมี

ส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่งผลต่อการเตรียมความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 คือ 

Y  = 2.726 + 2.860 

(X
2
) + 4.869 (X

3
) + 5.943 (X

5
) ผลการวิจัยแสดงให้เห็น

ว่า ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการ

บริหารจัดการ มีการมีส่วนร่วมอยู่ในอันดับท้าย ๆ  ซึ่งแสดง

ถึงการมีส่วนร่วม แต่อาจมิได้มีผลในการขับเคลื่อนการเตรี

ยมความพร้อมผูเ้รียนสูศ่ตวรรษที ่21 โดยตรงในระดับท่ีมาก

พอจะมีนัยส�าคัญทางสถิติ เหตุเพราะการจัดกิจกรรมตาม

หลักสูตรกับเด็กเล็กนั้น ในทางปฏิบัติต้องมีความยืดหยุ่น

เป็นอย่างมาก ซ่ึงเด็กเล็กควรได้รับการสร้างพัฒนาการ

จากการเล่น การกิน และการนอน แบบที่ไม่ต้องคาดหวัง

หรือเน้นหนักไปท่ีพัฒนาจาการในระดับที่สูงมากนัก แต่

อาจจะขัดแย้งกับความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน

 2. และท้องถิ่น ที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขใน

การเรียนรู้ เกิดทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต รวมทั้ง

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้แก่

เด็ก สอดคล้องกับผลการวิจัยของโสรดา จิตรฉาย (2555) 

ทีศ่กึษาเรือ่งการศกึษา สภาพ ปัญหาและแนวทาง การแก้ไข

ปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ 

บริหารส่วนต�าบลในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า 

ด้านท่ีมีการปฏิบัติต่�าสุด คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร ส่วนปัญหาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สรุปโดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีปัญหาสูงสุด คือ ด้านวิชาการ

และกิจกรรมตามหลักสูตร

 3. จากข้อค้นพบการวิจัยท่ีว่า กลุ่มเป้าหมายการ

วิจัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินกระทรวงมหาดไทย ในเขตปรมิณฑล มคีวามคดิเห็น

เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และข้อมูลมีการกระจายตัวน้อย 

ซึ่งแสดงออกได้โดยการค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและ

ความต้องการ วางแผน และตัดสินใจ เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้านสามารถเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถใน

การสื่อสาร ด้านความสามารถในการคิด และด้านความ

สามารถในการใช้เทคโนโลยี ผลการวิจัยแสดงถึงความ

สอดคล้องของทักษะผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับ

วัยของผู้เรียนซ่ึงเป็นเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เป็นการเตรียม

ผู ้เรียนที่เป็นเด็กเล็กให้มีทักษะที่จ�าเป็นในการเติมเต็ม

การใช้ชีวิตในอนาคตที่เป็นยุคของการใช้ความสามารถใน

การคิดเพื่อสื่อสารจัดการกับข้อมูล หรือสารสนเทศจ�านวน 

มาก ๆ  โดยค�านึงถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก

เป็นส�าคัญ ซึ่งควรครอบคลุมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ การ

พัฒนากล้ามเนื้อเล็ก การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง

และผู้อื่น มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัยในตนเอง 

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ ประหยัดเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่ง

ปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา

ท่ีนับถือ จึงควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านการเล่นให้เด็กได้มี
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โอกาสตดัสินใจเลอืกได้รบัการตอบสนองตามความต้องการ

ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลา

ที่โอกาสเอื้ออ�านวย การพัฒนาการคิด และการพัฒนา

ภาษา เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอด

ความรู้สึก ความนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ท่ี

เด็กมีประสบการณ์ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความ

หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งปลูก

ฝักให้เด็กรักการอ่าน และบุคลากรที่ แวดล้อมต้องเป็น

แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงหลักการจัด

กิจกรรมทางภาษาที่ เหมาะสมกับเด็กเป็นส�าคัญ ขณะท่ี

ควรใช้เทคโนโลยมีาเป็นสือ่เพือ่สนบัสนนุการจดัการกบัมวล

ประสบการณ์ให้มีความทันสมัยและตรงตามความต้องการ

และพัฒนาการในการรับรู้ของเด็กเล็กร่วมด้วย สอดคล้อง

กับวิจารณ์ พานิช (2555) ที่ว่า การจัดการเรียนรู้ให้ได้ตาม

กรอบทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความสามารถในการสื่อสาร ด้านความสามารถในการคิด 

ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี และด้านความ สามารถในการใช้ทักษะ

ชีวิต บนพื้นฐานของหลักการคุณธรรม เพื่อให้เกิดการปรับ

ตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 

และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระ

ทบต่อตนเองและผู้อื่นได้ตามวัยต่อไป

 4. จากข้อค้นพบการวิจัยรูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคคล ท่ีส่ง

ผลต่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ 

การก�าหนดค่านิยมและเป้าหมาย การวางแผนการสร้าง

วัฒนธรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การสร้างความ

ผูกพันต่อค่านิยมและเป้าหมาย การจูงใจในการเข้ารับการ

พัฒนาสมรรถนะการถ่ายโยงความรู้ เพื่อสนับสนุนการใช้

หลักจิตวิทยาเด็กเล็กค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและ

ความต้องการ วางแผน และตัดสินใจจัดมวลประสบการณ์ 

ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ถงึความแตกต่างจากเดมิทีบ่คุลากร

จะปฏิบัติการสอนในการดูแลเด็กและช่วยดูแลในขณะที่

เด็กก�าลังเล่นหรือท�ากิจกรรม ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุก ๆ  ด้าน ให้พัฒนาการ

ที่เหมาะสมตามวัย เท่านั้น แต่การเตรียมความพร้อมผู้

เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 จึงควรเพิ่มบทบาทของบุคลากรเพื่อ

สนับสนุนการใช้หลักจิตวิทยาเด็กเล็กค้นหาปัญหา สาเหตุ

ของปัญหาและความต้องการ วางแผน และตัดสินใจจัด

มวลประสบการณ์ ด้วยกระบวนการพัฒนาสมรรถนะที่

จ�าเป็น ส่วนรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัย ท่ีส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่

ศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างระบบงานที่

ยืดหยุ่นคล่องตัว นโยบายในการให้เงินรางวัลค่าตอบแทน

ในการร่วมพัฒนา และกระตุ้นการสื่อสารข้อเสนอแนะการ

ใช้ทรัพยากรครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อม

ที่ปลอดภัยส�าหรับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน

การ ค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ 

วางแผน และตัดสินใจท่ีเอื้อต่อการสร้างให้เกิดการมีส่วน

ร่วมในการจัดมวลประสบการณ์ เพราะสิ่งแวดล้อมจะมี

อิทธิพลในการเรียนรู้ของเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเป็นอย่าง

มาก เด็กจะใช้การรับรู้ผ่านกระบวนการสังเกตและปรับ

ตัวเพื่อเติมเต็มการมีพัฒนาการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่อยู ่

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในมุมมองนี้ของผู้วิจัย การที่เด็กเล็กที่

อาศัยอยู่ในชุมชน และสามารถเข้ารับการพัฒนากับทาง

ศูนย์เด็กเล็กของชุมชนท่ีเด็กอาศัยอยู่ เด็กจะเรียนรู้และ

มีพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ สอดคล้อง

กับกระทรวงมหาดไทย (2559) ที่ก�าหนดขอบข่ายของ

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ 2 ด้าน ได้แก่ 1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ

ที่ส่งเสริมให้ผู ้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม

ศักยภาพ มีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เห

มาะสมต่อการจัดการศึกษา มีสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 

และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา สนามเด็ก เล่น

และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพียงพอ ให้อยู่ในสภาพใช้การ

ได้ดี มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ท้องถ่ิน ท้ังในและ

นอกศนูย์พฒันาเดก็เลก็ประกอบกบัในการพฒันาสงัคมนสัิย 

เพือ่ให้เดก็มลีกัษณะนสิยัทีด่ ีแสดงออกอย่างเหมาะสม และ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการ

ท�ากิจวัตรประจ�าวัน มีนิสัยรักการท�างาน รู้จักระมัดระวัง

ความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น จ�าเป็นต้องจัดให้เด็กได้

ปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันอย่างภายใต้อาคารสถานที่ สภาพ

แวดล้อมและความปลอดภยัอย่างสม�า่เสมอ เช่น รบัประทาน

อาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ท�าความสะอาดร่างกาย 

เล่นและทาน ร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลง
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ของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือท�างานเสร็จ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำไปใช้

 1. ควรมกีารอบรมบคุลากรของของศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อยกระดับ

การพัฒนาสมรรถนะการถ่ายโยงความรู้ เพื่อสนับสนุนการ

ใช้หลกัจติวทิยาเดก็เลก็ค้นหาปัญหา สาเหตขุองปัญหาและ

ความต้องการ วางแผน และตัดสินใจจัดมวลประสบการณ์

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การจัดการกับมวล

ประสบการณ์ให้ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 

มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา และมคีวามสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี ได้ตามมา

 2. ศูนย์เด็กเล็กที่จะน�ารูปแบบไปใช้ ควรมีการ

ศึกษาบริบทสภาพการจัดการศึกษาเพื่อหาจุดเด่นที่เป็นอัต

ลักษณ์ของศูนย์ มาท�าการยกระดับการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม เพื่อการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21ให้

ได้ตามแต่ละบริบทสภาพ

 3. ควรน�าองค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

ของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ไปก�าหนดเป็นแผนการยกระดบัการ

พัฒนาการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 เพื่อ

สนบัสนนุการจดัมวลประสบการณ์ให้ผูเ้รยีนมคีวามสามารถ

ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถใน

การแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้

ต่อไป

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโอกาส 

และอุปสรรคของการสร้างเครือข่าย การพัฒนาผู้เรียนให้

ได้อย่างครบวงจร ท้ังในระดับต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า 

เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการมีส่วนร่วมพัฒนาความ

พร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้ตามมา

 2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาลงลึกด้าน

วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การด�าเนนิงานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทีเ่หมาะสมต่อการเตรยีม

ความพร้อมผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงส�ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ (กลุ่มคนท่ีเติบโตมาพร้อม

กับกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล) ที่ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มาจากทุกภาค

ของประเทศไทย (2) ระดับของการใช้ไอซีทีของประชากร (3) เปรียบเทียบความแตกต่างในระดับการใช้ไอซีทีจ�าแนก

ตามปัจจัยพื้นฐาน (4) ความสัมพันธ์ของระดับการใช้ไอซีทีกับปัจจัยพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้จากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนปลายที่มีคุณสมบัติของการเป็นดิจิทัลเนทีฟ จ�านวน 450 คนโดยใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน เครื่อง

มือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง ศึกษาสายวิทย์คณิตในโรงเรียนรัฐบาล มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.00 ในส่วนการใช้

ไอซีทีในการสร้างโปรไฟล์ของตนเองพบว่าใช้เฟซบุ๊ค อินสตาแกรมสร้างข้อมูลให้คนอื่นได้รู้จักแต่ไม่ถึงระดับของการเป็น

เจ้าของเว็ปเพจเพื่อสร้างชุมชนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ในส่วนของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต พบว่าอยู่ใน

ระดับที่มีการติดต่อสื่อสารสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการ ดาวน์โหลดข้อมูลและคลิปวิดีโอ ในส่วนของการสร้างสื่อเผย

แพร่ทางสังคมออนไลน์พบว่าระดับของการใช้ต�่าโดยเน้นเป็นผู้เสพมากกว่าการสร้างสื่อ ในส่วนของการประยุกต์ความรู้

ท่ีมีบนโลกไซเบอร์พบว่าระดับของการใช้มีถึงขั้นน�าความรู้ที่มีไปใช้สร้างและพัฒนาความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล อนึ่ง ผล

การวิจัยพบว่าระดับของการใช้ไอซีทีจ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ไม่มีความแตกต่างกัน และ พบว่ามีความสัมพันธ์

ระหว่างการประยุกต์ความรู้ที่มีบนโลกไซเบอร์กับเครื่องมือไอซีทีท่ีเป็นโน๊ตบุ๊คและ/หรือเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์์

ค�ำส�ำคัญ: ดิจิทัลเนทีฟ, ออนไลน์, อินเทอร์เน็ต, ไอซีที

Abstract

 The objectives of this survey research were to study (1) fundamental factors of digital natives 

(group of people born in the digital age) who in this article focused on secondary-school students 

from various regions of Thailand (2) level of their use of ICTs (3) and compare level of their ICTs uses 

กำรใช้ไอซีทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เป็นดิจิทัลเนทีฟ
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based upon their fundamental factors (4) the relationship between ICTs use and their fundamental 

factors. Samples included 450 secondary-school students qualified as’ digital native’. Multi-stage 

sampling was employed. Questionnaire was the tool used to collect the data. Statistical analysis 

was conducted using both descriptive and inferential statistics. Outcome of the study revealed that 

the majority of samples were female, science-math major students in public school with G.P.A.  

exceeding 3.00. In their profile creation using ICTs, they used facebook, instagram to publicize their 

own profiles but not to the level of creating their own webpage dedicated to specific topic yet. 

They used internet up to the level where they could communicate with online society besides  

information and video clips downloading. In media creation, their level of use was low since they were  

consumers but not creators of media. In their application of knowledge on cyber space they 

were interested in knowledge on cyber space and followers of certain topics. On the other hand,  

outcome of the research showed that their uses of ICTs did not depend on their fundamental factors. 

Furthermore, there was a significant relationship between application of cyber knowledge and their 

ownership of NB and/or PC computer.

Keywords: digital natives, online, internet, ICTs

บทน�ำ
 ความเจริญก ้าวหน ้าของคอมพิวเตอร ์และ

อินเทอร์เน็ต ได้ท�าให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่ อสาร ( In format ion and  

communication Technology หรือ ICT) ได้เข้ามามี

บทบาทอย่างมากต่อประชาชนในการใช้เป็นเครื่องมือใน

การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร การเกิดของโลกยุค

ดิจิทัล (digital age) ท�าให้มีประชากรกลุ่มหนึ่งท่ีเกิดนับ

ตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ซึ่ง Prensky (2001) เรียกคน

กลุ่มน้ีว่าดิจิทัลเนทีฟ (Digital natives)

 จากผลการส�ารวจการมีการใช ้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2562 ของส�านักงานสถิติ

แห่งชาติ ในประชากรไทย พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 19.4 

ล้านคน (ร้อยละ 30.8) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 33.4 ล้านคน 

(ร้อยละ 52.9) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 55.6 ล้านคน (ร้อย

ละ 88.2) โดยมีจ�านวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่น

ใหม่ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม, 2560)

 ดังนั้นเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารมีการพัฒนาเท่าทันกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าสู ่ยุค 

Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิผล จากผลการส�ารวจดัง

กล่าวจึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า กลุ่มดิจิทัลเนทีฟซ่ึงเป็นเยาวชน

รุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียน โดยเฉพาะในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าประชากรกลุ่มนี้มีระดับการใช้ไอ

ซีทีอย่างไร และมีปัจจัยพื้นฐานอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์

กับระดับของการใช้ไอซีที ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะเป็นประโยชน์

ต่อภาคธุรกิจในการวางกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการก�าหนดนโยบาย

หรือวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมต่อความก้าวหน้าของ 

ไอซีที
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 

กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มาจากภาคต่างๆ ของประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาระดับของการใช้ไอซีทีของประชากร

 3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับการใช้

ไอซีทีจ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐาน

 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ไอซีที

กับปัจจัยพื้นฐาน

นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร
 ไอซีที (Information and Communication 

Technology - ICT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร หมายถึง ตัวเครื่องที่เรียกว่าฮารด์แวร์ (hardware) 

และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงานสารสนเทศและการสื่อสาร  

ซึ่งตัวเคร่ืองอาจเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะหรือสมารท์โฟน  

โน๊ตบุก๊และ/หรอืเดสก์ทอปคอมพวิเตอร์ เครือ่งคอมพวิเตอร์

แบบพกพาหรือแท็ปเล็ต (tablet)

 ดิจิทัลเนทีฟ หมายถึง กลุ่มคนที่เกิดหลังปี พ.ศ.

2523 (ค.ศ.1980) ซึง่เป็นช่วงเวลาเดียวกบัการเกดิยคุดจิทิลั 

(digital age) โดยคนกลุ่มนี้มีประสาทสัมผัสกับการใช้ไอซี

ทีตั้งแต่ตอนเด็กและท�าให้พวกเขาคิดและเรียนรู้แตกต่าง

จากคนในเจเนอเรชั่นอื่นๆ ดิจิทัลเนทีฟใช้เวลาของเขาใน

การท�างานหรือใช้ชีวิตห้อมล้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

วิดีโอเกม เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล กล้องวิดีโอ โทรศัพท์มือ

ถือ ของเล่นและเครื่องมือต่างๆของยุคดิจิทัล พวกเขาคุ้น

เคยกบัการรบัข้อมลูทีร่วดเรว็ และชอบกบัการท�างานหลาย

อย่างพร้อมๆกันชอบข้อมูลในรูปกราฟฟิกมากกว่าข้อมูลท่ี

เป็นข้อความ และท�างานได้ดีในสภาวะที่มีการติดต่อทาง

เครือข่าย

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นดิจิทัล

เนทีฟ หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมี

คุณสมบัติสอดคล้องกับการเป็นดิจิทัลเนทีฟคือ

 1. เป็นผู้เกิดในยุคดิจิทัลคือหลังปี พ.ศ.2523

 2. เป็นผู ้ที่มีเครื่องมือไอซีที เช่น สมารท์โฟน 

แท็ปเล็ท โน๊ตบุ๊ก/และหรือเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ อย่าง

น้อย 1 อย่าง

 3. เป็นผู้ที่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เฟื่องฟ้า หิรัญกาญจน์ (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรม

การใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

สังกัด สพม 11 เขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการ

ศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างจะใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภท  

เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ มากท่ีสุด ร้อยละ 51.4 รองลงมา 

คือ youtube, line, instagram คิดเป็นร้อยละ 19.7, 

15.6, 13.2 ตามล�าดับ โดยจะใช้สมาร์ทโฟนและแท็บแล็ต

พีซีเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา คือ เดสก์ทอป

คอมพวิเตอร์ และ โน๊ตบุค๊คอมพวิเตอร์ คดิเป็นร้อยละ 23.3 

และ 21.6 ตามล�าดับ มีจุดประสงค์ในการเข้าใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ คือ เพื่อพูดคุยกับเพื่อนปัจจุบัน เพื่อนเก่า 

เพื่อหาเพื่อนใหม่ และเพื่อหาแฟนมากเป็นอันดับ 1 รอง

ลงมา คือ เพื่อประกาศขายสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ 

คิดเป็นร้อยละ 20.2 และน้อยสุด คือ เพื่อเล่นเกมส์ คิด

เป็นร้อยละ 18.5

 Efita & Wiranata (2015) ท�าการศึกษานักศึกษา

ชั้นปีที่หนึ่งในคณะ English language and letters, 

State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malangในอินโดนีเซียจ�านวน 110 คน ผลการศึกษาพบว่า

นักศึกษาส่วนใหญ่ (76%) มีการติดต่อสื่อสารออนไลน์เป็น

กิจวัตรประจ�าวัน มีเพียง 12% ท่ีระบุว่าไม่เคยใช้ช่องทาง

นี้ในการติดต่อเลย ในส่วนของการใช้เว็บไซด์ทางสื่อสังคม

ออนไลน์เช่น เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ 58% ระบุว่าเข้าร่วม

ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกๆวัน 26% ระบุว่าเข้าร่วม

เครือข่ายสัปดาห์ละครั้ง และเพียง 3% ท่ีระบุว่าไม่เคย

เข้าร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้เลย ในส่วนของการ

ดาวน์โหลด 72% ของกลุ่มตัวอย่างจะมีการดาวน์โหลด

ไฟล์ MP3 ในช่วงเวลาท่ีว่าง 79% ระบุว่าใช้สมาร์โฟนเป็น

ประจ�าทุกวัน

 Kennedy&Fox (2013) ท�าการศึกษาความรู้ 

ทักษะ และความเข้าใจด้านไอซีทีของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

จ�านวน 1,130 คน ในมหาวิทยาลัยฮ่องกง ผลการศึกษา

พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเป็น 

ดิจิทัลเนทีฟท่ีใช้เทคโนโลยีหลากหลายเพื่อการสร้างความ

ส�าคัญของตนเองและเพื่อการบันเทิง แต่ไม่มีความรู้ใน

การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนของตน การใช้

เทคโนโลยีจะเป็นไปในแง่ของผู้บริโภคเนื้อหามากกว่าจะ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 213

เป็นผู้สร้างเน้ือหาที่มีวัตถุประสงค์มุ่งด้านวิชาการ

 Watson (2013) ท�าการศึกษานักศึกษาอายุ

ระหว่าง 19-25 จากประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ และ

สหราชอาณาจักรจ�านวนรวมทั้งสิ้น 154 คนโดยท�าการ

ส�ารวจเทคโนโลยีที่นักศึกษาเหล่านี้ใช้ ผลการศึกษาพบว่า

เทคโนโลยีที่เขาชอบใช้เพ่ือการศึกษาของพวกเขามีความ

แตกต่างจากเทคโนโลยีที่เขาชอบใช้ในการติดต่อสื่อสาร

สังคมออนไลน์  ผู้วิจัยสรุปว่าดิจิทัลเนทีฟ (digital natives) 

ในความหมายเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่แยกออกมาชัดเจนโดย

เฉพาะไม่มี มีเพียงเผ่าพันธ์ดิจิทัลหลายเผ่าพันธ์ (digital 

tribes) ซึ่งความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธ์ถูกก�าหนดโดย

วัฒนธรรม ภูมิล�าเนาของเขา และสถานที่ๆ เขาได้รับการ

ศึกษาอบรม

 Purcell และคณะ (2012) ได้ส�ารวจครูในกลุ่ม

ชุมชน Advanced Placement และ National Writing 

Project จ�านวน 2,462 คน ซึ่งเป็นครูสอนในมัธยมกลาง

และมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา พบว่า 3 ใน 4 ของครู

ระบุว่าอินเทอร์เน็ตและเสิร์ชเอนจิ้น มีผลในเชิงบวกกับ

นิสัยของนักเรียนในการค้นคว้าท�างานวิจัย (กลุ่มนักเรียน

ที่ดีเด่นมีการค้นคว้าเชิงลึกและกว้างในเรื่องที่เขาให้ความ

สนใจ ใช้เน้ือหาทีเ่รยีนไปใช้สร้างมลัติมเีดีย หลายๆคนกลาย

เป็นนักวิจัยที่สามารถท�างานได้ด้วยตนเอง) 87% ระบุว่า 

เทคโนโลยเีหล่านีก้�าลงัสร้างเจเนอเรชัน่ของคนทีม่สีมาธสิัน้ 

64% ที่ระบุว่าเทคโนโลยีดิจิทัลปัจจุบันท�าให้นักเรียนรู้สึก

ไขว้เขวมากกว่าที่จะช่วยพวกเขาในเรื่องเรียน นักเรียนพึ่ง

พาเสิร์ชเอนจิ้น ความยากล�าบากของนักเรียนในการตัดสิน

คุณภาพของข้อมูล ศักยภาพของนักเรียนที่จะคิดวิเคราะห์

ให้ถ่องแท้มีแนวโน้มลดลง และนักเรียนมีแนวโน้มที่จะยืม

เน้ือหาของเพื่อนๆ เพิ่มขึ้น

 Rapetti & Cantoni (2010) ท�าการศึกษาการ

เรียนรู ้ด้วยไอซีทีของกลุ ่มดิจิทัลเนทีฟในเมือง Ticino 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประกอบด้วย

พนักงานที่ท�างานอยู่ในธนาคาร 3 แห่ง บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการธนาคาร ส�านักพิมพ์และโรงไฟฟ้าอย่างละหนึ่ง

แห่ง รวมจ�านวน 236 คน เกือบท้ังหมดจัดเป็นกลุ่มคนใน

เจเนอเรช่ันวายและเป็นกลุ่มท่ีเรียกว่าดิจิทัลเนทีฟด้วย ผล

การศึกษาพบว่า 1) กลุ่มคนเหล่านี้ใช้เวลาอยู่กับไอซีทีเป็น

กิจวัตรประจ�าวันโดยใช้เพื่อการท�างานและส่วนใหญ่เพื่อ

สื่อสารและพักผ่อนหย่อนใจ แต่บทบาทของไอซีทีในการ

เรียนรู้ของพวกเขาเป็นในรูปของตัวช่วย 2) วิธีการแสวงหา

ความรู้สามประการหลักเพื่อการท�างานที่ส�าคัญได้แก่ จาก

การใช้เสิร์ชเอนจิ้น จากเนื้อหาการบรรยายในห้องเรียน 

และจากการศึกษาด้วยตนเอง ส่วนการแสวงหาความรู้จาก 

เว็บไซต์/เว็บบล็อก ออนไลน์ แพลตฟอรม์เอ็นไซโคพี

เดีย อยู่ในระดับปานกลาง การหาความรู้จากเครือข่าย 

โซเชี่ยลนับว่าอยู่ในระดับนอ้ยทีสุ่ด 3) การใชไ้อซทีีออนไลน์

ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อส่งข่าวสาร การสื่อสารเครือข่ายใน

กลุ่ม การแชร์วีดิทัศน์ เว็บไซต์วิกิพีเดีย การแชร์เพลง ซึ่ง

จะสังเกตว่าเป็นไปเพื่อการบันเทิงมากกว่าเพื่อการเรียนรู้ 

4) เมื่อใดก็ตามท่ีเป็นความรู้ท่ีต้องเอาไปใช้ในงานอาชีพ

ท่ีตนก�าลังท�าอยู่ กลุ่มคนเหล่านี้จะให้ความส�าคัญน้อยกับ

ทรัพยากรที่มีอยู่มากมายจากอินเทอร์เน็ต แต่จะท�าการ

ติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเพื่อนของตน และแทบจะไม่พึ่งพา

เว็บไซต์ วิกิพีเดีย บล็อกหรือเว็บไซต์ท่ีมีความเช่ียวชาญ

โดยเฉพาะ 5) กลุ่มคนที่เป็นดิจิทัลเนทีฟนี้แตกต่างจาก

กลุ่มอื่นในความสามารถในการเสาะหาข้อมูลและความรู้ 

เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี

กรอบแนวคิดของกำรวิจัย

ปัจจัยพื้นฐำนของประชำกร
 - เพศ
 - ชั้น
 - แผนก
 - ประเภทโรงเรียน
 - ภาค
 - GPA
 - อาชีพหลักของบิดามารดา
 - การครอบครองอุปกรณ์ไอซีที(Smartphone/ 
    Tablet/Notebook/PC)

กำรใช้ไอซีที
 - สร้างโปรไฟล์ของตนเอง
 - ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
 - การสร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่
 - การประยุกต์ความรู้ที่มีบนโลกไซเบอร์
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สมมติฐำนกำรวิจัย
 กลุ่มดิจิทัลเนทีฟที่มีปัจจัยพื้นฐานต่างกันมีระดับ

การใช้ไอซีทีแตกต่างกัน

ขอบเขตกำรวิจัย
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการใช้ไอซีทีของกลุ่มดิจิทัลเนทีฟ 

ในประเด็นการสร้างโปรไฟล์ของตนเอง การใช้ประโยชน์

จากอินเทอร์เน็ต การสร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่ทางสังคม

ออนไลน์ และการประยุกต์ความรู้ที่มีบนโลกไซเบอร์

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยนี้ เป ็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey  

research) โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ปีการศึกษา 2561 จาก

ทั่วประเทศจ�านวนมากกว่า 1 ล้านคน (สถิติการศึกษา จัด

ท�าโดยกระทรวงศึกษาธิการในปีพศ.2560 มีนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญจ�านวน 1,242,079 คน)  

โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากตารางของทาโร่ ยามาเน่

ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% และความคลาดเคลือ่น (  5%) 

ขนาดตวัอย่างทีเ่หมาะสมของประชากรทีม่จี�านวนมากและ

ไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอนอยู่ที่ขนาด 400 คน โดยในงาน

วิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ 450 คน

กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
 ผูว้จิยัได้ออกแบบวธิกีารคดัเลอืกตวัอย่างทีจ่ะเป็น

ตัวแทนของดิจิทัลเนทีฟโดยยึดเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู ้เกิดในยุคดิจิทัลตามความหมายของ 

Prinsky ดังน้ันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละ

ปีมีคุณสมบัติเข้าข่ายทุกคน

 2. เป็นผูท้ีค่รอบครองเครือ่งมอืไอซที ี(สมารท์โฟน 

แท็ปเล็ท โน๊ตบุ๊ก และ/หรือเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์) อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง ในส่วนของสมารท์โฟนต้องมีเบอร์โทรศัพท์

เป็นของตนเอง

 3. มีโอกาสในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต พิจารณา

จากการมีอีเมลแอดเดรสเป็นของตนเอง

 ผู้วิจัยท�าการคัดเลือกตัวแทนดิจิทัลเนทีฟโดยใช้

การเลือกตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่หนึ่ง ท�าการคัดเลือกตัวอย่างแบบ

เฉพาะเจาะจง โดยเลือกกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

สหพัฒน์แอดมิชช่ันครั้งท่ี 21 ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 1 ถึง 

6 ตุลาคม พ”ศ.2561 ซึ่งมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายท่ัวประเทศเข้าร่วมมากกว่า 150,000 คน โดยมีการ

ส่งสัญญาณบรอดแบรนด์ไปยังโรงเรียนและสถาบันการ

ศึกษาท่ัวประเทศ

 ขั้นตอนที่สอง ท�าการคัดเลือกนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะท่ีมีอีเมลแอดเดรสเป็นของ

ตนเองและแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการที่จัดขึ้น

ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครง

การฯ จ�านวน 12,876 คน

 ข้ันตอนท่ีสาม ท�าการคดัเลอืกตวัอย่างจากนกัเรยีน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน 450 คน จากรายชื่อ

นักเรียนที่มีอีเมลแอดเดรสเป็นของตนเองโดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (systematic sampling)

 ข้ันตอนท่ีสี่ ติดต่อนักเรียนตามอีเมลท่ีเลือกไว้ใน

ขัน้ตอนทีส่าม ด�าเนนิการส่งแบบสอบถามให้ พร้อมทัง้ให้ส่ง

แบบสอบถามท่ีกรอกข้อมูลแล้วซ่ึงใช้เป็นใบตอบรับยืนยัน

การเข้าร่วมด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกลับ 

โดยทั้งหมดนี้จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันเริ่มโครงการคือวันท่ี 

1 ตุลาคม พ.ศ.2561

 ข้ันตอนทีห้่า ท�าการรวบรวมแบบสอบถามทีก่รอก

ข้อมูลแล้วทางอีเมล์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่ง

ได้ผ่านการทดสอบ IOC (Item Objective Congruence) 

กับผู้เช่ียวชาญจ�านวน 3 คน เนื้อหาในแบบสอบถามแบ่ง

เป็นปัจจัยพื้นฐาน ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้ในไอซีที และระดับ

ของการใช้ไอซีทีเพื่อการสร้างโปรไฟล์ การใช้อินเทอร์เน็ต 

การสร้างสื่อดิจิทัลและการน�าความรู ้ท่ีมีปรากฏในโลก

ไซเบอร์ไปใช้ต่อยอดในการสร้างสื่อ โดยแต่ละข้อมีดัชนี 

IOC ไม่ต�่ากว่า 0.67

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจ�านวน 450 

รายน�ามาตรวจสอบความถูกต้อง พบว่ามีจ�านวน 414 ราย
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ที่มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกคนมีอุปกรณ์ไอซีที

ตามที่ก�าหนดและมีอีเมลแอดเดรสเป็นของตนเอง

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณา 

(descriptive statistics) ซึ่งได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ และ

สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ซึ่งได้แก่การ

ทดสอบสถิติไคว์สแควร์/การทดสอบ exact (exact test) 

และMultinomial Logistic Regression (MLR)

ผลกำรวิจัย
ตำรำง 1

ปัจจัยพื้นฐานของประชากร

ปัจจัยพื้นฐำน จ�ำนวน ร้อยละ

เพศ
-ชาย
-หญิง

121
293

29.2
70.8

แผนก
-วิทย์คณิต
-ศิลป์ภาษา/ศิลป์ค�านวณ

364
50

87.9
12.1

โรงเรียน
-รัฐบาล
-เอกชน

341
73

82.4
17.6

ชั้น
-ม.4
-ม.5
-ม.6

15
73
326

3.7
17.6
78.7

เกรดเฉลี่ยสะสม
-ไม่เกิน 2.50
-2.51 แต่ไม่เกิน 3.00
-3.01แต่ไม่เกิน 3.50
-3.51ถึง 4.00

14
103
164
133

3.38
24.88
39.61
32.13

มาจาก
-กทม.+ภาคกลาง+ภาคตะวันตก+ภตะวันออก
-ภาคใต้
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ภาคเหนือ

336
31
25
22

81.2
7.5
6.0
5.3

ครอบครอง (อาจมากกว่าหนึ่งอย่าง)
-สมารท์โฟน
-แท็ปเล็ต
-เดสก์ทอปคอมพิวเตอร์
-โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์

382
57
87
138

92.3
13.7
21.0
33.3
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อาชีพหลักของบิดามารดา
-ข้าราชการ
-พ่อค้า/เจ้าของกิจการ
-พนักงานบริษัทเอกชน
-ครูอาจารย์
-อื่นๆ

67
146
120
13
68

16.2
35.3
29.0
3.1
16.4

 จากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 414 คน พบว่า ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.8) ศึกษาแผนกวิทย์คณิต 

(ร้อยละ 87.9) ในโรงเรียนรัฐบาล (ร้อยละ 82.4) ในช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 78.7) มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

3.0 ขึ้นไป (ร้อยละ 71.74) มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก  

(ร้อยละ 81.2) ในส่วนของการครอบครองเครื่องมือเครื่อง

ใช้ไอซีทีพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.3) เป็นผู้ครอบครอง

สมาร์ทโฟน  และพบว่าร้อยละ 11.1 ของกลุ่มตัวอย่างเป็น

ผู้ครอบครองทั้งโน๊ตบุ๊กและเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ในส่วน

ของอาชีพของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 35.3) มี

อาชีพเป็นพ่อค้าหรือเจ้าของกิจการ

ตำรำง 2

ระดับและลักษณะของการใช้ไอซีที

หัวข้อ จ�ำนวน ร้อยละ

ระดับของการสร้าง profile ของตนเอง

ไม่มีการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง profile ของตนเอง 22 5.3

ใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมสร้างข้อมูลของตัวท่านให้คนอื่นได้รู้จัก 311 75.1

ใช้เฟซบุ๊ก อินสตาแกรมสร้างข้อมูลให้คนอื่นได้รู้จัก เป็นเจ้าของเว็บเพจของตนเองเพื่อสร้างชุมชนที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน

81 19.6

ระดับของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต

ไม่มีการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเสาะหาข้อมูลเลย 2 .5

ใช้ google หรือเสิรช์เอนจ้ินเพื่อหาข้อมูล 49 11.8

มีการดาวน์โหลดคลิป youtube และ music videoนอกเหนือจากการดาวน์โหลดข้อมูล 74 17.9

ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการดาวน์โหลดข้อมูลและคลิปวีดิทัศน์ 289 69.8

ระดับของการสร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์

ไม่ได้สร้างสื่อและไม่ได้เป็นผู้เสพด้วย 18 4.3

ไม่สร้างสื่อ แต่เป็นผู้เสพ 310 74.9

สร้างสื่อแต่ไม่ได้รับความสนใจในแวดวงสังคมออนไลน์ 55 13.3

สร้างสื่อและเป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมออนไลน์ 31 7.5

ระดับการประยุกต์ความรู้ที่มีบนโลกไซเบอร์

ไม่สนใจความรู้ที่มีเผยแพร่บนโลกไซเบอร์ 7 1.7

มีความสนใจความรู้ที่มีบนโลกไซเบอร์และเคยมีการติดตามหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ 218 52.6

น�าความรู้จากสื่อออนไลน์ที่มีไปใช้สร้างและพัฒนาความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล 189 45.7
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีการ

ใช้ไอซีทีเพื่อสร้างโปรไฟล์ของตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ 

และเพื่อประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่บนโลกไซเบอร์ ท้ังนี้ร้อยละ 

94.7 ของกลุ่มตัวอย่าง มีการสร้างโปรไฟล์ ของตนเอง โดย

ร้อยละ 19.6 มีระดับการใช้ Facebook, Instagram สร้าง

ข้อมูลของตัวเองให้คนอื่นได้รู้จัก และเป็นเจ้าของเว็ปเพจ

ของตนเองเพื่อสร้างชุมชนที่มีความสนใจในเร่ืองเดียวกัน  

ในส่วนระดับของการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต พบว่า

กลุ่มตัวอย่างเกินกึงหนึ่งนอกจากใช้อินเทอร์เน็ตไปเพื่อหา

ข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดคลิปต่างๆ แล้ว ยังใช้เพื่อการติดต่อ

สือ่สารสงัคมออนไลน์ ในส่วนของการสร้างสือ่ดจิทัิลเผยแพร่

พบว่าระดับการใช้จะอยู่ในระดับต�่า ท้ังนี้เพราะส่วนใหญ่  

(ร้อยละ 79.2) ไม่สร้างสื่อแต่จะเป็นผู้เสพสื่อ มีเพียงหนึ่ง

ในห้าของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นท่ีมีการสร้างสื่อ ในส่วนระดับ

ของการประยุกต์ความรู้ที่มีบนโลกไซเบอร์นั้นอยู่ในระดับ

สูงเพราะกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความสนใจความรู้ท้ัง

หลายท่ีมีเผยแพร่บนโลกไซเบอร์ และเกือบครึ่งหนึ่งที่ได้

มีการน�าความรู้จากสื่อออนไลน์ที่มีไปใช้สร้างและพัฒนา

ความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล

ตำรำง 3

เปรียบเทียบการใช้ไอซีทีของกลุ่มตัวอย่าง

หัวข้อ ภำค เพศ ระดับชั้น ประเภท
โรงเรียน

แผนกที่เรียน

การสร้าง profile ของตนเอง ไม่แตกต่างกัน** แตกต่างกัน* แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน**

การใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ต

แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน**

การสร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่
ทางสังคมออนไลน์

ไม่แตกต่างกัน** แตกต่างกัน* แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน**

การประยุกต์ความรู ้ ท่ีมีบน
โลกไซเบอร์

ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน** ไม่แตกต่างกัน**

หมายเหตุ:-*ทดสอบด้วยไคว์สแควร์ ** ทดสอบด้วย Fisher’s exact test กรณี expected frequency ในแต่ละเซลล์มีค่า
ต�่ากว่า 5

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบการ

ใช้ไอซีทีของกลุ่มตัวอย่าง จ�าแนกตามเพศ ภาค ระดับช้ัน 

ประเภทโรงเรียน และแผนกที่เรียน (ผู้วิจัยมิได้น�าข้อมูล 

GPA และอาชีพหลักของบิดามารดามารวมด้วย เนื่องจาก 

GPAของกลุ่มตัวอย่างมีค่าใกล้เคียงกันมาก ในส่วนอาชีพ

หลักของบิดามารดาน้ันก็พบว่าราวสองในสามมีความ

เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ส่วนอาชีพอื่นๆ มีเป็นส่วนน้อย)

 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้ตารางที่ 3 พบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่มาจากภาคที่ต่างกันมีความแตกต่างกันในการ

ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตก

ต่างกันมีความแตกต่างกันในการสร้างโปรไฟล์ของตนเอง

และในการสร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ กลุ่ม

ตัวอย่างที่เรียนอยู่ในระดับชั้นต่างกันมีความแตกต่างกัน

ในการสร้างโปรไฟล์ของตนเองและในการสร้างส่ือเดิจิทัล

เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาใน

ประเภทโรงเรียนท่ีแตกต่างกันมีความแตกต่างกันในการ

ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยพื้นฐำนกับระดับของกำร

ใช้ไอซีที

 ในส่วนนี้ผู ้วิจัยต้องการศึกษาว่ามีความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับระดับของการใช้ไอซีทีหรือไม่ 

ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดลักษณะของบุคคลที่

เอื้ออ�านวยต่อการต่อยอดการใช้งานด้านไอซีที ตัวอย่าง

เช่นหากพบว่าการมีอุปกรณ์บางอย่างที่มีผลต่อระดับของ

การใช้ไอซีทีเพื่อการสร้างสื่อ หรือเพื่อประยุกต์ความรู้ที่มี

บนโลกไซเบอร์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจต้องหาทางผลัก

ดันให้มีอุปกรณ์เช่นนั้นให้ได้

 ถ้าก�าหนดให้ปัจจัยพื้นฐานเป็นตัวแปรต้น และ

ระดับของการใช้ไอซีทีเป็นตัวแปรตาม จะเห็นว่าตัวแปร



218 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ตำรำง 4

ผลจากการพยากรณ์โดยใช้ multinomial logistic regression

ตัวแปรตำม Likelihood
Ratio
tests

Goodness-
of-fit

Pseudo R-
square

ตัวแปรอิสระ
ที่ค่ำ sig.<0.05

ควำมน่ำเชื่อถือ
ของกำรพยำกรณ์

การสร้างprofile ของ
ตนเอง

ค่าsig.
=.077

P e a r s o n - ค ่ า 
sig.=.547
D e v i a n c e -
ค่าsig.=1.000

Coxand 
Snell:.106
Nagelkerke:.141
McFadden:.081

            -
            -
            -

- 7 5 . 6 % ( b y 
chance)*
-75.8% (โดย MLR)

การใช้ประโยชน์จาก
อินเทอร์เน็ต

ค่าsig
.=.075

P e a r s o n - ค ่ า 
sig.=1.000
D e v i a n c e -
ค่าsig.=1.000

Cox and 
Snell:.148
Nagelkerke:.182
McFadden:.095

            -
            -
            -

- 6 6 . 6 4 % ( b y 
chance)*
-70.8%(โดย MLR)

การสร ้างสื่อดิ จิทัล
เผยแพร ่ทางสังคม
ออนไลน์

ค่าsig.
=.003

P e a r s o n - ค ่ า 
sig.=.065
D e v i a n c e -
ค่าsig.=1.000

Cox and 
Snell:.182
Nagelkerke:.226
McFadden:.123

         เพศ - 7 2 . 5 6 % ( b y 
chance)*
-75.4%(โดยMLR)

การประยุกต์ความรู้ที่
มีบนโลกไซเบอร์

ค่าsig.
=.000

P e a r s o n - ค ่ า 
sig.=1.000
D e v i a n c e -
ค่าsig.=1.000

Cox and 
Snell:.169
Nagelkerke:.216
McFadden:.121

Smartphone
Tablet

- 6 0 . 8 3 % ( b y 
chance)*
-63.8%(โดยMLR)

สัดส่วนที่สามารถเดาได้ถูกต้องโดยไม่ใช้แบบจ�าลองใดๆ = ผลบวกของสัดส่วนยกก�าลังสอง
*สัดส่วนความถูกต้องในการพยากรณ์(by chance)ที่ค�านึงถึงความแปรปรวน=สัดส่วนที่สามารถเดาได้ถูกต้องโดยไม่ใช้แบบ
จ�าลองใดๆ*1.25

ตามในที่นี้เป็นตัวแปรแบบจัดประเภท (categorical 

variable) ดังน้ันเทคนิคทางสถิติที่สามารถน�ามาใช้ได้แก่ 

discriminant analysis หรอื MLR (multinomial logistic 

regression) ในที่นี้ผู้วิจัยขอเลือก MLR เนื่องจากไม่ได้มี

ข้อสมมติฐานใดๆ เกี่ยวกับ normality, linearity หรือ 

homogeneity of variance ของตัวแปรอิสระเหมือนกับ

เทคนิคอื่นเช่น discriminant analysis

 ผลจากการใช ้  mul t inomia l  log i s t i c  

regression โดยก�าหนดให้ตัวแปรอสิระประกอบด้วยตวัแปร

นามบัญญัติ 10 ตัว (สายที่เลือกเรียน เพศ ระดับชั้นที่เรียน 

ประเภทของโรงเรียน ภาคที่โรงเรียนต้ังอยู่ การเป็นเจ้า 

ของสมาร์ทโฟน การเป็นเจ้าของแทปเล็ต การเป็นเจ้าของ

โน๊ตบุก๊คอมพิวเตอร์ การเป็นเจ้าของเดสก์ทอปคอมพวิเตอร์ 

อาชีพหลักของผู้ปกครอง) ตัวแปรที่มีค่าต่อเนื่อง (G.P.A) 

เพือ่ประเมนิความแม่นย�าในการพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม 

มีแสดงตามตารางที่ 4 ซึ่งพบว่าการน�าตัวแปรอิสระเข้ามา

ช่วยอธิบายความผันผวนของตัวแปรตามในประเด็นการ

สร้างสื่อดิจิทัลเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ และในประเด็น

การประยกุต์ความรูท่ี้มบีนโลกไซเบอร์ แต่ไม่สามารถอธบิาย

ความผันผวนของตัวแปรตามในประเด็นการสร้างโปรไฟล์

ของตนเอง และในประเดน็การใช้ประโยชน์จากอนิเทอร์เนต็

 เนื่องจากสัดส่วนความถูกต้องในการพยากรณ์ 

(by chance) มีค่าต�่ากว่าสัดส่วนความถูกต้องในการ

พยากรณ์โดยใช้ MLR (การสร้างสือ่ดจิทิลัเผยแพร่ทางสงัคม

ออนไลน์-72.56 % <75.4% และการประยุกต์ความรู้ที่มี

บนโลกไซเบอร์-60.83%<63.8%) ดังนั้นแบบจ�าลองนี้้มี

ประสิทธิภาพและสามารถเอาไปใช้ในการพยากรณ์ตัวแปร
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ตามจากตัวแปรอิสระได้

 เนือ่งจากอปุกรณ์ไอซทีทีีม่อียูม่ข้ีอจ�ากดัในตวัของ

มนัเอง ตวัอย่างเช่นหากมสีมารท์โฟนอย่างเดียวอาจสามารถ

สร้างสื่อในรูปวิดิโอคลิปออกเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์

แต่มีข้อจ�ากัดในการน�าสื่อที่มีเผยแพร่อยู่แล้วมาปรับ การ

จะต่อยอดงานและความรูท้างดจิทิลัต้องอาศยัโน๊ตบุค๊และ/

หรือเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้วิจัยจึง

ใช้การประยุกต์ที่มีในโลกไซเบอร์เป็นตัวแปรตาม ส่วน

ตัวแปรต้นมีการตัดเครื่องมือไอซีทีท่ีเป็นสมารท์โฟนและ

แท็ปเล็ทออกไป ผลท่ีเกิดข้ึนแสดงได้ดังนี้

ตำรำง 5

เปรียบเทียบผลจากการพยากรณ์การประยุกต์ความรู้ท่ีมีบนโลกไซเบอร์โดยใช้ MLR

ค่ำสถิติ จ�ำกัดเครื่องมือไอซีทีเฉพำะโน๊ตบุ๊ค
และ/หรือเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์

เครื่องมือไอซีทีทั้ง 4อย่ำง
(จำกตำรำง 4)

Likelihood Ratio tests ค่า sig=0.005 ค่า sig.=0.000

Goodness-of-fit Pearson-ค่า sig.=1.000
Deviance-ค่า sig.=1.000

Pearson-ค่า sig.=1.000
Deviance-ค่า sig.=1.000

ตัวแปรอิสระที่ค่า sig.<0.05 Notebook
PC

Smartphone
Tablet

 ผลของตารางที่ 5 สอดรับสมเหตุสมผลกับความ

เป็นจริง ทั้งน้ีเพราะการเรียนรู้จากโลกไซเบอร์และการน�า

ความรู้ไปต่อยอดจะท�าได้ดีก็ต่อเมื่อมีอุปกรณ์ไอซีทีที่เป็น

โน๊ตบุ๊กและ/หรือเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์

 ในบรรดากลุ่มตัวอย่างที่มีการน�าความรู้จากสื่อ

ออนไลน์ที่มีไปใช้สร้างและพัฒนาความรู้ในการสร้างสื่อ

ดิจิทัลจ�านวน 189 คนพบว่าร้อยละ 93.6 ของผู้ที่มีสมารท์

โฟนอย่างเดียวมีการน�าความรู้จากสื่อออนไลน์ไปใช้สร้าง

และพัฒนาความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล ร้อยละ 100 ของ

ผู้ที่มีโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจมีสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ท

ใช้มีการน�าความรู้จากสื่อออนไลน์ไปใช้สร้างและพัฒนา

ความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล และร้อยละ 100 ของผู้ท่ีมี 

โน๊ตบุ๊กและเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจมีสมารท์โฟน

ด้วยมีการน�าความรู้จากสื่อออนไลน์ไปใช้สร้างและพัฒนา

ความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล นี่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าไอ

ซีทีที่เหมาะสมที่สุดที่น�าไปใช้ต่อยอดงานสร้างสรรค์ทาง

ดิจิทัลต้องเป็นโน๊ตบุ๊คและ/หรือเดสก์ทอปคอมพิวเตอร์

เป็นหลักเท่านั้น

กำรอภิปรำยผล
 ผลการวิจัยประเด็นระดับของการสร้าง profile 

ของตนเองพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการใช้Facebook, 

Instagram สร้างข้อมูลของตนเองให้คนอื่นได้รู้จักมากที่สุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเฟื่องฟ้า หิรัญกาญจน์ (2556) ท่ี

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีการใช้ facebook มากท่ีสุดเช่น

กัน ในส่วนของระดับการใช้อินเทอร์เน็ตพบว่านักเรียนส่วน

ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารสังคมออนไลน์นอก

เหนือจากการดาวน์โหลดข้อมูลและคลิปวิดีโอ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของเฟื่องฟ้า หิรัญกาญจน์ (2556) และ Efita 

& Wiranata (2015) ท่ีพบว่านักเรียนและนักศึกษาส่วน

ใหญ่มีการติดต่อสื่อสารออนไลน์เป็นกิจวัตรประจ�าวัน โดย

มีจุดประสงค์ในการเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพ่ือพูด

คุยกับเพื่อน

 หากยึดถือวันที่เกิดเป็นเกณฑ์ กลุ่มดิจิทัลเนทีฟใน

งานวิจัยนี้จะมีอายุต�่ากว่าดิจิทัลเนทีฟในงานวิจัยของ Efita 

& Wiranata (2015), Kennedy&Fox (2013), Watson 

(2013 ) ซ่ึงเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และRapetti 

& Cantoni (2010) ซึ่งเป็นดิจิตัลเนทีฟที่จบการศึกษาแล้ว

และท�างานอยู่ แม้จะมีอายุน้อยกว่า แต่งานวิจัยนี้แสดงให้

เห็นว่า ดิจิทัลเนทีฟในวัยเยาว์ของไทยไม่ได้เป็นแค่ผู้บริโภค

เนือ้หาแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่มกีารเรยีนรูต่้อยอด มกีารสร้าง

สื่อดิจิทัลของตนเอง โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ใน

โลกไซเบอร์ไปประยุกต์ใช้สรรค์สร้างสื่อ มีลักษณะของการ

ใช้ไอซีทีในระดับท่ีมีความซับซ้อน (sophistication) มาก

ขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยที่พบว่าดิจิทัลเนีฟที่เป็นนักเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมรีะดบัของการประยกุต์ความรูท้ี่

มีบนโลกไซเบอร์ในระดับสูง โดยกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด

มีความสนใจความรู้ทั้งหลายที่มีเผยแพร่บนโลกไซเบอร์ 

และเกือบคร่ึงหน่ึงที่ได้มีการน�าความรู้จากสื่อออนไลน์ท่ี

มีไปใช้สร้างและพัฒนาความรู้ในการสร้างสื่อดิจิทัล และ

พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ความรู้ที่มีบน

โลกไซเบอร์กับเครื่องมือไอซีทีที่เป็นโน๊ตบุ ๊กและ/หรือ

เดสก์ทอปคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

 1. ภาครัฐควรก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการใช้ไอซทีี

ที่เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในรูปของการให้สินเชื่อเพื่อ

ซื้อคอมพิวเตอร์ในอัตราดอกเบี้ยต�่าและเงื่อนไขผ่อนช�าระ

ยาวผ่านธนาคารของรัฐ โดยเริ่มที่ครอบครัวของเยาวชนที่

บิดามารดาอยู่ในฐานะที่จะสามารถผ่อนช�าระได้ เช่น นัก

ธุรกิจ ครู ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้

นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีในการผลิตวีดิทัศน์

คลิปหรือสร้างสรรค์งานสื่อได้มากข้ึน

 2. ภาคธุรกิจที่เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งมีคณะ

วิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเกมส์และดิจิทัล

มีเดียสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีเป็นดิจิทัลเนทีฟ

นี้ได้โดยการเข้าไปแนะแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ให้พวกเขาเห็นว่าอาชีพด้านนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่น่า

สนใจ หางานได้ง่าย รายได้ดีไม่แพ้หลายอาชีพ พร้อมทั้ง

ช้ีให้เด็กเหล่านี้เห็นว่างานด้านนี้ไม่มีข้อจ�ากัด ความส�าเร็จ

อยู่ท่ีการฝึกฝน และการจินตนาการ

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาdigital literacyของกลุ่มดิ

จิทัลเนทีฟท่ีเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเปรียบ 

เทียบกับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

 2. ควรท�าการศึกษากลยุทธ์ของครูอาจารย์ที่ใช้

ในโรงเรียนท่ีประกอบด้วยดิจิทัลเนทีฟโดยเฉพาะโรงเรียน

ท่ีประกอบด้วยนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ของนักศึกษาพยาบาลทั้งก่อนและหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชนเป็นครั้งแรก ประชากรเป็นนักศึกษา

พยาบาลชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 128 คน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามสุขภาวะทางจิตวิญญาณใน

นักศึกษาพยาบาล ตรวจสอบค่าความเที่ยงในนักศึกษาพยาบาล 30 คน ได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 

0.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่าก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชนเป็นครั้งแรก นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยรวม

อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมายและ

เป้าหมายในชีวิต รองลงมา คือ ด้านการมีจิตขั้นสูง และน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่นและสิ่ง

แวดล้อมอย่างเหมาะสม ส่วนหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชนเป็นครั้งแรก พบว่านักศึกษาพยาบาลมีสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่าด้านท่ีมีคะแนนสูงสุด คือ ด้านการ

รับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต รองลงมา คือ ด้านความเช่ือ ศรัทธา และปฏิบัติตามค�าสอนในศาสนา และ

ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะ

สม ดังนั้น สถาบันการศึกษาพยาบาลควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูงข้ึน

ค�ำส�ำคัญ: สุขภาวะทางจิตวิญญาณ, นักศึกษาพยาบาล

Abstract

 This study is descriptive research is aimed to study spiritual well-being of nursing students 

on the pre and post period of the first nursing practicum in patient ward and community. The  

participants were 128 nursing students who studying in 2nd year, generation 51, academic year 

2017. The instruments used in this study consisted of 2 parts (1) Demographic data and (2) the 

Nursing students’ spiritual well-being questionnaire.The instruments was tested for reliability in 30  

nursing students using Cronbach’alpha coefficient, which yielded the value of .70. Data analysis by  

กำรศึกษำสุขภำวะทำงจิตวิญญำณในนักศึกษำพยำบำล
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descriptive statistics: frequency, percentage, average, and standard deviation. The result revealed 

that the participants had the overall of spiritual well-being were high level on the pre period of the 

first nursing practicum in patient ward and community (µ = 4.15, SD = 0.35). The highest score was 

the perception of value, meaning and goals of life (µ = 4.38, SD = 0.46). The secondary sequence 

was the ultimate mind (µ = 4.24, SD = 0.45). The smallest scores was the appropriate interaction with 

own self, other, and environment (µ = 3.86, SD = 0.38). The participants had the overall of spiritual  

well-being were high level on the post period of the first nursing practicum in patient ward and community  

(µ = 4.21, SD = 0.35). The highest score was the perception of value, meaning and goals of life  

(µ = 4.42, SD = 0.46). The secondary sequence was the fait and religious adherence (µ = 4.32, SD  

= 0.50) and the life satisfaction (µ = 4.32, SD = 0.40). The smallest scores was the appropriate  

interaction with own self, other, and environment (µ = 3.83, SD = 0.45). Accordingly, the  

nursing educational institutions must develop practicum process which promotes the appropriate  

interaction with own self, other, and environment for nursing students in order to high spiritual  

well-being

Keywords: spiritual well-being, nursing students

บทน�ำ
 จิตวิญญาณเป็นมิติหนึ่งของสุขภาพซ่ึงมีความ

ส�าคัญต่อบุคคล เพราะเป็นส่วนเชื่อมโยงประสานทุกมิติให้

มกีารท�างานทีส่มดุลกนัและเชือ่มโยงสมัพนัธ์ระหว่างตนเอง 

ผู้อื่น และธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีพลวัตรไม่คงท่ี 

(ประเวศ วะสี, 2547) โดยทัศนีย์ ทองประทีป (2552) ให้

ความหมายของสุขภาวะทางจิตวิญญาณว่า หมายถึง ภาวะ

ที่บุคคลมีความสมดุลหรือความพึงพอใจในการด�าเนินชีวิต

ของตน มีความสุข มีศรัทธา และปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ี

ตนนบัถอื เข้าถงึคณุค่าของการเกดิมาเป็นมนษุย์ มคีวามรกั

และเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์อื่น ตระหนักในคุณค่า

ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถด�ารงตนได้อย่าง

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

แสดงถึงการไม่ได้รับการตอบสนองด้านจิตวิญญาณ ท�าให้

บุคคลนั้นไม่สามารถรับรู ้และเกิดความสุขอย่างแท้จริง 

ขาดความสมบูรณ์ในตนเอง มีความรู้สึกบกพร่อง ขาดสิ่ง

ยึดเหน่ียวจิตใจ สิ้นหวัง ท้อแท้ ขาดขวัญและก�าลังใจท่ีจะ

ด�าเนินชีวิตต่อไป มักปรากฏมีพฤติกรรมก้าวร้าว แยกตัว 

ซึมเศร้า ซ่ึงสาเหตุที่ท�าให้จิตวิญญาณของบุคคลเสียสมดุล

ได้ เช่น สถานการณ์ตึงเครียด การเผชิญกับความเจ็บป่วย 

ความผิดหวังในชีวิต เป็นต้น (อวยพร ตัณมุขยกุล, 2533 

อ้างตามปาริชาต ชูประดิษฐ์, 2556)

 นกัศกึษาพยาบาลเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นช่วงรอยต่อระหว่าง

วยัรุน่ตอนปลายและวยัผูใ้หญ่ตอนต้น ต้องปรบัตวัอย่างมาก

ในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการเรียนเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ

ในอนาคต ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาพยาบาล 

เช่น การเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ การฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้ง

การปรับตัวกับสภาพสังคมใหม่ในสถาบัน และแหล่งฝึก 

ล้วนส่งผลให้นกัศกึษาพยาบาลเกดิความเครยีด (วไลลกัษณ์ 

พุ่มพวง, 2559) และมีความสุขในการเรียนค่อนข้างน้อยจน

อาจลาออกกลางคันได้ (ธนพล บรรดาศักดิ์, กนกอร ชาว

เวียง, และนฤมล จันทรเกษม, 2560) โดยเฉพาะนักศึกษา

ช้ันปีท่ี 2 พบว่ามีความเครียดในระดับสูง (กมลรัตน์ ทอง

สว่าง, 2560) และมีความสุขน้อยกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจาก

เรียนทฤษฎีค่อนข้างหนัก และเริ่มฝึกปฏิบัติงานบนหอ

ผู้ป่วยเป็นครั้งแรกซ่ึงนักศึกษายังไม่เคยมีประสบการณ์ 

เมื่อต้องเผชิญงานบนหอผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้ปฏิบัติจริงจึง

รู ้สึกกลัวความผิดพลาด ต้องปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ 
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สร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย บุคลากรทีมสุขภาพ อาจารย์

นิเทศ และเพื่อนนักศึกษาที่ร่วมฝึกด้วยกัน (อมรรัตน์ ศรี

ค�าสุข, วิภาพร วรหาญ, และวิพร เสนารักษ์, 2554) รวม

ทั้งการพักผ่อนน้อยเพราะต้องเตรียมตัวขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 

(ศิริจิตร จันทร และธัญลักษณ์ บรรลิขิตกุล, 2555) หาก

นักศึกษาเผชิญความเครียดไม่เหมาะสมจะเสี่ยงต่อการ

เกิดปัญหาทางจิตได้ ซึ่งในทางตรงกันข้ามหากนักศึกษา

มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณที่สมดุลจะเป็น

แหล่งพลังงานทางบวกที่ช่วยให้ปรับตัวต่อความเครียดได้

ดี (Jafari, Dekandari, Eskandari, Najafi, Heshmati, 

& Hoseinifar, 2010)

 จากการทบทวนการศึกษาสขุภาวะทางจิตวญิญาณ

ในนักศกึษาพยาบาลทีผ่่านมาในต่างประเทศ ซาว เชยีงและ

เชน (Hsiao, Chiang, & Chian, 2009) พบว่านักศึกษา

พยาบาลไต้หวันมีพฤติกรรมส่งเสรมิสขุภาพด้านจิตวญิญาณ

ระดับปานกลางเกี่ยวกับความเชื่อในความหมายของการมี

ชีวิตอยู่ การได้ติดต่อกับบุคคลอื่น เช่นเดียวกับนักศึกษา

พยาบาลประเทศอิหร่านที่พบว่ามีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

อยู่ในระดับปานกลาง (Abbasi, Farahani-Nia, Mehrdad, 

Givari, & Haghani, 2014) ในประเทศตะวันตก พบว่า

นักศึกษาตระหนักรู ้จิตวิญญาณในระดับสูง ประเด็นที่

ส�าคัญที่สุด ได้แก่ จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของการ

เป็นมนุษย์และหากปราศจากจิตวิญญาณบุคคลนั้นจะขาด

ความสมบูรณ์หรือขาดความเป็นองค์รวม (Tiew, Creedy, 

& Chan, 2012) ส่วนในประเทศไทยพบว่าความฉลาดทาง

จิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 - 4 อยู่ในระดับ

ปานกลาง และเมื่อจ�าแนกรายชั้นปี พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 

4 มีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงที่สุด อาจเน่ืองมาจาก

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนและการฝึกภาคปฏิบัติมามากกว่าชั้นปีอื่น ๆ  

มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ดี (ธนพล 

บรรดาศักดิ์, กนกอร ชาวเวียง, และนฤมล จันทรเกษม, 

2561) และข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาพยาบาลช้ันปี

ที่ 3 จ�านวน 20 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ซึ่งกลุ่มน้ีผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมในภาค

ทฤษฎีและมีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานมาแล้วระยะหนึ่ง 

พบว่า นักศึกษาให้ความส�าคัญต่อจิตวิญญาณ แต่นักศึกษา

ส่วนใหญ่สะท้อนว่ายังไม่สามารถดูแลจิตวิญญาณได้ดี และ

จิตวิญญาณของตนเองยังขาดสมดุลเนื่องจากอยู่ในบริบท

การเรียนท่ีเกิดความเครียด ท�าให้ไม่สามารถจัดการจิตใจ

และอารมณ์ได้ (วรวรรณ จันทวีเมือง และทรงฤทธิ์ ทอง

มีขวัญ, 2559)

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดการ

ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 ตามแนวทางของสถาบันพระบรมราชชนก 

โดยเน้นการพยาบาลบนพื้นฐานการดูแลแบบเอื้ออาทร 

(Caring) และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ก�าหนดให้

ทุกวิชาทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสอด

แทรกการดูแลอย่างเอื้ออาทร (วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สงขลา, 2555) และมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (กลุ่มกิจการนักศึกษา, 

2560) โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ผ่านการ

เรียนภาคทฤษฎี และจะต้องข้ึนฝึกภาคปฏิบัติในหอผู้ป่วย

และชุมชนเป็นครั้งแรกใน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) วิชาปฏิบัติ

หลกัการและเทคนคิการพยาบาล 2) วชิาปฏบิตักิารพยาบาล

บุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 1 และ 3) วิชาปฏิบัติการสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย (วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี สงขลา, 2555) ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอน

ภาคปฏิบัติจึงสนใจศึกษาเรื่องสุขภาวะทางจิตวิญญาณใน

นักศึกษาพยาบาล โดยศึกษาในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 

2 ช่วงก่อนและหลังการข้ึนฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและ

ชมุชนเป็นครัง้แรก เนือ่งจากก่อนขึน้ฝึกปฏบิตังิานนกัศกึษา

ผ่านภาคทฤษฎีในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งเมื่อวิเคราะห์แล้ว

พบว่าสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพมิติจิตวิญญาณ

ของนักศึกษา และการขึ้นปฏิบัติงานครั้งแรกนี้เป็นไปตาม

หลักสูตรนี้ด้วย รวมทั้งการขึ้นฝึกปฏิบัติงานครั้งแรกเป็น

สถานการณ์ที่นักศึกษาเครียดและต้องปรับตัวอย่างมาก

ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาขาดสุขภาวะทาง

จิตวิญญาณได้ ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนสร้าง

เสริมสุขภาพด้านจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพื่อศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลทั้งก่อนและหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย

และชุมชนเป็นครั้งแรก
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยน�าแนวคิดและองค์ประกอบ

ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ วรวรรณ จันทวีเมือง 

(2559) มาใช้เป็นกรอบแนวคิด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

 สขุภาวะทางจิตวญิญาณ หมายถงึ ภาวะทีบ่คุคลรบั

รู้ถึงคุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม มี

ความเชื่อ ศรัทธา และปฏิบัติตามหลักธรรมค�าสอนของ

ศาสนา มีจิตขั้นสูง ได้แก่ การเสียสละ มีเมตตา กรุณา ท�า

ประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กตัญญูต่อ

ผู้มีพระคุณ จิตที่มีสติ สมาธิ และปัญญา มีภาวะจิตท่ีรู้ตื่น

และเบิกบานกับการท�าหน้าที่ มีความพึงพอใจในชีวิต และ

ยอมรบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติได้  และแบ่งองค์ประกอบ

ของสุขภาวะทางจิตวิญญาณไว้ 5 ด้าน ดังนี้

 1. การรับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายใน

ชีวิต เมื่อจิตได้รับการพัฒนาให้รับรู้และเข้าใจในคุณค่าและ

ความหมายของการมีชีวิตอยู่ ส่งผลให้เกิดความตระหนักรู้

ต่อคุณค่าและความหมายในการด�ารงอยู่ของตนเอง ผู้อื่น

และทุกสิ่งรอบตัว บุคคลจะเกิดความสุข มีความสมดุล

ระหว่างคุณค่าในชีวิต เป้าหมายในชีวิต ความเช่ือ และ

สัมพันธภาพระหว่างตนเองและผู้อื่น และมีความรับผิด

ชอบต่อชีวิตตนเอง

 2. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่ง

แวดล้อมอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 2 ทิศทาง คือ แนว

ตั้งและแนวราบ โดยแนวตั้งเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กับความเชื่อ ศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติ ส่วนแนวราบ

เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ท่ี

เกีย่วข้องกบัความตระหนักรูใ้นตนเอง ความรกั ความศรทัธา 

การให้อภัย การมีความหวัง และก�าลังใจในการด�าเนิน

ชีวิต รวมทั้งการให้คุณค่าและท�านุบ�ารุงสัมพันธภาพกับผู้

อื่น ปฏิสัมพันธ์ทั้ง 2 ทิศทางนี้ท�าให้รู้สึกถึงความกลมกลืน

ระหว่างตนเอง ผู้อื่น ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ

 3. ความเชื่อ ศรัทธา และการปฏิบัติตามค�าสอน

ในศาสนา ซึ่งอาจเป็นศาสนา ศาสดา พระเจ้า หรือสิ่งท่ีมี

อ�านาจนอกเหนอืตนเอง เมือ่จติใจของบคุคลได้สมัผสักบัสิง่

ทีย่ดึมัน่และเคารพสงูสดุและปฏบิตัติามสิง่นัน้ ท�าให้รูส้กึถงึ

ความกลมกลืนของส่วนลึกภายในจิตใจต่อสิ่งยึดมั่น และ

การมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีหลักธรรมค�าสอนของ

ศาสนาเป็นเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต ท�าให้

เกิดความสงบ คลายความทุกข์ มีความเข้าใจชีวิตหรือโลก

ตามความเป็นจริง มีความเข้มแข็งในการเผชิญภาวะวิกฤต

ในชีวิต ใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้คุณค่า

 4. การมีจิตข้ันสูง คือ จิตท่ีลดความเห็นแก่ตัว มี

ความรัก เมตตา กรุณา แบ่งปัน เก้ือกูลต่อเพื่อนมนุษย์และ

สิ่งอื่น มุ่งกตัญญูรู้คุณ เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน

ตน ท�าความดีหรือประโยชน์เพื่อผู้อื่น สิ่งอื่น และสิ่งรอบ

ตัว และจิตมีความรู้ตื่นและเบิกบานกับการท�าหน้าที่ เป็น

จิตท่ีมีความสุข สงบ มีสติ สมาธิ ปัญญา ท�าให้เกิดความ

สุขท่ีประณีตลึกซ้ึง

 5. ความพึงพอใจในชีวิต เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจ

ธรรมชาติของชีวิต รู้สึกภาคภูมิใจและพึงพอใจในสภาพ

ความเป็นจริงของชีวิตตนเอง มีความพึงพอใจในเป้าหมาย

และการปฏิบัติเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ พึงพอใจในความ

สัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ธรรมชาติ และสิ่งนอกเหนือตนเอง 

สามารถท�าใจยอมรับต่อสถานการณ์ในชีวิตท่ีเกิดขึ้นได้ 

ท�าให้บุคคลสามารถเข้าถึงความจริง ความดี และความ

งดงามของทุกสิ่งรอบตัวได้

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
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วิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (des 

criptive design) เพื่อศึกษาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ

นักศึกษาพยาบาล ซึ่งมีวิธีการด�าเนินวิจัย ดังนี้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากร คอื นกัศกึษาพยาบาลศาสตรบณัฑติชัน้

ปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รุ่นที่ 51 ปี

การศึกษา 2560 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน

เป็นครั้งแรก จ�านวน 128 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดย

มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นนักศึกษาพยาบาล ศาสตร

บัณฑิตชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 51 ปีการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 

วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 1 และ

วิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย 

ซ่ึงเป็นการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชนเป็นครั้ง

แรก

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ

 เคร่ืองมือการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลซึ่งปรับจาก

แบบสอบถามสุขภาวะจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล  

(วรวรรณ จันทวีเมือง, 2559) โดยปรับค�าถามข้อที่  

39-40 ให้มีข ้อความสอดคล้องกับประสบการณ์ของ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก 

ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบ

ด้วย เพศ อายุ รายรับต่อเดือน การจัดการความเครียด การ

ประสบเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ บุคคลใกล้ชิดที่สามารถ

ปรึกษาได้ และเหตุผลในการเลือกเรียนพยาบาล

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ของนักศึกษาพยาบาล ประกอบด้วยข้อค�าถามจ�านวน 40 

ข้อ ได้แก่ ค�าถามเชิงบวก 37 ข้อ และค�าถามเชิงลบ 3 ข้อ 

แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการรับรู้คุณค่า 

ความหมายและเป้าหมายในชีวิต 2) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม 3) ด้านความเชื่อ 

ศรัทธา และการปฏิบัติตามค�าสอนในศาสนา 4) ด้านการ

มีจิตข้ันสูง และ 5) ด้านความพึงพอใจในชีวิต ลักษณะข้อ

ค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s 

scale)

 การแปลผลคะแนนสุขภาวะทางจิตวิญญาณ แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์การพิจารณา ตามช่วงคะแนน 

(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) ช่องความกว้างของข้อมูล 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต�่าสุด =  5 - 1

                 จ�านวนช้ัน              5                    

                                          =  0.8

 การแปลความหมายค่าของคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีค่า

อยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

คะแนนค่าเฉลี่ย           ระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

4.51 - 5.00                         ระดับสูงสุด

3.51 - 4.50                         ระดับสูง

2.51 - 3.50                         ระดับปานกลาง

1.51 - 2.50                         ระดับต�่า

1.00 - 1.50                         ระดับต�่าสุด

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัย

 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ของนกัศกึษาพยาบาลไปทดสอบค่าความเชือ่มัน่ในนกัศกึษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแห่งหนึ่งที่อยู่ใน

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้ และที่

มีคุณสมบัติคล้ายกับประชากรในการวิจัยครั้งนี้ จ�านวน 30 

คน แล้วน�ามาค�านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

โดยใช้สตูรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ได้ความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.7 

จากนั้นจึงน�าไปใช้จริง

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 1. ผู ้วิจัยท�าหนังสือถึงผู ้อ�านวยการ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เพื่อขอความร่วมมือ

 2. ผู้วิจัยแนะน�าตัวกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และการพิทักษ์สิทธิ จากนั้นให้นักศึกษา

พยาบาลเซ็นใบยินยอมให้ความร่วมมือในการท�าวิจัยและ

เอกสารพิทักษ์สิทธิการวิจัย

 3. ประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน
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เป็นครั้งแรกพร้อมกันทั้งหมดในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย

ของการเรียนภาคทฤษฎีเพ่ือลดปัจจัยแทรกซ้อนจากการ

วิจัย โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบสอบถาม

สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล

 4. ประเมินสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลหลังสิ้นสุดการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและ

ชุมชนเป็นครั้งแรกพร้อมกันทั้งหมด ในวันศุกร์สัปดาห์

สุดท้ายของการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อลดปัจจัยแทรกซ้อนจาก

การวิจยั โดยใช้แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป และแบบสอบถาม

สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล

 5. หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามทั้งหมดแล้วน�า

ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

กำรด�ำเนินกำรขอกำรรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์

และกำรพิทักษ์สิทธิ

 โครงการวจัิยนีไ้ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สงขลา รหัสจริยธรรมการวิจัย คือ BCNSK 11/2561 

และผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์นักศึกษาพยาบาล โดยแนะน�า

ตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอความร่วมมือใน

การเก็บข้อมูล และให้ข้อมูลการรักษาความลับโดยจะน�า

เสนอผลการวิจัยในภาพรวมเชิงวิชาการเท่านั้น เพื่อช่วยให้

นักศึกษาพยาบาลรู้สึกเป็นอิสระ ปลอดภัย ไว้วางใจ หลัง

จากนั้นเมื่อนักศึกษาพยาบาลยินยอมก็ให้ลงลายมือชื่อใน

ใบพิทักษ์สิทธิ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามปัญหาหรือข้อ

สงสัย หากมีค�าถามใดที่ไม่สะดวกใจที่จะตอบก็มีสิทธิ์ใน

การไม่ตอบค�าถามได้รวมท้ังเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการ

วิจัยได้ ซ่ึงการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจัยจะไม่มีผลก

ระทบใด ๆ  ต่อนักศึกษาพยาบาล และข้อมูลท้ังหมดจะถูก

ท�าลายทั้งหมดใน 1 ปี ภายหลังจากที่ผลการวิจัยได้รับการ

เผยแพร่แล้ว

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 1. วิ เคราะห์ข ้อมูลท่ัวไป โดยใช ้ค ่าความถี่  

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

 2. วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาวะทางจิตวิญญาณ โดย

ใช้ค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(SD)

ผลกำรวิจัย
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.1 

มีช่วงอายุระหว่าง 18-20 ปี มากท่ีสุด ร้อยละ 68.8 รายรับ

ต่อเดือนมากกว่า 3,000 บาท ร้อยละ 95.3 ใช้วิธีจัดการ

กับความเครียดท้ัง 2 วิธี คือ แก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหาและ

หาวิธีผ่อนคลายอารมณ์ มากท่ีสุด ร้อยละ 82 เคยประสบ

เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ ร้อยละ 50 และไม่เคยประสบ

เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ ร้อยละ 50 มีบุคคลใกล้ชิดที่

สามารถปรึกษาได้ ร้อยละ 96.1 และมีความสมัครใจใน

การเลือกเรียนพยาบาล มากท่ีสุด ร้อยละ 89.1

 ส่วนท่ี 2 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน

เป็นครั้งแรก ดังตารางท่ี 1

ตำรำง 1

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม      (n= 128)

สุขภำวะทำงจิตวิญญำณของนักศึกษำพยำบำล µ SD ระดับ

1. ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต 4.38 0.46 สูง

2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่นและ ส่ิง
แวดล้อมอย่างเหมาะสม

3.86 0.38 สูง

3. ด้านความเชือ่ ศรทัธา และปฏบิตัติามค�าสอนในศาสนา 4.23 0.51 สูง

4. ด้านการมีจิตข้ันสูง 4.24 0.45 สูง

5. ด้านความพึงพอใจในชีวิต 4.15 0.41 สูง

รวม 4.15 0.35 สูง
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ตำรำง 2

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลโดยรวม      (n= 128)

สุขภำวะทำงจิตวิญญำณของนักศึกษำพยำบำล µ SD ระดับ

1. ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต 4.42 0.46 สูง

2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่นและ ส่ิง
แวดล้อมอย่างเหมาะสม

3.83 0.45 สูง

3. ด้านความเชือ่ ศรทัธา และปฏบิตัติามค�าสอนในศาสนา 4.32 0.50 สูง

4. ด้านการมีจิตขั้นสูง 4.31 0.43 สูง

5. ด้านความพึงพอใจในชีวิต 4.32 0.40 สูง

รวม 4.21 0.35 สูง

ตำรำง 3

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการข้ึนฝึกปฏิบัติ

งานในหอผู้ป่วยและชุมชนเป็นครั้งแรก  (n= 128)

สุขภำวะทำงจิตวิญญำณของนักศึกษำพยำบำล ก่อนกำรขึ้นฝึกปฏิบัติงำนฯ หลังกำรขึ้นฝึกปฏิบัติงำนฯ

µ SD µ SD

1. ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต 4.38 0.46 4.42 0.46

2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่นและ สิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม

3.86 0.38 3.83 0.45

3. ด้านความเชื่อ ศรัทธา และปฏิบัติตามค�าสอนในศาสนา 4.23 0.51 4.32 0.50

4. ด้านการมีจิตขั้นสูง 4.24 0.45 4.31 0.43

5. ด้านความพึงพอใจในชีวิต 4.15 0.41 4.32 0.40

รวม 4.15 0.35 4.21 0.35

 จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาพยาบาลมีคะแนน

เฉลี่ยสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู ่ในระดับสูง  

(µ = 4.15, SD = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน

ที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมาย

และเป้าหมายในชีวิต (µ= 4.38, SD= 0.46) รองลงมา 

คือ ด้านการมีจิตขั้นสูง (µ= 4.24, SD = 0.45) และน้อย

ท่ีสุด คือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเอง ผู้อื่นและส่ิง

แวดล้อมอย่างเหมาะสม(µ=3.86, SD=0.38)

 ส่วนท่ี 3 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลหลังการข้ึนฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยและชุมชน

เป็นครั้งแรก ดังตารางท่ี 2

 จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาพยาบาลมีคะแนน

เฉลี่ยสุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู ่ในระดับสูง  

(µ = 4.21, SD = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน

ที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมาย

และเป้าหมายในชีวิต (µ =4.42, SD=0.46) รองลงมา คือ 

ด้านความเชื่อ ศรัทธา และ ปฏิบัติตามค�าสอนในศาสนา 

(µ = 4.32, SD = 0.50) และด้านความพึงพอใจในชีวิต 

(µ = 4.32, SD = 0.40) ด้านท่ีน้อยท่ีสุด คือ ด้านการมี

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตนเอง ผูอ้ืน่และสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะ

สม (µ = 3.83, SD =0.45)

 ส่วนท่ี 4 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษา

พยาบาลก่อนและหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย

และชุมชนเป็นครั้งแรก ดังตารางท่ี 3
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 จากตารางที่ 3 พบว่าก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานฯ 

นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ย สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

โดยรวมอยู่ในระดับสูง (µ = 4.15, SD = 0.35) และหลัง

การขึ้นฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ย

สุขภาวะทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู ่ในระดับสูงเช่นกัน  

(µ = 4.21, SD = 0.35) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าก่อน

การขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุด คือ ด้านการ

รับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายในชีวิต (µ= 4.38, SD 

= 0.46) รองลงมา คือ ด้านการมีจิตขั้นสูง (µ= 4.24, SD 

= 0.45) และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (µ = 3.86, SD 

= 0.38) และหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน ด้านที่มีคะแนนสูง

ที่สุด คือ ด้านการรับรู้คุณค่า ความหมายและเป้าหมายใน

ชีวิต (µ = 4.42, SD = 0.46) รองลงมา คือ ด้านความเช่ือ 

ศรัทธา และปฏิบัติตามค�าสอนในศาสนา (µ = 4.32, SD 

= 0.50) และด้านความพึงพอใจในชีวิต (µ = 4.32, SD 

= 0.40) และน้อยที่สุด คือ ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม (µ = 3.83, 

SD =0.45)

กำรอภิปรำยผล
 จากผลการวิจัยสุขภาวะทางจิตวิญญาณของ

นักศึกษาพยาบาลทั้งก่อนและหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน

ในหอผู้ป่วยและชุมชนเป็นครั้งแรก พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง อธิบายได้ว่า

 1. นักศึกษาพยาบาลอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจาก

วัยรุ่นตอนปลายสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงวัยท่ีมีความ

ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณเกี่ยวกับการเข้าใจตนเอง ให้

ความส�าคัญกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีความสนใจ

สังคม และความจริงในชีวิตว่าเกิดมาเพื่ออะไร เป็นผล

ให้พยายามเข้าใจ เรียนรู้ และยอมรับในตนเอง ท�าให้จิต

วิญญาณเติบโตขึ้นได้ (Carson & Green, 1992)

 2. คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาพยาบาลที่มี

ส่วนส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณในระดับสูงได้ 

ในช่วงก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติงานฯ ดังนี้

     2.1. เพศ นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง ซ่ึงเพศหญิงเป็นผู้ที่รับรู้ภาวะอารมณ์ของตนได้ดีกว่า

เพศชาย มีการแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจ มีน�้าใจ

ช่วยเหลือเก้ือกูล และมีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าเพศ

ชายในทุก ๆ ด้าน ท�าให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ได้ดี สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ส่งผล

ให้มีแนวโน้มเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูง (วิลัยพร 

นุชสุธรรม, 2559) สอดคล้องกับซาวและคณะ (Hsiao et 

al., 2010) พบว่านักศึกษาพยาบาลเพศหญิงมีสุขภาวะทาง

จิตวิญญาณสูงกว่าเพศชาย เช่นเดียวกับจาฟาริและคณะ 

(Jafari et al., 2010) พบว่านักศึกษาพยาบาลเพศหญิงมี

สุขภาวะทางจิตวิญญาณสูงกว่าเพศชายเนื่องจากเพศหญิง

มีบทบาทที่ถูกคาดหวังจากคนในสังคม มีประสบการณ์ชีวิต

ท่ีหลากหลายและมีวิธีเผชิญความเครียดท่ีดีกว่าเพศชาย

 2.2. อาย ุนกัศกึษาพยาบาลส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 

18-20 ปี อยู่ในช่วงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น เป็นวัยที่สามารถ

รับรู ้อารมณ์ และความต้องการของตนเอง รวมถึงการ

แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีความ

ฉลาดทางอารมณ์ด้านดีเก่ียวกับการควบคุมตนเองสูงกว่า

ปกติ สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สงบ และมีความพึง

พอใจในชีวิต ส่งผลให้มีแนวโน้มเป็นผู้มีสุขภาวะทางจิต

วิญญาณสูง (วิลัยพร นุชสุธรรม, 2559) สอดคล้องกับซาว

และคณะ (Hsiao et al., 2010) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ นักศึกษาพยาบาลที่

มีอายุมากกว่ามีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูงกว่านักศึกษา

พยาบาลที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่งอายุที่เพิ่มขึ้นบ่งบอกถึงการ

เติบโตภายในของบุคคลที่สามารถเผชิญและแก้ไขปัญหา

หรือเหตุการณ์วิกฤติในชีวิตได้ดี รวมท้ังสามารถสร้างแรง

จูงใจของตนเองและขยายไปสู่ผู้อื่นได้

 2.3. รายรับ นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีรายรับ

ต่อเดือนมากกว่า 3,000 บาท ซ่ึงปัญหาด้านการเงินเป็น

สิ่งท่ีท�าให้เกิดความยุ่งยากใจ โดยเฉพาะรายได้ท่ีไม่เพียง

พอในครอบครัวจะน�าไปสู่ความเครียดและอาจมีผลต่อสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษาพยาบาล (จิณห์จุฑา ชัย

เสนา และคณะ, 2558) สอดคล้องกับอมรรัตน์ ศรีค�าสุข 

และคณะ (2554) พบว่านักศึกษาพยาบาลท่ีมีรายรับเพียง

พอต่อค่าใช้จ่ายมคีวามสขุโดยรวมสงูกว่านกัศกึษาพยาบาล

ท่ีมีรายรับไม่เพียงพอ และกลุ่มนี้มีแนวโน้มท่ีจะมี สุขภาวะ

ทางจิตวิญญาณสูงกว่าด้วย

 2.4. การจัดการความเครียด นักศึกษาพยาบาล

ส่วนใหญ่จัดการความเครียด 2 วิธี ร่วมกัน ได้แก่ 1) แก้ไข

ท่ีสาเหตุของปัญหา และ 2) หาวิธีผ่อนคลายอารมณ์ ซึ่ง
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การจัดการความเครียดโดยมุ่งแก้ไขที่สาเหตุของปัญหา

เป็นการใช้กระบวนการแก้ปัญหา เลือกวิธีที่จะจัดการ

สถานการณ์โดยมุ่งไปที่ต้นเหตุของปัญหา วิธีนี้จะช่วยลด

ความตึงเครียดของตนเองและสิ่งกระตุ้นเพราะมีการปรับ

เปลี่ยนกระบวนการคิดให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง 

ส่วนการจัดการความเครียดโดยมุ่งเน้นอารมณ์หรือหาวิธี

ผ่อนคลายอารมณ์เป็นเพยีงการบรรเทาความเครยีดเท่านัน้ 

ไม่ได้จัดการปัญหาโดยตรง (Lazarus & Folkman, 1984) 

สอดคล้องกับปาริชาต ชูประดิษฐ์ (2556) พบว่า นักศึกษา

พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการเผชิญและจัดการปัญหา

อุปสรรคหรือวิกฤติต่าง ๆ ในชีวิตได้ดี จะมีความเข้มแข็ง 

รู้สึกท้าทายที่จะด�าเนินชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้ และ

เป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่จะมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูง

 2.5. การประสบเหตุการณ์ในชีวิต การเติบโตของ

จิตวิญญาณเป็นผลลัพธ์จากการประสบเหตุการณ์ในชีวิต 2 

ประเภท ได้แก่

     2.5.1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะ

เหตุการณ์ในเชิงลบ เช่น ภาวะเจ็บป่วย การสูญเสียบุคคล

อันเป็นที่รัก บุคคลจะเกิดการตอบสนองและก้าวผ่าน

เหตุการณ์เหล่านั้นได้ ท�าให้มีการเติบโตของจิตวิญญาณ 

ท�าให้เข้มแข็งมากขึ้น สามารถท�าสิ่งที่เหนือกว่าเดิม รู้สึก

อิสระในการตัดสินใจเลือกและด�าเนินชีวิต (Cavendish, 

Luise, Bauer, Gallo, Horne, Medefinde, & Russa, 

2001) การศึกษานี้พบว่านักศึกษาพยาบาลทั้งเคยประสบ

เหตุการณ์ในชีวิตทางลบ และไม่เคยประสบเหตุการณ์ใน

ชีวิตทางลบ ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาพยาบาลอยู่ใน

ช่วงการสอบปลายภาค ซึ่งมีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิง

ลบ ผลกระทบเชิงบวก คือ กระตุ้นให้นักศึกษา วางแผน

ชีวิตตนเอง เตรียมความพร้อมก่อนสอบ อีกทั้งได้รับก�าลัง

ใจจากคนรอบข้าง ส่วนผลกระทบเชิงลบ คือ รู้สึกเครียด 

ท้อแท้ หมดก�าลังใจ แต่เมื่อผ่านการสอบมาได้นักศึกษา

พยาบาลจะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและภาค

ภูมิใจในตนเองที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคมาได้

    2.5.2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจฝึก

ปฏิบัติ โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง 

และสะท้อนคิดอย่างต่อเนื่องท�าให้นักศึกษาพยาบาลเรียน

รู้ได้เป็นอย่างดี และเกิดปัญญา เข้าใจความเป็นจริงของ

ชีวิต (ปรียา แก้วพิมล, เยาวณี จรูญศักดิ์, ทิพมาศ ชิณวงศ์,  

โสนัม เล็บซา, พินนภา ยงเกียรติไพบูรณ์, และอุไรรัตน์ 

หน้าใหญ่, 2555) สอดคล้องกับประเวศ วะสี (2550) กล่าว

ว่าการเรียนรู้ท�าให้จิตวิญญาณพัฒนาข้ึนได้ โดยนักศึกษา

พยาบาลในงานวิจัยนี้มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงตาม

หลักสูตรการเรียนการสอน วิธีการสอน และกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา จงึอาจ

ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูงข้ึนได้ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้

  2.5.2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนการ

สอน นกัศกึษาพยาบาลในงานวจิยันีก้�าลงัศกึษาในหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ที่มี

ปรัชญาของหลักสูตรเน้นการดูแลแบบเอื้ออาทร (Caring) 

จัดการเรียนการสอนมุ่งให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน 

ผู้เรียน บุคคล ครอบครัว และชุมชน ด้วยวิธีการท่ีหลาก

หลาย เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญภายใต้บรรยากาศของความ

เอื้ออาทร การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดทักษะในการปฏิบัติการ

พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพและระบบคุณภาพ เกิดจิต

บริการ รักสถาบันและรักวิชาชีพ (วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี สงขลา, 2555)

  2.5.2.2 วิธีการสอน ในภาคทฤษฎี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เน้นให้นักศึกษามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การสาธิตและ

สาธิตย้อนกลับ การพัฒนานวัตกรรม การแสดงบทบาท

สมมติ การสะท้อนคิด เป็นต้น (วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี สงขลา, 2560)

  2.5.2.3 กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร วทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

ส่งเสริมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เช่น การออก

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน ซึ่งท�าให้นักศึกษาเกิดการดูแล

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เปิดโลกกว้าง เข้าใจชีวิตและ

ความเป็นจริงของชีวิตมากข้ึน มีความรักและเมตตา เรียน

รู้ท่ีจะท�าประโยชน์ให้ผู้อื่น (กลุ่มกิจการนักศึกษา, 2560) 

นอกจากนี้ กิจกรรมประจ�าวันของนักศึกษาพยาบาลจะ

มีการประชุมช่วงค�่าเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และอาจารย์เวร

ประจ�าวันจะอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเพื่อส่ง

เสริมให้นักศึกษามีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

 2.6. การมีบุคคลใกล้ชิดที่สามารถปรึกษาได้ 

นกัศกึษาพยาบาลส่วนใหญ่มบีคุคลใกล้ชดิทีส่ามารถปรกึษา
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ได้ คือ เพื่อนสนิทและครอบครัว ซึ่งครอบครัวมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ นักศึกษาท่ี

อยู่ในครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวกันจะมีสุขภาวะทาง

จิตวิญญาณดีกว่านักศึกษาที่อยู่ในครอบครัวที่มีลักษณะ

ตรงกันข้าม (Hsiao et al., 2010) นอกจากนี้ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได้จัดให้นักศึกษาทุกคนมี

อาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้าเรียน ท�าหน้าที่ดูแล ให้ค�า

ปรึกษานักศึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตอย่างต่อ

เนื่องจนส�าเร็จการศึกษา อีกทั้งมีการจัดโครงการครอบครัว

คุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา

ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้นักศึกษามี

ความผูกพันกับอาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกในบ้าน เกิด

เป็นเครือข่ายทางสังคมภายในวิทยาลัยที่จะช่วยสนับสนุน

ให้นักศึกษามีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น (กลุ่มกิจการ

นกัศกึษา, 2560) ซึง่อาจส่งเสรมิให้จิตวญิญาณของนกัศกึษา

สูงขึ้นได้

 2.7 ความสมัครใจในการเลือกเรียนพยาบาล 

อมรรัตน์ ศรีค�าสุข, และคณะ (2554) พบว่านักศึกษา

พยาบาลที่เลือกเรียนพยาบาลด้วยความสมัครใจมีความ

สุขโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่เลือกเรียนด้วยความไม่สมัครใจ 

นักศึกษาพยาบาลในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่มีความสมัครใจ

ในการเลือกเรียนพยาบาล ซึ่งอาจส่งเสริมให้จิตวิญญาณ

ของนักศึกษาสูงขึ้นได้

 3. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสิ่งรอบตัว มีส่วน

ส่งเสรมิให้นักศกึษาพยาบาลเกดิการพฒันาจติวญิญาณหลงั

การขึ้นฝึกปฏิบัติงานให้สูงขึ้นได้ ดังนี้

    3.1 อาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติ เป็นผู้ท่ีมีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และการปรับตัวของนักศึกษา

พยาบาล อาจารย์ผูส้อนทีเ่ป็นต้นแบบทีดี่ เอือ้ให้นกัศกึษาใฝ่

หาความรู้และประสบการณ์ตรง คอยกระตุ้นและให้โอกาส

นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ก�าลังใจ รับฟังนักศึกษา

อย่างเข้าใจ ประคับประคองให้นักศึกษาผ่านพ้นอุปสรรค

ต่าง ๆ  ไปได้ มีส่วนพัฒนาให้นักศึกษามีก�าลังใจ มีความเข้ม

แข็งภายในตนเอง มีแรงจูงใจในการเรียน รู้สึกสนุกสนาน 

ลดความเครียดในการเรียนและลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะ

สม (อมราพร สุรการ, 2558) ซึ่งการขึ้นฝึกปฏิบัติงานครั้ง

แรกนี้ พบว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในขณะฝึก

ปฏิบัติงานด้วยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทรโดยยึด

มั่นในคุณธรรม จริยธรรม ชี้แนะให้นักศึกษาตระหนักถึง

ความแตกต่างของบุคคลและค�านึงถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เอื้อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ตรง 

ให้ก�าลังใจ รับฟังนักศึกษาอย่างเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือ 

ประคับประคองให้นักศึกษาสามารถผ่านการฝึกปฏิบัติ

งานครั้งแรกไปได้ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 

2560) จงึอาจเป็นผลให้นกัศกึษามสีขุภาวะทางจติวญิญาณ

หลังการข้ึนฝึกปฏิบัติงานสูงข้ึนได้

 3.2 ผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้ป่วยและญาติ นับเป็น

ผู ้สอนทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา ท�าให้นักศึกษาเรียนรู ้

ความเป็นไปของชีวิต เข้าใจและยอมรับเหตุการณ์ท่ีเกิด

ข้ึนในชีวิตได้ดีข้ึน เกิดมุมมองใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงภายใน

จิตใจตนเอง (บุญทิวา สู่วิทย์, 2556) ซ่ึงการฝึกปฏิบัติครั้ง

นี้ นักศึกษาได้พบเจอท้ังกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิด

ปัญหาสุขภาพ และกลุ่มป่วยภาวะวิกฤติ และเรื้อรัง ท�าให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจบริบทการเจ็บป่วย และน�าสู่ความ

เข้าใจในชีวิต สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน

ชีวิต จึงอาจส่งผลให้นักศึกษามีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูง

ข้ึนได้

 3.3 พยาบาลท่ีปฏิบัติงานในแหล่งฝึก เป็นผู้ที่เอื้อ

ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งผลให้นักศึกษา

เกิดการเรียนรู้ที่ปลอดภัย รู้สึกไว้วางใจ เชื่อมโยงตนเองเข้า

กบัสิง่รอบตวั เกดิการเรยีนรูอ้ย่างเป็นองค์รวมทีไ่ม่แยกส่วน 

เรียนรู้ชีวิต เข้าใจผู้อื่นมากข้ึน และมีจิตวิญญาณที่เติบโต

ขึ้น (บุญทิวา  สู่วิทย์, 2556) การฝึกปฏิบัติการพยาบาลคร้ัง

นี้ นักศึกษาได้ปฏิบัติงานร่วมกับพยาบาลที่มีประสบการณ์

การท�างานหลากหลายและมีสัมพันธภาพเชิงช่วยเหลือท่ีดี 

จึงอาจเป็นผลให้นักศึกษามีจิตวิญญาณสูงข้ึนได้

 ท้ังนี้ ในช่วงก่อนการข้ึนฝึกปฏิบัติงานพบว่า

นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ ด้านการมี

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตนเอง ผูอ้ืน่และสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะ

สมน้อยท่ีสุด เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายข้อ พบว่าข้อ

ที่มีคะแนนต�่าที่สุด คือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดข้าพเจ้าเช่ือว่า

เกิดจากผู้อื่นมากกว่าตนเอง (µ = 3.35, SD = 1.19) และ

ข้าพเจ้ามักไม่มั่นใจที่จะมอบหมายงานให้กับผู้ที่มีแนวทาง

ในการท�างานแตกต่างกับข้าพเจ้า (µ = 2.98, SD = 1.13) 

ซึ่งอาจเป็นผลจากบริบทการเรียนภาคทฤษฎีที่นักศึกษา

พยาบาลต้องเรียนอย่างหนัก วิชาส่วนใหญ่ยากและซับ

ซ้อนมากขึ้น การท�างานร่วมกันในห้องเรียนบางรายวิชา

มีปัญหาการแบ่งกลุ่ม และการสื่อสารไม่เข้าใจท�าให้เกิด



232 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ความขัดแย้งกัน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 

2560) สิ่งเหล่านี้ท�าให้รู้สึกเครียดกดดัน และไม่มั่นใจใน

การท�างานร่วมกับผู้อื่น และอาจส่งผลให้สุขภาวะทางจิต

วิญญาณด้านน้ีมีคะแนนน้อยที่สุดได้

 ในช่วงหลังการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน พบว่านักศึกษา

พยาบาลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณด้านการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างตนเอง ผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมน้อย

ที่สุดเช่นกัน เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายข้อ พบว่าข้อ

ที่มีคะแนนต�่าที่สุด คือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดข้าพเจ้าเชื่อ

ว่าเกิดจากผู้อื่นมากกว่าตนเอง (µ=2.39, SD =1.22) และ

ข้าพเจ้ามักไม่มั่นใจที่จะมอบหมายงานให้กับผู้ที่มีแนวทาง

ในการท�างานแตกต่างกับข้าพเจ้า (µ = 3.07, SD =1.14) 

อาจเนื่องจากการที่นักศึกษาอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมท่ี

ท�าให้เกิดความเครียดและกดดัน ได้แก่ การเจ็บป่วยที่แตก

ต่างกันของผู้ป่วยแต่ละราย ความต้องการดูแลของผู้ป่วย 

อปุกรณ์ทางการแพทย์ทีท่นัสมยั ไม่คุ้นชนิ การนิเทศงานและ

มอบหมายงานของอาจารย์ที่คาดหวังให้นักศึกษาสามารถ

ปฏิบัติได้ อีกทั้งแพทย์เจ้าของไข้และพยาบาลในแหล่ง

ฝึกที่นักศึกษาต้องติดต่อประสานงานและท�างานร่วมกัน  

(ลัดดาวัลย์ แดงเถิน, 2558) และนักศึกษาได้รับมอบหมาย

ให้ดูแลกรณีศึกษารายบุคคลเป็นส่วนใหญ่ท�าให้นักศึกษา

มุ่งความสนใจเฉพาะผู้ป่วยที่ตนเองได้รับมอบหมาย ซึ่ง

อาจท�าให้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นน้อยลง และไม่มั่นใจในการ

ท�างานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ การท่ีนักศึกษาไม่มีเวลา

ส่วนตวัในการท�ากจิกรรมนอกหลกัสตูรหรอืสิง่ท่ีชอบ เพราะ

ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ฝึกปฏิบัติงานอย่างหนัก (วไลลักษณ์ 

พุ่มพวง, 2559) จึงอาจท�าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในตนเองลด

ลง ซ่ึงสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลให้สุขภาวะทางจิตวิญญาณด้าน

นี้มีคะแนนน้อยท่ีสุดได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัยครั้งนี้

 สถาบันการศกึษาพยาบาลควรพฒันากระบวนการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมี

ปฏิสัมพันธ์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะ

สมเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณสูง

ขึ้น

 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป

 ควรน�าข้อมลูนีเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันาโปรแกรม

การสร้างเสรมิสขุภาวะทางจติวญิญาณแก่นกัศกึษาพยาบาล

ทีข่ึน้ฝึกปฏบิตังิานเป็นครัง้แรก ซึง่ควรเน้นการมปีฏสิมัพนัธ์

ต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผล

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติฯ และ (3) น�าเสนอผลลัพธ์ของปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

ของสถาบันนิติฯ การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามถามผู้มารับบริการ 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงอนุมาน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 15 คน ผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการ 8 คน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า (1) ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเห็นว่า หน่วยงาน มีภารกิจครอบคลุมงานให้

บริการอย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการมากที่สุด คือ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองลงมาได้แก่ ด้านภาวะผู้น�า ด้านเครือข่ายและด้านสื่อสาร

มวลชน และความรวดเร็ว ความโปร่งใส ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ (3) พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า ด้านเครือ

ข่าย ด้านสื่อสารมวลชน และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ โดยปัจจัยด้านภาวะผู้น�ามีผลต่อความรวดเร็วในการให้บริการ ปัจจัยด้านเครือข่ายมีผลต่อความรวดเร็ว

และความพึงพอใจในการให้บริการ ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชนและปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลต่อความโปร่งใส 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ คือ พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา 

ให้บริการตรวจพิสูจน์ในสาขาที่หลากหลาย

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยการให้บริการ, ประสิทธิภาพ

Abstract

 This research aims to (1) study the service conditions of the Institute of Forensic Science (CIFS) 

(2) To study the factors affecting to the efficiency of service of CIFS and (3) To present the results of 

factors effecting to the efficiency of service of CIFS. The research is divided into 3 parts: Quantitative 
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research were using questionnaire from 400 recipients. Analyze data by inferential statistics including 

t-test, F-test ANOVA. and Correlation. Qualitative research were using in-depth interviews from 15 

persons with knowledge and experience in forensic science and Case study: the opinion of service 

providers and recipients on CIFS’s service by using in-depth interviews with service providers and 

recipients for 8 persons. The results of the research found that 1. Service conditions in this research 

of service providers and recipients agree that the structural service of CIFS divided into 5 parts such 

which were accurate and various branches of forensic service. In additional to the recipients can  

access more conveniently and respond to the need of the recipients efficiency. 2. Factor  

effecting to the efficiency of service of CIFS at a high level is innovation and technology. Follow by  

leadership, network and communication respectively. Moreover, the speed of the around time of 

analysis and the transparency are effect to increase the satisfaction efficiency of the recipients. 3. The 

results of factors that affect service efficiency revealed that four factors were related to the service  

efficiency of CIFS. Leadership factors affect the efficiency of service speed. Network factors affect the  

efficiency, speed and service satisfaction. Mass communication factors and innovation and technology 

factors affect the efficiency of transparency in service, respectively. Guidelines and suggestions for 

increasing service efficiency are personnel development to keep up with changes and apply digital  

technology to benefit, providing inspection services in various fields, responding to the needs that are 

fast, accurate, transparent, as well as organizing the system to be able to provide one-stop service 

and expand to cover all over the country.

Keywords: Factor Effecting of Service, Efficiency of Service

บทน�ำ
 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มี

ภารกจิเกีย่วกบัการตรวจพสิจูน์หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตร์

และทางการแพทย์ประกอบการด�าเนินคดี โดยการก�าหนด

และก�ากบัมาตรฐานของการปฏบิตังิานรวมถงึจรรยาบรรณ

ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงาน

ด�าเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนสร้างความ

เชื่อมั่น ความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 การปฏิบัติงานและการรายงานผลการตรวจ

พิสูจน์น้ัน ต้องเป็นความจริงและปฏิบัติงานด้วยความเป็น

วิทยาศาสตร์อย่างสูงที่สุด ผลจากการตรวจพิสูจน์ต้องมีทั้ง

ผู้ได้รับประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์อยู่เสมอ ในความ

เป็นจริงต้องยอมรับว่ายังมีระยะห่างระหว่างความถูก

ต้องและความยุติธรรมอยู่ การพัฒนาการปฏิบัติงานของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล ต้องอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและกระบวนการ

ท�างานท่ีสามารถทวนสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา โดย

ปัจจุบัน“...การพัฒนาเทคโนโลยีในยุคไซเบอร์ สมาร์ทโฟน 

และอื่นๆ ท�าให้การท�างานด้านนิติวิทยาศาสตร์ก้าวพ้น

กรอบของการเป็นเพียงผู้สนับสนุนกระบวนการยุติธรรม

แต่อย่างเดียว แต่ต้องพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อ

เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง และ

อ�านวยความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นธรรม...” (10 ปี 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์: 2555, น. 27)

 จากการด�าเนินงานการให้บริการตรวจพิสูจน์

ทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน

มาพบว่า ยังมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการ

ให้บริการเมื่อเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงาน

ใกล้เคียงกัน เช่นส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ โรงพยาบาล 
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มหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานด้านการแพทย์ต่างๆ แม้ว่า

หน่วยงานเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งในการปฏิบัติงาน 

โดยถือว่าเป็นหน่วยงานเครือข่ายร่วมในการท�างานท่ีดี แต่

ประเด็นคือ จะมีวิธีการอย่างไรที่จะเพิ่มศักยภาพองค์กรให้

มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของประชาชน

ได้มากที่สุด จึงมีความจ�าเป็นต้องอาศัยเสียงสะท้อนความ

คิดเห็นในมุมมองต่างๆ จากผู้มาใช้บริการและผู้ที่มีความรู้

และประสบการณ์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี

เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นองค์กรในที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

หน่วยงานและประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการให้บริการของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้

บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 3. เพื่อน�าเสนอผลลัพธ ์ของปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 การด�าเนินงานการให้บริการตรวจพิสูจน์ทาง

นิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า 

ยงัมปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัประสทิธภิาพในการให้บรกิาร จะ

มีวิธีการอย่างไรที่จะเพิ่มศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้มากที่สุด 

แนวคิด ทฤษฎีที่น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่

 1. ทฤษฎีความพึงพอใจ โดย Roberts-Lombard 

(2009) และ (Kotler. 1999) กล่าวว่า ความพึงพอใจของ

ผู้บริโภค เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของ

ผู้บริโภคที่ใช้สินค้า หรือบริการ และ ผลลัพธ์ท่ีได้รับจาก

การใช้น้ันจริง หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสูงกว่าความคาด

หวัง ลูกค้านั้นจะเกิดความ พึงพอใจ ถ้าผลลัพธ์นั้นต�่ากว่า

ความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจหรือผิดหวัง 

ดังนั้นความพึงพอใจของผู้บริโภคจึงถูกผลักดันจากความ

คาดหวังที่ได้ของผู ้บริโภค ความคาดหวังจากการได้รับ

บรกิาร และความคดิหวงัทีไ่ด้รบัจากคณุภาพนัน้ ซึง่ Pham, 

& Ahammad (2017) และ Oliver (1997) ศึกษาพบว่า 

ความพึงพอใจเป็นสิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดในการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ซึ่งความพึงพอใจนี้จะเป็นประโยชน์

ต่อผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก และมีความเป็นไปได้ที่จะมี

การบอกต่อให้ผู้อื่นทราบอย่างแพร่หลาย

 2. ทฤษฎภีาวะผูน้�าด้านพฤตกิรรมผูน้�า (Personal 

Behavior Theory) โดย Hersey and Blanchard (1996) 

อธิบายว่า เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าผู้น�าท่ีดีต้องมุ่งงานหรือมุ่งคน

เป็นส�าคญั ผูน้�าทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้ ต้องปรบัพฤตกิรรม

ของตนเองให้เหมาะสมกับบริบทภายในองค์การ ได้แก่ ผู้

ร่วมงาน สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

อีกทั้งบริบทภายนอกองค์การ เช่น นโยบายรัฐบาล การ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ วิวัฒนาการและนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีขีด

จ�ากัดในยุคโลกไร้พรมแดน ความต้องการทางสังคม และ

ท่ีส�าคัญคือ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (Wright, 1998; 

Kathleen, 1998; Sanyal, 1995; Morris & Moberg, 

1994) ซ่ึง Yulk (1998) พบว่าภาวะผู้น�าท่ีมีประสิทธิภาพ

นั้น สามารถประเมินได้จากผลงานท่ีปรากฏ ความพึง

พอใจของผู้ร่วมงาน การได้รับการยอมรับนับถือในตัวผู้

น�า การกระตุ้นหรือสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าใน

อาชีพให้แก่บุคลากร การมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ “ภาวะ

ผู้น�าภายในตัวผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญประการหนึ่ง

ต่อความส�าเร็จขององค์การ เนื่องจากผู้บริหารมีบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการวางแผน การ

สั่งการ การตัดสินใจ และการควบคุมให้บุคลากรภายใน

องค์การปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบกับความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้” (ธนัณฎา ประจงใจ, 

2557, น. 18) องค์การหรือหน่วยงานหนึ่ง ๆ จะประสบ

ความส�าเร็จในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนได้นั้นต้อง

อาศัยหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งจะเกิดจากบุคลิกภาพของผู้น�า 

(Trait Theory) และพฤติกรรมการบริหารจัดการองค์การ

ของผู้น�า (Style Theory) พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลที่

เป็นผู้น�ามีส่วนส�าคัญในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีมีอิทธิพล

ระหว่างผู้น�าและผู้ตาม ในการท่ีจะขับเคลื่อนการปฏิบัติ

งานของคนในกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้

ก�าหนดไว้ร่วมกัน (Yulk, 1998) การบริหารจัดการองค์การ

หรือพฤติกรรมของผู้น�า คือ สิ่งท่ีแสดงถึงความสามารถของ
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ผู้เป็นผู้น�าในการสร้างความเชื่อมั่นที่จะสามารถช่วยเหลือ 

หรอืสนับสนนุการด�าเนนิงานของผูป้ฏบิตัใิห้บรรลผุลส�าเรจ็

ของงานได้ (Martinez, 2005) มีความสามารถในการโน้ม

น้าวจูงใจ ชักน�า ชี้แนะ หรือให้ค�าปรึกษาบุคลากรในหน่วย

งาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่งานหรือภารกิจส�าเร็จลุล่วง

อย่างมปีระสิทธิภาพตามสิง่แวดล้อมหรอืบรบิทขององค์การ

แต่ละแห่ง (สมชัย วรานุกูลรักษ์, 2547) พฤติกรรมผู้น�าจึง

น่าจะมีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

 3. ทฤษฎีเครือข่าย เครือข่าย เป็นรูปแบบความ

สัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยความสัมพันธ์

แบบมีขอบเขตและแบบไม่มีขอบเขต การเชื่อมโยงระหว่าง

ความสัมพันธ์จะช่วยให้มองเห็นเป็นรูปธรรมได้ 3 ลักษณะ 

คือ เครือข่ายแบบแลกเปลี่ยน เครือข่ายการติดต่อส่ือสาร 

และเครือข่ายความสัมพันธ์ในการอยู ่ร่วมกัน รวมพลัง

กันสร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยแต่ละกลุ่มคนหรือ

องค์การต่างเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้เหมือน กัน 

(Boissevain & Mitchell, 1973) การรวมพลังกันท�างาน

น�าไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าหรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละ

องค์กรจะท�างานโดยล�าพงัอย่างโดดเด่ียว (Boissevain and 

Mitchell, 1973) นอกจากนั้น Dijk (2006, pp. 25-26) 

ได้กล่าวไว้ว่า การจัดท�าตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ

ของเครือข่ายสังคมนับเป็นเครือข่ายสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่ง

เป็นระบบย่อยของสังคมที่สนับสนุนโดยเครือข่ายของสื่อ 

(media network) ในทุกระดับ เป็นการรวมพลังกันในการ

สร้างความสัมพันธ์ผ่านการกระท�าสิง่หนึง่สิง่ใดให้ประสบผล

ส�าเร็จร่วมกันตามที่ได้ก�าหนดเป้าหมายไว้ และ ได้ให้หลัก

การความสัมพันธ์ของเครือข่ายแลกเปลี่ยนไว้ ดังนี้ 1) ฝ่าย

หนึง่มคีวามต้องการสิง่ของจากอกีฝ่ายหนึง่ และมคีวามเชือ่

ว่าฝ่ายน้ันมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งของให้กับตน 2) 

สิ่งของที่ต้องการนั้น ต้องได้มาจากผู้ที่มีสิ่งของนั้นจริง ๆ 

และการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะต้องมีความยุติธรรมและ

คงอยู่เท่าที่ทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกว่ามีความยุติธรรมในการ

แลกเปลี่ยน 3) ทั้งสองฝ่ายต้องไม่เคยแลกเปลี่ยนสิ่งของ

ที่ไม่เหมาะสมกัน 

 4. ทฤษฎกีารสือ่สารมวลชน โดยกาญจนา แก้วเทพ 

(2554, น. 120) กล่าวว่า สื่อมวลชนได้เข้ามามีบทบาทใน

การท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางในการเผยแพร่ 

ครอบง�าหรือต่อรองอ�านาจเกี่ยวกับผลประโยชน์เหล่านั้น 

โดยการน�าเสนออุดมการณ์เพื่อตอกย�้า ครอบง�าหรือสกัด

กั้นอุดมการณ์ หรือก่อให้เกิดการเสียเปรียบในสังคมของ

ฝ่ายตรงข้าม สื่อมวลชนจึงเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนอ�านาจ 

เป็นผู้ผลิตอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมแก่สังคม ซึ่งแนวคิด

ทฤษฎีแบบเข็มฉีดยา ธนวดี บุญลือ (2528) อธิบายว่า การ

ไหลของข่าวสารจากสื่อมวลชนไปยังผู้รับสาร ไม่ได้เป็นการ

ไหลแบบขั้นตอนเดียวเสมอไป ซึ่งสามารถจ�าแนกลักษณะ

การไหลของข่าวสารได้ ดงันี ้1) การสือ่สารแบบขัน้ตอนเดยีว 

(One Step Flow Communication) หรือเรียกว่า ทฤษฎี

เข็มฉีดยา (Hypodermic needle theory) 2) การสื่อสาร

แบบสองข้ันตอน (Two Step Flow Communication) 

หรือเรียกว่า ทฤษฎีสื่อสาร 2 จังหวะ (Two Step Flow 

Theory) 3) การสื่อสารแบบหลายข้ันตอน (Multi Step 

Flow Communication) หรือเรียกว่า ทฤษฎีก�าหนด

ระเบียบวาระ (Agenda Setting Theory)

 5. ทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดย Toffler 

(1980) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม

เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือกลไกและเทคนิคต่าง 

ๆ ท่ีมีลักษณะ 3 ประการประกอบกัน ดังนี้ 1) จะต้อง

เป็นการสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ (Creative) และเป็นความคิด

ท่ีสามารถปฏิบัติได้ (Feasible Idea) 2) จะต้องสามารถ

น�าไปใช้ได้ผลจริง (Practical Application) 3) มีการเผย

แพร่ออกสู่ชุมชน (Distribution) นอกจากนี้ Russell, 

Bebell, Dwyer & Connor (2003) พบว่า บุคลากรรุ่น

ใหม่จะมีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีมากกว่ารุ่น

อาวุโส และเป็นที่ปรากฏแล้วว่า การได้รับการสนับสนุน

การใช้เทคโนโลยีจากผู้น�าองค์กร และเป็นนโยบายของ

องค์การ จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยี

ในการปฏิบัติหน้าท่ี และ มีส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้น 

(Potter, 1998; Lloyd – Kolkin & Tyner, 1988)

 6. แนวคิดเกี่ยวมาตรฐานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว (2559) กล่าวถึง หัวใจของความ

ยุติธรรม ว่า คดีท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน มีความรุนแรง ยุ่งยาก 

สลับซับซ้อน ท้าทายความยุติธรรมขึ้นเป็นล�าดับ สังคม

ร้องหาความเป็นธรรม นิติวิทยาศาสตร์จึงถูกน�ามาใช้เพื่อ

คลี่คลายคดี ท่ามกลางความคาดหวังและการตรวจสอบ

จากภาคประชาชน (ฉัตรชัย มังกรแสงแก้ว, 2559, น. 

9) ซ่ึงการสืบสวนสอบสวนทาง นิติวิทยาศาสตร์ สามารถ

ติดตัวตัวผู้กระท�าความผิดได้ และสามารถน�าหลักฐานทาง

นิติวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ประกอบค�าให้การจะช่วย
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เพ่ิมน�้าหนักพยานหลักฐานที่ได้มาเป็นที่ยอมรับในช้ันศาล

ได้ มากยิ่งขึ้น (อมรเทพ พลศึก, 2560, น. 16) การผลัก

ดันองค์กร เพื่อยกระดับองค์กรมุ่งสู่ระบบมาตรฐานสากล

ได้ต้องใช้วิธีการบริหารที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลขององค์กร โดย

ให้ ความส�าคัญกับปัจจัยการผลิตและกระบวนงาน เช่น 

คน เงิน งบประมาณ เครื่องมือ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีจะผลักดัน

ให้บุคลากรมีการพัฒนาทางสมรรถนะ

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

ภำพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

  สภาพการให้บริการของ
  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

  - ผู้ให้บริการ
  - ผู้รับบริการ

  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
  การให้บริการของสถาบัน
  นิติวิทยาศาสตร์

ประสิทธิภาพการให้บริการของ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

  - ด้านความรวดเร็ว
  - ด้านความโปร่งใส
  - ด้านความพึงพอใจของผู้รับ 
    บริการ

  - ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า
  - ปัจจัยด้านเครือข่าย
  - ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน
  - ปัจจัยด้านนวัตกรรมและ  
    เทคโนโลยี

สมมติฐำนกำรวิจัย
 1. ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�า ปัจจัยด้านเครือข่าย 

ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน และปัจจัยด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการ

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

 2. ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้น�า 

ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้านสื่อสาร มวลชน และปัจจัย

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีอย่างน้อย 1 ปัจจัยท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 ใช ้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

me thod )  ใ ช ้ รู ป แบบของกา ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  

(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ควบคู่กัน การวิจัยเชิงปริมาณ

เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม (Questionnaires) วิเคราะห์

ข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

และพรรณนาความ สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ค่า t-test ค่าสมัประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) ส่วน

การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะ

ลกึ (In depth Interview) จากกลุม่ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ 

และประสบการณ์ตรงทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่หลาก

หลายจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้เช่ียวชาญด้านมาตรฐาน

การตรวจพิสูจน์ ด้านห้องปฏิบัติการ ด้านการตรวจสาร

พันธุกรรม DNA การตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ เอกสาร ลายมือ

ชือ่ การตรวจสอบสารเสพตดิ และการตรวจสถานทีเ่กดิเหตุ 

เป็นต้น ซึง่ประเดน็การสมัภาษณ์จะมข้ีอค�าถามทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะที่สอดคล้องกับแบบสอบถามเชิงปริมาณ เช่น สภาพ

การให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปัจจัยท่ีมีความ

ส�าคัญและส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบัน
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นติวิิทยาศาสตร์ ความส�าคัญของผูน้�าองค์กร เครอืข่ายความ

ร่วมมอื ส่ือสารมวลชน นวตักรรมใหม่ๆ และแนวทางในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นต้นเนื่องจากกลุ่มผู้

เชี่ยวชาญในด้านนี้ยังมีไม่มากนักและอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว

ประเทศ จงึเป็นข้อจ�ากดัในการด�าเนนิการสมัภาษณ์อยูบ้่าง

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากร ก�าหนดให้หน่วยการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Unit of Analysis) คือ กลุ่มประชากรที่มาใช้บริการ

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ที่อยู่ใน

พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ

นครนายก โดยใช้ฐานข้อมูลปี 2558 จ�านวน 2,114 คน 

(สถาบันนิติวิทยาศาสตร์, 2558) โดยมาจาก 3 ภาคส่วน 

ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ทั่วไป

 กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในระเบยีบวธิกีารวจัิยเชงิปรมิาณ 

คือ ประชากรที่มาใช้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม ใน 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาครัฐ 

จ�านวน 350 คน ภาคเอกชน จ�านวน 40 คน และภาค

ประชาชนทั่วไป จ�านวน 10 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธี

การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส�าเร็จรูปของทาโร่ ยามา

เน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้

กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 400 คน

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ท่ีใช้ใน

ระเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ กลุม่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความ

เข้าใจ และประสบการณ์ด้านนติิวทิยาศาสตร์ หรอืเกีย่วข้อง

กับงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ท�าการคัดเลือกโดยใช้วิธีเลือก

แบบเจาะจง (Purposive Selection) จ�านวน 15 คน จาก 

3 ภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 10 คน ภาค

เอกชน จ�านวน 3 คน และภาคประชาชนทั่วไป จ�านวน 2 

คน ผู้ให้บริการและผู้รับบริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

8 คน

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 

ประเภท คอื กรอบแนวทางการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth 

Interview Form) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

ตามท่ีได้ติดต่อประสานงานไว้ พร้อมท้ังอธิบาย และช้ีแจง

ในการตอบแบบสอบถาม ในส่วนการสัมภาษณ์ขอความ

อนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นรายบุคคลในช่วง

เวลาท่ีได้นัดหมายไว้กับผู้ให้ข้อมูลตามท่ีเห็นสมควร

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 1. น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากการ

สังเกตการณ์ของแต่ละผู้ให้ข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) และสังเคราะห์สร้างข้อสรุป โดยใช้

รูปแบบอุปนัย (Inductive Method)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด�าเนิน

การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละตัว 

กับตัวแปรตาม ด้วย การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 

และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s  

Correlation)

 ใช้สถิติบรรยาย (Description Statistics) คือ 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน (SD) t-test, F-Test การวิเคราะห์ค่า

ความแปรปรวน และสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์

สัน (Pearson Product Moment Correlation)

ผลกำรวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บรกิารของสถาบนันติวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม 

ผู้วิจัยได้ท�าการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ดังต่อไปนี้

 วัตถุประสงค์ที่ 1 สภาพการให้บริการของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด้านความรวดเร็ว ความโปร่งใส 

และความพึงพอใจของผู้รับบริการ พบว่า ความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.68 โดยในรายข้อที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เชื่อว่าเป็นองค์กรที่ให้ความยุติธรรม

สามารถคานอ�านาจกับหน่วยงานอื่นได้ อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.05 คนในครอบครัวรู้สึกพึงพอใจในการท�างาน 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด คือ ท่านเชื่อมั่นว่าผลที่ได้รับจากการให้บริการเป็น
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ที่น่าพอใจและน�าไปด�าเนินการทางกฎหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.33

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า ปัจจัย

ด้านภาวะผู้น�า ค่าเฉลี่ย = 3.54 (SD=0.99) มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการด้านความรวดเร็ว อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านเครือข่าย  

ค่าเฉลี่ย= 3.48 (SD=0.90) มีผลต่อประสิทธิภาพการให้

บรกิารด้านความรวดเรว็และความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านสื่อสาร

มวลชน ค่าเฉลี่ย= 3.33 (SD=0.85) มีผลต่อประสิทธิภาพ

การให้บริการด้านความโปร่งใส อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ค่าเฉลี่ย = 3.73 (SD= 0.81) มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ให้บริการด้านความโปร่งใสในการให้บริการของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ อย่างนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า 1) ปัจจัย

ด้านภาวะผู ้น�า พบว่า คุณลักษณะของผู ้น�าองค์กรท้ัง 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านพฤติกรรม และด้าน

วิชาการ มีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นและความ

น่าเชื่อถือในมุมมองของประชาชนที่มีต่อองค์กร เพื่อก้าว

ไปสู่มาตรฐาน ผู้น�ามีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้

มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถที่จะชี้น�าให้เดินไป

ตามทิศทางที่ก�าหนด ต้องรักษามาตรฐานการท�างานให้

สูงขึ้น และมีส่วนกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เต็มก�าลัง

ความสามารถ 2) ปัจจัยด้านเครือข่าย แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 

คือ เครือข่ายแบบรวมพลัง และเครือข่ายแบบแลกเปลี่ยน 

การมเีครือข่ายมากท�าให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากกว่า 

จะเป็นตัวช่วยเสริมความต้องการในเรื่องที่ขาดแคลน ช่วย

ให้การตัดสินใจแก้ปัญหาเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เร็วข้ึน ช่วย

ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารราชการและผู้ให้บริการสามารถ

ให้บริการตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน

ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือทั้งระหว่างบุคคลหรือองค์กร เพื่อ

การท�างานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง

สองฝ่าย มีการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนเปรียบเทียบความรู้

ที่มีอยู่เดิมและปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ดีขึ้น 3) ปัจจัยด้านสื่อสารมวลชน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับมหภาค และระดับจุลภาค สื่อสารมวลชนมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานโดยจะช่วยกดดันการท�างานท่ีต้องเร่งให้ข้อมูล

และผลการพิสูจน์หลักฐาน มีส่วนส�าคัญท่ีช่วยสร้างความ

รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการให้บริการของ

องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 

4) ปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 

การเรียนรู้นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี ความพร้อมของ

เทคโนโลยี และความสามารถในการน�าเทคโนโลยีไปใช้ 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทีท่ันสมัย สถาบนันติิวิทยาศาสตร์

เป็นหน่วยงานท่ีต้องมีความพร้อมของเทคโนโลยีสูง มีการ

ตรวจพิสูจน์ที่ได้มาตรฐาน มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไป

ประยกุต์หรอืปรบัใช้ในการปฏบัิตงิานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

5) ผลลัพธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า แนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มาใช้

บริการ คือ พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้บริการ

ตรวจพิสูจน์ในสาขาท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ

ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ามีความโปร่งใส พร้อมทั้งจัดระบบ

งานให้สามารถบริการแบบเบ็ดเสร็จที่เดียวและขยายให้

ครอบคลุมท่ัวประเทศ

กำรอภิปรำยผล
 ผลจากการศกึษาดงักล่าวข้างต้นสามารถอภปิราย

ได้ตามประเด็นศึกษา ดังต่อไปนี้ สภาพการให้บริการของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พบว่า ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

เห็นว่า หน่วยงานท่ีให้บริการ 5 กองของสถาบันฯ มีภารกิจ

ทีค่รอบคลมุงานให้บรกิารอย่างเหมาะสมท�าให้การท�างานมี

ความถูกต้อง ผู้รับบริการเข้าถึงได้สะดวกมากข้ึนและตอบ

สนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นั้น อาจเนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ มีความ

รับผิดชอบและความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติ มีสมรรถนะท่ี

สูง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นธรรม ปราศจาก

อคติ ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง การพัฒนาการปฏิบัติ

งานอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและกระบวนการท�างานที่

สามารถทวนสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา นอกจากนั้น

การส่งวัตถุพยานด้วยตนเองจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

วัตถุพยานจะมีความจะมีความน่าเช่ือถือและตรงกับเป็น

ความจริงมากที่สุด ขณะเดียวกันการจัดส่งวัตถุพยาน



242 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

ทางไปรษณีย์ ถือว่าเป็นการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

บริการไม่ต้องเดินทางมาเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทาง การให้บริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์มีส่วน

ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในองค์กร ท�าให้องค์กรมี

การพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งด้านความถูกต้อง รวดเร็ว และการมี

มาตรฐานสากล มีการก�าหนดมาตรฐานกลางของการตรวจ

ทางนิติวิทยาศาสตร์ และมีการควบคุมดูแลตามมาตรฐาน

โดยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการและบุคคลที่ปฏิบัติ

งาน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาและท�าให้กระบวนการ

ยุติธรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1) ด้านภาวะผู้น�า พบว่า ปัจจัย

ด้านภาวะผู้น�าส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจาก

การบริหารหน่วยงานหรือองค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วย

งานของรัฐบาลหรือเอกชน ปัจจัยหนึ่งที่จะท�าให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานภายในองค์การ คือ 

การมีผู ้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในเชิง

การบริหาร 3 ปัจจัย ได้แก่ การบริหารตนเอง การบริหาร

คน และการบริหารงาน โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารตน

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่ผู้บริหารจ�าเป็นจะต้องมีและสามารถ

สร้างภาวะผู้น�าพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การบริหาร

องค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างน่าภาค

ภูมิใจ ดังแนวคิดที่ Bennis and Nanus (1985) กล่าวว่า 

“… ไม่มีสังคมใด ประเทศใด หรือองค์กรใดที่ปราศจาก

ภาวะผู้น�า (Leadership) ความส�าคัญของภาวะผู้น�าใน

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์นั้นได้รับการยอมรับมาตั้งแต่

มนุษย์สามารถคิดค้นวิธีการจดบันทึกได้...” และยังได้

กล่าวเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นถึงความส�าคัญของภาวะ

ผู้น�าไว้ว่า “หากองค์การขาดเงินทุน ก็อาจกู้ยืมมาได้ หาก

องค์การอยู่ในท�าเลที่ตั้งไม่เหมาะสมก็อาจย้ายที่ตั้งได้ แต่

หากขาดภาวะผู้น�าแล้วองค์การน้ันแทบจะไม่มีโอกาสอยู่

รอดได้เลย” สอดคล้องกับกวี วงศ์พุฒ (2542) กล่าวถึง 

ลกัษณะของผูน้�าทีด่ต้ีองมบีคุลกิภาพ ความรู ้ความสามารถ 

คุณลักษณะทางสังคม และทางกายภาพที่เหมาะสม ได้แก่ 

ความมัง่คงในอารมณ์ ความสามารถในการตดัสนิใจ มคีวาม

คิดสร้างสรรค์ สามารถจูงใจผู้ร่วมงาน เป็นต้น คุณลักษณะ

ภาวะผู้น�าดังกล่าว สอดคล้องกับ (เสนาะ ติเยาว์, 2542, 

189-190) อ้างถึงใน ประภัทศร เหลืองประเสริฐ, 2548) 

ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องกล้าเผชิญความท้าทาย ต่อสู้กับ

ปัญหา อุปสรรค มีพลังผลักดันท่ีพยายามอย่างมุ่งมั่นที่จะ

ท�างานให้ประสบความส�าเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี

การจูงใจผู้ร่วมงานให้เกิดความไว้วางใจ เอาใจใส่ ผูกพันต่อ

ภารกิจหน้าท่ี ตลอดจนความสามารถในการใช้ความคิดใน

เชิงวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาท่ียุ่งยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความรู้ความเข้าใจในการท�างานอย่างลึกซ้ึงด้วย 2) 

ด้านเครอืข่าย สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์

ของสถาบันฯ ไว้ข้อหนึ่งว่า “สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

งานนิติวิทยาศาสตร์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ” การ

ท�างานขององค์กรมีประสิทธิภาพสามารถทัดเทียมกับองค์

กรอื่นๆ และได้รับการยอมรับ ดังท่ีเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์

ศักดิ์ (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส�าคัญของเครือข่าย

ว่ามีองค์ประกอบท่ีส�าคัญ 7 ประการ คือ 1) การรับรู้มุม

มองร่วมกัน (common perception) มีความรู้สึกนึกคิด

และการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุการณ์ท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการ

ด�าเนินกิจกรรมบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ท่ีเกิดข้ึน 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) 

รับรู ้ เข้าใจในทิศทางเดียวกันและการมีเป้าหมายที่จะ

ด�าเนินไปด้วยกันจะช่วยท�าให้ขบวนการเคลื่อนไหวของ

เครือข่ายมีพลัง เกิดเอกภาพและช่วยบรรเทาความขัดแย้ง

อันเกิดจากมุมมองท่ีแตกต่างลงไป 3) การมีผลประโยชน์

และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) 

มีการรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชน์ร่วมท่ีมากเพียง

พอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย 4) การมีส่วนร่วมของ

สมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders  

Participation) สมาชิกในเครือข ่ายควรเสริมสร ้าง

ความสัมพันธ ์ในลักษณะของความเท่าเทียมหุ ้นส ่วน

ของเครือข่ายและควรสานต่อความสัมพันธ์แนวราบ 5) 

กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary  

Relationship) ท�าให้เกิดการประสานผลประโยชน์ร่วมกัน 

การเสรมิสร้างต่อกนันัน้เกดิจากการรวมตวัเป็นเครอืข่ายซึง่

มผีลดมีากกว่าการไม่ร่วมเป็นเครอืข่าย 6) การพึง่พงิร่วมกนั  

(Interdependence) เป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดของ

แต่ละฝ่าย เนื่องจากทุกฝ่ายต่างก็มีข้อจ�ากัดในกระบวนการ

ท�างานและมีความรู้ ประสบการณ์ท่ีแตกต่าง และ 7) การ

ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามด้วย 3) ด้านสื่อสารมวลชน 
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จากความคิดเห็นของผู ้มาใช้บริการต่อปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงยุติธรรม โดยข้อที่มีค่ามากที่สุด คือ การคุย

กันปากต่อปากท�าให้ได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดได้ ซึ่งส่งผล

ท�าให้องค์กรประสบความล้มเหลวในด้านการสื่อสาร ทั้งนี้ 

อาจเนื่องมาจากองค์การยังขาดองค์ความรู ้ความเข้าใจ

ในด้านการสื่อสาร ตลอดจนขาดเครื่องมือในการด�าเนิน

การ สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติรัตน์ นุ่มน้อย (อ้างถึง

ใน Certo, 2000) ที่กล่าวถึง ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ท�าให้

ประสิทธิภาพในการสื่อสารในองค์กรลดลงมาซึ่งมีอุปสรรค

ใหญ่ 2 อย่าง คือ อุปสรรคในระดับมหภาค (Macro  

Barrier) และอุปสรรคระดับจุลภาค (Micro Barrier) ดังนี้ 

1) อุปสรรคในระดับมหภาค (Macro Barrier) เป็นอุปสรรค

ที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของโลกหรือในระดับ

นานาชาติ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิภาพในการ

สื่อสารในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจาก (1) ความต้องการ

ข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มขึ้น (2) ความสลับซับซ้อนของข้อมูล

มีมากขึ้น (3) การใช้ภาษาการติดต่อธุรกิจกันอย่างหลาก

หลายทั่วโลก (4) ขาดการเตรีมความพร้อมส�าหรับองค์

ความรู้หรือแนวคิดใหม่ทางการบริหาร 2) อุปสรรคระดับ

จลุภาค เป็นปัจจยัทีท่�าให้กระบวนการส่งข้อมลูข่าวสารขาด

ประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยต่อวิธีการส่งสารและรับสาร 

อันมีสาเหตุมาจาก (1) ทัศนคติของผู้ส่งสารที่มีต่อผู้รับสาร 

(2) การแทรกแซงกระบวนการติดต่อสื่อสาร (3) ทัศนคติ

ของผู้รับข่าวสารที่มีต่อแหล่งข่าวสาร (4) ความสามารถใน

การรับรู้ของบุคคล (5) ค�าที่มีหลายความหมาย นอกจาก

นั้นธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550) ยังระบุว่าปัญหาในการ

สื่อสาร มี 4 ประการ คือ 1) อุปสรรคในการสื่อสารระหว่าง

เพศหญิงและเพศชาย 2) การสือ่สารแบบการเมอืงทีถ่กูต้อง 

3) การส่ือสารในวัฒนธรรมข้ามชาติ 4) การสื่อสารโดยใช้

เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ 4) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

เป็นกระบวนการเสนอสิ่งใหม่อย่างแท้จริงสู่สังคม โดยการ

เปล่ียนแปลงค่านยิม (Value) ความเชือ่ (Belief) เดมิ ตลอด

จนระบบคุณค่า (Value System) ของสังคมอย่างสิ้นเชิง 

ซึ่งสอดคล้องกับศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวว่า 

นวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างความสะดวก

สบายให้กับผู้ใช้ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านช่องทางการสื่อสาร 

การบริหารจัดการข้อมูล ท�าให้มีประสิทธิภาพพิเศษที่ช่วย

สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ มากข้ึน เช่น 

การส่งอีเมล (E-Mail) การจัดท�าตารางนัดหมาย ปฏิทิน 

การถ่ายภาพ ฟังเพลง ฯลฯ เป็นต้น และตรงกับวีระ สุภา

กิจ (2539) กล่าวว่า ผู้ใดท่ีสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้

ก่อน ถูกต้องแม่นย�า และรวดเร็ว ผู้นั้นก็จะได้เปรียบผู้

อื่น และสุชาดา กีระนันท์ (2541) กล่าวว่า สารสนเทศจึง

มีความส�าคัญเป็นเป็นปัจจัยอย่างมากในการด�าเนินการ 

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนและทางการศึกษา 

เนื่องจากสามารถน�าไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการ

ท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ นวัตกรรม

และเทคโนโลยียังเป็นขบวนการค้นพบ หรือคิดค้นสิ่ง

ใหม่ ท่ีมีลักษณะต่อเนื่องไม่สิ้นสุด โดยอาศัยความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการประยุกต์เพื่อให้การท�างาน

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การน� า เสนอผลลัพธ ์ ของป ั จจั ย ท่ีมี ผลต ่ อ

ประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

 ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ ให ้ บ ริ ก า รของสถาบั น

นิติวิทยาศาสตร์ ถือได้ว ่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ มีความ

ส�าคัญมากต่อองค์กร เพราะถ้าองค์กรขาดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการก็จะท�าให้องค์กรนั้นไม่สามารถท่ีจะ

ด�าเนินกิจกรรมหรือกิจการของตนเองได้ตลอดรอดฝั่งได้ 

ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงจะก�าหนด

ไปทิศทางใด ซึ่งก็สอดคล้องกับวิรัช สงวนวงศ์วาน (2551) 

กล่าวว่า ประสิทธิภาพการบริหารงานจะเป็นตัวชี้วัดความ

เจริญก้าวหน้าหรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้บริหารที่

เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของ

ตนและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แสดงให้เห็นว่า 

ปัจจัยด้านภาวะผู ้น�า ปัจจัยด้านเครือข่าย ปัจจัยด้าน

สื่อสารมวลชน และปัจจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ ในด้านความรวดเร็ว ความโปร่งใส และ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง

กบักรณศีกึษา: ความคดิเหน็ของผูใ้ห้บรกิารและผูร้บับรกิาร

ท่ีมีต่อการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า

ผู้รับบริการเห็นว่า เรื่องความถูกต้อง แม่นย�า และความ

รวดเร็วเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุด กรณีท่ีมีข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก

การไปตรวจพิสูจน์ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ มีการล้างหรือ

ท�าลายหลักฐานออกหมดจะท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบ

ได้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานอย่างชัดเจน ความ

ล่าช้าจากผลการตรวจพิสูจน์บางกรณีท�าให้ไม่มีข้อมูลตอบ
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ข้อซักถามสื่อต่างๆ ได้ทัน ผู้กระท�าผิดอาจปฏิเสธได้ และ

อาจไม่มีหลักฐานเพื่อยีนยันการฝากขังผู้ต้องสงสัยด้วย จึง

เป็นประเด็นที่ต้องการผลการตรวจที่รวดเร็ว ซึ่งจะส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการให้บริการโดยตรง

 ในส ่วนของการน�าเสนอแนวทางการพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

จะให้ความส�าคัญเรื่องบุคลากรรวมถึงผู้บริหารหรือผู้น�า

องค์กร ที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ

วรรณชนก อุบลพงษ์ (2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจท่ีมี

ต่อคุณภาพการให้บริการของส่วนบริการการใช้น�้า ส่วน

ใหญ่มีความคาดหวังเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ในด้านการให้

บริการ ด้านขั้นตอนการขอรับบริการ ด้านบุคลากรหรือผู้

ให้บริการ ด้านระยะเวลาในการให้บริการ ด้านสิ่งอ�านวย

ความสะดวก ด้านข้อมูลข่าวสารการให้บริการ ด้านเทคนิค

การสื่อสารของผู้ให้บริการ และด้านปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง

ผู้รับบริการกับผู้ให้บริการ ควรมีการศึกษาวิจัยนวัตกรรม

เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เรื่องการใช้เครื่องมือ ห้อง

ปฏิบัติการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับอุดมพร สุคน ธฉายา 

(2547) กล่าวว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการ

แบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือ่วเิคราะห์รายด้านพบว่า ประชาชนมคีวามพงึพอใจ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสถานที่ให้บริการ อยู่ใน

ระดับมาก และสอดคล้องกับแนวทางและข้อเสนอแนะใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ จากกรณีศึกษา: ความ

คิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ

ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ต้องพัฒนาบุคลากร

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ ให้บริการตรวจพิสูจน์ในสาขาที่หลาก

หลาย ตอบสนองความต้องการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า 

มีความโปร่งใส พร้อมท้ังจัดระบบงานให้สามารถบริการ

แบบเบ็ดเสร็จท่ีเดียวและขยายให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์

ใช้

 1. ผู้บริหารองค์กร ควรน�าข้อมูลจากการศึกษา

วิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายการ

บริหารจัดการ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน 

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชน

 2. สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ ควรเร่งพฒันาบคุลากร

ให้มีความพร้อมในการเรียนรู้นวัตกรรมและความสามารถ

ในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้พร้อมรับ

การการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการมีเครือข่าย

ความร่วมมือ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึง

ประชาชนมากยิ่งข้ึน

 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าการศึกษาวิจัยเชิงลึกในแต่ละด้าน หรือ

ปัจจัยด้านอื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีแท้จริงท่ีสามารถ

น�าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาและเสนอไปยังหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้ เพื่อการประสานความร่วมมือและพัฒนาการ

ให้บริการแก่ประชาชนให้มากยิ่งข้ึน

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบกับหน่วย

งานอื่นที่มีภารกิจการให้บริการที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียง

กัน เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้สูง

ขึ้น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 245

References

Bennis, W., & Nanus, B. (1995). Leaders: The strategies for taking charge. New York: Haper & Row

Boissevain, J. (1974). Friends of friends: network, manipulators and coalitions. Oxford: Basil Blackwell.

Boissevain, J., & Mitchell, C. J. (1973). Network analysis: studies in human interaction. Netherlands:  

 Mouton.

Boonlue, T. (1985). Communication for hill tribe development. Bangkok: Office of the Prime Minister.  

 (in Thai)

Chareonwongsak, K. (2000). Network management: an important strategy for the success of education  

 reform. Bangkok: Success Media. (in Thai)

Certo, S. C. (2000). Modern management: diversity, quality, ethics, and the global environment.  

 New York: Prentice-Hall.

Dijk, J. V. (2006). The network society. London: SAGE. 

Gronroos, G. T. (1990). Service management and marketing. Massachusetts: Lexington Books.

Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (1996). Management of organizational behavior. (7thed.).  

 Englewood Clifts NJ: Prentice-Hall.

Institute of Forensic Science. (2012). 10 years, Institute of Forensic Science: 2012. Bangkok: Ministry  

 of Fair. (in Thai)

Jacobs, J. B., & Potter, K. (1998). Hate crimes: criminal law & identity politics. Oxford: Oxford  

 University.

Kathleen, A. (1998). Collaborative advantage: The art of alliances. Harvard Business Review, 4, 96-108.

Kolter, P. (1989). From mass marketing to mass customization. Planning Review, 17, 10-47.

Kaewthep, K. (1998). Mass communication: theories and guidelines for education. Bangkok: Printing  

 Factory picture prints. (in Thai)

Kiranan, S. (1998). Information technology statistics: information in information systems. Bangkok:  

 Printing Chulalongkorn University. (in Thai)

Khunthongchan, S. (2016). Integrated human resource management. Bangkok: SE-Education. (in Thai)

Kuljitlueawong, S. (2013). Line communication form on the smartphone’s creativity advantages and  

 limitations of applications. Executive, 33(4), 42-54. (in Thai)

Lloyd – Kolkin, D., & Tyner, K. (1988). Media literacy education needs for elementary schools: a  

 survey. Retrieved from https://books.google.co.th/books?id=jWScAAAAMAAJ&q=Lloyd++Kolk 

 in+%26+Tyner

Lueangprasert, P. (2005). Leadership of senior executives in the ministry of education in future. Master  

 of Education Thesis The field of educational administration Rajabhat University Suan Sunandha.  

 (in Thai)

Mangkorn-Saengkaew, C. (2016). Heart forensic science standards development. Retrieved from  

 http://www.cifs.moj.go.th/cifskm/index.php/topic,81.msg87.html#msg87 (in Thai)

Martinez, P. G. (2005). Paternalism as a positive form of leadership in the Latin American context:  

 leader benevolence, decision-making control and human resource management practices.  

 Managing human resources in Latin America, 75-93.



246 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

Martinez-Conde, S., Mackin, S. L., Martinez, L. M., Alonso, J. M., & Tse, P. U. (2006). Visual perception  

 part 1 fundamentals of vision: low and midlevel process in perception. Amsterdam: ELSEVIER

Millet, J. D. (1954). Management in the publics service: the quest for effective performance.  

 New York: McGraw-Hill. 

Oliver, R. L. (1997). Satisfaction: a behavioral perspective on the customer. New York: Science and  

 Education.

Prajongjai, T. (2014). The relationship between leadership, change and work team based on the ideas  

 of teachers in educational institutions under the Office of Educational Service Area Primary  

 Education, Trat. The field of educational administration. Rambhai Barni Rajabhat University.  

 (in Thai)

Phonlasuek, A. (2018). The Cooperation for development of forensic science: a case study of quality  

 development according to the international standard. Bangkok: Silpakorn University (in Thai)

Pham, H. T. S., & Ahammed, M. F. (2017). Antecedents and consequences of online customer  

 Satisfaction: a holistic process perspective. Technological Forecasting and Social Change  

 DOI: 10.1016/j.techfore.2017.04.003. Retrieved from https://www.researchgate.net/ 

 journal/00401625_Technological_Forecasting_and_Social_Change

Roberts-Lombard, M. (2009). Customer retention strategies implemented by fast-food outlets in the  

 Gauteng, Western Cape and KwaZulu-Natal Provinces of South Africa: a focus on something  

 fishy, Nando’s and Steers. African Journal of Marketing Management, 1(2), pp. 70-80.

Russell, M., Bebell, D., O’Dwyer, L., & O’Connor, K. (2003). Examining teacher technology use:  

 implications for pre-Service and in-Service teacher preparation. Journal of Teacher Education,  

 54, 297-310.

Sabin, T., Carney, R. M., & Ecoyang, C. (1994). Citizen Espionage: Studies in Trust and Betrayal. Darya  

 Ganj, New Delhi: Gyan.

Sanyal, B. C. (1995). Innovations in University Management. New York: McGraw-Hill.

Sanguanwongwan, W. (2008). Personnel management experience. Bangkok: Chulalongkorn University.  

 (in Thai)

Suphakij, V. (1996). Management information system: school practice. Bangkok: Suviriyasan. (in Thai)

Tachaya, S. (2004). Effectiveness of the service center for one-stop service case study of people who  

 request service at Lak Si District Office Bangkok. Graduate School, Phranakhon Rajabhat  

 University. (in Thai)

Tangsinsubsiri, T. (2007). Organizational behavior. Bangkok: Thanatach. (in Thai)

Toffler, A. (1980). The Third wave. London: William Collins Sons.

Ubonpong, W. (2013). Increasing the efficiency of the service of water use services Lat Phrao Branch  

 Office. Bangkok: Graduate School Business Administration Program Master. Kasem Bundit  

 University. (in Thai)

Waranukulrak, S. (1999). Special lecture notes about leadership (project Develop the manufacturing  

 industry to raise the level of competitiveness) Bangkok: Department of Industrial Promotion  

 (in Thai)



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 247

Wongphut, K. (1999). Leadership. (5th ed.). Bangkok: BK Interprint (in Thai)

Wright, P. M. (1998). On the leaning and measurement of goal commitment. Journal of Applied  

 Psychology, 79, 6, 11-28. 

Yukl, G. (1998). Leadership in organizations. (4thed.). London: Prentice-Hall.



248 Vol. 10 No. 3 September-December 2020
EAU HERITAGE JOURNAL

Social Science and Humanity

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

และแนวทางพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในสมาคมโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทยจ�านวน 17 โรงเรียน โดยการแจกแบบสอบถามแก่ผู้บริหารและครูจ�านวน 

259 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =3.79, SD=0.573) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของ

ครูผู้สอนเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  

( =3.86, SD=0.578) ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับองค์กรท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน

เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =3.72, SD=0.658) ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับ

องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( =3.71, SD= 

0.620) ส�าหรับแนวทางพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้พบว่า มีองค์ประกอบดังนี้ การ

เรียนรู้ องค์กร บุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี และความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ การทดลองปฏิบัติ การเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต การเรียนรู้จากผู้อื่นและการถ่ายทอดความรู้

ค�ำส�ำคัญ: แนวทางพัฒนา, การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้, โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

Abstract

 This research is to study the condition of creating a learning organization of Islamic  

private schools and guidelines for the Development of Islamic Private Schools toward learning  

organizations. By studying in 17 schools in the association of Islamic private schools of Thailand. By 

distributing questionnaires to 259 administrators and teachers. The results of data analysis of school  

administrators’ opinions on the creation of a learning organization of Islamic private schools The 

overall picture is at a high level ( =3.79, SD=0.573). The results of data analysis of teachers’  

opinions about the creation of learning organizations of Islamic Private Schools the overall picture 

แนวทำงพัฒนำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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is at a high level ( = 3.86, SD=0.578) the opinions of school administrators about organizations that 

are learning organizations of Islamic Private Schools The overall picture is at a high level ( = 3.72, 

SD=0.658). The opinions of teachers about organizations that are learning organizations of Islamic 

private schools the overall picture is at a high level ( = 3.71, SD=0.620). and guidelines for the  

development of Islamic Private Schools toward learning organizations. there will be learning, organization,  

personnel, knowledge and technology. and the learning organization is systematic problem solving practice  

experiment learning from past lessons learning from others and transferring knowledge.

Keywords: Guidelines, The Development a Learning Organizations, Islamic private schools

บทน�ำ
 ปัจจุบันโรงเรียนทุกแห่งพยายามเพิ่มคุณภาพการ

บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการ

ศึกษา แต่ตามปกติโรงเรียนโดยทั่วไปไม่สามารถพัฒนา

ตนเองให้มีคุณภาพการบริหารตามที่ต้องการได้ ต้องมี

องค์ประกอบท่ีจะท�าให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลง องค์

ประกอบดังกล่าวคือ กิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเรียน

รู้ของบุคลากร (Padler, Burgogyne & Boydell,1997) 

เพื่อให้สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆ และแข่งขันกับ

ตนเองให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ก�าหนด 

คือต้องท�างานให้มีประสิทธิภาพ ต้องเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่า

โรงเรียนอื่น ๆ (O’Keeffe, 2002) ด้วยการสร้างพื้นฐาน

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนให้เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ โดยผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น�าในการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ต้องพยายามหากิจกรรมใน

การพัฒนาบุคลากร หากบุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียน

รู้แล้ว โรงเรียนก็จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning 

organization)

 เหตุผลที่องค์กรจ�าเป็นที่ต้องมีการเรียนรู้ ก็เนื่อง

มาจากระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานและความจ�าเป็น

ที่ต้องปรับปรุงงานในยุคปัจจุบันต้องอาศัยการเรียนรู้เป็น

ฐานที่ส�าคัญยิ่ง ประกอบกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนใหญ่ยังมีแนวทางสู่ความส�าเร็จของตนเอง ตลอดจน

แนวทางส�าหรับผู้ปฏิบัติงานก็ยังขาดความชัดเจน และท่ี

ส�าคัญก็คือ หัวใจขององค์กรแห่งการเรียนรู้ มาจากฐาน

ความเชื่อที่ว่า ศักยภาพอันมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ภายใน

มนุษย์แต่ละคนยังไม่ได้รับการพัฒนาและน�าขึ้นมาใช้กับ

องค์กรของเราเท่าท่ีควร ดังนั้น ด้วยความเช่ือดังกล่าวจึง

เช่ือมั่นได้ว่า ถ้าสมาชิกท้ังหมดขององค์กรได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มท่ีและได้ใช้ศักยภาพสูงสุดเท่าท่ีตนมี เพื่อปฏิบัติ

งานภายใต้การมวีสิยัทศัน์ (visions) เป้าหมาย (goals) และ

วัตถุประสงค์ (objectives) ของตัวบุคคลและขององค์กร

ที่สอดคล้องกันแล้ว สมาชิกแต่ละคนก็จะทุ่มเทและปลด

ปล่อยศกัยภาพทีต่นมสีงูสดุนัน้ให้กบังานทีท่�าอย่างเตม็ทีใ่น

ทีส่ดุการศกึษานัน้เป็นสิง่จ�าเป็นทีจ่ะพฒันาคนให้มศีกัยภาพ

เพิ่มขึ้นซึ่งการพัฒนาคนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นนั้นเป็นหนึ่ง

ในยุทธศาสตร์ชาติ บรรดานักวิชาการหรือผู้บริหารระดับ

ประเทศจึงให้ความส�าคัญกับเรื่องการศึกษามาก ระดม

ความคิดและงบประมาณต่างๆ เพื่อให้การศึกษานั้นดีขึ้น

ทัดเทียมกับต่างประเทศ แต่ผลที่ได้มานั้นการศึกษาของ

ประเทศไทย กลับไม่เป็นดังท่ีก�าหนดไว้ ดังนั้นผู้วิจัยคิด

ว่าการที่จะท�าให้การศึกษาของประเทศไทยในภาพรวม

นั้นดีข้ึน ต้องเกิดจากความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางการศึกษาหลายๆด้าน โดยเริ่มจากโรงเรียนนั้นต้องรู้

ศักยภาพของตนเองว่ามีความพร้อมในด้านใดบ้างและไม่

พร้อมในด้านใดบ้าง ผู้วิจัยจึงน�าทฤษฎีการสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้มาเป็นฐานในการวิจัยที่จะช่วยให้โรงเรียน

นั้นได้รู้จักตนเองมากยิ่งข้ึน เมื่อรู้สภาพของโรงเรียนด้วย

การน�าทฤษฎีการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้แก่ การ

เรียนรู้ องค์กร บุคลากร องค์ความรู้และเทคโนโลยี มาใช้ 

กจ็ะท�าให้รูว่้า โรงเรยีนนัน้ยงัมคีวามต้องการในด้านใด และ
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ต้องการเพ่ิมในด้านใด ประกอบกับองค์กรที่เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบ การทดลองปฏิบัติ การเรียนรู้บทเรียนในอดีต การ

เรียนรู้จากผู้อื่นและการถ่ายทอดความรู้ มาใช้ ก็จะท�าให้

รู้ว่า โรงเรียนน้ันอยู่ในระดับใดและต้องการเพิ่มในด้านใด

บ้าง ซ่ึงจะเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและครูรับรู้ปัญหาและ

แก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยอ้างอิงได้จากรายงานการประชุม

ครูในโรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) ซ่ึงได้

มีการสอบถามเก่ียวกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

การสังเกตจากการตอบค�าถาม พบว่าครูยังขาดความเข้าใจ

เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว(รายงานการประชมุครภูายในโรงเรยีน

ปีการศึกษา 2561 และรายงานการนิเทศการศึกษาปีการ

ศึกษา 2561) และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐานต�่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวนั้น

สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน สาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการ

บริหารงานภายในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนของ

ครูและตัวครูผู้สอนเองที่ยังขาดการเรียนรู้และไม่ได้รับการ

พัฒนา ซึ่งมีความส�าคัญและความจ�าเป็นที่ผู้บริหารและครู

ผู้สอนต้องพัฒนาโรงเรียนและตนเองสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้จัดการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขการ

เรียนการสอนและผลสมัฤทธิท์างการศึกษาระดับชาตข้ัินพืน้

ฐาน (O-NET) ให้อยู่ในระดับดีขึ้นไป(บุศรินทร์ สุขพัฒน์, 

สัมภาษณ์, 11 มกราคม 2559)

 จากที่มาและความส�าคัญของปัญหาที่กล่าวมา

ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางพัฒนาการสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรู้โรงเรียนในสมาคมโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ

ศึกษาสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนใน

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามแห่งประเทศไทย

ในภาคกลางและน�าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการส่ง

เสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การ

บริหารงานบุคคล การยกระดับประสิทธิผลการท�างาน

ของครูในสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่ง

ประเทศไทย และที่ส�าคัญจะเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา ดังนั้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็น

สิ่งส�าคัญส�าหรับสถานศึกษาที่จะท�าให้บุคลากรในองค์กร

มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เมื่อบุคลากรในองค์กรมีศักยภาพเพิ่ม

ขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

ข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนท่ีจะน�าความรู้ท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ในยุคศตวรรษท่ี 21 นี้ต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการสร้างองค์กรแห่งการเรียน

รู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยการจัดการ

เรียนรู้

 2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นเทคนิคในการพัฒนา

องค์กรและการจัดการรูปแบบหนึ่งท่ีได้รับความสนใจเป็น

อย่างสูง ทั้งในแวดวงทางวิชาการและการบริหารจัดการที่

มุ่งปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถด�าเนินกิจการ 

และด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยว

กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ จ�าเป็นต้องศึกษาถึงความหมาย

ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ความจ�าเป็นของการเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ แนวคิดพื้นฐานท่ีท�าให้เกิดองค์กรแห่งการ

เรยีนรู ้การสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูแ้ละรวมไปถึงลกัษณะ

ส�าคัญท่ีองค์กรนั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  Michael J. Marquardt (2002, อ้างถึงใน สัน

ธยา ดารารัตน์, 2557) กล่าวว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็น

รปูแบบของการพฒันาองค์กรโดยการพฒันาการเรยีนรูร่้วม

กันของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีบรรยากาศ

การเรียนรู้ระดับบุคคล กลุ่มและองค์กร มีกระบวนการคิด

วิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และ

ทักษะร่วมกัน และใช้ความรู้เหล่านั้น เพื่อพัฒนาองค์กร

อย่างต่อเนื่อง 

 Marquardt (2011) การสร้างองค์กรแห่งการเรยีน

รู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ ระบบขององค์กรท่ีเกิดการ

เรียนรู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง

ต่อสิง่แวดล้อมท่ีก�าลงัเปลีย่นแปลง ระบบย่อย(subsystem) 

5 ระบบ ได้แก่การเรียนรู้ องค์กร บุคลากร องค์ความรู้

และเทคโนโลยี ถูกบูรณาการและท�างานร่วมกัน มีการ

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ 5 ประการ ในองค์กรแห่งการ

เรียนรู้

 1. สถานท่ีท�างาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมท่ีมีการ
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เรียนรู้

 2. การฝึกอบรม ได้แก่ การเรียนรู้

 3. คนท�างาน ได้แก่ ผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 4. การท�างาน ได้แก่ โอกาสในการเรียนรู้

 5. ผู้ควบคุม ได้แก่ ผู้ฝึกอบรมและผู้เรียน

ทุกคนในที่ท�างานต้องหาวิธีการที่จะมีความรู้ หรือทักษะ

ที่จ�าเป็นในขณะท�างาน สุถานที่ท�างานต้องเป็นที่เรียนรู้

ท�าไมองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงมีพลังมหาศาล

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน

 Marquardf (2011) อธิบายว่าองค์กรแห่งการ

เรียนรู้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสามารถคาดหวัง และ

ปรับเปลี่ยนได้สามารถเร่งนวัตกรรมของการผลิต และ

กระบวนการสามารถเชื่อมโยงและเพิ่มพลังการเรียนรู้และ

ทรัพยากรทั้งหมดเพิ่มความมุ่งมั่นและความคิดสร้างสรรค์

ของบุคลากร

  Michael Marquardf ได้อ้างถึง Zuboff ท่ีกล่าว

ว่า “การเรียนรู้เป็นรูปแบบใหม่ของแรงงาน” Stewart 

กล่าวว่า “ความรู้เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร” 

Owen กล่าวว่า “ธุรกิจแบบใหม่ของการท�าธุรกิจก็คือ การ

เรียนรู้”

 องค์กรในศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิญได้แก่

 1. การเป็นโลกาภิวัตน์

 2. เทคโนโลยี

 3. การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการงาน

 4. พลังของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น

 5. ความรู้และการเรียนรู้ในที่ท�างาน

 6. บทบาทและความคาดหวังของบุคลากรที่ก�าลัง

เปล่ียนแปลง

 7. ความหลากหลายและการเคลื่อนไหวของที่

ท�างาน

 8. การเปลี่ยนแปลงวิกฤต และระบบการ

เปล่ียนแปลงที่ซับซ้อน

 พลังท่ีท�าให้องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นไปได้

 1. แหล่งทรัพยากรของโลกที่มีให้บุคลากรและ

แหล่งทรัพยากรต่างๆ

 2. เทคโนโลยีท่ีท�าให้องค์กรไร้รอยต่อ

 3. การเคลื่อนไหวของบุคลากรท่ีมีความรู้

 4. ลกูค้าท�าให้เกดิการปรบัปรงุของการปฏบิตังิาน 

และทักษะของบุคลากร

 5. คอมพิวเตอร์ท�าให้ข้อมูลเคลื่อนไหว

 6. ใช้เวลาน้อย

 ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. โครงสร้างหน่วยงานทีไ่ม่มสีายการบงัคบับญัชา

มาก ยืดหยุ่น จัดทีมได้งาน และใช้ Competencies แทน 

Job Description

 2. มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ เจ้าหน้าท่ีใฝ่รู้ ศึกษา 

และเผยแพร่

 3. เพิ่มอ�านาจการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าท่ี สามารถ

ตัดสินใจแก้ปัญหาและเรียนรู้ไปด้วย

 4. ทันกับการเปลี่ยนแปลง

 5. ทุกคนมีส่วนสร้างและถ่ายโอนความรู้ มีระบบ

การเรียนรู้ร่วมกันและใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้

 6. ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้

 7. มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการตาม

ความพึงพอใจของลูกค้า

 8. มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน เช่น บรรยากาศ

ประชาธิปไตย บรรยากาศการมีส่วนร่วม

 9. มีการท�างานเป็นทีม ใช้คณะท�างานจากหลาย

ส่วน

 10. มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน

 11. ผู้บริหารเป็นพี่เลี้ยงท่ีปรึกษา ผู้ช้ีแนะ ผู้เกื้อ

หนุนการเรียนรู้

 12. มีมุมมองในภาพรวมและเป็นระบบ

 13. ให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์

 องค์กรท่ีเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะมีลักษณะ

ส�าคัญ 5 ประการ (เปี่ยมพงศ์ นุ้ยบ้านด่าน,2543) ดังนี้คือ 

 1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic 

Problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

การใช้วงจรของ Dimming (PDCA : Plan, Do, Check, 

Action)

 2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่ง
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ใหม่ๆ ทีม่ปีระโยชน์ต่อองค์กรเสมอ โดยอาจจะเป็นโครงการ

สาธิต

 3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning 

from their own experience) มีการบันทึกข้อมูลเป็น 

Case Study เพื่อให้สมาชิกในองค์กร ได้ศึกษาถึงความ

ส�าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพ่ือน�ามาประยุกต์ใช้

ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของ

สมาชิก

 4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the 

Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต 

(Observation) เป็นต้น

 5. มีการถ่ายทอดความรู้ โดยการท�า Report, 

Demonstration, Training & Education, Job Rotation 

เป็นต้น

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
 การศกึษาคร้ังน้ีผูว้จัิยมุง่ศึกษาเร่ืองการสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลาม

จ�านวน 17 โรง ปีการศึกษา 2561 โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด

และทฤษฎีการมีส่วนร่วมจากเอกสารต�าราและงานวิจัยท่ี

เกีย่วข้องผูว้จิยัก�าหนดขอบเขตเนือ้หา การสร้างองค์กรแห่ง

การเรียนรู้ ระบบขององค์กรที่เกิดการเรียนรู้โดยธรรมชาติ

มีการบูรณาการระหว่างเป้าหมายขององค์กรกับการเรียน

รู้ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อสิ่ง

แวดล้อมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลง ระบบย่อย(subsystem) 5 

ระบบ ได้แก่การเรียนรู้ องค์กร บุคลากร องค์ความรู้และ

เทคโนโลย ีการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูซ้ึง่มอีงค์ประกอบ  

5 ส่วน (Marquardt, 2011)

 และได้ศึกษาองค์กรที่เป็นองค์การแห่งการเรียน

รู้ จะมีลักษณะส�าคัญ 5 ประการ(เปี่ยมพงศ์ นุ้ยบ้านด่าน,

2543) ดังนี้คือ

 1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic 

problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์ เช่น 

การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan, Do, Check, 

Action)

 2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่ง

ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น 

Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program 

 3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning 

from their own experience) มีการบันทึกข้อมูลเป็น 

case study เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความ

ส�าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้

ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของ

สมาชิก

 4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the 

Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview), การสังเกต 

(Observation) ฯลฯ

 5. มีการถ่ายทอดความรู้ โดยการท�า Report, 

Demonstration, Training & Education, Job Rotation 

ฯลฯ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิ จั ยครั้ งนี้  เป ็นการวิ จั ย เชิ งบรรยาย  

(Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน

ศาสนาอิสลามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียน

สมาคมโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามแห่งประเทศไทย

ภาคกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 โรงเรียน โรงเรียนขนาด

กลาง 11 โรงเรียนและโรงเรียน ขนาดเล็ก 3 โรงเรียน รวม 

17 โรงเรียน กลุม่ตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมลูผูบ้รหิารสถานศกึษา 17 

โรงเรียน จ�านวน 17 คน ครูผู้สอนในโรงเรียน 17 โรงเรียน 

จ�านวน 689 คน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่3โรงเรียนมี

ครูผู้สอน353คน โรงเรียนขนาดกลาง 11 โรงเรียน มีครูผู้

สอน 298 คนโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียนมีครูผู้สอน 38 

คน โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครซี่และ

มอร์แกน Krejcie and Morgan (1970, pp. 608-609) 

ได้ครูผู้สอน จ�านวน 242 คนจาก 689 คนและหาสัดส่วน 

แยกตามขนาดโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่3 โรงเรียน

มีกลุ่มตัวอย่าง 125 คนโรงเรียนขนาดกลาง 11 โรงเรียน

มีกลุ่มตัวอย่าง 548 คน โรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียนมี

กลุ่มตัวอย่าง 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม

ซ่ึงผ่านการทดสอบเพื่อหาค่าความเท่ียงตรง เป็นการ

ทดสอบเพื่อหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา หรือหาค่า

ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย (Index of item Objective Congruence-IOC) 

จากผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน ได้ค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 

1.00 และได้ท�าการทดสอบ (try out) จ�านวน 50 ชุด เพื่อ

หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามหรือหาค่าครอนบาค 

(Cronbach, 1971, pp. 202-204) ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบับ ได้ค่าความเช่ือถือได้ท่ีระดับ 0.939 จึงได้ออกมาเป็น

แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัการสร้างองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ลักษณะของ

แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน เก่ียวกับสถานภาพของ

ผู้ตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลาย

ปิด ชนิดเลือกตอบ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครู เรื่อง การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบสอบถามมาตราวดัประเมนิค่า5ระดบัของ Likert’s 

five rating scales

 ตอนท่ี 3 เป็นข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครู 

เรื่อง แนวทางพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 ด�าเนินการระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย์จ�านวน 259 ชุด เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่

สมบรูณ์กลบัคนืมาได้จ�านวน 226 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 87.26 

สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (SD) โดยหาค่าเฉลี่ย ถ่วงน�้าหนัก ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการก�าหนดเกณฑ์

ให้ความหมายค่าเฉลี่ยเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

จากแบบสอบถามความคิดเห็นช่วงระดับคะแนน (Class 

interval) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2555)

ผลกำรวิจัย
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับการสร้าง

องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาเก่ียวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับ 

3 ล�าดับ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านบุคลากร รองลง

มาคือด้านองค์ความรู้ และด้านการเรียนรู้ ส่วนด้านที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านเทคโนโลยี

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอน

เกีย่วกบัการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับ 3 ล�าดับ ด้านท่ีมีค่า

เฉลีย่มากทีส่ดุคอืด้านองค์ความรู ้รองลงมาคอืด้านบคุลากร 

และด้านเทคโนโลยี  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน

องค์กร แต่ในด้านของเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในส่วน

ของผู้บริหารโรงเรียน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนต้องเพิ่มเติม

ในด้านนี้เพิ่มขึ้นเพ่ือให้ทันยุคศตวรรษที่21น้ี ส่วนในด้าน

ของครูค่าเฉล่ียในด้านขององค์กรน้อยที่สุด ผู้บริหารต้อง

สามารถที่จะเชื่อมโยงการท�างานของครูในโรงเรียนและ

ต้องลดขั้นตอนการท�างานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

ท�างาน

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูเกี่ยวกับองค์กรที่

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษาเกี่ยวกับลักษณะส�าคัญท่ีเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ตามล�าดับ 3 ล�าดับ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด้านการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รองลงมาคือด้านการทดลอง

ปฏิบัติ และด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น  ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย

น้อยท่ีสุดคือด้านการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูผู้สอน

เกี่ยวกับลักษณะส�าคัญที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับ มากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับ 

3 ล�าดับ ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือด้านการแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบ รองลงมาคือด้านทดลองปฏิบัติ และด้าน

การถ่ายทอดความรู้ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้าน

การเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต จากข้อมูลดังกล่าวด้านการ

เรียนรู้บทเรียนจากอดีตและด้านการถ่ายทอดความรู้ ใน

ความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหาร

ต้องน�าข้อมลูในอดตีมาวเิคราะห์ให้เพิม่ขึน้เพือ่เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาพร้อมกับต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ท่ีตนมี

ให้กับคนในโรงเรียนได้ ส่วนในด้านของครู ด้านการเรียน

รู้จากบทเรียนในอดีตก็เช่นเดียวกับผู้บริหารโรงเรียนคือ

ต้องน�าข้อมูลที่ผ่านมาแล้ว มาวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน

มากข้ึนเพื่อท่ีจะใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของตนเองต่อ

ไป เมื่อคนในองค์กรมีการพัฒนาเกิดข้ึนก็จะท�าให้องค์กร

ในภาพรวมนั้น พัฒนาข้ึนตามล�าดับ

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ

แนะแนวทางพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนว

ทางพฒันาการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องผูบ้รหิารและ

ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในด้านต่างๆดังต่อ

ไปนี้

 1. ด้านการเรียนรู้ ผู้บริหารควรก�าหนดให้มีการ

ฝึกอบรมครูจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายๆ
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สาขาวิชาหรือด้านต่างๆทั้งภาครัฐหรือเอกชน การแลก

เปลี่ยนความรู้ของบุคลากรภายในองค์องกรเดียวกัน ผู ้

บริหารหรือครูต้องมีการใฝ่รู ้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา และ

จะต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้พร้อมกับเผยแพร่ความ

รู้ที่ตนเองมีให้กับคนภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร

 2. ด้านองค์กรหรือสถานศึกษา ผู้บริหารหรือต้อง

จัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้มีการปรับปรุง

อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารต้องส่งเสริมให้ครูหรือนักเรียนจัด

ให้มีมุมความรู้ภายในโรงเรียน และมีการก�าหนดเงื่อนไข 

เพื่อให้คนในองค์กรนั้นเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 3. ด้านบุคลากร ผู ้บริหารหรือครูต้องมีความ

สามารถเป็นผู้ให้ความรู้หรือสามารถชี้แนะแนวทางให้กับ

คนในองค์กรหรือนักเรียนได้ ผู้บริหารต้องส่งเสริมการฝึก

อบรมอย่างต่อเนือ่ง ส่งเสรมิให้มคีรหูรอืนกัเรยีนกล้าคดิกล้า

ท�ากล้าแสดงออก ผู้บริหารหรือครูนั้นต้องเป็นตัวอย่างให้

คนในองค์กรหรือนักเรียนในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา

 4. ด้านองค์ความรู้ หรือการบริหารจัดการความ

รู้ ผู้บริหารต้องมีแนวทางการจัดการความรู้ จัดเก็บความ

รู้อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

คอมพิวเตอร์หรือด้านที่เกี่ยวข้อง และต้องส่งเสริมให้ครู

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

 5. ด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารต้องสนับสนุนการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการท�างาน ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้

ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ครูต้องค�านึงถึงการใช้เทคโนโลยี

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท�างานด้วยกับทรัพยากรที่มี

ในองค์กรและผู้บริหารต้องแสวงหาทรัพยากรอื่นมาสนับ

สนุนในการท�างานเมื่อได้รับการร้องขอและผู้บริหารต้องมี

ความพยายามที่จะน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในองค์กร

 6. ด้านการคิดที่เป็นระบบ ผู้บริหารหรือครูต้อง

มีแบบแผนทางความคิด มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มี

ทักษะการมองในภาพรวม สามารถรับมือกับปัญหาท่ีเกิด

ขึ้นได้ มีเหตุผลทางความคิด ผู้บริหารสามารถปรับเปลี่ยน

ความคิดได้อย่างเหมาะสมมีเหตุผลและมองถึงผลกระทบ

ในอนาคตได้

 7. ด้านการทดลองปฏบิติั ผูบ้รหิารหรอืครสูามารถ

ที่จะลองท�าสิ่งที่ใหม่ๆได้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น

โครงการสาธิตที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กร

 8. ด้านการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต ผู้บริหาร

หรือครูต้องน�าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเป็นข้อมูลในการพัฒนา

งานได้ และสามารถน�าข้อคิดมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจใน

การท�างานได้ พร้อมกับสรุปผลถึงสาเหตุที่ท�าให้เกิดความ

ส�าเร็จหรือล้มเหลวเพื่อเป็นตัวอย่างได้

 9. ด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น ผู้บริหารหรือครูต้อง

มีการแสวงหาความรู้จากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

หรือได้มาจากการสังเกต การสอบถามท้ังคนในหน่วยงาน

ภาครฐัหรอืภาคเอกชนโดยผ่านการอบรมให้ความรู ้เป็นต้น 

 10. ด้านการถ่ายทอดความรู้ ผู ้บริหารหรือครู 

ต้องสนับสนุนให้มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลังจาก

นั้นน�ามาเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรม มีการวาง

กรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน หรือการสับเปลี่ยนหน้าท่ี

การงานภายในองค์กร

กำรอภิปรำยผล
 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผลจากการวิจัยได้

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากในภาพรวม ในความคิดเห็นของผู้

บริหารและครูเพราะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่

ได้แตกต่างจากโรงเรียนท่ัวไปมากนักเพียงแต่มุ่งเน้นด้าน

การเรียนการสอนศาสนาอิสลาม ดังนั้นการสร้างองค์กร

แห่งการเรียนรู ้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึง

เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ได้ แต่จะท�าอย่างไรทีจ่ะพฒันาไปสูใ่นระดบั

มากที่สุด จะต้องขับเคลื่อนการเรียนรู้องค์กรโดยเฉพาะ

การเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องผสม

ผสานแนวคดิกบัวธิกีารปฏบิตัเิข้าด้วยกนั แนวคดิ5ประการ

ท่ีจะเปลี่ยนองค์กร มาร์ควอทซ์ (Marquardt, 1996, pp. 

43-45) ได้อธิบายว่า การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และท่ัวถึงท้ังองค์กรท้ังในระดับบุคคล กลุ่มงานและองค์กร 

โดยการพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติให้เกิดในองค์กร 

เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 

การปฏิรูปองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการเรียนรู้ โดย

จะต้องมุ่งความสนใจไปท่ี 4 องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ 

วัฒนธรรม กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร โดยจะต้องเปลี่ยน

ท้ังวัตถุประสงค์และรูปแบบจากเดิมท่ีให้ความสนใจในเนื้อ

งานและผลิตผลไปให้ความสนใจกับการเรียนรู้และพัฒนา

ไปพร้อมกัน การให้อ�านาจแก่สมาชิกในองค์กรทุกภาคส่วน 

การบริหารจัดการองค์ความรู้และการน�าเทคโนโลยีมาส

นับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายโอนองค์ความ

รู้ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
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มากและมีการกระจายตัวน้อยท�าอย่างไร การแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบไปสู่ระดับมากที่สุด จ�าเป็นต้องใช้วงจรของ

เดมมิ่ง Dimming (PDCA : Plan, Do, Check, Action) 

โดยเฉพาะขั้นตอนของ Action จ�าเป็นที่จะต้องมาเริ่มการ

วางแผนใหม่มีการด�าเนินการใหม่และมีการประเมินใหม่ 

เพือ่ให้เกดิการพฒันาส�าหรบัการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนในอดตี

จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ (2550) 

การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ ผลการวิจัยพบว่าระดับความเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาในส่วนนี้เป็นล�าดับ

แรก ให้มีการบันทึกข้อมูลเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้สมาชิกใน

องค์กรได้ศึกษาถึงความส�าเร็จและความผิดพลาดที่เกิดข้ึน

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์ของสมาชิกเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบัน

 ส�าหรับประเด็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น

ของผู้บริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางส่วนความคิด

เห็นของครูมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากผู้บริหารจ�าเป็นต้อง

พัฒนาในส่วนน้ีเช่นเดียวกัน มีการท�ารายงาน มีการสาธิต 

มีการฝึกอบรมด้านการศึกษา ครูท่านใดหรือผู้เรียนท่านใด

ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทางด้านการศึกษา จ�าเป็น

อย่างยิ่งต้องกลับมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ไปฝึก

อบรม

ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
 จากผลการวจัิยเร่ืองแนวทางพัฒนาโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอสิลามสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู ้โดยภาพรวมพบ

ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก แต่ก็มีบางประเด็นที่ควร

ได้รับการพัฒนา ผู้วิจัยจึงมีข้อแสนอแนะแนวทางพัฒนา

สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านสภาพการ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ดังนี้

 1. ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและ

ครูมีค่าเฉล่ียมากที่สุดในด้านนี้ ดั้งนั้นผู้บริหารและครูต้อง

มีความสามารถเป็นผู้ให้ความรู้หรือสามารถชี้แนะแนวทาง

ได้อย่างด ีสิง่ทีจ่ะเพิม่พนูความรูไ้ด้ดกีค็อืการฝกึอบรมอย่าง

ต่อเน่ือง มกีารแสวงหาความรูใ้หม่ๆความคดิใหม่ๆอยูต่ลอด

เวลา ผู้บริหารหรือครูนั้นต้องเป็นตัวอย่างให้คนในองค์กร

หรือนักเรียนในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา

 2. ด้านองค์ความรู้ หรือการบริหารจัดการความรู้

ในความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร ผลการวจิยัพบว่าค่าเฉลีย่อยูใ่น

ระดับที่สองและในความคิดเห็นของครูอยู่ในล�าดับแรก ดัง

นั้นผู้บริหารและครู ต้องให้ความส�าคัญในการจัดการความ

รู้ จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบครูหรือบุคลากรในองค์กร 

สามารถทีจ่ะน�าความรูม้าใช้ได้อย่างสะดวกเพือ่ให้เกดิความ

คล่องตัวในการท�างาน โดยจ�าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญเป็นผู้

ออกแบบระบบการจัดการความรู้ เมื่อระบบสมบูรณ์แล้ว

ก็สามารถเกิดองค์ความรู้ได้อีกท้ังยังสามารถท่ีจะเกิดองค์

ความรู้ใหม่ๆตามมาในอนาคตได้

 3. ด้านการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ

เรียนรู้เป็นสิ่งส�าคัญ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับ

การฝึกอบรมเพื่อท่ีจะช่วยให้ครูหรือแม้กระท่ังผู้บริหารเอง 

มีความรู้ใหม่ๆหรือทบทวนความรู้เดิมอยู่ตลอดเวลา การได้

รบัความรูจ้ากบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญจากหลายๆสาขา

วิชาหรือด้านต่างๆท้ังภาครัฐหรือเอกชนก็เป็นสิ่งท่ีจะเสริม

สร้างการเรียนรู้ การผลัดเปลี่ยนการให้ความรู้ของบุคลากร

ภายในองค์องกรเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ภายในองค์กร 

และการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้ครูหรือเจ้าหน้าท่ี ให้

มีการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาและเผยแพร่ความรู้ท่ีตนเองมีให้กับคน

ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร

 4. ด้านองค์กรหรือสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 

ในความคิดเห็นของผู้บริหารอยู่ในล�าดับท่ีสี่และในความ

คิดเห็นของครูอยู่ในล�าดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารควรให้

ความส�าคัญกับสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการเรียนรู้

ต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งต้องอาศัยความร่วม

มือจากกรรมการบริหารเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ

และเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียน 

อีกท้ังยังต้องส่งเสริมให้ครูหรือนักเรียนจัดให้มีมุมความรู้

ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียนและจัดสภาพแวดล้อมให้มี

บรรยากาศท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีการฝึกทักษะโดย

มีกระบวนการและเงื่อนไขเพื่อให้คนในองค์กรนั้นเป็นผู้ที่

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่ตลอดเวลา

 5. ด้านเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า ในความคิด

เห็นของผู้บริหารอยู่ในล�าดับสุดท้ายและในความคิดเห็น

ของครูอยู่ในล�าดับท่ีสอง ดังนั้นผู้บริหารควรน�าเทคโนโลยี

มาสนับสนุนในการท�างาน ซ่ึงเป็นสิ่งจ�าเป็นพร้อมกับต้อง

มีการน�ามาบูรณาการกันระหว่างความรู้ ผู้บริหารหรือครู

ต้องค�านึงถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
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การท�างานด้วยกับทรัพยากรที่มีในองค์กรหรือต้องแสวงหา

ทรัพยากรอื่นมาสนับสนุนในการท�างานและผู้บริหารต้องมี

ความพยายามที่จะน�าเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ในองค์กร

เพือ่ให้เกดิการปฏบิติังานได้อย่างคล่องตัวและเป็นประโยชน์

กับองค์กร เช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์

ในการถ่ายทอดความรู้ การเรียนรู้ทางไกล หรือใช้ระบบ

สนับสนุนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. ด้านการคิดที่เป็นระบบ ผลการวิจัยพบว่า การ

คิดที่เป็นระบบ ผู้บริหารหรือครูต้องให้ความส�าคัญ โดยที่ผู้

บริการหรือครูต้องมีแบบแผนทางความคิดที่ชัดเจน มีการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะการมองในภาพรวม มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงมากกว่าที่จะมองแบบแยกส่วน หรือ

รูปแบบการเป็นเหตุเป็นผล สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนโดย

ฉับพลัน ผู้บริหารหรือต้องสามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้

อย่างเหมาะสมมีเหตุผลและสามารถชี้วัด สาเหตุ มองถึง

ผลกระทบส�าคัญในอนาคตได้

 2. ด้านการทดลองปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ผู้

บริหารหรือครูควรให้ความส�าคัญโดยการทดลองท�าสิ่งท่ี

ใหม่ๆที่เกิดประโยชน์กับองค์กร กล้าคิด กล้าท�า เช่นการ

ปรับเปล่ียนหน้าที่การงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ

บรหิารงานหรอืโครงการสาธติทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัองค์กร 

 3. ด้านการเรียนรู้จากผู้อื่น ผลการวิจัยพบว่า ผู้

บริหารหรือครูควรให้ความส�าคัญกับการแสวงหาความรู้

จากผู้อื่น โดยการสอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 

หรือการสังเกตการปฏิบัติงานของคนในองค์กร หรืออาจ

จะเป็นการอบรมให้ความรู้จากผู้รู ้หรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่า

จะเป็นผู้รู้ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนโดย

ผ่านการอบรมให้ความรู้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะท�าให้เกิด

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 4. ด้านการถ่ายทอดความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้

บริหารควรให้ความส�าคัญโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า

รับการอบรมหลังจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมต้องน�าความ

รู้มาเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีไม่ได้เข้ารับการอบรมภายในองค์กร

เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มีการก�าหนดกรอบการ

ปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน หรือการสับเปลี่ยนหน้าที่

การงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร 

 5. ด้านการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต ผลการ

วิจัยพบว่า ผู้บริหารหรือครูควรให้ความส�าคัญโดยการน�า

สิ่งที่ผ่านมาในอดีตมาวิเคราะห์พร้อมกับน�ามาเป็นข้อมูลใน

การพัฒนางานได้ และสามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สมาชิก

ในองค์กรเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาในอดีตพร้อมกับวิเคราะห์

สาเหตุท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในด้ำนกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

ประโยชน์

 1. ส่งผลการวจิยักบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อทราบถึงสภาพการสร้าง

องค์กรแห่งการเรียนรู ้และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการ

พัฒนา

 2. น�าข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลามสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งมอบให้กับ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อพัฒนาต่อไป

 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาเก่ียวกับการจัดการความรู ้ การ

ถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต

 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการท�าให้คนมีพลังทั่วทั้ง

องค์กรในเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเฉพาะการ

เรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action learning)

 3. ควรศึกษาแบบอย่างท่ีดีของโรงเรียนที่เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก ท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพประกอบด้วย
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Abstract

 There are 2 objectives for this study which are (1) To study factors influencing decision to  

outsourcing logistics activities (2) To study the obstacles that could encounter the organization when 

they consider using a logistics (Third-party logistics providers) in the automotive industry at Amata 

Industrial Estate area. The methodologies for this study are descriptive analysis by using primary 

sources from 108 companies of questionnaire survey in in automotive industry at Amata Industrial 

Estate area. According to the research results, the researcher found are (1) Both SME and large  

enterprise recognize that they will get convenience in operations when hiring logistics providers 

to doing logistics activities. Which this factor is very important for decision outsourcing logistics  

providers (2) the questionnaire result is shows that main obstacle influencing decision outsourcing 

logistics provider from respondent attitude is lack of management confidence in an outsourcing  

logistics provider. Organization will take a risk to the confidentiality.

Keywords: Automotive industry, Third-party logistics providers, Outsourcing
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Introduction
 To enhance competitive advantage in 

business many companies have to find the gap 

between the goal and operation activities which 

competitive advantage is coming from core  

competency in the organization. The gap is  

between what they want in manufacturing is very 

dynamic and highly competitive. Many enterprises 

are aiming to gain a share of the global market 

and take advantage of sourcing efficiencies. The 

changing market environment causes increasing 

complexity of production processes and the whole 

supply chain management become more and more 

competitive advantage in business operation.to 

accomplish and what they can do in-house. To 

maintain core competency, the organization need 

to focus on main activities of the organization and 

use outsourcing for support activities. Therefore, 

the role of outsourcing is still growing. To making 

the decision to outsource selected supply chain 

functions and processes to a Third-Party Logistics 

(3PL). Companies can be challenging yet rewarding 

to the organization. Supply chain function have 

grown increasingly complex with globalization, 

technology and competition advancing at a rapid 

pace. In deciding organization need to consider 

several factors including motivations, expectations 

and justifications for outsourcing critical supply 

chain functionality enables companies to make 

effective decisions which generate incremental 

profitability. Before decision to outsource logistics 

activities, they should be careful consideration 

and analysis of cost factors, performance gaps, 

financial impact and suitability for outsource 

activities.

 Nowadays Third-Party Logistics (3PL)  

companies have continued to evolve which 

they have been developed and improved  

functionality for competitive advantage. For  

example, warehousing has evolved from the  

simple activity devoted primarily to material 

storage in the 1950s and 1960s. Adoption of 

just-in-time (JIT) principles in the 1970s and 

1980s drove smaller order sizes with increased 

frequency, lower inventory levels and a greater 

need for order assembly activities. Afterwards, 

they reengineered warehouses into distribution 

centers to meet customer needs. Adoption and 

growth of customer-driven designs, third-party 

logistics, postponement, mass customization, 

supply chain integration and global logistics.

Research Objectives
 1. To study factors influencing decision to 

outsourcing logistics activities in the automotive 

industry at Amata Industrial Estate area.

 2. To study the obstacles that could 

encounter the organization when they consider 

using a logistics (Third-party logistics providers).



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 261

Literature Review
 The important of automotive industry

 Importance of automotive industry, the 

automotive industry has played an important role 

in Thailand’s economy for decades. With a strong 

local supply chain, efficient infrastructures, good 

collaboration between government and private 

sector. Thailand’s automotive industry has been 

continuously developing for over 50 years with 

strong support from both the public and private 

sectors. The automotive industry is a key industry 

for Thailand.

Figure 1 Structure of Thai Automotive Industry

Source: Thailand Borad of Investment (2015)

 Since 1961, Thailand implemented  

continuity policy to support the industry  

development. The initial objective was to reduce 

import by develop the emerging automotive  

industry of Thailand. During 1977 – 1997,  

Thailand promoted investment to create  

value added and develop export capacity by  

implementing free trade policy, joining World  

Trade Organization (WTO) and taking part in  

ASEAN Free Trade Area (AFTA). Presently, Thailand 

is fully engaged in free trade agreements. Auto 

motive industry is a major industry with opportunity 

for growth and expansion. Along with growth in  

emerging markets and competitors such as China and  

Indonesia as well as global trend toward more envi 

ronmental friendly vehicles and higher technical 

and safety standard requirements for vehicles 

and parts affecting automotive technology  

development, thus policy condition should enable  

the automotive industry to adapt to the  

market change is an essential element in  

developing and improving sustainable competitive  

advantages of Thailand automotive industry  

(Thailand Automotive Institute Ministry of  

Industry, 2012)

 The concept of outsourcing

 In response the changing demands 

and increasing complexities, business turn to  

outsourcing of supply chain operations including 

warehousing, transportation, materials planning, 

freight forwarding and reverse logistics. The  

general motivations for outsourcing these  

operations fall into three main categories: increase 

revenue, improve capabilities, and reduce cost. 

As Figure 2, multiple motivations fall into each 

category
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Figure 2 General Outsourcing Motivations

Source: Hugh Kinney (2013)

 Today outsourc ing  one or  more  

logistical functions to 3PL is becoming a  

widespread practice in industry in worldwide. An in 

creasing number of companies, large and small are  

focusing their efforts on their core competencies 

that are critical to survival. Moreover, 3PL topics 

have attracted many researchers which virtually did 

not exist prior to 1990, particularly in the United 

States. 3PL can be used in nearly every industry 

(Retail, service, manufacturing etc.). During the 

1970s, 3PL originally began a public warehousing  

provider. Later during the 1980s due to the heed to  

improve customer service of distr ibution  

managers. 3PL expanded to offer throughput  

besides just selling space. In the 1990s, 3PL 

began to consolidate both transportation and  

warehousing and offered such service to  

managers who wanted to reduce operation costs 

and improve customer satisfaction by providing 

value-added services. The 1990s experienced 

explosive growth in the 3PL business by offering 

expanded service and one-stop service for all 

companies’ need. Since 1990s onward, 3PL has 

grown dramatically.

 Aghazadeh (2003) mentioned companies 

has been outsourcing businesses to 3PL and  

replying heavily on 3PL for warehousing  

management (56 percent), transportation (49 

percent) and shipment consolidation (43 percent). 

Previous extensive research indicated a record high 

rate of 3PL usage among Fortune 500 companies. 

Nearly 80 percent of the Fortune 500 companies 

are using 3PL. More and more companies adopt 

complex supply chain management strategies and 

use logistics expertise to obtain a competitive 

advantage in cost and time efficiency. Companies 

are more likely to have a partner who already 

has the equipment, system and experience and 

is ready to help. The expansion of 3PL in supply 

chain through supplementary service is also the 

result of customization of product or service  

offerings to customers. By expanding services, a3PL 

is able to respond to specific customer demands 

and can also provide additional services. There 

are many reason that encourage companies to 

outsource in-house business to 3PL as follows:

 • Reduce logistics costs such as inventory, 

transportation and other costs.

 • Concentrate on core competencies or 

main activities
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Figure 3 Conceptual Framework

Conceptual Framework

 • Improve customer service level

 • Integrate the entire supply chain

 • Reduce conflict and reciprocate on 

mutual goal-related matters

 • Increase efficiency, stability and flexibility

 • Establish market legitimacy

 • Avoid extensive capital expenditures

 • Increase productivity

 • Reduce risk, uncertainty and fluctuation

 • Leverage resources

 • Improve expertise, market knowledge 

and data access

 • Create a competitive advantage either 

locally or globally

 • Reduce personal and equipment costs 

 Accordingly, companies are increasingly 

leveraging the capabilities of 3PL to magnify their 

strengths and benefits. But there are a number of 

important factors that companies should consider 

when choosing a 3PL. Thus, there are an increasing 

number of companies focusing their efforts on 

their core competencies that are critical to survival. 

They outsource one or more logistics functions 

to 3PL. It is becoming a widespread practice in 

industry worldwide. In the future outsourcing 

functions to 3PL is still a major trend. But the 

rate of growth may decrease. 3PL used to provide 

services such as warehousing and transportation 

which is single and short-term logistics service. 

More recently, 3PL is putting more attention on 

establish a long-term contact relationship with 

their customers by providing multiple logistics 

services. We conclude that 3PL has a significant 

impact on not only the past and the present.
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Research Methodology
 This study will use descriptive statistics 

to the analysis of data. Descriptive analysis is 

used to describe the percentage, distribution and  

frequency distribution of the demographic factors 

as details below:

 1. Frequency and percentage will be 

used to describe the general information of the 

respondents.

 2. Mean and standard deviation (SD) will 

be used to determine the level of important for 

factors influencing decision outsource logistics 

activities.

 Regarding data analysis part, this part 

comprise question about the factors influencing 

decision outsourcing logistics activities and obstacle 

in decision outsourcing logistics activities. The 

aim of this part is attitude measurement toward 

factors in employ outsourcing logistics activities. 

The respondents will be asked to express their 

attitude toward each factor in form of rating 

scale. Then the researcher interpreted data by 

using descriptive statistics consist of Percentage, 

Mean and Standard deviation.

Studied variables Measurement scales

Independent variable: The entrepreneur’s general 
information

Nominal scale

Dependent variable consists of:
1. The factors influencing decision outsourcing  
logistics activities
2. Obstacle for decision outsourcing logistics activities

Ordinal scale

Population and Sample
 In the study, Researcher used simple  

random sampling technique through the probability 

sampling; each member of the population has 

an equal and known chance of being selected. 

That is a subject who met the criteria of selection 

was approached to ask for their willingness to 

participate in the study. Simple random sampling 

is simple to accomplish and is easy to explain 

to others. Because simple random sampling is a 

fair way to select a sample, it is reasonable to 

generalize the results from the sample back to 

the population.

 For the sample size of the respondents. 

Researcher used Yamane formula to calculate the 

sample size for automotive industries in Amata 

Industrial Estate. The number of target population 

in this case (N) is 147 companies. The significant 

level (e) is 0.05. Thus, the required sample size 

(n) should be in the range of 108 companies.

Research Tools
 In this study, the researcher wil l  

conduct survey by using questionnaire as a research  

instrument to collect data for this research 

which are all information will be used to be 

the result according research objectives. This 

study was designed to utilize a quantitative  

approach to address the research question which  

including 4 parts of questionnaire consists of the 

part of the entrepreneur’s general information, 

the part of understanding about employment 

outsourcing logistics activities, the part of attitude 

toward factors influencing decision outsourcing  

logistics activities and obstacle influencing decision  

outsourcing logistics activities. The questions 
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can be of attitude toward factors influencing  

decision outsourcing logistics activities and  

obstacle influencing decision outsourcing logistics 

activities covered by a total 24 questions 

 The par t  o f  quest ionna i re  were 

used to accumulate data from automotive  

industry in Amata Industrial Estate. The researcher  

distributed questionnaire by e-mail and send a 

letter directly to purchasing department of the 

automotive industry in Amata Industrial Estate 

areas. Furthermore, the researcher tested the  

reliability of the questionnaire by Alpha coefficient 

according Crombach’s alpha form. Which Alpha 

coefficient for this study equal to 0.77

Data Collection
 The researcher used both primary and 

secondary data in this study. To collect the primary 

data, the researcher was required to distribute 

copies of the self-administered questionnaires 

to target respondent totally 108 companies by  

e-ma i l i ng .  Th i s  approach i s  the  most  

flexible method of data collection, as it gives  

respondents the freedom and privacy to complete 

the questionnaires.

 The questionnaire consists of clos 

ed-ended question and rating scale. The results 

will be processed through statistic program. In 

additional to the primary source, the researcher 

used secondary data such as textbooks, previous 

research, business journals and other related  

information from the websites that were relevant 

to study.

Statistical Analysis
 In the study, Researcher used simple  

random sampling technique through the probability 

sampling; each member of the population has 

an equal and known chance of being selected. 

That is a subject who met the criteria of selection 

was approached to ask for their willingness to 

participate in the study. Simple random sampling 

is simple to accomplish and is easy to explain 

to others. Because simple random sampling is 

a fair way to select a sample, it is reasonable 

to generalize the results from the sample back 

to the population. For the sample size of the 

respondents. Researcher used Yamane formula 

to calculate the sample size for automotive  

industries in Amata Industrial Estate. The  

number of target population in this case (N) is 147  

companies. The significant level (e) is 0.05. Thus, 

the required sample size (n) should be in the 

range of 108 companies.

Result
 The results are collected from the  

questionnaire in order to prove the research 

objectives. The results of the data analysis 

are based upon the data collection of 108  

respondents which presented in part analysis 

result of the respondent’s attitude toward factors 

influencing decision outsourcing logistics activities 

and analysis result of the respondent’s attitude 

toward obstacle influencing decision outsourcing 

logistics activities.

 The general information of entrepreneur 

automotive in Amata industrial estate. All these 

are demonstrated from table 1. The total of 

respondents up to 108, recruited in this study 

are large enterprises accounting for 51.85% and 

the rest of 52 or 48.15% are small and medium 

enterprises.
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Table 1

Entrepreneur’s general information

The entrepreneur's general information Frequency Percent

Size of company

Small and Medium Enterprises 52 48.15

Large Enterprises 56 51.85

Total 108 100.00

Table 2

Entrepreneurial experience in outsourcing logistics providers

Have you ever experienced in employ outsourcing logistics providers Frequency Percent

Yes 75 69.44

No 33 30.56

Total 108 100.00

Table 3

the respondents classified using logistics service

Logistics service Frequency Percent

Customer services 11 10.19

The implementation of customer orders 11 10.19

Warehouse management 14 12.96

Reverse Logistics 4 3.70

Purchasing 8 7.41

Supply spare parts and auto parts 17 15.74

Packaging 10 9.26

Never used logistics service 33 30.55

Total 108 100.00

 Regarding to entrepreneurial expe 

rience in outsourcing logistics providers, ma 

joring of the respondents up to 75 or 69.44% used  

outsourcing providers in logistics activities, and 

the rest of 33 or 30.56% never used outsourcing 

provider in logistics activities.

 For logist ics serv ice used by the  

respondents, the analysis result reflects that 17 

respondents or 15.74% use logistics service in  

supply spare parts and auto part .  The  

second group use logistic service in warehouse  

management consists of 14 respondents or 12.96% 

while the smallest group uses logistics service in 

reverse logistics, comprises 4 respondents or 3.70%
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Table 4

Respondent’s attitude toward factors influencing decision outsourcing logistics activities

No Factors in employ outsourcing logistics activities n = 108 Interpretation Rank

SD

1 Cost reduction 4.11 0.83 Very importance 2

2 Change fix cost to variable cost 3.76 3.76 Very importance 12

3 Risk management 3.95 0.63 Very importance 8

4 Transfer unnecessary activities to expert 4.05 0.84 Very importance 4

5 Better management control 3.96 0.8 Very importance 7

6 Shorten system development 3.57 0.68 Very importance 14

7 Eliminate employee’s problem in  
organization

3.61 0.75 Very importance 13

8 Flexibility in administration 3.77 0.69 Very importance 11

9 The effectiveness of the work 3.87 0.66 Very importance 10

10 Increase quickness in implementation 4.03 0.66 Very importance 5

11 Convenience in operations 4.15 0.73 Very importance 1

12 Having long-term partner 3.91 0.72 Very importance 9

13 Distribution management efficiency 4.03 0.75 Very importance 6

14 Focusing core competency 4.09 0.74 Very importance 3

Total 3.92 0.41 Very important 

 Based on the observation of table 4, the 

respondent’s attitude toward factors influencing 

decision outsourcing logistics activities is at a very 

important level ( =3.92). When considering in 

detail, the top 5 of most important factors that 

influencing decision outsourcing logistics activities 

with the following factors: Outsourcing logistics 

provider can make enterprise convenience in 

operations ( =4.15, SD=0.73). Cost reduction  

( =4.11, SD=0.83), Organization would like to 

focus on core competencies ( = 4.09, SD=0.74), 

Organization would like to transfer unnecessary 

to an expert ( =4.05, SD=0.84) and increase 

quickness in implementation ( =4.03, SD=0.66)

 Based on the questionnaire results of 

table 5, the respondent’s attitude toward factors 

influencing decision outsourcing logistics activities 

is at a moderate important level ( =3.18)

 When considering in detail, the top 5 of 

most important obstacles that influencing decision 

outsourcing logistics activities with the following 

factors:

 If entrepreneur make decision to out 

sourcing logistics providers, they must take a 

risks to the confidentiality of the organization  

( =3.86, SD=0.84), Increased organization  

expenditure ( =3.48, SD=1.05), Employees have 

the knowledge and ability for doing logistics  

activities ( =3.38, SD=0.76), Outsourcing will make 

employees lack of knowledge in logistics acti 

vities ( = 3.19, SD=0.81) and faced with conflicts 

of benefits in the organization ( =3.14, SD=0.74).
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Table 5

Respondent’s attitude toward obstacle influencing decision outsourcing logistics activities

No Factors that makes the decision not hire  
outsourcing logistics activities

n = 108 Interpretation Rank

SD

1 Increased organization expenditure 3.48 1.05 Very important 2

2 Employees have the knowledge and ability for doing 
logistics activities

3.38 0.76 Moderate  
important

3

3 Outsourcing will make employees lack of knowledge 
in logistics activities

3.19 0.81 Moderate  
important

4

4 Risks to the confidentiality of the organization 3.86 0.84 Very important 1

5 Working process increased and affect to admin 
istration delays

2.78 0.82 Moderate  
important

10

6 Conflicts of benefits in the organization 3.14 0.74 Moderate  
important

5

7 Conflicts might be happening with third party  
logistics provider in organizational system

3.09 0.66 Moderate  
important

6

8 The risk of unprofessional in third party logistics 
provider 

3.08 0.9 Moderate  
important

7

9 Ineffectiveness of employees working in logistics 
activity.

3.02 0.86 Moderate  
important

8

10 Logistics activities have no important to the pro 
duction and administration in organization 

2.81 1.13 Moderate  
important

9

Total 3.18 0.49 Moderate  
important

Discussions
 Research Findings from Questionnaire

 Firstly, the researcher needs to find of 

entrepreneur’s general information in order to 

understand their industrial characteristic. In this 

research, the researcher separated criteria of 

entrepreneur follow size of company. Which the 

researcher found that 51.85% of respondents of 

this research are from large enterprises and another 

48.15% are from small and medium enterprises. 

 Secondly, the researcher was sur 

veying the understanding about outsourcing  

logistics activities of respondent by 2 perspectives  

include entrepreneurial experience in outsourcing  

logistics providers and classical of logistics services 

that they used. The results show that entrepre 

neurial experience in outsourcing logistics providers,  

majoring of the respondents 69.44% used out 

sourcing providers in logistics activities and  

classical of logistics service is supply spare parts 

and auto part accounting 15.74%.

 Thirdly, the researcher was analysis 

the result of respondent’s attitude toward  

factors influencing decision outsourcing logistics  

activities. The results of respondents is show 

that the 5 main reasons for outsourcing logistics 

activities, they think that outsourcing logistics 

providers can make convenience in operations  
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( =4.15, SD=0.73) and reduce cost in organization 

( =4.11, SD=0.83). The respondents would like 

to focus on core competencies of organization  

( = 4.09, SD=0.74) and transfer unnecessary 

activities to outsource or an expert ( =4.05, 

SD=0.84). Another reason is increase quickness 

in implementation ( =4.03, SD=0.66)

 Fourthly, the researcher was analysis  

perspective of respondent’s attitude toward  

obstacle influencing decision outsourcing  

logistics activities. For obstacle, the result is 

shows that main top 5 obstacles for decision 

outsourcing logistics activities is a risks to the  

confidentiality of the organization ( =3.86, SD=0.84) 

if they make decision to outsourcing logistics  

providers. And another the obstacles to decision out 

sourcing logistics activities, they think that  

outsourcing logistics provider will increase  

organization expenditure ( =3.48, SD=1.05). 

and some respondents think that employees 

in their companies have the knowledge and  

ability for doing logistics activities ( =3.38, SD=0.76) 

which they no need to outsourcing logistics  

providers. If they transfer some logistics activities to  

outsource, Outsourcing will make employees lack 

of knowledge in their activities ( = 3.19, SD=0.81) 

and sometime they might be faced with conflicts 

of benefits in the organization ( =3.14, SD=0.74).

 Research finding from questionnaire, both 

SME and large enterprise recognize that they will 

get convenience in operations when hiring logistics 

providers to doing logistics activities. Which this 

factors is very important for decision outsourcing 

logistics providers. which shows that professional 

think using logistics provider is quickly and easy 

in management. Logistics providers can make 

convenience in their organization operation. For 

obstacle, the questionnaire result is shows that 

main obstacle influencing decision outsourcing 

logistics provider from respondent attitude is lack 

of management confidence in an outsourcing 

logistics providers. Organization will take a risk 

to the confidentiality. This is same result from 

personal interview which shows they are afraid 

of loss of control to an outside third party. The 

result shown that this research related with the 

research of the factors affecting the selection of 

Fourth Party Logistics provider in the automotive 

and consumer product industry. Which found the 

factor consists of;

 1. The most important factors in  

selecting 4PL provider are supply chain integration,  

focusing on core competency and using multiple 

3PL in the same time.

 2. The differences in selecting 4PL  

provider between automotive and consumer 

product industry. Automotive industry concerned 

more in the need of supply chain integration, 

focusing on core competency while consumer 

product industry has focused more in customers 

supply chain demands exceeding its capability 

to deliver.

 3. The customer’s expected benefits are 

cost and efficiency improvement.

 4. The obstacles in using 4PL provider are 

the lack of management confidence in an outside 

party to deliver the same high level service that 

company employees provided and loss of control 

to an outside party.

Recommendation
 The researcher suggests to emphasize on 

qualitative research and focus group interview 

methodology from both automotive companies 

and logistics providers in order to understand 

more deeply about their attitude and suggestion. 

 This research is limited to the two size 

of companies are small and medium enterprise 
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and large enterprise who using outsourcing  

logistics providers in logistics activities. Therefore, 

the results from this research are not guaranteed 

against the negative results operation of all logistics 

industry in other areas because of the different 

place, different people attitude or different social 

norm may yield to different outcomes results.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส�ารวจความต้องการกลุ่มค�าศัพท์ท่ีต้องการให้มีในคลังค�าศัพท์การอ�านวย

การบินผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) พัฒนาคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ (3) ศึกษาประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึน การวิจัย

น้ีมีขั้นตอนการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ (1) ข้ันเตรียมการพัฒนาคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน (2) ข้ันการพัฒนา

คลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน และ (3) ขั้นการประเมินประสิทธิภาพของค�าศัพท์การอ�านวยการบิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยมีจ�านวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มท่ี 1 พนักงานอ�านวยการบินบริษัทสายการบินนกแอร์จ�ากัด จ�านวน 10 

คน และพนักงานอ�านวยการบินบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด จ�านวน 10 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มที่ 2 

นักศึกษาคณะการบินในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 300 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ และกลุ่มที่ 3 ผู้

เชี่ยวชาญด้านการบินและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ�านวน 5 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ส�าหรับสถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย คือ (1) ผู้วิจัยได้ข้อสรุปหมวดค�า

ศัพท์ต้องการให้มีในคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินจ�านวน 10 หัวข้อ (2) ได้คลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมด โดยแบ่งหมวดหมู่ค�าศัพท์ไว้ท้ังสิ้น 6 หมวดหมู่ และ (3) ผลจากการประเมิน

ประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินจากผู้เชี่ยวชาญ พนักงานอ�านวยการบิน และนักศึกษาคณะการบิน มี

ความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28, 4.31 และ 4.31 ตามล�าดับ

ค�ำส�ำคัญ: คลังค�าศัพท์, การอ�านวยการบิน, การเรียนรู้ด้วยตนเอง

Abstract

 This research aimed to (1) survey the requirements for the development of Flight Operation 

Glossary to Support Student Centered Learning on Website (2) develop Flight Operation Glossary to 

support centered learning on Website, and (3) research the quality of Flight Operation Glossary to  

Support Student Centered Learning on Website. This research was divided into 3 steps, which are 

(1) the preparation of the development of Flight Operation Glossary (2) the development of Flight  

กำรพัฒนำคลังค�ำศัพท์กำรอ�ำนวยกำรบินผ่ำนเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
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Operation Glossary, and (3) the assessment of Flight Operation Glossary. The Samples were also 

divided into 3 groups consist of (1) 10 Nok Air Airline Flight Operators and Thai Smile Airline Flight 

Operators using purposive sampling (2) 300 Eastern Asia University students using stratified random 

sampling, and (3) 5 aviation experts and  information technology experts using purposive sampling. 

The tools used in this research were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The result 

revealed that (1) the vocabularies in Flight Operation Glossary should be divided into 10 categories 

(2) the vocabularies in Flight Operation Glossary to support student centered learning on website 

should be divided into 6 categories (3) the satisfaction level towards the quality of Flight Operation 

Glossary assessed by experts, flight operators, and University students were high with the average 

score of 4.28, 4.31, and 4.31, respectively.

Keywords: Glossary, Flight Operation, Student Centered Learning

บทน�ำ
 ปัจจบุนัการขนส่งทางอากาศไม่ว่าจะอยูใ่นรปูการ

ขนส่งผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้าก�าลังมีบทบาทและมี

ความส�าคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยปัจจัยส�าคัญท่ีผลัก

ให้การขนส่งทางอากาศเติบโต ได้แก่ แนวโน้มการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงมีการแข่งขันทางการ

ค้าในโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความรวดเร็ว สะดวก สบาย และ

ปลอดภยั ประกอบกบัความนยิมของผูใ้ช้บรกิารทางอากาศ

ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลจ�านวนผู้โดยสารใน

ปีงบประมาณ 2560 ดังภาพที่ 1 พบว่าปริมาณการข้ึนลง

ของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานของ ทอท. 6 แห่ง รวม 

823,574 เท่ียวบิน เพิ่มข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 6.00 ประกอบ

ด้วยจ�านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศ 415,338 เท่ียวบิน

และภายในประเทศ 408,236 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย

ละ 3.13 และ 9.10 ตามล�าดับ ให้บริการผู้โดยสารรวมทั้ง

สิ้น 129,199,401คน เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.73 เป็นผู้

โดยสารระหว่างประเทศ จ�านวน 72,539,940คน เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 6.57 และผูโ้ดยสารภายในประเทศ 56,659,461คน

เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 9.26 (บรษิทัท่าอากาศยานไทยจ�ากดั 

(มหาชน) ,2560)

ภำพ 1 สถิติการจราจรทางอากาศของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)

ที่มำ: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน), (2560)
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 สิง่ส�าคญัทีส่ดุก่อนการด�าเนินการบนิเพ่ือการขนส่ง

ผู้โดยสารและสินค้าต้องค�านึงถึง คือความปลอดภัยต้องมา

เป็นอนัดบัหนึง่ต้ังแต่สนามบนิต้นทาง ระหว่างทางจนกระท่ัง

ไปถงึสนามบนิปลายทาง โดยนกับนิทีท่�าหน้าทีบ่นิของเทีย่ว

บินน้ันๆ ก่อนท�าการวิ่งขึ้นต้องด�าเนินการดังนี้ 1) ค�านวณ

น�้าหนักบรรทุกของเครื่องบินที่สามารถจะรับได้ภายใต้ข้อ

ก�าหนดกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องและปลอดภัยในขณะท�าการวิ่ง

ขึ้นและท�าการลงสู่สนามบินปลายทาง 2) ควบคุมระวาง

บรรทุกด้วยการจัดการวางแผนกระจายน�้าหนักบรรทุก 

ได้แก่ ผู้โดยสารและสินค้าเพื่อให้เครื่องบินอยู่ในลักษณะ

สมดุล เพื่อความปลอดภัยในการบิน ขณะที่ท�าการวิ่งข้ึน 

ท�าการบินตามเส้นทางบิน และขณะท�าการลงสู่สนามบิน

ปลายทาง และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของนักบินก่อน

ปฏิบัติการบินแต่ละเที่ยวบิน ทางองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ก�าหนดบุคคลรับผิดชอบเรื่อง

ดังกล่าวแทนนักบิน นั่นคือพนักงานอ�านวยการบินตาม

ที่ ICAO Annex 6 Part I (2011) ต้องศึกษาเรียนรู้เรื่อง

การอ�านวยการบินตามกฎข้อก�าหนดขององค์การการบิน

พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่ได้ระบุไว้ใน Annex 

6 Part I  ถือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์ ด้วย

การฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะต่างๆ รวมทั้งต้องรู้จักค�า

ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการอ�านวยการบิน ซึ่งหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบินได้มีโอกาส

เข้าไปอบรมให้กับหน่วยงานการบินหลายแห่ง โดยในการ

บริการวิชาการพบว่าพนักงานใหม่ที่รับการอบรมบางส่วน

ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ด้านค�าศัพท์เฉพาะการ

อ�านวยการบิน ซึ่งการที่จะจัดการอบรมให้กับพนักงาน

เป็นการเฉพาะท�าได้ล�าบาก รวมทั้งนักศึกษาบางส่วนยัง

ประสบปัญหาเกีย่วกบัความรูด้้านค�าศพัท์เฉพาะการอ�านวย

การบินซึ่งนักศึกษาต้องน�าไปใช้ในการเรียนและการท�างาน

ในอนาคต

 ในปัจจุบันสังคมโลกมีวิวัฒนาการ และเกิดการ

เปลีย่นแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสาร (Information and Communication 

Technology : ICT) การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

มีผลต่อภาคการศึกษาโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 

ผู้เรียนสามารถติดต่อกับคนทั้งโลก สามารถเข้าไปค้นหา

ข้อมูลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งเป็นขุมความรู้อันมหาศาล สามารถใช้ความรู้อันหลาก

หลายวิทยาการนี้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความ

รู้ของตนเอง หรือหน่วยงานให้ทันยุค และยั่งยืน ดังนั้นผู้

สอนจึงควรน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้

ตามความเหมาะสม เพื่อจะเป็นเครื่องช่วยให้การเรียน

ของผู้เรียนและการสอนของผู้สอนบรรลุจุดมุ่งหมายตาม

ต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับ ยืน ภู่วรวรรณ (2548) อ้างใน 

สายชล จินโจ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีบทบาทโดยตรงต่อระบบการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 

ความรู ้การจดัระบบการประมวลผล การส่งผ่านการสือ่สาร

ด้วยความเร็วสูงและมีปริมาณมาก การน�าเสนอและแสดง

ผลด้วยระบบสื่อต่างๆ ท้ังในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ สามารถสร้างระบบการมี

ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้  ท�าให้การเรียนยุคใหม่ประสบความ

ส�าเร็จ การสร้างความรู้ (Knowledge Construction) 

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนผู้

เรยีนให้มคีวามกระตอืรอืร้น เปลีย่นพฤตกิรรมจากการเรยีน

รู้แบบเฉื่อยมาเป็นการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา มีการแสวงหา 

มทีกัษะในการเลอืกรบัข้อมลูวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู

อย่างเป็นระบบ การออกแบบและการสร้างความรู้จ�าเป็น

ต้องสร้างบทเรียนให้มีลักษณะส�าคัญหลายอย่างร่วมกัน

ตามความเหมาะสม เช่น การมีปฏิสัมพันธ์การเป็นอิสระ

กับระยะทางและเวลา การเข้าถึงได้ท่ัวโลก การควบคุม

กิจกรรม ความสะดวกใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพและต้นทุน

ต�่า นอกจากนี้ เขมณัฏฐ์ อ�านวยวรชัย (2558) ได้กล่าวว่า

จากการที่น�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย

เฉพาะอนิเทอร์เนต็มาประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน ท�าให้

ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้

ต่างๆ ด้วยตวัของผูเ้รยีนเอง ถอืว่าเป็นการสนบัสนนุแนวคดิ

เรือ่งการเรยีนรูด้้วยตนเองอกีด้วย เนือ่งจากอนิเทอร์เนต็ถอื

ได้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรความรู้ที่มีความส�าคัญเป็นอย่าง

มาก เป็นแหล่งขมุทรพัย์ความรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถเข้าถงึความ

รู้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากความรู้ต่างๆ ท่ีผู้เรียนจะได้รับ

แล้วยังท�าให้ผู้เรียนเกิดการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันท้ังใน

ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

โดยการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ท�าให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น

การพัฒนาแหล่งทรัพยากรความรู้ทางอินเทอร์เน็ตจึงเป็น

เรื่องท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
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 การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใช้

เพือ่พฒันาความรูค้�าศัพท์ให้กบัผูเ้รยีนถอืเป็นอกีสิง่หนึง่ทีน่่า

สนใจและควรค่าแก่การศึกษาเน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยี

ดงักล่าวได้เข้ามามบีทบาทต่อการจัดการศึกษาโดยท�าหน้าที่

เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและการเข้า

ถึงความรู้ เน้ือหาสาระ และทรัพยากรทางการเรียนท่ีมีอยู่

อย่างมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตอันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การน�ามาใช้พัฒนาคลงัค�าศัพท์ผ่านอนิเทอร์เนต็ได้เป็นอย่าง

ดี และการพัฒนาดังกล่าวสามารถตอบสนองการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญอีกด้วย จากความส�าคัญและ

ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาคลังค�า

ศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เป็นแหล่งความรู้ให้กับพนักงานอ�านวยการบิน 

นักศึกษา และผู้ที่สนใจต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 1. เพือ่ส�ารวจความต้องการกลุม่ค�าศพัท์ทีต้่องการ

ให้มีในคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์เพื่อส่ง

เสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 2. เพื่อพัฒนาคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่าน

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การ

อ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น

แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
 การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาคลังค�าศัพท์การ

อ�านวยการบนิผ่านเวบ็ไซต์เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

ผู้จัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อ

ไปนี้

 1. แนวคิดพนักงานการอ�านวยการบิน

 พนกังานการอ�านวยการบนิต้องมกีารปฏบิตัหิน้าที่

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ICAO ที่ได้ระบุใน ANNEX 

6 PART I น่ันคือต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการบิน 

ได้แก่ การค�านวณและพิจารณาน�้าหนักบรรทุกขณะน�า

เคร่ืองบินขึ้นและลง การค�านวณหาจ�านวนเชื้อเพลิงที่ต้อง

ใช้ส�าหรับในเส้นทางบินน้ันๆ และโดยเฉพาะการควบคุม

น�้าหนักและควบคุมระวางบรรทุกเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุด  

(International Civil Aviation Organization, 2011) 

ส�าหรับการขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์ ที่จะต้องด�าเนิน

การและตระหนักถึงความปลอดภัยในการบิน ตั้งแต่จุด

เริ่มต้นของสนามบินต้นทาง ถึงสนามบินปลายทาง และ 

หรือไปยังสนามบินส�ารอง ดังนั้นเพื่อเป็นการรับรองความ

ปลอดภยัในการบนิ สิง่ทีต้่องน�ามาพจิารณาอย่างถกูต้องน้ัน

คอืก่อนการปฏบิตักิารบนิทกุครัง้จะต้องมกีารค�านวณหาน�า้

หนักบรรทุกของเที่ยวบินนั้น และควบคุมระวางบรรทุกให้

สอดคล้องกับสมรรถนะของเครื่องบินและให้อยู่ในระดับที่

ปลอดภัย หากมีการค�านวณผิดผลาดจะมีผลต่อเครื่องบิน 

ส�าหรับองค์ความรู้ด้านการอ�านวยการบินที่ต้องมีประกอบ

ด้วยกฎหมายการบนิ  ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัอากาศยาน การ

ค�านวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน สมรรถนะ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการอ�านวยการบิน อุตุนิยมวิทยา 

หลักการเดินอากาศ หลักการบิน และการติดต่อด้วยวิทยุ 

(ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, 2559)

 2. แนวคิดการออกแบบเว็บไซต์

 การออกแบบเวบ็ไซต์ผูว้จิยัได้รวบรวมแนวคดิจาก 

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ ปิยะ นากสงค์ (2551) และ

จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2554) สรุปได้ดังนี้

 1. วิเคราะห์ความต้องการเนื้อหาที่ต้องการให้มี

อยู่ในคลังค�าศัพท์ โดยการออกแบบสอบถามเพื่อสอบถาม

ความต้องการ

 2. ก�าหนดขอบข่ายของงาน ระยะเวลา และค่า

ใช้จ่ายในการจัดท�า

 3. การออกแบบและพัฒนา Layout และ  

Template ของเว็บไซต์

 4. จัดท�าเนื้อหาให้น่าสนใจให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูใ้ช้ และมกีารตรวจสอบเนือ้หาจากผูเ้ชีย่วชาญ

 5. การจัดท�าเว็บไซต์ค�าศัพท์ตาม Layout ท่ีวาง

ไว้ โดยใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ โปรแกรม Adobe 

Dreamweaver และ โปรแกรม Adobe Flash เป็นต้น 

รวมท้ังจัดท�าคู่มือผู้ใช้

 6. การทดสอบเว็บไซต์ โดยให้ผู้เช่ียวชาญตรวจ

สอบการท�างานของเว็บไซต์

 7. การดูแลและปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์

 3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 เขมณัฏฐ์ อ�านวยวรชัย (2558) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์

เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจเนื้อหาที่ต้องการให้มีใน
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ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 2) พัฒนาทรัพยากรการ

เรียนรู้ทางสถิติผ่านเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้

เรียนเป็นส�าคัญ ซึ่งผลการวิจัยที่ได้มีดังนี้ 1) ผู้วิจัยได้ข้อ

สรุปหัวข้อเน้ือหาที่พัฒนาไว้ในทรัพยากรการเรียนรู้ทาง

สถติ ิ2) ได้ทรัพยากรความรูท้างสถติิทีเ่กดิจากการออกแบบ

โครงสร้างทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ (Site Map) และ 

3) ผลจากการประเมินเกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้ทาง

สถิติจากผู้เชี่ยวชาญ รูปแบบการน�าเสนอและเทคนิคการ

พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ โดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก และผลประเมินเกี่ยวกับเนื้อหา

ทรัพยากรการเรียนรู้ทางสถิติ ปรากฏว่าเนื้อหาในทุกเมนู

อยู่ในระดับดีมาก

 เยาวเรศ ภักดีจิตรและคณะ (2560) ได้ศึกษา

วิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือ

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยมวีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่พฒันา

ทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถ่ินภาคเหนือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่

มีต่อการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถ่ินภาคเหนือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1) ทรัพยากรการ

เรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพัฒนา

เป็นฐานความรู้ในรูปแบบเว็บไซต์ และ 2) ความคิดเห็น

ของครูที่มีต่อการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านเนื้อหาและการจัดการ

เรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ศึกษำแนวคิดและทฤษฎีต่ำงๆ ดังนี้
  -  แนวคิดการอ�านวยการบิน
  -  หลักการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  -  การประเมินประสิทธิภาพเน้ือหาเว็บไซต์ คลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์์

ประสิทธิภาพของค�าศัพท์การอ�านวยการบิน

ส�ำรวจควำมต้องกำรค�ำศัพท์กำรอ�ำนวยกำร
บินจำก

  -  พนักงานอ�านวยการบินบริษัทสายการบิน 
      นกแอร์จ�ากัด และพนักงานอ�านวยการบิน 
     บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด
  -  นักศึกษาคณะการบิน

สมมติฐำนกำรวิจัย
 ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู ้เช่ียวชาญ 

พนักงานอ�านวยการบิน และนักศึกษาอยู่ในระดับมากข้ึน

ไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นรูปแบบการวิจัยแบบการวิจัย

และพัฒนา มีขั้นตอนการวิจัยทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ขัน้เตรยีมการพฒันาค�าศพัท์การอ�านวยการบนิ 

มีขั้นตอนดังน้ี

  1.1. ศึกษาข้อมลู และงานวจัิยท่ีเกีย่วข้อง

การจัดท�าคลังค�าศัพท์ ความรู้ค�าศัพท์การอ�านวยการบิน

  1.2. 300 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งช้ันภูมิ

  1.3. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

 2. การพัฒนาค�าศัพท์การอ�านวยการบิน มีขั้น

ตอนดังนี้

  2.1. ผู้วิจัยน�าผลการสรุปความต้องการ

ใช้ค�าศัพท์ที่ได้มาจากขั้นตอนเตรียมการพัฒนาคลังค�าศัพท์

การอ�านวยการบินมาออกแบบค�าศัพท์ผ่านเว็บไซต์ โดยยึด

หลักแนวคิดของ จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2554) โดยมีหลักการ

ดังนี้

  2.1.1. ความเรยีบง่าย การน�าเสนอข้อมลู

เฉพาะที่จ�าเป็น มีความเรียบง่าย ไม่มีสิ่งรบกวนสายตาหรือ
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อาจสร้างความร�าคาญให้กับผู้ใช้

  2.1.2. ความสม�่าเสมอ ใช้รูปแบบระบบ

การน�าทาง (Navigation) และโทนสีเดียวกันตลอดท้ัง

เว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมรู้สึกว่าอยู่ในสถานที่เดิมตลอด

การเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ

 3. ระบบน�าทาง มีระบบน�าทางที่ใช้งานง่าย 

ออกแบบให้ผู้ใช้งานง่ายและสะดวก มีรูปแบบและล�าดับ

ของรายการที่สม�่าเสมอ

 4. คุณภาพในการออกแบบ ควรให้ความส�าคัญ

กับการออกแบบเช่นเดียวกับสื่อประเภทอื่นๆ

 5. การออกแบบหน้าจอที่สมดุลกันระหว่างเมนู 

รายการเลือก เน้ือหา ภาพประกอบ ช่วยให้ผูใ้ช้สนใจเนือ้หา

ได้มาก โดยมากมักจะแบ่งจอภาพเป็นส่วนๆ

 6. ความละเอยีดของจอภาพ ปัจจุบนัความละเอยีด

ของจอภาพที่นิยมใช้มีสองค่า คือ 800x600 pixel และ 

1024 x 768 pixel

 7. การน�าเสนอเนื้อหา การน�าเสนอเนื้อหาท่ีเป็น

ข้อความ ใช้ฟอนต์มาตรฐานและตัวอกัษรมรีปูแบบทีช่ดัเจน 

มีการก�าหนดขนาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 2.2. ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนี้ 

  2.2.1. รวบรวมเนื้อหา สาระความรู้ค�า

ศัพท์ต่างๆ และสังเคราะห์เนื้อหาความรู้ค�าศัพท์

  2.2.2. การออกแบบ Template และ 

Layout ของเว็บไซต์

  2.2.3. การเขียนเนื้อหาลงในเว็บไซต์

โดยผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาที่จะน�าลงใน

เว็บไซต์

  2.2.4. จัดท�าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม 

Google Sites

  2.2.5. การทดสอบการท�างานของเวบ็ไซต์

  2.2.6. เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้ 

Search Engine ค้นหาได้อย่างง่าย

 3. การประเมินประสิทธิภาพของค�าศัพท์การ

อ�านวยการบิน มีขั้นตอนการวิจัยดังนี้

  3.1. ศกึษาข้อมลูและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการประเมินคลังค�าศัพท์ความรู ้ค�าศัพท์การอ�านวย

การบิน

  3.2. พัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพ

ของค�าศัพท์อ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์ส�าหรับ ผู้เชี่ยวชาญ 

พนักงานอ�านวยการบินและนักศึกษา

  3.3. ตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมนิ

  3.4. ปรับปรุงแบบประเมินหลังจากการ

ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน

  3.5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ

ด้านการบิน จ�านวน 3 ท่าน ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศจ�านวน 2 คน พนักงานอ�านวยการบินพนักงาน

อ�านวยการบินบริษัทสายการบินนกแอร์จ�ากัด และบริษัท

ไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด จ�านวน 10 คน ใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง และนักศึกษาคณะการบินจ�านวน 300 คน ใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ

  3.6. วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม

ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
 การวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่ง

ได้ดังนี้

 1. ขัน้เตรยีมการพฒันาค�าศพัท์การอ�านวยการบนิ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ 1) พนักงานอ�านวย

การบินบริษัทสายการบินนกแอร์จ�ากัด 2) พนักงานอ�านวย

การบินบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด และ 3) นักศึกษา

คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 1,000 

คน

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในข้ันตอนนี้ คือ

 พนักงานอ�านวยการบินบริษัทสายการบินนก

แอร์จ�ากัด จ�านวน 10 คน และพนักงานอ�านวยการบิน

บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด จ�านวน 10 คน โดยใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้มี

ประสบการณ์การท�างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

 นักศึกษาคณะการบินในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชยี จ�านวน 300 คน โดยใช้สตูรการค�านวณของYamane 

(1967) ก�าหนดความเช่ือมั่น 95% และความผิดพลาดไม่

เกิน 5% ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามช้ันปี ตั้งแต่

ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4

 2. ขัน้ประเมนิประสทิธภิาพของค�าศพัท์การอ�านวย

การบิน
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรทีใ่ช้ในขัน้ตอนน้ี คือ พนักงานอ�านวยการ

บนิบริษทัสายการบนินกแอร์จ�ากดั และพนกังานอ�านวยการ

บินบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด นักศึกษาคณะการบิน 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 1,000 คน ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบิน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ

 1. พนักงานอ�านวยการบินบริษัทสายการบินนก

แอร์จ�ากัด จ�านวน 10 คน และพนักงานอ�านวยการบิน

บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด จ�านวน 10 คน โดยใช้

การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งใช้เกณฑ์การคัดเลือกผู้มี

ประสบการณ์การท�างานไม่น้อยกว่า 2 ปี

 2. นักศึกษาคณะการบินในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชยี จ�านวน 300 คน โดยใช้สตูรการค�านวณของ Yamane 

(1967) ก�าหนดความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่

เกิน 5% ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามช้ันปี

 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน จ�านวน 3 คน และผู้

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ�านวน 2 คน ใช้การ

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ต้องการการใช้ค�าศัพท์การอ�านวยการบิน โดยมีการตรวจ

สอบคุณภาพของเครื่องมือวัด ใช้การวัดคุณภาพของเครื่อง

มือ มีการประเมินอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 

ท่าน คือ 1) รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต 2) เรืออากาศโท 

ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ และ 3) ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และการตรวจ

สอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา 

(α - Coefficient) โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น

เท่ากับ 0.83

 2. แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

ค�าศัพท์อ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์ โดยมีการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือวัด จะใช้การวัดคุณภาพของเครื่อง

มือ จะมีการประเมินอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 

ท่าน คือ คือ 1) รศ.ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต 2) เรืออากาศโท 

ดร.สุฐิต ห่วงสุวรรณ และ 3) ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา และการตรวจ

สอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามทัง้ชดุ

ต้องมีค่าความเช่ือมั่นตั้งแต่ 0.8 ข้ึนไป โดยแบบสอบถาม

มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 จัดท�าหนังสือส่งออก เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล และด�าเนินการจัดส่งแบบสอบถาม

ให้กับพนักงานอ�านวยการบิน และนักศึกษาตามกลุ่มเป้า

หมาย

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
 เมือ่ได้ข้อมลูท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์และ

ความถูกต้องแล้วน�ามาวิเคราะห์ผลข้อมูล โดยการแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัย
 1. ผลการเตรยีมการพฒันาคลงัค�าศพัท์การอ�านวย

การบิน

 จากผลการสรุปความคิดเห็นของพนักงานอ�านวย

การบินและนักศึกษาคณะการบินในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น

เอเชยี ผูว้จิยัได้ข้อสรปุเกีย่วกบัหวัข้อค�าศพัท์ในคลงัค�าศพัท์

การอ�านวยการบินและรูปแบบคลังค�าศัพท์ที่ต้องการดัง

ตารางท่ี 1
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ตำรำง 1

ผลการส�ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อค�าศัพท์ในคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินและรูปแบบคลังค�าศัพท์ท่ีต้องการ

หัวข้อ พนักงำนอ�ำนวยกำรบิน นักศึกษำคณะกำรบิน

x SD ระดับควำม
ต้องกำร

x SD ระดับควำม
ต้องกำร

1. หมวดค�ำศัพท์ที่ต้องกำรให้มีใน
คลังค�ำศัพท์

1.1  Air Law and Regulation 4.20 0.63 มาก 4.22 0.60 มาก

1.2  Aircraft Performance 4.30 0.67 มาก 4.31 0.51 มาก

1.3 Aircraft Weight and  
      Balance

4.30 0.67 มาก 4.33 0.52 มาก

1.4  Flight Planning 4.90 0.32 มากที่สุด 4.40 0.52 มาก

1.5  Meteorology for Flight 
      Planning

4.80 0.42 มากที่สุด 4.35 0.42 มาก

1.6  Transportation of 
     Dangerous Goods By    
       Air for Flight Operation  
      Officer

4.50 0.71 มาก 4.29 0.54 มาก

1.7  Air Navigation and 
      Navigational Aid (NAVAID)

4.40 0.70 มาก 4.35 0.65 มาก

1.8  Radio Communication 4.40 0.70 มาก 4.21 0.52 มาก

1.9  Principles of Flight 4.20 0.63 มาก 4.42 0.53 มาก

1.10  Aeronautical Informa 
       tion Service (AIS)

4.50 0.53 มาก 4.34 0.50 มาก

2. หมวดค�ำศัพท์ที่ต้องกำรให้มีใน
คลังค�ำศัพท์

2.1  มีข ้อความภาษาอังกฤษ 
        อธิบายชัดเจน

4.60 0.52 มากที่สุด 4.27 0.52 มาก

2.2  มีข้อความภาษาไทยอธิบาย 
      ชัดเจน

4.50 0.71 มาก 4.41 0.61 มาก

2.3  มีการจัดเนื้อหาค�าศัพท์เป็น
     หมวดหมู่

4.60 0.52 มากที่สุด 4.40 0.57 มาก

2.4  มีรูปภาพประกอบในการน�า 
     เสนอ

4.30 0.82 มาก 4.37 0.53 มาก

2.5  สามารถค้นหาค�าศัพท์ต่างๆ  
     ได้ตามความต้องการ

4.60 0.52 มากที่สุด 4.30 0.53 มาก
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 จากตารางที่ 1 พบว่าพนักงานอ�านวยการบินมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหมวดค�าศัพท์ที่ต้องการให้มีในคลัง

ค�าศัพท์ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หมวด Flight Planning 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และรูปแบบคลังค�าศัพท์ท่ี

ต้องการให้มีในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดเนื้อหาค�า

ศัพท์เป็นหมวดหมู่ และสามารถค้นหาค�าศัพท์ต่างๆ ได้

ตามความต้องการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ส�าหรับ

นักศึกษาคณะการบินพบว่าพนักงานอ�านวยการบินมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับหมวดค�าศัพท์ที่ต้องการให้มีในคลังค�าศัพท์

ในระดับมากที่สุด ได้แก่ หมวด Flight Planning  มีคะแนน

เฉล่ียเท่ากับ 4.90 และรูปแบบคลังค�าศัพท์ที่ต้องการให้มี

ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการจัดเนื้อหาค�าศัพท์เป็นหมวด

หมู่ และสามารถค้นหาค�าศัพท์ต่างๆ ได้ตามความต้องการ 

มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

 2. ผลการพัฒนาคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน

 การออกแบบคลงัค�าศัพท์การอ�านวยการบิน ผูว้จิยั

ด�าเนินการโดยการส�ารวจความคดิเหน็จากพนกังานอ�านวย

การบนิ บรษิทัสายการบนินกแอร์จ�ากดั และพนักงานอ�านวย

การบินบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด และนักศึกษาคณะ

การบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย พร้อมกับศึกษาหลัก

การออกแบบเว็บไซต์จาก ต�ารา เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

รวมทั้งแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อน�ามาประมวลกับ

ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ศึกษาไว้ และ

ออกแบบความรู้คลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน ซ่ึงผลการ

ออกแบบคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน แบ่งหมวดหมู่ค�า

ศัพท์ไว้ท้ังสิ้น 6 หมวดหมู่ ได้แก่

 1. หมวดหมู่ค�าศัพท์การบินท่ัวไป (General) เป็น 

กลุม่ค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายและข้อบงัคบัทางอากาศ 

(Air Law and Regulation) การเดินอากาศและเคร่ืองช่วย

การเดินอากาศ (Air Navigation and Navigational Aid) 

วิทยุสื่อสาร (Radio Communication)

 2. หมวดหมู ่ค�าศัพท ์สมรรถนะอากาศยาน  

(Aircraft Performance) เป็นกลุ่มค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักการบิน (Principles of Flight) และสมรรถนะ

อากาศยาน (Aircraft Performance)

 3. หมวดหมู่ค�าศัพท์น�้าหนักและความสมดุลของ

อากาศยาน (Aircraft Weight and Balance)

 4. หมวดหมู่ค�าศัพท์การวางแผนการบิน (Flight 

Planning) เป็นกลุ่มค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

การบิน (Flight Planning) และการบริการข่าวสารการบิน 

(Aeronautical Information Service)

 5. หมวดหมู ่ค�าศัพท์อุตุนิยมวิทยาส�าหรับการ

วางแผนการบิน (Meteorology for Flight Planning)

 6. หมวดหมู่ค�าศัพท์การขนส่งสินค้าทางอากาศ

ส�าหรับพนักงานอ�านวยการบิน (Air Cargo for Flight 

Operation Officer)

 โดยมีค�าศัพท์ท้ังสิ้นจ�านวน 226 ค�า ซ่ึงรูปแบบ

คลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินเป็นดังภาพท่ี 2 และ 3

ภำพ 2 หน้าโฮมเพจคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน
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ภำพ 3 หมวดคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน

 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์

การอ�านวยการบิน

 การประเมินประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การ

อ�านวยการบิน ผู ้วิจัยด�าเนินการประเมินประสิทธิภาพ

จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ�านวน 5 คน และส�ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ช้จากพนกังาน

อ�านวยการบินจากพนักงานอ�านวยการบินของบริษัทสาย

การบินนกแอร์จ�ากัดและบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์จ�ากัด 

จ�านวน 10 คน และนักศึกษาคณะการบินระดับปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จ�านวน 300 คน ใช้เกณฑ์

การแปลผลดังนี้

ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00   ความหมาย   มากท่ีสุด

ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50   ความหมาย   มาก

ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50   ความหมาย   ปานกลาง

ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50   ความหมาย   น้อย

ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50   ความหมาย   น้อยท่ีสุด

 ได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 2 - 4 

ตำรำง 2

ผลประเมินประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินจากผู้เช่ียวชาญ           (n = 5)

หัวข้อ x SD แปลผล

1. ค�าศัพท์มีความทันสมัย 4.20 0.45 มาก

2. ค�าศัพท์ครอบคลุมเน้ือหาการอ�านวยการบิน 4.20 0.45 มาก

3. ค�าศัพท์มีการอธิบายความหมายได้ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ 4.20 0.45 มาก

4. ค�าศัพท์มีความเหมาะสมส�าหรับการศึกษาและการค้นคว้าหาความรู้ 4.80 0.45 มากที่สุด

5. สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4.80 0.45 มากที่สุด

6. การออกแบบเว็บไซต์น่าสนใจ 4.40 0.55 มาก

7. การจัดวางเมนูต่างๆ มีความเหมาะสม สวยงาม 4.40 0.55 มาก

8. การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.20 0.45 มาก

9. ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 4.20 0.45 มาก

10. การใช้สีมีความเหมาะสม 4.20 0.45 มาก

11. ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงาม 4.00 0.71 มาก
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ตำรำง 3

ผลประเมินประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินจากพนักงานอ�านวยการบิน         (n = 10)

หัวข้อ x SD แปลผล

1. ค�าศัพท์มีความทันสมัย 4.50 0.53 มาก

2. ค�าศัพท์ครอบคลุมเน้ือหาการอ�านวยการบิน 4.30 0.48 มาก

3. ค�าศัพท์มีการอธิบายความหมายได้ถูกต้องตามหลักการทางวิชาการ 4.50 0.53 มาก

4. ค�าศัพท์มีความเหมาะสมส�าหรับการศึกษาและการค้นคว้าหาความรู้ 4.30 0.48 มาก

5. สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4.20 0.63 มาก

6. การออกแบบเว็บไซต์น่าสนใจ 4.20 0.63 มาก

7. การจัดวางเมนูต่างๆ มีความเหมาะสม สวยงาม 4.20 0.63 มาก

8. การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.40 0.70 มาก

9. ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 4.30 0.68 มาก

10. การใช้สีมีความเหมาะสม 4.20 0.63 มาก

11. ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงาม 4.20 0.63 มาก

12. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.50 0.71 มาก

13. มีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม 4.20 0.63 มาก

รวม 4.31 0.61 มำก

12. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.00 0.71 มาก

13. มีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม 4.00 0.71 มาก

รวม 4.28 0.52 มำก

 จากตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพของคลัง

ค�าศัพท์การอ�านวยการบินที่พัฒนาขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ พบ

ว่าโดยภาพรวมผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าคลังค�าศัพท์มี

ความเหมาะสมในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 

เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อผลประเมินที่มีคะแนนอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ค�าศัพท์มีความเหมาะสมส�าหรับการ

ศึกษาและการค้นคว้าหาความรู้ และสามารถเข้าถึงข้อมูล

ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80

 จากตารางที่ 3 ผลประเมินประสิทธิภาพของคลัง

ค�าศัพท์การอ�านวยการบินจากพนักงานอ�านวยการบิน พบ

ว่าโดยภาพรวมพนักงานอ�านวยการบินมีความคิดเห็นว่า

คลังค�าศัพท์อ�านวยการบินมีความเหมาะสมในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อผล

ประเมินที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก พบว่าทุกหัวข้อมีผล

ประเมินอยู่ระดับมาก
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ตำรำง 4

ผลประเมินประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินจากนักศึกษาคณะการบิน        (n = 300)

หัวข้อ x SD แปลผล

1. คลังค�าศัพท์ใช้งานง่าย 4.24 0.57 มาก

2. ค�าศัพท์ครอบคลุมเน้ือหาการอ�านวยการบิน 4.29 0.50 มาก

3. ค�าศัพท์มีการอธิบายความหมายได้ชัดเจน และเข้าใจง่าย 4.36 0.53 มาก

4. ค�าศัพท์มีความเหมาะสมส�าหรับการศึกษาและการค้นคว้าหาความรู้ 4.31 0.49 มาก

5. สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว 4.32 0.59 มาก

6. การออกแบบเว็บไซต์น่าสนใจ 4.37 0.55 มาก

7. การจัดวางเมนูต่างๆ มีความเหมาะสม สวยงาม 4.32 0.55 มาก

8. การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.19 0.54 มาก

9. ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดเหมาะสม อ่านง่าย 4.38 0.55 มาก

10. การใช้สีมีความเหมาะสม 4.32 0.52 มาก

11. ภาพประกอบมีความเหมาะสม สวยงาม 4.27 0.52 มาก

12. ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.37 0.61 มาก

13. มีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างเหมาะสม 4.35 0.58 มาก

รวม 4.31 0.55 มำก

 จากตารางที่ 4 ผลประเมินประสิทธิภาพของคลัง

ค�าศพัท์การอ�านวยการบนิจากนกัศกึษาคณะการบนิ พบว่า

โดยภาพรวมนักศึกษาคณะการบินมีความคิดเห็นว่าคลังค�า

ศัพท์อ�านวยการบินมีความเหมาะสมในระดับมาก คะแนน

เฉล่ียเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาในแต่ละหัวข้อผลประเมิน

ที่มีคะแนนอยู่ในระดับมาก พบว่าทุกหัวข้อมีผลประเมินอยู่

ในระดับมาก

กำรอภิปรำยผล
 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาคลังค�าศัพท์

การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การพัฒนาคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่าน

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้มีการ

ศึกษาความต้องการจากผู้ใช้ ได้แก่ พนักงานอ�านวยการ

บินและนักศึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Shakarli, S. 

(n.d.) ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ว่า ต้องมี

การศึกษาถึงความต้องการของผู้ใช้ก่อน ซึ่งต้องเข้าใจความ

ต้องการและเป้าหมายของผู้ใช้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ

สอบถามความต้องการจากผู้ใช้เก่ียวกับหัวข้อและรูปแบบ

ท่ีผู้ใช้ต้องการ โดยผลสรุปความต้องการหัวข้อค�าศัพท์ใน

คลังค�าศัพท์อ�านวยการบินตามที่ผู้ใช้ต้องการ สอดคล้อง

กันกับมาตรฐานที่องค์การการบินระหว่างประเทศ (ICAO) 

ก�าหนดไว้ใน Annex I Personnel Licensing เก่ียวกับ

ความรู้ที่พนักงานการอ�านวยการบินต้องมีได้แก่ ความรู้

ด้านกฎหมายและข้อบังคับทางอากาศ ความรู้พื้นฐานด้าน

โครงสร้างและสมรรถนะของอากาศยาน การวางแผนการบนิ 

อุตุนิยมวิทยาการบิน หลักการบิน และผลสรุปเกี่ยวกับรูป

แบบท่ีผู้ใช้ต้องการสอดคล้องกับแนวคิดของ พันจันทร์ ธน

วัฒนเสถียร และ ปิยะ นากสงค์ (2551) และ จินตวีร์ คล้าย

สังข์ (2554) ที่กล่าวถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีจะต้อง

มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และเนื้อหาที่เป็นข้อความ สิ่งที่ควร

ค�านึงถึงคือ ฟอนต์ท่ีน�ามาใช้งานควรเป็นฟอนต์มาตรฐาน

และตัวอักษรควรมีรูปแบบท่ีชัดเจน มีการก�าหนดขนาดที่

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดวางกราฟิกให้เหมาะ

สมเพื่อให้เว็บไซต์ดูลงตัว รวมถึงการจัดองค์ประกอบต่างๆ 

ให้เหมาะสม 

 2. ผู้วิจัยได้ให้ความส�าคัญในการออกแบบคลังค�า
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ศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่

ส�าคัญมาก ตามแนวคิดของจินตวีร์ คล้ายสังข์ (2554) ได้

กล่าวว่าการออกแบบเวบ็ไซต์นัน้มคีวามส�าคญัมากและอาจ

ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญที่สุดในการวางแผนสร้างเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ที่ดีน้ันจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ข้อมูลต้องมี

การจัดวางอย่างเป็นระเบียบ มีการจัดเนื้อหาที่ชัดเจน และ

ง่ายต่อการสืบค้น รวมทั้งยังสอดคล้องกับ กฤติญา สกุล

เสาวภาค และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า คุณภาพการ

ออกแบบ (Design Stability) ถ้าอยากให้ผูใ้ช้รูส้กึว่าเวบ็ไซต์

มีคุณภาพสูง และเชื่อถือได้ ก็ควรให้ความส�าคัญกับการ

ออกแบบโครงสร้าง โดยผู้วิจัยต้องศึกษาหลักการออกแบบ

การพัฒนาเว็บไซต์ จากต�ารา เอกสารสิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูล

ในอินเทอร์เน็ต จากนั้นผู้วิจัยได้น�าข้อมูลที่รวบรวมมาจัด

กลุ่มและสรุปประเด็นส�าคัญ เพื่อน�าไปใช้ออกแบบเว็บไซต์

ให้เหมาะสม จากผลการด�าเนินการทั้งหมดจึงส่งผลให้ผล

ประเมินประสิทธิภาพของคลังค�าศัพท์การอ�านวยการบิน

จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ทั้งพนักงานอ�านวยการบินและ

นักศึกษามีความคิดเห็นว่าคลังค�าศัพท์ที่พัฒนาข้ึนมีความ

เหมาะสมในระดับมาก นอกจากนี้ผลประเมินประสิทธิภาพ

ของคลงัค�าศพัท์การอ�านวยการบนินัน้สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ เขมณัฏฐ์ อ�านวยวรชัย (2558) และเยาวเรศ ภักดีจิตร

และคณะ (2560) ที่กล่าวว่าผลการประเมินประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการ

และมีการออกแบบท่ีเหมาะสมท�าให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ

และมีผลประเมินประสิทธิภาพในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำผลกำรวิจัยไปใช้

 1. พนักงานอ�านวยการบิน นักศึกษาคณะการบิน 

หรือผู้สนใจสามารถใช้คลังค�าศัพท์การอ�านวยการบินผ่าน

เวบ็ไซต์ ซึง่ผูว้จิยัได้จดัหมวดหมูค่�าศพัท์ไว้อย่างชดัเจน และ

สามารถสืบค้นหาค�าศัพท์ท่ีผู้ใช้ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 2. ผู ้ท่ีสนใจงานด้านการบินสามารถใช้คลังค�า

ศัพท์การอ�านวยการบินผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถเรียนรู้

ค�าศัพท์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากคลังค�าศัพท์ที่พัฒนาขึ้น

มีการรวบรวมค�าศัพท์พื้นฐานการบิน กฎระเบียบและข้อ

บังคับด้านการบิน อุตุนิยมวิทยา และหลักการบินซึ่งเป็น

รายวิชาพื้นฐานทางด้านการบิน

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมกีารพฒันาคลงัค�าศพัท์ผ่านเวบ็ไซต์ในงาน

ที่เกี่ยวข้องด้านการจราจรทางอากาศ การขนส่งสินค้าทาง

อากาศ หรืองานอื่นๆ

 2. ควรมีการศึกษาผลการน�าคลังค�าศัพท์การ

อ�านวยการบินไปใช้ในการเรียนการสอน
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Business English Department School of Liberal Arts, Eastern Asia University

ชื่อหนังสือ: วรรณคดีทัศนา ๑ : วรรณกรรมกับสังคม

ผู้เขียน: รศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์  

 ผศ.ดร. ศิริพร ศรีวรกานต์  

 ผศ.ดร. ชุติมา ประกาศวุฒิสาร  

 และ อ.ดร. ถนอมนวล หิรัญเทพ

ส�ำนักพิมพ์: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีท่ีพิมพ์: ๒๕๖๐

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือชุดฐานความรู ้อักษร

ศาสตร์ ซึง่เขยีนโดยคณาจารย์ภาควชิาวรรณคดีเปรยีบเทยีบ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซ่ึงมีพระ

ราชด�าริในอันที่จะให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้

ในศาสตร์ต่างๆ เพ่ือเป็นเคร่ืองประดับสติปัญญาจรรโลง

ชาติบ้านเมืองให้มีวัฒนธรรมความเจริญก้าวหน้า ด้านวัตถุ

และจิตใจไปพร้อมกัน

 หนังสือ วรรณคดีทัศนา ๑ : วรรณคดี กับ

สังคม เป็นหนังสือความรู้พื้นฐานส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษา

ทางด้านวรรณกรรมและวรรณกรรมวิจารณ์ มุ ่งเน้น

ในการให้ความรู ้พื้นฐานเก่ียวกับการศึกษาวรรณกรรม 

ธรรมชาตแิละลกัษณะต่างๆของวรรณกรรม รวมไปถงึความ

สัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมในด้านต่างๆ ต้นแบบ

ของการท�าหนังสือชุดนี้คือ หนังสือชุด A very short  

Introduction ของ Oxford University ซึ่งเสนอวิชาความ

รู้อย่างง่าย แต่เป็นหนังสือวิชาการเต็มรูปแบบ จึงถือเป็น

ประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาวรรณคดี ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับ

ความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี แต่ยังสามารถเข้าใจการน�า

ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่สังคมร่วม

สมัยให้ความส�าคัญผ่านตัวบทวรรณกรรม

 เนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย 4 บท สามารถ

อธิบายเนื้อหาในแต่ละบทได้ดังนี้

 บทน�ำ: ปริทัศน์วรรณกรรมศึกษำ เขียนโดย 

รศ.ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์

 ในบทน�า มีการอธิบายหัวข้อต่างๆ ได้แก่ นิยาม

ของวรรณคดแีละวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม องค์

ประกอบของวรรณกรรม และการศึกษาวรรณกรรม

 การนิยามวรรณคดีและวรรณกรรม เป็นสิ่งที่ซับ

ซ้อนและแตกต่างไปตามแต่ละสังคม ในสังคมไทยมีการ

จ�าแนกระหว่างค�าว่า “วรรณคดี” และ “วรรณกรรม” 

ค�าว่า “วรรณกรรม” นั้นหมายถึง ข้อเขียนทั่วไปโดยไม่

ได้พิจารณาประเมินคุณค่าว่าเป็นหนังสือที่แต่งดีหรือไม่ 

ส่วน การจ�าแนกงานเขียนเป็นวรรณคดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้

เวลาพิสูจน์ เป็นงานเขียนท่ีได้รับการยกย่องว่าแต่งดีและ

มีวรรณศิลป์ การนิยามความแตกต่างระหว่างวรรณกรรม

และวรรณคดียังแตกต่างตามบริบทเวลาและสถานท่ี ใน

ภาษาอังกฤษค�าว่า “literature” ครอบคลุมความหมาย
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ของทัง้วรรณกรรมและวรรณคดี ต่อมามหาวทิยาลยั องค์กร

ต่างๆ อาทิ วรรณคดีสโมสร สมาคมภาษาและหนังสือ และ

อื่นๆ ขยายขอบเขตของกลุ่มงานท�าให้คนเริ่มนิยมใช้ค�าว่า 

“วรรณกรรม” มากกว่าค�าว่า “วรรณคดี” เนื่องจากเป็น

ค�ากลางที่ไม่แฝงนัยแห่งการประเมิน

 ประเภทของวรรณกรรม จ�าแนกออกเป็นบันเทิง

คดี (fiction) หรือบันทิงคดีร้อยแก้ว (prose fiction) กวี

นิพนธ์ (poetry) และ บทละคร (drama)

 องค์ประกอบของวรรณกรรม แบ่งออกเป็น โครง

เรื่อง เนื้อเรื่อง ตัวละคร ฉากท้องเรื่อง มุมมอง แก่นเรื่อง 

 การศึกษาวรรณกรรม นับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 

เนือ่งจากผู้ศกึษาต้องเรยีนรูศ้าสตร์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

วิจารณ์ อันได้แก่วรรณกรรมวิจารณ์ (literary criticism) 

หมายถึง การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ 

และทฤษฎีวรรณกรรม (Literary theory) หมายถึงการ

แสวงหาความรู้ทั่วไปและธรรมชาติของวรรณกรรม อัน

เป็นการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการวิจารณ์วรรณกรมท่ี

แตกต่างและหลากหลาย พัฒนาการของวรรณกรรมศึกษา

ยังสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของสาขาวิชาวรรณคดีเปรียบ

เทียบ (comparative literature) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พัฒนา

ขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเราควรศึกษาวรรณกรรมข้ามพรมแดน

ต่างๆที่เคยมีคนก�าหนดไว้และควรเป็นการเปรียบเทียบ

ข้ามพรมแดนชาติเพื่อลบล้างอคติระหว่างเผ่าพันธุ์และใช้

วรรณกรรมเป็นสะพานสร้างความเข้าใจการการยอมรับ

ความแตกต่างหลากหลาย

 วรรณกรรมมุกตลกและวรรณกรรมเสยีดส ีเขยีน

โดย ผศ.ดร.ศิริพร ศรีวรกำนต์

 ในบทความนี้ มีการน�าเสนอประเด็นหลักสอง

ประเด็นได้แก่ วรรณกรรมมุกตลก : ผู้มีอ�านาจในฐานะ

ตัวตลก และ วรรณกรรมเสียดสี : สุนทรียศาสตร์แห่งการ

เย้ยหยัน โดยมีข้อสรุปคือ วรรณกรรมมุกตลกเป็นกระบอก

เสยีงให้กบัผู้ไร้อ�านาจได้มโีอกาสในการยัว่ล้อผูม้อี�านาจโดย

มเีสยีงหวัเราะมาบดบงัหรอือ�าพรางความขดัแย้งในโลกของ

ความเป็นจริงซ่ึงผู้ไร้อ�านาจไม่สามารถต่อกรกับผู้มีอ�านาจ

ได้ ส่วนการเสียดสีใช้กลวิธีการลดทอนคุณลักษณะของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งด้วยการท�าให้ดูน่าหัวเราะ เพื่อปลุกความบันเทิง

ผสมผสานไปด้วยการดูถูกเยาะหยัน เสียดสีปัจเจกบุคคล 

กลุม่บคุคลชนชัน้ใดชนชัน้หนึง่ ชาตใิดชาตหินึง่ หรอืสถาบนั  

 

 ชำยขอบในวรรณกรรม เขียนโดย ผศ.ดร.ชุติมำ 

ประกำศวุฒิสำร

 ในบทความนีม้กีารน�าเสนอประเดน็หลกั 3 ประเดน็ 

ได้แก่ความเป็นชายขอบและคนชายขอบ ปัญหาในการ

ศึกษาวิเคราะห์คนชายขอบ และวรรณกรรมชายขอบและ

ลักษณะเด่น

 ในเรือ่งความเป็นชายขอบและวรรณกรรมชายขอบ 

ผู้เขียนช้ีให้เห็นว่า “ชายขอบ” ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ หรือข้อ

บกพร่องของบุคคลท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิด แต่ความเป็นชาย

ขอบเป็นผลมาจากกระบวนการต่างๆทางสังคมเช่น การ

พัฒนา การสร้างรัฐชาติ กระแสโลกาภิวัฒน์ กระบวนการ

เหล่านี้มีผู้เรียกว่า “กระบวนการท�าให้เป็นคนชายขอบ” 

(Marginalization) ในการท�าความเข้าใจความเป็นชาย

ขอบและกลุ่มคนชายขอบ จะช่วยเราท�าความเข้าใจตัวตน

ของเราได้ดียิ่งข้ึน กล่าวคือ ในบริบทหรือสภาวการณ์อย่าง

หนึ่ง เราอาจมีส่วนผลักดันให้กลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่งกลายเป็น

คนชายขอบ แม้จะกระท�าสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัว

 ปัญหาในการศึกษาวิเคราะห์คนชายขอบ ที่มัก

พบบ่อยคือการน�าเสนอภาพของคนกลุ่มนี้อย่างไร้บริบท

สัมพันธ์และการละเลยมิติตัวตนของคนชายขอบ วิธีการ

ดังกล่าวน�าไปสู่การลดทอนคนชายขอบให้เป็นเพียงวัตถุ

ในการศึกษา นอกจากนี้กระแสพหุวัฒนธรรมและมโนทัศน์

เรื่องความจริงแท้ ยังเป็นสิ่งที่จ�ากัดเสียงและตัวตนของคน

ชายขอบให้อยู่ภายใต้บรรทัดฐานท่ีสังคมก�าหนด

 นักเขียนของกลุ่มชายขอบมักเริ่มต้นจากการน�า

ประสบการณ์ของตนมาสร้างเป็นองค์ความรู้ มีการเล่า

เรื่องราวของตนเอง ตัวละครจะบอกเล่าประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมของชุมชนไปพร้อมกัน และใช้วรรณกรรม

ปลุกกระแสส�านึกร่วมของกลุ่มคนให้ตระหนักถึงสถานภาพ

ของตนเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสถานภาพของกลุ่ม

ของตน วรรณกรรมชายขอบจึงมักเป็นงานเขียนประเภท 

อัตชีวประวัติ บันทึกความทรงจ�า อัตชาติพันธุ์วรรณา มีนัย

ยะทางการเมือง และเป็นงานวรรณกรรมที่ละมิดขนบ กฎ

เกณฑ์ของการประพันธ์ เนื่องจากนักเขียนในกลุ่มนี้มองว่า

ขนบเหล่านี้คือข้อจ�ากัดในการน�าเสนอประสบการณ์เรื่อง

ราวของกลุ่มคนชายขอบ

 วร รณกรรมกั บควำมพิ ก ำ ร  เ ขี ยน โดย  

อ.ดร.ถนอมนวล หิรัญเทพ

 บทความนีน้�าเสนอเรือ่ง การศกึษาความพกิารด้าน



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจ�าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2563 287

วรรณคดีศึกษา กับมุมมองความพิการศึกษา (Disability 

Studies) และกระบวนทัศน์หรือแม่แบบในการมองความ

พิการ (Paradigms or Models of Disability) กับการ

ศึกษาความพิการในสังคม วัฒนธรรมและในวรรณกรรม

 การศึกษาความพิการด้วยมุมมองความพิการใน

วรรณกรรมมักปรากฏในสองแนวทางหลักได้แก่ 1) การ

ศึกษาในเชิงวิพากษ์ถึงความหมายของความพิการในสังคม

วัฒนธรรมทั่วไป ที่มักถูกก�าหนดโดยแนวคิดกระแสหลัก

ของสังคมในแต่ละยุคสมัย สร้าง “ความเป็นอื่น” ให้กับ

ความพิการในลักษณะทีดูเหมือนเป็นความหมายที่เป็น

ธรรมชาตโิดยไม่ต้องมกีารโต้แย้ง และมผีลกระทบในเชงิลบ

ต่อสถานภาพของคนพกิาร แนวคดิดงักล่าวเป็นแนวคดิการ

แบ่งแยกคนโดยใช้ความไม่พิการเป็นมาตรฐาน (Ableism) 

ซ่ึงท�าให้คนพิการถูกมองว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ 2) การ

วิเคราะห์ให้เห็นมุมมอง เสียง หรือจุดยืนของคนพิการ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งที่แสดงให้เห็นร่องรอย ความเป็นไปได้ หรือ

การแสดงออกเพือ่การขดัขนืหรอืต่อรองกบัความหมายของ

ความพิการในเชิงกดขี่ที่สังคมกระแสหลักมอบให้ และการ

สร้างสรรค์ความหมายใหม่ที่อาจน�าไปสู่การเปล่ียนแปลง

ทางสังคมในด้านสถานภาพของคนพิการได้

 ส่วนในกระบวนทัศน์ แม่แบบหรือกรอบความ

คิดในการมองความพิการแบ่งได้เป็น 4 แบบ ได้แก่ 1)

กระบวนทัศน์ความพิการเชิงสัญลักษณ์ (The symbolic 

paradigm of disability)  2) กระบวนทัศน์ความพิการ

เชิงการแพทย์หรือเชิงปัจเจกบุคคล (The medical/

individual paradigm of disability) 3) กระบวนทัศน์

ความพิการเชิงสังคม/การเมือง/ชนกลุ่มน้อย (The social/ 

political/ minority paradigm of disability) และ4) 

กระบวนทัศน์ความพิการเชิงวัฒนธรรม (The cultural 

paradigm of disability)

 ผู้เขียนได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม

กับความพิการได้เป็นสองประเด็นได้แก่ วรรณกรรมเป็น

ช่องทางหรือพื้นท่ีในการสร้างความหมายของความพิการ 

และ ความพิการมีบทบาทในกระบวนการสร้างสรรค์งาน

วรรณกรรม นอกจากนี้ผู้เขียนได้น�าเสนอค�าถามซ่ึงอาจใช้

ในการศึกษาวรรณกรรมกับความพิการ อันเป็นประโยชน์

ต่อผู้สนใจศึกษางานวรรณกรรมต่อไป

 ส�าหรับผู ้ท่ีสนใจศึกษาวรรณกรรม นอกเหนือ

จากหนังสือ วรรณคดีทัศนา ๑ : วรรณคดีกับสังคม แล้ว 

ผูเ้ขยีนขอแนะน�าหนงัสอืวรรณคดทีศันา ๒ วรรณกรรมข้าม

ศาสตร์ ซึ่งน�าเสนอทิศทางการศึกษาที่เชื่อมโยงวรรณกรรม

กับศาสตร์แขนงอื่นๆ ได้แก่วรรณกรรมกับจิตวิเคราะห์ 

วรรณกรรมกับภาพยนตร์ และวรรณกรรมกับการแปล






