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วารสารไทย (Thailand Journal Citation Index: TCI) มาโดยตลอด
ในส่วนของการพัฒนาและเผยแพร่ ผลงานวิจยั มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็ นมหาวิทยาลัย
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ครับ แต่วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เน้ นการเผยแพร่ผลงานวิจยั ด้ าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทงที
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ุ ภาพ
ของบทความ และสาระที่ผ้ อู า่ นจะได้ รับเป็ นสาคัญ
ผมในฐานะตัวแทนของกองบรรณาธิ การวารสารขอให้ สัญญาว่า เราจะมุ่ง มั่นพัฒ นาวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์การเรี ยนรู้ ทางไกลเชิงนวัตกรรมให้ เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ และประชาสัมพันธ์ วารสาร
ฉบับนี ้ให้ เป็ นที่แพร่หลายในวงวิชาการอย่างต่อเนื่องครับ
สุดท้ ายนี ้ ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะให้ การตอบรับวารสารฉบับนี ้เป็ นอย่างดีต่อไป
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ฉลากสาหรับผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้ านเรือนตามระบบสากล
GHS-Based Household Hazardous Product Label

รองศาสตราจารย์ ดร.ศริ ศกั ดิ์ สุนทรไชย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
hsasosar@hotmail.com

บทคัดย่ อ
ประเทศไทยกาลังอยู่ในระหว่างการนาการจาแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก
หรื อระบบสากล GHS มาบังคับใช้ โดยมีหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ดาเนินการ
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง ระบบการจาแนกและการสือ่ สารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตรายที่สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ มีผลใช้
บังคับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป ทังนี
้ ้ การเปลี่ยนผ่านการแสดงฉลากไปเป็ นระบบสากล
GHS ของสารเดี่ยวให้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ ดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 5

ปี
จากการทดสอบตัวอย่างฉลากผลิตภัณฑ์ วตั ถุอนั ตรายที่ใช้ ในบ้ านเรื อนตามระบบสากล GHS ในกลุ่มผู้บริ โภค
ทัว่ ไปพบว่า รู ปสัญลักษณ์บางอันยังสื่อความหมายไม่ชดั เจน ควรปรับให้ มีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาความเป็ นอันตราย
ข้ อความแสดงความเป็ นอันตรายและข้ อความแสดงข้ อควรปฏิบตั ิของสารเคมีควรชัดเจน สัน้ และเข้ าใจง่ าย ขนาดของ
ฉลากควรให้ เหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ ข้ อความบนฉลากควรสังเกตเห็นได้ ชดั เจน อ่านได้ ง่าย ฉลากควรเพิ่มสีสนั
ให้ สะดุดตา และดึงดูดความสนใจ ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรรณรงค์ให้ ประชาชนมีความเข้ าใจและอ่านฉลาก
ผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายที่ใช้ ในบ้ านเรื อนเพื่ อให้ ตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีทงด้
ั ้ านกายภาพ อันตรายต่อสุขภาพและ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้ อม และควบคุมให้ ผ้ จู ดั ทาหรื อผู้เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภค
โดยต้ องจัดทาฉลากให้ เป็ นไปตามระบบสากล GHS
คาสาคัญ: ฉลาก ผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายทีใ่ ช้ ในบ้ านเรื อน ระบบสากล GHS

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลี่ยนแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract
Since Thailand has been enforcing Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals (GHS) by relevant offices, the Office of Food and Drug administration
(FDA) has issued Announcement of Ministry of Public Health on Classification and Hazard
Communication of Hazardous Substances under control of the Office of Food and Drug
administration (2015). This Announcement has published in government gazette on 19 March
2015 and effective after that day. The transition periods of GHS-based labelling were 1 and 5
years for substances and mixture, respectively.
From the results of comprehensibility testing of GHS-based household hazardous
product labels, the consumers had comments that some pictograms were ambiguous, in other
words, they needed to be adapted in accordance with the hazard contents. Chemical hazard
statements and precautionary statements should be clear, concise, and understandable. Label
size should be suitable to product size. All label information should be noticeable, and readable.
Label should be prominently colorful, and attractive. Therefore, the relevant offices should
campaign in order to make all consumers comprehend and read the product label with
awareness of chemical physical, health, and environmental hazards. Moreover, the label
makers or the product owners should be made aware of consumers’ safety and they need to
prepare their product labels in accordance with GHS.
Keywords: Label, Household hazardous product, Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemicals.

จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ มีการพัฒนา การจาแนกประเภทและการติ ดฉลากสารเคมี ที่
เป็ นระบบเดี ยวกันทัว่ โลกหรื อระบบสากล GHS (Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals ; GHS) ขึ ้น ด้ วยเหตุผลที่ว่า ระบบการจาแนกประเภทสารเคมีเดิมมีอยู่มีหลาย
ระบบ และมี ม าตรฐานแตกต่างกัน ทาให้ ต้ องมี การพัฒ นาให้ เป็ นระบบเดียวกันทั่วโลก โดยการสร้ าง
มาตรฐานที่เหมือนกันและใช้ ร่วมกันในการจาแนกประเภทสารเคมี โดยคานึงถึงอันตรายด้ านกายภาพ ด้ าน
สุขภาพ และสิ่งแวดล้ อม รวมทังจั
้ ดให้ มีการสื่อสารความเป็ นอันตรายคือ การติดฉลากบนภาชนะบรรจุ
และเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data Sheet ; SDS) เพื่อสื่อสารความเป็ นอันตราย
ของสารเคมีระบบสากล GHSให้ ครอบคลุมผู้ที่ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ผู้ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการ
ขนส่ง ผู้ปฏิบตั ิการตอบโต้ เหตุฉุกเฉิน และผู้บริ โภค ประเทศไทยได้ นาระบบสากล GHS มาประยุกต์ ใช้
ภายใต้ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2335 โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบควบคุมสารเคมี ที่ใช้
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ในทางอุตสาหกรรมคือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีที่ใช้ ในทางการเกษตรคือ กรมวิชาการเกษตร และ
สารเคมีที่ใช้ ในบ้ านเรื อนคือ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 วรรคสาม มาตรา 44 (1) แห่งพระราชบัญญัติวตั ถุอนั ตราย พ.ศ.
2535 และมาตรา 20 (1) แห่ง พระราชบัญญัติวัตถุอัน ตราย พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราช
บัญญัติวตั ถุอนั ตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่ อง ระบบการจาแนกและการสื่อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจ จา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป โดยให้ ผ้ ผู ลิต ผู้นาเข้ า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ ในครอบครองซึ่งวัตถุอนั ตรายมีหน้ าที่ต้อง
สื่อสารความเป็ นอันตรายของวัตถุอนั ตรายในรู ปแบบของฉลากและเอกสารข้ อมูลความปลอดภัยที่ผ้ ผู ลิต
หรื อผู้นาเข้ าจัดทาขึ ้น เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องสามารถใช้ วตั ถุอนั ตรายนัน้ ๆ ได้ อย่างปลอดภัย
ประกาศดัง กล่าวได้ ให้ คาจากัดความวัตถุอันตราย ที่เป็ นสารเคมีในรู ปสารเดี่ยว (Substance) ว่า
หมายความถึง ธาตุหรื อสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติ หรื อเกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทังนี
้ ้
รวมถึงสารเติมแต่งที่จาเป็ นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว หรื อสารเจือปนที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
ผลิต แต่ไม่รวมถึงสารตัวทาละลายที่ส ามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยวได้ โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของ
สารเดี่ยวหรื อไม่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยว ส่วนสารผสม (Mixture) หมายความ
ถึง สารผสมหรื อสารละลายที่ประกอบด้ วยสารเดี่ยวสองชนิดหรื อมากกว่าที่ไม่ทาปฏิกิริยาต่อกัน
ผู้ผลิต หรื อผู้นาเข้ าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็ นสารเดี่ยวและสารผสมต้ องดาเนินการจาแนกความเป็ น
อันตรายทางกายภาพ 16 ประเภท และความเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ 10 ประเภท และความเป็ นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้ อม 2 ประเภท ติดฉลากและจัดทาเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย ซึง่ สารเดี่ยวให้ ดาเนินการแล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้ ดาเนินการแล้ วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ประกาศ
นี ้มีผลใช้ บงั คับคือ 13 มีนาคม 2555
สาหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอนั ตรายที่ใช้ ในบ้ านเรื อนหรื อทางสาธารณสุขอยู่ภายใต้ การดูแลของกลุ่ม
ควบคุมวัตถุอนั ตราย สานักควบคุมเครื่ องสาอางและวัตถุอนั ตราย สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่ในการกากับดูแลวัตถุอนั ตรายที่ใช้ ในบ้ านเรื อนหรื อทางสาธารณสุขให้ มีคณ
ุ ภาพ
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และปลอดภัย โดยอาศัยอานาจตามพระราช บัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ.2535 วัตถุอนั ตรายที่ใช้ ในบ้ านเรื อน
หรื อทางสาธารณสุขแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ ดงั นี ้
1) ผลิ ตภัณฑ์ ป้องกันกาจัดแมลงและสัตว์ อื่น เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารที่ใช้ ในการ
ไล่หรื อกาจัดแมลง กาจัดหนูหรื อสัตว์ฟันแทะ เช่น ยาจุดกันยุง ผลิตภัณฑ์กาจัดยุง ผลิตภัณฑ์ทาไล่ ยุง
ผลิตภัณฑ์กาจัดเห็บหมัด ผลิตภัณฑ์กาจัดหนู ผลิตภัณฑ์กาจัดมด ผลิตภัณฑ์กาจัดแมลงสาบ ผลิตภัณฑ์
กาจัดปลวก เป็ นต้ น
2) ผลิ ตภัณฑ์ ทาความสะอาด เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ เพื่อทาความสะอาดพื ้นผิวต่าง ๆ หรื อวัสดุ เช่น
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซกั ผ้ า ผลิตภัณฑ์ล้างห้ องน ้า ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ผลิตภัณฑ์ล้างรถ เป็ นต้ น
3) ผลิ ตภัณฑ์ ฆ่าเชื ้อโรค เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ฆ่าเชื ้อโรคที่พื ้นผิวหรื อวัสดุตา่ ง ๆ สเปรย์ฆ่าเชื ้อโรคใน
อากาศ เป็ นต้ น แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ฆา่ เชื ้อโรคที่ใช้ ทางยา และที่ใช้ เฉพาะกับเครื่ องมือแพทย์
4) ผลิ ตภัณฑ์ อุปโภคอื ่น เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่จดั อยู่ในกลุ่มข้ างต้ น เช่น ผลิตภัณฑ์แก้ ไขการอุดตัน
ของท่อหรื อทางระบายสิ่งปฏิกลู ผลิตภัณฑ์ลบคาผิด ผลิตภัณฑ์กาวประเภทเอทิลไซยาโนอะคริ เลต (Alkyl
Cyanoacrylate) เป็ นต้ น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ ดาเนินการเพื่ อรองรั บการแสดงฉลากผลิ ตภัณ ฑ์ วัต ถุ
อัน ตรายที่ ใ ช้ ใ นบ้ า นเรื อ นหรื อ ทางสาธารณสุข ตามระบบสากล GHS โดยได้ อ อกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่ อ ง ระบบการจ าแนกและการสื่ อ สารความเป็ นอัน ตรายของวัต ถุอัน ตรายที่ ส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยารั บผิ ดชอบ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ทังนี
้ ้ จะสามารถเปลี่ยนผ่านการแสดงฉลากไป
เป็ นระบบสากล GHS โดยสารเดี่ ย วให้ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา 1 ปี และสารผสมให้
ดาเนินการแล้ วเสร็ จภายในระยะเวลา 5 ปี ทังนี
้ ้ ให้ มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็ นต้ นไป
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เวลาที่มีผลบังคับใช้
วันที่ 20 มีนาคม 2558

วันที่ 20 มีนาคม 2558

กิจกรรม
ระบบสากล GHS มีผลใช้ บงั คับกับฉลากผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายที่ใช้ ใน
บ้ านเรื อนหรื อทางสาธารณสุขที่เป็ นสารเดี่ยว แต่ ให้ เวลาเปลี่ยนผ่านการ
แสดงฉลากไปเป็ นระบบสากล GHS 1 ปี นัน่ คือ สารเดี่ยวให้ ดาเนินการแล้ ว
เสร็จภายในวันที่ 19มีนาคม 2559
ระบบสากล GHS มีผลใช้ บงั คับกับฉลากผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายที่ใช้ ใน
บ้ านเรื อนหรื อทางสาธารณสุขที่เป็ นสารผสม แต่ ให้ เวลาเปลี่ยนผ่านการ
แสดงฉลากไปเป็ นระบบสากล GHS 5 ปี นัน่ คือ สารผสมให้ ดาเนินการแล้ ว
เสร็จภายในวันที่ 19มีนาคม 2563

การสื่อสารข้ อมูลและความเป็ นอันตรายของสารเคมีด้วยฉลากตามระบบสากล GHS จึงเป็ นสิ่ง
ส าคัญ ส าหรั บ ผู้บ ริ โ ภคทั่ว ไปซึ่ง เกี่ ย วข้ อ งกับ การใช้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ วัต ถุอัน ตรายที่ ใช้ ในบ้ า นเรื อ นหรื อ ทาง
สาธารณสุขดังกล่าวในชีวิตประจ าวัน โดยหลักเกณฑ์ของระบบสากล GHS ได้ กาหนดว่า ฉลากต้ องมี
ข้ อมูลประกอบด้ วย รู ปสัญลักษณ์ คาสัญญาณ ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย และข้ อควรระวัง หรื อ
ข้ อความเตือน ซึ่งแตกต่างจากฉลากที่มีอยู่เดิมที่มีรูปสัญลักษณ์ที่หลากหลายยากแก่ความเข้ าใจตรงกัน
และไม่มีข้อความที่แสดงความเป็ นอันตรายของสารเคมีที่ชดั เจน
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รู ปสัญลักษณ์ (Pictogram) เป็ นข้อมูลเชิงภาพที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์สีดาที่มีกรอบสี แดงรู ปสี่ เหลี่ยมข้าวหลามตัด
บนพื้นขาวซึ่ งมีการใช้รูปสัญลักษณ์ 9 รู ปเพื่อความเข้าใจตรงกันทัว่ โลกตามระบบสากล GHS สรุ ปได้ดงั นี้สัญลักษณ์แสดง
อันตรายตามระบบสากล GHS

อันตรายทางกายภาพ

 สารไวไฟ

 สารออกซิไดซ์

 สารเคมีที่ทาปฏิกิริยาได้เอง

 สารเพอร์ ออกไซด์อินทรี ย ์

 สารที่ที่ลุกติดไฟได้เองใน
อากาศ
 สารเคมีที่เกิดความร้อนได้เอง
 สารเคมีที่สมั ผัสน้ าแล้วให้ก๊าซไวไฟ
 วัตถุระเบิด

 ก๊าซภายใต้ความดัน

 สารเคมีที่ทาปฏิกิริยาได้เอง
 สารเพอร์ออกไซด์อินทรี ย ์

อันตรายต่อสุ ขภาพ

 เป็ นอันตรายถึงชีวติ

 ระวังกัดกร่ อน

 ระคายเคือง

 ก่อมะเร็ ง

 ทาให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
 เป็ นพิษเฉี ยบพลัน
 อาจระคายเคืองทางเดินหายใจ
 อาจทาให้เกิดการง่วงซึม
(ฤทธิ์ของวัตถุเสพติด)

อันตรายต่อ
สิ่ งแวดล้อม

 หากสูดเข้าไปทาให้เกิด
การแพ้หรื อหอบหื ดหรื อ
หายใจลาบาก
 เป็ นพิษต่อระบบสื บพันธุ์
 เป็ นพิษต่ออวัยวะเป้ าหมาย
 ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์
 อันตรายจากการสาลัก

 เป็ นอันตรายต่อสิ่ งมีชีวติ ในน้ า

 ความเป็ นอันตรายต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศ

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

คาสัญญาณ แสดงระดับความเป็ นอันตราย มี 2 คา ได้ แก่ “อันตราย” และ “ระวัง”
ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย เพื่ออธิบายลักษณะความเป็ นอันตรายตามกลุม่ ความเป็ น
อันตรายที่จาแนกได้ ซึง่ จะเป็ นข้ อความสันๆ
้ กระชับ และง่ายต่อความเข้ าใจ
ข้ อควรระวังหรือข้ อความเตือน เป็ นข้ อควรปฏิบตั เิ พื่อป้องกันอันตราย การเก็บรักษา การกาจัด
และการจัดการเมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน
ข้ อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจาหน่ าย
จากองค์ประกอบดังกล่าว อาจสรุปได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
องค์ ประกอบของฉลาก (Label) ตามระบบสากล GHS
องค์ ประกอบ

ตัวอย่ าง

1. ชื่อผลิตภัณฑ์

ก

ข

ค

2. ชื่ อผู้ผลิต
3. ชื่อสารเคมีทเี่ ป็ นส่ วนประกอบสาคัญ
/ ทีเ่ ป็ นอันตรายในผลิตภัณฑ์
4. สั ญลักษณ์ แสดงความเป็ นอันตรายของ
สารเคมี (Hazard Pictogram)
5. คาสั ญญาณ (Signal word)

อันตราย
(Danger)

6. ข้ อความแสดงความเป็ นอันตราย
(Hazard Statement)

-

7. ข้ อควรระวังหรือข้ อความเตือน เพือ่
ป้องกันอันตราย การเก็บรักษา กาจัด
กาก และจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
(Precautionary Statement)

- เก็บให้ ห่างจากเปลว

ละอองลอยไวไฟ

ไฟ แสงแดด หรือที่
อุณหภูมิสูงกว่ า 50oC
- ห้ ามสู บบุหรี่

ระวัง
อันตราย
(Warning)
(Danger)
- ทาให้ ผวิ หนังไหม้ - อาจก่ อให้ เกิด
และทาอันตรายต่ อ การแพ้ ท่ ผี ิวหนัง
ดวงตา
- อาจกัดกร่ อนโลหะ
- ใช้ อุปกรณ์ ป้องกัน - ใช้ ถุงมือป้องกัน
อันตราย เช่ น ถุงมือ
เสื้อ หน้ ากาก และ
แว่นเพือ่ ความ
ปลอดภัย
-

เก็บให้มิดชิด

7

8

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

ตัวอย่ างฉลากผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ใช้ ในบ้ านเรือนหรือทางสาธารณสุข

ในการทดสอบตัว อย่ า งฉลากตาม ระบบสากล GHS ได้ ใ ช้ แ บบส ารวจความเข้ า ใจวัต ถุ
อัน ตรายที ่ ใ ช้ ใ นบ้ า นเ รื อ น หรื อ ท าง ส าธ าร ณสุข ตามระบบ GHS และน าฉลากผลิ ตภัณฑ์ ข อ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ทาความสะอาดพื น้ และผลิ ต ภัณ ฑ์ กาจัด แมลงชนิ ด ฉี ด พ่ น อัด ก๊ าซ ทั ้งฉลากแบบเดิมและ
ฉลากแบบใหม่ไ ปทดสอบความเข้ า ใจ (Comprehensibility Test) ในก ลุ ่ ม ผู้ บ ริ โ ภ ค ทั ่ว ไ ป ที ่ เ ป็ น
นัก ศึก ษามหาวิ ท ยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิ ร าช ซึ่ ง มาเข้ า รั บ การอบรมเข้ ม ชุ ด วิ ช า ประสบการณ์
วิ ช าชี พ ของสาขาวิ ช าวิ ท ยากาจัด การ ตัว อย่ า งฉลากละ 100 คน ผลการทดสอบตัว อย่ า งฉลาก
ทัง้ ฉลาก 2 พบว่ า สัญ ลัก ษณ์ บ างอัน ยัง สื่ อ ความหมายไม่ ชัด เจน ได้ แ ก่
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สัญลักษณ์ไม่สื่อความหมายถึงการก๊ าซภายใต้ ความดัน ซึง่ อาจระเบิดได้ เมื่อได้ รับความร้ อน
สัญลักษณ์ไม่สื่อความหมายถึงการระเบิดหรื ออาจดูแล้ วไม่เข้ าใจโดยทัว่ ไป
สัญลักษณ์ไม่สื่อความหมายถึงสารไวไฟ

สัญลักษณ์มีความใกล้ เคียงกับสารไวไฟมาก ทาให้ สบั สน
สัญลักษณ์สื่อความหมายถึงว่า โดนแล้ วตายมากกว่า ไม่แยกทางเข้ าและเข้ าใจว่า เป็ น
อันตรายแต่ไม่เข้ าใจว่า อันตรายต่อการสูดหายใจ

สัญลักษณ์ไม่ชดั เจนที่จะสื่อถึงอันตรายต่อผิวหนังหรื อดวงตา
สัญลักษณ์อาจไม่ชดั เจน ที่จะสื่อถึงอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์
สัญลักษณ์ไม่ชดั เจนที่จะสื่อถึงความเป็ นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน ้า
สัญลักษณ์ไม่สื่อความหมายถึงอาจทาให้ เกิดการแพ้ ที่ผิวหนัง
สัญลักษณ์ดงั กล่าวจึงควรที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจะต้ องนามาพิจารณาและต้ องเร่งดาเนินการเผยแพร่ให้ ผ้ บู ริโภคมีความเข้ าใจและเกิดความคุ้นเคย
ต่อไป
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ฉลากด้ า นสัญ ลัก ษณ์ ค ื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ค วรมี ส ัญ ลัก ษณ์ ที่ เ ข้ าใจ
ความหมายได้ ท ัน ที ต้ อ งเป็ นที่ เ ข้ า ใจของคนทั่ว ไปและควรปรั บ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ เนื อ้ หา
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ข้ อ ความแสดงความเป็ นอัน ตรายของสารควรมี ช ัด เจน เข้ า ใจง่ า ย และข้ อ ความสั น้ ข้ อ ความ
แสดงข้ อ ควรปฏิ บัติ ค วรสัน้ และกระชับ ได้ ใ จความ เข้ า ใจง่ า ย
ขนาดของฉลากควรให้ เหมาะสมกับขนาดของผลิตภัณฑ์ ข้ อความบนฉลากควรสังเกตเห็นได้ ชดั เจน อ่านได้
ง่าย รูปลักษณ์ของฉลากควรเพิ่มสีสนั ให้ สะดุดตา ดูง่ายและชัดเจน
ข้ อเสนอแนะด้ านอื่นๆ ควรใช้ สีแสดงระดับความเป็ นอันตราย ควรมีสญ
ั ลักษณ์ที่เข้ าใจได้ เลย ดีกว่า
ตัวอักษรมาก ๆ
การที่จะจัดทาฉลากผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคไทยนัน้
สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาควรสอดแทรกความจาเป็ นของการอ่านฉลากก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์วตั ถุอนั ตรายที่
ใช้ ในบ้ านเรื อนหรื อทางสาธารณสุขให้ แก่ผ้ บู ริโภค โดยเฉพาะเด็กและคนรุ่นใหม่ สัญลักษณ์ที่ใช้ ในฉลากควร
ทาให้ เกิดความคุ้นเคยและความเข้ าใจตรงกัน หากเป็ นไปได้ ฉลากควรมีสีสนั และภาพสัญลักษณ์ควรมีขนาด
ใหญ่กว่าข้ อความเพื่อดึงดูดความสนใจและความตระหนักในอันตรายที่จะเกิดจากการใช้ ผลิตภัณฑ์ เอกสาร
แนบเพิ่มเติมจากฉลากอาจเป็ นสิ่งจาเป็ นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีสญ
ั ลักษณ์และความเป็ นอันตรายอย่าง
ชัดเจน โดยอาจอยูใ่ นกล่องที่ใส่ผลิตภัณฑ์คล้ ายฉลากยาหรื อใช้ เป็ นเทปใสปิ ดทับเอกสารแนบเพิ่มเติมเข้ า
กับผลิตภัณฑ์ ข้ อมูลบางอย่างที่มีในเอกสารข้ อมูลความปลอดภัย ของสารเคมี (Safety Data Sheet;
SDS) อาจนามาแสดงเพิ่มเติมบนฉลากได้ ด้วย เช่น การกาจัดหรื อทาลายภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์หลังการใช้
สายด่วนในการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริ โภค วันเวลาที่หมดอายุของผลิตภัณฑ์ (ถ้ ามี) การป้องกัน
และการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อมีการหกหรื อรั่วไหลของผลิตภัณฑ์
การแก้ พิษเบื ้องต้ นเมื่อได้ รับสัมผัส
ผลิตภัณฑ์ การป้องกันการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ ในสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
การจัดทาฉลากของผลิ ต ภัณ ฑ์ วัต ถุอ ัน ตรายที่ ใ ช้ ในบ้ า นเรื อ นหรื อ ทางสาธารณสุ ข นับว่า เป็ น
สิ่งสาคัญในการสื่อสารความเป็ นอันตราย (Hazard Communication) เพื่ อ ให้ ผ้ ูบ ริ โ ภคได้ มี ค วามเข้ าใจ
และตระหนัก ถึ ง อัน ตรายทั ง้ ด้ า นกายภาพ อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพและอัน ตรายต่ อ สิ ่ ง แวดล้ อม
ผู้ จ ัด ท าหรื อ ผู้ เ ป็ นเจ้ าของ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ึ ง ต้ อ ง ตระหนัก ถึ ง ความปลอ ดภั ย ของผู้ บริ โ ภ ค เ ป็ น
เป้ าหมายหลัก โดยต้ อ งจัด ทาฉลากให้ เ ป็ นไปตามหลัก การของระบบสากล GHS
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่องการออกแบบโฮมเพจ สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
The Development of Computer Assisted Instruction on Homepage Design
for Grade 8 Students

นางสาวชนม์ขนิษฐ์ วิศษิ ฎ์สมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
chonkanit.wis@gmail.com

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กาหนด (2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระหว่างกลุม่ ที่เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและกลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ(3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีตอ่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่นกั เรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย จานวน 2 ห้ องเรี ยน
ห้ องเรี ยนละ 58 คน ได้ มาโดยการสุม่ แบบกลุม่ แบ่งเป็ นกลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น
และกลุ่ม ที่ ไม่ ได้ เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แ ก่ ทดสอบด้ ว ยแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ และสารวจความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ E1/E2 ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที
ผลการวิจยั มีดงั นี ้
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่สร้ างขึ ้น มีประสิทธิ ภาพ
82.72/83.48 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของนักเรี ย นกลุ่มที่ เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สูงกว่านักเรี ยนกลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับ
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ
คาสาคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน, การออกแบบโฮมเพจ, ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
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เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract
The purposes of this research were to 1) develop computer assisted instruction on
homepage design for Mathayom Suksa 2 students based on the specified efficiency criterion,
2) compare the achievement of Mathayom Suksa 2 students between the group learning with
the developed CAI and the group that did not learn with the CAI, and 3) study students’
satisfaction on the constructed CAI.
The research sample, obtained by cluster sampling, was 2 classes (each with 58
students) of Mathayom Suksa 2 students at Rittiyawannalai School. One studied through the
use of the developed CAI while the other didn’t learn with the CAI. The instruments used
were a learning achievement test, and a satisfaction questionnaire. Statistics for data analysis
were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.
The results of the study revealed that
1)
the developed CAI attained the efficiency of 82.72/83.48, thus met the
specified 80/80 efficiency criterion;
2)
the students’ achievement scores of the group learning with the CAI were
significantly higher than the scores of those who did not learn with the CAI at the .05 level of
statistical significance.
3)
The student’s satisfaction on the CAI was at the highest level.
Keywords: computer assisted instruction, homepage design, Mathayom Suksa 2

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ปั จ จุบัน สถานศึก ษาของไทยได้ จัด การเรี ย นรู้ ให้ มี เนื อ้ หาสาระที่ ส อดคล้ องกับ ความถนัด ของ
นักเรี ยน ตามที่พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 ว่าด้ วยแนวการจัดการศึกษา
มาตรา 24 บัญญัติว่า “การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ สถานศึกษาจัดการเรี ยนรู้จดั เนื ้อหาสาระและกิจกรรม
ให้ สอดคล้ องกับความถนัดของนักเรี ยนมีการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อป้องกัน และแก้ ไขปั ญหา” (กรมสามัญศึกษา, 2546 น. 12) เพื่อพัฒนาให้
นักเรี ยนมีคุณ ภาพตามสาระของหลักสูตรที่มุ่งพัฒ นาคนให้ มีความสมดุ ล ทังด้
้ านความรู้ ความสามารถ
ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ ต้ องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรี ยนด้ วย ดังนันการจั
้
ด
การศึก ษาต้ องยึดหลัก ว่า นัก เรี ยนทุก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู้ พัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่านักเรี ย นมี
ความสาคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่ง เสริ มให้ นกั เรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็ม
ศักยภาพต้ องเน้ นความสาคัญทังความรู
้
้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบูรณาการ
ผู้วิจัยเป็ นครู สอนเนือ้ หารายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบือ้ งต้ น ส าหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ของ
โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย ฝ่ ายวิชาการพบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ากว่าร้ อยละ 50 ซึ่งมาจาก
สภาพการเรี ยนการสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ที่เป็ นเนื ้อหาย่อยในรายวิชา การออกแบบเว็บเพจเบื ้องต้ น
เนื่ องจากมี เนื อ้ หาเชิ งปฏิ บตั ิ และยากต่อการทาความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ และการนาไปปฏิบัติจริ ง ซึ่งการ
เรี ยนรู้ โดยการถ่ายทอดจากครู ในลักษณะบรรยาย และการสั่งงานเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนไม่สามารถเห็นสภาพที่
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เป็ นจริงในการใช้ งาน และการสร้ างงานโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปออกแบบโฮมเพจจากการเรี ยนรู้ที่ถ่ายทอดใน
เชิงวิธีการทางทฤษฏีจากครู ได้ ครอบคลุมเนื ้อหาและวิธีการทังหมดจึ
้
งเกิดปั ญหาในขันตอน
้
การนาความรู้ ไป
ปฏิบตั ิด้วยตนเอง รวมทังการที
้
่นกั เรี ยนจะนาไปประยุกต์ใช้ ในการออกแบบโฮมเพจ อาจมาจากความแตกต่าง
ในความสามารถของนักเรี ยนในแต่ละบุคคลที่ ไม่เท่ากันในการเรี ยนรู้ หรื อปั ญหาทางด้ านเวลา ด้ านการ
ถ่ายทอดความรู้ของครู และปั ญหาการรับรู้ของนักเรี ยน ซึ่งเป็ นอุปสรรคที่จะนาไปสู่กระบวนการเรี ยนรู้ ทักษะ
และสามารถที่จะนาความรู้ที่เกิดจากทักษะของตนเองมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสอดคล้ องกับวิทยากร เชียงกูล (2549
น. 72) กล่ าวไว้ ว่า “ปั ญ หาครู งบประมาณ และเทคโนโลยี เพื่ อ การศึก ษานัน้ ขาดความตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ยงั สอน
แบบดังเดิ
้ ม คือ ให้ ครูบรรยาย ไม่ได้ ปฏิรูปหลักสูตรและการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั การอ่าน การ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง”
ผู้วิจยั ศึกษาหาวิธีแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่อการเรี ยนการ
สอนที่สามารถช่วยให้ การเรี ยนการสอนเกิดความสมบูรณ์ และช่วยแก้ ปัญหาได้ อีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนมี พื น้ ฐานมาจากการน าหลักการเบื อ้ งต้ น ทางด้ าน
จิตวิทยาการเรี ยนรู้มาใช้ ในการออกแบบโดยอาศัยพฤติกรรมการเรี ยนรู้ (Learning Behavior) ทฤษฎีการ
วางเงื่ อนไขเชิงปฏิบตั ิการ (Operant Conditioning Theory) และทฤษฎี การเสริ มแรง (Reinforcement
Theory) ซึ่งถื อว่าความสัม พัน ธ์ ระหว่างสิ่ ง เร้ ากับ การตอบสนอง และการเสริ ม แรงเป็ นสิ่ ง สาคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อนานักเรี ยนไปสู่การเรี ยนรู้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการสอนที่วางโปรแกรมไว้ ล่วงหน้ า
เป็ นการให้ นกั เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง และได้ รับผลย้ อนกลับทันที นอกจากนันนั
้ กเรี ยนได้ เรี ยนรู้
ไปทีละขันตอนอย่
้
างเหมาะสมตามความต้ องการ และความสามารถของตน (กิดานันท์ มลิทอง, 2546 น.
118) ซึ่งสอดคล้ องกับเยาวลักษณ์ วงศ์พิมพ์ (2548 น. 408-409) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนช่วยการ
เรี ยนรู้ระบบมัลติมิเดีย วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องทฤษฎีปีทาโกรัส สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 กล่าว
ไว้ วา่
“…การนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนมาช่วยสอนผู้เรี ยนที่สามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง เพื่อช่วย
เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ช่วยในการบันทึกคะแนนหรื อพฤติกรรมของผู้เรี ยนไว้ เพื่อใช้ ในการ
วางแผนบทเรี ยนขันต่
้ อไป นามาใช้ ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้ เป็ นอย่างดี ให้ ความเป็ นส่วนตัว
แก่ผ้ เู รี ยน เป็ นการช่วยให้ ผ้ เู รี ยนที่เรี ยนช้ าสามารถเรี ยนไปได้ ตามความสามารถของตนเองโดยสะดวกไม่
รี บเร่ ง และไม่อายผู้อื่นเมื่อตอบคาถามผิด อีกทังยั
้ งช่วยขยายขีดความสามารถของผู้สอนในการควบคุม
ผู้เรี ยนได้ อย่างใกล้ ชิด…”
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีแนวคิดพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ องการออกแบบโฮมเพจ สาหรับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพขึ ้น เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยน
ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนและกลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การ
ออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
นิยามศัพท์
การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน หมายถึ ง กระบวนการสร้ างและปรั บ ปรุ ง บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้ มีประสิทธิภาพ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง บทเรี ยนที่สร้ างขึ ้นเรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เป็ นการสอนเนื ้อหาแบบสาขาแต่บงั คับการเรี ยนแบบเส้ นตรง ที่มีการจัดลาดับขันของ
้
เนื อ้ หา กิ จ กรรมการเรี ย น และแบบทดสอบ โดยการน าเสนอในรู ป แบบของตั ว อั ก ษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว ซึง่ คานึงถึงความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็ นหลัก
ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน 80/80 หมายถึง ระดับ คุณ ภาพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ได้ จากคะแนนความสามารถของนักเรี ยนตามเกณฑ์ 80/80 โดยกาหนดตัวเลขเป็ น
ร้ อยละของคะแนนเฉลี่ยมีคา่ เป็ น E1/E2
ค่า 80 แรก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จากการทาแบบทดสอบท้ ายหน่วยการเรี ยนรู้ย่อยแต่ละหน่วย
ระหว่างเรี ยนของนักเรี ยน (E1) โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ขึ ้นไปของคะแนนระหว่างเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
ค่า 80 หลัง คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ จากการทาแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้ าใจ หลังเรี ยนของ
นักเรี ยน (E2) โดยคิดเป็ นร้ อยละ 80 ขึ ้นไปของคะแนนหลังเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนที่ ได้ จากการทดสอบ ด้ วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกชอบ พอใจ และประทับใจจากการได้ รับการตอบสนองตาม
ความต้ องการและมีความสุขเมื่อได้ รับผลสาเร็ จจากการเรี ยนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดย
วัดผลจากคะแนนที่ได้ จากแบบสารวจความพึงพอใจที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
การออกแบบโฮมเพจ หมายถึง การสร้ างหน้ าแรกของเว็บไซต์ มีกระบวนการหลัก 4 ขันตอน
้
คือ
การออกแบบหน้ าโฮมเพจ การตกแต่งหน้ าโฮมเพจ การตกแต่งโฮมเพจด้ วยภาพ เคลื่ อนไหว และการ
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เชื่อมโยงหน้ าโฮมเพจ โดยโฮมเพจจะสรุปเนื ้อหา เปรี ยบเสมือนเป็ นสารบัญของเว็บทังหมดในเว็
้
บไซต์นนั ้ เมื่อ
เปิ ดดูโฮมเพจจะพบกับคาแนะนาการใช้ และสรุปสิ่งน่าสนใจในเว็บไซต์จนถึงหัวข้ อที่เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจอื่น
กลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง กลุม่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับ
การเรี ยนการสอนโดยใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
กลุ่มที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หมายถึง กลุ่มนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่
ได้ รับการเรี ยนการสอนเรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของโรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย
ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพใช้ ในการแก้ ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ได้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สามารถใช้ ในการสอนซ่อมเสริ ม และเพิ่มศักยภาพในการ
เรี ยนรู้
3. เป็ นแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนสาหรับกลุม่ สาระการเรี ยนรู้อื่นต่อไป
วิธีการวิจัย
ประชากร เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนที่ศกึ ษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้ วยวิธีการสุม่ แบบกลุม่ โดย
การจับสลาก จานวน 2 ห้ องเรี ยน จากจานวน 15 ห้ องเรี ยน แล้ วจับสลากให้ ห้องหนึ่ง เป็ นกลุ่ม ที่เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และอีกห้ องหนึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่ง
แต่ละห้ องเรี ยนมีจานวนนักเรี ยนที่เท่ากัน คือ 58 คน
เครื่ องมือในการวิจยั มีดงั นี ้
1. เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผู้วิจยั มีขนตอนในการพั
ั้
ฒ นา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การ
ออกแบบโฮมเพจ และแบบสารวจความพึงพอใจ ดังนี ้
2.1 แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการออกแบบ
โฮมเพจ เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันในการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
2.2 แบบสารวจความพึงพอใจการใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ
สาหรั บ นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 2 ผู้วิจัย ได้ ออกแบบให้ ครอบคลุม ความพึง พอใจ ด้ านความ
น่าสนใจ และด้ านคุณประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
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วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ใช้ ระเบียบวิจยั แบบศึกษากลุ่ม ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยน
คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน และกลุ่ม ที่ ไม่ไ ด้ เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอน วัด ความรู้ เรื่ อ ง การ
ออกแบบโฮมเพจก่อนและหลังการทดลอง และได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง ดังนี ้
1. ทดสอบก่อนเรี ยนทัง้ กลุ่ม ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนและกลุ่ม ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น เพื่อให้ ทราบข้ อมูลพื ้นฐานของทัง้ 2 กลุม่
2. ดาเนินการเรี ยนการสอนเรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ แก่กลุ่ม ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และกลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน ซึง่ ใช้ เวลาเท่ากัน คือ จานวน 18 ชัว่ โมง
3. ทดสอบหลังเรี ยนทังกลุ
้ ่ม ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน ด้ วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนฉบับเดิม
4. สารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่ม ที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การ
ออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ ดังนี ้
1. สถิตทิ ี่ใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่
1.1 ค่า ความเที่ ยงตรงเชิ ง เนื อ้ หา โดยการพิ จ ารณาหาค่าดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of
Item-Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2549 น. 117)
1.2 วิเคราะห์ข้อสอบเป็ นรายข้ อ เพื่อหาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกโดยใช้ โปรแกรม
ระบบวิเคราะห์ คาตอบแบบปรนัย (Multiple Choice Test Analyzer หรื อ MCTA) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ,
2549 น. 123-130)
1) ค่าอานาจจาแนก
2) ค่าความยาก
3) หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบโดยใช้ สตู รของคูเดอร์ ริชาร์ ดสัน 20
2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิเคราะห์ ข้ อ มูล ผู้วิ จัย ค านวณโดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยมี ส ถิ ติ ที่ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้ (เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์, 2549 น. 195)
2.1 ทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
2.2 ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การออกแบบโฮมเพจ ชั น้
มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 กลุ่ม ที่ เรี ย นด้ วยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน และกลุ่ม ที่ ไ ม่ได้ เรี ย นด้ วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ สถิติ t – test Independent กาหนดระดับนัยสาคัญ 0.05 (ล้ วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2548 น. 104)
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2.3 ทดสอบสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 3 ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่อ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
1) ค่าเฉลี่ย (Mean) (ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548 น. 73)
2) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ล้ วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2548 น. 79)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ อ ง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรั บ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้ ผลการทดสอบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ
คะแนนระหว่ างเรียน

คะแนนหลังเรียน

x

F

2873
n = 58

1454

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ E1
82.72

ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ E2
83.48

จากตารางที่ 1 พบว่าการทดสอบประสิทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การ
ออกแบบโฮมเพจ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่ามีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ดัง
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
กลุ่มที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และกลุ่มที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ระหว่างกลุ่ม ที่ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน และกลุ่ม ที่ ไม่ได้ เรี ย นด้ วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. กลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

จานวน

xd

Sd

58

13.09

3.05

t
2.402 *

2. กลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน

58

4.97

3.68

* มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, df = 114 , t = 1.980
จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสูง กว่าผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ม ที่ ไม่ ได้ เรี ย นด้ วยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ดังสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบ
โฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การ ออกแบบ
โฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ค่ าสถิติ

เรื่องที่ประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นักเรี ยนเข้ าใจบทเรี ยนได้ ดียิ่งขึ ้น
ทบทวนบทเรี ยนได้ ด้วยตนเอง
ความชัดเจนในการอธิบายเนื ้อหา
ความต่อเนื่องของบทเรี ยน
เน้ นเนื ้อหาให้ จาได้ ดีขึ ้น
ใช้ เวลาในการเรี ยนน้ อยลง
ชอบเรี ยนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ความชัดเจนของภาพประกอบเนื ้อหา
ความเหมาะสมของขนาดของตัวอักษร
รวม (เฉลี่ย)

x

S.D.

4.60
4.48
4.67
4.53
4.38
4.53
4.60
4.64
4.74
4.58

0.49
0.50
0.51
0.50
0.49
0.50
0.53
0.48
0.44
0.50

ความหมาย
พอใจมากที่สดุ
พอใจมาก
พอใจมากที่สดุ
พอใจมากที่สดุ
พอใจมาก
พอใจมากที่สดุ
พอใจมากที่สดุ
พอใจมากที่สดุ
พอใจมากที่สดุ
พอใจมากที่สุด

จากตาราง 3 พบว่านักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบ
โฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความพึงพอใจรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 สรุปได้ ว่านักเรี ยนกลุ่มที่
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เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความพึง
พอใจระดับมากที่สดุ ดังสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อภิปรายผล
1. การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
2 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ
สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เรื่ อง การ
ออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิทธิภาพตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนตามลักษณะของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่ดี ดังนี ้
1.1 มี ค วามสอดคล้ อ งกับ วัตถุป ระสงค์ข องหลัก สูต ร เนื อ้ หาสาระที่ น าเสนอสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของบทเรี ยน การวัดและประเมินผลสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเนื ้อหา
1.2 จัดแบ่งบทเรี ยนเป็ นส่วนย่อยๆ อย่างเหมาะสม โดยเสนอเนื ้อหามโนมติ แล้ วมีคาถามเพื่อ
ทดสอบความเข้ าใจของนักเรี ยน
1.3 ล าดับ ความคิดของบทเรี ยน ต้ องเริ่ ม จากง่ายไปหายาก จากสิ่งที่ เป็ นพื น้ ฐานไปสู่สิ่ง ที่
ซับซ้ อน มีการผูกโยงสาระให้ นา่ สนใจชวนติดตาม
1.4 ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีการกล่าวถึงสิ่งที่เป็ นปั จจุบนั และใกล้ ตวั นักเรี ยน
1.5 ใช้ เวลาที่เหมาะสมในการศึกษาบทเรี ยน ทัง้ ในกรณี ของผู้ที่เรี ยนดี ปานกลาง และอ่อน
และให้ นกั เรี ยนสามารถควบคุมเวลาของการศึกษาบทเรี ยนในแต่ละช่วงได้ ด้วยตนเอง
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรี ยน
ด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน และกลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน
จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มี
ค่าเท่ากับ -13.09 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนกลุ่มที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีค่า
เท่ากับ -4.97 เมื่ อนาคะแนนที่ ได้ ม าวิเคราะห์ ด้วยค่าสถิ ติที พบว่า ค่าที ที่คานวณได้ มี ค่าเท่ากับ 1.012
แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้ เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ตงไว้
ั้
การประเมิ น ผลที่ ได้ จ ากการใช้ บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนเป็ นสื่ อเสริ ม ความเข้ าใจในด้ าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นผลมาจากการใช้ สื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ผ้ วู ิจยั พัฒนา
ขึ ้น แสดงให้ เห็นว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งเร้ ากับการตอบสนอง และการเสริ มแรงเป็ นสิ่งสาคัญโดยมี
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จุดมุ่งหมายเพื่อนานักเรี ยนไปสู่การเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการสอนที่วางโปรแกรมไว้ ล่วงหน้ า
เป็ นการให้ นกั เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง และได้ รับทราบผลการเรี ยนรู้ทนั ที นอกจากนันนั
้ กเรี ยนได้
เรี ยนรู้ ไปทีละขัน้ ตอนอย่างเหมาะสม ตามความต้ องการ และความสามารถของตน (กิดานันท์ มลิทอง,
2546, น. 118) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยหลายท่าน เช่น เพทอค (Petock, 1996, Online) ได้ ใช้ บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนกับนักเรี ยนไฮสคูล เรื่ อง ทฤษฎีปิทาโกรัส เควนเทอรอส (Quinteros, 1996, Online)
สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องพีชคณิต ริชาร์ ดสัน (Richardson, 1997, Online) ได้ ใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนกับนักเรี ยนไฮสคูล เรื่ องเศษส่วน เป็ นต้ น
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การ
ออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุม่ ที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่านักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นสามารถถ่ายโยงความรู้ และเนื ้อหาน่าสนใจ จึงทาให้ นกั เรี ยนประสบความสาเร็ จ
ในการเรี ยนรู้ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีขึ ้นจึงส่งผลให้ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ ในการ
เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ดังปรากฏในแบบสารวจความพึงพอใจ ซึ่งตรงกับหลักทฤษฎี
ของธอร์ นไดค์ (วชิระ วิชชุวรนันท์, 2542 น. 77) ข้ อที่ 1 กฎแห่งผล (Law of Effect) การเชื่อมโยงระหว่าง
สิ่งเร้ า และการตอบสนอง ถ้ าเชื่อมโยงทังสองได้
้
จะสร้ างภาพความพึงพอใจแก่นกั เรี ยนให้ มีแรงจูงใจ
บทสรุป
1. บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ ส าหรับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 2 ที่
พัฒนาขึ ้น มีประสิทธิภาพ 82.72/83.48 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การออกแบบโฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
ของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ไม่ได้ เรี ยนด้ วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การออกแบบ
โฮมเพจ สาหรับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนช่วยให้ นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนดีขึ ้น ดังนัน้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจึงเป็ นสื่อที่ใช้ ในการเสริมความเข้ าใจให้ แก่นกั เรี ยนได้ และ
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ในกรณี ที่ในชันเรี
้ ยนมีนกั เรี ยนที่มีความสามารถแตกต่างกันมากครูสามารถนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนไปใช้ เพื่อแก้ ปัญหาของนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี
1.2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี ้ สามารถช่วยครูสอนได้ ในกรณี ที่ครูไม่ได้ เข้ าสอนซึ่งเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ครูและนักเรี ยน
1.3 ครูสามารถนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่อเสริมเพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาให้ นกั เรี ยน
ที่เรี ยนอ่อน เรี ยนช้ าให้ สามารถเรี ยนทันเพื่อนได้
1.4 ครูสามารถใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนในการให้ นกั เรี ยนทบทวนความรู้ที่เรี ยนผ่านไป
แล้ วเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจยิ่งขึ ้น หรื ออาจใช้ ในการเรี ยนล่วงหน้ าก่อนเข้ าฟั งการสอนของครู เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมตัวก่อนการเรี ยนซึง่ จะช่วยให้ เรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
1.5 ครูควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพราะในบางกรณีอาจต้ องมีการแก้ ไขสาระบางประการใน
บทเรี ยนทุกปี เพื่อมิให้ บทเรี ยนล้ าสมัย
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรน าบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
หลากหลาย และเป็ นการยืนยันว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนสามารถเสริมสร้ างความรู้ได้ จริง
2.2 ควรมีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนให้ ทนั ต่อสื่อเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ ้นมา
ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นี ้มีจุดประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2) เพื่ อศึ กษาระดับ จริ ย ธรรมของผู้จัด การนิ ติ บุค ลอาคารชุด และ 3) ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ของความพึ งพอใจในการ
บริ หารงานกับจริ ยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ประชากรได้ แก่ ผู้อยู่อาศัย ในอาคารชุดในเขตห้ วยขวางที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลตาม พระราชบัญญัติ อาคารชุด ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2554 จานวนทังสิ
้ ้น 4,427 ห้ องชุด กลุ่มตัวอย่าง
ได้ แก่ ผ้ ู ที่ อ ยู่ อ าศั ย ในอาคารชุ ด จ านวน 361 คน ซึ่ ง ได้ มาจากการสุ่ม แบบบัง เอิ ญ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสหสัมพันธ์
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผู้อยูอ่ าศัยมีความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดในทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก ด้ านที่มี
ความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้ านการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางรายเดือน 2) ผู้อยู่อาศัยมีความเห็นต่อจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติ
บุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ านที่มี ค่าคะแนนสูงสุดคือด้ านการปฏิบตั ิตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่ และด้ านการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้ านที่มี ค่าคะแนน ต่าสุดคือด้ านความเป็ นผู้นาและ
ปฏิบตั ิตามบทบาทที่ได้ รับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 3) ความพึงพอใจในการบริ หารงานผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดมี
ความสัมพันธ์กบั จริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดอยูใ่ นระดับสูงมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ จริ ยธรรม อาคารชุด

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study the residents’ satisfaction on
condominium management of juristic person managers 2) study the residents’ opinions on
ethics of juristic person managers, and 3) investigate the relationship between residents’
satisfaction of condominium management and juristic person managers’ ethics. The
population of the study was 4,427 condominium units in Huaykwang district, which had been
registered in 2009 -2011. The sample was 361 residents selected using accidental sampling
method. The research instrument was a questionnaire concerning satisfaction of
condominium management and opinions on ethics of juristic person managers. The research
findings revealed as follows:
1) Overall, the residents had high satisfaction on condominium management of juristic
person managers in every aspect. The aspect with the highest satisfaction was monthly
administration fee collection.
2) The residents overall opinion about juristic person managers’ ethics was at a high
level. Concerning each aspect, law compliance, responsibility, and public concern were rated
at a high level, while leadership and role performing were rated at a moderate level.
3) The residents’ satisfaction of condominium management was highly related to juristic
person managers’ ethics at the .01 level of significance.
Keywords: Satisfaction, Ethics, Condominium

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
กรุ งเทพมหานคร เป็ นเมื องหลวง และเป็ นศูน ย์ กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง
การเงิ นการธนาคาร เศรษฐกิ จ การลงทุน ฯลฯ ของประเทศไทย และเป็ นเมื องที่ มี ป ระชากร มากและ
หนาแน่นที่สุดของประเทศ ทาให้ ที่อยู่อาศัยไม่สามารถขยายตัวรองรับความต้ องการได้ ทนั ประกอบกับ
พื ้นที่ในกรุงเทพมหานครมีจากัด ในขณะที่ที่ดินมีราคาสูง อาคารชุดจึงเป็ นรู ปแบบที่อยู่อาศัยที่มีบทบาท
สาคัญและเป็ นที่นิยมสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นอาคารพักอาศัยที่สามารถรองรับผู้คนได้ มาก
มีราคาต่อหน่วยต่ากว่าที่อยู่อาศัยในแนวราบ และอยู่ในทาเลที่สามารถเดินทางได้ สะดวก จากสถิติการจด
ทะเบียนอาคารชุดในกรุ งเทพมหานครจากสานักงานส่งเสริ มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ กรมที่ดิน จะพบว่ามี
ยอดการจดทะเบียนอาคารชุดสูงอย่างต่อเนื่องทุกปี
ในส่วนของงานบริ หารจัดการที่พกั อาศัยแบบอาคารชุด ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการจัดการบริ หารและ
การอยู่อาศัยคือ นิติบคุ คลอาคารชุด ซึ่งมีผ้ แู ทนคือ ผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด กล่าวคือผู้จดั การนิติบคุ คล
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อาคารชุด เป็ นผู้รับผิดชอบในการบริ หารอาคารชุด เป็ นตัวแทนของเจ้ าของร่วม และมีหน้ าที่สาคัญตามที่
กฎหมายกาหนดไว้
โดยหลักแล้ วผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดจะทาหน้ าที่ในการบริ หารต่างๆเพื่อให้ ผ้ อู ยู่อาศัยสามารถอยู่
ในชุมชนได้ อย่างมีความสุข โดยจะทาการบริหารจัดการเรื่ องต่างๆ ดังนี ้
1) การบริหารงานบุคคล
2) การดู แ ลควบคุ ม ให้ ผู้ อยู่ อ าศั ย และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ
3) การบริหารบัญชีการเงินและการจัดเก็บค่าใช้ จา่ ย
4) การบริการ
5) การบริ หารทรัพ ย์ สิ นส่วนกลางและการดูแลบ ารุ งรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณู ปโภคส่วนรวม
6) การประชาสัมพันธ์
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจึงควรจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติต่างๆ เพื่อให้ การบริ หารงานในเรื่ องดังกล่าว
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้ แก่ มีความรู้ มีประสบการณ์ในการณ์ มีความคิดริเริ่ม มีความรับผิดชอบ
ในงานและตรงต่อเวลา เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ซื่อ สัตย์สุจริ ต มีมนุษยสัมพันธ์
บุคลิกดี และเป็ นนักบริการ
ความรับผิดชอบของผู้จัดการนิติบุคลอาคารชุดมี ผลต่อความเป็ นอยู่รวมทัง้ คุณ ภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศัยเป็ นอย่างยิ่ง แม้ ว่าภาครัฐได้ กาหนดอานาจหน้ าที่ของผู้จดั การนิติบคุ คลไว้ ใน พระราชบัญญัตอิ าคาร
ชุดปี พ.ศ.2522 และปรับปรุ งอานาจหน้ าที่รวมถึงการเพิ่มเติมของส่วนกาหนดบทลงโทษในฉบับแก้ ไขปี
พ.ศ.2551 เพื่อให้ เหมาะสมมากขึ ้นกว่าเดิมก็ตามที แต่ปัญหาที่เกิดขึน้ จากการบริ หารงานของนิติบุคคล
อาคารชุดก็ ยังปรากฏอยู่ ดัง จะเห็ นได้ จ ากสื่ อต่างๆ เช่น เว็บ ไซต์จ ากกรมที่ ดิน เว็บ ไซต์ ของส า นักงาน
คุ้มครองผู้บริ โภค เว็บไซต์สังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสื่ออื่นๆ พบว่ามีการสอบถามปั ญหาและร้ องเรี ยน
เรื่ อ งเกี่ ย วกับ การบริ ห ารจัด การของผู้จัดการนิ ติบุคคลอาคารชุด เป็ นจ านวนมาก จากสถิ ติข้อ มูลเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยนจากผู้บริ โภค ปี 2551-2555 จากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค (2555) พบว่าจานวน
เรื่ องที่ มี การร้ องเรี ยนเรื่ องอาคารชุด เป็ นหนึ่งในสิบอันดับแรกที่ มี การร้ องเรี ยนสูงสุดทุกปี และรายการ
ร้ องเรี ยนเรื่ องความไม่โปร่งใสของอาคารชุดก็เป็ นหนึง่ ในหัวข้ อร้ องเรี ยนของกลุม่ นี ้
งานวิจัยหลายเล่ม ได้ ทาการศึกษาความพึงพอใจในการบริ หารงานของนิติบุคคลอาคารชุด ได้ แก่
งานวิจยั จากชุลีกร ทองจับ (2547) เรื่ องทัศนคติและความพึงพอใจรวมของเจ้ าของห้ องชุดต่อการบริ การ
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การบริ หารงานและสภาพแวดล้ อม ของรัตนโกสินทร์ ไอส์แลนด์คอนโดมิเนียม อังคณา ประทีปชัย (2549)
เรื่ องทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และแนวโน้ มพฤติกรรมของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีต่อ
ธุรกิจบริ หารจัดการอาคารชุดของบริ ษัท พลัส พร็ อพเพอร์ ตี ้ พาร์ ทเนอร์ เดชพันธ์ จันทรงศิลป์ (2547) เรื่ อง
ปั ญ หาในการให้ บริ การของนิติบุคลอาคารชุดของบริ ษัทจัดการทรัพ ย์สินและชุม ชนจากัด และและพบ
ปั ญ หาจากงานวิจยั ในปี พ.ศ. 2553 ของสามภพ บุญนาค (2553) เรื่ องจริ ยธรรมที่พึงมีของผู้จัดการนิติ
บุคคลอาคารชุด ในงานวิจยั ฉบับนันได้
้ ทาการ สอบถามประชาชนทัว่ ไป ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด เจ้ าของ
โครงการอาคารชุด และนักวิชาการ ถึงต้ นแบบจริ ยธรรมที่พึงมีของผู้จดั การนิติบุคคลอาคารชุด พบว่ามี 4
อันดับที่มีความสาคัญได้ แก่ ความซื่อสัตย์ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ การมี
ภาวะผู้นาและปฏิบตั ติ ามบทบาทที่ได้ รับ และการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงมีความสนใจทาการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยั ฉบับนี ้ โดยทาการศึกษา
ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดในเขตห้ วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องเขตห้ วยขวางเป็ นเขตที่มีจานวนห้ องชุดจดทะเบียนในช่วงระยะเวลาที่ผ้ วู ิจยั
ต้ องการศึกษามากที่สุดในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาจะเป็ นการเสริ มความมั่นใจถึง แนวทางในการ
สร้ างต้ นแบบจริยธรรมที่พงึ มีของผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด
วัตถุประสงค์
1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด
2 เพื่อศึกษาระดับจริยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ ลอาคารชุด
3 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ คล
อาคารชุด
นิยามศัพท์
พระราชบัญญัตอิ าคารชุด หมายถึง พระราชบัญญัตอิ าคารชุด ฉบับแก้ ไข ปี 2551
อาคารชุ ด หมายถึ ง สิ่ ง ปลู ก สร้ างในประเทศไทยที่ เรี ย กว่ า “อาคารชุ ด ” ที่ ไ ด้ จดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุด ซึ่งตัวบุคคลสามารถแยกถือกรรมสิทธิ์ออกได้ เป็ นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบ
ด้ วย กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่ นบุคคล และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สว่ นกลาง
ผู้จดั การนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังตามพระราช
้
บัญญัติอาคารชุ ด ให้
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ด ารงต าแหน่ ง ผู้ จัด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุ ด ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละอ านาจหน้ าที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัตอิ าคารชุด
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้
อยู่อาศัยในอาคารชุดที่มีต่อการบริ หารงานของผู้จัดการนิติ บุคคลอาคารชุด โดยวัดจากแบบสอบถามที่
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้น
จริ ยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง ระดับความคิดเห็ นของผู้อยู่อาศัยที่ มี ต่อ การ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์แห่งความประพฤติที่ถกู ต้ องในการทาหน้ าที่ผ้ จู ดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด
ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับจากการวิจัย
1 คณะกรรมการนิตบิ คุ ลอาคารชุด และบริษัทบริ หารอาคารชุด สามารถนาข้ อมูลไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การเลือกผู้มาปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นผู้จดั การอาคารชุดที่เหมาะสม เพื่อบริ หารอาคารชุดให้ ผ้ อู ยู่อาศัยเกิดความ
พึงพอใจ
2 สถาบันที่ให้ ความรู้ ในการบริ หารอาคารชุด สามารถนาข้ อมูลไปสร้ างเป็ นต้ นแบบจริ ยธรรมที่พึงมี
ของผู้จดั การนิตบิ คุ ลอาคารชุด และใส่เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรฝึ กอบรม
3 ในอนาคต หากมีการออกใบอนุญาตผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การนิติบุคคลอาคารชุด หน่วยงานที่ออก
ใบอนุญาต สามารถนาข้ อมูลนี ้ไปใช้ เพื่อเป็ นหนึง่ ในหัวข้ อที่ใช้ ประเมิน
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ ของความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบุคคล
อาคารชุดในเขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั จะดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1 รู ปแบบของการวิจยั การวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ ของความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริ ยธรรม
ของผู้ จัด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุด ในเขตห้ วยขวาง กรุ ง เทพมหานคร เป็ นการวิ จัย แบบเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research)
2 ประชากร และหน่วยวิเคราะห์ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดในเขตห้ วย
ขวาง ซึ่งจดทะเบียนนิติบคุ คลตาม พ.ร.บ. อาคารชุด ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2552-2554 จานวน 19 อาคารชุด รวม
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ห้ องชุดทัง้ หมด 4,427 ห้ องชุด (ข้ อมูล : สานักงานธุรกิจอสังหาริ มทรัพ ย์ พ.ศ. 2556) ห้ องชุดละหนึ่งคน
เหตุผลที่เลือกใช้ ห้องชุดที่จดทะเบียนในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 เนื่องจากพระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับ
ปรั บ ปรุ ง ใหม่ ประกาศใช้ ปี พ.ศ. 2551 อาคารชุด ที่ จ ดทะเบี ย นหลัง ปี พ.ศ.2551 จะต้ อ งปฏิ บัติต าม
กฎหมายฉบับเดียวกัน และสาเหตุที่ไม่เลือกอาคารชุดที่จดทะเบียนหลังปี พ.ศ.2554 เนื่องจากต้ องการให้ มี
ระยะเวลาที่ผ้ อู ยู่อาศัยได้ รับประสบการณ์ การบริ หารจัดการจากผู้จดั การนิติบุคคลอย่างน้ อยสองรอบปี
บริ หาร เหตุผลที่ศึกษาประชากรในเขตห้ วยขวางเนื่องเขตห้ วยขวางเป็ นเขตที่มีจานวนห้ องชุดจดทะเบียน
ในช่วงระยะเวลาที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษามากที่สดุ ในกรุงเทพมหานคร หน่วยวิเคราะห์ คือ หน่วยบุคคล
3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างและแผนการสุ่มตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ ตารางสาเร็ จรู ป ของเครจซี่และมอร์ แกน (สิทธิ์ ธี รสรณ์, 2552 น. 283) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 354 คน แต่ทงนี
ั ้ ้จากการคานวณห้ องชุดแล้ วเพื่อให้ มีความเข้ มข้ นมากขึ น้ จึงใช้ กลุ่ม
ตัวอย่างทิง้ สิน้ 361 คน แผนการสุ่มตัวอย่างใช้ วิธีสุ่มจากผู้อยู่อาศัยในห้ องชุดจากอาคารชุดในเขตห้ วย
ขวางที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตังแต่
้ ปี 2552 – 2554 มีจานวนทังสิ
้ ้น 19 อาคารชุด ผู้วิจยั ได้ ไปเก็บ
ข้ อมูลทุกอาคาร โดยใช้ สดั ส่วนอาคารชุดละ 19 คนจากผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด 19 ห้ อง รวมแล้ วเป็ น 361
คน โดยใช้ วิธีการสุม่ แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2552 น. 101)
4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช้ ในการเก็ บ รวบรวม ข้ อมู ล คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire)
โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานะภาพสมรส
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจต่อการบริ หารงานของผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคาร
ชุด ประกอบด้ วย ด้ านการจัดเก็ บเงิน ค่าส่วนกลางรายเดือน ด้ านการใช้ ทรัพ ย์ สิน ส่วนกลาง ด้ านการ
ให้ บริการ และด้ านการรักษาความปลอดภัย
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ จริยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดประกอบด้ วย ความ
ซื่อสัตย์ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและรับผิดชอบต่อหน้ าที่ การมีภาวะผู้นาและปฏิบตั ิตามบทบาทที่ได้ รับ
และการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
5 ทาการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้ อมูล
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6 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้วิ จัย น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามมาประมวลผลและวิ เคราะห์ ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป โดยใช้ วิธีทางสถิตทิ ี่นามาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ปั จจัยส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยใช้ ความถี่และค่าร้ อยละ
การวิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจในการบริ ห ารงานของผู้จัด การนิ ติ บุ ค คลอาคารชุด และ
จริยธรรมของผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดใช้ คา่ เฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในการบริ ห ารงานกับจริ ยธรรมของ
ผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดใช้ สถิตสิ หสัมพันธ์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความสัมพันธ์ ของความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติ
บุคคลอาคารชุด ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
1 ระดับความพึงพอใจในการบริ หารงานของผู้จดั การนิติบุคคลอาคารชุดพบว่า ในภาพรวมและทุก
ด้ านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าด้ านที่มีคา่ เฉลี่ ยสูงสุดคือ ด้ านการจัดเก็บเงินค่า
ส่วนกลางรายเดือน รองลงมาคือด้ านการให้ บริการ และค่าเฉลี่ยต่าสุดคือด้ านการใช้ ทรัพย์สินส่วนกลาง
2 ระดับความคิดเห็นจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านที่ มี ค่าเฉลี่ ย สูง สุด มี ส องด้ านคื อ ด้ านการปฏิ บัติต ามกฎหมายและ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ และด้ านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ยต่าสุดความเป็ น
ผู้นาและปฏิบตั ติ ามบทบาทที่ได้ รับอยูใ่ นระดับปานกลาง
3 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบุคคลอาคารชุดได้
ดังต่อไปนี ้
3.1 ผลการหาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการบริหารงานกับจริ ยธรรมของผู้จดั การ
นิติบุคคลอาคารชุด พบว่าความสัมพันธ์ ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในการบริ หารงานของผู้จัดการนิติ
บุคคลอาคารชุดในภาพรวมต่อจริ ยธรรมของผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าข้ อที่มีค่าสหสัมพันธ์ สูงสุดมี
สองด้ านคือด้ านการจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางรายเดือน และด้ านการให้ บริ การ อยู่ในระดับสูงมากและข้ อที่มี
ค่าสหสัมพันธ์ต่าสุดคือด้ านการรักษาความปลอดภัยอยูใ่ นระดับสูง
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3.2 ความสัมพันธ์จริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุดในภาพรวมต่อความพึงพอใจ
ของผู้อยู่อาศัยในการบริ หารงานของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าข้ อที่มีคา่ สหสัมพันธ์สงู สุดคือด้ านการ
มีภาวะผู้นาและปฏิบตั ติ ามบทบาทที่ได้ รับ อยูใ่ นระดับสูงมาก รองลงมีคือด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ และด้ านการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และข้ อที่มีค่าสหสัมพันธ์ต่าสุดคือด้ าน
ความซื่อสัตย์อยูใ่ นระดับสูง
อภิปรายผล
1. ความพึงพอใจในการบริ หารงานของผู้จดั การนิติบุคคลอาคารชุด จากกลุ่มตัวอย่าง 361 คน มี
รายละเอียดดังนี ้ ความพึงพอใจในการบริ หารงานของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด ในภาพรวม ผู้อยู่อาศัย
ในอาคารชุดมีความพึงพอใจทุกด้ านอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ อ้ าจเป็ นเพราะ อาคารชุดที่การศึกษา เป็ นอาคาร
ชุดใหม่ อยู่ใกล้ แนวรถไฟฟ้าไต้ ดิน อาคารชุดมีราคาค่อนข้ างสูง มีผ้ จู ดั การนิติบุคคลและพนักงานบริ หาร
จัดการโดยเฉพาะ ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีรายได้ สงู สามารถจัดเก็บค่าส่วนกลางเพื่อนามาใช้ จ่ายค่าบริ หาร
และจัดการเหล่านี ไ้ ด้ ซึ่ งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เดชพันธ์ จันทรงศิลป์ (2547) ที่ได้ ศึกษาปั ญหาการ
บริหารการนิตบิ คุ คลอาคารชุด บริษัทจัดการทรัพย์สินและชุมชน จากัด พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานของผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
2. จริ ย ธรรมของผู้จัด การนิ ติบุค คลอาคารชุด จากกลุ่ม ตัวอย่า ง 361 คน มี รายละเอี ย ดดัง นี ้
จริ ยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ในภาพรวม ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดมีความเห็นจริ ยธรรมของ
ผู้จดั การนิตบิ ุคคลอาคารชุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มีหนึ่งด้ านที่จริ ยธรรมอยูใ่ นระดับปานกลาง คือด้ าน
ความเป็ นผู้นาและปฏิบตั ติ ามบทบาทที่ได้ รับ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ บทบาทของผู้จดั การนิติบคุ คลในส่วนของ
การลงโทษผู้กระทาผิด ไม่ได้ ถูกดาเนินการอย่างเคร่ งครัด ดังที่ สามภพ บุญนาค (2553) ได้ กล่าวถึงการ
ปฏิบตั ิตามบทบาทที่ได้ รับนัน้ หน้ าที่บางอย่างจะต้ องทาด้ วยความยากลาบาก เช่นการดาเนินคดีฟ้องร้ อง
การบังคับใช้ กฎระเบียบของอาคารชุดต่อผู้อยูอ่ าศัยที่ฝ่าฝื น ซึง่ อาจเป็ นเหตุให้ ได้ รับการเกลียดชัง
3. ความสัม พันธ์ ระหว่างความพึงพอใจในการบริ หารงานกับจริ ยธรรมของผู้จัดการนิ ติบุคคล
อาคารชุด จากกลุ่ม ตัวอย่าง 361 คน มี รายละเอี ยดดัง นี ้ ความสัม พันธ์ ระหว่างความพึง พอใจในการ
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บริหารงานกับจริยธรรมของผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุดทุกด้ าน มีความสัมพันธ์ในทางบวกในระดับสูงและ
สูงมาก เนื่องจากความพึงพอใจของผู้พกั อาศัยเกิดจากการได้ รับการตอบสนองความคาดหวังในด้ านต่างๆ
และจริ ยธรรมที่พึงมีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเหล่านี ้ จะช่วยส่งเสริ มให้ นิติบุคคลสามารถบริ หาร
อาคารชุดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ อู ยู่อาศัย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสามภพ
บุญนาค (2553) เรื่ อง จริยธรรมที่พึงมีของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด ได้ ทาการ สอบถามประชาชนทัว่ ไป
ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด เจ้ าของโครงการอาคารชุด และนักวิชาการ ถึงต้ นแบบจริ ยธรรมที่พึงมีของผู้จดั การ
นิติบุคคลอาคารชุด พบว่า 6 อันดับแรกได้ แก่ ความซื่อสัตย์ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่ การมีภาวะผู้นา การปฏิบตั ติ ามบทบาทที่ได้ รับ และการเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย เรื่ อ งความสัม พัน ธ์ ระหว่างความพึ งพอใจในการบริ ห ารงานกับ จริ ยธรรมของ
ผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคารชุด ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี ้ ดังนี ้
1 ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 จริ ย ธรรมทัง้ สี่ ด้ า นอัน ได้ แ ก่ ความซื่ อ สัต ย์ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและความ
รับผิ ดชอบต่อหน้ าที่ การมีภ าวะผู้นาปฏิบัติตามบทบาทที่ได้ รับ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
นาไปใช้ เป็ นต้ นแบบจริ ยธรรมที่พึงมีของผู้จดั การนิติบคุ ลอาคารชุด เพื่อใช้ ในการฝึ กอบรม คัดเลือกผู้มาทา
หน้ าที่ผ้ จู ดั การอาคารชุด รวมถึงใช้ ในการสร้ างมาตรฐานออกใบอนุญาตผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ จู ดั การนิติบคุ คล
อาคารชุด ในอนาคต โดยเฉพาะการมีภาวะผู้นาปฏิบตั ิตามบทบาทที่ได้ รับเป็ นด้ านที่สาคัญที่จะส่งผลให้
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
1.2 จากงานวิจยั ชิ ้นนี ้พบว่า ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยต่อการบริ หารงานของผู้จดั การ
นิติบคุ คลอาคารชุดและจริ ยธรรมของผู้จดั การนิติบคุ คลอาคารชุด มีบางด้ านที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต่า
กว่าส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นระดับมาก ด้ านเหล่านี ้สามารถสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1.2.1 การบริหารจัดการเพื่อติดตามผู้ชาระค้ างจ่ายค่าส่วนกลาง
1.2.2 การดูแ ล ฟิ ตเนส สระว่า ยน า้ ห้ อ งโถง ที่ พัก ผ่ อ น และสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกอื่นๆ
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1.2.3 การบริ หารจัดการความรัดกุมของระบบตรวจสอบรถยนต์และคนเข้ าออก
1.2.4 การรายงานผลสภาพการบริ หารจัดการประจ าเดือน และการมี มี ค วาม
พร้ อมในการเปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อจาเป็ น
1.2.5 การลงโทษผู้ที่ฝ่าฝื นกฎระเบียบของอาคารชุด
ผู้บ ริ ห ารอาคารชุด ควรจะท าการปรั บ ปรุ ง ในประเด็ น เหล่ า นี เ้ พื่ อ เพิ่ ม ความพึ ง พอใจของผู้อ ยู่อ าศัย
2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 แบบสอบถามงานวิจยั นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อวิเคราะห์กบั กลุม่ อาคารชุดอื่นๆ
ที่มี รูปแบบการจัดการที่ แตกต่างกัน เช่น เช่นกลุ่มอาคารชุดราคาไม่สูง กลุ่ม อาคารชุดที่จดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุดในช่วงพระราชบัญญัติอาคารชุดระดับเก่า
2.2 ประเด็น ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยต่อการบริหารงานของผู้จดั การนิตบิ คุ คลอาคาร
ชุดและจริ ยธรรมของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด บางด้ านที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนมากจะมี ความ
ยุ่งยากในการบริ หารจัดการ ซึ่งสามารถนาประเด็นเหล่านีไ้ ปวิจัยต่อในรายละเอียดที่เพิ่มมากขึน้ เพื่อหา
ต้ นแบบการบริหารจัดการอาคารชุดที่ดี ในด้ านนันๆ
้
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บทคัดย่ อ
หนังสือใบลาน เป็ นหนังสือที่บนั ทึกลายลักษณ์อกั ษรด้ วยวิธีจารตัวหนังสือลงบนใบของต้ นลานที่ตดั แต่งตามขนาด
เดียวกัน แล้ วเจาะรู ร้อยหูด้วยสายสนองมัดรวมกันเป็ นผูก นิยมเรี ยกว่า “คัมภีร์ใบลาน” ที่เรี ยกว่าคัมภีร์ใบลาน เพราะเนื ้อ
เรื่ องที่จดจารลงบนใบลานส่วนใหญ่ เป็ นพระธรรมคาสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า มีพระไตรปิ ฎก เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งใช้
บันทึกเรื่ องอื่น ๆ ที่เกี่ยวด้ วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และเรื่ องอันเป็ นบทนิพนธ์ ของอดีตชนก็มี ด้ วยเหตุที่พระธรรม
เป็ นสิ่งสาคัญอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลานก็ทาให้ คมั ภีร์ใบลานมีความสาคัญ และจั ดเป็ นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ไปด้ วย ดังนัน้ พุทธศาสนิกชนคนไทยจึงถือกันเป็ นธรรมเนียมว่า คัมภีร์ใบลานเป็ นสิ่งที่ต้องให้ ความสาคัญเก็บ
รักษาอย่างดีในที่อนั สมควร และทะนุถนอมเป็ นพิเศษยิ่ง ดุจเดียวกับพระพุทธรูปนันเที
้ ยว
คาสาคัญ: มอญ หนังสือมอญ คัมภีร์ใบลานมอญ

Abstract
Palm leaf manuscripts is a type of documentary. The letters were written on the
careful retailed leaves of talipot palm. These leaves were drilled holes and tie them together
as a book. The manuscripts are usually called “Talipot palm leaf scriptures” (Kampee Bai
Lan). This is because the inscribed stories were mostly related to religion and scriptures, such
as, the Tripiṭaka, the Buddha’s teachings, stories related to the Buddha and the ancestors’
literatures. The palm leaf manuscripts are significant and holy due to the inscribed stories and
the holy Buddha’s teachings. Therefore, Buddhism must preserve these scriptures well and
in proper places. The scriptures should be threatened in the same way as the images of
Buddha are cherished.
Keywords: Mon, Mon inscriptions, Mon talipot palm leaf scriptures

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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บทนำ
นับตังแต่
้ การสังคายนาครัง้ ที่ 5 ที่ลงั กาทวีปเป็ นต้ นมา ตามตานานของพระพุทธศาสนาระบุว่าการทา
สังคายนาครัง้ ที่ 5 (ปั ญจมสังคายนา) นี ้ ได้ ปรากฎว่าคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้ เริ่มบันทึกลายลักษณ์ลง
บนใบลาน เรี ยกว่า หนังสือใบลาน หรื อ คัมภีร์ใบลาน การสังคายนาครัง้ นี ้ ได้ ทาที่มหาวิหาร เมืองอนุราธปุระ ประเทศศรี ลงั กา มีพระพุทธทัตตะเถระและพระติสสะเป็ นประธาน ทาอยู่ 1 ปี จึงเสร็จเรี ยบร้ อย
ชนชาติมอญเป็ นกลุม่ ชนหนึ่งของเอเชียที่มีวฒ
ั นธรรมเก่าแก่ มีความเจริญมาก่อนในอุษาคเนย์ (เอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ )ได้ รับความเจริ ญมาจากอินเดียและลังกา ความเจริ ญของชนชาติมอญดังกล่าวได้ แพร่
ขยายสู่ชนชาติใกล้ เคียง ในเวลาต่อมาราวพุทธศตวรรษต้ นๆ อาณาเขตของมอญกว้ างใหญ่ไพศาล ได้ แก่
ดินแดนที่เป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศไทยและประเทศพม่า
คนมอญสังกัดรัฐมอญในดินแดนประเทศพม่า เดินทางไปมาหาสู่ไทย แล้ วเคลื่อนย้ ายเข้ ามาตังหลั
้ ก
แหล่งในดินแดนประเทศไทยเป็ นปกติสามัญอยู่แล้ ว ตังแต่
้ โบราณกาล เมื่อปี พ.ศ.2357 เกิดกบฎมอญที่
เมาะตะมะถูกพม่าปราบอย่างรุนแรง เกิดการอพยพหนีเข้ าไทยระลอกใหญ่ การอพยพของมอญทัง้ 9 คราว
ทาให้ มอญกลายเป็ นประชากรส่วนสาคัญของประเทศไทยมาจนทุกวันนี ้ ใบลานมอญจานวนมากได้ ถูก
ทาลายเมื่อ พ.ศ. 2300 ที่พม่าได้ เข้ ายึดครองมอญและเผากรุงหงสาวดีส่วนที่เหลือรอดจากการเผาทาลาย
ครัง้ นันคนมอญได้
้
นาไปซ่อนไว้ ตามป่ าตามถ ้า จากนันได้
้ นาเข้ ามาในประเทศไทย เมื่อมีการอพยพของคน
มอญมาอยู่ในประเทศไทย และมีการจารขึ ้นใหม่จานวนมากในประเทศไทย ช่วงตังแต่
้ สมัยธนบุรีถึงสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ในบรรดาจารึ กทังบนแผ่
้
นศิลาและแผ่นโลหะของบ้ านเมืองและผู้คนในประเทศไทยและพม่า ภาษา
มอญนับเป็ นภาษาสาคัญเก่าแก่ของผู้คนในสังคมที่เป็ นเมืองและรัฐ เพราะเป็ นทังภาษาศั
้
กดิ์สิทธิ์ ภาษา
ทางราชการ และ”ภาษากลาง”ใช้ พูดจาสื่อสารในกลุ่มชนทุกระดับ ตังแต่
้ เจ้ านายผู้เป็ นชนชันปกครองกั
้
บ
ไพร่ในบ้ านพลเมืองที่มีความหลากหลายทางภาษาและชาติพนั ธ์
เรื่ องภาษามอญทาให้ เกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเชื ้อชาติวา่ คนในรัฐนันหรื
้ อท้ องถิ่นนันๆ
้ เป็ นคนมอญ
โดยสายเลือดไป แท้ จริ งแล้ วความเป็ นมอญหรื อความเป็ นคนไทยหรื อความเป็ นคนชาติอื่น ล้ วนเกิดจาก
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วัฒนธรรมโดยแท้ อันเนื่องมาจากคนหลายกลุ่มเหล่าหลายชาติพนั ธุ์เข้ ามาอยู่ร่วมกันในพื ้นที่เดียวกันมาช้ า
นาน จนมีความสัมพันธ์ ทางสังคม แล้ วเกิดจิตสานึกร่ วมกันว่าเป็ นพวกเดียวกันจึงกาหนดภาษาใดภาษา
หนึง่ เป็ น”ภาษากลาง”และภาษาราชการระหว่างกันและกับคนอื่นๆภายนอก
ในปั จจุบนั ตัวอักษรมอญรุ่นแรกสุดที่ปรากฏในราชอาณาจักรรามัญช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9 – 10
ที่มีอิทธิพลของตัวอักษรอินเดียใต้ จากนันตั
้ วอักษรมอญได้ พัฒนาต่อเนื่องกันมาจนถึงปั จจุบนั ตัวอักษร
มอญนอกจากจะใช้ บนั ทึกภาษามอญแล้ วยังใช้ ถ่ายทอดภาษาอื่นๆด้ วยคือภาษาบาลีสนั สกฤตและภาษา
พม่า นอกจากนันตั
้ วอักษรมอญได้ ให้ กาเนิดแก่ตวั อักษรของอีกหลายกลุ่มชน เช่น อักษรจีนในมณฑลเก
งตุง ของพม่า อักษรไทลื อ้ ในสิ บ สองปั นนา อักษรธรรมล้ านนาและอัก ษรธรรมที่ ใช้ ในภาคอี ส านจนถึ ง
ประเทศลาว

วัสดุท่ ใี ช้ จารึกภาษามอญ
การจารึ กภาษามอญมีการใช้ วสั ดุหลายอย่าง เช่น ศิลา แผ่นดินเผา แผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นทองแดง
แผ่นงาช้ าง แผ่นรักสมุก แผ่นผ้ า สมุดข่อย ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบลาเจียก เป็ นต้ น
ตามหลักฐานที่ค้นพบ เอกสารมอญที่พบในท้ องถิ่นประเทศไทยส่วนใหญ่เป็ นคัมภีร์ใบลาน การจาร
ตัวอักษร วิธีการจารตัวอักษรลงในใบลาน ใบตาล ใบเตยหรื อใบลาเจียก ของมอญมีขนตอนคล้
ั้
ายคลึ งกับ
ของไทย ใบที่จารแล้ วนามาเจาะรู ให้ ตรงกันใบละ 2 รู แล้ วร้ อยแต่ละใบเข้ าด้ วยกันเป็ นผูกโดยเรี ยงลาดับ
จากแผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้ ายตามลาดับพยัญ ชนะมอญ ใบลาน 1 ใบลาน จะมี ขนาดความยาวตัง้ แต่ 8
จนถึงนิ ้ว 20 นิ ้ว จารข้ อความได้ ทงสองด้
ั้
านด้ านละ 4 - 6 บรรทัด จานวนใบลานแต่ละผูกมีจานวนใบลาน
ไม่เท่ากันส่วนใหญ่มกั ลงด้ วยจานวนเลขคู่ เช่น 24 ใบ 26 ใบ 28 ใบ 30 ใบ 32 ใบ เป็ นต้ น คัมภีร์เรื่ องยาว
บางผูกอาจมีจานวนใบลานมากกว่า 60 ใบ แต่สว่ นใหญ่จะมีจานวน 24 – 32 ใบ
อักษรที่ใช้ จารคัมภีร์ใบลาน
อักษรที่ใช้ จารคัมภีร์ใบลานที่พบนัน้ ภาคกลางและภาคใต้ ส่วนมากจารด้ วยอักษรขอม ภาคเหนือจาร
ด้ วยอักษรธรรมล้ านนา ภาคอีสานจารด้ วยอักษรธรรมอีสาน และอักษรไทยน้ อย นอกจากนี ้ยังปรากฎอักษร
ชนิดอื่นที่ใช้ จารบนใบลาน เช่น อักษรมอญ อักษรพม่า อักษรสิงหล และอักษรไทย เป็ นต้ น
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อัก ษรมอญ ปรากฎอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะบริ เวณในเขตปริ ม ณฑล เช่น ปทุม ธานี นนทบุรี
นครปฐมเป็ นต้ น และในบริ เวณภาคกลางที่เป็ นถิ่นฐานของชุมชนมอญในอดีต เช่น ราชบุรี สมุทรสาคร
กาญจนบุรี เป็ นต้ น
ภาษาที่ใช้ ในคัมภีร์ใบลาน ได้ แก่ ภาษาบาลี ภาษามอญ ภาษาบาลี -มอญ ภาพพม่า และภาษาบาลี มอญ-พม่า
เส้ นอักษรของคัมภีร์ใบลาน
เส้ นอักษรในคัมภี ร์ใบลานนัน้ ส่วนมากเป็ นเส้ นจาร และมีที่เขียนเป็ นเส้ นชุบหมึกและเขียนด้ วยเส้ น
หมึก เส้ นทองก็มีบ้างแต่เป็ นส่วนน้ อย เช่น ฉบับชุบทอง เขียนเส้ นชุบไว้ ที่หน้ าแรกของผูกที่ 1 เท่านัน้ และใน
ปั จจุบนั มีเส้ นพิมพ์ซงึ่ จัดทาขึ ้นด้ วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เรื่องที่จารในคัมภีร์ใบลาน
การจัด แบ่ง กลุ่ม วรรณกรรมใบลานมอญวรรณกรรมใบลานมอญทั่วไปสามารถจัด แบ่ง กลุ่ม หรื อ
ประเภทวรรณกรรมที่มีทงร้
ั ้ อยแก้ วและร้ อยกรองตามเนื ้อหาได้ ดงั นี ้
1. กลุ่มคัมภีร์ที่เกี่ยวกับพระไตรปิ ฎก ได้ แก่ คัมภี ร์พระพุทธศาสนาที่เกี่ ยวกับพระสูตร พระวินยั และ
พระอภิธรรม รวมถึงอรรถกถา ฎีกา โยชนา ปกรณ์พิเศษ พระธรรมบท มงคลสูตร เป็ นต้ น
2. กลุ่มเรื่ องชาดก เป็ นเรื่ องที่นามาจากพระสูตรในพระไตรปิ ฎกมารวมที่เรี ยกว่า นิบาตชาดก เช่นเอก
นิบาต ทุกกะ ติกกะนิบาต ทศชาติชาดกและเวสสันดรชาดกซึ่งเป็ นชาดกที่ยาวถึง 13 กัณฑ์ รวมทังชาดกที
้
่
เรี ยกว่า ชาดกนอกนิบาต หรื อชาดกพื ้นบ้ าน ซึง่ ของมอญมีจานวนมากรวมทัง้ ปั ญญาสชาดก
3. กลุ่ม ต าราเรี ย นบาลี ไ วยกรณ์ ส าหรั บ พระสงฆ์ ส ามเณรมอญ เรี ยนเพื่ อ สอบเป็ นเปรี ย ญรามัญ
(ปั จจุบนั ไม่มีการสอบเปรี ยญรามัญในประเทศไทย)
4. กลุม่ คาสวดต่างๆ เช่น พระปริตร ปาฏิโมกข์ เป็ นต้ น
5. กลุ่มพระธรรมเทศนาและการปฏิบตั ิธรรม เช่น คัมภีร์วิสทุ ธิมรรค มิลินทปั ญหา พระอภิธรรม ปฐม
สมโพธิ์ มงคลสูตร เทศนาสังคายนา เป็ นต้ น
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6. กลุ่มธรรมศาสตร์ และกฎหมายต่างๆ เป็ นกฎหมายที่พระมหากษัตริ ย์มอญในอดีตตราไว้ ใช้ ปกครอง
บ้ านเมือง และเป็ นต้ นกาเนิดของพระธรรมศาสตร์ ไทยและพม่า
7. กลุ่มประวัติศาสตร์ และตานานต่างๆ เป็ นคัมภีร์ที่กล่าวถึงกษัตริ ย์มอญ บ้ านเมืองและเหตุการณ์
สาคัญ ที่ เกิ ดขึน้ เช่น ตานานพระธาตุ ตานานการสร้ างเมืองสุธ รรมวดี การสร้ างเมื องหงสาวดี พระเจ้ า
ราชาธิราช พระเจ้ าธรรมเจดีย์ พงศาวดารมอญ ตานานพระธาตุสวุ รรณภูมิ เป็ นต้ น
8. กลุ่มนิทาน เป็ นวรรณกรรม ที่มีเนือ้ หาให้ ความเพลิดเพลินความรู้ และแทรกคติเตือนใจทางพุทธ
ศาสนาไว้ ด้วย สาหรับนิทานนัน้ เป็ นนิทานพืน้ บ้ านมอญ บางเรื่ องคล้ ายนิทานชาดกในพุทธศาสนา บาง
เรื่ องคล้ ายนิทานของไทย เช่น ขุนช้ างขุนแผน ไกรทองเป็ นต้ น
9. กลุ่มคาสอนคากล่าวคาบอกแนวปฏิบตั ิในการดารงชีวิต คัมภีร์กลุ่มนี ้มีวตั ถุประสงค์ให้ ความสานึก
และได้ ร้ ู ในสิ่ ง ที่ ควรทาและสิ่ ง ที่ ไม่ควรทา เพื่ อให้ ก ารดาเนิน ชี วิตถูกต้ องตามทานองคลองธรรม และมี
ความสุขความเจริญ เช่น เรื่ องคาสอนศิษย์วดั โลกสมมุติ สัพพปมา โบราณสาร เป็ นต้ น
10. ประวัติบคุ คล เช่นเรื่ อง พระมาลัย พระอุปคุต พระเจ้ าพิมพิสาร พระเจ้ าปั สเสนทิโกศล ประวัติพระ
เถระพระเถรี
11. กลุม่ ตาราหรื อความรู้ตา่ งๆ เช่น ตารายา ตาราโหราศาสตร์ ตาราฉันทลักษณ์ การคานวณลักษณะ
ของเจดีย์ 32 ประการ ความรู้เกี่ยวกับจักวาล บททาขวัญต่างๆ เช่น ทาขวัญนาค ทาขวัญโกนจุก การกล่าว
ต้ อนรับขันหมากในงานแต่งงาน เป็ นต้ น
บทสรุป
คัมภีร์ใบลาน เป็ นเอกสารโบราณที่มีลกั ษณะเฉพาะในการบันทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ที่ใช้ พืชเป็ นวัสดุในการบันทึก ได้ แก่ ใบลาน อีกทังยั
้ งมีกรรมวิธีการบันทึกได้ แก่ การจารด้ วยเหล็กแหลม
การชุบด้ วยหมึก และการห่อด้ วยผ้ า รวมถึงการประดับตกแต่งคัมภีร์ใบลานด้ วยวัสดุตา่ งๆ ที่วิจิตรงดงาม
การตกแต่งขอบคัมภีร์ ใบปกหน้ า ปกหลัง และไม้ ประกับด้ วยสีและลวดลายต่างๆ รวมถึงผ้ าที่ใช้ หอ่ ก็ใช้ ผ้า
ชันดี
้ และแม้ แต่ฉลากก็นิยมประดิษฐ์ ให้ งดงาม ด้ วยวัตถุชนิดต่างๆ เช่น งา หรื อไม้ จาหลักนูนต่าเป็ นลาย
ต่างๆ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพราะผู้สร้ างคัมภีร์ใบลานมีความตังใจสร้
้
างสรรค์ เพื่อให้ เป็ นศาสนวัตถุอนั ทรงคุณค่า
ที่สดุ และเหมาะสมกับเนื ้อหาที่จารอยูใ่ นใบลานแต่ละหน้ า ฉะนันงานศิ
้
ลปะกรรมที่ปรากฎจากคัมภีร์ใบ
ลานจึงเป็ นสิ่งที่ไม่ใช่ของธรรมดา สมัยหนึง่ มีคาพูดที่นิยมกล่าวกันว่า “การศึกษาเรี ยน รู้แม้ เพียงรอบขอบ
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คัมภีร์ใบลานก็ยากยิ่งนัก หากรู้จนกระจ่างชัด ก็จดั ว่าเป็ นนักปราชญ์ได้ แล้ ว และถ้ าเรี ยนรู้ลกึ ไปถึงเนื ้อหา
สาระของเรื่ องในคัมภีร์ก็จะบรรลุถึงนิพพานที่เดียว
คัมภีร์ใบลาน แสดงให้ เห็งถึงวัฒนธรรมการสร้ างคัมภีร์ใบลาน ให้ เป็ นศาสนวัตถุอนั บ่งบอกถึง
ความตังใจจะสื
้
บทอดพระพุทธศาสนาให้ ยืนยาวตลอด 5,000 ปี เป็ นเอกสารโบราณที่มีอายุมากกว่า 100
ปี ขึ ้นไปจึงจัดเป็ นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันทรงคุณค่าของมนุษยชาติ เป็ นมรดกภูมิปัญญาของบุคคลใน
สมัยโบราณที่ตกทอดมาถึงปั จจุบนั เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาค้ นคว้ าประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
ปั จจุบนั คัมภีร์ใบลานมอญยังมีอยูม่ ากในวัดมอญที่อยูใ่ นชุมชนมอญในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่วดั มอญในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรี อยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ราชบุรีและลพบุรี เป็ นต้ น
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บทคัดย่ อ
การศึกษาการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนแพรกหนาม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทเรี ยนการจัดการทรัพยากร
น ้าของชุมชนแพรกหนามแดง เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการถอดบทเรี ยนการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน เก็บข้ อมูล
โดยการสัมมนาเจาะกลุ่มผู้นา ประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ การจัดเวทีพูดคุย การสารวจศึกษาสภาพพื ้นที่ด้วยการบันทึก
กิจกรรมการจัดการน ้าของชุมชนและการบันทึกการสัมภาษณ์ ผ้ นู าชุมชน โดยใช้ แบบบันทึกข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณ ภาพ ใช้ วิ ธีก ารวิเคราะห์ เนื อ้ หาตามระเบี ย บวิ ธีก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มูล เชิ งคุณ ภาพ ได้ แ ก่ การจาแน กประเภท การ
เปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความเป็ นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT
ผลการศึกษา พบว่า การบริ หารจัดการใช้ หลักการการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นฐาน ใช้ การวิจยั ชุมชนเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางในการพัฒนา มีการเรี ยนรู้ อยู่ตลอดเวลา มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาเดิม มีการจัดการโดยกลุ่มและ
ขณะเดียวกันมีการเชื่อมโยงการทางานร่วมกับกลุ่มภาคีเครื อข่ายทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน ยึดหลักการจัดการแบบ
บูรณาการตามภูมินิเวศ โดยใช้ เครื่ องมือการบริ หารทังเชิ
้ งโครงสร้ าง เชิงสังคม และเชิงเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: การจัดการทรัพยากรน ้าโดยชุมชน

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract
The objective of this research was to study lessons learned from community water
resources management by the people of Phraek Nam Daeng Community. The research used
the qualitative research methods of a discussion group forum, a learning seminar with
community members, leaders and local officials, an area survey with record-taking of water
management activities, and interviews with community leaders using a data recording form.
Data analysis was done using qualitative research methods consisting of typological analysis,
comparative analysis, relationship analysis, cause and effect analysis, and SWOT analysis.
The results showed that water resource management was based primarily on the
principle of stakeholder participation. Community research was used to give direction to
development efforts. People in the community kept learning continuously. They applied
local wisdom. Management was done by a group effort, and the community also worked in
connection with a network of allies from within and outside the community. Water resource
management was based on an integrated ecological model, utilizing structural, social and
economic management tools.
Keywords: community water resource management

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การเร่งพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ เป็ นผลให้ มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ มีอยูจ่ ากัดอย่างฟุ่ มเฟื อย
ขาดจิตสานึก และเกินความสามารถที่ทรัพยากรจะฟื น้ ฟูตวั เองได้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
จึงเกิดขึ ้นตามมา ด้ านทรัพยากรน ้าก็เช่นกัน พบว่า การบริ หารจัดการที่ไม่เหมาะสมในภาวะปั จจุบนั ทาให้
ทรัพยากรน ้าไม่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของมนุษยชาติและสร้ างความสมดุลต่อระบบนิเวศทัง้
ในเชิงปริมาณและคุณภาพได้ อย่างยัง่ ยืน บทเรี ยนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั มี
หลายชุมชนที่มีการบริ หารจัดการที่ดีที่สามารถนามาเป็ นแนวทางให้ กบั ชุมชน หรื อหน่วยงานนาไปประยุกต์
หรื อปรับใช้ ให้ เหมาะกับบริบทของของตนเอง
ชุมชนแพรกหนามแดงก็เป็ นอีกชุมชนหนึ่งที่มีบทเรี ยนที่ดีที่น่าสนใจ เคยประสบกับปั ญหาเกี่ยวกับ
น ้าเสีย ความขัดแย้ งระหว่างภาครัฐกับประชาชนผู้ใช้ น ้า และการช่วงชิงการใช้ น ้าของภาคส่วนต่างๆแล้ ว
ยังมีปัญหาในด้ านการบริ หารจัดการ แต่ชุมชนก็สามารถแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ ด้วยดี โดยใช้ ชุมชนเป็ น
ฐาน มีการร่ วมมือทัง้ จากสมาชิกภายในชุมชน และภาคีเครื อข่ายภายนอก มีการจัดการที่อยู่บนฐานของ
การมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วน การเรี ยนรู้ การวิจยั การสื่อสาร
โครงการวิจยั ครัง้ นี ้จึงมีขึ ้นเพื่อศึกษาการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนแพรกหนามแดง จึง
อาจถูกประยุกต์ใช้ เป็ นต้ นแบบของการจัดการทรัพยากรน ้าและสามารถนาไปขยายผลสูล่ มุ่ น ้าอื่นๆต่อไป
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบทเรี ยนการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนแพรกหนามแดง
นิยามศัพท์
การจัดการทรัพยากรน ้า เป็ นกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การใช้ ภาวะผู้นา โดยมี
กระบวนการควบคุมเพื่อให้ ทกุ คนได้ รับผลประโยชน์ในการบริหารจัดการน ้า
การจัดการทรัพยากรน ้าโดยชุมชน เป็ นกระบวนการบริหารจัดการน ้าโดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชน
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1) ผู้ที่เกี่ยวข้ องทราบบทบาทหน้ าที่ของแต่ละภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรน ้า
2) แนวทางในการจัดการทรัพยากรน ้าสาหรับประยุกต์ใช้ ในชุมชนอื่น
3) ชุมชนมีน ้าใช้ อย่างยัง่ ยืนและเสมอภาค
วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการถอดบทเรี ยนการจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชน
แพรกหนามแดง เนื่องจาก
1) เป็ นพื ้นที่ประสบปั ญหาและมีความรุนแรงของปั ญหา
2) เป็ นพื ้นที่ที่สามารถแก้ ปัญหาจนประสบความสาเร็จ
3) เป็ นตัวอย่างที่ดีในการแก้ ไขปั ญหา
4) การให้ ความร่วมมือของสมาชิกในชุมชน/จิตอาสา
5) เป็ นพื ้นที่ที่มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
6) เป็ นพื ้นที่ที่มีกลุม่ กลไกการบริหารจัดการที่ชดั เจน
7) เป็ นพื ้นที่ที่มีการประสานงานกับหน่วยงาน/ภาคีหรื อเครื อข่ายต่างๆ ได้
เครื่ องมือ คือแบบบันทึกข้ อมูล มีประเด็นเกี่ยวกับ
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1) บริบทของพื ้นที่
2) สถานการณ์ปัญหาเดิม และผลกระทบ
3) รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ ไขปั ญหา และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
4) นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์การใช้ ประโยชน์
5) กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่ องค์กร)และบทบาทของหน่วยงานภาคี
6) การเรี ยนรู้ของชุมชน ระบบข้ อมูลและการเตือนภัย การรณรงค์
7) เครื่ องมื อ ส าหรับ บริ ห ารจัดการ เช่น การประเมิ น ทรั พ ยากรน า้ แผนจัด การการ
บริหารจัดการอุปสงและอุปทาน การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง
8) ผลการดาเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน ้าของชุมชน
9) อุปสรรค ปั ญหาที่เกิดและการแก้ ไข
10) ปั จจัยต่อความสาเร็จ
11) ความคิ ด เห็ น ของเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ เช่ น การเก็ บ ค่ า น า้ ค่า บริ ก าร
สิ่งจูงใจให้ ใช้ น ้าอย่างประหยัด และการจัดการน ้าเชิงพาณิชย์ ผู้ก่อมลพิษเป็ นผู้จา่ ย
การเก็บข้ อมูล โดยการสัมมนาเจาะกลุ่มผู้นา ประชาชน และเจ้ าหน้ าที่ โดยการจัดเวทีพูดคุย
การสารวจศึกษาสภาพพื ้นที่ด้วยการบันทึกกิจกรรมการจัดการน ้าของชุมชนและการบันทึกการสัมภาษณ์
ผู้นาชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหาตามระเบียบวิธีการวิเคราะห์
ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การจาแนกประเภท การเปรี ยบเทียบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การศึกษาความ
เป็ นเหตุและผล และการวิเคราะห์ SWOT
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ความเป็ นมาและบริ บทของพืน้ ที่ พืน้ ที่ตงของต
ั้
าบลแพรกหนามแดง ในอดีตนัน้ เคยเป็ นพืน้ ที่
ทะเลตมมาก่อน และชายทะเลนันพบว่
้
าอยู่ที่ประมาณหัวเขาจีน -เขาอีโก้ และเมืองคูบวั ตัวเขายี่สารและ
เขาตะเคราเป็ นเกาะเล็กๆอยูช่ ายฝั่ งทะเล ตามหลักฐานทางโบราณคดีการตังถิ
้ ่นฐานของคนโบราณ บริเวณ
รอบพื ้นที่ตาบลแพรกหนามแดงมีคนหลายภาษาและหลายเชื ้อชาติมาก ที่มาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ เช่น คนจีนจะ
พบว่าอพยพมาก็จะตังถิ
้ ่นฐานอยู่ตามเมืองปากแม่น ้าหรื อตามแนวชายทะเล เช่น ชุมชนตาบลบางตะบูน
ชุมชนเขายี่สาร ชุมชนคลองโคนและปากแม่น ้าแม่กลอง ส่วนชุมชนชาวมอญก็พบได้ ในชุมชนคลองมอบลัด
และชุมชนบางจะเกร็ ง ส่วนชุมชนเขาย้ อยและชุมชนหัวเขาจีนก็จะพบว่าเป็ นชุมชนลาวโซ่งหรื อไทยทรงดา
และทางแถบอาเภอปากท่อก็จะพบว่ามีชมุ ชนเขมรลาวเดิมหรื อเขมรไทยเดิม
ในอดีตตาบลแพรกหนามแดงนันเป็
้ นเส้ นทางเดินทางผ่าน ของชุมชนตาบลบางตะบูนและชุมชน
เขายี่สารชาวบ้ านก็ได้ นาเอาอาหารทะเลไปแลกเปลี่ยนกันกับข้ าวสารและอาหารป่ า กับชุมชนหัวเขาจีน เขาอีโก้ และชุมชนปากท่อ ลาคลองที่ชาวบ้ านใช้ ในอดีตคือคลองขุดยี่สารเก่า คลองแพรกหนามแดง คลอง
ผีหลอก คลองห้ วยโรง เป็ นต้ น
คาว่า “แพรกหนามแดง” นันจากค
้
าบอกเล่าของผู้สงู อายุพบว่าแพรกหนามแดงนัน้ หมายถึง ลาน ้า
เช่น ลาราง ลาประโดง ลาแพรก ลาคลอง ส่วนคาว่าแพรกหนามแดงนันน่
้ าจะมาจากน ้าในลาแพรกนันเป็
้ น
สีแดงหรื อในล าแพรกนัน้ มี ต้นหนามแดงขึน้ มา ก็เป็ นได้ ทัง้ สองแนวทางและแต่เดิมในอดีตตาบลแพรก
หนามแดงและต าบลยี่ ส ารเป็ นต าบลเดี ย วกัน ชื่ อ ว่า ต าบลยี่ ส ารแพ รกหนามแดง จากหลัก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ พบว่าชุมชนยี่สารหลังจากที่มีการอยู่อาศัยในระยะแรกแบบเบาบางแล้ ว การอยู่อาศัยที่มี
ความหนาแน่นหลากหลายและรุ่งเรื องสูงสุดน่าจะอยู่ในช่วงต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๑๙๐๐-พ.ศ. ๒๒๐๐
จากการพัฒ นาโดยรอบๆ บริ เวณของตาบลแพรกหนามแดงนัน้ จะพบว่ าวัดวังมะนาวได้ สร้ างและได้ รับ
วิสงุ คามสีมาในปี พ.ศ.๒๓๖๕หรื อเมื่อ๑๘๗ปี มาแล้ ว วัดห้ วยโรงได้ รับวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.๒๔๖๒ หรื อ
เมื่ อ ๙๐ ปี มาแล้ ว ทางรถไฟสายกรุ งเทพฯ- เพชรบุรีก่อสร้ างเสร็ จ เมื่ อปี พ.ศ.๒๔๔๖ หรื อเมื่ อ ๑๐๖ ปี
มาแล้ ว และวัดพระสุธีวงศ์หรื อวัดคริ สต์ ในคลองขุดกานันสมบูรณ์ได้ ก่อสร้ างเมื่อปี ค.ศ.๑๘๒๕ หรื อปี พ.ศ.
๒๔๖๘เมื่อประมาณ ๘๔ ปี มาแล้ ว และวัดเจริญรัตนารามของเราได้ ก่อตังมาในปี
้
พ.ศ. ๒๔๗๒หรื อเมื่อ ๘๐
ปี มาแล้ ว และมี รายนามเจ้ าอาวาสตัง้ แต่รูปแรกจนถึงปั จจุบัน จานวน ๑๘ รู ปและจากคาบอกเล่าของ
ผู้สงู อายุในตาบลแพรกหนามแดงเท่าที่สืบทราบได้ นนั ้ มีกานันปกครองมาถึง ๗ คนคือ ๑.กานันขีด ณ บาง
ช้ าง ๒.กานันอิ ้ว เวชกิจ ๓. กานันสละ ไพบูลย์ ๔.กานันพร ไล้ สกุล ๕.กานันซ้ วน ขุนนุช ๖.กานันละม่อม
ระย้ าอินทร์ และ ๗. กานันทรงพล ธัมมัง คนปั จจุบนั และตาบลยี่สารก็ได้ แยกออกจากตาบลแพรกหนาม
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แดงเมื่อประมาณ ๗๐ ปี มาแล้ วในสมัยกานันอิ ้ว เวชกิจ เป็ นเพราะตาบลยี่สารกับแพรกหนามแดง ๒ ตาบล
รวมกัน มีที่ดินเท่ากับครึ่งหนึ่งของอาเภออัมพวา ส่วนตาบลยี่สารก็ได้ ตงก
ั ้ านันขึ ้นมาใหม่และกานันคนแรก
ของตาบลยี่สารคือ กานันจินดา พยนต์ยิ ้ม หรื อกานันจีน ๒.กานันอานวย เวชกิจ ๓.กานันอนันต์ พยนต์ยิ ้ม
๔.กานันพิศาล พยนต์ยิ ้ม คนปั จจุบนั
ตาบลแพรกหนามแดง มีสภาพพืน้ ที่เป็ นที่ราบลุ่มดินเหนียวมีความลาดเอียง โดยทิศเหนือจะสูง
กว่าทิศใต้ และทิศตะวันตกจะสูงกว่าทิศตะวันออก มีลาคลองเชื่อมโยง ๓๖ ลาคลองจึงมีการไหลเวียนของ
น ้าขึ ้นลงตลอดทังปี
้ น ้าในลาคลองไหลใสสะอาด หน้ าฝนก็มีน ้าหลากที่พดั พาปุ๋ยธรรมชาติมาทาให้ ดินอุดม
สมบูรณ์ “น ้ามาปลากินมด น ้าลดมดกินปลา” ชาวบ้ านส่วนใหญ่จงึ มักตังบ้
้ านเรื อนอยู่ริมฝั่ งลาคลอง เพื่อใช้
น ้าในการอุปโภค บริโภคเป็ นการประกอบอาชีพต้ องพึง่ พาสายน ้าเป็ นหลัก
ในอดีตคนส่วนใหญ่ทาข้ าวนาปี และทาสวนมะพร้ าว ช่วงฤดูฝนที่มีน ้าหลากจะมีน ้าจืดปริมาณมาก
ก็จะทานาข้ าว ส่วนพันธุ์ข้าวที่ใช้ ในการเพาะปลูกก็จะใช้ พนั ธุ์ข้าวพื ้นเมืองคือข้ าวเหลืองประทิวหรื อเหลือง
รอดหนี ้ เพราะข้ าวพันธุ์นี ้มีคณ
ุ สมบัตดิ ีในการหนีน ้าเพราะมีลาต้ นสูงและสนองต่อปุ๋ยอินทรี ย์เป็ นอย่างมาก
ส่วนฤดูแล้ งน ้าจืดมีน้อยก็จะหยุดทานา บางส่วนก็มีการปลูกมะพร้ าวร่วมกับการทานาในร่องสวนและเลี ้ยง
สัตว์
ประเทศไทยในอดีตมีที่ดินว่างเปล่าเป็ นจานวนมากเพราะจานวนประชากรมีน้อยที่ดินไม่มีราคา
ชาวบ้ านส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะจับจองที่ดิน ชาวบ้ านบางคนเอาที่ดินของตนเอง ๑๐-๒๐ ไร่ แลกกับวัว ๑
ตัว รัฐบาลสมัยนันมี
้ นโยบายให้ จบั จองที่ดินทากินที่แพรกหนามแดงแต่ไม่มีชาวบ้ านสนใจ แต่นายกิมเลี ้ยง
วังตาล หรื อหลวงสิทธิ์เทพการ ได้ มาจับจองที่ดินในตาบลแพรกหนามแดงไว้ หลายพันไร่ ครอบคลุมพื น้ ที่
จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม แต่พื ้นที่ตาบลแพรกหนามแดงและยี่สารเป็ นพื ้นที่น ้าขึ ้นลงจากทะเล จึงมี
พันธุ์ไม้ ป่าชายเลนเป็ นจานวนมากเช่นไม้ โกงกาง นายกิมเลี ้ยง วังตาล จึงได้ เกณฑ์คนจากพื ้นที่อื่นจ้ างให้
ตัดไม่โกงกาง ทาฟื นส่งขายให้ กบั การรถไฟ ที่วิ่งไปภาคใต้ เพราะรถไฟสมัยนันเป็
้ นรถจักรไอน ้า นายกิมเลี ้ยง
วังตาล ได้ จดั ตังกองงานมี
้
การขุดคลองขึ ้นมาใหม่อีกหลายคลองด้ วยแรงงานคนและภูมิปัญญาเช่นคลอง
กองเจ็ด คลองทางควาย สาเหตุที่ชื่อคลองทางควายนันก็
้ เพราะในสมัยอดีตยังไม่มีการสร้ างเขื่อนที่เมือง
กาญจนบุรีจะมีน ้าหลากมาทุกปี ชาวบ้ านสมัยนันใช้
้ ลาคลองเป็ นหลักจึงได้ นาวัวควายเดินลุยล่องทางน ้า
ด้ วยจานวนวัวควายหลายร้ อยตัวทาให้ ล่องทางนา้ มี ขนาดกว้ างเป็ นลาคลองในปั จจุบัน หลังจากตัดไม้
โกงกางหมด นายกิมเลี ้ยง วังตาล ก็ได้ ขดุ คันกันน
้ ้าเค็มขึ ้นมาเพื่อป้องกันน ้าเค็ม พร้ อมทาทานบดินตามลา
คลองต่างๆไว้ หลายแห่งเพื่อกัน้ น ้าเค็มไม่ให้ เข้ าไปในนาได้ แต่ชาวบ้ านก็ยงั ใช้ เรื อแพสัญจรได้ โดยการเข็น
เรื อแพข้ ามทานบดิน ขณะเดียวกันก็มีการสร้ างทานบอื่นอีกตามมาอย่าง “ทานบผู้ใหญ่นิด ทานบตาพรม”
ส่วนหนึ่งก็มีชาวบ้ านมาช่วยกันดูแลทานบผลัดเปลี่ยนเวรยามเฝ้าทานบ และช่วยกันขุดดินส่งกันเป็ นทอดๆ
เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชารุดโดยเรี่ ยไรเงินจากแม่ค้าที่ผา่ นทานบเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการเฝ้าเวรยาม
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กรณี น ้าเค็มรุ กหนักหรื อนา้ เชี่ยวก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางราชการในการซื ้อไม้ กระดานกัน้
ทานบ นอกจากนี ้ยังมีการเปิ ดปิ ดทานบเป็ นช่วงๆ ให้ เป็ นไปตามวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวบ้ าน
กล่าวคือทุกคนจะช่วยกันพังทานบดินในเวลาที่น ้าเหนือไหลหลากเพื่อเปิ ดทางให้ น ้าไหลออกสูท่ ะเล และจะ
มาช่วยกันปิ ดใหม่เมื่อเวลาน ้าลดเพื่อป้องกันนา้ เค็มรุ ก ไม่เว้ นแม้ แต่นายอาเภอ “นายอาเภอสุดใจ เลขา
คณิต” ที่ไปลอยคออุ้มดินมาทาทานบ ส่วนชาวบ้ านใครมีเรื อก็เอาเรื อไป ใครไม่มีเรื อก็เดินไป ช่วยกันเปิ ด
เมื่อน ้ามา ช่วยกันปิ ดเมื่อน ้าลด แสดงถึงความร่วมมือที่นา่ ประทับใจยิ่งนัก
สภาพทั่ว ไป ชุม ชนแพรกหนามแดง ตัง้ อยู่ที่ ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัม พวา จัง หวัด
สมุทรสงคราม
ทิศเหนือ ติดต่อตาบลวัดประดูแ่ ละตาบลปลายโพงพาง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อตาบลห้ วยโรง อาเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี และตาบลวันดาวอาเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก และทิศใต้ ติดต่อตาบลยี่สาร อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ภูมิประเทศ ตาบลแพรกหนามแดง เป็ นพื ้นที่ราบลุ่มชายฝั่ งทะเล มีแม่น ้าลาคลองกระจายทัว่
พื ้นที่ทาให้ เหมาะแก่การเกษตรและเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า

ภาพแสดงที่ต้ งั ตาบลแพรกหนามแดง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จานวนหมู่บ้าน ข้ อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ตาบลแพรกหนามแดง มีจานวน
หมูบ่ ้ าน 6 หมูบ่ ้ าน และมีจานวนบ้ าน 931 หลัง ประชากรมีจานวนทังสิ
้ ้น 3,827 คน ประกอบด้ วย
หมูท่ ี่ 1 บ้ านคลองขุดเล็ก
จานวน 211 หลัง จานวน 979 คน
หมูท่ ี่ 2 บ้ านคลองสะพานหัน
จานวน 137 หลัง จานวน 584 คน
หมูท่ ี่ 3 บ้ านรัว้
จานวน 115 หลัง จานวน 533 คน
หมูท่ ี่ 4 บ้ านแพรกหนามแดง
จานวน 198 หลัง จานวน 739 คน
หมูท่ ี่ 5 บ้ านคลองขุดสมบูรณ์
จานวน 92 หลัง จานวน 398 คน
หมูท่ ี่ 6 บ้ านคลองผีหลอก
จานวน 178 หลัง จานวน 594 คน
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สภาพทางเศรษฐกิจ
1) อาชีพ ประชาชนตาบลแพรกหนามแดง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น
ทาสวนผัก พริก ทานา และประกอบอาชีพเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า (ปลาสลิด)
2) หน่วยธุรกิจ ประกอบด้ วยประเภทต่างๆ ดังนี ้
(1) ปั๊ มน ้ามัน จานวน 2 แห่ง ได้ แก่ ปั๊ มบางจาก พี.อาร์ .แพรกหนามแดง (หมู่ที่ 6
ตาบลแพรกหนามแดง) ปั ม้ น ้ามัน (หมูท่ ี่ 6 ตาบลแพรกหนามแดง)
(2) ร้ านค้ าทัว่ ไป จานวน 32 แห่ง
(3) โรงงานอุตสาหกรรม จานวน 8 แห่ง ได้ แก่
- บริษัทสมานทองพาณิชย์ จากัด
- หจก.เอกสยามเม็ททัลเวิร์คส์
- บริษัทไทยสแตนดาร์ ดสเตนเลส จากัด
- บริษัทไทยเฟิ ร์ส คาสติ ้ง จากัด
- บริษัทไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์
- บริษัทโกรเบสท์ คอร์ โพเรชัน่ จากัด
- บริษัทเอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จากัด
- บริษัทมิลลิ่ง เม็ททอลอินดัสเตรี ยล จากัด
สภาพสังคม หอกระจายข่าวไร้ สายตามจุดต่างๆของชุมชน จานวน 13 แห่ง ได้ แก่
หมูท่ ี่ 1
จานวน 2 แห่ง
หมูท่ ี่ 2
จานวน 1 แห่ง
หมูท่ ี่ 3
จานวน 1 แห่ง
หมูท่ ี่ 4
จานวน 3 แห่ง
หมูท่ ี่ 5
จานวน 2 แห่ง
หมูท่ ี่ 6
จานวน 3 แห่ง
ที่ทาการ อบต.แพรกหนามแดง
จานวน 1 แห่ง
สภาพแวดล้ อม แหล่งน ้าธรรมชาติได้ แก่ลาคลองมี 48 แห่งแยกตามหมูบ่ ้ าน ดังนี ้
1) หมูท่ ี่ 1 บ้ านคลองขุดเล็ก จานวน 8 แห่ง ได้ แก่
(1) คลองขุดเล็ก มีความยาว
3.300 กม.
(2) คลองขุดสมบูรณ์ มีความยาว
2.300 กม.
(3) คลองตาผ่อง มีความยาว
1.550 กม.
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(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

คลองตามัก มีความยาว
คลองตาเลย มีความยาว
คลองตาสิน มีความยาว
คลองปลายบางแค มีความยาว
คลองตาอ่า มีความยาว

2.000
2.200
1.500
0.650
1.400

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

2) หมูท่ ี่ 4 บ้ านแพรกหนามแดง จานวน 16 แห่ง ได้ แก่
(1) คลองแพรกหนามแดง มีความยาว
3.200 กม.
(2) คลองลางโพธิ์ มีความยาว
1.400 กม.
(3) คลองต้ นนุน่ มีความยาว
1.000 กม.
(4) คลองใหม่ มีความยาว
0.820 กม.
(5) คลองวัว มีความยาว
1.500 กม.
(6) คลองโพธิ์ มีความยาว
2.200 กม.
(7) คลองตรง มีความยาว
0.620 กม.
(8) คลองสัมงา มีความยาว
1.000 กม.
(9) คลองรางทับแถบ มีความยาว
3.060 กม.
(10) คลองตาแพร มีความยาว
0.530 กม.
(11) คลองมอญ มีความยาว
1.300 กม.
(12) คลองตาเรื อง มีความยาว
1.000 กม.
(13) คลองยายปราง มีความยาว
0.740 กม.
(14) คลองแพรกบ่อตานา มีความยาว
1.400 กม.
(15) คลองแพรกลึก มีความยาว
1.300 กม.
(16) คลองแพรกหวายลิง มีความยาว
2.290 กม.
3) แหล่งน ้าที่สร้ างขึ ้น
(1) ประปาส่วนภูมิภาคผ่านทุกหมูบ่ ้ านแต่ยงั ไม่ครอบคลุมทุกครัวเรื อน
(2) ประปาหมูบ่ ้ าน 3 แห่ง (หมูท่ ี่ 1 และหมูท่ ี่ 6 2 แห่ง)
(3) ฝายน ้าล้ น 1 แห่ง (หมูท่ ี่ 4)
(4) ทรัพยากรน ้าธรรมชาติในพื ้นที่ มีลาคลอง 47 แห่ง
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4) มวลชนจัดตัง/องค์
้ กรจัดตัง้
(1) ลูกเสือชาวบ้ าน 2 รุ่น จานวน 160 คน
(2) อสม. จานวน 36 คน
(3) กลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์ผ้ เู พาะเลี ้ยงสัตว์น ้า จานวน 400 คน
(4) อปพร. จานวน 44 คน
(5) สหกรณ์ผ้ เู พาะเลี ้ยงปลาสลิดตาบลแพรกหนามแดง จานวน 175 คน
2. สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบ
2.1 ปั ญหาน ้าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เกิดน ้าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และเกิด
กรณี พิพาทระหว่างชาวบ้ านและโรงงานอุตสาหกรรม ทาให้ เกิดการรวมกลุ่มจานวน 47 คน ฟ้องโรงงาน
อุตสาหกรรมในปี 2542 โดยประชาชน 44 คน รวบรวมเงินร่วมกัน ปรึ กษาสภาทนายความ และได้ เข้ าสู่
ระบบการไกลเกลี่ยโดยโรงงานยอมชดใช้ คา่ เสียหายให้ กบั ชาวบ้ านที่ได้ รับความเสียหาย
2.2 ปั ญ หาการใช้ น ้า เมื่อมีการทาบานประตูแบบปิ ดตาย ซึ่งนา้ เสียจากการย้ ายฐานการผลิต
สารจาก จ. นครปฐม มาที่ อ. ปากช่อง และ อ. จอมบึง จ.ราชบุรี ทังหมดจะระบายลงสู
้
ค่ ลองระบายน ้าของ
โครงการชลประทานฝั่ งขวาและไหลลงคลองประดู่ ร่ วมกับมลพิษจากฟาร์ ม สุกร ที่ตกจมก้ นคลองและ
แม่น ้าทาให้ เมื่อเปิ ดประตูระบายน ้ามลพิษกระจายลงสู่ท้ายน ้าทาให้ สตั ว์น ้าท้ ายประตูเสียชืวิตจากการขาด
ออกซิเจน
2.3 ปั ญ หาความขัด แย้ ง ระหว่า งชุม ชนที่ ใช้ น า้ จื ด และชุม ชนที่ ใช้ น า้ เค็ ม และน า้ กร่ อ ย กรม
ชลประทานได้ ส ร้ างเขื่อนและทาบานประตูนา้ แบบปิ ด ทาให้ เกิ ดการแบ่งเขตระหว่างนา้ จืดและนา้ เค็ม
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนแพรกหนามแดงซึ่งมีวิถีชีวิตที่อยู่กับระบบ 3 น ้ามาก่อน คือ นา้ จืด
น ้าเค็ม และน ้ากร่อยและทาให้ น ้าไม่ไหลเวียนก่อให้ เกิดปั ญหาน ้าเน่าเสีย นอกจากนี ้การปิ ดเปิ ดประตูของ
ชลประทานเพื่อระบายน ้าไม่ได้ มีการแจ้ งให้ ประชาชนได้ ทราบล่วงหน้ าทาให้ น ้าจืดไหลลงสู่นากุ้งที่ต้องใช้
น ้ากร่อย ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งระหว่างชุมชนที่ใช้ น ้าจืดและชุมชนที่ใช้ น ้าเค็ม ซึง่ ชุมชนที่ ใช้ น ้าจืดต้ องการ
ให้ มีการระบายนา้ ออกหลังจากที่ใช้ เพื่ อการผลิตทางการเกษตรแล้ ว ส่วนชุมชนนา้ เค็มและนา้ กร่ อย ไม่
ต้ องการน ้าจืดเนื่องจากน ้าที่ปล่อยออกมาเป็ นน ้าเน่าเสียและเป็ นน ้าจืด ซึง่ จะมีผลกับนากุ้ง และสิ่งมีชีวิตใน
คลอง เช่น ลูกปู ลูกปลาตายเป็ นจานวนมาก จึงเกิดความขัดแย้ งระหว่างชุมชน 2 กลุม่
2.4 ปั ญหาการสร้ างถนนของภาครัฐ มีการสร้ างสะพานเชื่อมถนนทาให้ ตอม่อสะพานซึง่ มีขนาด
ใหญ่ และจ านวนมากขวางทางเดิน ของน า้ เศษตะกอนดินและพื ช โดยเฉพาะกอไผ่เข้ าไปติดตอม่อจึง
ขวางทางน ้าทาให้ น ้าที่เคยไหลเวียน ไม่สามารถไหลเวียนได้ อย่างสะดวก
3. รูปแบบ วิธีการจัดการแก้ ไขปั ญหาและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
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3.1 การใช้ กระบวนการกลุ่ม มีการรวมกลุ่มชุมชนที่มีปัญหาเกิดการรวมกลุ่มคุยกันอย่างไม่เป็ น
ทางการ และมีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยๆ นาไปสู่การแก้ ปัญหาร่ วมกันเช่น การรวมกลุ่มกันฟ้อง
โรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน ้าเสีย
3.2 การใช้ กระบวนการวิจัย เข้ ามาช่วยในการแก้ ปัญ หาโดยชุมชนที่มี ข้อขัดแย้ ง โดยมีการ
พูดคุยแลกเปลี่ยนหาแนวทางในการแก้ ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ ง มีสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.) เข้ ามาสนับสนุนการทางานวิจยั ซึง่ มีวิธีการดาเนินการดังนี ้
1) จัดเวทีประชาคม เพื่อพบปะพูดคุยซึง่ ในแต่ละเวทีมีลกั ษณะที่สาคัญดังนี ้
(1) โดยในเวทีแรกๆ ได้ พูดคุยกันเกี่ยวกับวิถีชาวบ้ านและภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในชุมชน 3 น ้ามากกว่าการพูดคุยในเรื่ องประเด็นปั ญหา
(2) มีการจัดกลุม่ สนทนาตามความสนใจและจริตของกลุม่ ที่เข้ ามามีสว่ นร่วม
(3) มีการจัดเวทียอ่ ย และหมุนเวียนไปตามพื ้นที่ตา่ งๆ
(4) ให้ ความสาคัญกับสมาชิกที่เข้ าร่วม ทุกความคิดเห็นมีความสาคัญ และคนที่ไม่ค่อยแสดง
ความคิดเห็นก็มีการกระตุ้น ให้ แสดงความคิดเห็นทุกคน
2) มีการรวบรวมข้ อมูลจากเวที ซึง่ พบว่ามีหลายประเด็นปั ญหา ปั ญหาใดที่แก้ ไขได้ ในระดับปั จเจก
ก็จะแก้ กันเอง ถ้ าไม่สามารถแก้ ไขได้ ก็จะจัดทาแผนชุมชน และประสานเชื่อมโยงเพื่อของบประมาณจาก
องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในการแก้ ปัญหาโดยวิเคราะห์ไปถึงสาเหตุปัญหาที่แท้ จริ ง นัน่ คือประตูน ้า ที่ออกแบบมาเป็ นบานปิ ดตายทา
ให้ น ้าจืดไม่ไหลลงสู่พื ้นที่ดา่ นล่างและเมื่อเปิ ด-ปิ ดบานประตูไม่มีการแจ้ งให้ ทราบทาให้ ผ้ ทู ี่ทานากุ้ง ทราบ
เมื่อสูบน ้าเข้ าไปใช้ จงึ เกิดความเสียหายกับนากุ้งเป็ นอย่างมาก
4. นโยบายกฎระเบียบกฎเกณฑ์ การอนุรักษ์ การใช้ ประโยชน์ มีการกาหนดข้ อบังคับเกี่ยวกับปิ ด
เปิ ดประตูระบายน ้า โดยต้ องมีการประชาสัมพันธ์ให้ ชมุ ชนทราบล่วงหน้ าก่อน
5. กลไกการบริหารจัดการของชุมชน (กลุม่ องค์กร) และบทบาทของหน่วยงานภาคี
5.1 การรวมกลุ่มเพื่อบริ หารจัดการ มีการรวมกลุ่มเป็ นทางการคือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ซึ่งกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์มีพัฒ นาการมาจากการชุมชนที่ได้ รวมกลุ่มกันทาวิจยั ชุมชนเพื่อจัดการปั ญหาในระดับ
ท้ องถิ่น
5.2 การเชื่อมโยงกับภาคีตา่ งๆ มีหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้ องได้ แก่
1) กรมชลประทานสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประตูน ้า
2) สกว. การสนับสนุนการวิจยั ท้ องถิ่น
3) SIF การสนับสนุนการทาสัจจะสะสมทรัพย์
4) สภาทนายความให้ การช่วยเหลือในการฟ้องคดีโรงงานอุตสาหรรมปล่อยน ้าเสีย
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5) โรงเรี ยนมีบทเรี ยนของท้ องถิ่น
6) โรงงานอุตสาหกรรมปฏิบตั ติ ามระเบียบชุมชน
7) สภาองค์กรชุมชน
6. การเรี ยนรู้ของชุมชน ระบบข้ อมูลและการเตือนภัยการรณรงค์ นาภูมิปัญญาของชุมชนมาปรับ
ใช้ ชุมชนมีการเรี ยนรู้การสร้ างประตูน ้าที่สอดคล้ องกับวิถีของชุมชน ที่มีสภาพน ้าเค็ม น ้าจืด และน ้ากร่อย
เพื่อการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทัง้ การทานาข้ าว นากุ้ ง โดยนาภูมิปัญญาของชุมชนมาปรับใช้ เพื่อ
สร้ างบานประตูที่สามารถคลี่คลายปั ญหาความขัดแย้ งได้
7. เครื่ องมือสาหรับบริหารจัดการ มีดงั นี ้
7.1 เครื่ องมือที่เป็ นอุปกรณ์สาหรั[บริหารจัดการน ้า
1) ถังน ้า 200 ลิตรเป็ นท่อผลักดันน ้าโดยใช้ เครื่ องเรื อหางยาว
2) การดูแลคลองโดยใช้ ทอ่ สูบน ้าพญานาคสาหรับดูดเลน
3) ประตูหบั เผย
7.2 เครื่ องมือที่เป็ นกระบวนการ
1) การทาวิจยั ชุมชน
2) การรวมกลุม่ เป็ นกลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์
8. ผลการดาเนินงาน ผลการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการน ้าของชุมชน
8.1 ระดับบุคคล มีน ้าใช้ ที่มีคณ
ุ ภาพ และเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในเรื่ องการแก้ ปัญหาน ้า
8.2 ระดับชุมชน
1) มีการฟื น้ ฟูภมู ิปัญญาในการบริหารจัดการน ้า
2) ขจัดข้ อขัดแย้ งการใช้ น ้าระหว่างชุมชนที่ใช้ น ้าจืดและชุมชนที่ใช้ น ้าเค็มและน ้ากร่อย
3) การใช้ สื่อและการประชาสัมพันธ์เข้ ามาสนับสนุนในการต่อสู้และแก้ ปัญหา
4) การจัดทาแผน กระบวนการวิจยั ของชุมชน
9. อุปสรรค ปั ญหาที่เกิดและการแก้ ไข
9.1 อุปสรรค ปั ญหาที่เกิดและการแก้ ไขภายในชุมชน คนที่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความ
ต้ องการน า้ ที่ แตกต่างกัน จึง ท าให้ เกิ ด ผลกระทบต่อ คนในชุม ชน การแก้ ไ ขของชุม ชนโดยการร่ วมกัน
ออกแบบประตูน ้ากับกรมชลประทาน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาที่เกิดจากความไม่เข้ าใจของคนในชุมชนร่วม
ด้ วย
9.2 อุปสรรค ปั ญหาที่เกิดและการแก้ ไขภายนอกชุมชน การแก้ ปัญหาของหน่วยงานรัฐในอดีต
ที่ไม่ได้ รับทราบปั ญหาของคนในพื ้นที่ ไม่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชุมชน เช่น กรณีของการสร้ างประตูน ้าที่
เป็ นบานปิ ดตายทาให้ น ้าไม่หมุนเวียน
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10. ปั จจัยต่อความสาเร็จ
10.1 ด้ านผู้นาให้ ความสาคัญกับการแก้ ปัญหาชุมชน
10.2 ด้ านชุมชน
1) มีงานวิจยั ของชุมชน ที่ทาให้ ชมุ ชนรับทราบปั ญหาของตนและร่วมหาแนวทางแก้ ไข
2) มีเครื อข่ายเยาวชน เป็ นการสืบทอดการดาเนินงานในชุมชน
3) มีศนู ย์เรี ยนรู้ของชุมชน
4) มีกลุม่ เข้ ามาดูแลอย่างเป็ นทางการ (กลุม่ สัจจะสะสมทรัพย์)
5) มีการจัดเวที และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างสม่าเสมอ
6) มีข้อบัญญัตติ าบล
7) มีระบบเตือนภัย โดย อบต.มีการประชาสัมพันธ์ปิด-เปิ ดประตูน ้า
8) การจัดการแบบบูรณาการ ทังเรื
้ ่ องสิ่งแวดล้ อม น ้า การคมนาคมของชุมชน
9) มีการจัดการน ้าจัดการตามภูมินิเวศ เพื่อแก้ ปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม
10.3 ด้ านองค์กร หน่วยงาน และนโยบายภาครัฐ ที่มีความสอดคล้ องกับวิถีชมุ ชน
11. เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการบริ หารจัดการน ้า จัดให้ มีการชดเชยค่าเสียหายของผู้ก่อ
มลพิษ ชุมชนแพรกหนามแดงมีการกาหนดข้ อปฏิบตั ิร่วมกันของผู้ก่อมลพิษและชุมชนที่อยู่โดยรอบที่ได้ รับ
ผลกระทบจากนา้ เน่า นา้ เสี ย ที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมว่าผู้ก่อมลพิษต้ องชดเชยความเสี ยหาย
ให้ กบั ชุมชน
อภิปรายผล
จากบทเรี ยนที่ได้ จากกรณี ศึกษา เห็นได้ ว่าความสาเร็ จของการบริ หารจัดการทรัพ ยากรนา้ ของ
ชุมชนแพรกหนามแดงใช้ หลักการการมีสว่ นร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นฐานเริ่ มจากการพูดคุยภายในชุมชน
และเข้ ามามี ส่วนร่ วมในขัน้ ตอนต่างๆ ได้ แก่ การมี ส่วนร่ วมในการศึกษาสถานการณ์ ปัญ หา การกากับ
ติดตามและประเมินผล ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการจัดการทรัพยากรนา้ ที่ ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ที่
เสนอหลักการการจัดการทรัพยากรน ้า ไว้ ประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่ วมของประชาชน เนื่องจากน ้าเป็ น
สมบัติสาธารณะที่ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดการ ใช้ การวิจยั ชุมชนเป็ นตัวกาหนดทิศทางในการพัฒ นา
และแก้ ปั ญหาการ นอกจากใช้ กระบวนการวิ จั ย เป็ นกลไกในการขั บ เคลื่ อ นการแก้ ปั ญ หา แล้ ว
กระบวนการวิจยั ยังสร้ างการมีสว่ นร่วม และเสริมสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั คนในชุมชน มีการเรี ยนรู้อยู่
ตลอดเวลาดังที่ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ (2555) ได้ กล่าวถึงเสาหลักของการจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณา
การ ประการหนึ่ง คือ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับการใช้ นา้ และทรัพยากร และสุ
พรรณี ไชยอัมพร (2549) กล่าวว่าการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดประสบการณ์ มีส่วนช่วยให้ ชุมชนสามารถ
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พึง่ ตนเองได้ มีการประยุกต์ใช้ ภมู ิปัญญาเดิม นอกจากนี ้ยังมีการตังกลุ
้ ม่ เพื่อเป็ นกลไกภายในในการบริหาร
มีการจัดการโดยกลุ่มและขณะเดียวกันมีการเชื่อมโยงการทางานร่วมกับกลุ่มภาคีเครื อข่ายทังภายในและ
้
ภายนอกชุมชน สอดคล้ องกับแนวทางของกรมทรัพยากรน ้า (2551, น. 3-20) และ บุญชัย งามวิทย์โรจน์
(2555) ที่กล่าวสรุปไว้ ว่า การตังองค์
้ กรและกลไกในการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้า จะเป็ นส่วนสาคัญและ
มีบทบาทในการเข้ ามาบูรณาการเพื่อให้ เกิดการจัดการทรัพยากรน ้า และยังยึดหลักการจัดการแบบบูรณา
การตามภูมินิเวศตามที่ บุญชัย งามวิทย์โรจน์ (2555) กล่าวว่าการจัดการน ้าที่ดีควรยึดหลักการ การจัดการ
นา้ แบบบูรณาการ และตามหลักการบริ หารจัดการทรัพยากรนา้ แบบผสมผสานของ UNESCO (2004)
โดยใช้ เครื่ องมื อการบริ หารทัง้ เชิงโครงสร้ าง เช่น การขุดลอกคูคลอง การกาจัดผักตบชวา เครื่ องมื อเชิ ง
สังคม เช่น การกาหนดกฏระเบียบของชุมชน การใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ ในการนาเสนอประเด็นปั ญหา การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ คนภายนอกได้ รับทราบ และเครื่ องมือเชิงเศรษฐกิจโดยการออกข้ อบัญญัติ
ของหน่วยงานในชุมชนเพื่อจัดการปั ญ หาน ้าของชุมชน เช่น การออกข้ อบัญญัติขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลเพื่อควบคุมดูแลการปล่อยนา้ เสียจากฟาร์ มเลีย้ งสัต ว์ ซึ่งเรื่ องนีส้ อดคล้ องกับหลักการของ Dublin
(1992) ที่กล่าวว่า นา้ มีคุณ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ ควรได้ รับการพิจารณาเพื่อให้ เกิดความยั่งยืน และเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการจัดการน า้ และตามหลักเศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อม ซึ่ง องค์ การความร่ วมมื อ ทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาได้ เสนอตามหลักของปฏิญญา ริโอ เดอ จาเนโร ดังนันจึ
้ งสมควรมีการกาหนดและ
ใช้ เครื่ องมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ในการบริ ห ารจัด การน า้ ให้ เหมาะสมกับ การบริ ห ารจัด การน า้ ในแต่ล ะ
กิจกรรมของแต่ละชุมชน รวมถึงแต่ละประเภทของกลุม่ ผู้ใช้ น ้า
บทสรุป
จากการศึกษาพัฒนาการของการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนแพรกหนามแดง สรุปโดย
ใช้ เกลี ยววงรอบการพัฒ นา (Spiral Model) พบว่า พัฒ นาการของการบริ หารจัดการนา้ แบ่งออกเป็ น 4
ระยะ ได้ แก่
ระยะที่ 1 ช่วง 50 ปี – 2516 ปั ญ หาที่พบในช่วงนัน้ คือปั ญ หาการรุ กลา้ ของนา้ เค็ม ซึ่งใขณะนัน้
ภายใต้ การนาของนายกิม เลีย้ ง วังตาล ที่ได้ รับสัมปทานป่ าชายเลนได้ เข้ ามามี บทบาทในการร่ วมแก้ ไข
ปั ญหา โดยให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการขุดคันคลอง สร้ างทานบคันดินป้องกันน ้าเค็ม ทังร่้ วมระดม
ทุน ร่วมแรงร่วมใจ และการตรวจตราเฝ้าระวังคันดินที่ก่อสร้ างขึ ้น รวมทังมี
้ การทานุบารุงรักษาอยูเ่ สมอ
ระยะที่ 2 ช่วงปี 2516 – 2543 การก่อสร้ างถนนธนบุรี-ปากท่อ ทาให้ เกิดปั ญหา การกัน้ ขวางทาง
น ้า แบ่งเป็ นพื ้นที่น ้าจืดและพื ้นที่น ้าเค็ม การสร้ างเขื่อนศรี นคริ นทร์ ซึ่งมีช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องกักเก็บน ้าไว้ ให้
เต็มอ่าง จึงไม่ปล่อยน ้าจืดมาไล่น ้าเค็ม ประกอบกับช่วงนันเกิ
้ ดภัยแล้ งเป็ นอย่างมากมีฝนในพื ้นที่น้อยทาให้
นา้ เค็ม รุ กลา้ เข้ ามาในพื น้ ที่ อย่างหนัก ทัง้ ยังมี ปัญ หาการเสื่ อมโทรมของป่ าชายเลน เนื่ องจากน าพื น้ ที่
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ดังกล่าวไปเพาะเลี ้ยงกุ้งอย่างแพร่ หลาย ขณะนันกรมชลประทานก็
้
เริ่ มสร้ างคลองส่งน ้าให้ กบั ชาวบ้ าน ทา
ให้ ชาวบ้ านเปลี่ยนระบบการปลูกพื ชมาเป็ นการปลูกข้ าวนาปรัง มี รอบการปลูกได้ ม ากขึน้ เริ่ มมี การใช้
สารเคมีในแปลงเกษตร นอกจากสารเคมีจากการเกษตรแล้ ว โรงงานอุตสาหกรรมยังปล่อยน ้าเน่าเสียลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติด้วย ซึง่ ส่งผลกระทบกับผู้ที่เลี ้ยงกุ้งทาให้ เสียหายเป็ นจานวนมาก
การแก้ ปัญหาในช่วงนัน้ มีการกาหนดแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาโดยการตังประชาคมคนรั
้
กแม่
กลอง และหาแนวร่ วมและสร้ างความร่ วมมื อ กับ กลุ่ม ต่างๆ เช่น ประชาคมคนรั กแม่ก ลอง และสภา
ทนายความ มาเป็ นองค์ ก ร ภาคี ที่ ร่ ว มในการแก้ ไขปั ญ หา ส่ ว นการด าเนิ น การแก้ ปั ญ หานัน้ กรม
ชลประทานได้ สร้ างประตูกนน
ั ้ ้าแบบปิ ดตาย 109 ประตู เพื่อกันน ้าเค็มเข้ ามา
ระยะที่ 3 ช่วงปี 2543 – 2549 จากการสร้ างบานประตูปิดตาย ทาให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งของ
ชุม ชนระหว่างคนทานาข้ าวและคนทานากุ้ง มีการแก้ ปัญ หาโดยใช้ กระบวนการวิจยั เป็ นกลไกลในการ
ขับ เคลื่ อ นงานแก้ ไขปั ญหาความขัด แย้ งของคนในชุ ม ชน และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยพั ฒ นา
โครงการวิจยั ร่วมกับ สกว. ได้ ค้นพบแบบบานประตูหบั เผย ซึ่งระยะแรกทดลองใช้ ก่อน 4 แห่ง นอกจากนี ้
ชุมชนแพรกหนามแดงยังมีการตัง้ ”กลุ่มออมทรัพย์เพาะเลี ย้ งสัตว์น ้า” ที่ภายหลังเปลี่ยนเป็ น “กลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ผ้ เู พาะเลี ้ยงสัตว์น ้า ต.แพรกหนามแดง” เพื่อเป็ นแหล่งเงินออมและทากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ระยะที่ 4 ช่วงปี 2550 -2555 นัน้ ตาบลแพรกหนามแดงได้ รับผลกระทบจากถนนที่ตดั ผ่ากลาง ทา
ให้ แยกออกเป็ น 2 ส่วนการเดินทางไปมาลาบาก ไม่ปลอดภัย จึงเกิดปั ญหาความปลอดภัยบนท้ องถนน
ชุมชนจึงร่วมกันพัฒนาโครงการความปลอดภัยบนท้ องถนน เชื่อมโยงประเด็นปั ญหาต่างของชุมชน เช่น
ปั ญหาความขัดแย้ งเรื่ องน ้า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น วิถีชีวิตชาวบ้ านและสภาพแวดล้ อม การระบายน ้าในพื ้นที่
ฯลฯ นอกจากนี ้ยังมีการจัดสวัสดิการชุมชนที่สร้ างความมัน่ คงทางองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน โดย
การวางแผนท าโครงการวิจัย รู ป แบบการจัด สวัส ดิการที่ ส อดคล้ องกับ วิถี ชี วิต ของคนในต าบล การจัด
กิจกรรม “เยาวชนรักแพรกหนามแดง” รุ่นที่ 2 และพัฒนาโครงการความปลอดภัยบนท้ องถนน ประสานกับ
องค์กรและสถาบันต่างๆ เช่น สสส. และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างสมาชิกและหน่วยงาน
ข้ อเสนอแนะ
1) ข้ อเสนอแนะต่อชุมชนในการจัดการทรัพยากรน ้า การจัดการทรัพยากรน ้าของชุมชนควรเป็ นแบบ
บูรณาการ ส่วนสาคัญที่เป็ นแกนกลาง คือ การเรี ยนรู้ การแสวงหาข้ อมูล ความรู้ และเชื่อมโยงต่อยอดภูมิ
ปั ญ ญา โดยการใช้ ความรู้ ภูมิปัญ ญาผ่านกลไกการจัดการ คือ กลุ่ม องค์กร ชุมชน กลุ่มกิจกรรมในการ
เรี ยนรู้ รวมถึงกิ จกรรมกลุ่ม และเครื อข่ายเพื่ อนาความรู้ ข้ อมูล ภูมิ ปัญ ญาไปจัดการทรัพ ยากรนา้ อย่าง
เหมาะสมและรู้ถึงคุณค่า การผลิตและการบริ การเพื่อสร้ างรายได้ การจัดการทุนและกองทุนในการจัดการ
การกาหนด และการดูแล การจัดการ ตามกฎเกณฑ์กติกา รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ สร้ างความรู้ ความ
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เข้ าใจและสานึกทังในส่
้ วนของ สมาชิก ชุมชนและสังคม เพื่อใช้ ในการขับเคลื่อนของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรน ้าให้ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสม สมดุลและยัง่ ยืน
2) ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการทรัพ ยากรน า้ ต่อภาคี ในการจัดการทรัพ ยากรน า้ มี ห น่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องและดาเนินการร่ วมกันกับชุมชนแบบบูรณาการหลายองค์กร หลายหน่วยงาน ได้ แก่ 1)ภาคีใน
ชุมชน ควรมีบทบาทโดยตรงในการดาเนินการในการจัดการทรัพยากรน ้า ได้ แก่ กรรมการหมู่บ้าน และส่วน
ท้ องถิ่น ได้ แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล กลุ่มอื่นๆ กลุ่มจัดการน ้า และ 2)ภาคีนอกชุมชน
ควรมีบทบาทในการดาเนินการสนับสนุนในการจัดการทรัพยากรน ้า ได้ แก่ กรมทรัพยากรน ้า เครื อข่ายกลุ่ม
น ้าภาคประชาชน กรรมการลุ่มน ้า สถาบันการศึ กษา หน่วยงาน วัด ภาคเศรษฐกิจ เครื อข่ายประชาสังคม
สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน พรรคการเมือง หน่วยงานราชการ
3) ข้ อเสนอแนะด้ านการจัดการทรัพยากรนา้ ในมิติด้านต่างๆ แบบองค์รวมใน 6 มิติ มีข้อเสนอแนะ
ดังนี ้
(1) ด้ านเทคโนโลยี (technology:t) ควรเน้ นการศึกษาต่อ ยอดภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น สร้ างนักวิจัย
ชาวบ้ าน เลือกใช้ เทคโนโลยีการจัดการน ้าที่ต้นทุนต่าเหมาะสมกับสภาพภูมิสงั คมและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ จัดการได้ และมีการวิจยั ศึกษา วิธีการ เทคนิคที่เหมาะสม มีฐานข้ อมูลเพื่อใช้ ในการวางแผนและเป็ น
ระบบที่ผ้ ใู ช้ โดยเฉพาะชุมชน และภาคีสามารถเข้ าถึงใช้ ประโยชน์ได้ จริง
(2) ด้ า นเศรษฐกิ จ (economic:e) ระดับ ชุม ชนท้ องถิ่ น (e) ควรค านึง ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ อ ย่า ง
คุ้มค่า การสร้ างมูลค่าเพิ่ม การปรับระบบการผลิตให้ เหมาะสมกับการใช้ น ้าและภูมินิเวศน์เกษตร และการ
ส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชนและระดับประเทศ (E) ควรส่งเสริ ม เน้ นการลงทุน โครงสร้ าง การจัดตังกองทุ
้
นการ
จัดการน ้า การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สมดุล ทังการพั
้
ฒนาการด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(3) ด้ านทรัพยากร (น ้า) (resource:r) ระดับชุมชนท้ องถิ่น (r) เป็ นการจัดการที่เหมาะสมในระดับ
ครัวเรื อน และในชุมชน ท้ องถิ่น รวมถึงการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรน ้า ดิน ป่ า และการผลิต และอยู่
ร่ ว มกัน แบบปกติไ ด้ ระดับ ประเทศ (R) พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบเชื่ อ มโยงทัง้ ในระดับ ลุ่ม น า้ ระดับ เมื อ ง
ประเทศ รวมถึงการจัดสรรน ้าอย่างเป็ นธรรม และการมีกฎเกณฑ์ร่วมกัน
(4) ด้ านจิตใจ (mental:m) ระดับชุมชนท้ องถิ่น (m) โดยมีเป้าหมายที่ถกู ต้ อง ดีงาม มีจิตอาสา จิต
สาธารณะ สร้ างค่านิยมร่วมในท้ องถิ่น ชุมชน ระดับประเทศ (M) สร้ างความตระหนัก มีเป้าหมาย ศูนย์รวม
จิตใจ ยกย่องตัวอย่างที่เป็ นที่ยอมรับและเป็ นตัวอย่างที่ดี
(5) ด้ านการเมือง การตัดสินใจ (politic:p)
(6) ระดับชุมชนท้ องถิ่น (p) มีการตัดสินใจร่ วมกันด้ วยเหตุด้วยผล มีกฎ ระเบียบ กติกาในระดับ
ท้ องถิ่น ชุมชน การมีแผนชุมชน มีการควบคุมกากับ สร้ างแกนนาชุมชน และส่งเสริ มการก่อตังกลุ
้ ่มชุมชน
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ระดับประเทศ (P) ได้ แก่การมี นโยบายรัฐ ที่เหมาะสมชัดเจน ต่อเนื่ อง มีกฎหมายที่เหมาะสม มี สมัชชา
ประชาชน หรื อเครื อข่ายระดับประเทศ มีการสร้ างกลไกเพื่อการตัดสินใจ และบูรณาการทางานร่วมกัน
(7) ด้ านสังคม วัฒนธรรม (socio-cultural:s) ระดับชุมชนท้ องถิ่น (s) ได้ แก่ การบ่มเพาะเยาวชน
การสร้ างความเข้ าใจในระดับสังคม ครอบครัว การสร้ างสวัสดิการและการเรี ยนรู้ร่วมกัน ระดับประเทศ (S)
คือ การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจต่อสังคม การจัดเวทีสาธารณะ การส่งเสริ มรณรงค์ การสร้ างวิถีพลเมือง
คือ ในทุกภาคส่วน เกิดความตื่นตัวร่วมกัน เป็ นกาลัง หรื อ พล ของเมือง ของประเทศ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั การบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการบริ หาร
ยุทธศาสตร์ สกู่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริ หารองค์การสมัยใหม่ และด้ านการบริ หารทุนมนุษย์ 2) เพื่อถอดบทเรี ยน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่บริ หารประสบความสาเร็ จ 3) เพื่อพัฒนาตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่
องค์การสมรรถนะสูง และ4) เพื่อถ่ายทอดตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูง
ประชากรการวิจยั ได้ แก่ ผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ประกอบด้ วย นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
นายกเทศมนตรี และนายกองค์ การบริ หารส่วนตาบล จานวน 7,853 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิ ดตาราง
สาเร็ จรู ปของเครซี่ และมอร์ แกน จานวน 400 คน ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ได้ แก่ นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดที่บริ หารประสบ
ความสาเร็ จ 1 คน นายกเทศมนตรี ที่บริ หารประสบความสาเร็ จ 1 คน และนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลที่บริ หารประสบ
ความสาเร็ จ 1 คน เครื่ องมือในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1) ผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั การบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ สู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริ หารองค์การสมัยใหม่ และด้ านการบริ หารทุนมนุษย์ พบว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริ หารส่วนตาบลมีการดาเนินการทัง้ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ สกู่ ารพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริ หารองค์การสมัยใหม่ และด้ านการบริ หารทุนมนุษย์อยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการถอดบทเรี ยนองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นที่บริ หารประสบความสาเร็ จ พบว่า องค์ การบริ หารส่วน
จังหวัดที่บริ หารประสบความสาเร็ จ ได้ แก่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศบาลที่บริ หาร
ประสบความสาเร็ จได้ แก่ เทศบาลตาบลนาอ้ อ จังหวัดเลย และองค์การบริ หารส่วนตาบลที่บริ หารประสบความสาเร็ จ
ได้ แ ก่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลบ้ า นหม้ อ จัง หวัด เพชรบุรี มี ก ระบวนการบริ ห ารที่ ป ระสบควา มสาเร็ จ 4 ขัน้ ตอน
ประกอบด้ วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง และสร้ างความต่อเนื่อง มีเทคนิคการบริ หารที่ประสบ
ความสาเร็ จโดยยึดหลักการธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้ วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักมีส่วนร่ วม หลัก
โปร่ งใส หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้ม ค่า หลักองค์การแห่งการเรี ยนรู้ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักการ
บริ หารจัดการสมัยใหม่ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
3) ผลการพัฒนาตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูง พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เป็ นองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี 3 ปั จจัย ประกอบด้ วย กระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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เทคนิคการบริ หารการเปลีย่ นแปลง และปั จจัยแห่งความสาเร็ จการบริ หารการเปลีย่ นแปลง การเป็ นองค์การสมรรถนะสูง
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นคือ การเป็ นองค์การทริ ปเปิ ้ลเอชที่ประกอบด้ วย 3 สมรรถนะ ได้ แก่ สมรรถนะที่ 1: การ
บริ หารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (สมองดีเยี่ยม) สมรรถนะที่ 2: การบริ หารองค์การสมัยใหม่ (เครื่ องมือครบ)
สมรรถนะที่ 3: การบริ หารทุนมนุษย์ (ใจเกินร้ อย)
4) ผลการถ่ายทอดตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูง พบว่า องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตาบลธัญบุรี และองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองสี่ ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้หลังการ
ฝึ กอบรมถ่ายทอดตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูงทัง้ 3 ตัวแบบ ได้ แก่ ตัวแบบการ
บริ หารยุทธศาสตร์ สกู่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตัวแบบการบริ หารองค์การสมัยใหม่ และตัวแบบการบริ หารทุนมนุษย์ อยูใ่ น
ระดับมาก มีความพึงพอใจต่อการฝึ กอบรมมิติใหม่ทริ ปเปิ ล้ ไฟฟ์ โมเดลอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: องค์การสมรรถนะสูง การพัฒนา ตัวแบบ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
Abstract
The purposes of this research were 1) to study current circumstance of Local
Government Organization Administration in the following aspects; strategic management
towards sustainable development, modern organization management and human capital
management 2) to visualize lesson learned from successful local government organization 3)
to develop model for Local Government Organization to high competency organization and
4) to pass on models for local government organization to high competency organization.
The population in this study was a number of 7,853 Local Government Organization
administrators that included Chief Executives of Provincial Administration Organization,
Mayors and Chief Executives of Subdistrict Administration Organization. The Krejcie &
Morgan table was used to determine a number of 400 samples. Key informants were one
successful Mayara and Chief Executive of Provincial Administration Organization and
another successful Chief Executive of Subdistrict Administration Organization. The research
tools were questionnaire and interview form. The obtained data was analyzed by frequency,
mean, standard deviation and content analysis.
Results of the study were concluded as follows.
1) Results of the study on current circumstance of strategic management towards
sustainable development, modern organization management and human capital
management, it was found both of Provincial Administration Organization and
Subdistrict Administration Organization had undertaken all of the mentioned
three aspects on strategic management towards sustainable development,
modern organization management and human capital management at high level.
2) As for lesson learned visualizing from successful Local Government
Organization, it was discovered the successful provincial administration
organization such as Mae Hong Son Provincial Administration Organization in
Mae Hong Son Province, successful municipality was Subdistrict Na Or
Municipality in Loei Province and successful Subdistrict Administration
Organization was Ban Mor Subdistrict Administration Organization in Phetchburi
Province. The successful administration Technique composed of 4 components
i.e. spark, sale idea, overcome change and create continuation. Also the
successful administration process adopted the principle of good governance that
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composed of 10 principles namely principle of good governance, principle of
virtue, principle of participation, principle of transparency, principle of
accountability, principle of break even, principle of learning organization,
principle of human resource development, principle of modern management, as
well as principle of information technology and communication.
3) Results of the model development for Local Government Organization to high
competency organization found 3 factors affecting the high competency
organization of local government organization which included change
management process, change management technique and factor of change
management success. In other words, being the high competency organization for
Local Government Organization was to become Triple H organization with 3
competencies i.e. Competency 1: strategic management towards sustainable
development (excellence brain), Competency 2: Modern Organization (fully
equipped) and Competency 3: human capital management (more than 100%
mind).
4) Results of experiment models for local government organization to high
competency organization, apparently Prathumthani Provincial Administration
Organization, Thanyaburi Subdistrict Municipality and Khlong Si Subdistrict
Administration Organization were found acquired more knowledge at high level
after completed training on passing on 3 models for Local Government
Organization to high competency organization i.e. model for strategic
management towards sustainable development, model for modern organization
and model for human capital management, while their satisfaction over the new
training dimension on Triple 5 Model was rated at high level.
Keywords: High Competency Organization, Development, Model, Local Government
Organization

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
สภาพปั ญ หาการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นมีปัญหาการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ บุญ ศรี พรหมมาพันธ์ และ เสน่ห์ จุ้ยโต (2550, น. 5) เรื่ องแบบจาลององค์การบริ หารส่วนตาบลที่
มุ่งเน้ นกลยุทธ์ ในการดาเนินงานโดยนา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ โดยพบว่า องค์การบริ หาร
ส่ ว นต าบลยัง ขาดการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ โดยการน าเอาดัช นี ส มดุล (Balanced Scorecard) มา
ประยุกต์ใช้ รวมทัง้ ขาดการนาเอาองค์การมุ่งเน้ นกลยุทธ์ (The Strategy Focused Organization) และ
แผนที่ กลยุท ธ์ (Strategy Map) มาประยุกต์ ใช้ ในการบริ ห ารยุท ธศาสตร์ มี การด าเนิ น งานการบริ ห าร
ยุทธศาสตร์ ยงั ไม่สอดคล้ องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มี
การวิเคราะห์สถานการณ์ยงั ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนและเป็ นจริ ง มีการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี ้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการริ เริ่ ม ยังไม่สอดคล้ องสัมพันธ์
กันอย่างบูรณาการเชิงเหตุผล (Logic) มีการดาเนินกลยุทธ์ไม่เหมาะสม ทังการแปลงกลยุ
้
ทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ
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การออกแบบองค์การแบบหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit: SBU) การให้ ทุกคนทุกฝ่ ายเข้ า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินกลยุทธ์ การสนับสนุนงบประมาณให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ รวมทัง้
การใช้ ภาวะผู้นาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จากสภาพปั ญหาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ าน
การบริ หารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒ นาการบริ หารองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นสูก่ ารบริหารยุทธศาสตร์ สกู่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีปัญหา
การบริ หารองค์การสมัยใหม่ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ เสน่ห์ จุ้ยโต (2554, น. 7) เรื่ องการพัฒ นาขีด
สมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยพบว่ามีการดาเนินงานระบบรางวัลคุณภาพการ
จัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) อยู่ในระดับปานกลาง ทัง้ ในด้ านการนา
องค์การ การวางแผนกลยุทธ์ การให้ ความส าคัญ กับผู้รับบริ การและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การวัดผล การ
วิเคราะห์ และการบริ หารความรู้ การบริ หารทรัพ ยากรมนุษย์ การบริ หารกระบวนการ และผลลัพ ธ์ การ
ดาเนินงานตามคารับรองในการปฏิ บัติราชการ จากสภาพปั ญ หาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการ
บริ หารองค์ก ารสมัยใหม่ จึงจ าเป็ นต้ องมี ก ารพัฒ นาองค์ กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น สู่ก ารบริ หารองค์ก าร
สมัย ใหม่ ประการที่ ส าม องค์ กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น มี ปั ญ หาการบริ หารทุนมนุษ ย์ ซึ่ง สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ บุญศรี พรหมมาพันธ์ และ เสน่ห์ จุ้ยโต (2545, น. 7) เรื่ องตัวชี ้วัดการบริหารบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยพบว่า การบริ หารทรัพยากรมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังมีการใช้ ระบบ
อุปถัมภ์ อยู่ในบางแห่ง การจัดหาทรัพ ยากรมนุษย์ การให้ รางวัลทรัพยากรมนุษย์ การพัฒ นาทรัพ ยากร
มนุษย์ การธารงรักษาป้องกันทรัพยากรมนุษย์ยงั ขาดกลไกและเครื่ องมืออย่างดีพอ จึงส่งผลให้ บุคลากรมี
ขี ด ความสามารถในการปฏิ บัติ ง านยัง ไม่ ดี พ อ ขาดการท างานมาตรฐานสู ง อย่ า งมื อ อาชี พ (High
Performance) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นยังขาดการนาเอาระบบบริ หารสมรรถนะมาใช้ (Competency
Management) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ เสน่ ห์ จุ้ย โต (2554, น. 137-139) เรื่ อ งการพัฒ นาขี ด
สมรรถนะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นซึ่งได้ แก่ องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หารส่วนตาบล ยังขาดการนาเอาระบบการบริ หารสมรรถนะ
มาใช้ ทังการสรรหา
้
การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การพัฒนาบุคลากรและการจ่าย
ค่าตอบแทน องค์การบริหารส่วนตาบลมีความต้ องการพัฒนาสมรรถนะหลักใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้ วย
จิ ต ส านึ ก บริ การ ความรอบรู้ ด้ านวัฒ นธรรมองค์ ก าร การสร้ างเครื อ ข่า ยและการมี ส่ว นร่ วม จิ ต ส านึ ก
ประชาธิ ป ไตย ความรอบรู้ ด้ านการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ และการท างานเป็ นที ม เทศบาลมี ค วาม
ต้ องการพัฒ นาสมรรถนะใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้ วย จิ ตสานึกบริ การ คุณ ธรรมจริ ยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การสร้ างเครื อข่ายและการมีสว่ นร่วม การจัดการความขัดแย้ งในชุมชน การคิดริ เริ่ ม
นอกกรอบ และการทางานเป็ นทีม องค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีความต้ องการพัฒนาสมรรถนะใน 6 ด้ าน
ประกอบด้ วย ความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ การคิดประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้ างเครื อข่ายและ
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การมีส่วนร่ วม การทางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความรอบรู้ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการทางานเป็ น
ทีม จากสภาพปั ญ หาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการบริ หารทุนมนุษย์จึงจาเป็ นต้ องมี การพัฒ นา
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูก่ ารบริหารทุนมนุษย์
จากสภาพปั ญหาการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนา
อย่างยั่ง ยื น การบริ ห ารองค์การสมัยใหม่ และการบริ หารทุน มนุษ ย์ ที่กล่าวมาแล้ ว รวมทัง้ แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ มุ่งเน้ นเสริ ม สร้ างระบบบริ หารราชการให้
เข้ มแข็งมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ การวิจยั ที่ม่งุ เน้ นการวิจยั
เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการและการบริ หารรัฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจยั จึงมีความ
สนใจที่จะทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั การบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ สู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และด้ านการบริหารทุนมนุษย์
2. เพื่อถอดบทเรี ยนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่บริหารประสบความสาเร็จ
3. เพื่อพัฒนาตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูง
4. เพื่อทดลองใช้ ตวั แบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูง
กรอบแนวคิด
ผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1
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ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การทริปเปิ้ลเอช

ถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
บริหารประสบความสาเร็จ
๏กระบวนการบริหารสู่ความสาเร็จ
๏เทคนิคการบริหารสู่ความสาเร็จ
๏ปัจจัยแห่งความสาเร็จ

H1 = Head

(สมองดีเยี่ยม)
H2 = Hand

H3 = Heart

(เครื่องมือครบ)

(ใจเกินร้อย)

พัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง
๏การวิเคราะห์
๏การสังเคราะห์
ทดลองใช้ตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
1 แห่ง องค์การบริหารส่วนตาบล 1 แห่ง)
ภาพที่ 1 การวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี เ้ ป็ นการวิจัย ประยุก ต์ ป ระเภทวิ จัย และพัฒ นา (Research and Development) เพื่ อ
พัฒนาตัวแบบการพัฒนาการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
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สารวจสภาพปัจจุบันการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถอดบทเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ

จัดทาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ดาเนินการถ่ายทอดตัวแบบการบริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
องค์กรสมรรถนะสูง

แบบสอบถาม 400 ชุด
แบบสัมภาษณ์ 3 ชุด

Focus Group Interview
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
25 คน
ประเมินผลการพัฒนา โดย
แบบสอบถาม 90 ชุด

(อบจ.1 แห่ง เทศบาล 1 แห่ง อบต. 1 แห่ง)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดาเนินการเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูงใน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และ
ด้ านการบริหารทุนมนุษย์
ระยะที่ 2 การสัมภาษณ์ถอดบทเรี ยนผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ
ระยะที่ 3 การสัมภาษณ์แบบกลุม่ (Focused Group Interview)
ระยะที่ 4 การฝึ กอบรมพัฒนาถ่ายทอดตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะ
สูง
โดยได้ นาเทคนิคการฝึ กอบรมมิตใิ หม่ทริบเปิ ล้ ไฟฟ์โมเดล (New Dimension of Training
Technique by Triple Five Model) ประกอบด้ วย
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5 ทฤษฎีใหม่
๏ทฤษฎีการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
๏ทฤษฎีการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
๏ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
๏ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)
๏ทฤษฎีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรี ยภาพและลักษณะนิสยั (การฝึ กฝนกาย วาจา
ใจ)
5 หลักการใหม่
๏หลักการเน้ นผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมเป็ นศูนย์กลางแห่งการเรี ยนรู้
๏หลักการใช้ เทคนิคการฝึ กอบรมที่หลากหลาย
๏หลักการใช้ สื่อประสม
๏หลักการใช้ เกมและกิจกรรมสร้ างบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้
๏หลักการทางานเป็ นทีมคณะวิทยากรและผู้จดั การฝึ กอบรม
5 ขัน้ ตอนใหม่
๏ขันส
้ ารวจความต้ องการการฝึ กอบรมตามหลักสมรรถนะ
๏ขันออกแบบหลั
้
กสูตรการฝึ กอบรมให้ สอดคล้ องกับหลักสมรรถนะ
๏ขันวางแผนเตรี
้
ยมการให้ พร้ อมสรรพ
๏ขันด
้ าเนินการฝึ กอบรมให้ เกิดการเรี ยนรู้
๏ขันประเมิ
้
นผลการฝึ กอบรมด้ วย RLBR Model
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) ซึง่ การวิเคราะห์เนื ้อหาเป็ นการจับใจความสาคัญที่เกิดจากการสัมภาษณ์ถอด
บทเรี ยนผู้บริหารท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ รวมทังจั
้ บใจความสาคัญที่เกิดจากการสัมภาษณ์แบบกลุม่
(Focused Group Interview) เกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่ประสบความสาเร็จ เทคนิคการบริหารที่
ประสบความสาเร็จ ปั จจัยสาคัญที่ทาให้ การบริหารประสบความสาเร็จ
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ จดั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 4.1 ผลการศึกษาสภาพการดาเนินการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ตอนที่ 4.2 ผลการถอดบทเรี ยนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ
ตอนที่ 4.3 ผลการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสูอ่ งค์การสมรรถนะสูง
ตอนที่ 4.4 ผลการถ่ายทอดตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่องค์การ
สมรรถนะสูง
ผลการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสู่องค์ การสมรรถนะสูง
การพัฒ นาตัวแบบการบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นสู่องค์การสมรรถนะสูงดาเนินการ 2
ขันตอนประกอบด้
้
วย การวิเคราะห์ (Analysis) และการสังเคราะห์ (Synthesis)
ขัน้ การวิเคราะห์ (Analysis)
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินการบริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นมีดังนี ้
การดาเนินการ
1
2
3

ตัวแบบการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
การบริ หารยุทธศาสตร์ สู่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การบริ หารองค์การสมัยใหม่
การบริ หารทุนมนุษย์
ภาพรวม

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
3.69

เทศบาล
3.70

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
3.70

3.68
3.59
3.65

3.57
3.50
3.59

3.63
3.60
3.64

เมื่ อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริ หารส่วน
ตาบล มีการดาเนินการบริหารอยู่ในระดับมาก ทังด้
้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้ าน
การบริ หารองค์การสมัยใหม่ และด้ านการบริ หารทุนมนุษย์ มีการดาเนินการในระดับมากด้ วย ซึ่งปั จจัยที่
ท าให้ การด าเนิ น การบริ ห ารอยู่ ใ นระดับ มากขึ น้ อยู่ กั บ การปฏิ รู ป ระบบราชการใหม่ ( Reinventing
Government) ที่ มุ่ง เน้ น การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ (New Public Management) อย่างไรก็ ต าม
ด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ยังมีปัญหาในการบริ หาร
ยุทธศาสตร์ ทังในด้
้ านการวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดกลยุทธ์ การดาเนินกลยุทธ์ และการประเมิน
กลยุทธ์ ยังมี ปัญ หาในการบริ หารองค์การสมัยใหม่ ด้ านรางวัลคุณ ภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ ยังมี
ปั ญหาในการบริ หารทุนมนุษย์ด้านการพัฒนาองค์การ การบริ หารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ การบริ หาร
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สุขภาพและความปลอดภัย การบริหารวัฒนธรรมองค์การยุคโลกาภิวตั น์ ดัชนีทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ และการบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ฉะนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องพัฒนาตัวแบบ
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง
2. ผลการถอดบทเรียนองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นที่บริหารประสบความสาเร็จ ดังนี ้
ลาดับ

1

ตัวแบบการบริ หาร
องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
กระบวนการบริ หาร

องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น

2

เทคนิคการบริ การ

การบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี
-หลักคุ้มค่า
-หลักโปร่งใส
-หลักถูกต้ อง

3

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ

4

เคล็บลับการบริ หาร

วัฒนธรรมองค์การแห่ง
การเรี ยนรู้
-แสวงหาความรู้
-ศึกษาฝึ กอบรม
บุคลากร
-แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
-เครื อข่ายเรี ยนรู้
ผนึกกาลังร่วมบูรณาการ
ทุกฝ่ าย
-แบ่งงานกันทา
-ติดตามทุกปี
-ทุกคนเป็ นหุ้นส่วน
-ปรับปรุงแก้ ไข
-ให้ รางวัลจูงใจ

มุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วม
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่
ส่วนรวม
-ร่วมคิด

เทศบาล

องค์กรปกครองส่วนตาบล

ผู้นาเป็ นจุดเริ่ มต้ นขับเคลือ่ น กระบวนการมีสว่ นร่วม
สูค่ วามสาเร็ จ
ประชาชนและทีมผู้บริ หาร
-จิตอาสา พัฒนา
-บริ หารกิจการบ้ านเมือง
ทีมงาน
ที่ดี
-แบ่งงานรับผิดชอบ
ชัดเจน
จัดทาแผนมีสว่ นร่วมบูรณา พบปะพูดคุย จัดประชุมบ่อยๆ
การ 3 มิติ
-ประชุมส่วนราชการทุก
-มิติจงั หวัด
อาทิตย์
-มิติกลุม่ จังหวัด
-ประชุมสมาชิกสภาและ
-มิติความต้ องการ
ประชาชน
ประชาชนทุกสิ ้นเดือน
วัฒนธรรมองค์กรธรรมาผู้นาการเปลีย่ นแปลง
ภิบาล
-ผู้นามีวิสยั ทัศน์
-การทางานเป็ นทีม
-พนักงานมีจิตสานัก
-โปร่งใส
บริ การ
-มีสว่ นร่วมประชุม
-ประชาชนร่วมมือ
-เครื อข่ายร่วมมือ
-นวัตกรรมใหม่
ธรรมาภิบาล
ความพึงพอใจ 3 ฝ่ าย
-หลักคุณธรรม
-ความพึงพอใจผู้บริ หาร
-หลักโปร่งใส
-ความพึงพอใจพนักงาน
-หลักมีสว่ นร่วม
-ความพึงพอใจชาวบ้ าน
-หลักคุ้มค่า
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ขั้นการสังเคราะห์ (Synthesis)
1 ผลการสังเคราะห์ กระบวนการบริหารสู่ความสาเร็จ
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
ผู้นาเป็นจุดเริ่มต้นขับเคลื่อน
สู่ความสาเร็จ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและทีมบริหาร

กระบวนการบริหารสู่ความสาเร็จ
๏จุดประกาย
๏ขายความคิด
๏พิชิตการเปลี่ยนแปลง
๏สร้างความต่อเนื่อง

2. ผลการสังเคราะห์ เทคนิคการบริหารสู่ความสาเร็จ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จัดทาแผนประจาปี
โดยร่วมบูรณาการ 3 มิติ
พบปะพูดคุย จัดประชุมบ่อยๆ
การบริหารธรรมาภิบาล
10 หลักการ
๏หลักนิตธิ รรม
๏หลักคุณธรรม
๏หลักมีสว่ นร่วม
๏หลักโปร่งใส
๏หลักรับผิดชอบ
๏หลักคุ้มค่า
๏หลักองค์การแห่งการเรี ยนรู้
๏หลักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๏หลักบริหารจัดการสมัยใหม่

การบริหารธรรมาภิบาล
10 หลักการ
4 ขั้นตอน
5 เทคนิค
6 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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๏หลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ขันตอน
้
๏ให้ ความรู้กระจ่างชัด
๏เร่งรัดจัดทีมธรรมาภิบาล
๏ดาเนินงานแบบมีสว่ นร่วม
๏มุง่ จิตอาสาส่วนรวมพัฒนาท้ องถิ่น
5 เทคนิค
๏ประเมินตนเอง
๏เผยแพร่ธรรมาภิบาลผ่านสื่อทุกช่องทาง
๏จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการปฎิญญาธรรมาภิบาล
๏ศึกษาดูงาน Best Practice
๏จัดประกวดรางวัลธรรมาภิบาล
6 ปั จจัยแห่งความสาเร็จ
๏ภาวะผู้นาผู้บริหารท้ องถิ่น
๏วัฒนธรรมทางสังคม
๏วัฒนธรรมองค์การขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
๏ระบบการตรวจสอบถ่วงดุล
๏เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๏พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3. ผลการสังเคราะห์ ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้
วัฒนธรรมองค์การธรรมาภิบาล
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๏ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
๏วัฒนธรรมองค์การ
๏การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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การบริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสู่องค์ การสมรรถนะสูง จากการสังเคราะห์มีตวั แบบ (Model)
ดังนี ้
กระบวนการบริ หารการเปลีย่ นแปลง
๏จุดประกาย
๏ขายความคิด
๏พิชิตการเปลีย่ นแปลง
๏สร้ างความต่อเนื่อง
เทคนิคการบริ หารการเปลีย่ นแปลง
การบริ หาร
ธรรมาภิบาล

10 หลักการ
4 ขันตอน
้
5 เทคนิค
6 ปั จจัย

องค์การสมรรถนะสูง
(High Competency Organization)
Competency 1: การบริ หาร
ยุทธศาสตร์ สกู่ าร
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Competency 2: การบริ หาร
องค์การสมัยใหม่
Competency 3: การบริ หารทุน
มนุษย์

ปั จจัยแห่งความสาเร็ จการบริ หารการ
เปลีย่ นแปลง
๏ผู้นาการเปลีย่ นแปลง
๏วัฒนธรรมองค์การ
๏การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ตัวแบบการบริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสู่องค์ การสมรรถนะสูง มีองค์ ประกอบดังนี ้
1. องค์การสมรรถนะสูง หมายถึง องค์การที่มีสมรรถนะด้ านการบริหารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ด้ านการบริหารองค์การสมัยใหม่ และด้ านการบริหารทุนมนุษย์
2. การเป็ นองค์การสมรรถนะสูง ต้ องอาศัยปั จจัยเหตุ (cause) 3 ประการ ประกอบด้ วย
2.1 กระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลง 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ จุดประกาย ขายความคิด พิชิต
การเปลี่ยนแปลง และสร้ างความต่อเนื่อง
2.2 เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ แก่ เทคนิคการบริหารธรรมาภิบาล
ประกอบด้ วย 10 หลักการ 4 ขันตอน
้
5 เทคนิค และ 6 ปั จจัยแห่งความสาเร็จ
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2.3 ปั จจัยแห่งความสาเร็จของการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้ วย ผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การอภิปราย
ผลการวิจยั มีประเด็นควรคานึงมาอภิปรายดังนี ้
2.1 ผลการค้ นหาสภาพปั จจุบนั การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นด้ านการบริ หารยุทธศาสตร์
สู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การบริ หารองค์การสมัยใหม่ และการบริ หารทุนมนุษย์ โดยภาพรวมทังองค์
้ การ
บริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริ หารส่วนตาบลอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี เ้ ป็ นเพราะว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น ได้ มี การปฏิ รูป ระบบราชการใหม่ (Reinventing Government) โดยนาการบริ ห าร
ภาครัฐแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ (New Public Management) อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงไปใน
รายละเอียด พบว่า มีการดาเนินงานในลักษณะของรู ปแบบ แต่เนือ้ หาของการบริ หารยุทธศาสตร์ สู่การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยังขาดการเน้ นเป้าหมายการพัฒนาท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
ขาดการนาตัวแบบและเครื่ องมือการบริ หารเชิงกลยุ ทธ์มาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็ นดัชนีสมดุล (Balanced
Scorecard) องค์ การมุ่ งเน้ น ก ล ยุ ท ธ์ (The Strategy Focused Organization) แล ะแผ น ที่ ก ล ยุ ท ธ์
(Strategy Map) การบริ หารองค์การสมัยใหม่ยังขาดการนาเอาระบบรางวัลคุณ ภาพการบริ หารภาครัฐ
(Public Management Quality Award) มาประยุกต์ใช้ การบริ ห ารทุนมนุษ ย์ ยังขาดการน าเอากระบวน
ทัศน์ใหม่การบริ หารทุนมนุษย์มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะการบริ หารสมรรถนะซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
เสน่ห์ จุ้ยโต เรื่ องการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (2554) พบว่า องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดควรพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้ วย สมรรถนะ
ด้ านความรอบรู้ด้านวัฒนธรรมองค์การ สมรรถนะด้ านการคิดประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ สมรรถนะด้ านการ
สร้ างและบริ หารเครื อข่าย สมรรถนะด้ านการทางานมุ่งผลสัม ฤทธิ์ สมรรถนะด้ านความรอบรู้ ด้ านการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และสมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม เทศบาลควรมีการพัฒ นาสมรรถนะหลัก
บุคลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้ วย สมรรถนะด้ านจิตสานึกบริ การ สมรรถนะด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สมรรถนะด้ านการสร้ างและบริ หารเครื อข่าย สมรรถนะด้ านการ
จัดการความขัดแย้ งในชุมชน สมรรถนะด้ านการคิดริ เริ่ มนอกกรอบ และสมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม
องค์การบริ หารส่วนตาบลควรมีการพัฒนาสมรรถนะหลักบุคลากรสู่มืออาชีพใน 6 สมรรถนะ ประกอบด้ วย
สมรรถนะด้ านจิตสานึกบริ การ สมรรถนะด้ านความรอบรู้ วฒ
ั นธรรมองค์การ สมรรถนะด้ านการสร้ างและ
บริ หารเครื อข่าย สมรรถนะด้ านจิตสานึกประชาธิปไตย สมรรถนะด้ านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ และ
สมรรถนะด้ านการทางานเป็ นทีม
2.2 ผลการถอดบทเรี ยนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็ จ จากการถอดบทเรี ยน
พบว่า ความสาเร็ จของการบริ หารองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ นองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
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แม่ฮ่องสอน เทศบาลตาบลนาอ้ อ และองค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านหม้ อ ขึ ้นอยู่กับปั จจัยที่สาคัญ ได้ แก่
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้ องกับการวิจัยของ เสน่ห์ จุ้ยโต เรื่ องวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ การบริ หาร
อุดมศึกษา: กรณี ศึกษาของผู้บริ หารระดับสูง (2541) ที่พบว่า คุณลักษณะของผู้นาการเปลี่ยนแปลงมี 2
ประการ คือ วิสยั ทัศน์ และกลยุทธ์ ซึ่งคุณลักษณะวิสยั ทัศน์มี 5 ประการ ได้ แก่ คุณลักษณะวิสยั ทัศน์ด้าน
การคิดริ เริ่ ม คุณ ลักษณะวิสัยทัศน์ ด้ านการคิดสร้ างสรรค์ คุณ ลักษณะวิสัย ทัศน์ ด้านจิ นตนาการ และ
คุณลักษณะวิสยั ทัศน์ด้านข้ อมูลข่าวสาร และคุณลักษณะวิสยั ทัศน์ด้านการบูรณาการ คุณลักษณะกลยุทธ์
มี 8 ประการ ได้ แก่ คุ ณ ลัก ษณะกลยุ ท ธ์ ด้ านสถานการณ์ คุ ณ ลั ก ษณะกลยุ ท ธ์ ด้ า นการตัด สิ น ใจ
คุณ ลักษณะกลยุทธ์ ด้านการจูงใจ คุณ ลักษณะกลยุทธ์ ด้านการระดมทรัพ ยากรและใช้ ทรัพ ยากรให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด คุณ ลักษณะกลยุทธ์ ด้านการทุ่มเท คุณลักษณะกลยุทธ์ ด้านการประชุม คุณลักษณะกล
ยุทธ์ด้านการแก้ ปัญหา และคุณลักษณะกลยุทธ์ด้านมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพ นอกจากนี ้ปั จจัยสาคัญ
จากการถอดบทเรี ยน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่ความสาเร็ จคือ วัฒนธรรมองค์การ และการฝึ กอบรม ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ กล้ า ทองขาว เสน่ห์ จุ้ยโต และคณะ เรื่ องการวิจัย และพัฒ นาทัก ษะของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลด้ านการพัฒนาสังคม (2545) ซึ่งพบว่า การฝึ กอบรมที่ประสบความสาเร็ จต้ อง
มุ่งเน้ นการฝึ กอบรมเชิงระบบด้ วยทฤษฎีใหม่ 5 ทฤษฎี 5 หลักการใหม่ และ 5 ขันตอนใหม่
้
ที่เรี ยกว่า การ
ฝึ กอบรมแบบใหม่ทริปเปิ ล้ ไฟฟ์โมเดล
นอกจากนี ้ผลการถอดบทเรี ยนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ประสบความสาเร็จ ได้ แก่ การ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี หรื อการบริหารธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ เสน่ห์ จุ้ยโต และ กิตติพงศ์ เกียรวัชรชัย เรื่ องตัวแบบธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่ความ
เป็ นเลิศ (2554)
2.3 ผลการพัฒนาตัวแบบการบริหารองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง ตัวแบบ
องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้ วย การบริ หารยุทธศาสตร์ สู่การพัฒ นาอย่างยั่งยืน การบริ หารองค์การ
สมัยใหม่ และการบริ หารทุนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของเสน่ห์ จุ้ยโต (2556) เรื่ อง องค์การทริ ป
เปิ ้ลเอช: ตัวแบบใหม่การบริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่ความเป็ นเลิศ พบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่ ประสบความสาเร็ จต้ องเป็ นองค์การสมรรถนะสูงที่ ต้องมี สมองดีเยี่ยม (Head) เครื่ องมื อครบ
(Hand) ใจเกินร้ อย (Heart) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เสน่ห์ จุ้ยโต เรื่ องแบบจาลององค์การบริ หารส่วน
ตาบลสู่องค์การมุ่งเน้ น กลยุทธ์ โดยนา Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ (2550) และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ เสน่ห์
จุ้ยโต เรื่ องตัวชี ้วัดการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (2545)
2.4 ผลการถ่ายทอดตัวแบบการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสู่องค์การสมรรถนะสูง จากการ
ถ่ายทอดพบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้เพิ่มขึ ้นทัง้ 3 เรื่ อง ได้ แก่
การบริ ห ารยุท ธศาสตร์ สู่ก าร
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พัฒนาอย่างยัง่ ยืน การบริ หารองค์การสมัยใหม่ และการบริ หารทุนมนุษย์ ซึ่งความรู้ที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากการ
น าเทคนิ ค การพัฒ นาแบบใหม่ ที่ เรี ย กว่า Triple Five Model มาประยุก ต์ ใช้ ท าให้ ผ้ ูเข้ า รับ การอบรมมี
ความสุขสนุก กับ การฝึ กอบรม ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจัย ของ เสน่ห์ จุ้ย โต เรื่ อ งการเพิ่ ม ขี ดสมรรถนะ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (2554) ที่มีการพัฒ นาบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น จานวน 150 คน พบว่า ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพทัง้
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลตาบลบึงยี่โถ และองค์การบริ หารส่วนตาบลบึงทองหลาง มี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักด้ วยการฝึ กอบรมเชิงระบบด้ วยทฤษฎีการเรี ยนรู้
แนวใหม่อยูใ่ นระดับมาก
ข้ อเสนอแนะ
ก. ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ควรนาระบบการบริหารสมรรถนะมาใช้ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ มากขึ ้น โดยเน้ นการสรรหาคัดเลือกบุคลากร การประเมินบุคลากร การพัฒนาบุคลากร
และการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรให้ ยึดหลักพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)
2) ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล ซึง่ เดิมเป็ นองค์การแบบราชการให้ เป็ นองค์การสมรรถนะสูงใน 3 สมรรถนะ ประกอบด้ วย
สมรรถนะด้ านการบริหารยุทธศาสตร์ ส่กู ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สมรรถนะด้ านการบริ หารองค์การสมัยใหม่
และสมรรถนะด้ านการบริหารทุนมนุษย์
3) ควรนากระบวนการบริ หารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ ในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล ใน 4 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย จุดประกาย ขายความคิด พิชิตการเปลี่ยนแปลง
และสร้ างความต่อเนื่อง
4) ควรนาเทคนิคการบริ หารธรรมาภิบาลมาใช้ ในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเน้ น 10 หลักการ 4 ขันตอน
้
5 เทคนิค และ 6 ปั จจัยแห่งการสาเร็จในการ
บริหารธรรมาภิบาล
5) ควรนาปั จจัยการบริหารสูค่ วามสาเร็จมาใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาให้ ดีขึ ้น ประกอบด้ วย การ
พัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการ
ฝึ กอบรมแบบใหม่ทริปเปิ ล้ ไฟฟ์โมเดล ให้ เอื ้อต่อการเป็ นองค์การสมรรถนะสูงต่อไป
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บทคัดย่ อ
การดาเนินธุรกิจจาหน่ายเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี ผ่านในเครื อข่ายสังคมออนไลน์กาลังได้ รับความนิยมและมีแนวโน้ ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นสื่อที่สามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ตลอดเวลา รวดเร็ ว และมีค่าใช้ จ่ายทางการตลาดที่ต่า
กว่าสื่อประเภทอื่นๆ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของการสือ่ สารการตลาดต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของ
สุภาพสตรี ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยทาการวิจยั ในเชิ งปริ มาณและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามจากผู้หญิง
ที่อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานครที่ใช้ บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จานวน 445 คน และมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควต้ า ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปออนไลน์โดยให้ ความสาคัญกับภาพรวมของเครื่ องมือ
การสือ่ สารการตลาด (ซึง่ ประกอบด้ วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ มการขาย และการตลาดทางตรง) อยูใ่ น
ระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 43.82 จากการวัดขนาดความสัมพันธ์ ด้วยค่าสถิติ Eta พบว่า ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อเสื ้อผ้ า
สาเร็ จรูปไม่มีความสัมพันธ์ กับเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาดยกเว้ นโฆษณา ซึ่งที่มีความสัมพันธ์ กับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ
เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปในระดับต่า (0.165) และจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) พบว่า
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปได้ แก่ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการ
ใช้ อินเทอร์ เน็ต และจานวนครัง้ ที่กลุม่ ตัวอย่างเข้ าชมสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ กลุม่ ตัวอย่างยังให้ ข้อเสนอแนะว่า
ผู้ประกอบการควรให้ ความสาคัญในเรื่ อง การรับประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และราคา ความน่าเชื่อถือใน
การทาธุรกรรมทางการเงิน ระยะเวลาการจัดส่ง และช่องทางติดต่อกับผู้ประกอบการ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการซื ้อ
เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปผ่านเครื่ อข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ ้น

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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คาสาคัญ: การสือ่ สารการตลาด การตัดสินใจซื ้อ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป สุภาพสตรี

Abstract
Selling female clothing online through the use of social networking is now popular
and the business has been growing steadily. Social networking is a kind of social media that
is easy to access, fast to communicate and cheap in comparison to other competitive media
marketing strategies. This study investigated the influence of integrated marketing
communications (IMC) on female decision making in online clothing purchases. This
quantitative research used a questionnaire in gathering the information. The sample, obtained
through quota sampling method, comprised 445 females living in Bangkok and using online
social networking services. The results showed that most females viewed the IMC tools
(including advertising, public relations, promotion, and direct marketing) as important in
making a purchase decision at a moderate level (43.82%). In addition, Eta correlation ratio
indicated a non-linear relationship between clothing purchase and the IMC tools, except for
advertising that appeared to have a weak positive correlation on the purchase (0.165). The
multiple regression analysis found marital status, age, level of education, income, time spent
on using the internet, and times to view the products influence the online purchase. The
sample suggested the entrepreneurs to give importance to warranties, product information,
prices, credibility of the financial transaction, product delivery, and communication channels
in order to rise consumers’ need for online purchasing.
Keywords: Integrated Marketing Communications, Purchase Decision Making, Social
Online, Clothing, Female

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จ จุบัน การสื่ อสารการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเข้ าถึงกลุ่ม ลูกค้ าได้ เป็ น
จานวนมาก สามารถทาการสื่ อสารได้ ตลอดเวลา สามารถแลกเปลี่ ยนข้ อมูลกันได้ อย่างรวดเร็ ว และที่
สาคัญ คื อสามารถให้ ข้อ มูล แก่ กลุ่ม ผู้บ ริ โภคได้ ม ากกว่าวิธี อื่ น ๆ จึง ทาให้ ภ าคธุ รกิ จ สนใจที่ จ ะเพิ่ ม ช่อ ง
ทางการจาหน่ายสินค้ าและบริ การผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กันมากขึ ้น จากการสารวจของ ศูนย์วิจัย
กสิ กรไทย (2555) พบว่าสินค้ าที่ นิยมซือ้ ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ม ากที่ สุดจัดอยู่ในกลุ่ม สินค้ าแฟชั่น
โดยเฉพาะเสื ้อผ้ าของสุภาพสตรี การดาเนินธุรกิจจาหน่ายเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี ผ่านในเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) กาลังได้ รับความนิยมและมีแนวโน้ ม เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ ได้ รับความ
สนใจจากบรรดาผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)
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ธุ ร กิ จ ร้ านขายเสื อ้ ผ้ าออนไลน์ จึ ง เป็ นอี ก หนึ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม โดยเฉพาะส าหรั บ
ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการหน้ าใหม่ ที่สนใจจะเริ่มต้ นทาธุรกิจการขายสินค้ าเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป
ของสุภาพสตรี อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการจานวนมาก จึงทาให้ ผ้ ปู ระกอบการจาหน่ายเสื ้อผ้ า
สาเร็ จรูปของสตรี ทางอินเทอร์ เน็ตต้ องเผชิญการแข่งขันอย่างสูง การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด
ผ่านสังคมออนไลน์จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้ สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้ า
ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อัน จะท ามาซึ่ ง ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น กิ จ การธุ ร กิ จ ออนไลน์ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ และสามารถแข่งขันกับคูแ่ ข่งรายอื่นๆ ได้
ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ า
สาเร็ จรูปของสุภาพสตรี ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร และศึกษาถึงปั ญหาในการเลือก
ซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของสุภาพสตรี ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงแนวทางการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว ผล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการที่จาหน่ายเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปสุภาพสตรี ซึ่ง
สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนด้ านการสื่อสารการตลาดให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางการตลาด อัน
จะนามาซึง่ การเพิ่มยอดขายในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมของสุภ าพสตรี ที่อาศัย อยู่ในกรุ งเทพมหานคร ในการเปิ ดรับสื่ อและซื อ้
เสื ้อผ้ าสาเร็จรูปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้ านการสื่อสารการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของสุภาพสตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์
การสื่อสารการตลาดแบบเชิงบูรณาการ หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ ม
การขาย และการตลาดทางตรง แม้ ว่าการสื่อสารการตลาดแบบเชิงบูรณาการเป็ นการสื่อสารหลายรูปแบบ
ร่วมกัน แต่ไม่จาเป็ นต้ องใช้ ทกุ อย่างรวมกัน ขึ ้นอยูค่ วามเหมาะสมในสถานการณ์นนๆ
ั้
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง เว็บไซต์ประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่
ให้ ผ้ ูใช้ งานเว็บ ไซต์ หรื อธุ รกิ จ ร้ านค้ าสามารถเป็ นผู้สร้ างโปรไฟล์ ส่วนตัว สร้ างเนื อ้ หา และยังสามารถ
แลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้ อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามประโยชน์ กิจกรรม หรื อความสนใจเฉพาะเรื่ องซึ่งกัน และกัน
ได้
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การตัดสินใจซือ้ สินค้ าเสือ้ ผ้ าสุภาพสตรีผ่านเครือข่ ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ค่าใช้ จ่ายใน
การซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี (บาทต่อเดือน) ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ความสนใจเว็บขายสินค้ าออนไลน์ หมายถึง การเข้ าชมเว็บไซต์ขายสินค้ าออนไลน์โดยเฉลี่ย
(ครัง้ ต่อเดือน)
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
การศึก ษาเรื่ อ ง “อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เสื อ้ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป ของ
สุภาพสตรี ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์: กรณีศกึ ษากรุงเทพมหานคร” เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
1. ธุรกิจร้ านค้ าจะทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริ โภคในการเลือกซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของสุภาพสตรี ผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ เพื่อวางแผนการตลาด อันจะนามาซึ่งการเพิ่มยอดขายใน
อนาคต
2. ธุ ร กิ จ ร้ านค้ า จะทราบถึ ง รู ป แบบการสื่ อ สารการตลาดในเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ที่ มี ผลต่ อ
พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปของสุภาพสตรี ในกรุ งเทพมหานคร และสามารถนาไปใช้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาและกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3. ภาครัฐและนักวิชาการสามารถนาผลการวิจยั ในครัง้ นี ้มาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการวางแผนธุรกิจ
จาหน่ายเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของสุภาพสตรี ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงเป็ นองค์ความรู้ในการศึกษา
และในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) ซึ่งผู้วิจยั ได้ แบ่งขันตอน
้
การศึกษาและวิธีการวิจยั ออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากรายงานผลการวิจยั บทความและเอกสาร
ต่างๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ที่มีเนือ้ หาเกี่ ยวกับรู ปแบบการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ การซื อ้ สิ นค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื อ้ เสื อ้ ผ้ าส าเร็ จ รู ปของ
สุภาพสตรี ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) เพื่ อ ท าการศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สาร
การตลาดต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เสื อ้ ผ้ าส าเร็ จ รู ป ของสุภ าพสตรี ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ :
กรณีศกึ ษากรุงเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดแนวทางระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
2.1 รูปแบบการวิจยั
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ในการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ รูปแบบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Method Research) เพื่อวัดผล
แบบเพียงครัง้ เดียว (One – shot descriptive study) โดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล เกี่ ยวกับรู ปแบบการสื่อสารการตลาดมีอิทธิพ ลต่อการเลือกซือ้ สินค้ า ที่ใช้ เป็ น
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจซื ้อสินค้ าเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.2 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2.2.1 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัย ครัง้ นี ค้ ือ ผู้หญิ งที่ ใช้ บริ การในการซื อ้ เสื อ้ ผ้ าสุภ าพสตรี
สาเร็จรูปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
2.2.2 กลุม่ ตัวอย่าง
เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทราบจานวนที่แท้ จริ งของ ผู้หญิ งที่ใช้ บริ การในการซื ้อเสือ้ ผ้ า
สุภาพสตรี สาเร็ จรู ปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในกรุ งเทพมหานคร จึงได้ ใช้ สูตรการกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดของประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2542: 74)

n

เมื่อ n

z 2 pq
e2

แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง

e

แทน ระดับความคลาดเคลื่อน

Z

แทน Z score ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเชื่อมัน่

p

แทน ความน่าจะเป็ นของประชากร

q

แทน 1 – p

ในทางปฏิบตั ิในกรณีไม่ทราบค่า p งานวิจยั นิยมใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ Z = 1.96 (นรา
ศรี ไววนิชกุล และ ชูศกั ดิ์ อุดมศรี : 102 ) เนื่องจาก pq จะมีค่าสูงสุดเมื่อ p = 0.5 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา.
2544: 74) ที่ระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% ดังนัน้ Z = 1.96 และกาหนดให้ p = 0.05 ดังนัน้
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n = (1.96)2 0.5 (1-0.5)
0.052
n = 385
คัดเลือกตัวอย่างโดยกาหนดตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยกาหนดให้ กลุ่มตัวอย่าง
จากสัดส่วนตามช่วงอายุของผู้หญิ งที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จานวน 493,011
คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555)
2.2.3 วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
การสุม่ ตัวอย่างสาหรับงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ หลักการสุม่ ตัวอย่าง 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกประชากรศาสตร์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ขันที
้ ่ 2 การกาหนดตัวอย่างแบบโควต้ า (Quota Sampling) โดยก าหนดให้ กลุ่ม ตัวอย่าง จาก
สัดส่วนตามช่วงอายุของผู้หญิ งที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของกรุ งเทพมหานคร จานวน 493,011 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2555) ดังนี ้
15-19 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 6 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
0.06 X 385 = 36 คน
20-24 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 15 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
0.15 X 385 = 48 คน
25-29 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 16 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
0.16 X 385 = 123 คน
30-34 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
0.18 X 385 = 75 คน
35-39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 15 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
0.15 X 385 = 43 คน
40-49 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 19 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
0.19 X 385 = 99 คน
และ 50 ปี ขึ ้นไปคิดเป็ นร้ อยละ 10 จานวนกลุม่ ตัวอย่าง 0.11 X 385 = 21 คน
ขันที
้ ่ 3 ใช้ วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อให้ ครบตาม
จานวนที่ต้องการ ในแต่ละกลุ่ม และรวมทังหมดได้
้
445 คน โดยให้ กลุ่มตัวอย่างตอบ แบบสอบถามด้ วย
ตัวเอง
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลประชากรศาสตร์
จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาจานวน 445 คน ผู้วิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง
25-39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 54.2 และอายุระหว่าง 40 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 27 มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อย
ละ 64.5 และสมรส/อยู่ด้วยกัน คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 มีอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน เป็ นร้ อยละ 54.4 คน
และนักเรี ยน/นิสิตนักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 12.8 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 67.9 และ
ปริ ญ ญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 13.9 มีรายได้ เฉลี่ ย 10,001 - 20,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 53.3 และ
รายได้ เฉลี่ย 20.001 – 30,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 20.4
2. ข้ อมูลพฤติกรรมของกลุม่ ตัวอย่างในการเปิ ดรับสื่อและการซื ้อสินค้ าออนไลน์
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความถี่ใช้ อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยมากที่สดุ คือ เฉลี่ย 7 วัน/สัปดาห์ คิด
เป็ นร้ อยละ 65.62 มีระยะเวลาการใช้ อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยมากที่สดุ คือ 1-3 ชัว่ โมง/ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 91.46
วัตถุประสงค์ที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตส่วนใหญ่ คือเพื่อการติดต่อสื่อสาร คิดเป็ นร้ อยละ 87.87 เว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ มากที่สุด คือ เฟซบุ๊ก คิดเป็ นร้ อยละ 97.30 ความถี่การใช้ งานเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมออนไลน์มากที่สดุ คือ เฉลี่ย 7 วัน/สัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ 65.84 ความถี่การใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มากที่สุดคือ เฉลี่ย 1-3 วัน/ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 69.21 ระยะเวลาการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
มากที่ สุดคือ เฉลี่ ย 1-3 ชั่วโมง/ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 94.38 และกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยสั่งซื อ้ เสื อ้ ผ้ า
สาเร็ จรู ปของสุภาพสตรี ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 52.8 และไม่เคย
สัง่ ซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปของสุภาพสตรี ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็ นร้ อยละ 47.19
จากกลุ่มตัวอย่างเคยสัง่ ซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของสุภาพสตรี ผ่านทางอินเทอร์ เน็ตในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ จ านวน 235 คน ผู้วิจัย พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่ ให้ เหตุผ ลที่ ต้ อ งการซื อ้ สิ น ค้ า คื อ ความ
สะดวกสบาย คิดเป็ นร้ อยละ 46.5 การค้ นหาข้ อมูลจากเพื่อนแนะนาเว็บไซต์ คิดเป็ นร้ อยละ 40.85 เข้ าชม
สินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ย 1-5 ครัง้ /เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 60.85 ใช้ เวลาการเข้ าชมสินค้ า
เฉลี่ย 1-3 ชัว่ โมง/ครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 96.17 สัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ย 1-3 ครัง้ /เดือน
คิดเป็ นร้ อยละ 90.64 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้ จ่ายการสัง่ ซื ้อเสือ้ ผ้ าเฉลี่ย 200-500 บาท/ครัง้ คิด
เป็ นร้ อยละ 45.53 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ รู้ จกั หน้ า FanPage ได้ จากการ เห็นใน News Feed ของเพื่อน
คิดเป็ นร้ อยละ 37.53
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3. อิทธิพลของปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ า
สาเร็จรูปผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ เพื่ อหาอิทธิ พลของ สถานภาพสมรส อายุ
ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ต และจานวนครัง้ ที่เข้ าชมเสื ้อผ้ าผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ต่อค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ค่าสัมประสิทธิ์
ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อเสื ้อผ้ า
t-value
t-prob
สาเร็จรูป (บาท/เดือน)
b0
β0
ค่าคงที่
332.391
0.902
0.368
สถานภาพสมรส
-393.188***
-0.141
-2.764
0.006
อายุ (ปี )
-16.970**
-0.124
-2.141
0.033
ระดับการศึกษา (ปี )
149.850**
0.095
2.084
0.038
รายได้ (บาท/เดือน)
0.006*
0.097
1.863
0.063
ระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
2.130***
0.177
3.945
0.000
(ชัว่ โมง/เดือน)
จานวนครัง้ ที่เข้ าชมเสื ้อผ้ าผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
34.348***
0.430
10.173
0.000
(ครัง้ /เดือน)
F-Value, FProb
24.874
0.000
r, R Square, R Suquare
0.505
0.255
0.245
Adjusted
Std.err of estimate
1,136.032
หมายเหตุ: 1. *** , ** และ * หมายถึงปฏิเสธสมติฐานทางสถิตทิ ี่ระดับนัยสาคัญ 0.01, 0.05 และ 0.10
ตามลาดับ
2. b0 หมายถึง Unstandardized Coefficients
3. β0 หมายถึง Standardized Coefficients
จากตารางที่1 ผลการทดสอบด้ วยค่าสถิติ F-test ด้ วยวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 พบว่า กลุม่ ตัวแปรทัง้ 5 มีตวั แปรอย่างน้ อย 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็จรูป
ของสุภาพสตรี ผา่ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อ หน่วยบาท/เดือน) (F-Prob = 0.000) โดย
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กลุม่ ตัวแปรทัง้ 5 มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อในระดับปานกลาง (r = 0.505) และจะส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้ จ่ายในการซื ้อร้ อยละ 25.50 ในความหมายต่อไปนี ้
1.
เมื่อพิจารณาสถานภาพสมรส (STA) ผลการวิจยั พบว่าสภาพคนโสดมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ ามกับค่าใช้ จ่ายในการซื ้อ กล่าวคือเมื่อกาหนดให้ ปัจจัยอื่นๆ คงที่ ผู้บริ โภคที่มีสถานภาพ
โสดจะมียอดซื ้อเสื ้อผ้ าลดลง 393.188 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้บริ โภคที่สถานภาพสมรส
2.
อายุ (AGE) เพิ่มขึ ้น 1 ปี จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อลดลง 16.970 บาท
3.
ระดับการศึกษา (EDU) เพิ่มขึ ้น 1 ปี จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อเพิ่มขึ ้น 149.850 บาท
4.
รายได้ (AI) เพิ่มขึ ้น 1 บาท จะทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อเพิ่มขึ ้น 0.006 บาท
5.
ระยะเวลาในการใช้ อินเทอร์ เน็ต (FIW) เพิ่มขึ ้น 1 ชัว่ โมง จะทาให้ คา่ ใช้ จ่ายในการซื ้อ
เพิ่มขึ ้น 2.130 บาท
6.
จานวนครัง้ ที่เข้ าชมเสื ้อผ้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (AWW) เพิ่มขึ ้น 1 ครัง้ /เดือน จะ
ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการซื ้อเพิ่มขึ ้น 34.348 บาท
โดยสามารถสร้ างตัวแบบของความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
D̂ = 332.391 – 393.188*** (STA) – 16.970** (AGE) + 149.850** (EDU) + 0.006* (AI)

+ 2.130*** (FIW) + 34.348*** (AWW) + e
1
เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ สถานภาพ
y = ยอดซื ้อเสื ้อผ้ า (บาท)
y    B1  x1 
x  0 เมื่อผู้บริ โภคมีสถานภาพสมรส
x  1 เมื่อผู้บริ โภคมีสถานภาพโสด
y    B1  x1  ในกรณีของผู้บริ โภคที่มีสถานภาพโสด  x1  1
y  332.391  393.188 1
y   60.797

ในกรณีของผู้บริ โภคที่มีสถานภาพสมรส  x0  1
y  332.391  393.188  0
y    B1  x1 

y  332.391

เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าใช้ จา่ ยในการซื ้อของผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสดและสมรส
= 332.391 – ( - 60.797)
= 332.391 + 60.797
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= 393.188
+ 2.130*** (FIW) + 34.348*** (AWW) + e
ตัวแปรอิสระทุกตัวส่งผลต่อตัวแปรตามทัง้ หมด โดยพิจารณาว่าค่า t-prob น้ อยกว่าเกณฑ์ระดับ
นัยสาคัญ (α) ที่ผ้ วู ิจยั กาหนด
4. ปั จจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ า
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างตัดสินใจซื อ้ เสื อ้ ผ้ าสาเร็ จ รู ป ออนไลน์ โดยให้ ความส าคัญ กับ
ภาพรวมของเครื่ องมือการสื่อสารการตลาด (ซึ่งประกอบด้ วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริ ม
การขาย และการตลาดทางตรง) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 43.82 จากการวัดขนาด
ความสัมพันธ์ ด้วยค่าสถิติ Eta พบว่า ค่าใช้ จ่ายในการซือ้ เสือ้ ผ้ าสาเร็ จรู ปไม่มีความสัมพันธ์ กับเครื่ องมือ
สื่อสารทางการตลาดยกเว้ นโฆษณาซึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปในระดับต่า
(0.165)
5. ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
เมื่อพิจารณาในด้ านปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กลุม่ ตัวอย่างมีความเห็นว่าการซื ้อขายเสื ้อสาเร็ จรูปผ่าน
เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ มี ปั ญ หาด้ านรั บ ประกัน คุณ ภาพของสิ น ค้ า ดัง นัน้ ธุ รกิ จ ร้ านค้ า ควรจะมี ก าร
รับประกันคุณ ภาพสิ นค้ า หากเกิดกรณี สิ นค้ าไม่ตรงตามรู ปภาพหรื อไม่ตรงรายละเอี ยดที่ แจ้ งไว้ ธุรกิ จ
ร้ านค้ าควรเปลี่ยนสินค้ าภายใต้ เงื่อนไขที่ตงลงกันไว้ และไม่ควรแต่งภาพเกินความเป็ นจริง นอกจากนี ้ยังพบ
ปั ญ หาที่ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ไ ม่ ต รงกับ ขนาดที่ ผ้ ูบ ริ โภคต้ อ งการ ดัง นัน้ ธุ รกิ จ ร้ านค้ า ควรจะมี ก ารแจ้ ง ไซต์ เป็ น
มาตราฐานสากลที่เป็ นเซนติเมตรและนิ ้ว
ปั ญหาในด้ านราคา กลุม่ ตัวอย่างพบปั ญหาเรื่ องการระบุราคาสินค้ าที่ไม่ชดั เจน ดังนันธุ
้ รกิจร้ านค้ า
ควรจะระบุราคาให้ ชดั เจน เมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงควรแจ้ งให้ ทางกลุ่มผู้บริ โภคทราบล่วงหน้ า ปั ญหา
เรื่ องความน่าเชื่อถือด้ านการโอนเงินออนไลน์ ธุรกิจร้ านค้ าควรจะเพิ่มช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย มี
ธนาคารให้ เลือกในการโอนหลากหลาย และถ้ ามีการรับรองระบบการโอนเงินออนไลน์จากหน่วยงานจาก
ภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ในการซื ้อเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี กบั ทางธุรกิจร้ านค้ า
กลุ่มตัวอย่างยังพบปั ญหาในเรื่ องการส่งสินค้ าล่าช้ า ดังนันธุ
้ รกิจร้ านค้ าควรจะแจ้ งรอบการจัดส่ง
สินค้ าทางไปรษณีย์ให้ ชดั เจน กรณีลกู ค้ าไม่ได้ รับสินค้ ามีการติดตามจนกว่าลูกค้ าได้ รับสินค้ า
ปั ญ หาทางด้ านการให้ บริ การหลังการขายและช่องทางการติดต่อ ดังนันธุ
้ รกิจร้ านค้ าควรจะเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อกับทางธุรกิจร้ านค้ าให้ หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ของทางธุรกิจร้ านค้ า
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และที่สาคัญ คือรับคาติชมการแสดงความคิดเห็นของทางผู้บริ โภคและนาไปปรับปรุ ง รวมถึงแสดงความ
รับผิดชอบในคาติชมของลูกค้ า
อภิปรายผลการวิจัย
จากข้ อมูล ดังกล่าวทาให้ ทราบว่าพฤติกรรมของกลุ่ม ตัวอย่างในการเปิ ดรับสื่ อและการซือ้ ของ
ออนไลน์ ตัวอย่างที่ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปของสุภาพสตรี ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่วน
ใหญ่ มีความถี่ ในการใช้ เป็ นประจาทุกวัน ระยะเวลาโดยเฉลี่ย 1-3 ชั่วโมง/ครัง้ และมีวตั ถุประสงค์การใช้
อินเทอร์ เน็ตส่วนใหญ่ คือเพื่อการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธัญวรรณ เยาวสังข์ (2554)
ซึ่งได้ ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้ และปั จจัยที่สาคัญ ในการตัดสินใจเลือกซือ้ เสือ้ ผ้ าผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ประเภท Facebook ในด้ านปั จจัยทางการตลาด ในอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า
พฤติก รรมการใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต ส่ว นใหญ่ ข องกลุ่ม ตั ว อย่ า ง ความถี่ ในการใช้ เป็ นประจ าทุก วัน ใช้
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในแต่ละครัง้ 1-3 ชัว่ โมง และวัตถุประสงค์ในการใช้ บริ การเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
และคนรู้จกั สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ เกษมกมลกิจ (2553) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ตัวแปรที่มีผล
ต่ อ การใช้ เฟซบุ๊ กของผู้ ใช้ ไทย: การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการส าหรั บ การใช้ งานเฟซบุ๊ ก” พบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบการณ์การใช้ งานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ประสบการณ์ใช้ งานส่วนใหญ่ต่า
กว่า 2 ปี และมีการใช้ งานเป็ นประจาทุกวัน โดยระยะเวลาการใช้ งานอยูท่ ี่ 283 นาทีตอ่ วัน
เมื่อพิจารณาในด้ านปั จจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ า ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูปออนไลน์โดยให้ ความสาคัญกับภาพรวมของเครื่ องมือการ
สื่อสารการตลาด ซึ่งประกอบด้ วยการโฆษณา การประชาสัม พันธ์ การส่งเสริ มการขาย และการตลาด
ทางตรงส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 43.82 จากการวัดขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ
Eta พบว่า ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ปไม่มีความสัมพันธ์กับเครื่ องมือสื่อสารทางการตลาดยกเว้ น
โฆษณา ซึ่งที่มีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้ จ่ายในการซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็จรูปในระดับต่า (0.165) ดังนันธุ
้ รกิจร้ านค้ า
ควรเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพของการสื่ อสารทางการตลาดผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่ อให้ สามารถเป็ น
เครื่ องมือในการเพิ่มยอดขายของธุรกิจและเป็ นช่องทางในการขยายตลาดเสื ้อผ้ าสาเร็จ
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาอิ ท ธิ พ ลของการสื่ อ สารการตลาดต่อ การตัด สิ น ใจซื อ้ เสื อ้ ผ้ า ส าเร็ จ รู ป ของ
สุภ าพสตรี ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ : กรณี ศึกษากรุ งเทพมหานคร ข้ อมูลที่ ได้ รับจากการวิจัยครัง้ นี ้
สามารถนาไปใช้ เสนอแนะในเรื่ องการวางแผนกลยุทธ์สื่อทางการตลาดเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
โดยมุง่ เน้ นไปที่การโฆษณาในประเด็นต่อไปนี ้

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

1. ด้ านผลิตภัณฑ์
- การรับประกันคุณ ภาพเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี : ทางธุรกิจร้ านค้ าควรมีการรับประกันคุณภาพสินค้ า
กรณี สินค้ าไม่ตรงตามรู ปหรื อรายละเอียดที่แจ้ งไว้ ควรมีการแจ้ งให้ เปลี่ยนสินค้ าภายในเงื่อนไขของทาง
ธุรกิจร้ านค้ า
- การแจ้ งรายละเอียดในตัวเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี : ควรแจ้ งไซต์เป็ นมาตราฐานสากล และแจ้ งทังเป็
้ น
ซม. และนิ ้ว ซึ่งทางธุรกิจร้ านค้ าควรจะแจ้ งรายละเอียดสินค้ าให้ ครบถ้ วน และมีภาพสินค้ าที่ถ่ายจริ ง ใน
กรณีเป็ นสินค้ าที่ Preorder จากต่างประเทศ ควรบอกเปอร์ เซ็นต์ของคุณภาพเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี
- รู ปภาพที่ใช้ ประกอบในการขายเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี : ควรมีความชัดเจน ไม่ควรแต่งภาพจนเกิน
ความเป็ นจริ ง กรณี มีการแต่งภาพเกินความเป็ นจริ งควรแจ้ งใต้ ภาพ เช่น รู ปภาพเพื่อการโฆษณาสินค้ า
เท่านัน้ เป็ นต้ น
2. ด้ านราคา
- การแจ้ งราคา: ทางธุ ร กิ จ ร้ านค้ า ควรแจ้ ง ระบุ ร าคาในตัว สิ น ค้ า ให้ ชัด เจน เมื่ อ ราคามี ก าร
เปลี่ยนแปลงควรแจ้ งให้ ทางกลุม่ ผู้บริโภคทราบล่วงหน้ า
- ความน่ า เชื่ อ ถื อ ด้ า นการโอนเงิ น ออนไลน์ : ทางธุ ร กิ จ ร้ านค้ าควรช่ อ งทางการช าระเงิ น ที่
หลากหลาย มีธนาคารให้ เลือกในการโอนหลากหลาย และถ้ ามีการรับรองจากหน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชน เพื่อสร้ าง ความเชื่อมัน่ ในการซื ้อเสื ้อผ้ าสุภาพสตรี กบั ทางธุรกิจร้ านค้ า
3. ด้ านบริการหลังการขาย
- ระยะเวลาการจัดส่ง: ทางธุรกิจร้ านค้ าควรแจ้ งรอบการจัดส่งสินค้ าทางไปรษณีย์ให้ ชดั เจน กรณี
ลูกค้ าไม่ได้ รับสินค้ ามีการติดตามจนกว่าลูกค้ าได้ รับสินค้ า
- ช่องทางการติดต่อ: ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางธุรกิจร้ านค้ าให้ หลากหลายช่องทาง เพื่อ
สร้ างความเชื่อมัน่ ของทางธุรกิจร้ านค้ า
- รับคาติชมการแสดงความคิดเห็นของทางผู้บริ โภคและนาไปปรับปรุงอย่างเร่งด่วน แสดงความ
รับผิดชอบในคาติของทางผู้บริโภค

87

88

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

บรรณานุกรม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2555). สำนักบริ หำรกำรทะเบี ยน กรมกำรปกครอง .กระทรวง
มหำดไทย,กองปกครองและทะเบี ยน สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร. สืบค้ นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2555 จาก www.dopa.go.th.
กรุ งเทพธุรกิจ ออนไลน์ . (2553). ตลำดในเครื อข่ ำยสังคมออนไลน์ . สื บค้ นเมื่ อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
www.bangkokbiznews.com
กัลยา วาณิชย์บญ
ั ชา. (2545). กำรวิ เครำะห์สถิ ติ: สถิ ติสำหรับกำรบริ หำรและวิ จยั . พิมพ์ครัง้ ที่ 6 กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร
_________________ (2546). กำรใช้ SPSS for Windows ในกำรวิ เครำะห์ ข้ อมู ล (ฉบับ ปรับ ปรุ งใหม่ ).
พิมพ์ครัง้ ที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดารา ที ป ะปาล. (2554). กำรสื ่ อ สำรกำรตลำด. สื บ ค้ นมาเมื่ อ วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2555 จาก
http://free4marketingad.blogspot.com/2011/08/blog-post_31.html
ดารา ทีปะปาล และ ธนวัฒน์ ทีปะปาล. (2553). กำรสื ่อสำรกำรตลำด. พิมพ์ครัง้ ที่ 1. กรุงเทพฯ: อมรการ
พิมพ์.
ทรงศักดิ์ ภูสีออ่ น. (2551). กำรประยุกต์ใช้ SPSS วิ เครำะห์ข้อมูลงำนวิ จยั . กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ์.
ธัญวรรณ เยาวสังข์. (2554). พฤติ กรรมกำรใช้และปั จจัยที ่สำคัญในกำรตัดสิ นใจเลื อกซื ้อเสื ้อผ้ำผ่ำนทำง
เครื อข่ำยสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก ในด้ำนปั จจัยทำงกำรตลำด ในเขตอำเภอบำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ).
ปารมี ปุยพรหม. (2553). พฤติ กรรมผู้บริ โภคในกำรตอบสนองต่อลักษณะข้อมูลของธุรกิ จบริ กำรในชุมชม
ออนไลน์ . กรุ ง เทพฯ: สาขาวิช าการตลาด คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบัญ ชี จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พรทิพ ย์ เกษมกมลกิจ. (2553). ตัวแปรที ่มีผลต่อกำรใช้เฟซบุ๊กของผู้ใช้ไทย: กำรศึ กษำเชิ งบูรณำกำร.
กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฟิ ลิป คอตเลอร์ ฟิ ลิป คอตเลอร์ . (2546). Marketing Management กำรจัดกำรกำรตลำด, (ธนวรรณ แสง
สุวรรณ และคณะ แปล), กรุงเทพฯ: เพียร์ สนั เอ็ดดูเคชัน่ อินโดไชน่า.

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

ฟิ ลิ ป คอตเลอร์ . (2550). กำรตลำดฉั บ บคอตเลอร์ , (เมธา ฤทธานนท์ แปล), กรุ ง เทพฯ: พิ ฆ เณศ
พริน้ ท์ติ ้ง เซ็นเตอร์ .
ยุว ดี กรองกุห ลาบ. (2553). รู ป แบบกำรด ำเนิ น ชี วิ ต และพฤติ ก รรมกำรเปิ ดรั บ สื ่ อ ของผู้ บ ริ โภคใน
กรุงเทพมหำนคร. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
วุฒิ สุขเจริญ. (2555). พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค Consumer Behavior. กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์ พรินท์.
เว็ บ ไซต์ โซเชี ย ลเบเกอร์ . 2555. List of continents on facebook. สื บ ค้ น เมื่ อ วัน ที่ 29 ตุล าคม 2555
จาก www.socialbaker.com.
ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์ . (2555). กำรวิ เครำะห์ ข้อมูลทำงสถิ ติด้วยคอมพิ วเตอร์ เน้นสำหรับงำนวิ จัย . พิมพ์
ครัง้ ที่ 24. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร พงศ์วิญญู. (2551). กำรจัดอันดับกำรเข้ำชมเว็บไซต์ และกำรวิ เครำะห์ พฤติ กรรมของผู้บริ โภคใน
กำรเข้ำชม เว็บไซต์ในประเทศ. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ. (2546). กลยุทธ์ กำรตลำดและกำรบริ หำรกำรตลำด. กรุงเทพฯ: Diamond in
Business World.
ส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ารมหาชน). (2556). ผลส ารวจพฤติ ก รรมผู้ ใช้
อินเตอร์ เน็ตปี 2556. สืบค้ นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550.
ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร. (2555). ผลส ำรวจกำรใช้
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื ่ อ สำร, กรุ ง เทพฯ. สื บ ค้ น เมื่ อ วัน ที่ 15 กรกฎาคม 2556 จาก
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_5-1-3.html.
สุรพงษ์ คงสัต ย์ และธี ร ชาติ ธรรมวงค์ . (2551). กำรหำค่ ำ ควำมเที ่ ย งตรงของแบบสอบถำม (IOC),
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สืบค้ นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556.
สุรางคนา ณ นคร. (2546). กำรสื ่อ สำรตรำสิ น ค้ำในแนวทำงกำรตลำดสมัยใหม่ . กรุ งเทพฯ: โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
เสรี วงษ์มนฑา. (2547). ครบเครื ่องเรื ่องกำรสือ่ สำรกำรตลำด. กรุงเทพฯ: Diamond In Business World.

89

90

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
Don E. Schultz and Stanley I. Tannenbaum. (2544). ไอเอ็มซี

กำรสื ่อสำรกำรตลำดแนวใหม่,
(ชื่นจิตต์ แจ้ งเจนกิจ แปล), กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริน้ ท์ติ ้ง เซ็นเตอร์ .

Duncan,T. IMC: Using Advertising & Promotions to Build Brands. New York: MCGrawHill.
Hoyer, WD., & Macinnis,D.J. (2010). Consumer Behavior (5th ed.). Ohio: South–Western
Cengage Learning.
K SME Analysis. (2555). ธุรกิจร้ านขายเสื ้อผ้ าผ่าน ช่องทางออนไลน์ Facebook/Website (Start – up
Business) สืบค้ นเมื่อวันที่20 สิงหาคม 2555.
Russell, J.T., and Lane, W.R. (2002).Kleppner’s Advertising Procedure.15th ed.
UpperSaddle River, NJ:Prentice Hall.
Schultz, D.E.,Tannenbaum S.I., and.Lauterborn, R.F.(1993) Intergrted Marketing
Communications. Lincolnwood,III.: NTC Business Books.
Schultz, DonE. (1994). Integrated Marketing Communication, Lincolnwood: NTC Business
Books.
Semenik, R.J. (2003). Promotion and integrated Marketing Communications. Cininnati.
Ohio: South-Western Thomson Learning.
Smith, P.R., & Taylor, J. (2004). Marketing Communications: An Integrated Approach (4th
ed.). London: Kogan Page.

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ ในบริบทอาเซียน
The Desired Characterisitcs of Thai Graduates in ASEAN Context
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริ บทของอาเซียน และ 2. ให้
ข้ อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ในบริ บทอาเซียน วิธีการวิจยั ใช้ การสารวจและการสนทนา
กลุ่ม กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ครู ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา นักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมจานวน 74 คน เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด และแบบสนทนากลุม่
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ คา่ ความถี่และการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าคุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในบริ บท
อาเซียนดังนี ้ 1) ลักษณะภายในทางความคิดคือเป็ นผู้มีความรู้เ ท่าทัน รอบรู้ขา่ วสารอาเซียน เข้ าใจความแตกต่างระหว่าง
ประเทศไทยกับอาเซียนในด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ ข้อดีและ
ข้ อด้ อยของไทยในการเข้ าสูอ่ าเซียน รวมทังการมี
้
คณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนการมีทกั ษะในชีวิตและการทางาน 2) ด้ าน
บุคลิกภาพประกอบด้ วยความรักชาติ อนุรักษ์ ความเป็ นไทย และความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ 3) ลักษณะภายนอกที่
แสดงให้ เห็น ประกอบด้ วยการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้ การมีมนุษยสัมพันธ์ และการมีทกั ษะทางตัวเลขและ
ไอที
ข้ อ เสนอแนะจากงานวิจัยคือ สถาบัน การศึกษาที่มี พัน ธกิ จสาคัญ ในการจัด การเรี ยนการสอนและการผลิต
บัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพสูส่ งั คม รวมทังผู
้ ้ เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนแก่
นักศึกษาในระดับปริ ญ ญาตรี และสูงกว่า ควรกาหนดนโยบายและการดาเนินการในภาคปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่สามารถดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ เท่าทัน
ความแตกต่างของสังคมอาเซียนในมิติตา่ งๆ และสามารถนาพาสังคมไทยให้ ก้าวไปอย่างมัน่ คงกับพันธมิตรอาเซียน ทังนี
้ ้
เพื่อความมัน่ คงของประเทศและของภูมิภาคโดยเฉพาะทางด้ านการเมื อง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ตามคาขวัญของอาเซียนที่เป็ นหนึง่ เดียวทังในด้
้ านวิสยั ทัศน์ อัตลักษณ์ และความเป็ นชุมชน
คาสาคัญ: คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ บัณฑิตไทย บริ บทอาเซียน

*บทความในวารสารฉบับนี ้มีการเปลีย่ นแปลงปี ที่และฉบับที่ของวารสารจาก ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558 เป็ น ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558
เนื่องจากมีความคลาดเคลือ่ นในการเรี ยงลําดับวารสาร กรณีการอ้ างอิงบทความนี ้ ขอให้ อ้างตามปี และฉบับตามที่แก้ ไขใหม่นี ้
หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract
The objectives of this research were to: 1. study the desired characteristics of Thai
graduates in ASEAN context; and 2. provide suggestions for the higher education institutes
that produce qualified graduates in ASEAN context. This study was a qualitative survey
research using open-ended questionnaires and focus group discussion. The samples were 74
people consisted of lecturers, primary and secondary teachers, undergraduate and graduate
students. Research instruments were open-ended questionnaires and focus group discussion.
Data collection was done from August to October 2014 and analyzed via frequency,
interpretation and description.
Research results that most sample stated were that the desired characteristics of Thai
graduates in ASEAN context were 1) Internal cognition--be literate in ASEAN matters,
understand the diversity between Thailand and other ASEAN members in the region. This
included the society, economics, politics, religions, culture, history, laws, and regulations.
The graduates should know the pros and cons of being ASEAN. They should have ethics and
skills in life and work. 2) Personality—be patriotic, national conservative, and enthusiastic in
learning. 3) External character—be proficiency in English and ASEAN language usage,
human relation, and skills in numerical and IT.
This research suggested that the higher education institutes that had their prime
mission in producing qualified graduates and also other relevant sectors should focus their
prime concerns towards the policy and the implementation according to the research results
so that the graduates should be able to be literate and well-rounded of all ASEAN matters and
be able to lead the nation to go together with the other members of the region steadily. This
aimed for the security of the region in prime dimensions of the politics, the economics, the
social and the culture of the region and led to the slogan one vision, one identity, and one
community of ASEAN as a whole.
Keywords: desired characteristics, Thai graduates, ASEAN context

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยกาลังเข้ าสู่สังคมอาเซียนตามกาหนดการในปี 2558 การเตรี ยมความพร้ อมจากทุก
ภาคส่วนทังในระดั
้
บปั จเจกและระดับต่างๆ เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง สถาบันการศึกษามีพนั ธกิจ
ส าคัญ ในการจัด การเรี ย นการสอนและการผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ภาพสู่สัง คม บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ลัก ษณะ
เหมาะสมกับสังคมอาเซียนควรเป็ นเช่นไร บทความวิจยั นี ้นาเสนอผลจากการสารวจในเรื่ องดังกล่าว โดย
นาเสนอวรรณกรรมตัง้ แต่ก าเนิ ดอาเซี ยน ประชาคมอาเซี ยนคืออะไร การศึกษาเป็ นกลไกลขับ เคลื่ อน
ประชาคมอาเซียน การจัดการศึกษาเพื่อเผชิญสิ่งท้ าทายในอนาคตและเสริ มสร้ างความเป็ นอาเซียน การ
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เตรี ยมความพร้ อมของบัณฑิตก่อนเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ในด้ านความสามารถ คุณลักษณะบัณฑิตไทย
และคุณธรรมของเยาวชนไทย
1. กาเนิดอาเซียน

อาเซี ย นหรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ตัง้ ขึ น้ โดยปฏิ ญ ญากรุ ง เทพฯ
(Bangkok Declaration) ซึ่ง ลงนามที่ วัง สราญรมย์ ในวัน ที่ 8 สิ ง หาคม พ.ศ. 2510 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
ส่งเสริ มความเข้ าใจอันดีตอ่ กันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธารงไว้ ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่ คง
ทางการเมือง สร้ างสรรค์ความเจริ ญ ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบน
พื น้ ฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ ร่ว มกัน ของประเทศสมาชิ ก (ส านัก งานปลัด กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2552)
ความก้ าวหน้ าของอาเซี ยนมี ปั จ จัย ส าคัญ จากความไว้ วางใจกัน ระหว่างรั ฐ สมาชิ ก ก่อให้ เกิ ด
บรรยากาศที่สร้ างสรรค์และเอื ้อต่อความร่วมมือระหว่างกัน ทาให้ สถานการณ์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เปลี่ยนผ่านมาสูค่ วามมีเสถียรภาพ ความมัน่ คง และความร่วมมืออย่างใกล้ ชิดในปั จจุบนั
หลังวิก ฤติเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2540 ผู้น าอาเซี ย นได้ ล งนามปฏิ ญ ญาว่าด้ วยความร่ ว มมื อใน
อาเซียนฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ. 2546 เพื่อประกาศจัดตังประชาคมอาเซี
้
ยน ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
โดยสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ผู้นาอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ ที่ 12 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ที่เซบู ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ให้ จดั ตังประชาคมอาเซี
้
ยนก่อนกาหนดเวลา โดยให้ แล้ วเสร็ จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)
รวมทัง้ จัด โครงสร้ างองค์ ก รอาเซี ย น เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ และพัน ธกิ จ ยกระดับ อาเซี ย นเป็ นนิ ติ บุค คล
จนกระทัง่ นาไปสู่การร่างเป็ นกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นธรรมนูญ ในการบริหารปกครองกลุ่มประเทศ
อาเซียนทังสิ
้ บที่ผนึกเป็ นหนึง่ เดียวตามคาขวัญสิบชาติ หนึง่ อาเซียน
การใช้ กฎบัตรอาเซียนเป็ นการปรับการทางานแบบรวมกลุ่มที่มีกฎเป็ นฐานสาคัญ มีการกาหนด
กลไกระงับ ข้ อ พิ พ าท มี ก ารปรั บ ให้ เป็ นองค์ก รที่ มี ป ระชาชนเป็ นศูน ย์ ก ลาง เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการ
รวมกลุ่มมากขึน้ เกิดกระบวนการตัดสินใจจากการประชุมระดับผู้นา ในลักษณะคณะมนตรี (Councils)
ของอาเซียน ซึ่งทาหน้ าที่ เป็ นสามเสาหลัก มี การเพิ่มอานาจสานักเลขาธิ การ (Secretariat) และผู้ดารง
ตาแหน่งเลขาธิการ (Secretary General) มีการจัดสรรงบประมาณและลดช่องว่างระหว่างสมาชิกอาเซียน
2. ประชาคมอาเซียนคืออะไร

ประชาคมอาเซียนประกอบด้ วยความร่วมมือในสามเสาหลัก โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
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1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political – Security Community:
APSC) มีวตั ถุประสงค์ทาให้ ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขด้ วยสันติวิธีโดยยึดหลัก
ความมัน่ คงรอบด้ าน
2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ทาให้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อื่นได้ โดยมุ่งให้ เกิดการไหลเวียนอย่างเสรี ของสินค้ า ลดปั ญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล ้าทางสังคม ทาให้ อาเซียนเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว ลดช่องว่างการพัฒนา
ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค
3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี
จุดมุง่ หมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน และเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมอาเซียน เน้ นการสร้ างประชาคมที่เอื ้อ
อาทร แก้ ไขปั ญหาผลกระทบต่อสังคมจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริ มและจัดการ
สิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน และส่งเสริ มความเข้ าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้ า การ
เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็ นรากฐานนาไปสู่การ
เป็ นประชาคมอาเซียน
3. การศึกษาเป็ นกลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

ปฏิญญาว่าด้ วยแผนงานสาหรับประชาคมอาเซียนเน้ นย ้าความสาคัญของการศึกษา ที่เป็ นกลไก
สาคัญ ทาให้ อาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์ อย่างสันติสุข มี การเชื่อมโยงกันเป็ นหุ้นส่วนแบบประชาธิ ปไตย อยู่
ร่วมกันอย่างกลมกลืน มีการพัฒนาที่เป็ นพลวัต มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจในสังคมที่เอื ้ออาทร ระลึกถึง
สายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีร่วมกัน และเชื่อมโยง
กัน ในอัตลักษณ์ของภูมิภาค
วิสยั ทัศน์อาเซียนเดิมกาหนดในปี ค.ศ. 2020 กล่าวถึงความสาคัญของการพัฒนามนุษย์ โดยให้
ประชาชนสามารถเข้ าถึงโอกาสในการพัฒนาด้ านต่างๆ ทังการศึ
้
กษา การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต การฝึ กอบรม
นวัต กรรม การเข้ าถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ วยความร่ วมมื อ ด้ านวิช าการและการพัฒ นา ซึ่ง จะช่ว ย
สนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน ช่วยเสริ มสร้ างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ อาเซียนมีความเจริญก้ าวหน้ าและแข่งขันได้ ในระดับสากลยุคโลกา
ภิวตั น์ ซึง่ เป็ นยุคของสังคมฐานความรู้

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

ในประเทศไทยมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนในวิชาสาคัญ
เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่อาจส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของคน
ไทย และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

4. ปั ญหาจากการนานโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยสู่การปฏิบัติ

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวถึงปั ญหาการนานโยบายการพัฒนาบัณ ฑิต
อุดมคติไทย พ.ศ. 2554-2558 สูก่ ารปฏิบตั ิ เกิดจากประเทศไทยขาดความชัดเจนในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาบัณฑิตไทย ขาดความเข้ าใจที่ตรงกันทังฝ่
้ ายกาหนดนโยบายและฝ่ ายปฏิบตั ิ ขาดการออกแบบการ
พัฒ นาคนแบบองค์รวม ขาดการเตรี ยมความพร้ อมของอาจารย์ และของนักศึกษา ระบบการศึกษาไม่
เชื่อมโยงกัน สกอ.ได้ จดั ทาร่าง กรอบ ทิศทาง คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิต ดังนี ้
1) บัณฑิตไทยมีสมรรถนะและทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีขีดความสามารถในระดับ
สากล สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในสาขาอาชีพต่างๆ
2) บัณฑิตไทยมีคณ
ุ ลักษณะความเป็ นพลเมืองไทย และพลเมืองโลก
3) บัณฑิตไทยเก่งทังวิ
้ ชาการและวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาการและวิชาชีพ อีกทัง้
สามารถพัฒนาขีดความสามารถในระดับสากล มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล คิด
อย่างมีวิจารณญาณ และมีทกั ษะหลายด้ านเพื่อการดารงชีวิต
สุรินทร์ พิศสุวรรณ (2556) กล่าวถึงปั ญหาการศึกษาไทยที่ด้อยความสามารถในการแข่งขันระดับ
โลก โดยอ้ างข้ อมูลจาก องค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (World Economic Forum: WEF) ที่เสนอรายงาน
ผลการศึกษาด้ านความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Report 2013-2014)
ชี ้ให้ เห็นว่า คุณภาพการศึกษาระดับพื ้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาของไทยอยู่รัง้ ท้ ายใน
ภูมิ ภ าคอาเซี ยน เป็ นคุณ ภาพต่าอย่างผิ ดปกติ ที่ สะท้ อนถึงความไม่เชื่ อถื อและการไม่ยอมรับคุณ ภาพ
การศึกษาของไทยโดยรวม อันจะกระทบต่อความเชื่อมัน่ ด้ านอื่นๆของประเทศในอนาคตด้ วย โดยกล่าวถึ ง
เหตุผลว่า มาจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ความไม่ต่อเนื่องในนโยบาย ระบบราชการที่ซบั ซ้ อน
และขาดประสิทธิ ภาพ การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น และระบบพรรคพวก เส้ นสาย ทาให้ ความเชื่อมัน่ ต่อสถาบัน
สาธารณะของไทยต่าลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ
งบประมาณการศึกษาของไทยในปี 2556 มีมลู ค่ากว่า 5 แสนล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละมากกว่า 20
ของงบประมาณแผ่ น ดิ น มี บุ ค ลากรเฉพาะในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกื อ บห้ าแสนคน มี อ าจารย์
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ระดับอุดมศึกษามากกว่าห้ าหมื่นคน แต่ผลสารวจทักษะความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษของคนไทย
ยังรัง้ ท้ าย แม้ ภาษาจะเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการแข่งขันบนเวทีในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก แต่
ในปี 2555 ดัช นี วัด ระดับ ความรู้ ทางภาษาอัง กฤษ (Education First English Proficiency Index- EPI)
ของคนไทยอยู่ในลาดับ 53 จาก 54 ประเทศที่สารวจ ดีกว่าประเทศลิเบียที่อยู่ในภาวะสงครามกลางเมื อง
ทังที
้ ่กฎบัตรอาเซียนกาหนดว่าภาษาอังกฤษ คือ ภาษาใช้ งานของอาเซียน เอกสารทุกชิ ้น การประชุมทุก
ครัง้ การต่อรองทุกเรื่ องต้ องใช้ ภาษาอังกฤษเท่านัน้ การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเท่านันที
้ ่จะประกันความเชื่อมัน่
ของชาวโลกต่อบทบาทของไทยในอนาคตได้

5. การจัดการศึกษาเพื่อเผชิญสิ่งท้ าทายในอนาคตและเสริมสร้ างความเป็ นอาเซียน

สิ่งท้ าทายในอนาคตและการเสริ ม สร้ างความเป็ นอาเซียนในส่วนของการจัดการศึกษาสาหรับ
เยาวชนนัน้ ควรให้ ความรู้ในด้ านวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้ าน ความท้ าทายบัณฑิตใหม่
ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ
ในส่วนของครู ควรพัฒนา ในด้ านเนื ้อหาและเทคนิคการสอน การเสริ มสร้ างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในการกาหนดครู อาเซียนที่มีจรรยาบรรณและกรอบมาตรฐานร่ วมกันสาหรับครู รวมทัง้
พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน กรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
จากการสารวจทัศนคติและการตระหนักรู้ เกี่ ยวกับอาเซียน ใช้ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 2,170 คน
จากมหาวิทยาลัยชันน
้ าในอาเซียน 10 ประเทศ แสดงให้ เห็นว่า นักศึกษาไทยมีความรู้และทัศนคติ รวมทัง้
การตระหนักรู้ เกี่ ยวกับอาเซียนในระดับต่า เมื่อเทียบกับนักศึกษาชาติอื่น มีเพียงร้ อยละ 68 ที่ค้ นุ เคยกับ
อาเซียน และร้ อยละ 27.5 เท่านันที
้ ่มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเป็ นอันดับสุดท้ าย (ชัชชล อัจนากิตติ, 2555)
การฝึ กทักษะด้ านภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องที่ได้ รับการอภิปรายมานาน แต่ที่ไม่ได้ กล่าวถึงมากนัก คือ
นิสัยของคนไทย ที่ มักไม่กล้ าตัดสินใจ ไม่สามารถดูแลตัวเอง ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ ไขปั ญ หา
ทางานเป็ นทีม ตรงต่อเวลา และมีระเบียบวินยั ซึง่ จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพในต่างแดน
ผลจากการสารวจพบว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่มีปัญหาเรื่ องการใช้ เทคโนโลยี เนื่องจากเติบโตมากับการ
สื่อสารสมัยใหม่ที่เข้ าถึงง่าย รวดเร็ ว เป็ นคนกล้ าแสดงออก คิดเร็ ว ทาเร็ ว แต่ข้อเสียคือ พูดไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่มี
ความอดทน รอไม่เป็ น ขาดการจัดระบบความคิด และระเบียบในการใช้ ชีวิต
บัณฑิตไม่ควรรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลฝ่ ายเดียว แต่ต้องวิเคราะห์จดุ แข็งและจุดอ่อนของตัวเอง
จากการสารวจจุดแข็งและจุดอ่อนของแรงงานไทยในทัศนะนายจ้ าง ชี ้ให้ เห็นว่า จุดแข็งของแรงงานไทย คือ
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ฝึ กฝนได้ เรี ยนรู้ง่าย มีความสุภาพอ่อนน้ อม ไม่ก้าวร้ าว ส่วนจุดอ่อน คือ ขาดการฝึ กอบรมที่เพียงพอ ขาด
ทักษะที่เป็ นมาตรฐานและระเบียบในการทางาน
จีระ หงส์ลดารมภ์ (2555) กล่าวถึงการพัฒ นาคุณภาพของทุนมนุษย์ไทยที่รองรับการก้ าวสู่การ
เปิ ดเสรี อาเซียนในปี 2015 ต้ องมองเป็ นภาพยุทธศาสตร์ เดียวกัน หัวใจสาคัญอยู่ที่คณ
ุ ภาพของทุนมนุษย์
ว่า สามารถแข่ งขันหรื อไม่ สิ่ งแรกที่ ทุนมนุษย์ ต้องมี เป็ นพื น้ ฐานคือ สมองของมนุษย์ ที่สามารถคิดเรื่ อง
สร้ างสรรค์ต่างๆได้ ทุนมนุษย์ สาคัญ ที่ สุด แต่ประเทศไทยสนใจทุนมนุษย์ น้อยที่สุด ทัง้ ที่ทุนมนุษ ย์ช่วย
พัฒนาประเทศไทยได้ มาก
ทุนหมายถึง การได้ มาโดยที่ต้องเสียไป ทุนในโลกมีอยูส่ ี่ชนิด ได้ แก่
1) คน ทุนมนุษย์คือการลงทุนทางปั ญญา
2) เงิน ทุนทางการเงิน คือ การออม
3) เทคโนโลยี เช่น เครื่ องจักร ไอโฟน
4) ทรัพยากรธรรมชาติ
การจะเป็ นทุนมนุษย์ได้ ต้องลงทุน การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ คือ คิดเป็ น วิเคราะห์เป็ น โลกในอนาคต
เปลี่ยนแปลงเร็ วและคาดไม่ถึง เราต้ องสามารถบริ หารการเปลี่ยนแปลงได้ นักศึกษาต้ องไม่เรี ยนเพื่อวันนี ้
เท่านัน้ แต่ต้องสามารถจัดการกับสิ่งที่คาดไม่ถึง นักศึกษาต้ องไม่หยุดการเรี ยนรู้ ไม่ใช่แค่จบปริ ญญา แต่
ต้ องมีทนุ ทางปั ญญา การพัฒนาคนต้ องพัฒนาทังชี
้ วิต

6. การเตรี ยมความพร้ อมของบัณฑิตก่ อนเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรี ยมความพร้ อมของบัณฑิตก่อนเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ควรพิจารณาความสามารถและ
ทักษะในด้ านต่างๆ คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พึงประสงค์ในประชาคมอาเซียน คุณลักษณะบัณฑิตไทยยุค
ใหม่ และคุณธรรมของเยาวชน
6.1 ความสามารถและทักษะในด้ านต่ างๆ
ความสามารถและทักษะในด้ านต่างๆ ที่บณ
ั ฑิตควรมีเพื่อเตรี ยมพร้ อมก่อนเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ที่สาคัญ เช่น
การคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสร้ างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา การมองอนาคต
1) ความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์ การรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ และไอซีที
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2) การรู้เท่าทันข้ อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ
3) ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาที่สาม เพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผล
4) ความเข้ าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับฟั ง ความเข้ าใจ
และการตอบสนอง
5) การเป็ นผู้นา การทางานร่วมกับผู้อื่น การนาเสนอผลงาน
6) การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7) ความกระตือรื อร้ น
8) ความสามารถในการเรี ยนรู้
9) ความรับผิดชอบ
10) ทักษะนวัตกรรม
11) ทักษะชีวิต
6.2 คุณลักษณะบัณฑิตไทยยุคใหม่
คุณลักษณะบัณฑิตไทยยุคใหม่ มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ (จดหมายข่าว สกอ. 2254) คือ
ด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และด้ านบุคลิก อุปนิสยั
6.2.1 ด้ านความรู้
1) เป็ นผู้มีหลักคิดทางวิชาการในศาสตร์ ที่ศกึ ษา และสามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์ อื่นที่
เกี่ยวข้ อง
2) สามารถหาความรู้เพิ่มเติม มีนิสยั ใฝ่ รู้
3) สามารถประยุกต์ความรู้ให้ เหมาะสมกับบริบททางสังคม
4) มีความเท่าทันในความเคลื่อนไหวและความก้ าวหน้ าในศาสตร์ ที่ตนศึกษา
6.2.2 ด้ านทักษะ
1) มีความเป็ นนักคิด มีกระบวนการคิด วิจารณญาณ คิดเชิงบวก และสร้ างสรรค์ อีกทังมี
้ การ
ตีคา่ และใช้ ข้อมูลอย่างสมเหตุผล ที่สาคัญสุดคือ การคิดเชิงสร้ างสรรค์และการแก้ ปัญหา
2) มีทกั ษะการดารงชีวิตและประกอบอาชีพ สามารถใช้ วิจารณญาณในการรับข้ อมูลข่าวสาร
สามารถปรับตัวได้ ดีในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
3) มีทกั ษะการเรี ยนรู้นวัตกรรมใหม่
4) มีทกั ษะการสืบหาข้ อมูล การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี รวมทังการเรี
้
ยนรู้ผา่ นสื่อต่างๆ
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5) สามารถบริ หารจัดการและเป็ นผู้ประกอบการ
6) สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้ ทัง้ ที่มี ความคิดและวัฒ นธรรมต่าง อีกทัง้ มีทักษะในการ
จัดการความขัดแย้ ง และทักษะการทางานเป็ นทีม สร้ างความร่วมมือระหว่างการทางานได้
7) มีทกั ษะการเป็ นผู้นา โดยเฉพาะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
6.2.3 ด้ านบุคลิก อุปนิสัย
1) มี ค วามเป็ นพลเมื อ งดี ข องภู มิ ภ าคและโลก และมี ค่า นิ ย มที่ ถูก ต้ อ งทัง้ ด้ า นสัง คมและ
มนุษยธรรม
2) มี ค วามเข้ า ใจในวัฒ นธรรมข้ า มชาติ (cross-cultural understanding) เคารพและเห็ น
คุณค่าในความแตกต่างหลากหลาย
3) เป็ นผู้มีจริ ยธรรมและค่านิยมอันดีงามอยู่ในพื ้นฐานจิตใจ เช่น การมีจิตอาสา การมีวินยั ใน
ตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนน้ อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดาเนินชีวิต
6.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (มคอ.)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ให้ ความสาคัญด้ าน
1) คุณธรรม จริยธรรม
1)
การรับ ผิ ดชอบต่อตนเอง สัง คม วิช าชี พ และมี ค วามตระหนัก ต่อ
ประโยชน์สว่ นรวม
2)
การเคารพกฏ ระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ
3)
การมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริ ต เสียสละ มีความเป็ น
กลางและเที่ยงตรง
4)
การเคารพและรั บ ฟั ง ความคิด เห็ น ของผู้อื่น เคารพในคุณ ค่าและ
ศักดิศ์ รี ของความเป็ นมนุษย์
2) ความรู้
3) ทักษะทางปั ญญา
1)
มี ค วามสามารถสื บค้ น วิเคราะห์ ประเมิ น ข้ อมูล และสรุ ปผลเพื่ อ
นาไปใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนางานทางนิเทศศาสตร์
2)
มีทกั ษะในการคิดเป็ นระบบ มีเหตุผลและมีวิจารณญาณ
3)
มีความสามารถประยุกต์ความรู้สกู่ ารปฏิบตั ิ
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มีทกั ษะที่จาเป็ นตามวิชาชีพและทักษะที่มีความเฉพาะในวิชาชีพ
นิเทศศาสตร์
4) ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
2) มีความสามารถในการเป็ นผู้นาหรื อผู้ร่วมงานที่ดี มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม
และการประสานงานกับบุคคล/กลุม่ ในระดับต่างๆได้
4)

3) มีความสามารถในการนาเสนอประเด็นและแนวทางการแก้ ปัญหาอย่าง
เหมาะสม เพื่อประสานและลดความขัดแย้ งในสังคม
4) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู้ทงของตนเองและของวิ
ั้
ชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
5) มีมนุษยสัมพันธ์และเข้ าใจวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่มีความหลากหลาย
5) ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้ องพัฒนา
2) สามารถสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้ รูปแบบของการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม
3) สามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสม
6.4 คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ ในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ในประชาคมอาเซียน 7 ข้ อ (ชัชชล อัจนากิตติ 2555) ได้ แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทักษะและความสามารถใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้ าน ทังด้
้ านวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์
การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน เรี ยนรู้กฎระเบียบของอาเซียน
การพัฒนาทักษะฝี มือ จนสามารถปรับตัวเข้ ากับมาตรฐานการทางานที่เป็ นสากล
การพัฒนาความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับกระบวนทัศน์การเรี ยนรู้ในการพัฒนาศักยภาพรอบด้ าน
การสร้ างความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับคนต่างวัฒนธรรม

http://e-jodil.stou.ac.th
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

6.5 คุณธรรมของเยาวชนไทย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ “สวนดุสิตโพล”
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สารวจความคิดเห็นของนักเรี ยน/นักศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษา ครูอาจารย์
และผู้ปกครอง จากทั่วประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างจากจังหวัดต่างๆ ที่เป็ นตัวแทนของภูมิภาค จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้ สิน้ 2,788 คน ทัง้ นักเรี ยน ผู้บริ หาร ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม
2550 กรณี ภาวะวิกฤตคุณธรรมของเยาวชนไทย ที่ทกุ ฝ่ ายควรร่วมมือกันแก้ ไข เน้ น “คุณธรรมนาความรู้ ”
เป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยแก้ ไขวิกฤตของเยาวชนไทย จากผลสารวจพบ 5 พฤติกรรมของเยาวชนไทยที่สงั คม
พึงตระหนัก สาหรับ 10 คุณธรรมของเยาวชนไทยที่ “ควรเร่งสร้ าง/ปลูกฝั ง” (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 2550)
คือ
1) ความมีระเบียบวินยั
2) ความซื่อสัตย์
3) ความขยันหมัน่ เพียร
4) ความมีน ้าใจ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
5) ความสุภาพ มีสมั มาคารวะ
6) ความกตัญญู
7) มีจิตสานึกที่ดี
8) ความสามัคคี
9) ความมีเหตุผล
10) การเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
จากวรรณกรรมที่ กล่าวข้ างต้ น ชี ใ้ ห้ เห็ นถึ งกลไกการจัด การศึก ษาในการขับ เคลื่ อ นประชาคม
อาเซียนที่เผชิญสิ่งท้ าทายมากมาย ในส่วนของประเทศไทยนัน้ บัณฑิตไทยควรเป็ นปั จจัยสาคัญในการมี
ส่วนช่วยขับเคลื่อนดังกล่าว งานวิจยั นี ้มุ่งศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ในบริบทอาเซียน ตาม
ความคิดเห็นของผู้ให้ ข้อมูลที่มีอาชีพอาจารย์ ครู และนักศึกษา
วัตถุประสงค์
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ในบริ บทของอาเซียน
2. ให้ ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตไทยที่ พงึ ประสงค์ในบริ บทอาเซียน
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นิยามศัพท์
คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะจาเป็ นที่บณ
ั ฑิตไทยควรมีในสภาพแวดล้ อมของความเป็ นอาเซียน
ทังในด้
้ านลักษณะภายในทางความคิด บุคลิกภาพ และลักษณะภายนอกที่แสดงให้ เห็นได้
บัณฑิตไทย หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยในระดับปริ ญญาตรี
และสูงกว่า
บริ บ ทอาเซี ย น หมายถึง ความเป็ นประชาคมอาเซี ยนจากการรวมตะวของชนชาติต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ ได้ แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย
และเวียตนาม ตามกาหนดในปี พ.ศ. 2558
ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับจากการวิจัย
สถาบันการศึกษาที่มีพนั ธกิจสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพสู
สังคม รวมทัง้ ผู้เกี่ ยวข้ องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับ อุดมศึกษาที่ จัดการเรี ยนการสอนแก่
นัก ศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี แ ละสูง กว่า สามารถใช้ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ไปประกอบการพิ จ ารณาโดยควรให้
ความสาคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ลักษณะที่สามารถดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ อย่างเหมาะสม
มีความรู้ ความเข้ าใจ ความรู้ เท่าทันในความแตกต่างของสังคมอาเซียนทางมิติต่างๆ และสามารถนาพา
สังคมไทยให้ ก้าวไปในขณะเดียวกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลประกอบด้ วย อาจารย์ ครู นักศึกษา จานวน 74
คน เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้ วย 1. แบบสอบถามปลายเปิ ด 2. แบบสนทนากลุม่ (focus group)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ วิธีการแจกแบบสอบถามแก่กลุม่ ตัวอย่างทุกคน จานวน 74 คน โดยให้
กลุม่ ตัวอย่างเขียนตอบคาถามในแบบสอบถามปลายเปิ ด และผู้วิจยั รอรับกลับ ในกลุ่มตัวอย่างจานวนนี ้
ผู้วิจยั ยังใช้ การสนทนากลุม่ 3 กลุม่ กับกลุม่ ตัวอย่างอีกจานวน 30 คน (จากทังหมด
้
74 คน) ผู้ให้ ข้อมูล
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างกว้ างขวาง เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ในบริ บท
อาเซียน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ การรวบรวมรอยความถี่ที่กลุม่ ตัวอย่างตอบ ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างแต่ละคน
สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้ หลากหลาย รวมทังการใช้
้
การพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive
analysis) ข้ อมูลทังหมด
้
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ผลการวิจัย
กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลจานวน 74 คน ประกอบอาชีพครู 42 คน ในจังหวัดนนทบุรีและฉะเชิงเทรา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 22 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 9 คน และอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัย
1 คน ผู้ให้ ข้อมูลทังหมดแสดงทั
้
ศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ในบริบทอาเซียน
อย่างกว้ างขวาง ความคิดเห็นทังหมดรวมจ
้
านวนได้ 274 ความถี่ โดยที่ทงหมดสอดคล้
ั้
องกันตามประเด็นที่
แสดงในตาราง ตามจานวนความถี่จากมากไปน้ อย ดังต่อไปนี ้
คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ ในบริบทอาเซียน
ผู้ให้ ข้อมูล 74 คน แสดงความคิดเห็นด้ วยจานวน 274 ความถี่*

คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ ในบริบทอาเซียน

ความถี่

1. มีความรู้เท่าทัน รอบรู้ขา่ วสารอาเซียน เข้ าใจความแตกต่างระหว่างประเทศไทย
กับอาเซียนในด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์
และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้ อด้ อยของไทยในการเข้ าสูอ่ าเซียน การคิดของ
อาเซียนต่อประเทศไทย มองอาเซียนได้ ทะลุปรุโปร่ง ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
มีทศั นคติที่ดีในด้ านเชื ้อชาติ ศาสนาทังต่
้ อตนเองและต่อประเทศเพื่อนบ้ าน เท่า
ทันความต้ องการของตลาดอย่างได้ มาตรฐาน ทันสมัย และเป็ นสากล

77

2. มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริ ต กตัญญูร้ ูคณ
ุ

36

3. ใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนได้ ทังฟั
้ ง พูด อ่าน และเขียน

34

4. ตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์ความเป็ นไทย แสดงความเคารพในขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีคา่ นิยมที่ดี พอเพียง ประหยัด บุคลิกภาพ วางตัวเหมาะสม พูดอย่าง
มีสมั มาคารวะ จรรยามารยาท ใช้ ภาษาไทยถูกต้ อง

33

5. กระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ ใฝ่ รู้ ขยัน รับผิดชอบ อดทน มุมานะ มุง่ มัน่ สู้งาน
ตังใจท
้ างาน กล้ าแสดงออก และมีวินยั

31

6. มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิสมั พันธ์ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อัธยาศัย ไมตรี เอื ้ออาทร โอบอ้ อมอารี มีน ้าใจ เคารพ
ตนเองและผู้อื่น พัฒนาตน คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน รัก

29
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คุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พงึ ประสงค์ ในบริบทอาเซียน
สิ่งแวดล้ อม เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามัคคี ทางานเป็ นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ
ประณีต
7. มีทกั ษะในชีวิตและการทางาน สามารถเข้ าใจการเปลี่ยนแปลง พร้ อมรับมือ
และสามารถปรับตัวในบริบทอาเซียน มีทกั ษะทางปั ญญา เหตุผล สามารถคิด
วิเคราะห์ มีวิสยั ทัศน์ สามารถสร้ างความรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ ในในการแก้ ไข
ปั ญหา
8. มีทกั ษะทางตัวเลขและไอที

ความถี่

20

14

* กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนตอบได้มากกว่าหนึ่งประเด็น

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่า ผู้ให้ ข้อมูลแสดงความคิดเห็นในจานวนมากที่สุด (77 ความถี่ ) ที่
ระบุว่า บัณ ฑิตไทยควรมีคุณ ลักษณะในด้ านความรู้ เท่าทัน รอบรู้ ข่าวสารอาเซียน เข้ าใจความแตกต่าง
ระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้ านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
กฎระเบี ยบ รู้ ข้ อดี แ ละข้ อ ด้ อยของไทยในการเข้ าสู่อาเซี ย น การคิด ของอาเซี ย นต่อ ประเทศไทย มอง
อาเซียนได้ ทะลุปรุโปร่ง ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง มีทศั นคติที่ดีในด้ านเชื ้อชาติ ศาสนาทังต่
้ อตนเองและ
ต่อประเทศเพื่อนบ้ าน เท่าทันความต้ องการของตลาดอย่างได้ มาตรฐาน ทันสมัย และเป็ นสากล
ความคิดเห็นจานวนรองลงมา (36 ความถี่ ) แต่เป็ นจานวนความถี่ที่ต่างมากจาความถี่อนั ดับแรก
ระบุวา่ บัณฑิตไทยควรมีคณ
ุ ลักษณะในด้ านมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม จิตใจดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูร้ ูคณ
ุ
ความคิดเห็นด้ วยความถี่ อันดับสาม (34 ความถี่ ) ระบุว่า บัณ ฑิตไทยควรใช้ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียนได้ ทังฟั
้ ง พูด อ่าน และเขียน
ความคิดเห็นด้ วยความถี่อันดับสี่ (33 ความถี่ ) ระบุว่า บัณฑิตไทยควรตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์
ความเป็ นไทย แสดงความเคารพในขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่านิยมที่ดี พอเพียง ประหยัด บุคลิกภาพ
วางตัวเหมาะสม พูดอย่างมีสมั มาคารวะ จรรยามารยาท ใช้ ภาษาไทยถูกต้ อง
ความคิดเห็นด้ วยความถี่อนั ดับห้ า (31 ความถี่) ระบุว่า บัณฑิตไทยควรกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้
ใฝ่ รู้ ขยัน รับผิดชอบ อดทน มุมานะ มุง่ มัน่ สู้งาน ตังใจท
้ างาน กล้ าแสดงออก และมีวินยั
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ความคิ ด เห็ น ด้ ว ยความถี่ อัน ดับ หก (29 ความถี่ ) ระบุ ว่ า บัณ ฑิ ต ไทยควรมี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์
ปฏิสมั พันธ์ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตอาสา อัธยาศัย ไมตรี เอื ้ออาทร
โอบอ้ อมอารี มีนา้ ใจ เคารพตนเองและผู้อื่น พัฒ นาตน คานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รัก
สิ่งแวดล้ อม เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามัคคี ทางานเป็ นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ ประณีต
ความคิดเห็นด้ วยความถี่อนั ดับเจ็ด (20 ความถี่) ระบุว่า บัณฑิตไทยควรมีทกั ษะในชีวิตและการ
ทางาน สามารถเข้ าใจการเปลี่ยนแปลง พร้ อมรับมือ และสามารถปรับตัวในบริ บทอาเซียน มีทักษะทาง
ปั ญญา เหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสยั ทัศน์ สามารถสร้ างความรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ ในในการแก้ ไข
ปั ญหา
ความคิดเห็นด้ วยความถี่อนั ดับสุดท้ าย ซึ่งมีจานวนน้ อยที่สดุ (14 ความถี่ ) ระบุ บัณฑิตไทยควรมี
ทักษะทางตัวเลขและไอที

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ ข้อสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพเป็ นอาจารย์ ครู และนักศึกษาทังในระดั
้
บ
ปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษาต่างให้ ความสาคัญกับคุณลักษณะของบัณฑิตไทยในด้ าน 1) ลักษณะภาย
ในทางความคิด 2) บุคลิกภาพ และ 3) ลักษณะภายนอกที่แสดงให้ เห็นได้ ดังนี ้
ลักษณะภายในทางความคิด ประกอบด้ วย ข้ อ 1, 2, 7 ตามตารางข้ างต้ น คือ การมีความรู้ เท่า
ทัน รอบรู้ ข่าวสารอาเซียน เข้ าใจความแตกต่างระหว่างประเทศไทยกับอาเซียนในด้ านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และกฎระเบียบ รู้ข้อดีและข้ อด้ อยของไทยในการเข้ าสูอ่ าเซีย น
การคิดของอาเซียนต่อประเทศไทย มองอาเซียนได้ ทะลุปรุ โปร่ง ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง มีทศั นคติที่ดี
ในด้ านเชือ้ ชาติ ศาสนาทัง้ ต่อตนเองและต่อประเทศเพื่ อนบ้ าน เท่าทันความต้ องการของตลาดอย่างได้
มาตรฐาน ทัน สมัย และเป็ นสากล (ข้ อ 1) รวมทัง้ การมี คุณ ธรรมจริ ยธรรม จิ ต ใจดี ง าม ซื่ อสัต ย์ สุจ ริ ต
กตัญ ญูร้ ู คุณ (ข้ อ2) ตลอดจนการมีทักษะในชีวิตและการทางาน สามารถเข้ าใจการเปลี่ยนแปลง พร้ อม
รับมือ และสามารถปรับตัวในบริ บทอาเซียน มีทกั ษะทางปั ญญา เหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ มีวิสยั ทัศน์
สามารถสร้ างความรู้ และนาไปประยุกต์ใช้ ในในการแก้ ไขปั ญหา (ข้ อ7)
บุ คลิก ภาพ ประกอบด้ วย ความตระหนัก รักชาติ อนุรักษ์ ความเป็ นไทย แสดงความเคารพใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่านิยมที่ดี พอเพียง ประหยัด บุคลิกภาพ วางตัวเหมาะสม พูดอย่างมีสัมมา
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คารวะ จรรยามารยาท ใช้ ภ าษาไทยถูก ต้ อ ง (ข้ อ 4) และความกระตื อ รื อ ร้ นในการเรี ย นรู้ ใฝ่ รู้ ขยัน
รับผิดชอบ อดทน มุมานะ มุง่ มัน่ สู้งาน ตังใจท
้ างาน กล้ าแสดงออก และมีวินยั (ข้ อ 5)
ลักษณะภายนอกที่แสดงให้ เห็น ประกอบด้ วยการใช้ ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนได้ ทังฟั
้ ง
พูด อ่าน และเขียน (ข้ อ 3) รวมทัง้ การมีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ มีจิ ตอาสา อัธยาศัย ไมตรี เอือ้ อาทร โอบอ้ อมอารี มี นา้ ใจ เคารพตนเองและผู้อื่น
พัฒ นาตน คานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน รักสิ่งแวดล้ อม เป็ นผู้น าและผู้ตามที่ ดี สามัคคี
ทางานเป็ นทีมได้ ละเอียด รอบคอบ ประณีต (ข้ อ 6) และการมีทกั ษะทางตัวเลขและไอที (ข้ อ 8)
วรรณกรรมในอดีตกล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อเผชิญสิ่งท้ าทายในอนาคตและเสริ มสร้ างความ
เป็ นอาเซี ย น ว่ า จ าเป็ นต้ องให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ เยาวชนในด้ านก าเนิ ด อาเซี ย น นโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการก่อตังอาเซี
้
ยน ประโยชน์จากการรวมตัวกันของสมาชิกอาเซียน โดยให้ ความสาคัญกับ
ทฤษฎี ทุน เพื่ อ การพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ในยุค โลกาภิ วัต น์ 5 ประการ ที่ ก ล่า วถึ ง ทุน แห่ ง ความคิ ด
สร้ างสรรค์ ทุนทางความรู้ ทุนทางนวัตกรรม ทุนทางอารมณ์ และทุนทางวัฒนธรรม
ผู้ให้ ข้อมูลในงานวิจัยนีย้ งั แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้ องกั บข้ อมูลคุณลักษณะบัณฑิตไทยที่พึง
ประสงค์ และการเตรี ย มความพร้ อมของบัณ ฑิ ต ก่ อ นเข้ าสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในด้ า น ทั ก ษะและ
ความสามารถการใช้ ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน มีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้ าน
ทัง้ ด้ านวัฒ นธรรมและประวัติศาสตร์ ติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับ อาเซี ยน เรี ยนรู้ กฎระเบี ยบของอาเซีย น
พัฒนาทักษะฝี มือ จนสามารถปรับตัวเข้ ากับมาตรฐานการทางานที่เป็ นสากล พัฒนาความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปรับกระบวนทัศน์ การเรี ยนรู้ ในการพัฒ นาศักยภาพรอบด้ าน ตลอดจนสร้ าง
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับคนต่างวัฒนธรรม ตลอดจนความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการใช้ ภ าษาอังกฤษ หรื อภาษาที่สาม การคิดเชิงวิเคราะห์ การนาเสนอ
ผลงาน การท างานร่ วมกับ ผู้อื่น การรับ ฟั ง ความเข้ าใจ และการตอบสนอง การปรับ ปรุ ง พัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง การมีความกระตือรื อร้ น มีความสามารถในการเรี ยนรู้ และมีความรับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากล่าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตไทยยุคใหม่ ว่ามีองค์ประกอบ
สาคัญ 3 ประการ คือด้ านความรู้ ด้ านทักษะ และด้ านบุคลิก อุปนิสยั ข้ อมูลนี ้สอดคล้ องกับความคิดเห็น
ของผู้ให้ ข้อมูลในงานวิจยั นี ้เช่นเดียวกัน นอกจากนี ้คุณธรรมที่ พึงประสงค์ของเยาวชนไทยทัง้ 10 ประการก็
สอดคล้ องกั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ให้ ข้ อมู ล เช่ น เดี ย วกั น ว่ า บัณ ฑิ ต ไทยควรมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สัต ย์
ขยันหมั่นเพี ยร มี นา้ ใจ เอื อ้ เฟื ้อเผื่อแผ่ สุภ าพ มีสัม มาคารวะ กตัญ ญู มี จิ ตสานึกที่ ดี สามัคคี มี เหตุผล
รวมทังเห็
้ นแก่ประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตน
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เมื่ อพิ จ ารณาผลการเรี ยนรู้ ของบัณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาแห่งชาติ
(มคอ.) 5 ประการ ได้ แก่ คุณธรรม จริ ยธรรม ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้
ว่า กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลมีความคิดเห็นสอดคล้ องกัน
ผู้ให้ ข้อมูลยังแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้ องกับข้ อมูลเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ แก่ ทักษะ
การทางาน ทักษะนวัตกรรม ทักษะชีวิต การสื่อสารที่มีประสิทธิผลทังการอ่
้
าน การนาเสนอ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ทักษะการคิด เชิงสร้ างสรรค์ เชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา การมองอนาคต ความ
เข้ าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น การเป็ นผู้นา การรู้เท่าทันข้ อมูลสารสนเทศ การ
รู้เท่าทันสื่อ และการรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ และไอซีที
จากข้ อมูลในอดีตและผลการวิจยั นี ้อภิปรายได้ ว่า เยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็ นกาลังสาคัญของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ควรแสดงความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ รักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันเป็ นมรดกสาคัญที่ควร
ได้ รับการสนับสนุนเพื่อไม่ให้ เลือนหายไปกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ทังในทางที
้
่เหมาะสมและไม่เ หมาะสม
เอกลักษณ์ อนั ดีงามของวิถีไทยเป็ นสิ่งที่บณ
ั ฑิตไทยและสังคมไทยควรอนุรักษ์ สามารถประพฤติ
ปฏิบตั ิตนอย่างมีจรรยามารยาท มีสมั มาคารวะ มีความสุภาพอ่อนน้ อม ในขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้ ชีวิต
อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายของอาเซียนด้ วยความเชื่อมัน่ และเด็ดเดี่ ยว หากเราสามารถ
ประยุกต์ความเป็ นไทยเข้ ากับคุณธรรมจริ ยธรรม เราจะเป็ นคนไทยที่มีความดีงามทังทางกาย
้
วาจา และใจ
สิ่งสาคัญลาดับถัดไปคือ ภาษาและการสื่อสาร เพราะการทางานร่วมกันจาเป็ นต้ องใช้ การสื่อสารที่
ต่างเข้ าใจกันและกัน ซึ่งต้ องใช้ ภาษาเป็ นสื่อกลาง ภาษาที่ใช้ ในกลุ่มอาเซียนจาเป็ นต้ องเป็ นภาษาที่ทุก
ประเทศเข้ าใจร่วมกัน บัณฑิตไทยจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้ภาษาที่สามารถใช้ เป็ นสื่อกลางในภูมิภาคอาเซียนได้
เป็ นอย่างดี อาทิ ภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช้ อย่างแพร่ หลายในอาเซียน ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาเป็ น
สิ่งจาเป็ นในการเข้ าถึงความเป็ นชนชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก ทังใน
้
ด้ านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสื่อสาร
ได้ อีกทังภาษายั
้
งสามารถใช้ เป็ นสื่อช่วยลดปั ญหาที่เกิดจากความขัดแย้ งและความแตกต่างทางความคิด
ได้
การเปิ ดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ให้ ความสาคัญกับ 3 เสาหลักในด้ านการเมืองและความ
มั่น คง เศรษฐกิ จ สัง คมและวัฒ นธรรมนัน้ ประชาชนทุก คนในภูมิ ภ าคควรมี ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ตระหนักในความสาคัญ ของการหลอมรวมระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิ ภ าค ในส่วนของประเทศไทย
ประชาชนทุกคนควรให้ ความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวด้ วย บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ควรมี
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คุณลักษณะที่สามารถชี ้นาและเป็ นกาลังสาคัญในการนาพาประเทศไทยให้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่าง
เชื่อมัน่ และภาคภูมิ
การบริ หารจัดการในสถาบันการศึกษา ควรให้ ความส าคัญ กับนโยบายดังกล่าว โดยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ ครูและบุคลากรการศึกษา สามารถพัฒนาด้ านเนื ้อหาและเทคนิคการสอน การเสริ มสร้ างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการกาหนดครูอาเซียนที่มีจรรยาบรรณกรอบมาตรฐานร่วมกันสาหรับครู
รวมทังพั
้ ฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอน กรอบมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ ายในสังคมต้ องให้ ความร่วมมือในการทางาน จาเป็ นต้ องยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด ต้ อ งใจเย็ น สุขุม รอบคอบ สามารถวิเคราะห์ วินิ จ ฉัย ข้ อดี และข้ อ ด้ อยของตน สามารถ
มองเห็นโอกาสในการสร้ างความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน สร้ างความร่ วมมือในด้ านความมั่นคงของภูมิ ภาค
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ความเข้ าใจในวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกัน
และกัน แม้ จะมีความแตกต่างและความหลากหลายของแต่ละชนชาติ
การเตรี ย มตัวเข้ าสู่สังคมอาเซี ย นตามกาหนดการในปี 2558 จ าเป็ นที่ ทุกภาคส่วนทัง้ ในระดับ
ปั จเจกและระดับต่างๆ ต้ องตื่น ตัว และตระหนักในความสาคัญและความจาเป็ น มิฉะนัน้ จะไม่สามารถ
ด าเนิ น ชี วิ ต และประกอบอาชี พ ในสัง คมอาเซี ย นได้ อ ย่ า งรู้ ทัน โดยต้ อ งไม่ ต กเป็ นฝ่ ายเสี ย เปรี ย บ ใน
ขณะเดียวกัน ก็สามารถใช้ ชีวิตท่ามกลางชนชาติที่มีความแตกต่างหลากหลายได้
สิ่งที่บณ
ั ฑิตไทยและทุกคนควรรู้คือเรื่ องราว ความเป็ นมาของอาเซียน กาเนิดอาเซียน สิ่งท้ าทายใน
การเข้ าสู่ความเป็ นอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ รับการยอมรับจากชาติต่างๆใน
อาเซียนให้ เป็ นภาษากลางที่ทกุ ชาติในอาเซียนใช้
บัณ ฑิตไทยและคนไทยส่วนใหญ่ ยังขาดทักษะและความชานาญในการใช้ ภาษาอังกฤษ และที่
สาคัญ ยิ่งอีกประการหนึ่งคือภาษาอาเซียน ชนชาติอาเซี ยนส่วนใหญ่ ร้ ู และเข้ าใจภาษาไทยจนสามารถ
สื่อสารกับคนไทยด้ วยภาษาไทยได้ แต่คนไทยส่วนใหญ่ยงั ไม่เข้ าใจภาษาอื่นยกเว้ นภาษาไทย
บัณฑิตไทยยังต้ องมีคุณธรรมจริ ยธรรม รักชาติ อนุรักษ์ ความเป็ นไทย กระตือรื อร้ นในการใฝ่ รู้ ใฝ่
เรี ย น มี ม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ มี ทัก ษะชี วิ ต ในการท างาน รวมทัง้ ทางตัว เลขและไอที ซึ่ ง ล้ ว นสอดคล้ อ งกับ
คุณ ลักษณะของผู้เรี ยนตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุด มศึก ษาที่ ระบุคุณ สมบัติในด้ านความมี
คุณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญญา ความรั บ ผิ ด ชอบ การสื่ อ สารระหว่ า วงบุ ค คล และ
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทักษะทางไอที
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สถาบันการศึกษาซึง่ มีพนั ธกิจสาคัญในการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การ
ทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ควรให้ ความสาคัญในเรื่ องต่างๆดังกล่าว โดยให้ ความสาคัญเชิงนโยบายและการ
ด าเนิ น การจนเกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ ที่ พึ ง ประสงค์ โดยการฝึ กอบรม ให้ ความรู้ ทัง้ แก่ ผ้ ู ส อนและผู้ เรี ย น ใน
ขณะเดียวกันภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนก็จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญด้ วย เพื่อให้ เกิด
พลังในการนาพาชาติไทยให้ ก้าวไปข้ างหน้ าในสังคมอาเซียนอย่างเชื่อมั่ นและรู้ เท่าทัน ไม่เป็ นฝ่ ายเสียบ
เปรี ยบ ในขณะเดียวกันก็เอื ้ออาทรต่อกันและกันเพื่อสันติสขุ ของประชาคมอาเซียนและของโลก

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย

สถาบันการศึกษาที่ มี พันธกิจ สาคัญ ในการจัดการเรี ยนการสอนและการผลิตบัณ ฑิตที่ มี คุณ ภาพสู่
สังคม รวมทัง้ ผู้เกี่ ยวข้ องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะในระดับ อุดมศึกษาที่ จัดการเรี ยนการสอนแก่
นักศึกษาในระดับปริ ญ ญาตรี และสูงกว่า ควรพิจารณาใช้ ข้อมูลที่ ได้ จ ากการวิจัยนี เ้ พื่ อใช้ ประกอบการ
ตัด สิ น ใจในการก าหนดนโยบายและการด าเนิ น การในภาคปฏิ บัติ เพื่ อ ให้ สามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี
คุณลักษณะที่สามารถดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ อย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้ าใจ ความรู้เท่าทัน
ในความแตกต่างของสังคมอาเซียนทางมิติต่างๆ และสามารถนาพาสังคมไทยให้ ก้าวไปอย่างมั่นคงกับ
พันธมิตรอาเซียน ทัง้ นีเ้ พื่ อความมั่นคงของภูมิ ภาคโดยเฉพาะทางด้ านการเมือง ความมั่ นคง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ตามคาขวัญ ของอาเซียนที่เป็ นหนึ่งเดียวทังในด้
้ านวิสยั ทัศน์ อัตลักษณ์ และความ
เป็ นชุมชน
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
การวิ จั ย ควรเพิ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ค วามหลากหลายและมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บ บั ณ ฑิ ต ไทยใน
สภาพแวดล้ อมของความเป็ นประชาคมอาเซียน โดยเป็ นกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทังหมด
้
กลุ่มตัวอย่างยังควรมา
จากทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคธุ รกิ จ ภาคเอกชน และภาคประชาสัง คม ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้ ผ ลการวิจัย เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคมมากยิ่งขึ ้น
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