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บทบรรณาธิการ
 

	 นับวาเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจที่วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	 ฉบับภาษาไทย	 สาขาสังคมศาสตร	

มนุษยศาสตร	และศิลปะ	ไดผานการรับรองคุณภาพจากศูนยดัชนีวารสารไทย	(TCI	หรือ	Thai	Citation	 Index)	

และจัดเขาอยูในฐานขอมูล	TCI	เรียบรอยแลว	และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล	ACI	(ASEAN	Citation	Index)	

ในโอกาสตอไป								

			 บทความสวนใหญที่ตีพิมพในฉบับนี้	 เปนบทความวิจัยที่มาจากหลากหลายสาขา	 	 เรื่องแรก วนิดา

เขียวงามดี ไดเขียนบทความเรื่อง	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ	 โดย

ใชแนวคิดเรื่องหลักสมรรถนะ	 เพื่อมุงใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำาหลักสมรรถนะมาใชในการบริหาร

ทรัพยากรมนุษยในองคกรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ		ซึ่งกลาวถึงสมรรถนะวาเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล	

และองคประกอบของสมรรถนะที่สำาคัญคือ	แรงจูงใจ	อุปนิสัย	อัตมโนทัศน	บทบาททางสังคม	ความรูและทักษะ	

โดยสำานักงาน	กพ.	ไดกำาหนดสมรรถนะเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางานใหทุกภาคสวนราชการนำาหลัก

สมรรถนะมาใชในการพฒันาศกัยภาพของบคุคลในภาครฐั	โดยกำาหนดใหขาราชการพลเรอืนตองมสีมรรถนะหลกั	

5	สมรรถนะดวยกัน	คือ	การมุงผลสัมฤทธิ์		บริการที่ดี		การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ		การยึดมั่นในความ

ถกูตองชอบธรรมและจรยิธรรม	และการทำางานเปนทมี	สวนผูบรหิารกต็องมสีมรรถนะทางการบรหิาร	6	สมรรถนะ	

คือ	สภาวะผูนำา	วิสัยทัศน	การวางกลยุทธภาครัฐ	ศักยภาพเพื่อนำาการเปลี่ยนแปลง	การควบคุมตนเอง	และการ

สอนงานและการมอบหมายงาน		บทความวิจัยที่ศึกษาเรื่องสมรรถนะอีกเรื่องหนึ่งคือ	สมรรถนะที่จำาเปนของฝาย

ผลิตรายการโทรทัศน	ของ	สมานใจขันทีทาวไดศึกษาองคประกอบสมรรถนะที่จำาเปนของบุคลากรฝายผลิต

รายการโทรทศัน	และพบวาสมรรถนะของบคุคลทีม่หีนาทีผ่ลติรายการโทรทศันทีส่ำาคญัตามลำาดบัคอื	องคประกอบ

ดานทักษะ	การจัดการ	ดานการผลิต	และดานกระบวนการ	 	นอกจากนี้ก็มีเรื่อง	การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด	ที่	ธัชฤทธิ์  ปนารักษ ศึกษาวิจัยเพื่อคนหา

ปจจยัทีส่งผลตอประสทิธภิาพการบรหิารงานพฒันาชมุชนของพฒันาการจงัหวดั	และพบวา	ปจจยัทีม่อีทิธพิลรวม

ตอประสทิธภิาพในการบรหิารงานของพฒันาการจงัหวดั	อยางมนียัสำาคญัทางสถติใินสามลำาดบัแรกคอื		การจดัการ

ความรู	การมีทัศนคติที่ดี	และการมีสวนรวมในการบริหารงาน	ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง

	 ดานธรุกจิ	SMEs	จารณุีอภวิฒันไพศาล	ไดศกึษาการเลอืกใชโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชใีหเหมาะสม

สำาหรับธุรกิจ	SMEs	โดยรวบรวมรายชื่อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของไทยและแหลงสืบคนไว	32	แหง		

ซึ่งโปรแกรมเหลานี้ไดมาจากการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใชเอง	การซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูป	และการวาจางหนวยงาน

ภายนอกพัฒนาโปรแกรม	 แตจากการสำารวจก็พบวาการซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีที่มีจำาหนายใน

ทองตลาดเปนที่นิยมใชกันมาก	นอกจากนี้ก็พบปญหาและอุปสรรคของการนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปมาใช	 ไดแก	

เกิดความยุงยากในการประยุกตใชโปรแกรมใหเขากับลักษณะของธุรกิจ	การเชื่อมตอกันระหวางระบบยอย	ความ

ยุงยากในการใชงานและการออกรายงาน	ผูใชขาดความรูความเชี่ยวชาญ	ตลอดจนไมมีบริการหลังการขาย	แต

การเลือกใชโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจจะมีประโยชนและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน	ประหยัดเวลา	

ลดทรัพยากรมนุษย	ลดตนทุนการดำาเนินงาน	และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำางาน

	 จากการพฒันาเศรษฐกจิตามแนวของระบบทนุนยิมในปจจบุนันัน้	ทำาใหไทยไดรบัผลกระทบในการพฒันา

ประเทศ	ไมวาจะเปนดานประเพณี	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก		ประกอบกับ

ประเทศไทยจำาเปนตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน	

กรมพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	จึงไดจัดทำาโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น	ในป	พ.ศ.	2552	จำานวน	

160	หมูบาน	 เพื่อเสริมความเขมแข็งใหชุมชนและเปนการนำารองเพื่อขยายโครงการไปยังหมูบานอื่นๆ	รวมถึง

จัดใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนที่ใชเปนแหลงถายทอดความรูในทองถิ่น	การดำาเนินงานเหลานี้จำาเปนตองมีการ



ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกำาหนดไวหรือไม	ดังนั้น	ธีรศักดิ์อุนอารมยเลิศและคณะ

จึงไดทำาการศึกษาการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียงป	2550	 -	2553	ดวยการสอบถาม

ผูมสีวนรวมโครงการ	3	กลุมคอื	ผูบรหิารสถาบนัอดุมศกึษา	อาจารยทีป่รกึษาโครงการ	และนสิตินกัศกึษาทีเ่ขารวม

โครงการ	 	และพบวาโดยภาพรวมโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในระดับมาก	และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ 

ตั้งไว	 อีกทั้งนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการก็ไดรับความรูความเขาใจและไดประสบการณตรง	ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย	ซึ่งนับไดวา	งานวิจัยเรื่องนี้สามารถใชเปนขอมูลเพื่อการขยายโครงการดังกลาวไปได 

ทั่วทุกหมูบาน

	 สำาหรบัดานภาษาศาสตร	กรกชอตัตวริยิะนภุาพไดศกึษาเปรยีบเทยีบคำาสรรพนาม	“man”	ทีม่ใีชในภาษา

เยอรมันกับคำาเทียบเคียงของสรรพนามในภาษาไทย	โดยใชขอมูลจากคลังขอมูลสองภาษาเทียบเคียงสองทิศทาง 

ทีป่ระกอบดวยเรือ่งสัน้รวมสมยัของ	2	ภาษาดงักลาว	สำาหรบัคำาวา	“man”	ในภาษาเยอรมนันัน้มคีวามหมายดัง้เดมิ

คอื	“ผูชาย”	หรอื	“มนษุย”	และมกัแปลเปนภาษาไทยแบบตรงตวัวา	“คนเรา”	แตไมสามารถใชในบรบิทเดยีวกนักบั	

“man”	ไดทุกครั้ง	จึงเปนคำาสรรพนามที่มีปญหาและไมมีเอกภาพ		จากการศึกษาสรุปไดวา	ภาษาไทยมีรูปของ

คำาเทยีบเคยีงคำาสรรพนาม	“man”	ในภาษาเยอรมนัได		14	รปู	ซึง่ภาษาไทยทีเ่ทยีบเคยีงไดกบัประโยคทีใ่ช	“man” 

ในภาษาเยอรมันนั้นสวนใหญเปนประโยคที่ไมมีประธาน

	 ฉบับนี้มีบทความวิจัยที่หาอานไดยากเรื่องหนึ่งคือ	การจำาลองวัตถุทางพิพิธภัณฑสำาหรับคนตาบอด	ของ	

ธีรอาภาบุญจันทร	 โดยศึกษาจากการทดลองกับคนตาบอดที่โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากล	 จังหวัดสงขลา	

ดวยการสรางวตัถจุำาลองทีถ่กูตองเหมาะสม	เพือ่ใหคนตาบอดสามารถสรางภาพเสมอืนของวตัถจุรงิขึน้ในสมองได	

อนัทำาใหคนตาบอดสามารถใชชวีติอยูในสงัคมไดเชนเดยีวกบัคนทัว่ไป	จากการศกึษาไดขอสรปุวา	วตัถจุำาลองทีด่ ี

ตอการสัมผัสเพื่อการรับรูของคนตาบอด	ควรมีรูปทรงหรือลักษณะเฉพาะของวัตถุ	มีขนาดที่เหมาะสม	มีลักษณะ

เสมือนจริง	มีความปลอดภัย	และตองคงทน

	 และอีกเรื่องหนึ่งที่นาสนใจคือเรื่อง	กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2015	 :	ขอทาทายหลักสูตรการ 

ทองเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม	ของ	อารียถิรสัตยาพิทักษ	เปนการวิเคราะหสถานการณ

หลักสูตร	 จุดออนและจุดแข็งของหลักสูตรดังกลาว	 เพื่อเตรียมความพรอมเรื่องการบริการและการทองเที่ยว

เพื่อการเขาสูสังคมอาเซียนของประเทศเวียตนามในป	ค.ศ.	2015	ผลการศึกษาพบวามหาวิทยาลัยในเวียตนาม

ไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกลาวมาตั้งแตหลังป	ค.ศ.	2000	และปจจุบันมีทั้งหมด	40	แหง	แตสามารถ

ผลิตบัณฑิตไดเพียงรอยละ	50	ของความตองการแรงงานดานการทองเที่ยว	หลักสูตรดังกลาวมีทั้งจุดออนและ 

จุดแข็ง	สำาหรับจุดออนที่พบก็คือ	การขาดงบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร	คุณภาพการเรียน 

การสอน	และคุณภาพบุคลากรที่สอน	เมื่อไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทำาใหเกิดจุดออนก็พบวาการศึกษาในระดับอุดม

ศกึษาของเวยีตนามไมสอดคลองกบักระแสความเคลือ่นไหวและการเปลีย่นแปลงของการศกึษาโลก	ซึง่ขอมลูทีไ่ด 

จากการศึกษาเรื่องนี้นาจะเปนประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาของไทยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการ 

ทองเที่ยว	เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูสังคมอาเซียนของไทยในอนาคต

	 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุนกัวชิาการทกุทานทีก่รณุาสงบทความมาลงตพีมิพ	และหวงัวาบทความตางๆ	

ที่นำาเสนอเหลานี้จะใหความรูแกนักวิชาการและผูอานทั่วไปไดเปนอยางดี	สุดทายนี้ใครขอเรียนเชิญนักวิชาการ 

ทกุทานไดสงบทความทีน่าสนใจมาลงตพีมิพในวารสารมหาวทิยาลยัศลิปากรฉบบัถดัไป	เพือ่เผยแพรขอมลูความรู 

ทางวิชาการไปสูสังคมแหงการเรียนรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น

                                                            

                  

	 	 	 	 	 	 											รองศาสตราจารยระเบียบ		สุภวิรี	 	 	

	 	 	 	 	 																																				บรรณาธิการ
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บทคัดยอ

 บทความฉบับนี้มุงใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนำาหลักสมรรถนะมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ภาครัฐ	เพื่อเสริมสรางใหการทำางานของขาราชการและสวนราชการตางๆ	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	โดย

ใชสมรรถนะหลักที่เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเปนคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทั้งระบบ	เพื่อเปนการ 

หลอหลอมคานยิมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงครวมกนั		จำานวน	5	สมรรถนะ	ไดแก	(1.)	การมุงผลสมัฤทธิ	์(Achievement	

Motivation	-ACH)	เปนความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู		(2.)	บริการที่ดี	(Service	Mind	-	 

SERV)	 เปนความตั้งใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน	ขาราชการ	หรือหนวยงาน 

อื่นๆ	ที่เกี่ยวของ		(3.)	การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ	(Expertise	–	EXP)	เปนความสนใจใฝรู	สั่งสม	ความรู 

ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ		(4.)	การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม	และจริยธรรม	(Integrity-	ING)	

เปนการดำารงตำาแหนงและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมทั้งตามกฏหมาย	คุณธรรม	จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ	

และจรรยาขาราชการเพือ่ศกัดิศ์รแีหงความเปนขาราชการ		(5.)	การทำางานเปนทมี	(Teamwork	-	TW)	เปนความตัง้ใจ

ที่จะทำางานรวมกับผูอื่น	เปนสวนหนึ่งของทีม	หนวยงาน	หรือสวนราชการ

คำาสำาคัญ:			1.สมรรถนะ.			2.	สมรรถนะหลัก.			3.	การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ.
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

Abstract

 This	paper	aims	 to	provide	knowledge	and	understanding	of	 the	principles	of	performance-based	

human	 resource	management	 for	 the	public	sector	 to	enhance	 the	efficiency	and	effectiveness	of	 the	

work	of	government	officials	and	government	offices,	using	 the	core	competencies	 that	are	behavioral	

characteristics	as	the	common	characteristics	of	the	entire	civil	service	system.	The	five	competencies	comprise:	 

(1.)	achievement	motivation	-	the	dedication	to	offer	civil	services	that	meet	or	exceed	the	existing	standards,		

(2.)	service	mind	-	the	intention	and	effort	of	the	government	officials	in	providing	services	to	people	or	other	

related	government	agencies,		(3.)	the	accumulation	of	expertise	in	the	profession	-	the	interest	in	learning	

and	accumulating	knowledge	for	government	work,		(4.)	adhering	to	integrity	and	ethics	-	maintaining	the	

government	position	and	acting	according	to	legal	and	good	moral	practices,	professional	and	governmental	

official	ethics	and	dignity,	and		(5.)	 teamwork	-	 the	commitment	 	 to	work	with	others	as	part	of	a	 team,	

department	or	government	agency.

Keywords:				1.	Competencies.			2.	Core	competencies.			3.	Human	resource	management	for		public	sector.
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บทนำา

	 ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

อยางไรพรมแดน	หนวยงานภาครัฐจำาเปนตองแสวงหา

แนวทางในการพัฒนาประเทศเพื่อสรางเสถียรภาพ

และความมั่นคงใหเกิดขึ้นในทุกๆ	 ดาน	 รวมทั้งตอง

พัฒนารูปแบบการใหบริการที่ตอบสนองกับความ

ตองการของประชาชนเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจ

ในการรับบริการ	 ดังนั้น	 การที่หนวยงานภาครัฐจะ

สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมี

ประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายไดนั้น	กลไกที่สำาคัญ

อยางหนึ่งคือ	บุคลากรภาครัฐที่เปนกำาลังสำาคัญในการ

แปลงนโยบายจากรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 2550	 ที่ไดบัญญัติแนวนโยบายดานการ 

บริหารราชการแผนดินไวในมาตรา	78	วา	 “ใหรัฐตอง

พัฒนาระบบงานภาครัฐ	โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ	

คุณธรรม	และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐควบคูไป

กับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำางานเพื่อใหการ

บริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการ 

บานเมอืงทีด่เีปนแนวทางในการปฏบิตัริาชการ”	รวมทัง้ 

การปฏิบัติราชการจะตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง 

ที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 ซึ่งมีเจตนารมณใหสวนราชการ

ปฏิบัติงานโดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน	 เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐ	 มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ

ของรัฐ	 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำาเปน	

ประชาชนไดรับการอำานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ	 ดังนั้น	 หนวยงานภาครัฐจึง

จำาเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐให 

มีความรู 	 ความสามารถ	 เสริมสรางทักษะที่ทันตอ 

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา	 เพื่อให 

การปฏิบัติงานของภาครัฐสามารถตอบสนองความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ	 และเปนการสราง

ศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับ

นานาประเทศ	 บุคลากรถือไดวาเปนปจจัยหลักและ

กำาลังสำาคัญในการดำาเนินงานและนำาความสำาเร็จมา

สูองคการ	 โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในภาครัฐ	 ซึ่ง

เปนตัวแปรสำาคัญของความสำาเร็จในการแปลงนโยบาย

จากภาครัฐไป	 สู การปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์	 การ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาครัฐใหมีความรู  

ความสามารถและมีทักษะที่จำาเปนตองใชในการปฏิบัติ

งาน	 จึงจำาเปนตองดำาเนินการอยางตอเนื่อง	 เพื่อให 

สอดคลองกบัแนวทางการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม 

ทีม่กีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรมและวธิกีารทำางานทีเ่ปลีย่น

ไปจากเดิม	 เชน	 ปรับระบบวิธีการทำางานจากเดิมที่

ใชคนเปนหลักมาเปนการใชเทคโนโลยีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร	 มีการใหบริการทางอิเลคทรอนิคสมาก

ขึ้น	พัฒนาระบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ	(One	stop		

service)	เพื่ออำานวยความสะดวกสบายใหกบัประชาชน 

ผูรับบริการ	 มีการปรับระบบวิธีการบริหารงานจาก

เดิมที่ตางคนตางทำามาเปนแบบบูรณาการเชื่อมโยง

ทำางานเปนทีมมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันมาก

ขึ้นทำาใหการทำางานไมซ้ำาซอน	 มีการประสานงานที่

งายและไมสิ้นเปลืองงบประมาณ	การปรับเปลี่ยนการ 

ติดตอสื่อสารสั่งการเปนวงจรเครือขายและประสาน

งานในแนวราบมากขึ้น	 สรางวัฒนธรรมการทำางาน

แบบมีสวนรวมเปลี่ยนการทำางานเพื่อระบบและตาม

ระเบียบมาเปนการทำางานเพื่อผูรับบริการโดยมุงผล

สัมฤทธิ์เพื่อสวนรวม	 เคารพสิทธิหนาที่ของประชาชน	

จัดขนาดองคกรใหเหมาะสม	 เปดโอกาสใหเอกชนมี

บทบาทมากขึ้น	เนนผลสำาเร็จของงานเปนเกณฑ	มีการ

วัดผลงานที่มีประสิทธิภาพชัดเจน	จากหลักการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหมทำาใหบุคลากรในภาครัฐถูก 

คาดหวงัวาจะตองเปนบคุลากรทีม่คีณุภาพ	เปนมอือาชพี	

มีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 เปนบุคลากรที่มีมาตรฐาน

ทางคณุธรรมสงู	ซือ่สตัยสจุรติยตุธิรรมมคีวามเปนกลาง	

ปฏบิตัหินาทีด่วยหลกัการและเหตผุลทีน่าเชือ่ถอืทำางาน

มุงผลสัมฤทธิ์คือมีศีลธรรมและจริยธรรมเปนที่วางใจ

ของประชาชนเปนบุคคลที่มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ	 

ยอมรบัฟงความคดิเหน็ของผูอืน่เปดโอกาสใหประชาชน

มีสวนรวมในการตัดสินใจ	

	 การประกาศใช พระราชบัญญัติ ร ะ เบี ยบ 

ขาราชการพลเรือน	พ.ศ.	2551	ถือเปนอีกกาวหนึ่งใน 
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การพัฒนาระบบราชการไทยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

เนื่องจากเปนกฏหมายฉบับแรก	 ที่มีความมุงหวังที่

จะสรางบุคลากรในภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพ	โดย

การสรางสายงานตางๆ	ใหมีความชัดเจน	รวมถึงมีการ

ปรับปรุงระบบเงินเดือนใหมีความสอดคลองกับความ 

ยากงายของลกัษณะงาน	นอกจากนีส้ิง่ทีเ่ปนหวัใจสำาคญั

ของกฎหมายดังกลาวคือการนำาหลักสมรรถนะมาใชใน

การบรหิารทรพัยากรบคุคลภาครฐัเพือ่เสรมิสรางใหการ

ทำางานของบุคลากรในภาครัฐและสวนราชการตางๆ	มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	

ความหมายของสมรรถนะ

 สำานักงาน	ก.พ.	ไดกำาหนดนิยามของสมรรถนะ

วาเปน	“คณุลกัษณะเชงิพฤตกิรรมทีเ่ปนผลมาจากความรู	

ทกัษะ/ความสามารถ	และคณุลกัษณะอืน่ๆ	ทีท่ำาใหบคุคล

สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ

ในองคการ”	(คณะกรรมการขาราชการพลเรือน	2548	:	 

4)	 ซึ่งอาจกลาวไดวาความรู 	 ทักษะ/ความสามารถ	

และคุณลักษณะอื่นๆ	 ของบุคคลจะสงผลใหบุคคลมี

สมรรถนะหรือพฤติกรรมในการทำางานในรูปแบบตางๆ	 

ดังแผนภาพที่	1.

แผนภาพที่ 1.   แสดงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบุคคล สมรรถนะ และผลงาน

พฤติกรรม

 

สมรรถนะ	1 

สมรรถนะ	2 

สมรรถนะ	3 

สมรรถนะ	4 

สมรรถนะ	5 

ผลงาน

องค

ความรูและ

ทักษะตางๆ

บทบาทที่แสดงออกตอ

สังคม	ภาพลักษณภายใน

อุปนิสัย

แรงผลักดันเบื้องลึก

คุณลักษณะของบุคคล

ที่มา : คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไทย  2548 : 5

	 จากแผนภาพสามารถอธิบายไดวา	คุณลักษณะ

ของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนภูเขาน้ำาแข็งที่ลอยอยูใน

น้ำา	 โดยมีสวนหนึ่งที่เปนสวนนอยลอยอยู เหนือน้ำา	

ไดแก	ความรูที่บุคคลมีในสาขาตางๆ	ที่เรียนรูมา	และ

สวนของทักษะ	ไดแก	ความเชี่ยวชาญ		ชำานาญพิเศษ

ในดานตางๆ			สวนทีล่อยอยูเหนอืน้ำานีเ้ปนสวนทีส่งัเกต

และวดัไดงาย	สำาหรบัสวนของภเูขาน้ำาแขง็ทีอ่ยูใตน้ำานัน้ 

เปนสวนที่มีปริมาณมากกวาสังเกตและวัดไดยากกวา	

และเปนสวนทีม่อีทิธพิลตอพฤตกิรรมของบคุคลมากกวา	

สวนตางๆ	นีไ้ดแก	บทบาททีแ่สดงออกตอสงัคม	(Social	

Role)	ภาพลกัษณของบคุคลทีม่ตีอตนเอง	(Self-Image)	 

คุณลักษณะสวนบุคคล	(Traits)	และแรงจูงใจ	(Motives)		

สวนทีอ่ยูเหนอืน้ำานัน้เปนสวนทีส่มัพนัธกบัเชาวนปญญา

ของบคุคล	ซึง่การทีบ่คุคลมเีพยีงความฉลาดทีท่ำาใหเขา

สามารถเรียนรูองคความรู	 และทักษะไดเทานั้น	ซึ่งยัง

ไมเพียงพอที่จะทำาใหเขาเปนผูที่มีผลการปฏิบัติงาน 

ที่โดดเดน	 บุคคลจำาเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก	 

คุณลักษณะสวนบุคคล	 ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอ



	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

วนิดา		เขียวงามดี
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ตนเองและบทบาททีแ่สดงออกตอสงัคมทีเ่หมาะสมดวย

จงึจะทำาใหเขาสามารถเปนผูทีม่ผีลงานทีโ่ดดเดนได	จาก

คำานิยามของสำานักงาน	ก.พ.	ดังกลาวมีความสอดคลอง

กับทัศนะของสเปนเซอร	และสเปนเซอร	 (Spencer	&	

Spencer	 1993	 :	 9-11)	 ที่วาสมรรถนะเปนลักษณะ 

เฉพาะของแตละบุคคล	(Underlying	Characteristic)	ที่

มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล	(Causal	Relationship)	

จากความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช	 (Criterion-

Reference)	 และ/หรือ	 การปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด	

(Superior	Performance)	และไดมองวา	สมรรถนะมี

องคประกอบที่สำาคัญ	ดังนี้	

	 (1.)	แรงจงูใจ	(Motive)	เปนสิง่ทีบ่คุคลคดิถงึหรอื

มคีวามตองการ	ซึง่แรงจงูใจจะเปนตวัผลกัดนัหรอืแรงขบั 

ใหบุคคลกระทำาพฤติกรรม	หรือตัวกำาหนดทิศทางหรือ

ทางเลือกในการกระทำาพฤติกรรมเพื่อตอบสนองตอ 

เปาหมาย	 หรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนไมพึง

ปรารถนา	 เชน	 เมื่อบุคคลตั้งเปาหมายที่ทาทายจะ

ทำาใหเขามีความรับผิดชอบ	มีความกระตือรือรน	และ 

มุงมั่นที่จะทำางานใหประสบความสำาเร็จ	และจะใชเปน 

ขอมูลยอนกลับเพื่อทำางานใหดียิ่งๆ	ขึ้นไป

	 (2.)	อปุนสิยั	(Trait)	เปนคณุลกัษณะทางกายภาพ

ของบุคคล	ซึ่งจะแสดงออกมาเพื่อตอบสนองตอขอมูล	

หรือสถานการณตางๆ	อยางสม่ำาเสมอ	อุปนิสัยเปนสิ่งที่

เกิดจากการศึกษา	การอบรมเลี้ยงดู	ประสบการณ	และ

การเรียนรูของบุคคล	สมรรถนะดานอุปนิสัยเชน	การ

ควบคมุอารมณภายใตสภาวะความกดดนั	ความคดิรเิริม่	

เปนตน

	 (3.)	อัตมโนทัศน	(Self-Concept)	หรือความคิด

เห็นเกี่ยวกับตนเอง	อาจรวมถึงทัศนคติ	 (Attitude)	คา

นยิม	(Value)	จนิตภาพสวนบคุคล	(Self-Image)	เปนตน

	 (4.)	บทบาททางสังคม	(Social	Role)	หมายถึง	

สิ่งที่บุคคลตองการสื่อใหผูอื่นในสังคมเห็นวาตัวเขามี

บทบาทตอสังคมอยางไรบาง	 เชน	การเปนผูนำาทีมงาน	

ความมีจริยธรรม	เปนตน

	 (5.)	ความรู	(Knowledge)	หมายถงึ	ขอมลู	ความรู	

ความเขาใจในหลกัการแนวคดิตางๆ	ทีบ่คุคลจำาเปนตอง

มใีนสาขาวชิาชพีนัน้ๆ	หรอืกลาวอยางสัน้ๆ	กค็อื	“บคุคล

ตองมีความรูอะไรบาง”	

	 (6.)	 ทักษะ	 (Skill)	 หมายถึง	 ความสามารถ	

ความชำานาญหรือความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน 

ทั้งดานใชอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย	 หรือ

การใชสมองเพื่อคิดสิ่งตางๆ	 หรือกลาวอยางสั้นๆ	 ก็

คือ	“บุคคลตองทำาอะไรไดบาง”	   

	 นิยามของสำานักงาน	 ก.พ.ดังกลาวมีลักษณะ

สอดคลองกับแนวคิดของแมคคลีแลนด	 ซึ่งจัดวาเปน

นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้	ที่ไดใหคำาจำากัดความ

ของสมรรถนะ	(Competency)	ไววาเปนบุคลิกลักษณะ

ที่ซอนอยู ภายในปจเจกบุคคล	 ซึ่งสามารถผลักดัน

ใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี	หรือตาม

เกณฑที่กำาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ	 โดยสมรรถนะ	

(Competency)	ประกอบไปดวยองคประกอบ	5	สวน	

กลาวคือ	สวนที่เปนความรู	 (Knowledge)	และทักษะ	

(Skills)	นั้น	ถือวาเปนสวนที่คนแตละคนสามารถพัฒนา

ใหมีขึ้นไดไมยากนัก	ดวยการศึกษาคนควาทำาใหเกิด

ความรูและการฝกฝนปฏบิตัทิำาใหเกดิทกัษะ	ซึง่ในสวนนี ้

นักวิชาการบางทานเรียกวา	 “Hard	Skills”	 ในขณะที่

องคประกอบสวนที่เหลือ	คือ	self-concept	คือ	ทัศนคติ	

คานิยมและความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง	

รวมทั้ง	Trait	คือบุคลิกลักษณะประจำาของแตละบุคคล	

และ	Motive	คือ	แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแตละ

บุคคล	ซึ่งเปนสิ่งที่พัฒนายาก	 เพราะเปนสิ่งที่ซอนอยู 

ภายในตัวบุคคลและสวนนี้นักวิชาการบางทานเรียกวา	

“soft	skills”	นอกจากนี้แลวแมคคลีแลนด	ยังไดอธิบาย

ความหมายขององคประกอบสมรรถนะทั้ง	 5	 สวน	 

ประกอบดวย		(1.)	ทักษะ	(Skills)	คือ	สิ่งที่บุคคลกระทำา

ไดดี	 และฝกปฏิบัติเปนประจำาจนเกิดความชำานาญ		

(2.)	ความรู	 (Knowledge)	คือ	ความรูเฉพาะดานของ

บุคคล		 (3.)	 	ทัศนคติ	คานิยม	และความเห็นเกี่ยวกับ 

ภาพลักษณของตน	 หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน	

(Self-concept)	เชน	self-confidence	คนทีม่คีวามเชือ่มัน่ 

ในตนเองสูงจะเชื่อว าตนเองสามารถแกไขปญหา 

ตางๆ	ได	เปนตน		(4.)	บุคลิกลักษณะประจำาของแตละ 

บุคคล	(Trait)	เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น	เชน	เขาเปน 

คนที่นาเชื่อถือและไววางใจได	 หรือเขามีลักษณะเปน 

ผูนำา	 เปนตน	 และ	 	 (5.)	 แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน	 

(Motive)	 ซึ่งทำาใหบุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ งไปสู  
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สิ่งที่เปนเปาหมายของเขา	 เชน	 บุคคลที่มุงผลสำาเร็จ	

(Achievement	 orientation)	 มักชอบตั้งเปาหมายที่ 

ทาทาย	 และพยายามทำางานใหสำาเร็จตามเปาที่ตั้งไว	

ตลอดจนพยายามปรับปรุงวิธีการทำางานของตนเอง

ตลอดเวลา	 (McClelland	1993	อางใน	สุกัญญา	รัศมี

ธรรมโชติ		2548)	

	 ในการที่จะนำาสมรรถนะมากำาหนดเปนระดับ

สมรรถนะเพื่อใชวัดความสามารถในการปฏิบัติงาน

ของบุคคลนั้น	สเปนเซอร	และ	สเปนเซอร	(Spencer	&	

Spencer	1993)	ไดเสนอแนวคิดไววา

	 1.)	กลุมของสมรรถนะ	(Competency	Cluster)	

เป นกลุ มสมรรถนะที่จัดตามความตองการ	 เพื่อ

วิเคราะหจำาแนกระดับพฤติกรรมระหวางผูที่เขาใจงาน 

อยางลึกซึ้งกับผูที่เขาใจงานเพียงผิวเผิน	โดยกลุมหนึ่ง 

จะประกอบดวยหนึ่งสมรรถนะ	 หรือมากกวาก็ได	

ตวัอยางเชน	กลุมการชวยเหลอื	และการบรกิาร	(Helping	

and	Human	Service)	ประกอบดวยสมรรถนะหลัก	2	

ดาน	คือ	ความเขาใจในดานปฏิสัมพันธ	(Interpersonal	

Understanding)	และการใหบริการลูกคา	 (Customer	

Service	Orientation)	เปนตน

	 2.)	 มิติ	 (Dimensions)	 เปนมิติของสมรรถนะ	

โดยจะพิจารณาครอบคลุมถึงความรู สึกที่ต องการ 

อยางแทจรงิ	และความสำาเรจ็ทีต่องการใหเกดิขึน้	ขนาด

ของผลกระทบตอคนและโครงการ	 ความซับซอนของ

พฤติกรรม	ความพยายามและความเปนเอกลักษณของ

งาน	 แลวนำามากำาหนดจำานวนมิติในแตละสมรรถนะ	

ซึ่งสวนมากสมรรถนะหนึ่งจะประกอบดวย	 2-3	 มิติ	

ตัวอยางเชน	การใหบริการลูกคา	 (Customer	Service	

Orientation)	ประกอบดวย	2	มติ	ิคอื	มติทิีเ่กีย่วกบัความ

ตองการของลูกคา	(Focus	on	Client’s	Needs)	และมิติ

ที่เกี่ยวกับการชวยเหลือหรือบริการ	(Initiative	 to	Help	

or	Serve	Others)	

	 3.)	ระดับของสมรรถนะ	 (Competency	Level)	

เปนการอธบิายระดบัพฤตกิรรมของสมรรถนะ	โดยทัว่ไป

มักจะแบงออกเปน	 3	 ระดับ	 คือ	 พฤติกรรมทางบวก	 

พฤติกรรมเปนกลางและพฤติกรรมทางลบ	 แตละ 

พฤติกรรมจะอยู ในทุกมิติ	 ซึ่งมิติของสมรรถนะจะ

พิจารณารวมถึงความตองการจากที่กลาวในขางตน

จากที่กล าวมาขางตนจะเห็นไดว าสมรรถนะเปน 

สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะการปฏิบัติงานและ

เปนปจจัยแหงความสำาเร็จหรือเปนปจจัยที่นำาไป

สูผลลพัธในการปฏบิตังิานใหบรรลผุลสำาเรจ็ได	องคการ

สามารถตรวจสอบไดวาบุคคลากรในแตละตำาแหนงควร 

มสีมรรถนะอะไรบางและยงัขาดสมรรถนะในดานใด	เพือ่ 

แกไขและพัฒนาไดอยางถูกวิธีเพื่อใหบุคลากรไดรับ

โอกาสในการพัฒนาตนเองให มีความพร อมที่จะ 

รับผิดชอบในหนาที่การงานที่สูงขึ้น	 ในขณะเดียวกัน 

องคการก็จะไดรับผลดีในแงของการมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นเนื่องจากมีบุคลากรที่มีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอยางแทจริง	

	 การใชสมรรถนะเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลไดรับความนิยมและทวีความ

สำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ขององคการชั้นนำาตางๆ	 ไดนำาเอาระบบสมรรถนะ 

มาเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยาง 

เปนระบบตอเนื่อง	 สามารถใชทรัพยากรไดอยางถูก

ทิศทาง	และคุมคากับการลงทุน	นอกจากนี้ยังเปนการ 

สรางมูลคาเพิ่มใหแกบุคลากรในองคการอีกแนวทาง

หนึ่งดวย	 ดังนั้นสมรรถนะจึงมีความสำาคัญตอการ 

บริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ	 ดังนี้	 (อุกฤษณ		

กาญจนเกตุ		2543	:	15)	

	 1.)	เปนเครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศน	พันธกิจ	

เปาประสงค	วัฒนธรรมองคการ	และยุทธศาสตรตางๆ

ขององคการ	มาสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

	 2.)	เปนเครือ่งมอืในการพฒันาความสามารถของ

บุคลากรในองคกรอยางมีระบบตอเนื่อง	และสอดคลอง

กบัวสิยัทศัน	พนัธกจิ	เปาประสงค	วฒันธรรมองคกร	และ

ยุทธศาตรขององคการ

	 3.)	เปนมาตรฐานการแสดงพฤตกิรรมทีด่ใีนการ

ทำางานของบุคลากร	ซึ่งสามารถนำาไปใชในการวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรไดอยางชัดเจน

และมีประสิทธิภาพ

	 4.)	 เปนพื้นฐานสำาคัญของระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในดานตางๆ	 ขององคกร	 เชน	 การ

สรรหาและคัดเลือกบุคลากร	การพัฒนาบุคลากร	การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน	การพฒันาความกาวหนาทาง



	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

วนิดา		เขียวงามดี
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อาชีพ	 การวางแผนการสืบทอดตำาแหนงและการจาย 

ผลตอบแทน	เปนตน

	 การนำาแนวคดิเรือ่งสมรรถนะมาใชในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรบุคคล	 จึงเชื่อวาจะทำาใหการบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ไมวา

จะเปนเรือ่งการคดัเลอืก	การพฒันา	และการบรหิารผลงาน	 

กลาวคอืในการคดัเลอืกทีเ่ดมิเนนเพยีงการวดัความถนดั

และความรูเฉพาะในงานซึ่งแมจะเปนสิ่งที่สำาคัญในการ

ทำางานแตวายังไมเพียงพอยังตองเนนสวนที่อยูใตน้ำา

ของบุคคลซึ่งไดแกคานิยม	ทัศนคติ	บุคลิกภาพ	เพิ่มขึ้น

ดวยเพราะสิ่งเหลานี้จะสงผลใหพฤติกรรมการทำางาน

ของบุคคลเปนไปในลักษณะที่องคการตองการหรือ

ไมตองการ	ในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเดิมอาจ

เนนเพียงเรื่องความรูและทักษะ	จึงตองหันมาใหความ

สำาคัญกับพฤติกรรมในการทำางานเพิ่มขึ้น	ตลอดจนตอง

หาแนวทางในการฝกอบรมใหขาราชการมพีฤตกิรรมใน

การทำางานทีอ่งคการตองการ	สวนการบรหิารผลงานซึง่

เกี่ยวของโดยตรงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

การจายคาตอบแทนเดิมอาจเนนเพียงผลงานที่บุคคล

สามารถผลิตได	 การใหความสำาคัญกับพฤติกรรมการ

ทำางานโดยมีการประเมินพฤติกรรมในการทำางานและ

จายคาตอบแทนใหสัมพันธกับพฤติกรรมในการทำางาน

แทนที่จะเนนที่ผลงานเพียงอยางเดียวจะทำาใหบุคคล

มีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่งใน 

หนวยงานที่ผลผลิตสุดทายเห็นไดไมชัดเจน	การเพิ่ม

การวัดพฤติกรรมในการทำางานจะทำาใหสามารถวัด 

ผลงานไดอยางครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	 (เกริกเกียรติ 

ศรีเสริมโภค		2546	:	13)

การดำาเนินการของสำานักงานก.พ.

	 การนำาหลักสมรรถนะมาใช ในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในภาคราชการพลเรือนไดมีการขยาย

ขอบเขตคณุสมบตัขิองผูดำารงตำาแหนงตางๆ	จากเดมิทีม่ี

การใหความสำาคญัเฉพาะเรือ่งของความรูความสามารถ	

โดยใหเพิ่มคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจาก

ความรู	 	ทักษะ	ความสามารถ	และคุณลักษณะอื่นๆ	ที่

ทำาใหบุคคลสามารถสรางผลงานที่โดดเดนในองคการ	

หรือที่เรียกวา	 “สมรรถนะ”	ไวในมาตรฐานกำาหนดดวย	

จึงเปนผลใหทุกสวนราชการจำาเปนตองมีการกำาหนด

มาตรฐานดานสมรรถนะที่จำาเปนสำาหรับการปฏิบัติงาน

ในตำาแหนงตางๆ	โดยสำานกังาน	ก.พ.ไดกำาหนดประเภท

ของสมรรถนะออกเปน	3	ประเภท	ไดแก	สมรรถนะหลกั	

สมรรถนะทางการบริหาร	 และสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 โดยสำานักงาน	ก.พ.	 ไดกำาหนด 

ใหขาราชการพลเรือนตองมีสมรรถนะหลักจำานวน	 5	

สมรรถนะ	ดังนี้	 	 	 	 	 	

 1.) การมุ งผลสัมฤทธิ์  (Achievement

Motivation-ACH)

	 คำาจำากัดความ	 :	ความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการ 

ใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู  	 โดยมาตรฐานนี้

อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง	 หรือ

เกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการกำาหนดขึ้น	 อีกทั้ง 

ยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ

กระบวนการปฏบิตังิานตามเปาหมายทีย่ากหรอืทาทาย

ชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทำาไดมากอน	

	 จากคำาจำากัดความของการมุ  งผลสัมฤทธิ์

อนุมานไดถึงคุณลักษณะหลายอยางที่สัมพันธกัน 

ทีแ่สดงถงึการมุงผลสมัฤทธิ	์ไดแก	การพยายามปรบัปรงุ

งาน	 (Striving	 for	 Improvement)	การทำางานไดตาม 

เปาหมาย	(Results	Orientation)	การทำางานไดดกีวาคน

อื่นๆ	(Competitiveness)	และการทำางานที่ยากทาทาย 

ซึ่งอาจไมเคยมีใครทำามากอน	 (Innovation)	 ดังนั้น	 

ในการพิจารณาสมรรถนะนี้สิ่งที่ควรพิจารณารวมกัน 

คือ	 (1.)	 ความสมบูรณของการทำากิจกรรมในงาน		 

(2.)	 ผลกระทบของผลสำาเร็จในงานวาเกี่ยวกับระดับ 

บุคคล	ระดับกลุม	หรือระดับหนวยงาน		(3.)	ระดับของ 

นวัตกรรมที่สราง	 เชน	 เปนสิ่งใหมตอหนวยงาน	 

สวนราชการ	หรือตอวิชาชีพ	

	 สำาหรับสมรรถนะการมุ งผลสัมฤทธิ์นี้มีความ

คาบเกีย่วกบัสมรรถนะอืน่ๆ	เชน	การคดิรเิริม่สรางสรรค	 

(Initiative)	การสบืเสาะหาขอมลู	(Information	Seeking)	

การคิดวิเคราะห	 (Analytical	Thinking)	การมองภาพ

องครวม	 (Conceptual	 Thinking)	 และความยืดหยุน 

ผอนปรน	 (Flexibility)	การเกี่ยวของดังกลาวเปนการ

เกี่ยวของในแงที่ว าการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม 

การมุงผลสมัฤทธิไ์ดกม็กัจะมคีวามคดิรเิริม่	การสบืเสาะ

หาขอมลู	การวเิคราะหขอมลู	การมองภาพองครวม	และ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

ความยืดหยุนผอนปรน	 อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย 

อยางรวมดวย		

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0	 =	 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1	 =	 แสดงความพยายามในการปฏิบัติ	

	 	 	 หนาที่ราชการใหดี

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดับ	 1	 และ 

	 	 	 สามารถทำางานไดผลงานตาม 

	 	 	 เปาหมายที่วางไว

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 2	 และ 

	 	 	 สามารถปรบัปรงุวธิกีารทำางานเพือ่ 

	 	 	 ใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก 

	 	 	 ยิ่งขึ้น

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 3	 และ 

	 	 	 สามารถกำาหนดเปาหมาย	รวมทั้ง 

	 	 	 พัฒนางานเพื่อให ได ผลงานที่ 

	 	 	 โดดเดน	หรือแตกตางอยางมีนัย 

	 	 	 สำาคัญ

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	4	และกลา 

	 	 	 ตัดสินใจแมวาการตัดสินใจนั้นจะ 

	 	 	 มคีวามเสีย่งเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย 

	 	 	 ของหนวยงาน	หรือสวนราชการ

	 ผูเขียนเห็นดวยอยางยิ่งที่มีการกำาหนดการมุง

ผลสัมฤทธิ์เปนสมรรถนะหลักของขาราชการ	เนื่องจาก

เปนความทาทายใหขาราชการไดมีการพัฒนาตัวเอง	

ไดมีการพัฒนากระบวนงาน	และพัฒนาเทคนิค	วิธีการ

ทำางานอยางตอเนื่องสม่ำาเสมอ	ซึ่งผลลัพธที่ไดจากการ

มุงผลสมัฤทธิน์ี้	จะกอใหเกดิประโยชนแกประชาชนผูรบั

บรกิารไดอยางแทจรงิ	การมุงเนนทีผ่ลลพัธ	การมุงเนนที่

ประสทิธผิล	การมุงเนนทีม่าตรฐานและการมุงเนนทีก่าร

ปรบัปรงุกระบวนงาน	ยอมเปนการเพิม่ประสทิธภิาพของ

ขาราชการอยางแทจริงและสามารถประจักษไดอยาง

ชัดแจง	 และผูเขียนเห็นวาการติดตามและประเมินผล

ในสมรรถนะนี้จะสามารถทำาไดอยางชัดเจนเนื่องจาก

ผลลัพธที่ไดจากสมรรถนะคอนขางที่จะเปนรูปธรรม

 2.)บริการที่ดี(ServiceMind-SERV)

	 คำาจำากัดความ	 :	ความตั้งใจและความพยายาม

ของขาราชการในการใหบรกิารตอประชาชน	ขาราชการ	

หรือหนวยงานอื่นๆ	ที่เกี่ยวของ	

	 บริการที่ดีเปนสมรรถนะที่มักกำาหนดไวสำาหรับ

ลักษณะของงานทีต่องใหบริการ	หรือใหความชวยเหลือ

ผูอืน่	ซึง่การบรหิารจดัการภาครฐันัน้มเีปาหมายหลกัคอื

การใหบรกิารประชาชน	ดงันัน้	การบรกิารทีด่จีงึกำาหนด

ไวเปนหนึ่งในสมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน	 

ดังนั้น	 ในการพิจารณาสมรรถนะบริการที่ดีคือ	 (1.)	 

ความสมบูรณของกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ 

ของผูรับบริการ	และ	 (2.)	 ระดับความพยายามในการ 

ใหบริการ	 ทั้งนี้เนื่องจากวาการบริการที่ดีอธิบาย

ไดวาเปนความปรารถนา	 (Desire)	ที่จะชวยเหลือหรือ

ใหบริการผูอื่นเพื่อตอบสนองตอความตองการโดยเนน 

ที่ความพยายามในการคนหาความตองการ	 และ 

ตอบสนองตอความตองการนั้นๆ	ของลกูคา	ซึง่กจ็ะไปมี 

ความเชื่อมโยงกับสมรรถนะอื่นๆ	 เชน	 การสืบเสาะ

หาขอมูล(Information	 Seeking)	 การคิดวิเคราะห	

(Analytical	Thinking)	การมองภาพองครวม	(Conceptual	

Thinking)	ความเขาใจผูอืน่	(Understanding)	การสัง่สม

ความเชีย่วชาญในงานอาชพี	(Technical	Expertise)	และ

การสรางความสัมพันธ	(Relationship	Building)	

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0	 =	 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 สามารถใหบริการที่ผู รับบริการ 

	 	 	 ตองการไดดวยความเต็มใจ

	 ระดับ	2	 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	1	และชวย 

	 	 	 แกปญหาใหแกผูรับบริการ

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 2	 และให 

	 	 	 บริการที่เกินความคาดหวัง	 แม 

	 	 	 ตองใชเวลาหรือความพยายาม 

	 	 	 อยางมาก

	 ระดับ	4	 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	3	และเขาใจ 

	 	 	 และใหบริการที่ตรงตามความ 

	 	 	 ตองการที่แทจริงของผูรับบริการ



	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

วนิดา		เขียวงามดี
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	 ระดับ	5	 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 4	 และให 

	 	 	 บรกิารทีเ่ปนประโยชนอยางแทจรงิ 

	 	 	 ใหแกผูรับบริการ

	 อาจเปนไปไดวาในอดีตที่ผานมาการใหบริการ

ของหนวยงานภาครัฐแกประชาชน	มีลักษณะเปนแบบ

เจาขนุมลูนาย	ทีข่าราชการทำาตวัเหนอืประชาชน	ดงันัน้	 

การนำาสมรรถนะดานการบริการที่ดีมาเปนสมรรถนะ

หลักของขาราชการ	ผูเขียนจึงมองวาเปนอีกแนวทาง

หนึ่งที่จะทำาใหระบบการใหบริการของขาราชการตอ 

ประชาชนจะดียิ่งขึ้น	ถึงแมวาจะไมสามารถปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของการใหบริการไดภายในระยะเวลาอันสั้น	 

แตก็เปนการเริ่มตนที่ดีที่ไดมีการตระหนักถึงเรื่องนี้

เพื่อจะเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิด	ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

การใหบริการอันจะสงผลใหประชาชนผูรับบริการมี

ความพงึพอใจ	ซึง่สวนราชการกไ็ดประโยชนในเรือ่งของ 

ภาพลักษณ	และความรวมมือที่ดีจากภาคประชาชน	

 3.) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

(Expertise–EXP)

	 คำาจำากัดความ	 :	ความสนใจใฝรู	 สั่งสม	ความ

รูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการดวยการ

ศึกษา	 คนควา	 และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง	 จน

สามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยี

ตางๆ	เขากับการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์	

	 เป นสมรรถนะในกลุ มของกระบวนการคิด	

(Cognitive)	หรอืความฉลาด	แตไมใชการวดัความฉลาด	

(IQ)	 โดยตรง	แตเปนการวัดแนวโนมของการที่ผูดำารง

ตำาแหนงจะใชความฉลาดของตนใหมีประโยชนตอการ

ทำางานใหประสบความสำาเรจ็	ซึง่อาจกลาวไดวาเปนการ

วัดทั้งความสามารถและแรงจูงใจ	ดงันั้นในการพิจารณา

สมรรถนะนี้จะตองพิจารณา	 (1.)	 ระดับวุฒิการศึกษา		 

(2.)	ระดบัของการบรหิารจดัการความรู	เชน	ระดบับคุคล	

กลุมงาน	หรือหนวยงาน	 เปนตน	 (3.)	ความพยายาม

ที่จะคงไวและไดมาซึ่งความรูความเชี่ยวชาญในงาน	

และ	 (4.)	ขอบเขตการเผยแพรใหความรูกับผูอื่น	 เชน	

ตอบคำาถาม	การใหคำาปรึกษา	 เสนอแนะความรูใหกับ 

หนวยงานหรือตีพิมพผลงานทางวิชาการ	 เปนตน	การ

สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพยังเกี่ยวของกับการ

คิดวิเคราะหที่เกี่ยวของกับปญหาทางดานเทคนิค	การ

คิดคนนวัตกรรมใหมๆ	เปนตน

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0	 =	 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1	 =	 แสดงความสนใจและติดตาม 

	 	 	 ความรูใหมๆ 	ในสาขาอาชพีของตน 

	 	 	 หรือที่เกี่ยวของ

	 ระดับ	2	 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	1	และมคีวามรู 

	 	 	 ในวิชาการ	และเทคโนโลยีใหมๆ 

	 	 	 ในสาขาอาชีพของตน

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 2	 และ 

	 	 	 สามารถนำาความรูวิทยาการหรือ 

	 	 	 เทคโนโลยใีหมๆ 	มาปรบัใชกบัการ 

	 	 	 ปฏิบัติหนาที่ราชการ

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	3	และศกึษา 

	 	 	 พฒันาตนเองใหมคีวามรู	และความ 

	 	 	 เชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งใน 

	 	 	 เชิงลึกและเชิงกวางอยางตอเนื่อง

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 4	 และ 

	 	 	 สนบัสนนุการทำางานของคนในสวน 

	 	 	 ราชการที่เนนความเชี่ยวชาญใน 

	 	 	 วิทยาการดานตางๆ

	 การสั่งสมความเชี่ยวชาญ	องคความรู	หรือการ

พฒันาตนเองผูเขยีนเหน็วาไมเพยีงแตขาราชการเทานัน้

ที่มีความจำาเปนที่จะตองใหความสำาคัญกับสมรรถนะนี้	

ทกุองคการยอมตองใหความสำาคญั	เพราะวาองคความรู 

และการพัฒนาตนเอง	 เปนสิ่งสำาคัญที่จะทำาใหกระบวน 

การตางๆ	 ประสบผลสำาเร็จได	 สิ่งที่นาเปนหวงใน

สมรรถนะนีค้อืการประเมนิผลของสมรรถนะวาผูประเมนิ 

จะตองพิจารณาจากผลลัพธที่เกิดขึ้นเปนสำาคัญวาเมื่อ 

มอีงคความรู	หรอืการสัง่สมความเชีย่วชาญแลวสามารถ 

ทีจ่ะนำาเอาองคความรูเหลานัน้มาใชใหเกดิประโยชนกบั

หนวยงานไดหรือไม	 ซึ่งจะตองไมใหความสำาคัญกับ 

ประกาศนียบัตร	 หรือการผานการฝกอบรมเพียง 

อยางเดียวเพราะอาจไมสะทอนถึงสมรรถนะนี้ได  

อยางแทจริง	 	 	 	 	 	
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 4.)การยดึมัน่ในความถกูตองชอบธรรมและ

จริยธรรม(Integrity-ING)

	 คำาจำากัดความ	:	การดำารงตำาแหนงและประพฤติ

ปฏบิตัอิยางถกูตองเหมาะสมทัง้ตามกฏหมาย	คณุธรรม	

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ	 และจรรยาขาราชการเพื่อ

ศักดิ์ศรีแหงความเปนขาราชการ	

	 การยึดมั่นในความถูกต องชอบธรรมและ

จริยธรรม	มาจากคำาวา	 Integrity	ที่มีนัยของการแสดง 

พฤติกรรมที่ เน นคานิยมที่แสดงแลวหนวยงานจะ 

เสริมแรงเพื่อใหพฤติกรรมนั้นๆ	 คงอยู	 สมรรถนะนี้ 

แตกตางจากสมรรถนะอื่นๆ	ที่เนนผลการปฏิบัติงานที่ดี

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =	 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 มีความสุจริต

	 ระดับ	2	 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	1	และมสีจัจะ 

	 	 	 เชื่อถือได

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	2	และยดึมัน่ 

	 	 	 ในหลักการ

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	3	และยนืหยดั 

	 	 	 เพื่อความถูกตอง

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	4	และอทุศิตน 

	 	 	 เพื่อความยุติธรรม

	 ผู  เขียนมองว าสมรรถนะนี้จำ า เป นสำาหรับ 

ขาราชการเปนอยางยิง่เพราะวาความซือ่สตัย	สจุรติ	การ

ดำาเนินการตามกฏหมายเปนเรื่องสำาคัญของขาราชการ 

เพราะวาถาขาราชการใชอำานาจที่มีอยูไปในทางที่ไม 

ชอบธรรมยอมกอใหเกดิความเสยีหายตอชาตบิานเมอืง	

และประชาชนผูรบับรกิาร	ดงันัน้	ขาราชการทกุคนควรที่

จะตองมีการระลึกอยูเสมอถึงความถูกตอง	ดีงาม			

 5.)การทำางานเปนทีม(Teamwork-TW)

	 คำาจำากัดความ	 :	ความตั้งใจที่จะทำางานรวมกับ 

ผูอื่น	เปนสวนหนึ่งของทีม	หนวยงาน	หรือสวนราชการ	

โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกไมจำาเปนตองมีฐานะ

หัวหนาทีม	รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษา

สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม	

	 เปนความตัง้ใจอยางแทจรงิ	(Genuine	Intention)	

ที่จะรวมมือทำางานกับผูอื่น	 เปนสวนหนึ่งของทีมและ 

ทำางานรวมกัน	 ซึ่งบทบาทของการทำางานเปนทีมไม 

จำาเปนตองเปนหัวหนาทีม	หรือผูที่มีอำานาจหนาที่อยาง 

เปนทางการ	 แมแตคนที่มีอำานาจอยางเปนทางการ 

แตรวมมอืทำางานหรอืทำาหนาทีเ่ปนผูประสานทมี	(Group	

Facilitator)	ก็แสดงสมรรถนะการทำางานเปนทีม	ดังนั้น	

ในการพิจารณาจะพิจารณาจาก	 (1.)	 ระดับของความ

พยายามที่จะชวยเหลือสนับสนุนทีม	(2.)	ขนาดของทีม 

ที่เกี่ยวของ	 (3.)	 ระดับของความพยายามที่จะชวย

สนับสนุนทีม	 ซึ่งการทำางานเปนทีมจะเกี่ยวของกับ

สมรรถนะอื่นๆเชน	ความเขาใจผูอื่น	ศิลปะการสื่อสาร

จูงใจ	ความมั่นใจในตนเอง	การพัฒนาผูอื่น	เปนตน	

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =		 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 ทำาหนาที่ของตนในทีมใหสำาเร็จ

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดับ	 1	 และให 

	 	 	 ความรวมมือในการทำางานกับ 

	 	 	 เพื่อนรวมงาน

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	2	และประสาน 

	 	 	 ความรวมมือของสมาชิกในทีม

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 3	 และ 

	 	 	 สนับสนุนชวยเหลือเพื่อนรวมทีม 

	 	 	 เพื่อใหงานประสบความสำาเร็จ

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 4	 และ 

	 	 	 สามารถนำาทีมใหปฏิบัติภารกิจ 

	 	 	 ใหไดผลสำาเร็จ

	 ในสถานการณปจจบุนัภายใตกระแสโลกาภวิฒัน 

มีเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการโทรคมนาคมที่ 

ทันสมัย	สะดวกรวดเร็ว	ผูเขียนมองวาจำาเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองใหความสำาคัญกับการทำางานเปนทีมเพื่อที่

จะไดแบงหนาที่กันทำา	 ชวยกันทำางานโดยเฉพาะสวน

ราชการควรที่จะรวมกันทำางาน	 โดยการประสานและ

บูรณาการทำางาน	โดยยึดหลักประโยชนสาธารณะเปน

สำาคัญ

	 นอกจากสมรรถนะหลักแลวผูบริหารยังตองมี 

การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร	 อีกจำานวน	 6	

สมรรถนะ	ไดแก		
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 1.)สภาวะผูนำา(Leadership) 

	 คำาจำากัดความ	 :	ความสามารถหรือความตั้งใจ

ที่จะรับบทในการเปนผู นำาของกลุ ม	 กำาหนดทิศทาง	 

เปาหมาย	วธิกีารทำางาน	ใหทมีปฏบิตังิานไดอยางราบรืน่	

เตม็ประสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงคของสวนราชการ

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =		 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 ดำาเนนิการประชมุไดดแีละคอยแจง 

	 	 	 ขาวสารความเปนไปโดยตลอด

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดับ	1	และเปน 

	 	 	 ผู นำาในการทำางานของกลุ มและ 

	 	 	 ใชอำานาจอยางยุติธรรม

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	2	และใหการ 

	 	 	 ดูแลและชวยเหลือทีมงาน

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 3	 และ 

	 	 	 ประพฤติตนสมกับเปนผูนำา

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 4	 และนำา 

	 	 	 ทีมงานใหกาวหนาไปสู พันธกิจ 

	 	 	 ระยะยาวขององคกร

 2.)วิสัยทัศน(Visioning)

	 คำาจำากัดความ	 :	 ความสามารถในการกำาหนด

ทิศทาง	ภารกิจ	และเปาหมายการทำางานที่ชัดเจนและ

ความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อ

ใหภารกิจบรรลุวัตถุประสงค

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =		 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 รูและเขาใจวิสัยทัศนขององคกร

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดับ	1	และชวย 

	 	 	 ทำาใหผูอืน่รูและเขาใจวสิยัทศันของ 

	 	 	 องคกร

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	2	และสราง 

	 	 	 แรงจูงใจใหผูอื่นเต็มใจที่จะปฏิบัติ 

	 	 	 ตามวิสัยทัศน

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	3	และกำาหนด 

	 	 	 นโยบายใหสอดคลองกบัวสิยัทศัน 

	 	 	 ของสวนราชการ

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 4	 และ 

	 	 	 กำาหนดวิสัยทัศนของสวนราชการ 

	 	 	 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนระดับ 

	 	 	 ประเทศ	 	

 3.) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic

Orientation)

	 คำาจำากัดความ	 :	 ความเขาใจวิสัยทัศนและ

นโยบายภาครัฐและสามารถนำามาประยุกตใชในการ

กำาหนดกลยุทธของสวนราชการได

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =		 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 รูและเขาใจนโยบายรวมทัง้ภารกจิ 

	 	 	 ภาครัฐ	 วามีความเกี่ยวโยงกับ 

	 	 	 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวย 

	 	 	 งานอยางไร

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดับ	 1	 และนำา 

	 	 	 ประสบการณมาประยกุตใชในการ 

	 	 	 กำาหนดกลยุทธได

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 2	 และนำา 

	 	 	 ทฤษฎหีรอืแนวคดิซบัซอนมาใชใน 

	 	 	 การกำาหนดกลยุทธ

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 3	 และ 

	 	 	 กำาหนดกลยุทธที่สอดคลองกับ 

	 	 	 สถานการณตางๆ	ที่เกิดขึ้น

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	4	และบรูณา 

	 	 	 การองคความรูใหมมาใชในการ 

	 	 	 กำาหนดกลยุทธภาครัฐ  

 4.)ศกัยภาพเพือ่นำาการปรบัเปลีย่น(Change

Leadership)

	 คำาจำากัดความ	 :	 ความสามารถในการกระตุน	 

หรือผลักดันหนวยงานไปสู การปรับเปลี่ยนที่ เป น

ประโยชน	 รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู	 เขาใจ	 และ 

ดำาเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง

พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =	 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน
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ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

	 ระดับ	1		 =	 เ ห็ น ค ว า ม จำ า เ ป  น ข อ ง ก า ร 

	 	 	 เปลี่ยนแปลง

	 ระดับ	2	 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	1	และสามารถ 

	 	 	 ทำาใหผูอื่นเขาใจการปรับเปลี่ยนที่ 

	 	 	 จะเกิดขึ้น

		 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	2	และกระตุน 

	 	 	 และสรางแรงจงูใจใหผูอืน่เหน็ความ 

	 	 	 สำาคัญของการปรับเปลี่ยน

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	3	และวาง 

	 	 	 แผนงานทีด่เีพือ่รบัการปรบัเปลีย่น 

	 	 	 ในองคการ

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	4	และผลกัดนั 

	 	 	 ให เกิดการปรับเปลี่ยนอยางมี 

	 	 	 ประสิทธิภาพ					

 5.)การควบคุมตนเอง(SelfControl)

	 คำาจำากัดความ	 :	 ความสามารถในการควบคุม

อารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกยั่วยุ	 

หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร	 หรือตองทำางาน 

ภายใตสภาวะกดดัน	 รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่อ

อยูในสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเนื่อง

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =		 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 ไมแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดบั	1	และควบคมุ 

	 	 	 อารมณในแตละสถานการณได 

	 	 	 เปนอยางดี

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	2	และสามารถ 

	 	 	 ใชถอยทวีาจาหรอืปฏบิตังิานตอไป 

	 	 	 ไดอยางสงบแมจะอยูในภาวะทีถ่กู 

	 	 	 ยั่วยุ

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	3	และจดัการ 

	 	 	 ค ว า ม เ ค รี ย ด ไ ด  อ ย  า ง มี  

	 	 	 ประสิทธิภาพ

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	 4	 และเอา 

	 	 	 ชนะอารมณดวยความเขาใจ

 6.) การสอนงานและการมอบหมายงาน

(CoachingandEmpoweringOthers)

	 คำาจำากัดความ	 :	 ความตั้งใจที่จะสงเสริมการ

เรียนรู หรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่

เชื่อมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหผูนั้นมีอิสระที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

ของตนได

 พฤติกรรมบงชี้

	 ระดับ	0		 =	 ไมแสดงสมรรถนะดานนีห้รอืแสดง 

	 	 	 อยางไมชัดเจน

	 ระดับ	1		 =	 สอนงานหรอืใหคำาแนะนำาเกีย่วกบั 

	 	 	 วิธีปฏิบัติงาน

	 ระดับ	2	 =		 แสดงสมรรถนะระดับ	1	และตั้งใจ 

	 	 	 พัฒนาผู  ใต บั งคับบัญชาให มี  

	 	 	 ศักยภาพ

	 ระดับ	3		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	2	และวางแผน 

	 	 	 เพื่อใหโอกาสผู ใตบังคับบัญชา 

	 	 	 แสดงความสามารถในการทำางาน

	 ระดับ	4		 =	 แสดงสมรรถนะระดบั	3	และสามารถ 

	 	 	 ชวยแกไขปญหาที่เปนอุปสรรค 

	 	 	 ตอการพัฒนาศักยภาพของผูใต 

	 	 	 บังคับบัญชา

	 ระดับ	5		 =	 แสดงสมรรถนะระดับ	4	และทำาให 

	 	 	 สวนราชการมีระบบการสอนงาน 

	 	 	 และการมอบหมายหนาที่ความ 

	 	 	 รับผิดชอบ	

	 สมรรถนะดังกลาวขางตนนับไดวาเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำางานของผูบริหารใหสามารถนำา

องคกรใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว	ซึ่งในระบบราชการ

จะเหน็ไดวาผูบรหิารจะมอีทิธพิลอยางมากกบัผูใตบงัคบั

บัญชา	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบราชการไทยไดมี 

การสั่งสมในเรื่องการเคารพนับถือผูอาวุโสโดยเฉพาะ

เจานาย	ดังนั้น	การที่สำานักงาน	ก.พ.	ไดมีการกำาหนด

สมรรถนะสำาหรับผูบริหาร	ผูเขียนจึงเห็นดวยอยางยิ่ง

ที่ผูบริหารจะตองมีสมรรถนะพิเศษกวาตำาแหนงอื่นๆ

เพราะวาผูบริหารในสวนราชการจะเปนกลไกสำาคัญใน

การขับเคลื่อนองคกรและการขับเคลื่อนระบบราชการ 

ใหไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและอาจกลาวได 
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วาถาผูบรหิารมสีมรรถนะทัง้	6	ขอ	อยูในระดบัดแีลวยอม

จะสงผลใหระบบราชการมีการบริหารที่ดี	สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกรที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ		

อยางไรก็ดี	 การวัดและประเมินผลสมรรถนะของ

ผูบริหารควรที่พิจารณาในภาพรวมที่มีการเชื่อมโยง

สมรรถนะตางๆเขาดวยกันซึ่งหากแยกประเมินเปน 

รายตวัสมรรถนะอาจไมสอดคลองกบัความเปนจรงิ	ทัง้นี้

เนื่องจากสมรรถนะของผูบริหารมีความเกี่ยวของเชื่อม

โยงกันในหลายๆ	มิติ	หลายๆ	สมรรถนะ	จึงไมสามารถ

แยกออกมาประเมนิไดเปนรายตวัไดอยางโดดเดีย่ว	ควร

ตองมีการวัดแบบเชื่อมโยงกับสมรรถนะตางๆ			

	 และสำาหรับขาราชการที่ไมใชผูบริหาร	นอกจาก

สมรรถนะหลัก	5	สมรรถนะแลว	จะตองมีการประเมิน

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู  

กับแตละหนวยงานวาจะกำาหนดสมรรถนะในแตละ

ตำาแหนงอยางไรบาง	ซึ่งสมรรถนะดานนี้	ไดแก		การคิด 

วเิคราะห	การมองภาพองครวม	การใสใจและพฒันาผูอืน่	

การสัง่การตามอำานาจหนาที	่การสบืเสาะหาขอมลู	ความ

เขาใจขอแตกตางทางวฒันธรรม	ความเขาใจผูอืน่	ความ

เขาใจองคกรและระบบราชการ	การดำาเนินการเชิงรุก	

การตรวจสอบความถกูตองตามกระบวนงาน	ความมัน่ใจ

ในตนเอง	ความยดืหยุนผอนปรน	ศลิปะการสือ่สารจงูใจ	

สุนทรียภาพทางศิลปะ	ความผูกพันที่มีตอสวนราชการ	

การสรางสัมพันธภาพ	

บทวิเคราะห

 จากการที่สำานักงาน	ก.พ.	ไดกำาหนดใหทุกสวน

ราชการนำาหลักสมรรถนะมาใชในการพัฒนาศักยภาพ

ของบคุลากรในภาครฐันัน้	นบัไดวาเปนหลกัการทีส่ำาคญั

ที่จะทำาใหสวนราชการมีทิศทางในการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรของหนวยงาน	ดังนั้น	 จึงจำาเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองมีการถายทอดใหบุคลากรภายในสวนราชการ

ไดรับทราบและทำาความเขาใจเกี่ยวกับหลักสมรรถนะ

ที่สวนราชการจะนำามาใช	 ทั้งนี้	 จะตองมีการทำาความ

เขาใจดวยกันทั้งผูปฏิบัติและผูประเมินผล	 เพื่อใหเกิด

ความเขาใจที่ตรงกัน	 โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องความ

ไมชัดเจนระหวางสมรรถนะของงานกับสมรรถนะ

ของคนซึ่งอาจทำาใหเกิดความสับสนในการทำาความ

เขาใจ	กลาวคือสมรรถนะของงานหมายถึงสิ่งที่บุคคล

ตองทำาในการทำางาน	 ในขณะที่สมรรถนะของบุคคล

หมายถึง	 คุณลักษณะที่ทำาใหบุคคลสามารถทำางาน

ไดดี	ตัวอยางเชน	วิสัยทัศนนาจะเปนสมรรถนะของงาน	 

เพราะเปนสิ่งที่ผูครองตำาแหนงตองแสดงวิสัยทัศนที่ดี	

แตถามองในแงของบคุคลแลวจะมองวาคนตองมลีกัษณะ

อยางไรจึงจะมีวิสัยทัศนที่ดี	 เชนอาจเปนคนที่มีความ

เชื่อมั่นในตัวเอง	เปนคนมีความคิดวิเคราะหที่ดี	เปนตน	 

ดังนั้น	 สวนราชการเองตองกำาหนดใหชัดเจนและ

ทำาความเขาใจใหตรงกัน	 นอกจากนี้ในการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรนั้นไมเพียงแตการคำานึงถึง

แตหลกัการของสมรรถนะเพยีงอยางเดยีว	ความรู	ทกัษะ	 

และความสามารถยังถือวาเปนสวนพื้นฐานที่บุคลากร 

ตองมอียูกอนแลว	ซึง่ในความเปนจรงิหากพบวาบคุลากร

ยังขาดความรู	ขาดทักษะ	ความสามารถที่จำาเปนในการ

ปฏิบัติงานสวนราชการจำาเปนตองเรงการพัฒนาเพื่อ

ใหทุกคนมีสวนนี้กอน	สมรรถนะแมจะจำาเปนและสำาคัญ

ก็จริงแตหนวยงานไมควรละเลยสวนของความรู	ทักษะ	

และความสามารถของบุคลากรดวย	

	 ในการกำาหนดสมรรถนะของบุคลากรของสวน

ราชการนั้น	 ผูเขียนมองวาไมจำาเปนตองกำาหนดมาก

เกินไปอาจกำาหนดตามสมรรถนะหลักตามที่สำานักงาน	

ก.พ.กำาหนดประกอบกับสมรรถนะตามตำาแหนงที่

จำาเปนตองใชในการปฏิบัติงาน	 เนื่องจากหากมีการ

กำาหนดสมรรถนะทีม่ากเกนิความจำาเปนผลทีอ่าจตามมา 

คือบุคลากรในภาครัฐอาจมีความเขาใจสมรรถนะ 

ไมหมดทุกตัวและอาจจำาไมไดเพราะมีมากเกินไป	

ประกอบกับจะทำาใหการประเมินสมรรถนะมีความ 

ซับซอนและยุงยากมากขึ้น	ประเด็นที่สำาคัญอีกประการ

คือการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในภาครัฐที่ 

สรางความไมมั่นใจวาระบบการประเมินผลสมรรถนะ 

จะสามารถทำาไดโดยยุติธรรมยิ่งในปจจุบันไดมีการนำา

ผลการประเมินสมรรถนะของขาราชการไปผูกติดกับ 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน	 ยิ่งทำาใหระบบการประเมินผล 

สมรรถนะตองมีแนวทางที่ชัดเจนและสร างความ 

เชื่ อมั่ น ให กับข  าราชการได  ว  าการประเมินผล 

นั้นสอดคล องกับความเป นจริง	 ผู  เขียนมองว า

ในหลักการจัดทำาสมรรถนะของส วนราชการนั้น
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ควรเริ่มต นตั้ งแต การมีส วนร วมในการกำาหนด

สมรรถนะเพื่ อ ให  ได แนวทางที่ ชัด เจนและเป น 

ที่ยอมรับของคนในองคการไดและตองมีการทำาความ 

เขาใจในระบบการประเมินผลดวย	 แตสิ่งที่นากังวล

ประการหนึ่งคือการนำาผลการประเมินสมรรถนะไป

ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งจะเปนที่ทราบกัน

ดีวาระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการนั้นจะ 

จำากัดด วยงบประมาณที่มีจำานวนจำากัดและมีการ

กำาหนดเม็ดเงินในการใช  เลื่ อนเงินเดือนจึงอาจ

ทำาให ระบบการประเมินสมรรถนะไมเป นไปตาม 

ขอเท็จจริงแตอาจเปนไปตามจำานวนโควตาที่ไดรับ

การจัดสรรวาใหมีระบบคะแนนที่แตกตางกันจึงจะ

เลื่อนเงินเดือนไดภายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู  

อยางจำากัด	 ดังนั้นสิ่งที่สวนราชการควรคำานึงถึงใน 

หลกัการประเมนิสมรรถนะ	คอืผูประเมนิทีอ่าจมแีนวโนม 

ของการประเมินที่แตกตางกันบางคนมักประเมินสูง	

บางคนมักจะประเมินต่ำา	 จึงจำาเปนตองมีมาตรฐาน

กลางที่ทุกคนเข าใจตรงกันว าพฤติกรรมอยางไร 

จะใหคะแนนการประเมินอยางไรถาไมตกลงทำาความ 

เขาใจกนักอนจะทำาใหเกดิความผดิพลาดได	อกีประการ

คือการประเมินผลจะตองไมอิงกับความประทับใจที่ 

คำานึงถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	 หรือความประทับใจ 

โดยรวม	ประเมินจากความรูสึก	 เชน	 คนนี้เห็นแกตัว	 

คนนี้ใจดี	 เปนตน	ไมควรคำานึงถึงพฤติกรรมที่สังเกตได 

เทานั้นวาตรงกับมาตรฐานหรือไม	 โดยไมควรประเมิน

ผลแบบเปรยีบเทยีบผูถกูประเมนิควรทำาเปรยีบเทยีบกบั

เกณฑการประเมินเปนหลักและเมื่อสรางเกณฑในการ

ประเมินแลวก็จะตองมีการอบรมผูประเมินใหรู จักวิธี

การประเมินและเก็บขอมูลอยางสม่ำาเสมอ	

ขอเสนอแนะ

	 1.	ปจจุบันไดมีการนำาเอาระบบสมรรถนะมาผูก

กับระบบการประเมินผลงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน	 

ซึง่ไดดำาเนนิการมาตัง้แตการประเมนิผลรอบ	1	เมษายน	

พ.ศ.	2553	 เปนตนมาการประเมินผลการเลื่อนขั้นเงิน

เดือน	 ไดมีการแบงการประเมินออกเปนสองสวน	 คือ

สวนแรกเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 และสวน

ที่สองเปนการประเมินสมรรถนะ	ซึ่งจะเห็นไดวาระบบ

ราชการไดมกีารพฒันาทศิทางเพือ่ใชเปนกรอบแนวทาง

ในการพฒันาประสทิธภิาพของขาราชการใหมกีารตืน่ตวั 

และพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องโดยใชหลักสมรรถนะ 

เปนเครื่องมือหนึ่งในการดำาเนินการ	 ซึ่งในรอบการ

ประเมนิสองรอบทีผ่านมาคอื	รอบ	1	เมษายน	2553	และ

รอบ	1	ตุลาคม	2553	อาจมีเสียงสะทอนจากขาราชการ 

หลายทานวาไมเขาใจระบบการประเมิน	ไมรูเรื่องระบบ

สมรรถนะ	 ไมพอใจระบบการประเมิน	 ซึ่งสิ่งเหลานี้

จะหายไปเมื่อทุกคนเขาใจวาตอไประบบการประเมิน

ผลจะตองมีการประเมินสมรรถนะควบคูไปดวยตลอด	 

ดังนั้น	 ตั้งแตนี้ตอไปขาราชการตองหันกลับมาศึกษา	

ทบทวนวาตัวเองจำาเปนตองมีสมรรถนะหลักในระดับใด	 

และตองประเมนิสมรรถนะใดบาง	เพือ่ทีจ่ะไดมกีารพฒันา 

ตัวเองสำาหรับรอรับการประเมิน	 สำาหรับการประเมิน

สมรรถนะเพือ่ใชในการเลือ่นเงนิเดอืนนัน้	อาจมขีอจำากดั

ในเรื่องของงบประมาณจึงอาจทำาใหระบบการประเมิน

ไปอิงกับระบบโควตาการจัดสรรวงเงิน	อาจทำาใหระบบ

การประเมินสมรรถนะไมเปนไปตามขอเท็จจริง	ดังนั้น	

เพือ่ใหสวนราชการมกีารพฒันาระบบสมรรถนะทีแ่ทจรงิ

ควรมกีารประเมนิสมรรถนะเพือ่ใชในการพฒันาองคการ

ควบคูไปดวยก็จะเปนผลดี	 โดยการใหบุคลากรภาครัฐ

ทำาการประเมินตัวเองแลวใหผูบังคับบัญชาประเมินอีก

ครั้งแลวนำาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงการ

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตอไป

	 2.	สวนราชการจะตองมกีารจดัทำาระบบมาตรฐาน 

ของสมรรถนะรายตำาแหนงให เรียบร อยและแจ ง

ประชาสัมพันธใหขาราชการในสังกัดไดรับทราบถึง

สมรรถนะของตัวเอง	 ซึ่งแนวทางการดำาเนินการใน

เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

โดยใชหลักสมรรถนะนี้	 ถาหากทุกคนไดรวมมือกัน

อยางจริงจัง	 โดยเฉพาะผูประเมินจะตองมีการทำาความ 

เขาใจหลักการประเมินใหละเอียด	 และผูปฏิบัติก็ตอง

เขาใจหลักการอยางละเอียดเพื่อที่จะไดใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติอันจะสงผลใหระบบราชการมีการพัฒนา 

อยางตอเนือ่งรองรบักบัสถานการณทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

อยูตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ		

	 3.	 ในการกำาหนดความสามารถหลักตองหาให 

ไดกอนวาอะไรเปนจดุแขง็ทีเ่ปนเสมอืนปจจยันำาเขาทีจ่ะ



	การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยภาครัฐ

วนิดา		เขียวงามดี
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ผลักดันใหวิสัยทัศน	ภารกิจ	และเปาหมายขององคกร

บรรลุผลสำาเร็จ	ซึ่งการจะกำาหนด	Core	Competency	

ในสวนราชการแตละสวนจะตองนำาขอมูลของวิสัยทัศน	 

ภารกิจ	 เปาหมาย	และกลยุทธขององคกร	มาพิจารณา

ประกอบการหาสมรรถนะหลกัเพราะขอมลูเหลานีจ้ะเปน

เข็มทิศชี้นำาทางวา	 ควรจะกำาหนดความสามารถของ

องคกรเปนอยางไรบาง

	 4.	 เนื่องจากการกำาหนดความสามารถหลักเปน

เรื่องเชิงนโยบายที่ถูกกำาหนดขึ้น	และจะถูกนำามาใชกับ

ขาราชการทุกคนทุกระดับ	ดังนั้น	บุคคลที่มีสวนรวมใน

การกำาหนดความสามารถหลัก	ควรจะประกอบดวย	3	

กลุมหลัก	ไดแก	ผูบริหารระดับสูง	ผูอำานวยการสำานัก/

กอง	และตัวแทนขาราชการผูปฏิบัติงาน
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 1 อาจารยประจำาคณะบัญชี	มหาวิทยาลัยรังสิต

การเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสมสำาหรับธุรกิจSMEs

TheSelectionofanAccountingSoftwarePackageforSMEs

    จารุณีอภิวัฒนไพศาล1

JaruneeAphiwatpisan

บทคัดยอ

	 โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีชวยใหธุรกิจ	SMEs	ดำาเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ	เพราะนอกจากจะ 

ชวยลดความผิดพลาดในการทำางาน	ลดปริมาณการใชกระดาษแลวยังทำาใหรายงานทางการเงินสามารถนำาเสนอ

ไดอยางถูกตองและนำาไปใชไดทันเวลาโดยผลลัพธที่ไดอยูภายใตหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ซึ่งการจัดหาโปรแกรม

ทางการบญัชมีาใชกบัธรุกจิ	SMEs	นัน้สามารถทำาได	3	รปูแบบ	ไดแก	การพฒันาโปรแกรมขึน้ใชเองภายในธรุกจิ	การ

ซือ้โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชทีีว่างจำาหนายในทองตลาด	และการวาจางหนวยงานภายนอกพฒันาโปรแกรม	ซึง่

การใชโปรแกรมสำาเร็จรูปนั้นทำาใหธุรกิจ	SMEs	ไดรับประโยชนดานความถูกตองและความนาเชื่อถือของสารสนเทศ	

อีกทั้งยังชวยอำานวยความสะดวกทางภาษี	 เชน	การจัดเก็บสำาเนาอยางเปนระบบทำาใหการสืบคนขอมูลยอนหลังเกิด

ความสะดวกและรวดเร็ว	สำาหรับการเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีนั้นมีหลักคิด	5	ประการ	ไดแก	บุคลากร	

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม	ความคุมคาตอการลงทุน	การเลือกผูพัฒนาโปรแกรมที่นาเชื่อถือ	และคุณภาพ

ของโปรแกรม	ซึง่ขอควรระวงัในการเลอืกใชคอื	ไมควรคำานงึถงึราคาเปนหลกัและไมควรเลอืกโปรแกรมทีท่ำางานไดเกนิ

ความจำาเปนของธรุกจิมากเกนิไป	การเลอืกโปรแกรมทีร่องรบัอนาคตมากเกนิไปอาจทำาใหระบบงานปจจบุนัเกดิความ

ลมเหลวถึงแมวาโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีในปจจุบันเริ่มปรับเปลี่ยนเปนระบบอิงเว็บมากขึ้นแลวก็ตาม	

คำาสำาคัญ:1.	โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี.					2.	ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม.					3.	บัญชี.
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Abstract        

Anaccounting	software	package	can	support	the	efficiency	of	SME,	because	this	application	can	

reduce	errors	and	paper	usage.	 In	addition,	 the	 results	of	using	 this	application,	which	are	based	on	

Generally	Accepted	Accounting	Principles,	also	correctly	produces	accounts	on	time.		There	are	three	ways	

to	get	accounting	software	for	SMEs	which	are:	in-house	development,	purchasing	a	software	package	and	

outsourcing.	Depending	on	the	use	of	the	application	software,	SMEs	can	obtain	accuracy	and	reliability	of	

information.	Furthermore,	SMEs	can	earn	more	tax	benefits.	For	example,	a	good	document	system	using	this	

tool	makes	backward	retrieving	fast	and	convenient.	To	select	an	accounting	software	package,	SMEs	should	

focus	on	five	items,	which	are;	people,	system	development	tools,	value	on	investment,	reliable	developers,	

and	software	quality.	Although	most	of	the	state-of-the-art	application	software	uses	a	web	based	system,	

SMEs	should	avoid	selecting	a	process	is	which	is	far	beyond	the	company’s	capabilities	which	could	lead	

to	business	failure.		

Keywords:				1.	Accounting	Software	Package.			2.	SMEs.			3.	Accounting.



	การเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสมสำาหรับธุรกิจ	SMEs

	 	 	 	 จารุณี		อภิวัฒนไพศาล
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บทนำา

	 การสงเสรมิใหธรุกจิ	SMEs	ใชโปรแกรมสำาเรจ็รปู

ทางการบัญชีนับวาเปนประเด็นที่สำาคัญ	 ทั้งนี้เพราะ

มีขอดีคือ	 การประมวลผลขอมูลทางการบัญชีมีความ

รวดเร็ว	 มีความสามารถในการสืบคนขอมูลที่ซับซอน

ไดอยางเปนระบบ	ชวยจัดเก็บขอมูลอยางเปนระเบียบ

เรยีบรอยและสามารถตอบสนองตอความตองการใชงาน

ไดทนัท	ีสำาหรบัในปจจบุนัจากการรวมตวัเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	 :	

AEC)	เพือ่สงเสรมิใหอาเซยีนเปนตลาดและฐานการผลติ

เดยีว	ไดสงผลใหอาเซยีนทีม่ปีระชากรกวา	500	ลานคน

กลายเปนตลาดทีม่คีวามสำาคญัและนาจบัตามอง	ซึง่กลุม

ประเทศทีม่สีงัคม	วฒันธรรมและปจจยัแวดลอมใกลเคยีง

กับประเทศไทย	ซึ่งก็คือกลุมประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	

ลาว	พมาและเวียดนาม)	ซึ่งมีแนวโนมการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจดี	 เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบรูณ	จงึเปนโอกาสในการขยายตลาดการคาและการ

ลงทนุของธรุกจิ	SMEs	ไทย	(สำานกังานสงเสรมิวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม	2552)	 	

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม	 (SMEs)	

มีความสำาคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ	ซึ่งจำาเปนตองจัดทำารายงานทางการเงินและ

ยื่นเสียภาษีใหแกรัฐบาลซึ่งเปนขอบังคับของกฎหมาย	

รายงานดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสารสนเทศทางการ

บัญชีที่ชวยวางแผนทางการเงินของธุรกิจและควบคุม

การเงินใหมีประสิทธิภาพซึ่งมาจากการมีระบบบัญชี

ที่ดี	ดังนั้นการมีระบบบัญชีที่ดีจะชวยวางแผนทางการ

เงินของธุรกิจและควบคุมการเงินใหมีประสิทธิภาพ	

วสิาหกจิทัง้ขนาดใหญ	ขนาดกลางและขนาดยอมจำาเปน

จำาเปนตองมีสารสนเทศใหเพียงพอตอการตัดสินใจ	

สารสนเทศทางการบัญชีเปนสวนหนึ่งของความอยูรอด

และการเจริญเติบโตของธุรกิจ	การขาดระบบบัญชีหรือ

มีระบบบัญชีที่ไมดีเปนสาเหตุหนึ่งของความลมเหลวใน

การดำาเนินธุรกิจ	

	 สาเหตบุางประการทีท่ำาใหธรุกจิ	SMEs	เกดิความ

ลมเหลว	เชน	การกำาหนดราคาสูคูแขงไมได	เกดิจากขาด

หลักเกณฑในการพิจารณาหรือการวิเคราะหตนทุนที่

แทจรงิทางบญัช	ีการมองขามความสำาคญัของการจดัซือ้	

ทำาใหตองแบกรบัภาระตนทนุสงผลตอเงนิทนุหมนุเวยีน	

การขาดการบริหารสินคาคงคลัง	ทำาใหมีสินคาคงเหลือ

มากเกินไป	 เกิดความเสี่ยงที่ไมสามารถระบายสินคา

ออกจำาหนายได	การขาดทีป่รกึษาหรอืนกับญัชมีอือาชพี

ทำาใหเกิดปญหาเกี่ยวกับการจายภาษีเกินความจำาเปน	

ขาดสภาพคลองในการดำาเนินธุรกิจและไมสามารถ

ควบคุมการเงินในธุรกิจได	การไมรูจักตนทุนที่แทจริง

ของสินคา	 เนื่องจากไมสามารถควบคุมตนทุนการ

ผลิตไดเพราะขาดระบบบัญชีที่ดี	 การไมเรียนรูตัวเลข

ทางการเงิน	ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดสภาพของธุรกิจที่สำาคัญ

ทำาใหไมทราบแนวโนมและความผิดปกติที่จะเกิดขึ้น	

การขาดความรูความเขาใจเรือ่งภาษ	ีทำาใหตองเสยีภาษ ี

เพิ่มขึ้นอยางคาดไมถึง	การบันทึกรายการที่ไมสมบูรณ 

จะทำาใหสรรพากรสนใจตรวจสอบมากขึน้	ดงันัน้	ควรจาง

นกับญัชมีอือาชพีมาชวยวางระบบบญัช	ีและการขาดการ

ควบคุมเงินทุนหมุนเวียน	เชน	การนำาคาใชจายสวนตัว

รวมถงึคาใชจายของครอบครวัมาปะปนกบัเงนิของธรุกจิ	

จึงเกิดปญหาทำาใหเงินสดไมเพียงพอในการหมุนเวียน	

(ไกรวิทย	เศรษฐวนิช	2548)

	 การบญัชทีีเ่กีย่วของกบัธรุกจิ	SMEs	ทีผู่ประกอบ

การควรรูไดแก	1.)	หลักเกณฑการรับรูรายการซึ่งจะมี

ผลผูกพันกับภาษีอากรทั้งภาษีหัก	ณ	ที่จายและภาษี 

มูลคาเพิ่ม	 	 2.)	 หลักการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะหลัก

บัญชีคู	 (Double	Entry	System)	ที่ตองบันทึกในสมุด

รายวันทั่วไป	สมุดรายวันซื้อ	สมุดรายวันขาย	สมุดราย

วันรับเงิน	สมุดรายวันจายเงิน		3.)	การผานรายการจาก

สมดุรายวนัซึง่เปนสมดุขัน้ตนไปยงับญัชแียกประเภทซึง่

เปนสมุดขั้นปลาย		4.)	การปรับปรุงรายการและการปด

บัญชี		5.)	การจัดทำางบการเงิน	กิจการตองจัดทำางบการ

เงินตามเกณฑคงคาง	(Accrual	Basis	Accounting)	ซึ่ง

เปนขอบังคับตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	 1	 (สภา

วิชาชีพบัญชี	 ในพระบรมราชูปถัมภ	 2553)	 6.)	 หลัก

การควบคุมภายในและ	7.)	การจัดเก็บเอกสารทั้งหมด

อยางเปนระบบ	 เพื่อใหเจาของกิจการไดรับขอมูลทาง

บัญชีที่ดี	 ดังนั้นหากผูประกอบการธุรกิจ	 SMEs	 มี

ความรูทางการบัญชีรวมถึงการมีขอมูลทางการบัญชีที่

ดีนั้นจะทำาใหไดรับสารสนเทศที่ดีและชวยในการตัดสิน

ใจเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไดอยางถูกตอง	 ซึ่ง	 (ภาพร 
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เอกอรรถพร	2546)	ไดอธิบายวาคุณลักษณะของขอมูล

ทางบัญชีที่ดีวามีคุณลักษณะ	 2	 ประการคือ	 ขอมูล 

สมบูรณเพียงพอ	และขอมูลเกิดความงายตอการเขาใจ	

อันจะทำาใหเจาของสามารถมองกิจการออกและรูไดใน

ทันทีถึงความเปนไปไดของกิจการ	

	 การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยทำางาน

บัญชีมีความจำาเปนมากในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคแหง

เทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากความตองการในการ

จัดการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น	ความตองการขอมูลที่ละเอียด

ซบัซอนมมีากขึน้	เชน	ความตองการในแตละวนัไมเพยีง

แตตองการทราบวารายไดเทาใด	แตตองการทราบวา

สินคาที่ขายไปในแตละวันเปนจำานวนเทาใด	สินคาใด 

ขายดีที่สุด	 สินคาใดขายไมไดเลย	 เมื่อจัดโปรโมชั่น 

ทำาใหกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นหรือไม	 เพียงใด	 จะเห็นไดวา

ความตองการเหลานี้หากปราศจากคอมพิวเตอรแลวก็

ยากที่จะไดสารสนเทศตามความตองการ	ดังนั้น	การนำา

คอมพิวเตอรเขามาชวยทำางานทางบัญชีมีความสำาคัญ

อยางมากและการจะประสบความสำาเร็จนั้นจะตอง 

มีโปรแกรมทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพและสามารถตอบ

สนองตอความตองการใชงานได	ซึง่การจัดหาโปรแกรม

เพื่อนำามาใชในงานทางบัญชีม	ี3	วิธี	 ไดแก	การพัฒนา

โปรแกรมขึ้นใชเองภายในธุรกิจ	 การซื้อโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำาหนายในทองตลาด	และ

การวาจางหนวยงานภายนอกพัฒนาโปรแกรม	ครรชิต	

มาลยัวงศ	(2547	:	14)	กลาวถงึบรษิทัทีพ่ฒันาโปรแกรม 

ขึ้นใชเองโดยใชบุคลากรคอมพิวเตอรของตนเองวา 

มกัจะประสบปญหาเมือ่เทคโนโลยเีปลีย่นแปลงกาวหนา

มากขึ้น	 เพราะบุคลากรไมสามารถแกไขปรับปรุงระบบ

ไดทันตอความกาวหนา	และนอกจากนี้ยังพบวาบริษัท

มักเปลี่ยนไปใชซอฟตแวรสำาเร็จรูป	 เพราะผูพัฒนาและ

จำาหนายซอฟตแวรสำาเรจ็รปูสวนมากมทีมีงานทีเ่ขมแขง็ 

และคอยปรับปรุงซอฟตแวรใหทันตอความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยีตลอดเวลาและมีวิธีการปฏิบัติงานที่เปน 

มาตรฐาน	ดงันั้นการเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการ

บญัชจีงึเหมาะสมกบัธรุกจิ	SMEs	ทีม่เีงนิลงทนุนอยและ

ตองการระบบบญัชตีามรปูแบบปกตทิัว่ไป	สารสนเทศที่

ไดจากการประมวลผลดวยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการ

บัญชีจะเปนปจจัยสำาคัญอยางหนึ่งที่ชวยวางแผนและ

ตัดสินใจซึ่งจะทำาใหธุรกิจ	 SMEs	 อยูรอดและเจริญ

เติบโต	 ดังนั้นผูเกี่ยวของจำาเปนตองตระหนักถึงการ

เลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อใหเกิด 

ความเหมาะสมกับธุรกิจ	SMEs

ความหมายของSMEs

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม	(2551)	ใหคำานิยาม	SMEs	(Small	and	Medium	

Enterprises)	 ตรงกับภาษาไทยวา	 “วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม” ซึ่งครอบคลุมกิจการ	 3	

กลุมใหญๆ	 ไดแก	 1.)	 กิจการการผลิต	 (Production	

Sector)	 ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม	

(Agricultural	 Processing)	 ภาคอุตสาหกรรม	

(Manufacturing)	และเหมืองแร	 (Mining)	 	2.)	กิจการ 

การคา	 (Trading	 Sector)	 ครอบคลุมการคาสง	

(Wholesale)	และการคาปลีก	(Retail)	และ		3.)	กิจการ

บริการ	(Service	Sector)	โดยขนาดของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม	 สามารถกำาหนดจากมูลคาชั้นสูง

ของสินทรัพยถาวรสำาหรับกิจการแตละประเภท	 และ

กำาหนดจากจำานวนการจางงาน	

	 สำาหรับการกำาหนด	SMEs	จากมูลคาชั้นสูงของ

สนิทรพัยถาวรนัน้	กจิการผลติกำาหนดให	วสิาหกจิขนาด

กลางไมเกิน	200	ลานบาท	วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน	 

50	ลานบาท	สำาหรับกิจการบริการกำาหนดให	วิสาหกิจ

ขนาดกลางไมเกิน	200	ลานบาท	วิสาหกิจขนาดยอม 

ไมเกิน	 50	 ลานบาท	 และในสวนของกิจการการคา	

(คาสง)	กำาหนดให	วสิาหกจิขนาดกลางไมเกนิ	100	ลาน 

บาท	วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน	50	ลานบาท	และหาก

เปนกิจการการคา	(คาปลีก)	กำาหนดให	วิสาหกิจขนาด

กลางไมเกนิ	60	ลานบาท	และวสิาหกจิขนาดยอมไมเกนิ	

30	ลานบาท

	 ในสวนของการกำาหนด	SMEs	จากจำานวนการ 

จางงานนั้น	กิจการการผลิตกำาหนดให	วิสาหกิจขนาด

กลางไมเกิน	200	คน	วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน	50	คน

สำาหรับกิจการบริการกำาหนดใหวิสาหกิจขนาดกลาง

ไมเกิน	200	คน	วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน	50	คน	และ

ในสวนของกิจการการคา	 (คาสง)	กำาหนดใหวิสาหกิจ

ขนาดกลางไมเกิน	50	คน	วิสาหกิจขนาดยอมไมเกิน	
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25	คน	และหากเปนกิจการการคา	(คาปลีก)	กำาหนดให	

วิสาหกิจขนาดกลางไมเกิน	30	คน	และวิสาหกิจขนาด

ยอมไมเกิน	15	คน	(สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

ประเภทกิจการ กำาหนดจากมูลคาชั้นสูงของสินทรัพยถาวร กำาหนดจากจำานวนการจางงาน

วิสาหกิจ

ขนาดกลาง

วิสาหกิจ

ขนาดยอม

วิสาหกิจ

ขนาดกลาง

วิสาหกิจขนาด

ยอม

กิจการการผลิต ไมเกิน	200	ลานบาท ไมเกิน	50	ลานบาท ไมเกิน	200	คน ไมเกิน	50	คน

กิจการบริการ			 ไมเกิน	200	ลานบาท ไมเกิน	50	ลานบาท ไมเกิน	200	คน ไมเกิน	50	คน

กิจการการคา			

					-	คาสง ไมเกิน	100	ลานบาท ไมเกิน	50	ลานบาท ไมเกิน	50	คน ไมเกิน	25	คน

					-	คาปลีก ไมเกิน	60	ลานบาท ไมเกิน	30	ลานบาท ไมเกิน	30	คน ไมเกิน	15	คน

ตารางที่ 1.  การกำาหนด SMEs จากมูลคาชั้นสูงของสินทรัพยถาวร และจำานวนการจางงาน

ความสำาคัญของธุรกิจ SMEs ตอเศรษฐกิจของ

ประเทศ

	 จำานวนวสิาหกจิรวมทัง้ประเทศ	ณ	สิน้ป	2553	มี

จำานวนทัง้สิน้	2,924,912	ราย	จำาแนกเปนวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอม	จำานวน	2,913,167	ราย	จำาแนก

เปนวสิาหกจิขนาดยอม	จำานวน	2,894,780	ราย	วสิาหกจิ

ขนาดกลางจำานวน	18,387	ราย	และเปนวิสาหกิจขนาด

ใหญ	จำานวน	9,140	ราย	โดยวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม	มีสัดสวนรอยละ	99.6	ของวิสาหกิจทั้งหมด	

	 หากพิจารณามูลค าผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ	 (GDP)	 ในป	 2553	 มีการขยายตัวรอยละ	

7.8	 ขยายตัวสูงมากเมื่อเทียบกับอัตราการหดตัว 

รอยละ	2.2	ในปกอนหนา	โดยมูลคา	GDP	ในป	2553	

เทากับ	 10,102,986.0	 ลานบาท	 เพิ่มขึ้นจากปกอน

หนา	1,052,271	ลานบาท	สำาหรับ	GDP	ของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม	(SMEs)	ในป	2553	มีมูลคา	

3,746,967.0	ลานบาท	คิดเปนสัดสวนรอยละ	37.1	ของ	

GDP	รวมทั้งประเทศ	โดยมูลคา	GDP	ของธุรกิจ	SMEs	

ขยายตัวรอยละ	7.9	ตอป	เพิ่มขึ้นจากหดตัวรอยละ	2.4	

ในปกอนหนา	 (สำานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม	2553)	ดงันัน้	จะเหน็ไดวาวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอม	(SMEs)	มคีวามสำาคญัตอการเจรญิ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	

	 การเขาสูธุรกิจ	 SMEs	ทำาไดงายเพราะใชเงิน 

ลงทุนนอย	การดำาเนินงานมีความคลองตัว	ผูประกอบ

การสามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึง	สามารถตัดสินใจได 

รวดเร็วทำาใหตอบสนองความตองการของลูกคาได 

ทนัเวลา	แตการดำาเนนิธรุกจิ	SMEs	จะมปีญหาเกีย่วกบั 

เงินทุน	เมื่อขาดแคลนเงินทุนมักจะขอกูจากสถาบันการ

เงนิเพือ่ขยายการลงทนุหรอืเปนเงนิทนุหมนุเวยีน	แตจะ

ประสบปญหาในการขอกูยืมเนื่องจากไมมีการทำาบัญชี

อยางเปนระบบและขาดหลักทรัพยในการค้ำาประกัน 

เงินกู	 อีกทั้งพนักงานที่มีก็ขาดความรูในการทำาบัญชี	

การบันทึกบัญชีดวยมือทำาใหเกิดความผิดพลาดในการ

ทำางานและเกิดความลาชาในการประมวลผลซึ่งเปน 

ปญหาของธุรกิจ	SMEs

วิธีการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีมาใชกับธุรกิจ

	 โปรแกรมทางการบญัชี	(Accounting	Software)	

เปนโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชกับงานบัญชีโดย

และขนาดยอม	2551)	ผูเขยีนขอสรปุการกำาหนดลกัษณะ

ของ	SMEs	ตามตารางตอไปนี้
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ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

เฉพาะ	สามารถบนัทกึ	ประมวลผล	และนำาเสนอรายงาน

ทางการเงนิ	โดยเริม่ตัง้แตการบนัทกึบญัชใีนสมดุรายวนั	

การผานรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท	และการ

สรุปผลในรูปของรายงานทางการเงิน	 (Romney	 and	

Steinbart	 2006)	 กลาวถึงวิธีการจัดหาโปรแกรมทาง

บัญชีสามารถทำาได	3	วิธีดังนี้	

 วธิทีี่1.การพฒันาโปรแกรมขึน้ใชเองภายใน

ธุรกิจ(In-houseDevelopment) 

	 ธุ รกิจที่มีความต องการระบบบัญชีที่ สลับ 

ซับซอนแตกตางจากธุรกิจทั่วไป	มักจะพัฒนาโปรแกรม

ทางบัญชีขึ้นมาเพื่อใชงานใหตรงตามความตองการ

ของธุรกิจ	 ทำาใหเกิดผลดีคือ	 โปรแกรมที่ไดตรงตาม

ความตองการของผูใชงานภายในธุรกิจ	และการทำางาน

มีความยืดหยุ นสูง	 กลาวคือ	 การปรับเปลี่ยนสวน 

ประกอบตางๆ	ภายในโปรแกรมสามารถทำาไดตามความ

ตองการเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน	 แตมีผลเสีย 

ซึ่งก็คือ	 ตองใชเวลาในพัฒนาอันยาวนาน	 มีโอกาสที่

จะไมเสร็จตามกำาหนดเวลาหรือมีโอกาสที่โปรแกรมนั้น

จะพฒันาไมสำาเรจ็ม	ีนอกจากนีย้งัพบวาการลงทนุพฒันา

โปรแกรมเองคอนขางสงู	ยากตอการประมาณตนทนุลวง

หนา	งบประมาณอาจจะบานปลาย	และการหาผูพัฒนา

ตอทำาไดยาก	 กลาวคือ	 หากทีมงานในการพัฒนา

โปรแกรมลาออก	จะทำาใหไมมีผูรับผิดชอบตอ	ขอควร

คำานึงถึงสำาหรับธุรกิจที่จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีเอง	มี

ดังนี้

	 1.	ตองระมัดระวังในการเลือกผูพัฒนาโปรแกรม	

ควรเปนผูมีประสบการณในธุรกิจ	มีความเขาใจลักษณะ

ทางธุรกิจเปนอยางดี	และตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง

วาควรปฏิบัติอยางไรเมื่อเกิดปญหา

	 2.	ตองทำาสัญญาระหวางผูพัฒนาโปรแกรมกับ

ธุรกิจ	สัญญาจะเปนตัวแทนของความรับผิดชอบที่นัก

พัฒนาโปรแกรมมีตอธุรกิจและเพื่อใหเกิดความเขาใจที่

ชัดเจน	ตรงกันทั้งสองฝาย

	 3.	วางแผนและติดตามผลเปนระยะ	ในระหวาง 

การเขียนโปรแกรมอาจตองออกแบบในรายละเอียด	จึง

ตองติดตามผลงานเปนระยะ

	 4.	รักษาความสัมพันธอันดีในการติดตอสื่อสาร

ระหวางธุรกิจกับนักพัฒนาโปรแกรม	 เปนสิ่งสำาคัญที่

ไมควรละเลยเปนอยางยิ่ง

	 5.	 ควบคุมตนทุนอยางเขมงวด	 ธุรกิจตอง

พยายามควบคมุตนทนุทีจ่ะเกดิขึน้ใหมนีอยทีส่ดุจนกวา

โปรแกรมจะสำาเร็จและเปนที่ยอมรับของธุรกิจ	

 วิธีที่ 2.การซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการ

บัญชีที่วางจำาหนายในทองตลาด (Software

Package) 

	 ธุรกิจที่มีความตองการระบบบัญชีตามรูปแบบ 

ปกติทั่วไป	มักจะเริ่มตนการจัดหาโปรแกรมทางบัญชี 

ดวยการซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี	 เนื่องจาก

สามารถหาซื้อไดงาย	ตนทุนต่ำาและเริ่มตนการใชงาน

ไดเร็ว	 ทำาใหเกิดผลดีคือ	 ตนทุนต่ำากวาเมื่อเทียบกับ 

การพฒันาโปรแกรมบญัชขีึน้ใชเอง	และสามารถประมาณ 

ตนทุนไดลวงหนา	 นอกจากนี้ยังไดรับการบำารุงรักษา

และบริการหลังการขายจากบริษัทผูขายอีกดวย	 แตมี

ผลเสยีซึง่กค็อื	ขาดความยดืหยุนในการใชงาน	กลาวคอื	

โอกาสทีจ่ะปรบัเปลีย่นสวนประกอบตางๆ	ของโปรแกรม

ทำาไดยาก	 และอาจในบางครั้งพบวาความสามารถใน

การทำางานของโปรแกรมอาจไมตรงตามความตองการ

ของผูใชงานทั้งหมด	 ขอควรคำานึงถึงสำาหรับธุรกิจที่

ซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำาหนายใน 

ทองตลาด	มีดังนี้

	 1.	 การตระหนักถึงความสำาคัญในการเลือก

ผูขายโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี	หากไมรูจักหรือ

ไมมีความรูในโปรแกรม	 ผูซื้อสามารถคนหาบริษัทที่ 

จำาหนายโปรแกรมผานทางสมุดโทรศัพท	 Internet	การ

สอบถามผูทีเ่คยใชมากอน	วารสารทางบญัชหีรอืวารสาร

ทีเ่กีย่วของกบัการบญัช	ีเชน	วารสารธรรมนติ	ินอกจากนี ้

ผูซือ้สามารถศกึษาขอมลูไดจากการเขารวมสมัมนา	หรอื

คนหาธุรกิจที่ใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีนั้นๆ	

ในปจจุบัน

	 2.	 ใหความสำาคัญกับบริการหลังการขาย	 ซึ่ง

ปจจุบันพบวาทุกบริษัทจะตองมีบริการหลังการขาย 

อยูแลว	แตสิ่งที่ธุรกิจพึงระวังคือ	ประสบการณและเงิน

ลงทุนของบริษัทผูผลิตซอฟตแวร	 เนื่องจากบริษัทที่มี

ประสบการณและเงินลงทุนนอย	อาจไมสามารถดำาเนิน

ธุรกิจตอไปไดหากไดรับผลกระทบจากปจจัยภายใน	

เชน	 เงินทุนนอยจึงไมสามารถขยายกิจการหรือพัฒนา
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บริษัทใหตอสูกับคูแขงขันได	หรือจากปจจัยภายนอก	

เชน	สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	สภาพแวดลอมที่

จะทำาใหบริษัทอาจตองเลิกกิจการ	ดังนั้น	ประสบการณ 

และความมั่นคงของบริษัทจึงเปนอีกหนึ่งปจจัยที่ตอง

คำานึงถึง

	 3.	 ความตองการฮารดแวร	 (Hardware)	 และ

ซอฟตแวร	 (Software)	 เพื่อรองรับการทำางานของ

โปรแกรมสำาเร็จรูปที่ซื้อมา	โดยพิจารณาจากเทคโนโลยี

และอุปกรณที่โปรแกรมรองรับ	ซึ่งเปนสิ่งสำาคัญที่ตอง

พิจารณาเพราะจะชวยประหยัดเวลา	 ชวยใหตัดสินใจ

ไดงายขึ้น	ลดความผิดพลาดในการตัดสินใจ	หลีกเลี่ยง

ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางผูซื้อกับผูขายเพราะ

ความเขาใจที่ไมตรงกัน

 วธิทีี่3.การวาจางหนวยงานภายนอกพฒันา

โปรแกรม(Outsourcing)

	 ธุรกิจอาจตองการลดความเสี่ยงในการประมวล

ผลรายการคาที่มีจำานวนมาก	 หรือมีความสำาคัญสูง	

โดยวาจางบุคคลภายนอกที่มีความชำานาญสูง	สามารถ 

เลือกใชเทคโนโลยีที่ก าวหนามาควบคุมดูแลการ 

ประมวลผลขอมูลทั้งหมดหรือบางส วนของธุรกิจ	

ทำาใหเกิดผลดีคือ	ประหยัดเวลาเมื่อเทียบกับการพัฒนา

โปรแกรมขึน้ใชงานเอง	สามารถควบคมุตนทนุได	เพราะ

การวาจางบคุคลภายนอกจะตองมสีญัญาวาจางระหวาง 

กัน	 นอกจากนี้โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นจะเสร็จตาม

กำาหนดเวลาทีต่กลงกนัไวตามสญัญา	แตหากเสรจ็ไมทนั

เวลา	ธุรกิจจะไดรับเงินคาปรับตามที่ไดระบุไวในสัญญา	

แตมีผลเสียซึ่งก็คือ	 การพัฒนาหรือแกไขปญหาของ 

โปรแกรมเปนไปไดช าหรืออาจไมมีเมื่อเทียบกับ

โปรแกรมสำาเร็จรูปทางบัญชีที่ วางจะหน ายตาม 

ทองตลาดจะพฒันาเวอรชนั	(version)	ใหมๆ 	อยางตอเนือ่ง 

เพื่อแกปญหาเวอรชัน	 (version)	 เดิม	 และพัฒนาให 

ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง	 ในขณะที่การวาจาง

หนวยงานภายนอกพฒันาโปรแกรมนัน้จะหยดุพฒันาตอ

เมือ่สงมอบงานใหแกลกูคาเรยีบรอยแลว	และนอกจากนี้

โปรแกรมทีไ่ดอาจไมตรงตามความตองการของผูใชงาน

ทั้งหมด	ขอควรคำานึงถึงสำาหรับธุรกิจที่วาจางหนวยงาน 

ภายนอกพัฒนาโปรแกรม	มีดังนี้

	 1.	ความเชื่อถือไดของบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม 

ให	สิ่งสำาคัญของโปรแกรมนั้นไมไดอยูเพียงแคสามารถ 

ใชงานไดตรงตามความตองการ	แตหากเกดิปญหาใหมๆ 	

จะตองมีผูแกไขปญหาเพื่อใหการทำางานเปนไปอยาง 

ตอเนื่อง	 ดังนั้น	 การความรับผิดชอบและการบริการ 

หลังการขายเปนสิ่งสำาคัญที่ตองคำานึงถึง

	 2.	ความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนการใชงาน	

ธุรกิจตองคำานึงถึงดวยวาหากโครงสรางของกิจการ

เกิดการเปลี่ยนแปลง	 เชน	 การควบรวมกิจการ	 การ

ขยายกิจการ	 โปรแกรมที่ใชอยูจะสามารถปรับเปลี่ยน

องคประกอบไดตามความตองการเพียงใด

	 3.	การสูญเสียการควบคุม	เนื่องการขอมูลที่เปน

ความลับและระบบงานทั้งหมดหรือบางสวน	 ถูกแบง 

ใหบคุคลภายนอกมสีวนรวมในการทำางาน	ดงันัน้	ผูบรหิาร 

กิจการตองเปรียบเทียบความคุมคาที่เกิดขึ้นดวย

	 4.	การบรกิารหลงัการขายหลงัสงมอบงานไปแลว	

จะเชื่อมั่นไดอยางไรวาหากเกิดปญหาในการใชงาน	จะ

ติดตอผูพัฒนาโปรแกรมเพื่อใหแกไขปญหาใหแกธุรกิจ

ไดทันเวลา	วิธีนี้อาจทำาใหเกิดคาใชจายที่สูงขึ้นมากใน

ระยะยาว

	 วิธีการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีทั้ง	 3	 วิธี

นั้น	แตละวิธีมีขอคำานึงถึงที่มีความโดดเดนแตกตางกัน

ดังนี้	วิธีที่	1	การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใชเองภายในธุรกิจ	

จะตองคำานึงถึงการควบคุมตนทุนและระยะเวลาที่ใชใน

การพฒันาโปรแกรมอาจจะบานปลาย	ทำาใหระบบงานที่

ตองการเสร็จไมทันเวลาที่กำาหนด	สำาหรับวิธีที่	 2	การ

ซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำาหนายใน 

ทองตลาดนั้นจะต องคำานึงถึงการคัดเลือกบริษัท 

ผู จำาหนายที่มีความนาเชื่อถือและคุณภาพของการ 

ใหบริการหลังการขาย	สวนวิธีที่	3	การวาจางหนวยงาน 

ภายนอกพัฒนาโปรแกรม	 จะตองคำานึงถึงขอมูลของ

ธุรกิจที่จะตองเปดเผยแกบุคคลภายนอกและการชวย

แกไขปญหาของระบบงานที่จะไดรับจากบริษัทผูพัฒนา

โปรแกรมหลังสงมอบงาน	

	 สำาหรับวิธีการจัดหาโปรแกรมทางการบัญชีมา 

ใชกับธุรกิจทั่วๆ	ไปและธุรกิจ	SMEs	นั้นไมแตกตางกัน	

แตสำาหรบัธรุกจิ	SMEs	นัน้ทางเลอืกทีน่ยิมใชในปจจบุนั 
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ชื่อโปรแกรม URL เบอรติดตอ

ACCPAC www.fmsconsult.com,	

www.psa.co.th

www.actran.co.th

02-274-4070

02-662-4174

02-654-0090

ACCSTAR www.rachada.net						 02-910-7268

Amanda www.AmandaAccounting.com 02-933-0667

Autoflight www.autoflight.co.th							 02-860-6600

BCAccount	for	windows www.bcaccount.com								 02-964-9731-2

Business	Controller www.hmi.co.th 02-259-7745-6

Business	Plus	Account www.businessplus.co.th							 02-880-8800

CD	ORGANIZER www.cd-organizer.com 02-370-1955

DACCOUNT www.trianglesoft.co.th								 02-215-0858

Easy-ACC www.businesssoft.com								 02-971-4444

EasyWin www.easywin.co.th								 02-732-1900

Express www.esg.co.th								 02-216-5955

Formula www.crystalsoftwaregroup.com 02-732-1800

iMoneys	Account www.imoneys.co.th								 02-675-5515

Impress	Professional www.apacsoftware.co.th				 02-7315558

JANE	SOFT www.janecomp.com								 02-731-5558

Kingdee	K/3	ERP www.synergistics.co.th 02-719-5430

MAC-4	Professional www.doublepine.co.th								 02-719-3808

MyAccount www.prosoft.co.th							 02-739-5900

Nanosoft	Mini	Account www.nanosoftonline.com 053-444-111

คอื	การซือ้โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชทีีว่างจำาหนาย 

ในทองตลาด	ดงันัน้ผูเขยีนจงึไดรวบรวมรายชือ่โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีของไทยและแหลงสืบคนจาก 

ฐานขอมูลทีม่ีอยูในปจจุบันเพื่อใหผูสนใจสามารถศึกษา

เพิ่มเติมในรายละเอียด	ดังจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

ตารางที่ 2. รายชื่อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของไทยและแหลงสืบคน

โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชสีำาหรบัธรุกจิSMEs

	 โปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชขีองไทยสำาหรบั

ธุรกิจ	SMEs	ที่ใชในปจจุบันที่รวบรวมมาจากวารสาร

ธรรมนิติ	 (2548-2553)	และ	website	 (www.account-

world.com/	 2554)	 รวมถึงประสบการณการใชงาน	

ของผูเขียน	 มีรายชื่อโปรแกรมและแหลงสืบคน	 ดัง 

รายละเอียดตอไปนี้



	การเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสมสำาหรับธุรกิจ	SMEs
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ชื่อโปรแกรม URL เบอรติดตอ

PDP www.apacsoftware.co.th 02-675-0110

QUICK	BOOKS www.thaiaccounting.com								 02-513-7151

Quick	Office www.qkoffice.com								 02-953-0800

SAP	Business	One www.humanica.biz 02-636-6999

Seniorsoft www.seniorsoft.co.th        02-692-5899

Smart	Biz www.vrness.com 02-451-6397

SME	ACCOUNT 	www.sme-account.com 02-370-1955-6

Smile	Account	 www.csmiledev.com								 02-248-8088

SML	SOFT www.smlsoft.com								 089-922-3131

SOFTIMO www.softimo.com 02-748-6765-7

STRACCOUNT www.straccount.com 02-628-6566

WINSpeed www.dsoft.co.th							 02-803-6180

กระบวนการทางบัญชีจำาเปนตองสรางรองรอยการ 

ตรวจสอบ	 (Audit	 Trial)	 หรือรองรอยทางการบัญชี 

ซึ่งหมายถึงการอางอิงการผานบัญชีเพื่อคนหารายการ

ที่บันทึกไว	 ซึ่งการจัดทำาบัญชีดวยมือนั้นการสราง 

รองรอยในการตรวจสอบตองใชเอกสารและแฟมจัด

เก็บเอกสารเปนจำานวนมาก	(สุภาพร	 เชิงเอี่ยม	2553)	

ดังนั้นการใชโปรแกรมทางการบัญชีเขามาชวยทำางาน

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ	 ยังคงเปนไป

ตามลำาดับขั้นตอนของการประมวลผลดวยมือ	ซึ่งบาง

ขั้นตอนถูกกำาหนดไวในเงื่อนไขของโปรแกรมทำาให 

นักบัญชีไมตองดำาเนินการแตโปรแกรมจะชวยทำางาน

ให	ดังนั้นการนำาโปรแกรมทางการบัญชีมาใชในธุรกิจ	

SMEs	จะชวยลดขอผิดพลาดในการทำางาน	ลดปริมาณ

การใชกระดาษ	 เพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผล

และสามารถการนำาเสนอรายงานทางการเงินไดอยาง

ถูกตอง	ทันเวลา	ทำาใหผูใชรายงานทางการเงินสามารถ

นำาไปใชในการตัดสินใจไดอยางถูกตอง

	 สำาหรบัโปรแกรมทางบญัชใีนปจจบุนั	โดยเฉพาะ 

โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำาหนายใน 

ความจำาเปนที่ธุรกิจ SMEs ตองใชโปรแกรมทาง

การบัญชี

	 การจัดทำาบัญชีของธุรกิจ	SMEs	นั้นตองจัดทำา

ตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป	 (Generally	 Accepted	

Accounting	Principle)	การบนัทกึรายการตามหลกับญัชี

คูและการบันทึกรายการตามมาตรฐานการบัญชีจึงเปน

สิง่สำาคญัในการถอืปฏบิตั	ิอยางไรกต็ามการนำาโปรแกรม

ทางการบัญชีมาใชจะทำาใหเหตุการณทางเศรษฐกิจที่ 

เกิดขึ้นถูกนำาเข าและจัดเก็บในแฟ มรายการค า	

(Transaction	 File)	 ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกบัญชี

ในสมุดรายวันทั่วไปของการทำาบัญชีดวยมือ	 (Manual	

System)	ดังสมัยในอดีต	จากนั้นแฟมรายการคาจะถูก

สงไปประมวลผลโดยปรบัปรงุขอมลูใหมยีอดคงเหลอืถกู

ตองในแฟมขอมูลหลัก	 (Master	File)	 เชนเดียวกับการ

ผานรายการคาไปยังบัญชีแยกประเภทในระบบการทำา

บัญชีดวยมือ

	 ในอดีตการทำาบัญชีด วยมือจะใช  เอกสาร	 

แบบฟอรมตางๆ	จำานวนมากและปฏบิตังิานตามขัน้ตอน	 

รวมถึงการตรวจทาน	 การอนุมัติรายการ	 นอกจากนี้

ตารางที่ 2. (ตอ)
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ทองตลาดถกูพฒันาขึน้ใหครอบคลมุระบบงานทางบญัชี

ทั้งหมด	ไดแก	ระบบงานขาย	ระบบควบคุมลูกหนี้และ

รายไดอื่นๆ	ระบบงานจัดซื้อ	ระบบควบคุมเจาหนี้และ

คาใชจายอืน่ๆ	ระบบควบคมุสนิคา	ระบบสนิทรพัยถาวร	

ระบบควบคมุเชค็และเงนิฝากธนาคาร	ระบบภาษ	ีระบบ

บญัชแียกประเภท	อกีทัง้ยงัมรีะบบรกัษาความปลอดภยั	

ที่สามารถกำาหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลของผูใชงาน

แตละคนเพื่อปองกันผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปละเมิดสิทธิ

ของผูอื่น	รวมถึงการชวยสำารองขอมูลใหปลอดภัยจาก

ภัยพิบัติตางๆ	 ที่อาจเกิดขึ้น	 ดังนั้น	 การใชโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีที่วางจำาหนายในทองตลาด

จะทำาใหธุรกิจ	 SMEs	 ลดความยุงยากในการทำางาน	

เนื่องจากโปรแกรมทางบัญชีจะออกแบบมาเพื่อลดการ

ทำางานทีซ่้ำาซอน	ระบบงานยอยตางๆ	สามารถเชือ่มโยง

ขอมูลกันได	 และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	

เกิดความรวดเร็วและความถูกตองในเวลาที่นอยกวา

เดิม	และนอกจากนี้ยังพบวา	กอใหเกิดความประหยัด

มากกวาการลงทุนดวยการจัดหาโปรแกรมทางบัญชี 

วิธอีืน่	โดยสามารถตอบสนองความตองการของเจาของ

กิจการไดเปนอยางดี	 โดยเฉพาะรายงานในเชิงบริหาร

ที่มีความหลากหลายและมีความยืดหยุน	สามารถปรับ

เปลีย่นไดตามความตองการ	มคีวามสามารถรองรบัการ

ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต	ซึ่งแมวาอาจจะพบปญหา

และอปุสรรคจากการใชโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชี 

อยูบาง	 ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป	 แตผู ซื้อสามารถ

ปรึกษาทีมงานขายที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อชวยจัดการ

ปญหาตางๆ	ที่เกิดขึ้นได

ปญหาและอุปสรรคจากการใชโปรแกรมสำาเร็จรูป

ทางการบัญชี

	 ผลของการวิจัยพบวาการนำาโปรแกรมสำาเร็จรูป

ทางการบัญชีมาใชกอใหเกิดปญหาสำาหรับกิจการ	 เชน	

เกดิความยากในการประยกุตโปรแกรมใหเขากบัลกัษณะ

ของธรุกจิ	มปีญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอกนัระหวางระบบ

ยอย	เกดิความยุงยากในการใชงานและการออกรายงาน	

ผูใชขาดความรูความเขาใจ	ขาดความเชีย่วชาญ	รายงาน

ทีไ่ดไมตรงกบัความตองการของกจิการ	และไมมบีรกิาร

หลังการขายทีด่ี	(มานพ	สเีหลือง	2549	;	ประจติ	หาวัตร	

และ	ศรัณย	ชูเกียรติ	2548	 ;	สุตราวดี	บัวเทศ	2547	 ;	

นนัทพร	ลขิติไพบลูยศลิป	จฑุาทพิย	สองเมอืง	และ	ปรชีา 

เจรญิสขุ	2545)	ฉะนัน้	ในการเลอืกซือ้โปรแกรมสำาเรจ็รปู

ทางการบัญชีนั้น	 ผู ซื้อจะตองพิจารณาใหระเอียด 

รอบคอบอยางรอบดานเพื่อใหโปรแกรมสำาเร็จรูปทาง 

การบัญชีที่เลือกใชนั้นมีความเหมาะสมกับธุรกิจ	อันจะ 

กอใหเกิดประโยชนแทนที่จะเกิดปญหาในระยะยาว

	 ดังนั้น	 สามารถสรุปเปนรายขอโดยชี้ใหเห็น 

ปญหาและอุปสรรค	ดังตอไปนี้

	 1.	ความยากในการประยุกตโปรแกรมใหเขากับ

ลักษณะของธุรกิจ	การเชื่อมตอระหวางระบบงานยอยๆ	

เกิดปญหา

	 2.	ความยุงยากในการใชงาน	เกิดปญหาในการ 

ออกรายงานไมตรงตามความตองการ

	 3.	ผู ใช งานไมมีความรู ในการใชโปรแกรม

ทางการบัญชี

	 4.	 ไมมีบริการหลังการขายที่ดี

	 จากปญหาและอปุสรรคทีก่ลาวมานัน้	ทำาใหธรุกจิ

ตองตระหนกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้โปรแกรมสำาเรจ็รปู

ทางการบัญชี	 ซึ่งจากการศึกษาจากบทความวิจัยและ 

งานวิจัยบางสวนที่พบในประเทศไทย	 ผูเขียนพบวา 

ป จจัยที่มีผลต อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม 

สำาเร็จรูปทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในอดีต	 มีรายละเอียด 

ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอถัดไป

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ

	 จากการศึกษาบทความวิจัย	และงานวิจัยที่พบ

ในรอบ	9	ปที่ผานมาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเลือก

ซื้อและการเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี

พบวา	ปจจยัทีม่ผีลตอการเลอืกซือ้และเลอืกใชโปรแกรม

สำาเรจ็รปูทางการบญัช	ีไดแก	ราคาของผลติภณัฑ	ตนทนุ

ในการบำารงุรกัรกัษา	ความสามารถของโปรแกรม	ความ

ยืดหยุนในการใชงาน	 (เชน	การแกไขหนาจอ	รายงาน	

แบบฟอรม	หรือรหัสตนฉบับ)	ความยืดหยุนในการนำา

เสนองบการเงิน	 (เชน	 แสดงรายงานออกทางหนาจอ

คอมพิวเตอร	 การเจาะลึกรายงาน	การนำาเสนอขอมูล 

ในรูปกราฟ	 แผนภูมิ	 ตลอดจนการเชื่อมโยงขอมูลกับ 
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โปรแกรมอื่นๆ	เชน	Microsoft	Excel)	ความนาเชื่อถือ

ของโปรแกรมและผูผลิตหรือผูจัดจำาหนาย	 คุณสมบัติ 

เสริมของโปรแกรม	 การควบคุมภายใน	 เทคโนโลยีที่ 

โปรแกรมนั้นตองการใช	 (ไดแก	 ความตองการระบบ

ปฏิบัติการพื้นฐาน	เชน	DOS,	Windows,	Unix)	ระบบ

การจัดการฐานขอมูล	ขอบเขตการใชงาน	รายไดรวม	

ขนาดของกจิการ	ลกัษณะของธรุกจิ	โปรแกรมงายตอการ

เขาใจ	 การสนับสนุนการฝกอบรมและใหบริการหลัง 

การขาย	ลักษณะการทำางานของโปรแกรม	ระบบรักษา

ความปลอดภัย	 คุณสมบัติหลักของโปรแกรม	 (ไดแก	

การมรีะบบสำารองขอมลู	มรีายงานตรงกบัความตองการ 

ของกิจการ)	คุณสมบัติของผูผลิตและผูจำาหนาย	(ไดแก	

การมีคูมือการใชงานของโปรแกรมที่สมบูรณ)	ขอจำากัด

ของซอฟตแวร	ระบบการตดัสนิใจของผูบรหิาร	(นนัทพร	 

ลขิติไพบลูยศลิป	จฑุาทพิย	สองเมอืง	และ	ปรชีา	เจรญิสขุ	

2545	;	สุตราวดี	บัวเทศ	2547	;	มานพ	สีเหลือง	2549	;	 

นงนิภา	ตุลยานนท	 	ศิริเดช	คำาสุพรหม	และ	ธีระเดช	

อังธีระปญญา	 2549	 ;	 พลพธู	 ปยวรรณ	 และสุภาพร	 

เชิงเอี่ยม	 2550	 ;	 รุงทิพย	 อนันตจรุงสุข	 2553)	 อนึ่ง

สามารถสรปุประเดน็ขางตนไดตามตารางที	่3.	ดงัตอไปนี ้

รายการ

นันทพร,

จุฑาทิพย

และปรีชา

(2545)

สุตราวดี

(2547)

มานพ

(2549)

นงนิภา,

ศิริเดชและ

ธีระเดช

(2549)

พลพธูและ

สุภาพร

(2550)

รุงทิพย

(2553)

1.	ราคาของผลิตภัณฑ P P P P

2.	ตนทุนในการบำารุงรักรักษา P P

3.	ความสามารถของโปรแกรม P P

4.	ความยืดหยุน P P

5.	ความนาเชื่อถือของโปรแกรม								 

				และผูผลิตหรือผูจัดจำาหนาย	

P P

6.	คุณสมบัติของผูผลิตและ

				ผูจำาหนาย	

P

7.	คุณสมบัติหลักของโปรแกรม	 P P

8.	คุณสมบัติเสริมของโปรแกรม	 P P

9.	ลักษณะการทำางานของ 

				โปรแกรม	

P

10.	ขอจำากัดของซอฟตแวร	 P P

11.	การควบคุมภายใน P

12.	เทคโนโลยีที่โปรแกรมนั้น 

					ตองการใช	

P

13.	ขอบเขตการใชงาน P

14.	รายไดรวมของกิจการ P

15.	ขนาดของกิจการ P

ตารางที่ 3. ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

รายการ

นันทพร,

จุฑาทิพย

และปรีชา

(2545)

สุตราวดี

(2547)

มานพ

(2549)

นงนิภา,

ศิริเดช

และ

ธีระเดช

(2549)

พลพธู

และ

สุภาพร

(2550)

รุงทิพย

(2553)

16.	ลักษณะของธุรกิจ P

17.	โปรแกรมงายตอการเขาใจ P

18.	การสนับสนุนการฝกอบรม 

					และใหบริการหลังการขาย	

P

19.	ระบบรักษาความปลอดภัย	 P

20.	ประโยชนที่ไดรับจาก 

					โปรแกรม

P

21.	ระบบการตัดสินใจของ 

					ผูบริหาร

P

ตารางที่ 3. (ตอ)

 จากตารางพบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อ

โปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ	ไดแก	ราคา

ของผลิตภัณฑ	ตนทุนในการบำารุงรักษา	ความสามารถ

ของโปรแกรมทั้งคุณสมบัติหลักและคุณสมบัติเสริม	

ความยืดหยุน	ความนาเชื่อถือของโปรแกรมและผูผลิต

หรอืผูจดัจำาหนาย	และขอจำากดัของซอฟตแวร	โดยราคา

ของผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีมากกวาปจจัยอื่นๆ	นอกจากนี้

งานวิจัยที่พบปลาสุดของรุงทิพย	อนันตจรุงสุข	 (2553)	

ที่ศึกษาการวิเคราะหปจจัยในการเลือกใชโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชีของสำานักงานบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร	พบวาสำานักงานบัญชีในกรุงเทพมหา

นครจะใหความสำาคัญในประเด็นอื่นๆ	ดวยที่นอกเหนือ

จากทีก่ลาวมาแลวขางตน	ไดแก	ลกัษณะการทำางานของ

โปรแกรม	การสนับสนุนการฝกอบรมและใหบริการหลัง

การขาย	และระบบรักษาความปลอดภัย

ขอควรพิจารณาในการเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูป

ทางการบัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจSMEs

	 จากการศึกษาเอกสาร	 ตำารา	 และงานวิจัยที่

เกี่ยวของนั้น	 ตามทัศนะของผู เขียนมีความคิดเห็น

วา	 การตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการ 

บัญชีใหเหมาะสมกับธุรกิจ	 SMEs	 นั้น	 จำาเปนตอง

พจิารณาใหรอบคอบเพือ่จะไดไมตองหาโปรแกรมอืน่มา

ทดแทนโปรแกรมที่ไมสามารถตอบสนองความตองการ

ไดอยางแทจรงิ	ดงันัน้ผูเขยีนขอเสนอขอควรพจิารณาใน

การเลอืกใชโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางการบญัชใีหเหมาะสม

กับธุรกิจ	SMEs	ใน	5	ดาน	ดังนี้

 1.ดานบคุลากร	ในการเลอืกโปรแกรมสำาเรจ็รปู

ทางการบัญชีนั้นผู บริหารระดับสูงของธุรกิจ	 SMEs	

จะตองใหการสนับสนุนทั้งการกำาหนดเปนนโยบาย

ใหมีการใชโปรแกรมสำาเร็จรูป	 และการสนับสนุนดาน 

การเงิน	สำาหรับการตัดสินใจเลือกโปรแกรมใดนั้นควร

ใหผูเกีย่วของรวมพจิารณา	ไดแก	ฝายบญัช	ีฝายการเงนิ	 

ฝายจัดซื้อ	 ฝายคลังสินคา	 และควรมีสวนรวมในการ
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ทดสอบระบบเพือ่ใหโปรแกรมทีเ่ลอืกใชนัน้สามารถตอบ

สนองตอความตองการใชงานไดอยางแทจรงิ	ไมเกดิการ

ตอตาน	และควรสงเสริมใหฝกอบรมการใชโปรแกรมจน

เพื่อใหผูใชเกิดความชำานาญ

 2.ดานคณุภาพของโปรแกรม	โดยพจิารณาใน

ประเด็นดังตอไปนี้

					 2.1	ความถกูตองในการบนัทกึบญัช	ีการประมวล

ผลและการออกรายงานมคีวามถกูตอง	ครบถวน	โดยให 

ทดสอบจากการใชขอมูลจริงแลวดูผลลัพธที่ไดจาก

รายงานทางการเงิน	 นอกจากนี้ควรพิจารณาความ 

สมบูรณของโปรแกรม	 เสถียรภาพการใชงานของ

โปรแกรม	ความงายในการใชงานโปรแกรมทีม่คีณุสมบตัิ

ครบถวนแตใชงานยาก	ก็ไมควรซื้อ

					 2.2	 ใหทดลองใชกอนตัดสินใจซื้อ	 โดยเลือก 

บรษิทัทีม่ชีดุทดลอง	(Demo)	ไวใหทดลองใช	อยาหลงเชือ่ 

คำาโฆษณาหรือคำากลาวอางของผูขาย	โดยการทดลอง 

ใชใหนำาขอมูลจำานวนมากมาทดสอบวาผลลัพธที่ได 

เปนไปตามความตองการเพยีงใด	เชน	ความเรว็ของการ

ประมวลผล	ความสามารถในการออกรายงานพรอมกัน

จากคอมพิวเตอรหลายเครื่อง

					 2.3	 เลือกระบบบัญชีที่พัฒนาบน	 Windows	

ดีกวาระบบบัญชีที่พัฒนาบน	DOS	เพราะ	การพัฒนา

บน	Windows	มอียางตอเนือ่งและมปีระสทิธภิาพในการ

ใชงานมากกวา	การนำาขอมูลออก	 (Export)	 เพื่อเขาสู	

Windows	สามารถทำาได	การใชงานทำาไดงาย	มีความ

สวยงามนาใช	อกีทัง้ยงัทำางานไดหลายงานพรอมกนับน

เครื่องคอมพิวเตอรเดียว	(Multitasking)

					 2.4	เลอืกโปรแกรมทีม่เีครือ่งมอืชวยกูขอมลูจาก

เหตุการณที่ไมคาดคิด	เชน	ไฟดับแลวขอมูลสูญหายไป	

หรือชวยซอมแซมฐานขอมูลเมื่อเกิดความบกพรอง	

	 2.5	 พิจารณาการจัดเก็บขอมูลทางบัญชี	 ซึ่ง

สามารถจัดเก็บขอมูลได	 2	 แบบคือ	 ระบบแฟมขอมูล	

(Filebase)	และระบบฐานขอมลู	(Database)	ซึง่การเกบ็ 

ขอมลูในระบบฐานขอมลูจะทำาใหเกดิความปลอดภยัมาก 

กวาซึ่งจะตองมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีพอ

	 2.6	อยาคำานงึถงึสสีนัทีส่วยงาม	เพราะจะเปนปญ

หาแกสายตาในระยะยาว

 3.  ด านการเลือกผู พัฒนาโปรแกรมที่ 

นาเชื่อถือ	 โดยรายชื่อผู ประกอบการที่จำาหนาย

ซอฟตแวรตามมาตรฐานซอฟตแวรของกรมสรรพากร	

สามารถหาขอมูลไดจาก	website	ของกรมสรรพากรคือ	

www.rd.go.th	>	>	บรกิารขอมลู	>	>	ซอฟตแวรมาตรฐาน

กรมสรรพากร	(www.rd.go.th,	4	สงิหาคม	2554)	ขอควร

พิจารณามีดังนี้

				 3.1	เลอืกบรษิทัทีม่คีวามมัง่คงและประสบการณ 

มาก	อยาซือ้โปรแกรมกบับรษิทัทีไ่มนาเชือ่ถอืเพราะหาก 

บริษัทผูขายเลิกกิจการ	 จะทำาใหระบบงานของธุรกิจ	

SMEs	ตองหยุดชะงัก

				 3.2	 เลือกบริษัทที่มีการพัฒนาซอฟตแวรอยาง 

ตอเนื่องโดยพิจารณาวาผูผลิตพัฒนาโปรแกรมอยาง 

ตอเนื่องเพียงใด	มีรุน	 (Version)	 ใหมๆ	ออกมาอยาง 

ตอเนื่องหรือไม	 เนื่องจากโปรแกรมที่พัฒนาในชวงแรก

อาจมีหลุมดำา	 (Bug)	ซึ่งจะทำาใหเกิดการหยุดชะงักใน

การทำางานหรือที่เรียกวา	error	 โปรแกรมจึงตองมีการ 

พัฒนาอยางตอเนื่อง	

					 3.3	สอบถามจากผูใชงานจริง	โดยถามผูขายวา 

โปรแกรมดังกลาวมีผูใชงานมากนอยเพียงใด	 และขอ

ตัวอยางรายชื่อลูกคาเพื่อสอบถามจากผู ใชงานจริง

ประมาณ	4-5	 ราย	 เกี่ยวกับความพอใจในการใชงาน	

บริการหลังการขายและปญหาที่เกิดขึ้น

	 3.4	ควรพิจารณาการบริการหลังการขาย	โดย 

พจิารณาจากความเชีย่วชาญ	ประสบการณของพนกังาน 

ดแูลลกูคาหลงัการขาย	(Customer	support)	จะตองเปน 

ทีมงานที่มีความรูและประสบการณ	 มีความชำานาญ 

ดานบัญชีและมีความสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

หลังการขายได

 4.ดานเครือ่งมอืทีใ่ชในการพฒันาโปรแกรม 

การเลือกใชเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมที่ดีจะ

รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ	 (Feature)	ตางๆ	ที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง	 หาก

ทีมงานผูเขียนโปรแกรมใชเครื่องมือที่ไมเหมาะสมจะ

ทำาใหขอมลูเสยีหายบอย	จะตองจดัเรยีงขอมลู	(Reindex)	

อยู เปนประจำา	 นอกจากนี้ควรคำานึงถึงเทคโนโลยีที่ 

โปรแกรมนั้นตองการใช	 ธุรกิจควรประมาณการงบ
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ประมาณทั้งในสวนของฮารดแวร	 (Hardware)	 และ

ซอฟตแวร	 (Software)	 ที่สามารถรองรับการทำางาน

ของโปรแกรม	ควรเลือกโปรแกรมที่งายในการใชงาน	

(User	Friendly)	 เชน	ใชเมาส	 (Mouse)	แทนคียบอรด	

(Keyboard)	ไดทกุหนาจอ	การคนหาขอมลูทำาไดสะดวก	

หนาจอบันทึกขอมูลชัดเจน	 เขาใจไดงาย	 และขอมูล

สามารถเชื่อมโยงไปยังหนาจออื่นๆ	ที่เกี่ยวของกันได	

และสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือ	 มีระบบรักษาความ

ปลอดภัยที่นาเชื่อถือ

 5.ดานความคุมคาตอการลงทุน	ในการเลอืก

ซื้อควรเปรียบเทียบระหวางประโยชนที่จะไดรับกับ 

ตนทุนที่คาดวาที่เสียไป	ในดานกำาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	

ระยะเวลาในการตอบสนองความตองการของผูใชงาน	

ความผดิพลาดทีล่ดลง	ระยะเวลาในการคนืทนุ	การเลอืก

โปรแกรมที่ไมมีคุณภาพจะเพิ่มคาใชจายในระยะยาว	

แตไมควรซื้อโปรแกรมโดยตัดสินใจที่ราคาเปนสำาคัญ

เพราะโปรแกรมราคาถูกอาจไมคุมคากับเงินที่ลงทุนไป	

และสำาหรับโปรแกรมที่ราคาแพงก็ไมไดหมายความวา 

จะดีเสมอไป	 ดังนั้น	 ผู ซื้อควรคำานึงถึงคุณภาพของ

โปรแกรม	 และความสามารถในการตอบสนองความ

ตองการใชงาน	

	 ดังนั้น	ธุรกิจ	SMEs	ที่ตองการเลือกใชโปรแกรม

สำาเร็จรูปทางการบัญชี	 จะตองพิจารณาใน	 5	 ดาน	

ไดแก	 ดานบุคลากร	 ดานคุณภาพของโปรแกรม	

ดานการเลือกผู พัฒนาโปรแกรมที่นาเชื่อถือ	 ดาน

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาโปรแกรม	 และดานความ

คุมคาตอการลงทุน	 เพื่อใหโปรแกรมที่เลือกมานั้นชวย 

อำานวยความสะดวกในการทำางาน	 เกิดความรวดเร็ว

ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคา	 ชวยทำา

ภาระงานประจำาที่ตองทำาซ้ำาๆ	ทำาใหมีเวลาสรางสรรค 

ผลงานอื่นๆ	 และแกปญหาระบบงานปจจุบันได	 สิ่งที่

ตองพึงระวังคือ	ไมควรเลือกโปรแกรมที่รองรับอนาคต

มากเกินไป	 สำาหรับธุรกิจที่ทำาบัญชีด วยระบบมือ	

(Manual	system)	แลวตั้งเปาวาจะนำาโปรแกรมสำาเร็จ

รูปมาใชแลวตองเปนระบบบัญชีที่เชื่อมโยงกับ	Internet	

ได	 (Web	based	accounting)	อาจจะทำาใหเกิดความ

ลมเหลว	ดังนั้นควรทำาทีละขั้นตอน	แบบคอยเปนคอย

ไป	 การเลือกโปรแกรมที่เผื่ออนาคตไวมากเกินไปจะ

ทำาใหสญูเสยีตนทนุโดยเปลาประโยชน	ถงึแมวาปจจบุนั

เริ่มเปลี่ยนเปนระบบอิงเว็บ	(Web	based	system)	มาก

ขึ้นนั่นคือ	สามารถจัดเก็บ	คนคืน	ประมวลผล	และแสดง

รายงานตางๆ	ผานเว็บมากขึ้นก็ตาม		

บทสรุป

 การเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชี

สำาหรับธุรกิจ	SMEs	ผูเลือกใชตองคำานึงความตองการ

ของธุรกิจเปนหลัก	ผูบริหารตองสนใจและผลักดันแลว

เลือกโปรแกรมที่สามารถตอบสนองตอความตองการ

ใชงาน	 การเลือกโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ

จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน	ทำาใหประหยัด

เวลา	ลดทรัพยากรมนุษย	ชวยลดตนทุนการดำาเนินงาน	 

ทำาใหประหยัดกระดาษและลดความผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นจากการทำางาน	 ซึ่งการตัดสินใจเลือกใชนั้น

ตองใหผู มีสวนเกี่ยวของทั้งหมดรวมพิจารณาในการ

สรรหา	 เพื่อลดการตอตาน	ไมใหความรวมมือซึ่งจะนำา 

ไปสู ความลมเหลวในที่สุด	 นอกจากนี้สิ่งสำาคัญอีก

ประการหนึ่งคือผูบริหารตองพิถีพิถันในการสรรหานัก

บญัชมีอือาชพีมาปฏบิตังิานเพือ่ธรุกจิประสบความสำาเรจ็

ตามความมุงหวัง

	 สำาหรับความเสียหายของการเลือกใชโปรแกรม

บัญชีที่ไมมีคุณภาพคือ	 การทำางานไมมีประสิทธิภาพ	 

เกิดความลาชา	 ขาดขอมูลชวยในการตัดสินใจ	 สราง 

ปญหาใหกับการทำางาน	 เพิ่มคาใชจายในระยะยาว	 

ขาดความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเพราะขาด 

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ	 รวมถึงการเลือกโปรแกรมที่มี 

ประสิทธิภาพสูงเกินความจำาเปนทำาใหเพิ่มตนทุน	 

ซึ่งไมคุ มคาตอการใชประโยชน	 การเลือกโปรแกรม 

บัญชีที่ไม มีคุณภาพจะเพิ่มค าใช จ ายในระยะยาว	 

นอกจากนี้ขอควรระวังในการใชโปรแกรมสำาเร็จรูป 

ทางการบัญชีคือ	 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงัดของ 

ระบบ	 อันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร	 ความเสี่ยงที่ 

อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณที่ไมคาดคิด	 เชน	 ไฟไหม	 

แผนดินไหว	 ดังนั้น	 ผู ใชตองใหความสำาคัญกับการ 

สำารองขอมลูเพือ่ใหสามารถนำากลบัมาใชไดอยางรวดเรว็

ที่สุดเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ	



	การเลือกใชโปรแกรมสำาเร็จรูปทางการบัญชีใหเหมาะสมสำาหรับธุรกิจ	SMEs
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บทคัดยอ  

	 อตุสาหกรรมวทิยโุทรทศันไทยมกีารแขงขนัสงูและการพฒันารายการโทรทศันใหมคีณุภาพสงูนัน้	สวนหนึง่เกดิ

จากสมรรถนะของบุคลากรในฝายผลิตรายการเปนสำาคัญ	การพัฒนาบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคใหมีคุณภาพจึง

เปนสาระสำาคัญที่จะบงชี้ไดถึงคุณภาพของรายการที่เผยแพรใหผูชมทั่วประเทศ	ดังนั้น	การคนหาสมรรถนะที่จำาเปน 

ของบุคลากรที่ผลิตรายการโทรทัศนจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศนในประเทศไทย

										การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค	 เพื่อศึกษาองคประกอบของสมรรถนะของฝายผลิตรายการโทรทัศนเครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัย	 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี	 

2	ชุด	คือ	 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสำาหรับสัมภาษณเชิงลึกซึ่งใชสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ	

และแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำาเปนซึ่งเปนแบบมาตราสวน	5	ระดับ	โดยกลุมตัวอยางเปนฝายผลิตรายการ

โทรทัศนประกอบดวย	โปรดิวเซอร	โครโปรดิวเซอร	ครีเอทีฟ	จำานวน	121	คน	การสุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบสัดสวน	 

การวเิคราะหขอมลูใชคาเฉลีย่	คารอยละ	วเิคราะหปจจยั	และวเิคราะหความสอดคลองของรปูแบบและขอมลูเชงิประจกัษ

 ผลการศกึษาพบวา	องคประกอบสมรรถนะทีจ่ำาเปนของฝายผลติรายการโทรทศันเรยีงลำาดบัความสำาคญั	ไดแก	

องคประกอบที่	1	องคประกอบทักษะการจัดการ	ประกอบดวยการวางแผน	การสื่อสารและนำาเสนอ	ความรับผิดชอบ	 

การทำางานเปนทมี	องคประกอบที	่2	ดานความคดิ	ประกอบดวยความคดิรวบยอด	ความคดิวเิคราะห	ความคดิสรางสรรค	 

และองคประกอบที่	3	ดานกระบวนการผลติ	การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางองคประกอบสมรรถนะ

ที่จำาเปนของฝายผลิตรายการโทรทัศนกับขอมูลเชิงประจักษ	พบวา	คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	คือไค-สแควร 

เทากับ	113.151	องศาอิสระ	(df)	เทากับ	85	คา	Probability	level	เทากับ	.019	คา	X2/	df	(CMIN/DF)	เทากับ1.347		

คา	RMR	เทากับ	 .020	คา	GFI	 เทากับ	 .928	และคา	AGFI	 เทากับ	 .898	คา	RMSEA	เทากับ	 .041	และคา	CFI	 

เทากับ	.979	แสดงวา	รูปแบบโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันลำาดับที่สองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ	

คำาสำาคัญ:	1.	สมรรถนะ.			2.	ทักษะการจัดการ.			3.	กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน.
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ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

Abstract          

 Competition	is	high	in	the	Thai	broadcasting	television	industry.	The	development	of	quality	television	

programmers	depends	on	 the	competencies	of	professional	producers.	The	competency	development	of	

production	personnel	 is	essential	 to	the	quality	of	a	broadcasted	program.	It	 is	 therefore	necessary	that,	

research	in	required	qualifications	for	producers	be	part	of	Thai	television	program	development.	 	

	 This	research	aimed	to	study	the	competency	factors	of	staff	in	the	production	division.	Two	research	

instruments	were	used	and	developed	from	relevant	concepts,	theories,	and	research.	An	in-depth	interview	

was	used	to	interview	experts	in	related	fields,	while	a	5-point	rating	scale	questionnaire	collected	data	about	

the	essential	competencies.	The	samples	were	121	production	staff	selected	by	stratified	random	sampling.	

The	data	was	analyzed	by	mean,	percentage,	factor	analysis	and	the	analysis	of	consistency	between	the	

model	and	the	empirical	data.	

	 The	research	findings	indicated	that	the	essential	competency	factors	for	production	staff,	given	in	order	

of	importance,	were	management	skills,	thinking	and	production	process.	The	sub-factors	of	management	

skills	were	planning,	communication	and	presentation,	responsibility	and	team	work,	and	the	sub-factors	of	

thinking	were	conceptualization,	analytical	thinking	and	creative	thinking.	 	 	 	

Regarding	the	test	of	consistency	between	the	competency	model	and	the	empirical	data,	it	was	found	that	

the	second-order	confirmatory	factor	analysis	model	was	consistent	with	the	empirical	data	with	Chi-square	

=	113.151,	df	=	85,	p	=	.019,	X2/	df	CMIN/DF	=	1.347,	RMR	=	.020,	GFI	=	.928,	AGFI	=	.898,	RMSEA	=	

.041	and	CFI	=	.979.	

Keywords:			1.	Competency.			2.	Management	skills.			3.	Production	process	for	television	program.
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บทนำา

ความสำาคัญของปญหา

	 องคกรธุรกิจในปจจุบันและในยุคโลกาภิวัฒน 

ตองเผชิญความทาทายในการพยายามที่จะพัฒนา

องคกรใหเปนองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง	 (High	

Performance	 Organization)	 อันนำาไปสูระดับความ

สามารถในการแขงขันใหสงูกวาคูแขงทัง้ในประเทศและ

ตางประเทศประกอบกบัมกีารแขงขนัดานเทคโนโลยสีาร

สนเทศอยางมาก	จึงเปนเหตุใหองคกรธุรกิจตางๆ	ตอง

พยายามเรงปรับตัวเองเพื่อความอยูรอด	ปจจุบันการ

ดำาเนนิธรุกจิสือ่บนัเทงิไดพฒันาไปหลายรปูแบบ	เชน	ทวีี

ดิจิตอลในโทรศัพทมือถือ,	 เคเบิลทีวีระบบดิจิตอลแบบ	

pay-per-view	(PPV),	วีดีโอตามความตองการ	 (video	

on	demand)	(สุพงษ	โสธนเสถียร	และอิทธิศักดิ์	พลอย

ศริชิล	2551	:	3)	นอกจากนี	้สือ่ดาวเทยีมโดยเฉพาะดาน

โทรทัศนมีภาวการณแขงขันที่รุนแรงและปจจัยที่มี 

ผลกระทบอยางมากคือ	 เรื่องเทคโนโลยีทางการสื่อสาร

ในอนาคต	เชน		ดิจิตอล	เอนเตอรแอ็ดทีฟ	ทีวี	(Digital	

Interactive	TV)	ซึ่งเปดโอกาสใหผูชมมีทางเลือกและ

แสวงหาเนื้อหาของรายการที่ตรงกับความตองการของ

ตนเอง	 (Program	 on	 demand)	 ซึ่งสงผลกระทบตอ 

อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศนไทยในอนาคตได	(ชัยพร	ตั้ง

พูลสินธนา	2545	:	6)	ผูผลิตรายการฟรีทีวี	 (Free	TV)	

ที่ผลิตรายการที่สงทางชองฟรีทีวี	ยังตองแขงขันกันเอง

ของผูผลติรายการทีผ่ลติรายการแนวเดยีวกนักบัรายการ

ที่นำาเขาจากตางประเทศ	 รวมถึงการพัฒนารูปแบบ 

รายการเพื่อใหตรงกับความตองการของผูชมเปนปจจัย

สำาคญัในการทำาใหอตุสาหกรรมวทิยโุทรทศันไทยอยูรอด

	 ในภาวะทีม่กีารแขงขนัสงูดงักลาวนัน้	ผูผลติราย

การจึงตองมีฝายผลิตรายการที่มีทีมงานคิดสรางสรรค 

รายการที่สามารถเขาถึงความตองการของผูชม	 และ

ในปจจุบันมีบริษัทที่ผลิตรายการไมต่ำากวา	200	บริษัท	

(เตชิษฐ	ยุวดี	 	2547	 :	2)	ซึ่งตองผลิตรายการใหไดรับ

ความนิยมเพราะถารายการใดที่ไมไดรับความนิยมจะ 

ถูกทางสถานีถอดออกจากผังรายการดังนั้น	ผูผลิตตอง 

ปรับตัวใหมีความพรอมในการผลิตและสรางสรรค 

รายการที่มีคุณภาพเพื่อสนองตอบกับผู ชมรายการ	

บริษัทผู ผลิตรายการโทรทัศนจำาเปนตองมีบุคลากร 

มืออาชีพที่ทำางานในฝายผลิตรายการจำานวนมาก	เพื่อ

รองรับการผลิตรายการใหมีคุณภาพ	(อกนิษฐ	มาโนษย 

วงศ	 2548	 :	 5)	การขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพดาน

ความคิดสรางสรรครายการใหไดรับความนิยมและ 

มีคุณภาพสูงเปนปญหาสำาคัญของอุตสาหกรรมวิทยุ

โทรทัศนไทย	 และในงานวิจัยของ	 ทิมอรธิ	 ลิกเกต	

(Timothy	Leggat,	1996	อางใน	ชัยพร	ตั้งพูลสินธนา	

2545	 :	20)	ไดศึกษาองคประกอบและคุณลักษณะของ

รายการโทรทัศนที่มีคุณภาพสูงโดยการตั้งสมมุติฐาน

ของรายการโทรทัศนที่มีคุณภาพเกิดจากความสามารถ

ของนักผลิตรายการที่เปนมืออาชีพ	ดังนั้น	 สมรรถนะ

ของบุคลากรในฝายผลิตรายการที่มีความคิดสรางสรรค 

จึงเปนสาระสำาคัญที่จะบงชี้ไดถึงคุณภาพของรายการ 

ที่เผยแพรใหผูชมทั่วประเทศ

	 ผลการศึกษางานทรัพยากรมนุษยของฝาย

ผลิตรายการโทรทัศนในประเทศไทย	พบวาปญหาดาน 

การบริหารบุคคล	 โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรใน

กลุมงานครีเอทีฟนั้น	 ดวยธรรมชาติการทำางานดาน 

สรางสรรคบุคลากรกลุ มนี้ เป นผู มีความเชื่อมั่นใน 

ความคิดตัวเองเปนอยางสูง	ซึ่งในการตัดสินใจในการ

ทำางานจะไมเปดรับความคิดเห็นหรือคำาชี้แนะจากผูอื่น	

และในหมูบุคลากรเองก็ยังมีความแตกตางหลากหลาย

ทั้งในดานความคิดและแนวทางการทำางานอีกดวย	 

ปญหาของการผลิตรายการโทรทัศนในดานความ

สามารถในการทำางานเปนทีมจึงเปนสิ่งจำาเปน	 การ

บริหารงานจึงตองสรางแนวคิดเรื่องการทำางานเปนทีม 

และตองใชบุคลากรที่ทำางานซึ่งอุทิศตนใหกับการ

ทำางานเพื่อบรรลุตามเปาหมายขององคกร	(กมลา	สินธุ

สุวรรณ	 2544	 :	 5)	 เมื่อมองในระดับองคกรพบวายัง 

มีความไมลงรอยระหวางนโยบายขององคกรกับการ 

สรางสรรครายการของบุคลากรอยูบอยๆ	เชน	องคการ

ตองการลดตนทุนในการผลิตรายการ	แตบุคลากรฝาย

ผลิตรายการตองการออกแบบรายการที่ตองใชตนทุน

สูงเพื่อใหไดผลงานที่ดีมาออกอากาศซึ่งเปนปจจัยที่ 

สงผลกระทบตอผลกำาไรของบริษัทเปนตน	การบริหาร

บคุลากรกลุมนีจ้งึเปนเรือ่งทีต่องอาศยัทกัษะการบรหิาร

จัดการเปนสิ่งสำาคัญยิ่ง	 (อกนิษฐ	มาโนษยวงศ	2548	 :	

137)	ดังนั้น	จึงเปนปญหาของฝายบริหารที่ตองจัดการ



26

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

บริหารบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน	 ผูบริหารมีหนาที่ 

ในกำาหนดเปาหมาย	 การวางแผน	 ทำาความเขาใจ

และวิเคราะหปญหา	สื่อสาร	ภาวะทางอารมณ	ความ

สามารถในการกระตุนและดึงทักษะ	ความรูของทีมงาน 

มาใชใหเกิดประโยชน	แมแตสถานีของภาครัฐ	ปญหา 

การผลิตรายการคือบุคลากรขาดทักษะในการผลิต

รายการ	 ความไมเขาใจตรงกันในกระบวนการทำางาน

เปนทีม	ขาดกำาลังใจในการทำางาน	มีขอจำากัดเรื่องเวลา 

เพราะตองใชความรวดเร็วในการผลิต	เพื่อใหสอดคลอง

กับสถานการณและทันตอเวลา	 (สุทิติ	ขัตติยะ	2545	 :	

2)	การผลิตรายการโทรทัศนที่ประสบความสำาเร็จตอง

มีทรัพยากรที่มีคุณภาพ	เชน	วัตถุดิบ	เครื่องมือ	เงินทุน	 

ขอมูลสารสนเทศ	อำานาจสั่งการ	 เวลา	และบุคลากรซึ่ง

เปนทรัพยากรหลักที่สำาคัญตอกระบวนการผลิต	ดังนั้น	 

ทรพัยากรบคุคลถอืไดวาเปนหลกัและมคีณุคาอนัจำาเปน 

ทีส่ดุของทมีงานผลติรายการ	และดวยบคุลากรแตละคน 

ตางมีประสบการณ	 แรงจูงใจ	 ทักษะ	 ความชำานาญ	 

คานิยมเฉพาะบุคคลที่แตกตางกันไป	(ชัยพร	ตั้งพูลสิน

ธนา	2545	 :	 971)	ดังนั้น	การพัฒนาบุคลากรในฝาย

ผลิตรายการดานสรางสรรครายการเปนสิ่งสำาคัญซึ่ง

สอดคลองกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิสรางสรรคใน

แผนฯ	11	ใหความสำาคัญตอการใชนวัตกรรม	ความคิด

สรางสรรคใหนำาไปสูเศรษฐกจิสรางสรรค	รวมทัง้ตอยอด 

องคความรู	ในการสรางมูลคา	ตลอดหวงโซอุปทานเปน 

พลังขับเคลื่อนหลักสู  เศรษฐกิจสมดุลและยั่งยืนใน 

ระยะยาว	(ชูวิทย	มิตรชอบ	2553	:	20)

	 ปญหาดานบุคลากรที่ไดกลาวมาแลวนั้น	 เปน 

ปญหาสำาคัญที่สุดดังนั้นการตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของคนหรือทรัพยากรมนุษยนี้เปนสิ่งที่ละเลยไมได	มี 

นักเศรษฐศาสตรหลายทานไดกลาวไว	 เชน	 ไพฑูรย	

วิบูลชุติกุล	 (2540	 :	2/2)	ไดสนับสนุนใหมีการลงทุนใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย	 โดยกลาวถึงเหุตผลไววา	

ทรพัยากรมนษุยสงผลโดยตรงตอการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิตหรือผลิตภาพที่เรียกรวมกันวาเปาหมายการ

ผลิต	 (Productivity	 growth)	 อันเปนปจจัยกำาหนด

มาตรฐานการครองชีพและขีดความสามารถการแขงขัน

ในตลาดโลก	อรณุ	ีเกยีระสาร	และคณะ	(2540	:	3/2-3/3)	

ชี้ใหเห็นวา	ประเทศไทยกำาลังกาวไปสูการพัฒนาการ

ผลิตที่ใชความรูความเขาใจที่เขมขนขึ้น	 (Knowledge	

Intensive)	 ระดับการพัฒนานี้เกิดจากการผสมผสาน

ระหวางเทคโนโลยี	 แรงงานที่มีฝมือ	 และการพัฒนา 

คุณภาพผู ประกอบการและพนักงานควรสอดคลอง

กับความตองการของตลาดแรงงานและความสามารถ

ในการแขงขันใหความสำาคัญตอสมรรถนะทางอาชีพ	

(Competency	 Based)	 แบบบูรณาการความรูทั้งใน 

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 ผสมผสานองคความรู สากล 

และความรู เดิมใหกับผู บริหารของบริษัท	 (วุฒิพล	 

สกลเกยีรต	ิ2546	:	7)	ปญหาเกีย่วกบัพนกังานทีพ่บจาก

การศึกษาและปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือนั้น	

ปญหาที่สำาคัญที่สุดคือปญหาในเรื่องการทำางาน	 โดย

เฉพาะการขาดทักษะในการทำางาน	สงผลตอคุณภาพ

ของงานซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ	 สุปราณี	 แกว 

สีนวล	 (2547)	 ที่ศึกษาทัศนะในการประเมินคุณภาพ

ของกลุมผูผลิตรายการโทรทัศนกลาวสรุปไววา	ปญหา 

เรื่องคุณภาพคือ	 ประการแรก	 การมีเนื้อหาที่มีสาระ	

ประโยชนและบนัเทงิ	ประการทีส่อง	ความคดิสรางสรรค	 

แปลกใหม	 ประการที่สาม	 การไดรับการยอมรับจาก

ผูชม	ซึ่งบริษัทที่ผลิตรายการโทรทัศนควรตระหนักและ

ไมควรมองขามปญหาเหลานี้	 โดยมีงานวิจัยจำานวน

มากที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการฝกอบรมทั้งสมรรถนะ

และทักษะทั่วไป	 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำางาน	

เชน	 การออกแบบรายการขีดความความสามารถใน

งานของบริษัท	บางจากปโตรเลียม	จำากัด	ของ	ปริญญ	

พิชญจิตร	 (2544)	 โดยทำาแบบสำารวจเพื่อการศึกษา 

ขดีความสามารถ	(Job	Competency	Lists)	และทำาแบบ

สัมภาษณเพื่อหาคุณลักษณะที่ทำาใหเกิดการปฏิบัติงาน

ที่สูงกวามาตรฐาน	 ไดสรุปขีดความสามารถในงานไว	 

7	ดาน	คือ	ความมุงมั่นสูความสำาเร็จ	การจัดการงาน	

ความสามัคคีและการทำางานเปนทีม	 การคิดวิเคราะห	

การสื่อสาร	สำานึกรับผิดชอบและความนาเชื่อถือ	ภาวะ 

ผูนำา	งานวิจัยของ	วุฒิพล	สกลเกียรติ	 (2546)	ไดสราง 

รูปแบบของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

พัฒนาทักษะสำาหรับผู ใชแรงงานในสถานประกอบ

การภาคอุตสาหกรรมโดยใชแนวคิดดานทักษะของ

ฟลด	 (Field)	รูปแบบการฝกอบรมดานอาชีพและเพิ่ม

ประสทิธภิาพของ	แบงค	(Blank)	และ	โรทเวล	(Rothwell)	



สมรรถนะที่จำาเปนของฝายผลิตรายการโทรทัศน

สมานใจ	ขันทีทาว
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ซึง่ผลการวจิยัได	3	องคประกอบคอื	ปจจยัในการจดัการ

การเรียนรู 	 ทักษะที่จำาเปน	 และขั้นตอนการจัดการ

ฝกอบรมทักษะ		การที่เขาใจถึงพฤติกรรม	ทักษะ	ความ

สามารถและสมรรถนะที่พิเศษของตำาแหนงงานยอม 

นำาไปสูผลลัพธที่ดีที่สุด

	 จากขอเท็จจริงดังกลาว	ทำาใหผูวิจัยเกิดแนวคิด

ทีจ่ะศกึษาสมรรถนะในฝายผลติรายการโทรทศันเพือ่นำา

ผลการคนพบมาพฒันาบคุลากรดานนีใ้หมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น	 การเขาใจถึงสมรรถนะที่จำาเปนของฝายผลิต

รายการโทรทัศนจะเปนประโยชนตอวิชาชีพนี้	 ซึ่งใน 

ปจจบุนัองคกรตางไดนำาแนวคดิเรือ่งสมรรถนะประยกุต 

ใชในองคกร	 เพราะเชื่อวา	 สมรรถนะที่แฝงอยูในตัว

บุคลากรขององคกรนั้นเองที่จะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความ

สำาเร็จขององคกร	(นิสดารก	เวชยานนท	2549	:	10)	ซึ่ง

แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะจากบทความของ	แมคแคล 

แลนด	(McClelland)	ในป	ค.ศ.1973	เรื่อง	“Testing	of	

Competence	 rather	 than	 Intelligence”	 ไดเสนอให 

คนหาความสามารถของบุคคลมากกวาคนหาแตเฉพาะ

ความเฉลียวฉลาด	 โดยทำาการวิจัยแยกบุคลากรที่มี

ผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติ

พอใช	 แลวทำาการศึกษาบุคลากรทั้งสองกลุม	 มีการ

ทำางานที่แตกตางกันอยางไร	ผลสรุปไดวา	บุคลากรที่มี 

ผลการปฏิบัติงานที่ดี	 มีสิ่งหนึ่งที่เรียกวาสมรรถนะ	

(Competency)	ซึ่งแนวคิดนี้ไดเผยแพรอยางรวดเร็วจน

มีงานวิจัยที่ใชแนวคิดหลายงาน	ไดแก	 เมสรแคนแลน	

(McLagan)	ในป	ค.ศ.1983		โบยาตซิส	(Boyatzis)	ใน 

ป	ค.ศ.1982,	สเปนเซอร	และ	สเปนเซอร	(Spencer	and	

Spencer)	ในป	ค.ศ.1993		ยูริช	(Ulrich)	ในป	ค.ศ.1996		

และวิลเลี่ยม	 เจ.	 โรทเวล	 (William.	 J.	Rothwell)	 ใน 

ป	ค.ศ.	1996		

	 ดังนั้น	 ในการวิจัยครั้งนี้	 ผู วิจัยมีจุดมุงหมาย

สำาคัญในการศึกษาสมรรถนะที่จำาเปนของฝายผลิต

รายการโทรทศันเปนพืน้ฐานในการพฒันาศกัยภาพและ

การปฏบิตังิานตลอดจนพฒันามาตรฐานของบคุลากรใน

บริบทของไทยของวิชาชีพสื่อโทรทัศนอันจะตอบสนอง

และสรางการยอมรับของประชาชนในสังคมไทยทั้งใน 

ปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงคของงานวิจัย

	 เพื่อศึกษาและคนหาองคประกอบสมรรถนะที่

จำาเปนของบุคลากรฝายผลิตรายการโทรทัศน

วิธีการดำาเนินการวิจัย

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี	 2	 ชุด	 คือ	

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสำาหรับสัมภาษณ 

เชงิลกึ	สมัภาษณผูเชีย่วชาญในสาขาทีเ่กีย่วของจำานวน	

9	ทาน	 และแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำาเปน 

ซึ่งเปนแบบมาตราสวน	5	ระดับ	โดยกลุมตัวอยางเปน 

ฝายผลิตรายการโทรทัศนประกอบดวย	 โปรดิวเซอร	

โครโปรดิวเซอร	 ครีเอทีฟ	 จำานวน	 121	 คน	 การสุม

ตัวอยางใชวิธีสุ มแบบสัดสวน	 การวิเคราะหขอมูลใช 

คาเฉลี่ย	คารอยละ	วิเคราะหปจจัย	และวิเคราะหความ

สอดคลองของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เพื่อศึกษา

ประเด็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูผลิตรายการโทรทัศน	

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน	2	สวนจำานวน	6	หนา	

และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามประมาณ	20	นาที	

คือ

	 สวนที่	 1	แบบสอบถามขอมูลทั่วไปซึ่งเกี่ยวกับ

สวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม	ไดแก	เพศ	ระดบัการ

ศกึษา	ประสบการณ	และตำาแหนง	ซึง่เปนแบบสอบถาม

เพื่อตรวจสอบรายการ	(Check	list)	 	

	 สวนที่	2	แบบสอบถามความคิดเห็นสมรรถนะที่

จำาเปนของบุคลากรฝายผลิตรายการโทรทัศน	ซึ่งผูวิจัย

พัฒนาขึ้นเอง	โดยมีแนวคำาถามประเด็นสำาคัญเชน	ดาน

ความคดิสรางสรรค	ความคดิวเิคราะห	ทกัษะการจดัการ	

เปนตน
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 จากแผนภูมิที่	1	ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ

เรียงตามน้ำาหนักสัมประสิทธิ์เสนทางไดดังนี้

	 จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ลำาดับที่	 2	 ดังกลาวขางตน	 สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูลจากจำานวนกลุมตัวอยางที่เปนบริษัท

ที่ผลิตรายการโทรทัศนจำานวน	 15	 บริษัท	 ไดผลการ

วเิคราะหองคประกอบ	3	องคประกอบ	โดยองคประกอบ 

ดานความคิดจะประกอบดวย	 3	 องคประกอบยอย		

องคประกอบดานทักษะการจัดการประกอบดวย	 4	

องคประกอบยอย	 และองคประกอบดานกระบวนการ

ผลิต	โดยเรียงตามน้ำาหนักสัมประสิทธิ์เสนทาง	ดังนี้

	 1.	 ทักษะการจัดการ	มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง

เทากบั	.99	ประกอบดวย	องคประกอบยอยการวางแผน	

(.82)	 องคประกอบยอยการสื่อสารและนำาเสนอ	 (.80)	

องคประกอบยอยความรับผิดชอบ	(.76)	องคประกอบ

ยอยการทำางานเปนทีม	(.72)

	 2.	 ดานความคิด	 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง

เทากับ	 .86	ประกอบดวย	องคประกอบยอยความคิด 

รวบยอด	(.82)	องคประกอบยอยความคดิวเิคราะห	(.79)	

องคประกอบยอยความคิดสรางสรรค	(.66)

	 3.	 กระบวนการผลิต	มีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง 

เทากับ	.82	ประกอบดวย		ติดตามการเปลี่ยนแปลงและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยูเสมอ	 (.81)	มีความรู 

ดานอื่นๆที่นอกเหนืองานดานครีเอทีฟ	 เชน	การตลาด	

กฎระเบียบ	 เปนตน	 (.73)	นำาความรูที่หลากหลายมา

ประยุกตใชในการผลิตรายการโทรทัศน	 (.72)	มีความรู 

ในกระบวนการผลิตรายการ	 เชน	 สัมภาษณ	 ติดตอ 

ประสานงาน	ถายทำา	ตดัตอ	(.63)	มกีารใฝหาความรูและ

แสวงหาขาวสารอยูเสมอ	 (.55)	 เปนคนชางสังเกตสิ่งที่

เกิดขึ้นรอบตัวและสามารถนำาเรื่องราวเหลานั้นมาเปน

แนวคิดผลิตรายการโทรทัศนได	 (.59)	มีความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล	 เชน	 internet	

e-mail	 Google	 (.57)	 มีความเขาใจในรูปแบบของ

รายการที่ตนเองผลิต	(.48)

การวิเคราะหขอมูล

แผนภูมิที่ 1
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ผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยพบวา

 1. องคประกอบสมรรถนะที่จำาเปนของฝาย

ผลิตรายการโทรทัศน

 องคประกอบสมรรถนะที่จำาเปนของฝายผลิต

รายการโทรทัศน	 ประกอบดวย	 3	 องคประกอบหลัก	

สามารถเรียงตามน้ำาหนักสัมประสิทธิ์เสนทางไดคือ	

 -องคประกอบดานทักษะการจัดการ 

	 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ	 .99	ประกอบ 

ดวย	4	องคประกอบยอย	ไดแก	การวางแผน	การสือ่สาร	

การทำางานเปนทีม	และความรับผิดชอบความสามารถ

ในการวางแผนอยางรัดกุมและมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจน 

จะชวยลดคาใชจายในการดำาเนินการไดขณะที่ทักษะ 

ดานการสื่อสารนับเปนหัวใจของธุรกิจดานสื่อโทรทัศน 

ที่ไมเพียงแตจะตองสื่อสารกับผูชมเทานั้นแตยังตอง

สือ่สารภายในทมีงานและตองประสานงานกบัผูเกีย่วของ

อื่นๆ	ในกระบวนการผลิตรายการ	และเนื่องจากธุรกิจ 

ดังกล าวส งผลกระทบทางสังคมในวงกว างความ 

รับผิดชอบจึงเปนสิ่งสำาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ในที่สุดแลวจะยอนกลับมาสูบริษัท	 องคกร	 และตัว 

ผู ทำางานเองผู ผลิตรายการควรตระหนักถึงความ

รับผิดชอบดังกลาวสรุปไดวาในอันที่จะใหการผลิต

รายการโทรทัศนเปนไปดวยดีควรสงเสริมใหวงการสื่อ

โทรทัศนตระหนักถึงความสำาคัญของทักษะการจัดการ

เหลานี้

	 -	องคประกอบดานความคิด

 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ	 .86	ประกอบ

ดวย	3	องคประกอบยอย	ไดแก	ความสามารถในการ 

ความคิดรวบยอด	 การคิดวิเคราะห	 และความคิด 

สรางสรรค	คณุสมบตัเิหลานี้มีความสำาคญัในการพฒันา

หรือสรางสรรครายการโทรทัศนความสามารถในการ 

คิดรวบยอดและความคิดสรางสรรคจะชวยใหสามารถ

จัดการกับขอมูลและประสบการณที่หลากหลายทั้งของ

ตนเองและทมีงานเพือ่นำามาใชเปนพืน้ฐานการจตินาการ 

และสรางเปนรูปแบบรายการใหมๆ	 ไดขณะที่ความ

สามารถในการคิดวิเคราะหจะชวยตัดสินความเปนไป

ไดและแนวทางการนำาผลของการคิดจินตนาการนั้น

ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง	 การ

วิเคราะหเกี่ยวกับการตอบสนองตอผู ชมที่เปนกลุ ม 

เปาหมายเห็นไดวาการคิดรวบยอดมีความสำาคัญมาก

เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนในการทำางานกอนที่จะตองคิด

สรางสรรคและคดิวเิคราะหแนวคดิคูขนานของ	เอด็เวคิด	 

เดอโบโน	 แสดงใหเห็นวาการคิดรวบยอดตองอาศัย

กระบวนการที่ชวยใหบุคคลที่มีแนวความคิดแตกตาง

หลากหลายสามารถคิดในแนวทางเดียวกันไดในแบบ

หมวกสีเดียวกันกระบวนการแบบหนึ่งเรียกวา	 “การ

ระดมความคิด”	 (brainstorming)	 ตามที่เสนอโดย 

ออสบอร	 ดังนั้น	 ถาตองการตอบสนองยุทธศาสตร 

ที่สำาคัญตอการพัฒนาการผลิตรายการโทรทัศนใน

ประเทศไทย	อันไดแก	การผลิตรูปแบบรายการใหมๆ	

ที่มีความโดดเดนกระบวนการที่ควรนำามาพิจารณาก็คือ

การระดมความคิดนี้

 -องคประกอบดานกระบวนการผลิต

 มีคาสัมประสิทธิ์เสนทางเทากับ	 .82	เรียงลำาดับ

ความสำาคัญ	 ดังนี้	 ติดตามการเปลี่ยนแปลงและความ 

กาวหนาทางเทคโนโลยอียูเสมอ	นำาความรูทีห่ลากหลาย

มาประยุกตใชในการผลิตรายการโทรทัศน	 มีความรู 

ดานอื่นๆ	ที่นอกเหนืองานดานครีเอทีฟ	เชน	การตลาด	

กฎระเบยีบ	เปนตน	เปนคนชางสงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้รอบตวั 

และสามารถนำาเรื่องราวเหลานั้นมาเปนแนวคิดผลิต

รายการโทรทศันได	มคีวามสามารถในการใชเทคโนโลยี

ในการสืบคนขอมูล	เชน	internet	e-mail	Google	มีการ

ใฝหาความรูและแสวงหาขาวสารอยูเสมอ	มีความรูใน

กระบวนการผลิตรายการเชน	สมัภาษณ	ตดิตอประสาน

งาน	ถายทำา	ตัดตอ	มีความเขาใจในรูปแบบของรายการ

ที่ตนเองผลิต	

	 แตในกระบวนการคิดดานความคิดสรางสรรค 

จะถูกทาทายในการนำาไปสูการสรางนวัตกรรมเพราะ

ความคิดสรางสรรคเปนการนำาเสนอแนวทางใหมๆ	 

ดังเชน	 เอ็ดเวิรด	 เดอโบโนกลาวถึงเกมทางวิชาการไว 

นาสนใจวามหาวิทยาลัยในอนาคตนาจะมุงสอนทักษะ 

ตางๆ	ไดแก	ทักษะดานขอมูล	คือ	วิธีคนหาขอมูลที่ตอง 

การจากสารพัดแหลง	 รวมทั้งจากแหลงขอมูลดิจิทัล	 

หนังสือ	และบุคลากรในมหาวิทยาลัย	ทักษะการคิด	คือ	

วิธีคิดในเชิงวิเคราะห	 คิดสรางสรรค	 คิดในเชิงปฏิบัติ	 

และคิดในเชิงออกแบบ	ทักษะเรื่องคน	คือ	วิธีตกลงกับ 
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

คนอื่น	 รับมือกับคน	 เขาใจคน	ทักษะทางวิชาชีพ	คือ

ทักษะซึ่งเกี่ยวกับอาชีพที่เลือกทำา	

	 การที่ตองการเปนคนที่สรางสรรคนั้นสิ่งสำาคัญ

ที่สามารถเพิ่มศักยภาพการคิดสรางสรรคไดคือ	 การ

พัฒนาทัศนคติและนิสัยนักคิดสรางสรรค	 ในงานวิจัย

พบวา	 คุณลักษณะของครีเอทีฟไดกลาวถึงการเปน

คนชางสังเกต	ชางจดจำา	การชอบตั้งคำาถามในสิ่งตางๆ	

ชอบใฝรู	การคนควาหาขอมลู	เกรยีงศกัด	ิเจรญิวงศศกัดิ	์

(2546)	 ไดกลาวถึงองคประกอบสำาคัญของการพัฒนา

ทางการคิดสรางสรรค	 โดยการสรางทัศนคติที่เอื้อตอ 

การที่เอื้อตอการสรางสรรค	 โดยใชแนว	 “ขอหาม”	และ	

“ขอปฏิบัติ”	 เปนหลักใหปรับใชในชีวิตประจำาวันโดยมี	 

9	ตอง	ที่จำาเปนตองพัฒนาใหเกิดขึ้น	และ	9	อยา	หรือ

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง	ไดแก	ตองที่	1	ตองคิดแงบวก	อยาที่	

1	อยาคิดแงลบ	ตองที่	2	ตองลองหัวเดียวกระเทียมลีบ	

อยาที่	2	อยาชอบพวกมากลากไป	ตองที่	3	ตองเปดรับ

ประสบการณใหม	 อยาที่	 3	 อยาปดตนเองในวงแคบ	 

ตองที่	 4	ตองลงแรง	บากบั่น	มุงความสำาเร็จ	อยาที่	 4	 

อยารักสบาย	 ทำาไปเรื่อยๆ	 ตองที่	 5	 ตองกลาเสี่ยง	 

อยาที	่5	อยากลวั	ตองที	่6	ตองอดทนตอความคลมุเครอื	

อยาที่	 6	อยาหมดกำาลังใจเมื่อไมพบคำาตอบ	ตองที่	 7	 

ตองเรียนรูจากความลมเหลว	 อยาที่	 7	 อยาทอใจกับ

ความผิดพลาดตองที่	8	ตองชะลอการตัดสินใจ	อยาที่	8	 

อยาละทิง้ความคดิใดๆ	จนกวาจะพสิจูนไดวาไรประโยชน	

ตองที่	 9	 ตองกลาเผยแพรผลงานแหวกวงอยาที่	 9	 

อยากลัวการเผยแพรผลงาน

	 สมรรถนะดานความคิดจะเปนพื้นฐานสำาคัญใน

การพัฒนาบุคลากรที่ผลิตรายการโทรทัศน	ทั้งความคิด 

รวบยอด	 ความคิดวิเคราะห	 และความคิดสรางสรรค	

เราตองเรียนรูวิธีคิดและกลาที่ใชประโยชนจากความคิด

เหลานี้	สมรรถนะดานความคิดจะนำาไปสูการสรางสรรค 

งานใหมๆ 	ทีด่กีวา	หรอืชวยใหเราคนพบสิง่แปลกใหม	ซึง่

เมื่อนำามาประกอบกับการคิดวิเคราะห	การคิดรวบยอด	 

และการคิดในมิติอื่นๆ	 เพื่อกลั่นกรองความเปนไปได	

ความคิดเหลานั้นจึงถูกนำามาใชไดอยางเหมาะสมและ

สามารถแกไขปญหาไดตรงประเด็น	 สมรรถนะดาน

ความคิดจะนำาไปสูการพัฒนา	ทั้งทางพัฒนาสติปญญา

ของตนเอง	การพฒันางานดานการผลติรายการโทรทศัน	

และการพัฒนางานทางโทรทัศนที่รับผิดชอบตอสังคม

 2.รูปแบบโครงสรางองคประกอบสมรรถนะ

ที่จำาเปน

 จากผลการวิเคราะหองคประกอบลำาดับที่สอง	

(Second	Order	Factors	Analysis)	 โดยมีเปาหมาย

เพื่อนำาไปสูการยืนยันวา	 สมรรถนะที่จำาเปนทั้งสาม

องคประกอบหลกั	แปดองคประกอบยอย	ซึง่ประกอบดวย 

องคประกอบดานความคดิ	(ความคดิสรางสรรค	ความคดิ 

รวบยอด	ความคิดวิเคราะห)	องคประกอบดานทักษะ

การจัดการ	(การวางแผน	การสื่อสารและนำาเสนอ	ความ 

รับผิดชอบ	 การทำางานเปนทีม)	 องคประกอบดาน 

กระบวนการผลิต	ซึ่งเปนกระบวนการของความรอบรู

	 ผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

ลำาดับที่สองพบวา	สมการโครงสรางของการวิเคราะห 

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองหลังปรับปรุงตัว

แบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ	คือ	ไดคา 

ไค-สแควร	เทากับ	113.151	องศาอิสระ	(df)	เทากับ	84	

คา	Probability	 level	 เทากับ	 .019	คา	RMR	เทากับ	

.020	ซึ่งเขาใกล	0	คา	X2/df	(CMIN/DF)	เทากับ	1.347	

คา	GFI	เทากับ	0.928	และ	คา	AGFI	เทากับ	0.898	ซึ่ง

เปนคาที่สูงกวา	0.8	และเขาใกล	1.00	และคา	RMSEA	

เทากับ	0.041	และคา	CFI	เทากับ	.979	สอดคลองกับ	 

วิตันและคณะ	(Wheaton	et	al.,	1977)	ไดเสนอวา	คา	

X2/	 df	 (CMIN/DF)	 ควรมีคาไมเกิน	 5	 สอดคลองกับ	

โลเลน็	(Bollen	1989	:	257-258)	ไดเสนอวา	คา	RMR	ควร

มคีาต่ำากวา	.08	สอดคลองกบั	แมค็แคลลมั	(MacCallum,	

Browne	and	Sugawara	1996)	ไดเสนอวา	คา	RMR	

ควรมคีาต่ำากวา	.08	และสอดคลองกบั	ฮ	ูและเบน็ทเลอร	 

(Hu	&	Bentler	 1999)	 ไดเสนอวา	คา	CFI	ควรมีคา

มากกวา	 .90	แสดงวา	รูปแบบโมเดลมีความสอดคลอง

เชิงประจักษ	และเปนการยืนยันไดวาองคประกอบดาน 

ความคดิ	องคประกอบดานทกัษะการจดัการ	องคประกอบ 

ดานกระบวนการผลิตเปนองคประกอบสำาคัญในการ 

อธิบายสมรรถนะที่จำาเปนไดอยางแทจริง	

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

 จากการวิจัยครั้งนี้ผู วิจัยพบวา	 สมรรถนะที่

จำาเปนของฝายผลิตรายการโทรทัศนจากการคนควา	
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การสมัภาษณ	และแบบสอบถาม	สามารถแบงสมรรถนะ

ได	3	องคประกอบไดแก	ดานความคิด	ดานทักษะการ

จัดการ	และดานกระบวนการผลิต	 โดยกลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถามไดใหคะแนนของ	องคประกอบทกัษะ

การจัดการมีน้ำาหนักมากที่สุด	 รองลงมาไดแก	 องค 

ประกอบดานความคดิ	และสดุทายเปนองคประกอบดาน 

กระบวนการผลิต

	 เนื่องจากคนสวนใหญมีความเห็นวา	 ครีเอทีฟ

ตองมคีวามคดิเปนปจจยัสำาคญัในการสรางสรรคงานการ

ผลิตรายการ	ในการออกแบบสอบถามผูวิจัยจึงใหความ

สำาคัญกับสมรรถนะดานความคิดมากที่สุด	 โดยพัฒนา

คำาถามในสวนความคิดวิเคราะหและความคิดรวบยอด	

โดยอาศยัพืน้ฐานจากแนวคดิของโรทเวลและโบยาตซสิ	

รวมถงึอาศยัพืน้ฐานจากขอมลูการสมัภาษณผูเชีย่วชาญ 

ซึ่งใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เมื่อพัฒนาแบบ 

สอบถามเสร็จสิ้น	จึงไดนำาไปสอบถามฝายผลิตรายการ

โทรทัศน	 และไดรับแบบสอบถามกลับมาจำานวน	212	 

ฉบบั	เมือ่นำามาคำานวณทางสถติกิลบัพบวาองคประกอบ

สมรรถนะด านความคิดมิ ได มีน้ำ าหนักมากที่ สุด	

องคประกอบที่มีน้ำาหนักมากที่สุดเปนองคประกอบ

สมรรถนะทักษะดานการจัดการ	

	 การสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญชวยใหคำาอธิบาย

วาเหตุที่องคประกอบดานความคิดมิไดมีน้ำาหนักมาก

เทาที่คาดหวัง	 เนื่องจากความคิดสรางสรรคอยางเดียว

มิใชองคประกอบที่เพียงพอ	 มีหลายคนที่มีความคิด 

สรางสรรคดีแตมิอาจนำามาปฏิบัติจริงได	 ความคิด 

สรางสรรคที่สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมหรือการผลิต

รายการไดตองมาจากประสบการณ	และประสบการณ 

นี้ไดมาจากกระบวนการทำางาน	 ซึ่งตองอาศัยทักษะ

การจัดการ	การวางแผน	การสื่อสารและนำาเสนอ	ความ 

รับผิดชอบ	การทำางานเปนทีม	การคิดวิเคราะห	ความ

คดิรวบยอด	ความรูตางๆ	ในกระบวนการผลติ	และความ

รอบรูรอบตัว	 ประสบการณจะชวยเสริมกระบวนการ

คิด	ทำาใหความคิดสรางสรรคเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบ

รายการที่สามารถตอบสนองตอกลุมผูชม	 กลุมลูกคา	

รวมถึงกระบวนการผลิตรายการ	ความคิดสรางสรรคนี้

จึงสามารถนำาไปสูการปฏิบัติไดจริงและเปนที่ยอมรับ	 

จึงสามารถพัฒนาใหบรรลุผลสำาเร็จได

	 ผลการวจิยัเรือ่ง	สมรรถนะทีจ่ำาเปนของฝายผลติ

รายการโทรทัศน	สามารถสรุปขอเสนอแนะ	ดังนี้

	 1.	 ขอเสนอแนะดานวชิาการ	สมรรถนะทีจ่ำาเปน 

ของฝายผลิตรายการพอจำาแนกได	ดังนี้	ดานทักษะการ

จัดการ	ความคิด	ความรูในกระบวนการผลิต	สามารถ

วางรากฐานใหกบันกัศกึษาในมหาวทิยาลยัทีจ่ะบมเพาะ

ดานเหลานี้	 โดยเอ็ดเวิรด	 เดอโบโน	ไดบรรยายในการ

ประชุมใหญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ซึ่ง 

จัดที่กรุงเทพฯ	 กลาววา	 ในยุคดิจิตอล	 มหาวิทยาลัย 

ลาสมัยแลว	 เพราะความมุงหมายดั้งเดิมมหาวิทยาลัย 

คือการถายทอดความรู และข อมูลจากอดีตใหแก  

นักศึกษาในปจจุบัน	มาถึงยุคดิจิตอล	ใครๆ	ก็หาขอมูล 

ทกุอยางทีต่องการโดยไมจำาเปนเขามหาวทิยาลยั	อาชพี

ใหมคอื	“แหลงบรกิารขอมลู”	อยากไดขอมลูอะไร	แคตดิตอ 

วาจางเขาคนใหก็เรียบรอย	 มหาวิทยาลัยทุกวันนี้จึง

ควรมุงสอนทักษะในดานความคิด	ทักษะการออกแบบ	

ทักษะเรื่องคน	และทักษะจำาเปนดานอื่นๆ	ดังนั้น	ควรมี

หลักสูตรการพัฒนาดานความคิด	วิธีคิดในเชิงวิเคราะห	

คดิสรางสรรค	ความคดิรวบยอดทีเ่ปนการสรปุจากขอมลู

ที่หลากหลาย	คิดในเชิงปฏิบัติ	และคิดในเชิงออกแบบ

	 ในการพัฒนาดานความคิดโดยมีพื้นฐานการ

เรียนรูกระบวนการผลิต	การฝกนักศึกษาใหมีนิสัยเปน

คนชางสังเกต	จดจำาสิ่งรอบขางเพื่อใชเปนขอมูลในการ

ผลิตงานดานโทรทัศน	 การเปนผูสนใจในเทคโนโลยี

ใหมๆ	 เสมอ	เปนคนใฝรู	มีความรอบรูเรื่องตางๆ	เพื่อ

เปนขอมูลในการตอยอดของความคิดสรางสรรค

	 2.	 ขอเสนอแนะดานวิชาชีพ	เปนเครื่องมือชี้วัด

สมรรถนะเพือ่นำาไปสูการเสรมิสรางสมรรถนะดานทกัษะ

การจัดการและดานความคิด	การสรรหาบุคลากร

	 3.	 ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษยในการฝกอบ

รม	 โดยการวางแผนการอบรมโดยใชแนวทางของ	

แบงค	พัฒนาในดานทักษะการจัดการและดานความคิด	

โดยสามารถแบงออกเปน	2	ระยะกำาหนดขั้นตอน	12	 

ขั้นตอน	ดังนี้

	 ระยะที่	 1	 เปนการอธิบายคุณลักษณะเฉพาะ

ของบุคลากรที่ทำางานดานครีเอทีฟในการผลิตรายการ

โทรทศัน	ในดานทกัษะการจดัการและดานความคดิ	โดย

จัดเปนขั้นตอน	4	ขั้นตอน	ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

	 ขั้นที่	 1	ตำาแหนงครีเอทีฟ	 เปนตำาแหนงที่ผลิต

รายการโทรทัศน

	 ขั้นที่	 2	ควรมีประสบการณในฝายผลิตไมนอย 

กวา	1	ป	มีความรูดานคอมพิวเตอร

	 ขั้นที่	 3	 งานในตำาแหนงครีเอทีฟ	การวางแผน	

การทำางานเปนทีม	การสื่อสารนำาเสนอ

	 ขั้นที่	 4	ขั้นวิเคราะหงานและเพิ่มเติมความรูใน 

งานที่จำาเปนไดแก	 สมรรถนะดานความคิดรวบยอด	 

การคิดวิเคราะห	ความคิดสรางสรรค	

	 ระยะทีส่อง	เปนระยะการพฒันาโปรแกรมการฝก 

อบรม	 เพื่อชวยใหพนักงานเปนพนักงานที่มีสมรรถนะ 

ที่ตองการ	โดยมี	8	ขั้นตอน	ไดแก

	 ขั้นที่	 5	 เขียนวัตถุประสงคของผลการปฏิบัติ

งานที่ตองการ	 ไดแก	 ความคิดวิเคราะห	พนักงานคิด

ไดเปนขั้นเปนตอน	จัดเรียงลำาดับงานไดชัดเจน

	 ขั้นที่	 6	 จัดลำาดับงาน	 โดยเริ่มจาก	 ความรูใน

กระบวนการผลิตวา	มีความรอบรูขอมูลตางๆ	มากนอย

เพียงใด	นำาขอมูลที่หลากหลายเหลานั้นสามารถมาสรุป

เปนกรอบความคดิไดหรอืไม	เมือ่มาสรปุไดแลวสามารถ

จดัเรยีงเปนขัน้เปนตอนโดยจะวางแผนการผลติอยางไร	 

ถาตองการใหงานมีความแปลกใหมไมซ้ำาใครจะคิด 

สรางสรรคงานนั้นไดอยางไร

	 ขั้นที่	7	พัฒนาแบบสอบผลการปฏิบัติงาน	โดย

ใหคิดหนังตัวอยางไมเกิน	5	นาทีโดยมีหัวขอกำาหนดไว	

เชน	ตนไมใหญใหอะไรกับเรา		

	 ขั้นที่	 8	 พัฒนาขอสอบโดยใชวิธีใหเขียนเปน 

ภาพวาดแตละขั้นตอน

	 ขัน้ที	่9	พฒันาแนวทางการเรยีนรู	โดยใหตำาแหนง

โปรดิวเซอร	บอกวิธีคิดและใหทำาตามโจทยที่ใหไว

	 ขั้นที่	 10	 ใหรวมการตัดสินทั้งโปรดิวเซอร	

ครเีอทฟี	ผูรวมอบรมวา	งานชิน้ใดไดรบัการยอมรบัมาก	

โดยใชดานความคิดสรางสรรคเปนเกณฑชี้วัด

	 ขั้นที่	11	นำาสูการพัฒนาระบบการเรียนรู

	 ขั้นที่	12	นำาวิธีการนี้ไปฝกอบรมกลมุครีเอทีฟที่

ทำางานนอยกวา	1	ป	และประเมิผล

	 4.	 ขอเสนอแนะดานการพัฒนาองคกรโดย

การนำากรอบสมรรถนะมาเปนเครื่องมือเพื่อใหเกิด

ประโยชนแกองคกร	โดยฝายทรัพยากรมนุษยสามารถ

นำาประเด็นองคประกอบสมรรถนะดานความคิด	 ดาน 

ทักษะการจัดการ	ดานความรูกระบวการผลิตมาพัฒนา 

เพือ่สรางสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอการความคดิสรางสรรค 

ของบุคลากรในองคกรเพราะเปาหมายของสมรรถนะที่

นำามาใชในองคกรนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อใหไดบุคลากร

ที่มีความรู	 ทักษะ	 ความคิดสรางสรรคที่จะชวยนำาพา 

องคกรใหเปนองคกรทีม่สีมรรถนะสงู	(High	Performance	 

Organization)

	 5.	 ขอเสนอแนะดานการวางแผนการบริหาร

ทรัพยกรมนุษยใน	5	สวน	ไดแก

	 	 5.1	 สรางเกณฑในการจายคาตอบแทนโดย

ใชแนวทางดานสมรรถนะดานทกัษะดานการจดัการโดย

เรยีงความสำาคญัการวางแผนการทำางาน	การสือ่สารและ

นำาเสนอ	ความรับผิดชอบ	และการทำางานเปนทีม

	 	 5.2	 การนำาองคประกอบสมรรถนะมาใชใน

องคกรจะชวยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเด็นของ

ทักษะการจัดการ	 โดยองคประกอบยอยไดแก	 การ

วางแผนการทำางาน	 การสื่อสารและนำาเสนอ	 ความ 

รับผิดชอบ	และการทำางานเปนทีม	องคประกอบเหลานี้ 

จะเปนตัวชี้วัดวา	พนักงานสามารถพัฒนาตนเองใหได 

มาตรฐานเหลานี้หรือไม	 สามารถปฏิบัติงานไดตาม

กรอบองคประกอบเหลานี้หรือไม	 ถาสวนไหนที่ยัง

ไมไดมาตรฐาน	ฝายทรัพยากรบุคคลจะไดสรางกรอบ

การอบรมเพื่อพัฒนาไดถูกตอง

  5.3	 ความรู  เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำาเปน

เหลานี้มีประโยชนในการบริหารงานบุคคล	 เนื่องจาก

สามารถใช กำาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค ของ

ครีเอทีฟใหชัดเจน	นอกจากนี้	ยังชวยใหเขาใจเกี่ยวกับ 

ปจจัยตางๆ	 ที่สงเสริมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 

เหลานั้น	 เพื่อนำาสมรรถนะที่จำาเป นเหลานี้มาใช 

ประโยชนมากยิ่งขึ้น	

ขอเสนอแนะในการทำาการวิจัยครั้งตอไป

 1.	 ศึกษาเพื่อคนหาปจจัยที่สงผลตอสมรรถนะ	

ปจจัยที่น าสนใจที่พบจากการวิจัย	 ได แก 	 ผู นำา	 

แรงบันดาลใจจากบุคคลในองคกร	 วัฒนธรรมองคกร	
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ความผกูพนักบัองคกร	สภาวะแวดลอมในองคกร	เปนตน

	 2.	 ศึกษาสมรรถนะที่เปนปจจัยสงผลตอการ

ทำางานที่มีประสิทธิภาพสูง	(High	Preferment)	

	 3.	 ศกึษาสมรรถนะดานความคดิสรางสรรคทีน่ำา

ไปสูการสรางนวตักรรม	การคดินอกกรอบ	ความคดิดาน 

บวก	ความคิดแบบหมวกหกใบ	ความคิดกลยุทธ	ความ

  

คิดที่สรางเปนภาพ	ซึ่งความคิดในแบบตางๆ	 เหลานี้ 

จะพัฒนาเปนสมรรถนะดานความคิดอันจะเปนกลไก

สำาคญั	ในการสรางมลูคาเพิม่ทางเศรษฐกจิ	ซึง่สอดคลอง

กับนโยบายของภาครัฐที่ตองการใหความคิดสรางสรรค 

เป นตัวจักรสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย
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การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงป2550-2553

EvaluationoftheProjectofStudentCampsforLearningMoralsand

SufficiencyEconomy2007-2010

ธีรศักดิ์อุนอารมยเลิศ1,นรินทรสังขรักษา1,ไชยยศไพวิทยศิริธรรม1,จุรีวรรณจันพลา2

ThirasakUnaromlert,NarinSungrugsa,ChaiyosPaiwithayasiritham,JureewanJanpla

บทคัดยอ

	 การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2550	-	2553	มีวัตถุประสงคเพื่อ	1.)	ประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	ทั้งในแงการบริหารจัดการและผล

การดำาเนนิงานโครงการ		2.)	ประเมนิอภมิานงานวจิยัรายงานการดำาเนนิโครงการคายเรยีนรูคณุธรรม	นำาชวีติพอเพยีง	 

ที่พิมพเผยแพรในระหวางป	พ.ศ.	 2551	 -	 2552	 3.)	 สังเคราะหรายงานการดำาเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	 

นำาชีวิตพอเพียงในระหวางป	พ.ศ.	2550	 -	2553	และ	4.)	 เพื่อนำาเสนอขอเสนอแนะในการดำาเนินงานโครงการตอ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ	เพื่อใชประกอบการพิจารณาชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งตอไป

	 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงานโครงการ	มีกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสำาคัญเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของ

กบัโครงการจำานวน	3	กลุม	คอื	1.)	ผูบรหิารสถาบนัอดุมศกึษา		2.)	อาจารยทีป่รกึษาโครงการภาคสนาม	และ		3.)	นสิติ

นกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาทีเ่ขารวมโครงการ	เกบ็รวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม	และวเิคราะหขอมลูโดยการ

หาคาความถี่	คารอยละ	คาเฉลี่ย	( X )	และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(SD)	จำาแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม

	 การประเมินอภิมานงานวิจัย	ทำาการประเมิน	2	เรื่อง	ไดแก	1.)	รายงานการวิจัยเชิงสำารวจโครงการสำารวจคาย

เรยีนรูคณุธรรม	นำาชวีติพอเพยีง	ป	2551	ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ	และ		2.)	รายงานการวจิยัเรือ่งการประเมนิ

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2552	ของมหาวิทยาลัยบูรพา	

	 การสงัเคราะหรายงานการดำาเนนิโครงการในระหวางป	พ.ศ.	2550	ถงึ	2553	ดวยการวเิคราะหขอมลูทีร่วบรวม

ไดจากแบบประเมนิรายงานการดำาเนนิโครงการคายเรยีนรูคณุธรรม	นำาชวีิตพอเพยีง	นำามาวิเคราะหเพือ่สรปุประเดน็

สำาคัญเสนอในลักษณะของความเรียง

	 ผลการประเมินพบวา

 1.	การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	ตามความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ	3	กลุม	คือ	ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา	อาจารยที่ปรึกษาโครงการ	และ

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	ผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	ทั้งในดานของ 

ขั้นตอนการดำาเนินการ	รายละเอียดของคูมือการดำาเนินการ	การกำาหนดชุมชนภาคสนาม	อาจารยที่ปรึกษาโครงการ	

ฯลฯ	และหากพจิารณาในดานการบรรลวุตัถปุระสงคของโครงการ	พบวาสามารถบรรลวุตัถปุระสงคของโครงการ	เพราะ

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจและประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจสามารถเรียนรู



24

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

และอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม	นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจและประสบการณตรงตาม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง	สามารถเรยีนรูและอยูรวมกบัชมุชนไดเหมาะสม	โดยนสิตินกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการ	จำานวน 

รอยละ	99.07	มีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอชุมชนในสังคมไทย	เพราะโครงการนี้เปนกระบวนการเรียน

รูความเปนอยูของชุมชน	ความรวมมือ	เห็นจุดดอยของชุมชนเพื่อที่จะนำาไปพัฒนาตอไป	สามารถนำาไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำาวันได	 เปนรากฐานในการดำารงชีวิตตอไปในอนาคต	และเมื่อพิจารณาการนำาความรูและประสบการณที่

ไดไปถายทอดใหบุคคลอื่นพบวานิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	จำานวนรอยละ	98.84	มีความคิดเห็นวาจะนำาความ

รูและประสบการณที่ไดไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น	เนื่องจากเปนสิ่งที่ดี	มีประโยชน	ปฏิบัติไดจริง	สามารถนำาไปเปน

แบบอยางในการดำาเนินชีวิต	ดังนั้น	ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการทั้ง	3	กลุมจึงเห็นวาสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำาเนินการโครงการนี้ตอไป	

	 2.	การประเมินอภิมานรายงานการดำาเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรใน

ระหวางป	พ.ศ.	2550	ถงึ	2552	ผลการประเมนิพบวาในดานรวมทกุมาตรฐานงานประเมนิโครงการคายเรยีนรูคณุธรรม

นำาชวีติพอเพยีง	มคีาเฉลีย่เทากบั	2.63	สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั	.14	อยูในระดบัดมีาก	เมือ่พจิารณามาตรฐานดาน 

การใชประโยชนพบวา	มคีาเฉลีย่เทากบั	2.71	สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั	.20	มคีณุภาพอยูในระดบัดมีาก	มาตรฐาน 

ดานความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ	2.17	สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	.24	มีคุณภาพอยูในระดับดี	มาตรฐานดาน

ความเหมาะสม	มีคาเฉลี่ยเทากับ	2.88	สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	.35	มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก	และมาตรฐาน

ดานความถูกตอง	มีคาเฉลี่ยเทากับ	2.54	สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	.06	มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก

	 3.	ผลการสังเคราะหรายงานการดำาเนินโครงการ	พบวาชุมชนตัวอยางที่นิสิตนักศึกษาเขาไปศึกษาไดนำา 

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช	 ไดแก	 (1.)	รูจักวางแผนการใชชีวิต	 (2.)	ปฏิบัติตามหนาที่ของตนไดอยาง 

ถูกตอง	(3.)	นำาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใชในกระบวนการคิด		(4.)	ดำาเนินชีวิตดวยความไมประมาท	มีสติและ

ความรอบคอบ	และไมทำาอะไรเกินตัว	 (5.)	ไมฟุมเฟอย	(6.)	การจัดสรรเวลา	(7.)	การใหกำาลังใจตนเองยามมีปญหา

เพื่อใหมีพลังในการทำาประโยชนตอสังคม	 (8.)	ความสามัคคีในหมูคณะ	 (9.)	การวางตัวในสังคมและเคารพผูอาวุโส	

(10.)	การใหความสำาคัญกับการศึกษา	

	 4.	ขอเสนอแนะในการดำาเนินโครงการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ	มีดังนี้

	 	 1.		การบริหารงานโครงการ	ไดแก	

	 	 	 -	 ควรมีการวางแผนโครงการใหเปนภาระงานประจำาเพื่อที่สถาบันการศึกษาจะไดมีระยะเวลาในการ 

	 	 	 	 เตรียมการใหมากขึ้น	

	 	 	 -	 ควรมีการประชาสัมพันธโครงการกับชุมชนภาคสนามเพื่อใหชาวบานเขาใจวัตถุประสงคของการลง 

	 	 	 	 ภาคสนาม	

	 	 	 -	 ควรมีการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาโครงการกอนการปฏิบัติจริง	

	 	 	 -	 ควรเปดโอกาสใหผูเขารวมโครงการจากสถาบันการศึกษาตางๆ	ไดมีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน 

	 	 	 	 แนวทางในการจัดกิจกรรมรวมกัน	

	 	 	 -	 ควรมีการจัดสงเอกสารคูมือการดำาเนินการใหผูเกี่ยวของใหเร็วขึ้น	

	 	 	 -	 ควรมีการประสานกับหนวยงานในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมใหกำาลังใจ	

	 	 	 -	 ควรมีการเผยแพรรายงานผลของโครงการโดยทั่วกัน

	 	 2.		บุคลากร	ไดแก	

	 	 	 -	 ควรเพิ่มจำานวนอาจารยที่ปรึกษาโครงการใหเพียงพอ	

	 	 	 -	 ควรเพิ่มบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาใหมากกวาที่เปนอยู	

	 	 	 -	 ควรเพิ่มจำานวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการใหมากขึ้น



	การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2550	-	2553

ธีรศักดิ์	อุนอารมยเลิศ,	นรินทร	สังขรักษา,	ไชยยศ	ไพวิทยศิริธรรม,	จุรีวรรณ	จันพลา	

25

	 	 3.	งบประมาณ	ไดแก	ควรมีการเพิ่มงบประมาณในสวนตางๆ	ใหเหมาะสมสอดคลองกับระยะเวลาการ 

ดำาเนินงานของโครงการ	และระยะทางของชุมชนภาคสนามกับสถาบันการศึกษา	 เชน	คาอาหาร	คาเบี้ยเลี้ยงนิสิต

นักศึกษา	คาเบี้ยเลี้ยงอาจารยที่ปรึกษา	คาวัสดุสำานักงาน	และคาใชจายในการเดินทาง	เปนตน	

	 	 4.	ระยะเวลา	ไดแก	ควรใหอสิระแกสถาบนัการศกึษาในการกำาหนดระยะเวลาของโครงการไดเพือ่ใหเหมาะสม 

กับบริบทของสถานบัน	สอดคลองกับชวงเวลาที่นิสิตนักศึกษาสามารถเขารวมโครงการไดเต็มที่	และสอดคลองกับ

ลักษณะของชุมชนภาคสนามที่แตกตางจากบริบทของสถาบันการศึกษา

	 	 5.	อื่นๆ	ไดแก	การจัดสิ่งอำานวยความสะดวก	 เชน	ควรจัดที่พักอาศัยโดยใชชาวมุสลิมพักอาศัยกับชาว 

มุสลิมดวยกันเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ

คำาสำาคัญ:	 1.	การประเมินโครงการ.			2.	โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง.		3.	เศรษฐกิจพอเพียง.	

Abstract

	 Evaluation	of	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	and	Sufficiency	Economy	2007	-	2010	

aimed	to:	1.)	Evaluate	the	accomplishment	in	running	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	and	

Sufficiency	Economy	2010	both	in	management	and	the	results	of	the	project.		2.)	Meta	evaluation	of	the	

research,	reporting	of	running	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	and	Sufficiency	Economy	

2008	-	2009.		3.)	Synthesize	the	report	of	running	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	and	

Sufficiency	Economy	2007	-	2010,	and		4.)	Offer	suggestions	in	running	the	project	as	a	consideration	to	

further	strengthen	the	community.

	 In	 the	evaluation	of	 the	accomplishment	of	running	the	project,	 there	were	3	sample	groups,	and	

the	major	contributors	who	provided	the	relevant	data	for	the	project	were:	1.)	students	of	higher	education	

institutions	who	participated	 in	 the	project.	 	2.)	 field	advisors	 for	 the	project	and	 	3.)	higher	education	

executives	involved	with	the	project.	Data	was	collected		using	questionnaires,	and	the	data	was	analyzed	

by	determination	of	frequency,	percentage,	mean	( X ),	and	standard	deviation	(SD).		 	 	

	 For	Meta	Evaluation	of	the	research	2008	-	2009,	the	population	of	the	Meta	Evaluation	were:	1.)	The	

survey	research	report	of	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	and	Sufficiency	Economy	2010	

of	Suan	Dusit	Rajabhat	University	and	2.)	The	research	report	on	Evaluation	of	Project	of	Student	Camps	

for	Learning	Morals	and	Sufficiency	Economy	2009	of	Burapha	University.	

For	synthesizing	the	report	of	running	the	project	from	2007	to	2010,	 it	was	analyzed	from	the	collected	

information	 from	evaluation	 forms	of	 the	Project	of	Student	Camps	 for	Learning	Morals	and	Sufficiency	

Economy	2010.	The	key	points	were	then	summarized,	and	presented	in	composition	form.	

	 From	the	results	it	was	found	that:	 	 	 	 	 	 	 	

	 1.	The	accomplishment	evaluation	of	running	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	and	

Sufficiency	Economy	2010	from	the	point	of	view	of	the	3	concerned	parties,	which	were	the	higher	education	

executives,	the	advisors	and	the	students	who	participated	in	the	project,	found	that	the	running	of	the	project	

overall	had	a	high	level	of	propriety	in	terms	of	running	process,	manual	details,	field	community	setting,	project	

advisors,	etc.	When	considering	the	accomplishment	of	project	objective,	it	was	found	that	it	was	able	to	meet	

the	goals	because	students	participating	in	the	project	gained	knowledge,	understanding,	and	experience	
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following	the	guidelines	of	Sufficiency	Economy.	They	could	learn	to	integrate	with	the	community.	99.07%	

of	students	participating	in	the	project	thought	that	this	project	was	useful	to	Thai	society,	because	it	was	a	

learning	process	of	being	in	a	community,	cooperation,	and	seeing	its	weakness	for	further	development.	It	

could	be	applied	to	daily	life,	and	be	a	foundation	for		living	in	the	future.	Considering	passing	on	knowledge	

and	experience	to	others,	it	was	found	that	98.84%	of	participating	students	had	opinions	to	pass	on	knowledge	

gained	and	experience	to	others,	since	it	was	good,	useful,	practical,	and	could	be	a	role	model	for	living.	

Thus	the	3	parties	agreed	that	the	Office	of	the	Higher	Education	Commission	should	support	this	project	

further.			 	

	 2.	For	Meta	Evaluation	of	the	report	of	running	the	Project	of	Student	Camps	for	Learning	Morals	

and	Sufficiency	Economy	2007-2009,	it	found	that	in	all	aspects	of	standards	of	evaluation	of	the	Camps	the	

average	was	2.63.	The	standard	deviation	was	equal	1.4	which	was	a	very	fine	level.	When	considering	utility	

standards,	it	was	found	that	the	average	was	2.71.	The	standard	deviation	was	0.20,	regarded	as	a	high	level	

of	quality.	The	feasibility	standards	had	an	average	of	2.17.	The	standard	deviation	was	0.24,	regarded	as	

a	in	high	level	of	quality.	The	propriety	standards	had	an	average	of	2.88.	The	standard	deviation	was	0.35,	

regarded	as	a	very	high	level	of	quality.	And	the	accuracy	standards	had	an	average	of	2.54.	The	standard	

deviation	was	0.06,		regarded	as	a	very	high	level	of	quality.		 	 	 	

	 3.	The	results	of	the	primary	synthesis	of	the	communities	where	students	went	to	study	and	apply;	(1.)	

Plan	their	lives.		(2.)	Perform	their	duties	properly.		(3.)	Apply	morality	and	ethics	to	their	thinking	process.		(4.)	

Lead	their	lives	dutifully,	have	consciousness	and	prudence.	(5.)	Not	be	extravagant	(6.)	Time	management		

(7.)	When	they	had	any	problems,	they	encouraged	themselves	to	be	useful	for	society.		(8.)	Have	unity.		

(9.)	Their	positions	in	society	and	respect	to	the	adults.		(10.)	Pay	attention	to	the	education.		 	

	 4.	The	subjects	indicated	problems,	obstacles,	and	solutions	as	below:

	 	 (1.)	The	project	management:		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 -	The	project	should	be	planned	as	a	routine	task	so	that	the	academic	institutions	could	have	more	

time	for	preparation.		 	 	 	 	 	 	 	

	 	 -	The	project	should	be	publicized	to	the	community	so	that	people	there	can	understand	its	objectives	

in	the	field.			 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 -	A	seminar	should	be	held	for	the	field	advisors	before	the	start	of	the	project.		 	

	 	 -	An	opportunity	should	be	opened	for	participants	from	other	academic	institutions	to	discuss	and	

exchange	ideas	of	doing	activities	together.		 	 	 	 	

	 	 -	The	operation	manuals	should	be	sent	out	earlier.			 	 	 	 	

	 	 -	There	should	be	the	coordination	with	the	local	agencies	for	site	visits	and	encouragement.	 	

	 	 -	The	results	of	the	project	should	be	published.

	 (2.)	The	personnel:		 	 	 	

	 	 -	The	quantity	of	the	project	advisors	should	be	increased	sufficiently.		 	 	

	 	 -	The	role	of	the	advisors	should	be	expanded.		 	 	 	 	 	

	 	 -	The	quantity	of	students	participating	in	the	project	should	be	increased.	 	
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	 (3.)	Budget:	The	budgets	of	various	parts	should	be	 increased	 in	accordance	with	 the	period	of	

running	the	project	and	the	distance	from	the	field	community	to	the	academic	institutions	such	as	board,	

daily	allowances	for	students	and	advisors,	office	supplies,	travel	expenses,	etc.

	 (4.)	Period	of	running	the	project:	The	academic	institutions	should	be	free	to	set	the	period	of	the	

project	so	that	students	can	fully	participate	in	it.		Also	the	project	should	be	run	according	to	the	context	of	

the	communities,	which	might	be	different	from	the	context	of	the	educational	institutions

	 (5.)	Others:	accommodation	for	Muslims	to	live	together	for	their	convenience	in	Religious	practices.

Keywords:	 1.	Evaluation	of	the	project.			2.	Project	of	student	camps	for	learning	moral	and	sufficiency	

	 	 economy.			3.	Sufficiency	economy.



28

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

บทนำา

	 ปญหาในการพฒันาประเทศทีเ่นนไปในดานของ 

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวของระบบทุนนิยมซึ่ง

ยึดทฤษฎีความทันสมัย	 (Modernization	 Theory)	 ที่

ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสถาบันตางๆ	 ประเพณี	

วัฒนธรรม	 ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเปนจำานวน

มาก	ประกอบกับความจำาเปนในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยของประเทศ	หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ	ไดแก	

กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย	จึงไดจัดทำา 

โครงการหมู บ านเศรษฐกิจพอเพียง	 ในปี	 2552	

จำานวน	 160	 หมูบาน	 (สำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	2553	:	92-97)	เพื่อสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน	 และนำารอง	 สานขาย	 ขยายผลการดำาเนินการ 

ไปยังหมู บานอื่นๆ	 ตอไป	 รวมถึงการจัดใหมีศูนย 

การเรียนรูชุมชน	 เปนแหลงถายทอดความรูในทองถิ่น 

ผานการเรยีนรูสูสงัคม	โดยการเรยีนรูผานศนูยการเรยีนรู 

ชุมชน	ซึ่งเปนการหลอหลอมและปลูกฝงใหคนทุกคน

ทั้งในสวนของชาวบาน	นักเรียน	นิสิตนักศึกษาตางๆ	

ไดซึมซับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำาองคความรู 

นี้ที่ไดไปเปนแนวทางในการดำาเนินชีวิต	 ตลอดจน 

ถายทอดใหกับสังคม	เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ผลิตภัณฑชุมชน	รวมถึงการสรางภูมิคุมกันทางความรู 

ใหกับผลิตภัณฑชุมชน

	 เพื่อใหบรรลุพันธะกิจการพัฒนาประเทศดัง

กลาวขางตนของนิสิตนักศึกษาและประชาชน	 ตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ	 ฉบับที่	 10	

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จึงจัดใหมีการ

ดำาเนินงานโครงการกิจกรรมสำาหรับนิสิตนักศึกษาใน

ลักษณะ	 “คายเรียนรูคุณธรรม”	 เพื่อใหนิสิตนักศึกษา

ไดรับประสบการณตรงและเรียนรูจากการไปสัมผัสหรือ

ปฏิบัติงานจริง	 (Activity	Based	Learning)	 ในชุมชน

เขมแข็ง	 โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรม	 จริยธรรม	 

ที่เกิดขึ้นในชุมชนนำาไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน	

ตลอดจนเปนการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางสถาบัน

การศกึษา	ชมุชน	ศาสนาและปราชญชาวบาน	ไดรวมกนั 

ศกึษาถงึแกนแทของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	คณุธรรม

พื้นฐานที่จะนำาไปสูการเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข	 และ

การนำาไปประยุกตใชในแตละบุคคลและทองถิ่น	 ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหสังคมไทยเปนสังคม	

“อยูเย็นเปนสุข”	(Green	and	Happiness	Society)	โดย 

กจิกรรมจะประกอบไปดวยการเรยีนรูและปฏบิตัเิกีย่วกบั 

คุณธรรมที่เปนพื้นฐานสำาคัญของแตละชุมชนและ

องคความรูหรือศาสตรเฉพาะในแตละสาขาที่นำาไปสู 

ความสุข	 ความเขมแข็งของชุมน	 โดยใชชื่อวา	 “คาย 

เรียนรูคุณธรรม	 นำาชีวิตพอเพียง	 ป	 2553”	 ซึ่งเปน 

กิจกรรมตอเนื่องดำาเนินการเปนปที่	4	

	 การดำาเนนิโครงการนัน้จำาเปนตองมกีารประเมนิ

โครงการ	 เพราะการประเมินโครงการเปนกลไกสำาคัญ

ในการที่จะไดมาซึ่งสารสนเทศในการตัดสินใจหรือ 

ตัดสินคุณคาของการดำาเนินงานโครงการตางๆ	ในสวน

ของโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	

2553	กเ็ชนเดยีวกนั	ซึง่การประเมนิโครงการคายเรยีนรู 

คุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	จะทำาใหสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทราบวาโครงการนี้

สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่กำาหนดไวหรือไม	 

มากนอยเพียงใด	 มีความเหมาะสม	 และครอบคลุม

ตามบทบาทหนาที่ของกลุมเปาหมายหรือไม	ตลอดจน 

ศึกษาถึงปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและขอเสนอแนะ 

ที่มีตอโครงการจากผู ที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 

หลายกลุ ม	 เพื่อจะไดนำาผลการประเมินไปปรับปรุง

เนื้อหาสาระ	กิจกรรม	ตลอดจนการดำาเนินการเกี่ยวกับ 

โครงการ	เพื่อจะไดปรับปรุงโครงการใหมีความทันสมัย

เหมาะสมกบัสภาพการณปจจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยาง

รวดเร็ว	นอกจากนี้ยังสามารถแกไขและปองกันปญหา

อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในการจัดโครงการนี้ในอนาคต

ไดดวย	

วัตถุประสงค

	 1.	 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงาน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	

ในดานการบรหิารจดัการและผลการดำาเนนิงานโครงการ

	 2.	 เพื่อประเมินอภิมานงานวิจัยรายงานการ

ดำาเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่

พิมพเผยแพรในระหวางป	พ.ศ.	2551	ถึง	2552

	 3.	 เพื่อสังเคราะหรายงานการดำาเนินโครงการ

คายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรใน



	การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2550	-	2553

ธีรศักดิ์	อุนอารมยเลิศ,	นรินทร	สังขรักษา,	ไชยยศ	ไพวิทยศิริธรรม,	จุรีวรรณ	จันพลา	
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ระหวางป	พ.ศ.	2550	ถึง	2553

	 4.	 เพื่อนำาเสนอขอเสนอแนะในการดำาเนินงาน 

โครงการตอหนวยราชการที่เกี่ยวของ	ไดแก	สำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	 องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น	 และอื่นๆ	 เพื่อใชประกอบการพิจารณา 

ชุมชนใหเปนชุมชนเขมแข็งตอไป

ขอบเขตของการประเมินโครงการ

 ขอบเขตดานเนื้อหา

	 การวิจัยในครั้งนี้ผู วิจัยมุ งประเมินผลสัมฤทธิ์ 

ในการดำาเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิต

พอเพียง	ป	2553	ในดานการบริหารจัดการและผลการ

ดำาเนินงานโครงการ	และผลสัมฤทธิ์รวมทั้ง	4	ป	ตั้งแต 

ป	พ.ศ.2550	ถึง	2553อันประกอบดวย

	 1.	 การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงาน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	

ในดานการบริหารจัดการโครงการ	ประกอบดวย	

	 -	 การประเมนิการดำาเนนิงานกอนเริม่โครงการ	

	 -	 การประเมนิการจดัอาจารยทีป่รกึษาโครงการ 

	 	 ภาคสนาม	

	 -	 การประเมินการจัดการเรียนรู ในระหวาง 

	 	 โครงการ	

	 -	 การประเมินการรายงานผลการศึกษาหลัง 

	 	 ภาคสนาม	 	

	 -	 การประเมินปญหาอุปสรรคในการดำาเนิน 

	 	 โครงการในดานตางๆ		

	 2.	การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงาน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	

ในดานผลการดำาเนินงานโครงการ	 และผลสัมฤทธิ์ 

รวมทั้ง	4	ป	พ.ศ.2550	ถึง	2553	ประกอบดวย

	 -	 การประเมินผลการเรียนรู ที่ เกิดกับนิสิต 

	 	 นักศึกษาที่เขารวมโครงการคุณธรรมนำาชีวิต 

	 	 พอเพียง

	 -	 การประเมินการนำาองคความรูที่ไดรับจาก 

	 	 โครงการคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงไปใชใน 

	 	 การดำาเนินชีวิต

	 -	 การประเมินองคความรูและประสบการณที่ 

	 	 คนพบในการเขารวมโครงการ

	 -	 การประเมินอภิมาน	(Meta	Evaluation)	งาน 

	 	 วจิยัเกีย่วกบัการประเมนิโครงการคายเรยีนรู 

	 	 คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรใน 

	 	 ระหวางป	พ.ศ.	2551	ถึง	2552

	 -	 การประเมินจากรายงานผลการดำาเนิน 

	 	 โครงการคายเรยีนรูคณุธรรมนำาชวีติพอเพยีง 

	 	 ป	 พ.ศ.2550	 โดยการวิเคราะหเนื้อหา	 

	 	 (Content	Analysis)

 ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง

 1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงาน

โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง ป

2553ประชากรและผูใหขอมูลสำาคัญในการวิจัยเปนผูที่

มสีวนเกีย่วของกบัโครงการคายเรยีนรูคณุธรรม	นำาชวีติ

พอเพียง	ป	2553	จำานวน	3	กลุมดังตอไปนี้

	 	 1.1	 ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวของ

หรือผูรับผิดชอบโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิต 

พอเพียง	 ป	 2553	 ของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวม

โครงการ	และถกูเลอืกเปนกลุมตวัอยางในขอที	่1	จำานวน	

43	 คน	 โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	สามารถเก็บขอมูลไดจำานวน	34	คน	คิดเปน 

รอยละ	79.07

	 	 1.2	 อาจารยที่ปรึกษาโครงการภาคสนาม 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	

จากสถาบันที่เขารวมโครงการและถูกเลือกเปนกลุม

ตัวอยางในขอที่	 1	จำานวน	43	คน	โดยใชวิธีการเลือก

แบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	สามารถเก็บขอมูล

ไดจำานวน	34	คน	คิดเปนรอยละ	79.07

	 	 1.3	 นิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

ที่เขารวมโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	

ป	2553	จำานวน	85	สถาบัน	การเลือกกลุมตัวอยางโดย 

ใชวิธีการ	Multi	 –	 Stage	 Area	 Sampling	 โดยแบง 

กลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมโครงการเปน	2	กลุม	

คอื	สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรงุเทพและปรมิณฑล	และ

สถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค	แลวสุมเลือกสถาบัน

อุดมศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมา	 50%	 ของจำานวน

สถาบันในแตละกลุม	 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบยก

กลุม	 (Cluster	Random	Sampling)	ไดจำานวนสถาบัน

ทั้งหมด	43	สถาบัน	แลวเก็บขอมูลจากนิสิตนักศึกษาที่
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

เขารวมโครงการในแตละสถาบันๆ	ละประมาณ	30	คน	

ไดจำานวนตัวอยางทั้งหมด	1,290	คน	ดังนี้

	 	 	 1.3.1	สถาบนัอดุมศกึษาในเขตกรงุเทพและ

ปริมณฑล	จำานวน	27	สถาบัน	สุมมาเปนกลุมตัวอยาง

จำานวน	14	สถาบันๆ	ละประมาณ	30	คน	จำานวนกลุม

ตัวอยางทั้งสิ้น	420	คน	สามารถเก็บขอมูลไดจำานวน	8	

สถาบัน	คิดเปนรอยละ	57.14	จำานวนกลุมตัวอยาง	220	

คน	คิดเปนรอยละ	52.38	ทั้งนี้เนื่องจากในบางสถาบัน 

มีจำานวนผูเขารวมโครงการนอยกวา	30	คน

	 	 	 1.3.2	สถาบันอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค	

จำานวน	58	สถาบัน	สุมมาเปนกลุมตัวอยางจำานวน	29	

สถาบัน	ๆ	 ละประมาณ	 30	 คน	 จำานวนกลุมตัวอยาง 

ทัง้สิน้	870	คน	สามารถเกบ็ขอมลูไดจำานวน	26	สถาบนั	

คิดเปนรอยละ	 89.66	 จำานวนกลุมตัวอยาง	 850	 คน	 

คิดเปนรอยละ	 97.70	 ทั้งนี้เนื่องจากในบางสถาบันมี 

จำานวนผูเขารวมโครงการมากกวา	30	คน

 2. ก า รประ เมิ นอภิ ม านงานวิ จั ยและ

สังเคราะหรายงานการดำาเนินโครงการคายเรียนรู

คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่พิมพ  เผยแพร ใน

ระหวางปพ.ศ.2550ถงึ2552ประชากรในการประเมนิ

อภิมานงานวิจัย	ไดแก

	 	 2.1	 รายงานการวิจัยเชิงสำารวจโครงการ 

สำารวจคายเรยีนรูคณุธรรมนำาชวีติพอเพยีง	ป	2551	ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต	

	 	 2.2	 รายงานการวิจัยเรื่องการประเมิน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง	ป	2552	

ของมหาวิทยาลัยบูรพา

 3. การประเมินผลการดำาเนินโครงการจาก

รายงานการดำาเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม

นำาชีวิตพอเพียงที่พิมพเผยแพรในระหวางป พ.ศ.

2550ถึง2553ประชากรในการประเมินคือ	รายงาน

การดำาเนนิโครงการคายเรยีนรูคณุธรรมนำาชวีติพอเพยีง

ที่พิมพเผยแพรในระหวางป	พ.ศ.	2550	ถึง	2553

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 ประเภทของเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้	มี	3	ชนิด	

คือ

	 1.	แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ที่มีสวน

เกี่ยวของกับโครงการคายเรียนรู คุณธรรม	 นำาชีวิต 

พอเพียง	ป	2553	จำานวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 ฉบับที่	1	แบบสอบถามสำาหรับผูบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาที่เขารวมโครงการ

	 ฉบบัที	่2	แบบสอบถามสำาหรบัอาจารยทีป่รกึษา

ภาคสนามที่เขารวมโครงการ	

	 ฉบับที่	3	แบบสอบถามสำาหรับนิสิตนักศึกษาที่

เขารวมโครงการ	

	 2.	 เครือ่งมอืทีใ่ชในการประเมนิอภิมานงานวิจยั

ที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำา

ชีวิตพอเพียง	ป	2553	มี	2	ฉบับ	ดังนี้	

	 ฉบับที่	 1	 แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยที่ 

เกี่ยวกับการประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำา

ชีวิตพอเพียง	ป	2553	

 ฉบบัที	่2	แบบประเมนิอภมิานงานวจิยัทีเ่กีย่วกบั

การประเมินโครงการ	

	 3.	 เครื่องมือที่ใชในการประเมินรายงานการ

ดำาเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง	ป	

2550	-	2553		มี	2	ฉบับ	ดังนี้	

	 ฉบับที่	 1	 แบบบันทึกสาระโครงการคายเรียน

รูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง	

	 ฉบับที่	 2	แบบประเมินคุณภาพรายงานผลการ

ดำาเนินโครงการ	

การวิเคราะหขอมูล

	 การประเมนิโครงการคายเรยีนรูคณุธรรม	นำาชวีติ

พอเพียง	ป	2553	มีวิธีการวิเคราะหขอมูล	ดังนี้

	 1.	การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการคายเรียน

รูคุณธรรม	 นำาชีวิตพอเพียง	 ป	 2553	 โดยการหาคา

ความถี่	คารอยละ	คาเฉลี่ย	( X )	และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(SD)	จำาแนกตามกลุมของผูตอบแบบสอบถาม			

	 2.	การวิเคราะหผลการประเมินอภิมาน	 โดย

ผูวิจัยประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมิน

โครงการ	ซึ่งประกอบดวย	4	มาตรฐาน	30	เกณฑ	



	การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2550	-	2553

ธีรศักดิ์	อุนอารมยเลิศ,	นรินทร	สังขรักษา,	ไชยยศ	ไพวิทยศิริธรรม,	จุรีวรรณ	จันพลา	
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	 3.	การวิเคราะหผลการประเมินรายงานการ

ดำาเนินโครงการ	ดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา	โดยการ

วิเคราะหและสรุปประเด็นสำาคัญ	และเสนอในลักษณะ

ของความเรียง

ผลการวิจัย

 ตอนที่ 1ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการ

ดำาเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิต

พอเพียงป2553

 ผลการประเมินโครงการในภาพรวมมีความ

เหมาะสมในระดบัมาก	ทัง้ในดานของขัน้ตอนการดำาเนนิ

การ	รายละเอียดของคูมือการดำาเนินการ	การกำาหนด

ชุมชนภาคสนาม	อาจารยที่ปรึกษาโครงการ	ฯลฯ	และ

หากพจิารณาในดานการบรรลวุตัถปุระสงคของโครงการ	

พบวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ	 เพราะ

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	 ไดรับความรูความ

เขาใจและประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจ

สามารถเรียนรูและอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม	นิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรูความเขาใจ

และประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	

สามารถเรียนรูและอยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม	 โดย

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	จำานวนรอยละ	99.07	

มีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอชุมชนใน

สังคมไทย	 เพราะโครงการนี้เปนกระบวนการเรียนรู 

ความเปนอยูของชุมชน	ความรวมมือ	 เห็นจุดดอยของ 

ชมุชนเพือ่ทีจ่ะนำาไปพฒันาตอไป	สามารถนำาไปประยกุต 

ใชในชีวิตประจำาวันได	 เปนรากฐานในการดำารงชีวิตตอ

ไปในอนาคต	 และเมื่อพิจารณาการนำาความรู และ

ประสบการณที่ไดไปถายทอดใหบุคคลอื่นพบวานิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ	 จำานวนรอยละ	 98.84	

มีความคิดเห็นวาจะนำาความรู และประสบการณที่

ไดไปถายทอดใหกับบุคคลอื่น	 เนื่องจากเปนสิ่งที่ดี	 มี

ประโยชน	ปฏบิตัไิดจรงิ	สามารถนำาไปเปนแบบอยางใน

การดำาเนินชีวิต	ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ	 

ทั้ง	 3	 กลุ มจึงเห็นวาสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำาเนินการโครงการ 

นี้ตอไป	โดยมีผลการประเมินจำาแนกตามความคิดเห็น

ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ	3	กลุม	ดังนี้

 1.1ผลการประเมนิผลสมัฤทธิใ์นการดำาเนนิ

งานโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง

ป 2553 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถาบัน

อุดมศึกษา

	 ผูบรหิารสถาบนัอดุมศกึษามคีวามคดิเหน็วาการ

ดำาเนินการของโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม 

อยูในระดบัมาก	มคีวามเหมาะสมของวธิกีารประเมนิผล

โครงการและดานความเหมาะสมของคูมือการดำาเนิน

การสูงที่สุด	 นอกจากนี้ผู บริหารสถาบันการศึกษายัง

เห็นวาสถาบันการศึกษาของตนมีความพรอมในการ

จัดโครงการ	มีการดำาเนินการในดานตางๆ	 เพื่อเตรียม

ความพรอมสำาหรับการดำาเนินการ	 และหากพิจารณา

ในดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ	พบวาบรรลุ

วตัถปุระสงคของโครงการ	เพราะนสิตินกัศกึษาทีเ่ขารวม

โครงการไดรับความรูความเขาใจและประสบการณตรง

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 สามารถวางตัวและ

อยูรวมกับชุมชนไดเหมาะสม	 ดังนั้นผูบริหารสถาบัน

อุดมศึกษาจึงเห็นว าสำานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาควรสนับสนุนใหมีการดำาเนินการโครงการ 

นี้ตอไป	 แตทั้งนี้ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาไดระบุถึง 

ปญหาและอุปสรรคที่พบในโครงการที่สำาคัญดังนี้	

	 1.	การประชาสมัพนัธโครงการยงัไมทัว่ถงึ	ควรม ี

การประชาสัมพันธโครงการใหมีการแพรหลาย	

	 2.	 ระยะเวลาในการเตรียมการคอนขางนอย	

ควรมีการวางแผนใหเปนภาระงานประจำาเพื่อที่สถาบัน

จะไดมีระยะเวลาในการเตรียมการใหมากขึ้น	และระยะ

เวลาในการดำาเนินการโครงการนอยเกินไป	ควรมีการ

เพิ่มระยะเวลาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดทำาความเขาใจ	

แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนตางสถาบัน	

	 3.	ขาดการประสานงานระหวางผูบรหิารสถาบนั

อุดมศึกษา	 ทำาใหนักศึกษาขาดโอกาสในการเขารวม 

กิจกรรม	 เชน	ระยะเวลาในการลงภาคสนามอยูในชวง

ระยะเวลาการสอบ

	 4.	การบริหารจัดการดานการขนสง	 เนื่องจาก

ระยะทางระหวางชุมชนเปาหมายและบานพักของ

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการอยูหางไกล	และทาง

สถาบันจัดใหบริการรถรับสงเฉพาะไปและกลับเทานั้น	

ระหวางลงภาคสนามในชมุชนนกัศกึษาไมมยีานพาหนะ	
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ทำาใหเกิดความยากลำาบาก

	 5.	จำานวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการมาก

เกินไป	ควรมีการจัดลงภาคสนามมากกวา	1	ครั้ง	 เพื่อ

ใหนิสิตนักศึกษาไดหมุนเวียนไปทำากิจกรรม

	 6.	การประสานงานระหวางสถาบันกับชุมชน	

ควรมีหนังสือนำาจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดม

ศึกษาเพื่อใหการประสานงานเกิดความรวดเร็ว

	 7.	 งบประมาณคาใชจายในสวนของอาจารยที่

ปรึกษามีจำานวนไมเพียงพอ	 เนื่องจากตองดูแลนิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการเปนจำานวนมาก	

	 8.	ความลาชาของคู มือจากสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	ทำาใหนิสิตนักศึกษาขาดการ

บันทึกสาระสำาคัญในชวงแรก

	 โดยผูบริหารสถาบันไดใหขอเสนอแนะในการ

ปรบัปรงุแกไขการดำาเนนิโครงการในประเดน็ตางๆ	ดงันี้

	 1.	การบริหารงานโครงการ	 ไดแก	 ควรมีการ

กำาหนดระยะเวลาของโครงการ	ไดแก	 โครงการ	7	วัน	

โครงการ	15	วนั	และควรมกีารสมัมนาอาจารยทีป่รกึษา

โครงการกอนการปฏิบัติจริง

	 2.	บุคลากร	ไดแก	มีผูดูแลโครงการจำานวนนอย	

สืบเนื่องจากขาดคาตอบแทน

	 3.	 งบประมาณ	ไดแก	ควรมีการเพิ่มในสวนของ

งบประมาณคาเบีย้เลีย้งของนสิตินกัศกึษา	และควรมกีาร

เพิ่มงบประมาณในการเดินทางสำาหรับสถาบันที่เลือก 

พื้นที่ที่หางไกล

	 4.	 ระยะเวลา	 ไดแก	 ควรมีการใหอิสระในการ

เลือกระยะเวลาของโครงการได	 และระยะเวลาของ

โครงการประมาณ	10	วัน

 1.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการ

ดำาเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิต

พอเพียงป2553ตามความคิดเห็นของอาจารยที่

ปรึกษาโครงการ 

	 อาจารยที่ปรึกษาโครงการมีความคิดเห็นวาการ

ดำาเนินการโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสมใน

ระดับมาก	 โดยมีความเหมาะสมของชุมชนภาคสนาม

ที่เขาคายเรียนรูในโครงการสูงที่สุด	 ในสวนของผลการ

เรียนรูที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษานั้นอาจารยที่ปรึกษา

โครงการมีความคิดเห็นวาในภาพรวมอยูในระดับมาก	

โดยนิสิตนักศึกษามีการเรียนรู ดานขนบธรรมเนียม

ประเพณแีละวฒันธรรมทองถิน่ของชมุชนสงูทีส่ดุ	รองลง 

มาคือ	การเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการอยูรวมกันของชุมชน 

อยางมคีวามสขุ	และดานการเรยีนรูวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง

ของชุมชน	

	 หากพิจารณาในดานการบรรลุวัตถุประสงคของ

โครงการ	พบวาบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ	 เพราะ

นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการไดรับความรู ความ

เขาใจและประสบการณตรงตามแนวทางเศรษฐกิจ 

พอเพยีง	สามารถเรยีนรูและอยูรวมกบัชมุชนไดเหมาะสม	 

เกิดความกระตือรือรน	อยากรูอยากเห็น	และเสียสละ	

(อยางมีความสุข)	 นอกจากนั้นยังสามารถนำามาปรับ

ประยกุตใชในวถิชีวีติประจำาวนัได	และสามารถปฏบิตัติน 

เพื่อสวนรวมมากขึ้น	ดังนั้นอาจารยที่ปรึกษาโครงการ

จึงเห็นวาสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร

สนับสนุนใหมีการดำาเนินการโครงการนี้ตอไป	แตทั้งนี้

อาจารยที่ปรึกษาไดระบุถึงปญหาและอุปสรรคที่พบใน

โครงการ	ดังนี้

	 1.	 สาธารณูปโภค	 ไดแก	 การมีน้ำาดื่มน้ำา

ใชไมเพยีงพอ	ทีพ่กัอาศยัและหองสขุาไมเพยีงพอ	ทีพ่กั

อาศัยไมสะดวก	อาหารไมเพียงพอ

	 2.	การติดตอประสานงาน	 เกี่ยวกับการเขาถึง

บุคคลทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรวมมือ

	 3.	 งบประมาณในการดำาเนินการมีจำานวนนอย	

ไมเพียงพอ

	 4.	การประชาสัมพันธโครงการยังไมทั่วถึง	ควร

มีการประชาสัมพันธใหมากกวาเดิม	 และควรมีการ

ประชาสัมพันธโครงการกับชุมชนที่ลงภาคสนามเพื่อ

ใหชาวบานเขาใจวัตถุประสงคของการลงภาคสนาม

	 5.	 สภาพบริบทของชุมชนภาคสนามมีความ 

แตกตางจากชุมชนเมืองอยางมาก	 ทำาใหตองใชระยะ 

เวลาในการเรียนรู	ประกอบกับวัฒนธรรมที่แตกตางกัน	

เปนอุปสรรคในการดำาเนินการ

	 6.	ระยะเวลาในการดำาเนินการนอยเกินไป	ควร

ปรับขยายเปน	1	 เดือน	และระยะเวลาในการรายงาน

ผลนอยเกนิไป	นสิตินกัศกึษาจะตองมกีารจดัทำารายงาน

ในเวลาจำากัด	อาจทำาใหขาดการวิเคราะหขอผิดพลาด

จากรายงาน	อาจสงผลเสียตอชุมชนได



	การประเมินโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2550	-	2553

ธีรศักดิ์	อุนอารมยเลิศ,	นรินทร	สังขรักษา,	ไชยยศ	ไพวิทยศิริธรรม,	จุรีวรรณ	จันพลา	
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	 7.	มีความลาชาในการจัดสงคูมือจากสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยังผูที่เกี่ยวของ	

	 8.	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร

ใหความสำาคัญกับการเยี่ยมคายเพื่อรับฟงปญหาและ

อุปสรรค

	 9.	ชวงเวลาในการจัดคายเรียนรู	ควรอยูในชวง

เวลาที่ไมรอนจนเกินไป	

	 10.	การจัดคายเรียนรูในชวงปดภาคการศึกษา	

ทำาใหนิสิตนักศึกษาสวนใหญไมไดรวมโครงการอยาง

เต็มที่เพราะตองกลับบาน	

	 11.	จำานวนอาจารยที่ปรึกษานอยเกินไป	ทำาให 

ดูแลนิสิตนักศึกษาไมทั่วถึง

	 12.	 ปญหาดานความปลอดภัยของชุมชนที่ลง

ภาคสนาม	มีการกอกวนของวัยรุน	มีโจรขโมยทรัพยสิน	

แตก็ไดรับความรวมมือกับผูนำาชุมชนและตำารวจทองที่

ในการจัดการปญหา

	 13.	ชวงกอนการดำาเนินการโครงการ	ควรมีการ

ปฐมนิเทศเพื่อสรางความเขาใจของนักศึกษาเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของโครงการ

	 14.	 จำานวนชุมชนตัวอยางมีใหเลือกไมหลาก

หลาย	(จำานวนนอย)	ทำาใหเกิดความซ้ำาของชุมชนที่ลง

ภาคสนาม	เปนผลทำาใหชุมชนเบื่อหนาย

	 ดังนั้น	อาจารยที่ปรึกษาโครงการไดใหขอเสนอ

แนะในการปรบัปรงุแกไขการดำาเนนิโครงการในประเดน็

ตางๆ	ดังนี้

	 1.	 การบริหารงานโครงการ	 ไดแก	 ควรให 

นกัศกึษาบรหิารจดัการโครงการดวยตนเอง	การกำาหนด 

ประธานคายฯ	 ควรใหนิสิตนักศึกษาเปนผู กำาหนด

เอง	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมีการ

ประสานกับหนวยงานในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมให 

กำาลังใจ	ควรมีการเผยแพรรายงานผลของโครงการโดย

ทั่วกัน	 ควรเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษาตางๆ	 ได 

มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัด 

กิจกรรมรวมกัน	

	 2.	บุคลากร	ไดแก	เพิ่มจำานวนอาจารยที่ปรึกษา

โครงการใหควรเพิ่มบทบาทของอาจารยที่ปรึกษา

ใหมากกวาทีเ่ปนอยู	เพิม่จำานวนนสิตินกัศกึษาทีเ่ขารวม

โครงการใหมากขึ้น

	 3.	งบประมาณ	ไดแก	ควรมีการเพิ่มในสวนของ

งบประมาณเกี่ยวกับคาอาหาร	โดยกำาหนดเปนมื้อ/คน	

ควรมีการเพิ่มงบประมาณในสวนของคาวัสดุสำานักงาน	

เชน	กระดาษ	หมึกพิมพ

	 4.	ระยะเวลา	ไดแก	ควรกำาหนดระยะเวลาของ

โครงการประมาณ	10	วัน

	 5.	อื่นๆ	ไดแก	ควรมีการจัดที่พักอาศัยโดยใช 

ชาวมุสลิมพักอาศัยกับชาวมุสลิมดวยกันเพื่อความ

สะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจ

 1.3 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการ

ดำาเนินงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิต

พอเพียง ป 2553 ตามความคิดเห็นของนิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

	 นิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นตอการดำาเนิน

โครงการในภาพรวมอยู ในระดับมาก	 โดยเห็นวามี

ความเหมาะสมของการเรียนรูในระหวางโครงการสูง

ที่สุด	รองลงมาคือ	ดานอาจารยที่ปรึกษาโครงการ	ดาน 

การรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม	และดานการ 

ดำาเนินการในโครงการ	ตามลำาดับ	 เมื่อพิจารณาในดาน 

การเรียนรูในระหวางโครงการนั้นพบวานิสิตนักศึกษามี

การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความเปนผูนำาในการพัฒนา 

สูงที่สุด	รองลงมาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลใน 

ทองถิ่น	 และการไดเรียนรูวิถีชีวิตในชุมชนภาคสนาม	

ตามลำาดับ	 ในสวนของดานอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

พบวานิสิตนักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ

ภาคสนามสูงที่สุด	รองลงคือ	ความเหมาะสมของวิธีการ 

ติดตามนิเทศของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ	และความ

เหมาะสมของคำาแนะนำา/คำาปรกึษาของอาจารยทีป่รกึษา 

โครงการภาคสนาม	 ตามลำาดับ	 เมื่อพิจารณาถึงดาน 

การรายงานผลการศึกษาหลังภาคสนาม	 พบวานิสิต

นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ระยะเวลาในการเขียนสรุปรายงานสูงที่สุด	 รองลง 

คือ	 ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมคายศึกษา 

เรียนรู	และการกำาหนดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพร 

ผลการดำาเนินโครงการสู สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่

ไมไดรวมโครงการ	ตามลำาดับ	และเมื่อพิจารณาถึงดาน 

การดำาเนินการในโครงการพบวานิสิตนักศึกษามีความ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปฐมนิเทศใน

โครงการสงูทีส่ดุ	รองลงคอื	ความเหมาะสมของชมุชนภาค

สนามที่เขาคายเรียนรูในโครงการ	และความเหมาะสม 

ของระยะเวลาในการดำาเนินโครงการภาคสนาม	 ตาม

ลำาดับ

	 ทั้งนี้นิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	 มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการนำาองคความรูและประสบการณไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำาวัน	 พบวานักศึกษาสวน

ใหญระบุวาสามารถนำาองคความรูและประสบการณไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำาวันในดานตางๆ	 เชน	 การ

วางแผนรูปแบบการใชชีวิต	นำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใช	 การยอมรับในความคิดเห็นของผูอื่น	 รูถึง

ความเทาเทยีมกนัและเปนธรรม	ซือ่สตัย	กลาแสดงออก	

กระบวนการสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน	เปนตน

	 ในสวนของประโยชนของโครงการคายเรียนรู 

คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงไปใชประโยชนตอชุมชนอื่น

นั้น	พบวานิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการคายเรียนรู 

คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	จำานวนรอยละ	99.07	

มีความคิดเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนตอชุมชนอื่น

ในสังคมไทย	 และเมื่อพิจารณาถึงการนำาความรูและ

ประสบการณทีไ่ดไปถายทอดใหบคุคลอืน่นัน้พบวานสิติ

นักศึกษาที่เขารวมโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิต

พอเพียง	ป	2553จำานวนรอยละ	98.84	มีความคิดเห็น

วาจะนำาความรูและประสบการณที่ไดไปถายทอดใหกับ

บุคคลอื่นเนื่องจากเปนสิ่งที่ดี	มีประโยชน	ปฏิบัติไดจริง	

สามารถนำาไปเปนแบบอยางในการดำาเนินชีวิต

 ตอนที่2 ผลการประเมินอภิมานรายงาน

การดำาเนินโครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิต

พอเพียงที่พิมพเผยแพรในระหวางปพ.ศ.2550ถึง

2552

	 ผลการประเมินอภิมานรายงานการดำาเนิน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่พิมพ 

เผยแพรในระหวางป	 พ.ศ.	 2550	 ถึง	 2552	 ผูวิจัย 

ดำาเนินการประเมินคุณภาพงานประเมินโครงการคาย

เรียนรู คุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงซึ่งประกอบดวย	 4	 

มาตรฐาน	30	เกณฑ	ไดแก	มาตรฐานดานการใชประโยชน	

จำานวน	7	เกณฑ	มาตรฐานดานความเปนไปได	จำานวน	

3	เกณฑ	มาตรฐานดานความเหมาะสม	จำานวน	8	เกณฑ	

และมาตรฐานดานความถูกตอง	 จำานวน	 12	 เกณฑ	

พบวาในดานรวมทกุมาตรฐานงานประเมนิโครงการคาย 

เรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียง	มีคาเฉลี่ยเทากับ	2.63	

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	 .14	อยูในระดับดีมาก	

เมื่อพิจารณามาตรฐานดานการใชประโยชนพบวา	 มี 

คาเฉลีย่เทากบั	2.71	สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั	.20	

มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก	 มาตรฐานดานความเปน

ไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ	 2.17	 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ	 .24	 มีคุณภาพอยูในระดับดี	 มาตรฐานดาน

ความเหมาะสม	มีคาเฉลี่ยเทากับ	2.88	สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ	 .35	มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก	และ

มาตรฐานดานความถกูตอง	มคีาเฉลีย่เทากบั	2.54	สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	 .06	มีคุณภาพอยูในระดับ 

ดีมาก	 	

 ตอนที่3 ผลการสังเคราะหชุมชนขั้นพื้น

ฐานที่นักศึกษาคนพบจากการเขาไปศึกษาชุมชน

ตัวอยางและการนำาไปประยุกตใช

 3.1องคประกอบทีน่ำาไปสูความเขมแขง็และ

การพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย

	 1.	การเมอืง/การปกครอง	โดยชมุชนสวนใหญจะ

อยูภายใตการปกครองในรูปแบบขององคการบริหาร 

สวนตำาบล	(อบต.)	และมีชุมชนบางสวนที่อยูภายใตการ

ปกครองในรูปแบบของเทศบาล	สวนการบริหารจัดการ

ภายในชมุชนหรอืภายในหมูบานมกีารปกครองในรปูของ

คณะกรรมการหมูบาน	

	 2.	 วัฒนธรรม/ประเพณี/ความเชื่อที่ชุมชน 

สวนใหญยดึถอืปฏบิตัติดิตอกนัมาจากอดตีจนถงึปจจบุนั	

โดยสวนใหญในการจัดกิจกรรมประเพณีหรือวันสำาคัญ

ตางๆ	คนในชุมชนจะมีสวนรวมในการกำาหนดวันหรือ

ขอตกลงรวมกนั	เพือ่ความเปนหนึง่เดยีวกนั	และสงเสรมิ 

ใหรูจักวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนแลวนำามาปฏิบัติ

และรักษาใหคงไวตอไป		

	 3.	ภูมิปญญาทองถิ่น	 โดยชุมชนแตละชุมชนมี

การสรางองคความรูเพื่อการพัฒนาวิถีการดำาเนินชีวิต 

อยางตอเนื่อง	จนเกิดเปนภูมิปญญาดานตางๆ	สั่งสม

สืบทอดตอกันมา	 เชน	 ภูมิปญญาดานการแพทย	 

ภูมิปญญาดานศิลปะและการแสดง	 และภูมิปญญา 

ดานหัตถกรรม	เปนตน	
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	 4.	แบบแผนการใชชวีติ	โดยแนวทางการแสดงถงึ 

แบบแผนการใชชวีตินัน้อาจมาจากบคุคลหรอืคณะบคุคล

ทำาเปนตัวแบบ	แลวตอมาคนสวนใหญก็ปฏิบัติสืบตอๆ	

กันมา	 แบบแผนการใชชีวิตยอมมีการเปลี่ยนแปลง

ไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขตางๆ	ดังนั้นการรักษาไว 

ซึ่งแบบแผนการใชชีวิตเดิม	 จึงตองมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาใหเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

กาวทันตามยุคสมัย		

	 5.	ทุนทรัพยากร	 โดยทรัพยากรธรรมชาติที่มี 

อยูในชุมชนทุกแหงที่สำาคัญ	 คือ	 ทรัพยากรดิน	 และ

ทรัพยากรน้ำา	ซึ่งแตละแหงจะมีลักษณะของคุณภาพดิน

และน้ำาที่แตกตางกันออกไป	นอกจากทรัพยากรดินและ

น้ำาแลว		ยังมีทรัพยากรปาไม		ซึ่งจะแตกตางกันออกไป

ตามลักษณะภูมิประเทศ	และภูมิอากาศ	โดยทรัพยากร

ปาไมเปนสวนหนึง่ของพืน้ทีข่องชมุชนและนบัไดวาเปน

แหลงสรางรายไดใหแกครัวเรือนภายในชุมชน		

	 6.	ทุนทรัพยากรบุคคล	โดยในแตละชุมชนจะมี 

ทรัพยากรบุคคลทั้ง	1)	ระดับปจเจกบุคคลอยางปราชญ 

ชาวบานที่สั่งสมความรูและภูมิปญญาดานตางๆ	 และ	 

2)	ระดบักลุมคน	ซึง่ชมุชนสวนใหญมกีารรวมตวักนัของ

คนในชุมชนจัดตั้งเปนกลุมตางๆ	

 3.2 แนวทางการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใชในชีวิตประจำาวันประกอบดวย

	 1.	 รูจักวางแผนการใชชีวิต	 เชน	 วางแผนการ

ใชเงนิใหเหมาะสมกบัรายรบั-จาย	มกีารทำาบญัชรีายรบั-

จาย	 แบงสรรเงินในการออมเงินไวใชในยามจำาเปน	

พิจารณาการซื้อของตามความจำาเปนโดยจดรายการ

การซือ้ของลวงหนา	และมเีปาหมายในชวีติเกีย่วกบัการ 

ใชจายอยางเหมาะสม

	 2.	 วางแผนในการใชสาธารณูปโภค	 เชน	 การ

รีดผาแตละครั้งมีจำานวนผามากพอควร	 ถอดปลั๊ก 

เครือ่งใชไฟฟาทีไ่มไดใชทกุครัง้	(หลงัการใช)	ไมควรทิง้น้ำา 

ที่ใชหลังจากการซักผา	 ควรนำาไปรดน้ำาตนไมแทน	

เปนตน

	 3.	ปฏบิตัติามหนาทีข่องตนไดอยางถกูตองดาน 

การเรยีนหนงัสอืและหนาทีก่ารงาน	รูจกัและปฏบิตัหินาที ่

ใหดีที่สุด

	 4.	มีหลักการนำาคุณธรรมและจริยธรรมมาใชใน

กระบวนการคิด	 ไดแก	 ความประหยัด	 ความซื่อสัตย	

ความอดทน	และความขยัน	พอใจในสิ่งที่ตนมีและเห็น

คุณคาของสิ่งๆ	นั้น

	 5.	ดำาเนินชีวิตดวยความไมประมาท	มีสติและ

ความรอบคอบ	และไมทำาอะไรเกินตัว

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะในการดำาเนินงาน

โครงการตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

 4.1 ขอเสนอแนะสำาหรับสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

	 1.	ควรมีการประชาสัมพันธชี้แจงใหสถาบันการ

ศึกษาตางๆ	 ทราบรายละเอียดของโครงการลวงหนา	

และมีการจัดทำาปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการ	ในภาพ

รวมทั้งหมดใหสถาบันการศึกษาทุกแหงทราบ

	 2.	ควรกำาหนดชวงเวลาในการดำาเนนิโครงการที่

ยืดหยุนตามลักษณะบริบทของแตละมหาวิทยาลัย	 เพื่อ

ความสะดวกและความมีประสิทธิภาพของการบริหาร

โครงการมากยิ่งขึ้น

	 3.	ควรมีการประสานงานกับสถาบันการศึกษา

และชุมชนภาคสนามกอนเริ่มดำาเนินโครงการเพื่อ

สถาบนัการศกึษาจะไดมรีะยะเวลาในการเตรยีมตวัมาก

ยิ่งขึ้น	

	 4.	 ควรมีการประสานงานกับพื้นที่เปาหมาย 

อยางเปนทางการในการเตรียมความพรอมและสิ่ง

อำานวยความสะดวกสำาหรับการลงภาคสนามของนิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ

	 5.	 ควรมีการจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนิน

โครงการ	เพื่อจะไดมีทิศทางเดียวกัน	และนักศึกษาก็จะ

ไดรับประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่	

	 6.	 ควรจัดหาแนวทางจัดสรรงบประมาณและ 

เบี้ยเลี้ยงใหมีความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่

	 7.	ในระหวางดำาเนนิโครงการหรอืสิน้สดุโครงการ	

ควรจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดรับความรู 

และประสบการณจากชุมชนภาคสนามอื่นที่มีความ 

หลากหลาย	
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 4.2ขอเสนอแนะสำาหรับสถาบันการศึกษาที่

เขารวมโครงการ

	 1.	ควรมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อสรางความรู 	

ความเขาใจ	แกอาจารยที่ปรึกษา	ผูนำาชุมชน	และนิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการ	

	 2.	ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครและ 

คัดเลือกนักศึกษาที่มีความเหมาะสมในการเขารวม

โครงการ	 เพื่อจะไดเพิ่มจำานวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวม

โครงการมากขึ้น

	 3.	ควรสร างความร วมมือกับหน วยงานที่

เกี่ยวของในพื้นที่ในการกำากับดูแลนิสิตนักศึกษาเพื่อจะ

ไดเกดิการเรยีนรู	ตลอดจนการอำานวยความสะดวก	และ 

การรักษาความปลอดภัย

	 4.	ควรมีการประสานงานกับสำานักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา	 เพื่อกำาหนดเวลาจัดโครงการใน 

ชวงเวลาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละสถาบัน

	 5.	ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดอาจารยที่

ปรึกษาใหเพียงพอกับจำานวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวม

โครงการ	และเพิ่มบทบาทการนิเทศ	ติดตามการลงภาค

สนามของนิสิตนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

 4.3 ขอเสนอแนะสำาหรับชุมชนที่เขารวม

โครงการ

	 1.	ควรจัดหาที่พักกับชาวบานที่มีความพรอม

และความเหมาะสม	 ตลอดจนการประสานงานกับ 

หนวยงานราชการในทองถิ่นเพื่ออำานวยความสะดวก	

และการรักษาความปลอดภัย

	 2.	ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีจัดประชาคม

ในชุมชนที่นิสิตนักศึกษาลงฝกภาคสนามเพื่อที่จะ

ไดสรางความรูความเขาใจกับคนในพื้นที่	และเกิดความ

รวมมือระหวางชุมชนพื้นที่กับสถาบันการศึกษา	ในการ

จัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการเกิด

กระบวนการเรียนรู	 ทำาใหโครงการบรรลุประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

	 1.	การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำาเนินงาน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรม	นำาชีวิตพอเพียง	ป	2553	

ตามความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ	3	

กลุม	คือ	ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา	อาจารยที่ปรึกษา

โครงการ	 และนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	 ผล

การประเมินพบวาการดำาเนินโครงการในภาพรวมมี

ความเหมาะสมในระดับมาก	ทั้งในดานของขั้นตอนการ 

ดำาเนินการ	 รายละเอียดของคูมือการดำาเนินการ	 การ

กำาหนดชมุชนภาคสนาม	อาจารยทีป่รกึษาโครงการ	ฯลฯ	

ทั้งนี้เนื่องจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ไดมีการกำาหนดแนวทางการดำาเนินโครงการไวในคูมือ

การปฏิบัติงานโครงการคายเรียนรูคุณธรรม	 นำาชีวิต

พอเพียง	ป	2553	อยางชัดเจน	ทำาใหผูที่เกี่ยวของกับ

โครงการมีแนวทางในการดำาเนินโครงการอยางชัดเจน	

ทั้งนี้จึงเปนผลใหโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค 

ที่กำาหนดไว	

	 2.	การประเมินอภิมานรายงานการดำาเนิน 

โครงการคายเรียนรูคุณธรรมนำาชีวิตพอเพียงที่พิมพ 

เผยแพรในระหวางป	 พ.ศ.	 2550	 ถึง	 2552	 ผลการ 

ประเมินพบวาในดานรวมทุกมาตรฐานงานประเมิน 

โครงการคายเรยีนรูคณุธรรมนำาชวีติพอเพยีง	มคีาเฉลีย่ 

เทากับ	 2.63	 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	 .14	 

อยูในระดับดีมาก	 เมื่อพิจารณามาตรฐานดานการใช 

ประโยชนพบวา	มีคาเฉลี่ยเทากับ	2.71	สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐานเทากับ	 .20	 มีคุณภาพอยู ในระดับดีมาก	 

มาตรฐานดานความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยเทากับ	 2.17	

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	 .24	 มีคุณภาพอยูใน

ระดับดี	มาตรฐานดานความเหมาะสม	มีคาเฉลี่ยเทากับ	

2.88	สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	 .35	มีคุณภาพอยู 

ในระดบัดมีาก	และมาตรฐานดานความถกูตอง	มคีาเฉลีย่ 

เทากับ	 2.54	 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ	 .06	 มี 

คุณภาพอยูในระดับดีมาก	 อยางไรก็ตามจากผลการ 

ประเมินอภิมานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 

เพื่อให ผลการประเมินโครงการสามารถนำาไปใช  

ประโยชนไดตามวัตถุประสงคที่กำาหนดไวดังนี้	 (1.)	 

จากการจัดทำารายงานการประเมินที่มีการระบุถึงผู มี 

สวนไดสวนเสีย	 (Stakeholder)	 กับโครงการโดยตรง	

ไดแก	ผูบรหิารมหาวทิยาลยั	อาจารยทีป่รกึษา	และนสิติ

นกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการนัน้	ทัง้นีก้ย็งัขาดการระบถุงึ

ผูมีสวนไดเสียที่สำาคัญบางกลุม	 เชน	ชาวบานที่อยูใน

ชุมชน	 ที่มีความสำาคัญตอการบรรลุวัตถุประสงคของ
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โครงการอยางมาก	(2.)	การไมมีประเด็นในการรายงาน

เกี่ยวกับงบประมาณ	แตอยางไรก็ตามในการประเมิน

โครงการนั้น	 สถาบันที่ดำาเนินการประเมินโครงการ

ก็ไดดำาเนินการจัดทำารายงานงบประมาณการเงินของ

โครงการตอสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน

ฐานะผูวาจางอยูแลว	(3.)	กระบวนการประเมนิโครงการ

ทีด่ำาเนนิการเสรจ็สิน้นัน้ไมไดมกีารประเมนิอภมิาน	เพือ่

ตรวจสอบรายงานการประเมินซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง	 ซึ่งขอ

เสนอแนะดังกลาวนั้นสถาบันที่ดำาเนินการประเมินผล 

โครงการจะตองนำาไปพิจารณาเพื่อใหการประเมิน

โครงการสามารถนำาไปใชประโยชนไดตามวตัถปุระสงค 

ที่กำาหนดไว

	 3.	ผลการสงัเคราะหชมุชนขัน้พืน้ฐานทีน่กัศกึษา

เขาไปศึกษา	พบวามีการนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยกุตใช	ดงันี	้(1.)	รูจกัวางแผนการใชชวีติ	(2.)	ปฏบิตัิ

ตามหนาทีข่องตนไดอยางถกูตอง	(3.)	นำาหลกัคณุธรรม

และจริยธรรมมาใชในกระบวนการคิด	 (4.)	ดำาเนินชีวิต 

ดวยความไมประมาท	มีสติและความรอบคอบ	และไม 

ทำาอะไรเกินตัว	 (5.)	 ไมฟุมเฟอย	 (6.)	การจัดสรรเวลา	

(7.)	การใหกำาลังใจตนเองยามมีปญหาเพื่อใหมีพลังใน

การทำาประโยชนตอสังคม	(8.)	ความสามัคคีในหมูคณะ	

(9.)	การวางตวัในสงัคมและเคารพผูอาวโุส	(10.)	การให 

ความสำาคัญกับการศึกษา	 (11.)	มีความคิดสรางสรรค	 

(12.)	นำาทรัพยากรใกลตัวมาใชใหเกิดประโยชน	 (13.)	

รวมกลุมเพื่อการปองกันและแกปญหาเพื่อการพัฒนา

ความมั่นคง	 (14.)	 อนุรักษสืบสาน	 สืบทอดประเพณี	

เผยแพร	เพื่อความคงอยูของประเพณี	และ	(15.)	สราง

ความสัมพันธที่ดีในสังคม	 โดยการมีน้ำาใจ	 เชื่อใจและ

ชวยเหลอื	ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ	สนุนัท	ดพีลงาม	 

(2549)	ที่ทำาการวิจัยเรื่อง	“การประเมินโครงการเกษตร

แบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาริทฤษฎี

ใหมในโรงเรียนแกนนำาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษารอยเอ็ด	 เขต	2”	ซึ่งพบวานักเรียนมีความสนใจ

ในการเขารวมกจิกรรมมคีวามสขุ	และความกระตอืรอืรน

ในการทำางาน	ครูผูรับผิดชอบโครงการมีความตั้งใจและ 

พยายามผลักดันการดำาเนินงานใหบรรลุตามเปาหมาย 

โรงเรียน	มีการบูรณาการวิชาการตางๆ	กับวิชาเกษตร	

ซึง่จากการประเมนิของผูบรหิารโรงเรยีน	ครผููรบัผดิชอบ 

โครงการมีความพึงพอใจมีความพอใจในระดับมาก	 

โดยสรุปแล  ว โครงการนี้ ดำ า เนินการบรรลุ ตาม

วัตถุประสงค ของโครงการอย างมีประสิทธิภาพ	 

จึงสมควรดำาเนินการอยางตอเนื่องตอไป	

	 4.	ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการเห็นวาควรมี

การปรับปรุงการบริหารงานโครงการในประเด็นตางๆ	

เชน	การวางแผนโครงการ	การประชาสัมพันธโครงการ	

การประสานกับหนวยงานในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม

ใหกำาลังใจ	 และการเผยแพรรายงานผลของโครงการ

โดยทัว่กนันัน้	นอกจากนีผู้ทีม่สีวนเกีย่วของกบัโครงการ 

เห็นวาควรเพิ่มระยะเวลา	บุคลากร	และงบประมาณให 

เหมาะสมกับสภาพบริบทของชุมชนภาคสนาม	 ซึ่ง

สอดคลองกบั	สมศกัดิ์	ลาดี	(2543)	ทีไ่ดทำาการวจิยัเรือ่ง	

การศึกษาการดำาเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรยีนประถมศกึษา	สงักดัสำานกังานการประถมศกึษา

จังหวัดอุดรธานี	ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนตองการใหมี

การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู	ครูมีความเขาใจ 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	การไดรับงบประมาณสนับสนุน 

อยางพอเพียง	 และผู ปกครองเห็นความสำาคัญและ 

สนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรม	 และสอดคลอง

กับ	ทวีศักดิ์	 	 เรือนมณี	 (2551)	 ที่ไดทำาการวิจัยเรื่อง	

“การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง	ตำาบล

อมกอย	อำาเภออมกอย	จังหวัดเชียงใหม”	พบวาปญหา 

อุปสรรคในการดำาเนินงานตามโครงการ	 ไดแก	 การ

จัดสรรงบประมาณมีความลาชา	 งบประมาณมีจำากัด	

เจาหนาที่ปฏิบัติงานโครงการมีจำานวนนอยไมเพียงพอ 

ตอการภาระงาน	การศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะในการ

ปรบัปรงุกระบวนการจดัสรรงบประมาณ	บคุลากร	เครือ่ง

มือเครื่องใชในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอ	 ควรให 

ความรูความเขาใจแกประชาชนที่เขารวมโครงการให 

เกิดความตระหนักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ขอเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช

 1. ข อเสนอแนะสำาหรับสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

	 1.1	 จากผลการวิจัยพบวา	การประชาสัมพันธ 

โครงการยังไมทั่วถึงและคอนขางกระชั้นชิด	 ทำาให 

สถาบันการศึกษามีระยะเวลาในการวางแผนโครงการ 
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นอย	 จึงกอใหเกิดปญหาอุปสรรคในขณะดำาเนินงาน	 

ดังนั้น	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรมี 

การประชาสัมพันธชี้แจงใหสถาบันการศึกษาที่เขา 

ร วมโครงการทราบลวงหนาเปนระยะเวลาที่นาน 

พอสมควร	 และมีการจัดทำาปฏิทินการปฏิบัติงาน

โครงการในภาพรวมทั้งหมดใหสถาบันการศึกษา 

ทุกแหงทราบ

	 1.2	 จากผลการวจิยัพบวาระยะเวลาการดำาเนนิ

โครงการมกีารเตรยีมการคอนขางนอย	และระยะเวลาใน

การลงภาคสนามไมเหมาะสม	บางแหงมีความคิดเห็น

วานอยเกินไป	จึงทำาใหนักศึกษาไมไดรับประโยชนเทา 

ทีค่วร	แตบางแหงกม็องวามากเกนิไปโดยเฉพาะวทิยาลยั

ชุมชน	ซึ่งมีนักศึกษาเปนผูที่ทำางานแลวจึงไมสะดวกใน

การลงภาคสนามเปนระยะเวลายาวนาน	และบางแหง 

มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ไมเหมือนกัน	 ทาง

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จึงควรกำาหนด 

ชวงเวลา	 และระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพื่อใหนักศึกษา

ไดรับประโยชนจากโครงการมากขึ้น	 โดยอาจกำาหนด

ทางเลือกใหมีความสอดคลองกบัสภาพบริบทของแตละ

สถาบันการศึกษา

	 1.3	 จากผลการวิจัยพบวาสถาบันการศึกษา 

มีเวลาในการจัดเตรียมโครงการนอย	 จึงทำาใหการ

ประสานงานกับนักศึกษาและชุมชนภาคสนามขาด

ความคลองตัว	 และเกิดปญหาในการจัดสงนักศึกษา

ในการลงภาคสนาม	 เพราะฉะนั้นทางสำานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษาควรมีการประสานงานกับ

สถาบันการศึกษาและชุมชนภาคสนามกอนเริ่มดำาเนิน

โครงการนานพอสมควรเพื่อสถาบันการศึกษาจะไดมี

ระยะเวลาในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้น	

	 1.4	 จากผลการวิจัยพบว านักศึกษาที่ เข า

โครงการจะพบปญหาการเดินทาง	 เนื่องจากไมมี 

ยานพาหนะเมื่ออยูในภาคสนาม	 จึงเกิดความลำาบาก

สำาหรบันกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการ	เพราะฉะนัน้สถาบนั

การศึกษามีการประสานงานกับพื้นที่เปาหมายในการ 

เตรียมความพรอมและสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับ

การลงภาคสนามของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ	และ

ทัง้นีค้วรมกีารประสานงานจากสำานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษากบัพืน้ทีเ่ปาหมายในรปูของการมหีนงัสอื	

หรือการติดตอสื่อสารกับผูนำาชุมชนอยางเปนทางการ

	 1.5	จากผลการวิจัยพบวาเกิดความลาชาในการ 

สงคูมือการปฏิบัติงานในภาคสนามกับสถาบันตนสังกัด

จึงทำาใหการดำาเนินการไมมีแนวทางที่ชัดเจน	 เพราะ

นั้นอาจจะตองมีการจัดสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ

สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนิน

โครงการ	เพื่อจะไดมีทิศทางเดียวกัน	และนักศึกษาก็จะ

ไดรับประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่

	 1.6	 จากผลการวิจัยพบว างบประมาณไม 

สอดคลองกับการดำาเนินโครงการบางพื้นที่เพราะบาง

พื้นที่ที่อยูไกล	จะตองมีคาใชจายในการดำาเนินการสูง

เพราะฉะนั้น	 ทางสำานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ควรจัดหาแนวทางจัดสรรงบประมาณและเบี้ยเลี้ยงให 

มีความเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ตอไป

	 1.7	 เมื่อระหวางดำาเนินโครงการหรือสิ้นสุด

โครงการ	สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	ควรจัด

เวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อไดรับความรู และ

ประสบการณจากสถาบัน	 หรือชุมชนพื้นที่ที่มีความ

หลากหลาย	และยังเปนการประชาสัมพันธโครงการไป

ยังบุคคลอื่นๆ	อีกดวย

 2.ขอเสนอแนะสำาหรับสถาบันการศึกษาที่

เขารวมโครงการ

	 2.1	 จากผลการวิจัยพบวานิสิตนักศึกษาที่ 

เขารวมโครงการยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

เปาหมาย	วตัถปุระสงค	ตลอดจนแนวทางการฝกปฏบิตัิ

ในภาคสนาม	 เพราะฉะนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการ

จัดปฐมนิเทศเพื่อสรางความรู	ความเขาใจ	แกอาจารยที่

ปรกึษา	ผูนำาชมุชน	และนสิตินกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการ	

	 2.2	 จากผลการวิจัยพบวานิสิตนักศึกษายัง

ขาดการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ	ทำาใหนิสิต

นักศึกษาที่เขารวมโครงการมีจำานวนนอย	 เพราะนั้นจึง

ควรมกีารประชาสมัพนัธเพือ่สมคัรและคดัเลอืกนกัศกึษา

ทีม่คีวามเหมาะสมในการเขารวมโครงการ	เพือ่จะไดเพิม่

จำานวนนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการมากขึ้น

	 2.3	 จากผลการวิจัยพบวาสถาบันการศึกษา

ยังขาดการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ	ดังนั้น 

สถาบันการศึกษาควรจะสรางความรวมมือในการกำากับ 

ดูแลนิสิตนักศึกษาที่อยู ในระหวางภาคสนามเพื่อจะ
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ไดเกิดการเรียนรู 	 และบรรลุวัตถุประสงคโครงการ	 

ตลอดจนการอำานวยความสะดวก	และการรักษาความ

ปลอดภัยใหกับนิสิตนักศึกษาที่เขารวมโครงการ

	 2.4	 จากผลการวิจัยพบวาชวงเวลาการจัด

โครงการ	หรือการลงภาคสนามยังขาดความเหมาะสม

เพราะบางครั้งสงผลกระทบตอการเรียน	 เนื่องจากตอง

ขาดเรียน	 หรือชวงเวลาสอบ	 หรือจัดในชวงปดเทอม	

ทำาใหนิสิตนักศึกษาขาดความสนใจในการเขารวม

โครงการ	ดงันัน้สถาบนัการศกึษาควรมกีารประสานงาน

กับสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 เพื่อขอกำาหนด

เวลาจัดโครงการในชวงเวลาที่เหมาะสม

	 2.5	 จากผลการวิจัยพบวาจำานวนอาจารยที่

ปรึกษาและบทบาทอาจารยมีนอยเกินไปเพราะฉะนั้น

สถาบนัการศกึษาควรจดัสรรงบประมาณเพือ่จดัอาจารย 

ที่ปรึกษาใหเพียงพอกับจำานวนนักศึกษาที่เขารวม

โครงการ	และเพิ่มบทบาทการนิเทศ	ติดตามการลงภาค

สนามของนิสิตนักศึกษาใหมากยิ่งขึ้น

 3. ข อเสนอแนะสำาหรับชุมชนที่เข าร วม

โครงการ

	 3.1	 จากผลการวิจัยพบวาการดำาเนินโครงการ	

พบปญหา	ความไมสะดวก	และความไมปลอดภัยกับ

นสิตินกัศกึษาทีเ่ขารวมโครงการ	เพราะฉะนัน้ชมุชนควร

จัดหาที่พักกับชาวบานที่มีความพรอมและความเหมาะ

สม	 ตลอดจนการประสานงานกับหนวยงานราชการ 

ในทองถิ่นเพื่ออำานวยความสะดวก	และการรักษาความ

ปลอดภัย

	 3.2	 ควรมีการจัดประชุมหรือจัดเวทีประชาคม

ในชุมชนที่นิสิตนักศึกษาลงฝกภาคสนามเพื่อที่จะ

ไดสรางความรูความเขาใจกับคนในพื้นที่	 ทำาใหเกิด

ความพรอมและความรวมมือระหวางพื้นที่	กับสถาบัน

การศึกษา	ในการจัดกิจกรรมใหนิสิตนักศึกษาที่เขารวม

เกดิกระบวนการเรยีนรู	ทำาใหโครงการบรรลปุระสทิธผิล

มากยิ่งขึ้น
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คำาสรรพนามmanในภาษาเยอรมันกับคำาเทียบเคียงในภาษาไทย1

TheGermanPronounman andItsEquivalentsinThai

กรกชอัตตวิริยะนุภาพ2

KorakochAttaviriyanupap

บทคัดยอ

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาเปรียบตางคำาสรรพนาม	 man	 ในภาษาเยอรมันกับคำาเทียบเคียงของคำาสรรพนามน้ีใน

ภาษาไทย	โดยอาศัยขอมูลจากคลังขอมูลสองภาษาสองทิศทางซึ่งประกอบดวยเรื่องสั้นรวมสมัยภาษาเยอรมัน

และภาษาไทยพรอมบทแปลเปนอีกภาษาหนึ่ง	ผลการวิจัยพบวาภาษาไทยมีรูปของคำาเทียบเคียงคำาสรรพนาม	man 

ในภาษาเยอรมนั	14	รปู	ทัง้นี	้ประโยคภาษาไทยท่ีเทียบเคียงไดกับประโยคท่ีใช	man	ในภาษาเยอรมันสวนใหญเปนประโยค

ท่ีไมมีประธาน	 การใชประธานไรรูปจึงถือเปนคำาเทียบเคียงที่ใชบอยที่สุดสำาหรับโครงสรางภาษาเยอรมันที่ใชคำา

สรรพนาม	man	สวนคำาเทียบเคียงรูปอ่ืนๆ	สามารถแบงประเภทออกไดเปน	3	กลุม	ไดแก	กลุมท่ีมีความหมายเปนบุรุษ

สรรพนามบุรุษท่ี	1	กลุมที่มีความหมายเปนบุรุษสรรพนามบุรุษที่	3	และกลุมที่เปนอนิยมสรรพนาม	(“ใคร”)	ในขณะที่

ภาษาเยอรมนัแสดงรปูของประธานทีเ่ปนมนษุยดวยการใชคำาสรรพนามทีไ่มเฉพาะเจาะจงอยาง	man	ภาษาไทยเลอืก

ใชกลวิธีที่ในประโยคไมปรากฏรูปประธาน	ซึ่งเปนการทำาใหบุคคลที่ไมชี้เฉพาะเจาะจงนี้	ไมตองมีรูปปรากฏ	

คำาสำาคัญ:				1.	คำาสรรพนาม	man.				2.	คำาเทียบเคียง.				3.	ภาษาเยอรมัน.				4.	ภาษาไทย.

Abstract

 This	paper	presents	a	contrastive	analysis	of	the	German	generic	pronoun	man	(Engl.	one)	and	its	

equivalents	in	Thai.	For	the	analysis,	a	bidirectional	parallel	corpus	consisting	of	contemporary	German	and	

Thai	short	stories	and	their	translation	into	the	other	language	was	used.	In	the	corpus,	there	are	14	forms	of	

Thai	equivalents	to	man.	Generally,	the	equivalent	sentences	do	not	have	any	subject	at	all.	The	subjectless	

construction	is	therefore	the	most	frequent	equivalent	structure	of	man-sentences	in	German.	The	other	forms	

emerging	as	counterparts	to	the	German	man	can	be	categorized	into	3	groups	with	the	meaning	scope	of	

1st	person,	3rd	person,	and	different	variants	of	the	indefinite	pronoun	khraj 	(‘who’).	Whereas	the	German	

language	marks	the	unspecification	of	the	human	subject	with	the	grammaticalized	generic	pronoun	man,	

Thai	chooses	to	make	human	referents	which	should	not	be	further	specified	“invisible”.

Keywords:			1.	Pronoun	man.				2.	Equivalent.				3.	German	Language.			4.	Thai	Language.
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1.บทนำา

ในภาษาเยอรมันคำาสรรพนาม	 man	 จัดวา

เปนคำาที่มีปญหาในการจัดแบงประเภท	 โดยมักมี 

ขอโตแยงกันในหมูนักวิชาการวาควรจัดใหเปนอนิยม

สรรพนาม	(Indefinite	pronoun)	หรอืเปนบรุษุสรรพนาม	

(Personal	pronoun)	 เมื่อเปรียบเทียบหลายภาษาดวย 

กันแลว	จะพบวาคำาสรรพนามคำานี้นาสนใจเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากมีคุณสมบัติเปนคำาสรรพนามที่บงบอกความ

ไมเฉพาะเจาะจง	 เปนสรรพนามที่ใชเมื่อกลาวถึงคน

โดยทั่วไปซึ่งมีพบไมบอยนักในภาษาตางๆ	 ที่ใชกัน 

ทั่วโลก	 (Haspelmath	1997	 :	12)	แมวาจะปรากฏคำา 

เทยีบเคยีง	(equivalent)	ในหลายภาษาดวยกนั	โดยเฉพาะ 

ภาษาในตระกูลอินโด-ยูโรเปยน	 (เชน	 one	 ในภาษา

อังกฤษ	 หรือ	 on	 ในภาษาฝรั่งเศส	 เปนตน)	 แตคำา

สรรพนามเหลานี้ก็มีหนาที่และคุณสมบัติไมเหมือนกัน

เสียทีเดียว	(Zifonun	2000	:	251)	ในขณะที่หลายภาษา

ในยุโรปกลับไมมีคำาสรรพนามที่ทำาหนาที่แบบเดียวกัน

นี้	 และมีผูไดเคยศึกษาเปรียบตางคำาสรรพนาม	man 

ในภาษาเยอรมันกับภาษาของตนไวไมนอย	 เชน	

Dimova	 (1981)	 ศึกษาคำาเทียบเคียงของสรรพนามนี้ 

ในภาษาบัลแกเรีย	 Žeimantienė (2005)	 ศึกษาคำา

เทยีบเคยีงในภาษาลทิวัเนยี	และ	Reichel	(2007)	ศกึษา

คำาเทียบเคียงในภาษารัสเซีย

	 การศึกษาเปรียบตางคำาสรรพนาม	 man	 กับ

คำาเทยีบเคยีงในภาษาไทย	ซึง่เปนภาษาทีม่แีบบลกัษณ 

ภาษาแตกตางกันเปนอันมากจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ	

เพราะอนัทีจ่รงิ	เวลาทีแ่ปลคำาสรรพนาม	man	เปนภาษา

ไทยแบบตรงตวั	มกัแปลไดวา	“คนเรา”	แตทวาคำานีก้ลบั

ไมสามารถใชในบริบทเดียวกันกับ	man	ไดทุกครั้ง	เรา

อาจตองแปลคำาวา	man	 เปนคำาอื่นๆ	 แตกตางกันไป

ในแตละบริบท	 การศึกษาคร้ังน้ีมุงหวังที่จะตอบคำาถาม

หลักสองประเด็น	 คือ	 คำาสรรพนาม	 man	 ในภาษา

เยอรมันมีความหมายและหนาที่อยางไรบาง	 และคำา 

เทียบเคียงของ	man	ในภาษาไทยมีอะไรบาง	เราจะสามารถ

นำาคำาเทียบเคียงตางๆ	เหลานี้มาจัดประเภทไดอยางไร	 

ทั้ งนี้ 	 เพ่ือใหเห็นแนวทางในการใชคำาสรรพนามน้ี 

แบบตางๆ	 ในภาษาเยอรมัน	 กับการถายทอดมโนทัศน 

ดังกลาวในภาษาไทย

2.  ความหมายของคำาสรรพนาม man ในภาษา

เยอรมัน

	 คำาวา	 man	 มีความหมายด้ังเดิมเปน	 “ผูชาย”	

หรือ	 “มนุษย”	 (Kluge	und	Seebold	 2002	 :	 594)	 ใน

ตำาราไวยากรณหรือสารานุกรมตางๆ	 มักจัดประเภท 

คำาน้ีใหเปนอนิยมสรรพนาม	 (indefinite	 pronoun)	

(ตัวอยางเชน	Glück	2010	:	282	;	Bußmann	2008	:	282	;	

Helbig	und	Buscha	(2001	:	232)	และ	Duden	2005	:	 

327)	 	 อยางไรก็ตามการบรรยายความหมายและหนาท่ี 

คำาสรรพนามน้ียังคงมีปญหาอยูในแวดวงภาษาศาสตร 

ภาษาเยอรมัน	 (Attaviriyanupap	und	Perrig 2009	 :	

321)	 ทั้งนี้ 	 ปรากฏวามีคำานิยามและคำาบรรยาย 

คำาสรรพนามนี้แตกตางกันออกไป	 ไมมีเอกภาพ	 

ดังตัวอยางคำานิยามที่พบตอไปนี้	

	 -	 อนิยมสรรพนามที่อางอิงถึง	 “บุคคลที่ไมระบุ 

ใหแนนอนชัดเจนไปกวานี้”	(Duden	2005	:	327)

	 -	 คำาสรรพนามทีก่ลาวถงึคนจำานวนหนึง่ซึง่มทีัง้

สองเพศ	แตไมระบุจำานวนแนนอน	(Engel	2004	:	371)

	 -	 การกลาวถึงคนที่ไมชี้เฉพาะเจาะจง	 (Helbig	

und	Buscha	2001	:	232)

	 -	 บุรุษสรรพนามที่ไมชี้เฉพาะและใชกลาวโดย

ทั่วไป	(Hentschel	und	Weydt	2003	:	252)

	 -	 ผูกระทำาที่เปนคนที่ไมชี้เฉพาะเจาะจง	 หรือ

บุรุษสรรพนามบุรุษที่	4	(Sasse	1993	:	670)

	 -	 บุรุษสรรพนามแบบไมชี้เฉพาะ	 (Graefen	

2007	:	685)

	 -	 บุรุษสรรพนามทั่วไป	(Zifonun	2001	:	119)

	 เม่ือวิเคราะหในภาพรวมแลวจะเห็นไดวาการจัด 

ประเภทหรือใหคำานิยามคำาสรรพนามน้ีในภาษาเยอรมัน

มี	2	แนวคิดดวยกัน	กลาวคือ	จัดเปนอนิยมสรรพนาม

หรือจัดเปนบุรุษสรรพนาม	อันที่จริง	ไมวาจะพิจารณา

ดวยเกณฑดานรูปคำา	 หรือเกณฑทางวากยสัมพันธ	 

คำาสรรพนาม	man นั้นมีสถานะพิเศษตรงที่มีคุณสมบัติ

ของคำาสรรพนามทั้ง	2	ประเภทนี้	อยางไรก็ตาม	ความ

หมายหลักของคำาสรรพนาม	 man คือ	 “เปนมนุษย”	

สอดคลองกับที่	Marschall (1996	 :	96)	ไดใหคำาจำากัด

ความไววา	man	อาจหมายถึงคนหนึ่งคน	หรือมากกวา	

หรอืครอบคลมุไปถงึจำานวนทีน่บัไมถวนกไ็ด	ทัง้นี	้คำาวา	
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man	อาจมีไดหลายความหมาย	ขึ้นกับบริบทที่ปรากฏ	

ในทางหนึ่งอาจหมายถึงการทำาใหตัวผูกระทำาไมชัดเจน 

วาเปนใคร	แตในทิศทางตรงกันขาม	บางครั้ง	man	กลับ

มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงถงึขนาดมคีวามหมายเทากบั	

ich	(I)	หรอื	du	(you)	ซึง่ถอืเปนการใชชีเ้ฉพาะบคุคลเลย

กไ็ด	แตการใชในกรณนีีจ้ะมผีลในทางวจันปฏบิตัศิาสตร	

โดยทำาใหรูสึกเหินหาง

	 การท่ี	man	มีความหมายหลากหลาย	ทำาใหสามารถ

แจกแจงคำาสรรพนามน้ีไดเปนหลายแบบ	งานวิจัยที่มีการ

แบงไวละเอียดมากที่สุดคืองานของ	Dimova	 (1981	 :	

38-39)	ซึง่ศกึษาคำาสรรพนาม	man	โดยเปรยีบเทยีบกบั

ภาษาบลัแกเรยีไดแยกความหมายของคำาวา	man	ไวถงึ	

9	ความหมายดวยกัน	อยางไรก็ตาม	ใน	6	ความหมาย

นั้นเปนการแยกตามรูปของบุรุษสรรพนามในภาษา

เยอรมัน จึงทำาใหสามารถสรุปประเภทของ	man	แยก

ตามความหมายไดเหมอืนกนักบัที่	Helbig	und	Buscha	

(2001	:	232)	แบงไว	ดังนี้	คือ	

	 -	 man ที่มีลักษณะเปนการกลาวถึงคนโดย

ทั่วไปหรือหมายถึงทุกคน	 เรียกวา	generelles man  
(generic man) เชน	Was man gern tut, das fällt 
einem nicht schwer	 (อะไรที่คนเราชอบทำา (คนเรา) 

ก็ยอมทำาไดไมลำาบาก)	

	 -	 man	 ที่ใชเมื่อผู กระทำากริยาดังกลาวไมมี

ความสำาคัญหรือไมรูวาใครเปนผูกระทำากริยานั้น	 เรียก

วา	anonymes man (anonym man)	เชน	Man hat 
ihm sein Fahrrad gestohlen	(มคีนขโมยจกัรยานของ

เขาไป)

	 -	 man	ที่ใชเพื่อสื่อถึงการมีสวนรวมของมนุษย	

โดยทำาใหเปนการกลาวลอยๆ	 ถึงเหตุการณหนึ่งที่มี

มนุษยเปนผูรับรู	 โดยการใชคำากริยาที่บงชี้ใหเห็นถึง 

การรับรู ของมนุษย	 แตไมเนนวาใครเปนผู ที่รับรู  

เหตุการณนั้น	 เปนการนำาเสนอโดยมุมมองแบบสวน

บุคคล	 (subjectivization)	 man ในหนาที่นี้เรียกวา	

abstrahierendes man (abstracting man) Auf der 
Straße sah man keinen Menschen 	(บนถนนไมเหน็

ใครสกัคน)	แทนท่ีจะใชประโยคซ่ึงเปนการนำาเสนอมุมมอง

แบบเปนกลาง	(objectivization)	ไมกลาวถึงมนุษย	ดังเชน

ในประโยค	Es gab auf der Straße keinen Menschen 
(บนถนนไมมีใครสักคน)

	 -	 man	 ท่ีทำาหนาท่ีเปนคำาสรรพนามแทนบุรุษ

สรรพนามแตละตัว	 เรียกวา	 pronominales man 
(pronominal man)	การใชในลกัษณะนีจ้ะแสดงวาผูพดู

ตองแสดงความหางเหนิกบัผูฟง	ตวัอยางเชน	ในประโยค	

Still, ihr müsst auf mich hören, ich besitze 
nämlich gewisse Anrechte, dass man mich hört 
(นิง่เสยี พวกเธอตองเชือ่ฟงฉนั ฉนัอยูในฐานะทีต่องเชือ่

ฟง)	man	หรือผูที่ตองฟงผูกลาวประโยคนี้ก็คือ	ihr	หรือ	

“พวกเธอ”	นั่นเอง	ไมไดหมายถึงใครอื่น

3.ขอมูลและวิธีวิเคราะห

 การศึกษาคร้ังน้ีใชคลังขอมูลท่ีเปนบทแปลจาก

ภาษาท้ังสองภาษาและสองทิศทาง	 (Bidirectional	 

parallel	 corpus)	 ท้ังน้ี	 ตัวบทท่ีใชเปนวรรณกรรม 

รวมสมัย	อันประกอบดวยเร่ืองส้ันภาษาเยอรมันจำานวน	

13	เร่ือง	พรอมบทแปลจากภาษาเยอรมันเปนภาษาไทย	

และเรื่องสั้นภาษาไทยจำานวน	15	 เรื่อง	พรอมบทแปล

จากภาษาไทยเปนภาษาเยอรมัน	 เรื่องสั้นเหลานี้เปน

ผลงานของนักเขียนและนักแปลหลายคนที่เขียนขึ้น

ในชวงปพ.ศ.	2523–2550	และแปลเมื่อป	พ.ศ.	2535,	

2549	และ	2550 3   

	 ในการศึกษาผูวิจัยเร่ิมตนดวยการหาคำาวา	man 

ท้ังหมดในตัวบทภาษาเยอรมัน	 รวมท้ังท่ีปรากฏในรูป

__________________

 3ดูรายชื่อเรื่องสั้นที่นำามาวิเคราะหไดที่ภาคผนวกทายบทความ	
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

การกกรรมตรง	 (einen)	 และการกกรรมรอง	 (einem)	

พรอมจัดแยกประเภทเปน	 4	 ประเภทตามเกณฑของ	

Helbig	und	Buscha	(2001)	 ดังท่ีไดอธิบายไวในบทท่ี	2	

คือ man
1
	=	generisches	man,	man

2
	=	anonymes	man,	

man
3
	=	abstrahierendes	man,	man

4
	=	pronominales	

man	 และเรียงหมายเลขกำากับไวทุกคำา	 จากนั้นจึงหา

คำาเทียบเคียงที่ปรากฏในตัวบทภาษาไทย	โดยกำาหนด

หมายเลขใหตรงกนั 4	อยางไรกต็าม	ภาษาไทยเปนภาษา

ทีม่กีารใชประธานไรรปู	(zero	subject)	มาก	และเปนไป

ไดที่ไมสามารถหารูปของคำาเทียบเคียงในตัวบทภาษา

ไทยได	ในกรณเีชนนีจ้ะกำาหนดคาของรปูดงักลาวเปน	Ø		

__________________

 4คำาสรรพนาม	man	และคำาเทียบเคียงภาษาไทยที่พบในคลังขอมูลทั้งหมด	จะกำากับอักษรยอของตัวงาน	และลำาดับที่ในการ

ปรากฏ	นอกจากนีย้งัจะระบไุวดวยวาขอมลูทีพ่บมาจากตวับททีเ่ปนตนฉบบัหรอืเปนบทแปล	ตวัอยางเชน	[JH-1_O]	หมายความวาเปน
คำาลำาดับที่	1	ที่พบในผลงานของนักเขียนชื่อ	J.	H.	ซึ่งเปนภาษาตนฉบับ	ในขณะที่	[JH-1_Ü]	เปนการใหขอมูลวาเปนคำาลำาดับที่	1	ที่พบ
ในผลงานของนักเขียนชื่อเดียวกัน	แตเปนตัวบทที่เปนงานแปล

4.ผลการศึกษา

 4.1จำานวนและลักษณะที่ปรากฏของman

				 จากการศึกษาตัวบทภาษาเยอรมันทั้ง	28	เรื่อง

พบวามีคำาวา	man	(และรูปอื่นๆ	ของสรรพนามนี้)	เปน

จำานวนรวมทั้งสิ้น	213	คำา	ทั้งนี้	 เกือบท้ังหมดอยูในรูป	 

man	หรือทำาหนาท่ีเปนประธานของประโยค	สวนกรณีท่ี 

ใชเปนกรรมตรง	 (einen)	 และกรรมรอง	 (einem)	 น้ัน 

มีเพียงอยางละ	2	คำาเทาน้ัน	ในตัวบทท่ีตนฉบับเปนภาษา

เยอรมันมีอัตราสวนการใชคำาวา	man	มากกวาในตัวบทที่ 

เปนภาษาเยอรมนัทีแ่ปลมาจากภาษาไทย	(66.67%	และ	 

33.33%	ตามลำาดับ)	 เมื่อแยกประเภทตามความหมาย

ของ	man	ทั้ง	4	แบบ		ไดผลดังตารางตอไปนี้	

ตารางที่ 1.  คำาวา man ที่ปรากฏในคลังขอมูล

 man 
1

man 
2

man 
3

man 
4

 

ตัวบทภาษาเยอรมันที่เปนตนฉบับ		 91 18 9 24 142

ตัวบทภาษาเยอรมันที่เปนงานแปล		 37 6 13 21 71

ตัวบทภาษาเยอรมันทั้งหมด		 128 24 16 45 213

อัตราสวนรอยละ 60.09 11.27 7.50 21.17 100.00

 4.2จำานวนและรูปคำาเทียบเคียงภาษาไทย

	 ในคลังขอมูลภาษาไทยพบวามีรูปของคำาเทียบ

เคยีงของ	man	รวมทัง้สิน้	14	รปู	เรยีงตามลำาดบัความถี่

ที่ปรากฏจากมากไปนอย	 ดังรายละเอียดในตาราง 

ตอไปนี้	
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ตารางที่ 2.  คำาเทียบเคียงของ man ในคลังขอมูลภาษาไทย

 man
1

man
2

man
3

man
4  

Ø 74 9 12 35 130

เรา 21 6 3 5 35

คน, คนเรา 11 0 0 1 12

ใคร 10 2 0 0 12

ผูคน 2 4 0 0 6

เขา 1 1 1 2 5

ผูที่..., ใครที่... 3 1 0 1 5

ใครๆ 2 0 0 0 2

ทุกคน 1 0 0 0 1

เธอ 0 0 0 1 1

พวกเรา 1 0 0 0 1

พวกเขา 1 0 0 0 1

มัน 1 0 0 0 1

หลายคน 0 1 0 0 1

128 24 16 45 213

จากขอมูลขางตนอาจสรุปไดวาคำาเทียบเคียง

ภาษาไทยทีท่ำาหนาทีใ่กลเคยีงกบั	man	ในภาษาเยอรมนั

มากที่สุดคือการละรูปประธานในประโยคนั่นเอง	เพราะ

โดยรวมแลวพบวาในขณะที่มีการใชคำาสรรพนาม	man 

ในตัวบทภาษาเยอรมัน	 ในตัวบทภาษาไทยกลับพบวา 

สวนใหญแลวไมมีรูปคำาใดๆ	 ท่ีปรากฏในฐานะคำา 

เทียบเคียงของ	man	 โดยมีอัตราสวนถึง	61.03%	สวน

คำาเทยีบเคยีงทีป่รากฏในรปูตางๆ	รวม	13	รปูนัน้	สามารถ 

จัดแบงกลุมไดเปน	 3	 กลุม	 คือ	 กลุมที่มีความหมาย 

ตรงกับสรรพนามบุรุษที่	 1	กลุมที่มีความหมายตรงกัน

กับสรรพนามบุรุษที่	 3	 และกลุมที่มีความหมายเปน 

อนิยมสรรพนาม	ลำาดับตอไปนี้จะกลาวถึงคำาเทียบเคียง

ในแตละกลุม

 4.2.1สรรพนามบรุุษที่1ทีเ่ปนคำาเทียบเคยีง

ของman

	 คำาเทียบเคียงหลักในกลุมน้ี	คือ	คำาสรรพนาม	“เรา”	

ซ่ึงตรงกับภาษาเยอรมันวา	wir	(we)	เดิมคำาน้ีเคยใชเปน

คำาสรรพนามบุรุษท่ี	1	พหูพจน	แตในปจจุบันพบวามีการ

ใชคำาสรรพนามน้ีในความหมายเอกพจนเชนกัน	 โดยใช 

ในกรณีท่ีผูฟงมีฐานะเทากันหรือต่ำากวาผูพูด	(เชน	พูดกับ 

เพ่ือนในความหมายเดียวกับ	 “ฉัน”)	 ในการใชเพ่ือส่ือ 

ความหมายท่ัวไป	(generic	meaning)	ซ่ึงพบในคลังขอมูล	

จะเห็นไดวามีความหมายเปนพหูพจนเสมอ	 เน่ืองจาก	

“เรา”	ในท่ีน้ีอาจหมายถึงกลุมของผูพูดหรือรวมไปถึง	“เรา

ทุกคน”	หรือ	“มนุษยทุกคน”	เลยก็ได	อยางไรก็ตาม	การใช 

คำาน้ีเปนการเนนวาเปนมุมมองท่ีมีตัวผูพูดเปนศูนยกลาง 

หรือเปนสวนหน่ึงของคนท่ีกลาวถึงโดยท่ัวไปเสมอ	 ดัง

ตัวอยางตอไปน้ี	
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

	 (1)	 เมื่อเราตายเราเอามันไปไมได	 [VN	 6,	
7_O]
	 'Wenn man stirbt, kann man es sowieso 
nicht mitnehmen’ [VN-6, 7_Ü]

	 นอกเหนือจากการใชคำาสรรพนาม	 “เรา”	 เพียง

ลำาพงัแลว	คำาภาษาไทยทีเ่ปนคำาเทยีบเคยีงของ	man	ยงั

อาจใชบุรุษสรรพนามนี้รวมกับคำาวา	“คน”	เปน	“คนเรา”	

อีกดวย	หรือในบางครั้งก็อาจใชเพียงคำาวา	 “คน”	 เพียง

ลำาพัง	อยางไรก็ตาม	การใชในลักษณะนี้ปรากฏไมบอย

นัก	ดวยเหตุนี้	 จึงอาจสรุปในขั้นตนไดวาคำาสรรพนาม

ในภาษาไทยรูปที่ถือวามีความหมายตรงกันกับ	man 

ในภาษาเยอรมันมากท่ีสุดคือคำาวา	“เรา”	 น่ันเอง	อันท่ีจริง

ปรากฏการณน้ีไมแปลกแตอยางใด	 เน่ืองจากคำาสรรพนาม

บุรุษท่ี	 1	พหูพจนในหลายๆ	ภาษา	 รวมท้ังภาษาเยอรมัน	

(คือ	คำาวา	wir)	ก็มักมีหนาที่หลายประการ	และสามารถ

ใชเพื่อกลาวถึงคนโดยทั่วๆ	 ไป	 (รวมตัวผูพูดซ่ึงเปน 

บุรุษท่ี	1)	ไดดวยเชนกัน	ในขณะท่ีคำาวา	 “พวกเรา”	 ซ่ึง

ปรากฏในคลังขอมูลเพียงคร้ังเดียวเทาน้ัน	 เปนคำาท่ีใช 

บอกถึงบุรุษท่ี	1	พหูพจนเทาน้ัน	

 4.2.2สรรพนามบรุุษที่3ทีเ่ปนคำาเทียบเคยีง

ของman

ในขณะท่ีคำาเทียบเคียงในกลุมแรกน้ันมีความถ่ีใน

การปรากฏคอนขางสูง	(รองจากการใชประธานไรรูป)	กลุม

ของคำาเทียบเคียงกลุมท่ี	2	ซ่ึงมีความหมายเปนสรรพนาม

บุรุษท่ี	3	 น้ัน	กลับปรากฏไมบอยนัก	โดยคำาท่ีปรากฏใน

คลังขอมูลคือ	“เขา”	คำาสรรพนามน้ีในภาษาไทยอาจมีความ

หมายเปนเอกพจนหรือพหูพจนก็ได	แตหากปรากฏคูกับ

คำาวา	 “พวก”	กลายเปน	“พวกเขา”	จะมีความหมายเปน 

พหูพจนอยางชัดเจนโดยทันที	 ในการใชเพ่ือส่ือความถึง 

คนโดยท่ัวไป	มักเปนมุมมองท่ีเนน	“ผูอ่ืน”	เปนศูนยกลาง	 

หรืออาจกลาวไดวาเปนการกลาวถึงคนโดยท่ัวไปแตไม 

หมายรวมถึงผูพูดน่ันเอง	ดังตัวอยางตอไปน้ี

	 (2)		 »Was ist Wahalla?«, und Irene sagt 
»Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, 
Walhalla ist das Jenseits der Wikinger. Ihr 
Paradies, eine große Halle mit einem langen 
Tisch, an dem man sitzt mit denen, die man 

liebt,   und an dem man trinkt und trinkt bis ans 
Ende aller Tage. » [JH-23, 24_O]
	 ‘วัลฮัลลาเปนดินแดนหลังความตายของพวก 

ไวกิง้	สรวงสวรรคของพวกเขา	หองโถงใหญกบัโตะตวัยาว	 

ที่พวกเขาจะใชนั่งรวมกับคนที่เขารัก	 และที่นั่นทุกคน

จะดื่มและดื่มจนวันทั้งหมดสิ้นสุดลง’	[JH-23,	24_Ü]

 

	 อยางไรก็ตาม	จะเห็นไดวาในตัวบทแปลภาษา

ไทย	 ความหมายของบุรุษที่	 3	 ในที่นี้	 ไมคอยชัดเจน

นักในการที่จะกลาวถึงคนโดยทั่วไป	 แตเปนการกลาว

ถึง	“คนอ่ืน”	อยางชัดเจนมากกวา	ในทางตรงกันขาม	ในตัว 

บทภาษาเยอรมัน	 แมวาผูอานสามารถตีความ	 man 

ในท่ีน้ีไดวาหมายถึงพวกไวก้ิง	 แตคำาท่ีใชทำาใหกลาวถึง 

กลุมคนน้ีโดยไมช้ีเฉพาะเจาะจงเทากับการใช	 sie	 ท่ีเปน

บุรุษสรรพนามบุรุษท่ี	 3	พหูพจน	ดวยเหตุน้ี	 จึงอาจสรุป 

ไดวาคำาเทียบเคียงท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี	3	อาจไมตรงกับ 

คำาวา	man	 ในภาษาเยอรมันเทาใดนัก	ยกเวนกรณีที่

สามารถตีความไดวาเปนกลุมบุคคลที่กำาลังถูกพูดถึง	

อยางเชนกรณีของประโยคตัวอยางขางตนนี้

	 แมวาในตัวอยางขางตน	การใชสรรพนามบุรุษ

ที่	3	อาจไมสามารถสื่อความไดตรงกับ	man	เทาใดนัก	

แตจากผลการศึกษาในงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวาสรรพนาม

บุรุษท่ี	 3	 เอกพจนน้ันมีความเหมือนกับ	man	 ในภาษา

เยอรมันเชนกัน	(Zifonun	2001	:	122)	โดยเฉพาะในภาษา

เยอรมันน้ัน	พบวาในภาษาพูดมักมีการใชคำาวา	sie (they)

เพ่ือส่ือความถึงคนโดยท่ัวไปเชนกัน	เชน	Sie haben schon
wieder die Buspreise erhöht	(เขาข้ึนคารถเมลอีกแลว)

คำาวา	 “เขา”	 ในท่ีน้ีส่ือความถึงผูคนกลุมหน่ึงท่ีมีสิทธิ 

ในการทำาเชนน้ัน	 โดยไมไดระบุชัดเจนวาเปนใครน้ันเอง	 

ดังท่ี	 Vahl-Seyfarth	 (1987	 :	 141)	 เรียกลักษณะการใช 

คำาสรรพนามบุรุษท่ี	3	พหูพจนเชนน้ีวาเปนการกลาวถึงคน 

ท่ีมีอำานาจท่ีจะกระทำาการบางอยางได	 คำาเทียบเคียง 

ภาษาไทยท่ีพบในคลังขอมูลก็มีความหมายเชนน้ีอยูดวย	 

ดังตัวอยางตอไปนี้

	 (3)		Man verzinst die Steuern auf 
Genussmittel nicht richtig [JF-1_O]
	 ‘เขาขึ้นภาษีของกินของใชฟุมเฟอย’	[JF-1_Ü]
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	 ส วนกรณีของคำาเทียบเคียง	 “ผู คน”	 หรือ	

“หลายคน”	 นั้นจะเห็นไดวาเปนคำาที่จัดอยู ในกลุ ม

ที่มีความหมายเหมือนกับสรรพนามบุรุษที	่3	 เชนกัน	

ขอแตกตางระหวางการใชคำาวา	“คน”	เปนสวนหนึ่งของ

รูปคำาที่ใชเพื่อสื่อความถึงคนทั่วๆ	ไปในที่นี้กับคำาเทียบ

เคียงกลุมแรกซึ่งมีความหมายเปนบุรุษที่	1	นั้นคือ	การ

ที่คำาเทียบเคียงที่สื่อความตรงกับสรรพนามบุรุษที่	 3	

จะไมเนนหรือไมจำาเปนตองรวมตัวผูพูดไวดวยนั่นเอง

 4.2.3 อนิยมสรรพนามที่เปนคำาเทียบเคียง

ของman

 คำาเทียบเคียงกลุมที่สามนี้มีคำาสรรพนาม	“ใคร”	

เปนความหมายหลัก	 คำานี้มีความหมายและหนาที่

ตรงกันกับคำาวา	wer	 (who)	 ในภาษาเยอรมัน	ซึ่งทั้ง

ในภาษาไทยและในภาษาเยอรมันเปนคำาที่เปนไดทั้ง

อนิยมสรรพนามและปุจฉาสรรพนาม	 โดยเม่ือเปน 

อนิยมสรรพนามจะมีความหมายวา	“ใครบางคน”	ในขณะท่ี 

หากมีการซ้ำาคำากลายเปน	 “ใครๆ”	 จะมีความหมาย 

เปล่ียนไปเปน	 “ทุกคน”	 ในทันที	 อีกประการหน่ึงท่ี 

พบวามีความคลายคลึงกันระหวางภาษาเยอรมันกับภาษา 

ไทย	คือ	การใชคำาสรรพนาม	“ใคร”	หรือ	wer	แลวมีบทขยาย

ท่ีเปนคุณานุประโยคมาประกอบ	ซ่ึงจะทำาใหมีความหมาย

เฉพาะเจาะจงข้ึน	 คือ	 หมายถึงเฉพาะผูที่มีคุณสมบัติ 

ดังกลาวนั้น	ดังตัวอยางตอไปนี้

	 (4)	 ใครที่จะเขางาน...		[An1_O]
 ‘wenn man den Job annimmt, ...’ [An1_Ü]
 

	 อันที่จริงประโยคขางตนไมจำาเปนตองใชคำาวา	

man	 แตใชคำาวา wer	 ที่มีความหมายตรงกับ	 “ใคร”	

ไดเชนกัน	(wer den Job annimmt,...)	ปรากฏการณที่

คำาวา	“ใคร”	ซึง่เปนอนยิมสรรพนามในภาษาไทยเปนคำา

เทียบเคียงของ	man	ในภาษาเยอรมัน	จึงสอดคลองกับ

การใชในภาษาเยอรมันเชนกัน

 4.3 ประธานไร รูปในภาษาไทยที่ เป น

โครงสรางเทียบเคียงกับman

 การละประธานเนือ่งจากไมรูตวัผูกระทำาทีช่ดัเจน

ถือเปนยุทธวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะถายทอดความหมาย

ของคำาสรรพนาม	man	ในภาษาเยอรมนัออกมาเปนภาษา 

ไทย	 ในขณะที่คำาเทียบเคียงกลุมอื่นๆ	 ทั้ง	 3	 กลุมที่

ไดอธบิายไวขางตนนัน้	มคีำาเทยีบเคยีงภาษาเยอรมนัรปู 

อื่นๆ	นอกเหนือไปจาก	man	เชน	wir	 (เรา)	sie	 (พวก

เขา)	jemand	(บางคน)	เปนตน	อยางไรกต็าม	โครงสราง

ที่ไมมีประธานในประโยคในภาษาไทยนั้นก็มิไดมีความ

หมายตรงกันกับ	 man	 ในลักษณะความสัมพันธแบบ	 

1	 :	 1	 เพราะจากผลการศึกษาเรื่องสรรพนามไรรูปใน

ภาษาไทยที่มีผูวิจัยกอนหนานี้	 ก็ชี้ใหเห็นวาประธาน

ไรรูปนั้นอาจมีความหมายไดหลายอยาง	ตัวอยางเชน

ในผลงานของจรัสดาว	 อินทรทัศน	 (Intratat	 2005:	

21-24	อางถึงใน	กิติมา	อินทรัมพรรย	2553)	พบการ

ใชสรรพนามไรรูป	4	ประเภท	คือ	สรรพนามบุรุษที่	 1	

สรรพนามบุรุษที่	2	สรรพนามบุรุษที่	3	และบุรุษที่	1,	2,	

3	หรือใครก็ได	

	 โครงสรางทีค่ำาเทยีบเคยีงของ	man	ในภาษาไทย

ไมมีรูปปรากฏ	ซึ่งในคลังขอมูลปรากฏถึง	130	ครั้งนั้น 

ยังสามารถวิเคราะหในรายละเอียดเพิ่มเติมไดอีก	ทั้งนี้	

ในขั้นแรกจะตองแยกระหวางประโยคประธานไรรูปที่

มีการระบุคำาอางอิงกับที่ไมมีการระบุคำาอางอิง	 ตาม

แนวทางการแบงประเภทประโยคที่มีประธานไรรูปใน

งานวจิยัของ	กติมิา	อนิทรมัพรรย	(2553	:	87)	กรณแีรก

เปนการละประธานของประโยค	แตสามารถหาประธาน

ไดพบจากคำาอางองิทีป่รากฏกอนหนานั้น	ซึ่งภาษาไทย 

ไมนิยมกลาวซ้ำา	แตจะละไวในฐานที่เขาใจ	ซึ่งเมื่อตัด

กรณีของประธานไรรูปที่เปนกรณีเชนนี้ออกไปแลว	จะ

ปรากฏวาเหลือกรณีท่ีคำาเทียบเคียงของ	 man	 ในตัวบท

ภาษาไทยเปนกรณีที่ไรรูปและไมรูวาอางอิงถึงประธาน

ตัวใดนั้นอยูเพียง	 96	 คำา	 เมื่อนำารูปของคำาที่ถูกละไว 

ในฐานทีเ่ขาใจเหลานีม้าจดัเขากลุมตามทีไ่ดแบงไวกอน

หนานี้	คือ	กลุมบุรุษที่	1	กลุมบุรุษที่	3	และกลุมอนิยม

สรรพนาม	พบวาแนวโนมในการกระจายของรูปตางๆ	

ยังคงเหมือนเดิม	 มิไดทำาใหภาพรวมเปลี่ยนแปลงไป 

แตอยางใด

	 จากขอมลูทัง้หมดทีป่รากฏ	จงึสามารถสรปุไดวา

ในภาษาไทยนัน้ไมมคีำาเทยีบเคยีงกบัคำาสรรพนาม	man	

ในภาษาเยอรมันในลักษณะที่เปนคำาแปลตรงตัว	 และ

ไมพบวามีการใชสรรพนามบุรุษที่	 2	 ในการสื่อความ

หมายเดียวกับ	man	 ที่เปนการกลาวถึงคนโดยทั่วไป	

รวมไปถึงคนที่ไมสามารถระบไุดวาเปนผูใด	และหากจะ
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กลาวถงึคำาเทยีบเคยีงภาษาไทยสำาหรบัคำาสรรพนามรปู

พเิศษรปูนีใ้นภาษาเยอรมนั	โดยพจิารณาจากความถีใ่น

การใช	ก็จะเขยีนลำาดบัชั้นของรูปคำาเทียบเคยีงในภาษา

ไทยออกมาไดดังนี้	

Ø	>	บุรุษที่	1	>	อนิยมสรรพนาม	>	บุรุษที่	3

  4.4 โครงสรางที่พบในประโยคประธานไรรูปที่

เปนคำาเทียบเคียงของman

	 การที่คำาเทียบเคียงของ	 man ไรรูปนั้นเปน

ปรากฏการณที่สอดคล องกับโครงสร างประโยค

ไรประธาน	 (subjectless	 sentences)	 ในภาษาอ่ืนๆ	

(ตัวอยางเชนท่ีพบในงานวิจัยของ	 Dimova 1981 ; 
Žeimantienė 2005	 และ	Reichel 2007)	 ในลำาดับ
ตอไปน้ีจึงเปนวิเคราะหวาคำาเทียบเคียงของ	man	 ท่ีไรรูป

ในภาษาไทยน้ันสามารถจัดแบงประเภทตามโครงสรางท่ี

ปรากฏไดอยางไร	และมีความเหมือนหรือตางจากท่ีพบใน

คำาเทียบเคียงของ	man ในภาษาอ่ืนๆ	หรือไม

	 เนื่องจากในบทแปลนั้น	 บางครั้งมีโครงสราง

ที่แตกตางไปจากตัวบทที่ เป นตนฉบับโดยสิ้นเชิง	

จนไมสามารถนำาโครงสรางมาเปรียบเทียบกันได	 ซึ่ง

โดยมากมักเปนประโยคที่เปนสำานวนที่เทียบเคียง

กันไดในแตละภาษา	ดังนั้น	 ในการวิเคราะหโครงสราง

ของประโยคประธานไรรูปจึงตัดประโยคเหลานี้ออกไป	

ทำาใหเหลือ	man	สวนที่นำามาวิเคราะหรวมทั้งสิ้น	91	คำา	

ซึ่งสามารถแยกประเภทตามโครงสรางที่ปรากฏไดเปน	 

6	รูปแบบ	 เรียงตามลำาดับจากความถี่สูงสุดไปถึงนอย

ทีส่ดุ	คอื	ประโยคประธานไรรปู	(Subjectless	sentences)	

วลี	 (Phrases)	 ประธานของประโยคเปนสิ่งไมมีชีวิต	

(Inanimate	subjects)	การนำาเสนอเหตุการณอยางเปน 

กลาง	ไมมีผูกระทำา	 (Objectivization)	 โครงสราง	 “กัน

และกัน”	 (Reciprocal	 construction)	 และโครงสราง 

กรรมวาจก	 (Passive	 construction)	 ดังแสดงใน 

แผนภูมิตอไปนี้	

subjectless sentences
phrases
inanimate subjects
objectivization
reciprocal constructions
passive constructions

ภาพที่ 1. ประเภทของประโยคในภาษาไทยที่คำาเทียบเคียงของ man ไรรูป  

	 ผลการศกึษาปรากฏวากวาครึง่หนึง่	คอื	56.04%	

ของโครงสรางที่นำามาวิเคราะหเปนประโยคไรประธาน	

หรือเปนโครงสร างประธานไร รูป	 (Subjectless	

sentences)	 ซึ่งการใชประโยคลักษณะนี้สามารถสื่อ

ความถึงผูคนโดยทั่วไปได	 โดยไมตองเอยขึ้นมาวาใคร

เปนผูกระทำากริยาในประโยค	ดังตัวอยางตอไปนี้

	 (5)	 In Berlin braucht man kein Auto [RR-
5_O]
	 ‘อยูเมืองเบอรลินไมจำาเปนตองมีรถหรอก’	[RR-

5_Ü]
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	 เราสามารถตีความกรณีที่ไมเห็นรูปประธาน

ของประโยคในแตละประโยคไดวาหมายถึงกลุ มคน

ทั่วไปที่ไมชัดเจน	หรือไมสามารถระบุจำานวนแนนอน	

หรือเปนกลุมบุคคลท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีคุณสมบัติ 

อยางใดอยางหน่ึงก็ได	 อาจกลาวไดวาการตีความ 

ความหมายอาจเปนไดต้ังแต	“ทุกคน”	ไปจนถึง	“บางคน”	

หรือ	 “คนท่ี”	+	บทขยาย	 (Modifier)	 ก็เปนได	แมวาทั้ง

ในประโยคนี้	หรือประโยคกอนหนานี	้จะไมมีการแสดง 

รูปประธานของประโยคที่ชัดเจนใหเห็น	 แตผู อานก็ 

สามารถทราบวาใครเปนผูกระทำากริยานั้นไดจากบริบท

	 ปรากฏการณที่ประโยคไรประธานสามารถเปน

คำาเทียบเคียงของ	 man	 พบในภาษาอื่นๆ	 เชนกัน	

แตมขีอนาสงัเกตคอื	ในภาษาอืน่ๆ	ทีม่กีารศกึษาเปรยีบ

ตางกับภาษาเยอรมันไวนั้นมักเปนภาษาที่มีวิภัติปจจัย	

ซึ่งตองกระจายรูปคำากริยาใหสอดคลองกับประธานของ

ประโยค	ดังนั้น	ประโยคที่มีความหมายตรงกับ	man	ใน

ภาษาเยอรมันจึงมักมีลักษณะพิเศษตรงที่ผันคำากริยา

แทตามรูปใดรูปหนึ่ง	(เชน	เปนบุรุษที่	1	พหูพจน	หรือ

บุรุษที่	 3	 เอกพจน	ฯลฯ)	แตกลับไมมีประธานปรากฏ

ใหเหน็	ลกัษณะทีป่รากฏเชนนีแ้ตกตางจากภาษาไทยที่

ไมมตีวับงชีอ้ืน่ใดทีท่ำาใหโครงสรางประโยคทีไ่รประธาน

นั้นแตกตางไปจากประโยคธรรมดาที่อาจละประธาน

ไวในฐานที่เขาใจ	 เน่ืองจากไดกลาวถึงไปแลวท่ีใดท่ีหน่ึง

กอนหนาประโยคน้ัน	ดังน้ัน	การที่จะรูวาประธานที่ไรรูป

นั้นมีความหมายตรงกับ	man	 ในกรณีที่ใชเพื่อกลาวถึง

คนโดยทั่วไป	 (Generic)	หรือไมนั้น	จึงตองอาศัยการ

ตีความตามบริบท	ไมไดพิจารณาจากคุณลักษณะทาง

ไวยากรณ

	 คำาเทียบเคียงท่ีไรรูปกลุมท่ีมีจำานวนมากเปนอัน

ดับสอง	(14.29%)	คือ	คำาเทียบเคียงท่ีมีโครงสรางเปนวลี	

(Phrases)	กลาวคือ	ในขณะท่ีภาษาเยอรมันเปนประโยค

ท่ีมี	man	 เปนประธาน	 ในตัวบทภาษาไทยกลับใชเปน

วลี	ไมวาจะเปนนามวลี	บุพบทวลี	หรือวิเศษณวลี	(เรียง

ตามลำาดับความถ่ีท่ีปรากฏ)	 ดวยเหตุน้ี	 จึงไมพบรูปคำา

เทียบเคียงท่ีแสดงใหเห็นวาเปนประธานของประโยคตาม

โครงสรางภาษาเยอรมัน	 การแปลงประโยคใหเปนวลีมี

ผลทำาใหประธานของประโยคหายไป	กลวิธีเชนน้ีปรากฏ

อยูภายในระบบภาษาทุกภาษาอยูแลว	 เชน	 ใชวลี	 die 

Vorstellung,...	 (การนึกภาพวา...)	 แทนประโยค	wenn 

man sich vorstellt,...	 (หากเรานึกภาพวา...)	นอกจากน้ี

ยังอาจเกิดข้ึนไดในกระบวนการแปลซ่ึงไมจำาเปนตองยึด 

โครงสร างประโยคตามภาษาตนฉบับทุกประการ	

แตสามารถแปลงรูปทางไวยากรณโดยท่ียังคงรักษา 

ความหมายเดิมไว

	 14.29%	 ของคำาเทียบเคียงไรรูปที่พบในคลัง

ขอมลูนัน้เปนประโยคทีม่ปีระธาน	เพยีงแตประธานกลบั

ไมใชคนตามความหมายของคำาวา	man	แตกลายเปน

ส่ิงไมมีชีวิต	(Inanimate	subject)	แทน	อันท่ีจริงโครงสราง

น้ีมีลักษณะคลายกับประโยคกรรมวาจก5	 แตในที่นี้แยก

ออกเปนสองกลุม	โดยกลุมทีม่โีครงสรางเปนกรรมวาจก	

(Passive	constructions)	นัน้มจีำานวนนอยทีส่ดุ	(3.30%)	

แมวากลุมที่เปนกรรมวาจกจะมีจำานวนนอยมากก็ตาม	

ทั้งนี้เนื่องจากประโยคกรรมวาจกนั้นไมจำาเปนตองมี

ประธานของประโยคเปนสิ่งมีชีวิต	 และในที่นี้จะนับ

เฉพาะประโยคที่ประธานของประโยคไมใชสิ่งไมมีชีวิต

เทานั้นใหอยูในกลุมที่มีโครงสรางเปนกรรมวาจก	

__________________

 5แมภาษาไทยจะมีตัวบงชี้กรรมวาจกที่กลายเปนคำาทางไวยากรณแลว	คือ	คำาวา		“ถูก”	แตในภาษาไทยการใชตัวบงชี้นี้ยังไมถือ

วาเปนเกณฑบังคับ	 เพราะหากประธานของประโยคเปนสิ่งไมมีชีวิต	และความหมายของคำากริยาไมไดมีความหมายเชิงลบ	จะพบวา

สามารถละตัวบงชี้กรรมวาจกได	(เชน	บานนี้ถูกสรางขึ้นเมื่อ 50 ปกอน	หรือ	บานนี้สรางขึ้นเมื่อ 50 ปกอน)	ดังนั้น	โครงสรางที่มีสิ่งมีชีวิต

เปนประธานจึงสามารถเปนโครงสรางที่กำากวมได	กลาวคือ	อาจเปนกรรมวาจกก็ได	หรือเปนประโยคไรประธานที่เนนกรรมของประโยค

โดยนำามาวางไวตำาแหนงตนประโยคก็ได
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 โครงสรางประโยคท่ีประธานของประโยคเปนส่ิง

ไมมีชีวิตพบบอยเปนอันดับสองรองจากประโยคไร 

ประธานและ	 “ความไมมีชีวิต”	 (Inanimateness)	 หรือ	

Unbelebtheit	 ในภาษาเยอรมันนั้น	ถือวาเปนลักษณะ

สำาคัญ	 เพราะเปนความหมายที่อยูในขั้วตรงขามกับ

คำาวา	man	ในภาษาเยอรมนั	ซ่ึงตองมีความหมายเปนคน	

[+	 human] เสมอ	การใชส่ิงไมมีชีวิตเปนประธานของ

ประโยค	ไมวาจะมีความหมายเปนผูถูกกระทำา	(ตีความ

วาเปนประโยคกรรมวาจก)	 หรือการใชกรรมเปนหัว

เรือ่ง	(ตคีวามวาเปนกรรมของประธานไรรปู)	จะเปนการ

เปลี่ยนมุมมองในการนำาเสนอภาพเหตุการณหรือการ 

กระทำาหนึ่งๆ	วาอันที่จริงมีคนเกี่ยวของอยู	แตในที่นี้คน

หรอืผูกระทำาไมไดมคีวามสำาคญั	หรอืไมจำาเปนตองชีช้ดั

ใหเห็นวาเปนใครนั่นเอง	ดังตัวอยางตอไปนี้

	 (6)		 เมล็ดมันตองตมกอนกินถึงจะกินดี	 [WL-

4_O]

 ‘Kocht man die Samen vorher, schmecken 
sie noch besser’ [WL-4_Ü]

	 (7)		Pool, in den man heißes Quellwasser 
laufen lassen kann [JH-6_O]
		 'สระวายน้ำาที่สามารถเก็บน้ำารอนซึ่งไหลมาจาก

บอแรเอาไวได’	[JH-6_Ü]

 

	 โครงสรางของคำาเทียบเคียงท่ีปรากฏในกลุมถัดไป 

มีจำานวน	8.79%	คำาเทียบเคียงกลุมน้ีนำาเสนอภาพแบบเปน 

กลาง	(objectivization)		ไมกลาวถึงผูกระทำา	ในการกระทำา 

หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยผูกระทำาท่ีเปนมนุษยจะถูก 

นำาเสนอในรูปของ	“สภาพ”	(state)	แทนโดยไมตองเอย

ถึงการรับรูของมนุษย	ซึ่งเปนคุณสมบัติสำาคัญประการ

หนึ่งของการใช	man	 ในภาษาเยอรมันที่นำาเสนอภาพ

เหตุการณในฐานะเปนการรับรูของคน	 (abstracting	

man)	ดวยเหตุนี้	ประโยคในภาษาไทยที่มีความหมาย

ตรงกบัประโยคทีใ่ชคำาสรรพนาม	man	ในภาษาเยอรมนั

จึงไมปรากฏวามีรูปคำาใดที่ถือเปนคำาเทียบเคียงได	

โครงสรางที่ปรากฏในภาษาไทยในกรณีนี้เทียบไดกับ

การใชกริยาเชื่อมความ	(copula)	หรือบงบอกความเปน 

อยู 	 คือ	 กริยา	 sein	 (to be)	 ในภาษาเยอรมัน	

ดังตัวอยางตอไปนี้	

	 (8)		 แทนที่จะเปนหาดทรายกลับกลายเปน

กระทอมไมสับปะรังเคหลังหนึ่ง	[KS-2_O]

		 '...sah man anstelle eines unbewohnten 
Strandes eine baufällige Holzhütte’ [KS-2_Ü]

	 การนำาเสนอดวยมุมมองดังตัวอยางขางตนน้ีถือ

ไดวามีความสัมพันธกับโครงสรางของกลุมท่ีมี	“ส่ิงไมมีชีวิต”	 

เปนประธานของประโยคเชนกัน	 เน่ืองจากเม่ือนำาเสนอ

ภาพการกระทำาหรือเหตุการณหน่ึงโดยการตัดการรับรู 

ของมนุษยออกไป	ประธานของประโยคก็มักกลายเปน

สิ่งไมมีชีวิตโดยอัตโนมัติ	 อยางไรก็ตาม	 ลักษณะสำาคัญ

ของโครงสรางในกลุมน้ีคือการทำาใหกลายเปนการนำาเสนอ	

“สภาพ”	 ไมใชการกระทำาและเปนการตัดผูกระทำาออกไป

โดยส้ินเชิง	 ในขณะท่ีกลุมท่ีประธานเปนส่ิงไมมีชีวิตน้ัน	 

ยังสามารถมองเห็นภาพการมีสวนรวมของมนุษยในฐานะ

ผูกระทำาไดอยู

	 โครงสรางกลุมสุดทายมีจำานวนเพียงเล็กนอยเชนกัน	

(4.40	%)	เปนโครงสรางท่ีเรียกวา	“กันและกัน”	(reciprocal	

constructions)	 เนื่องจากในประโยคภาษาไทยที่เปน

ประโยคเทียบเคียงกับประโยคที่ใช	 man	 ในภาษา

เยอรมัน	ทุกกรณีมีคำาวา	 “กัน”	อยูดวย	คำานี้ตรงกับคำา

ภาษาเยอรมันวา	einander (each other / one another)	

ในภาษาไทย	 “กัน” ถือเปนคำาวิเศษณซ่ึงใชประกอบ

ทายคำากริยาของผูกระทำาต้ังแตสองคนข้ึนไป	แสดงการ 

กระทำารวมกันหรือตอกัน	(ราชบัณฑิตสถาน	2546	:	104)	

หรือตรงกับท่ี	 Iwasaki	and	 Ingkaphirom	(2005	 :	305)	

ใหคำาอธิบายไววามีความหมายทั้งที่เปนการกระจาย	 

(กระทำาตอกัน	 -	 distribution)	 และความหมายเปน 

องครวม	(รวมกัน	-	collective)	เมื่อใดก็ตามที่ใชคำานี้	จึง

ถือวาตองนึกภาพผูกระทำาเปนพหูพจนเสมอ	แมจะไมมี

ประธานปรากฏรูปใหเห็นในประโยคก็ตาม	กรณีของคำา

เทียบเคียงของ	man	ท่ีพบในคลังขอมูลน้ันจะเห็นไดวาถอย

คำาท่ีพบบอยมากท่ีสุดคือ	“วากันวา”	ซ่ึงมีความหมายตรงกับ 

ภาษาเยอรมันวา	man sagt	 ซึ่งจะเห็นไดวาโครงสราง

ดังกลาวนี้คลายคลึงกับโครงสรางกรรมวาจกที่ไมมี

ประธานอยาง	es wird gesagt	 ในภาษาเยอรมันหรือ	

it is said	ในภาษาอังกฤษนั่นเอง	
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	 เม่ือยอนกลับมาพิจารณาผลการศึกษาท่ีไดใน 

ภาพรวมจะเห็นไดชัดวาคุณสมบัติทางความหมายของคำา

สรรพนาม	 man ในภาษาเยอรมันนั้นมีความสัมพันธ

อยางสูงกับโครงสรางของประโยคที่ไมมีประธานใน

ภาษาตางๆ	 ที่นำามาเปนคูเทียบ	 กลาวคือ	 โดยทั่วไป 

ไมพบวามีคำาสรรพนามใดที่ทำาหนาที่เปนคำาเทียบเคียง 

สมบูรณเพียงคำาเดียวกับคำาสรรพนามรูปนี้ในภาษา

เยอรมัน	 แตประโยคท่ีไมมีประธานถือเปนรูปแบบท่ี 

พบวาบอยท่ีสุดในฐานะโครงสรางท่ีส่ือความเดียวกัน 

กับการใชคำาสรรพนาม	man	 ทั้งนี้	 โครงสรางประโยคที่

ไมมีประธาน	 (Subjectless	sentence)	อาจแสดงดวย 

การแสดงรูปประธาน	แตประธานและกริยาแทไมผันรูป

สอดคลองกัน	 อยางที่โดยปกติตองเปนในภาษานั้นๆ	

กไ็ด	เชน	กรณขีองภาษาลทิวัเนยี	(Žeimantienė 2005)	
ดวยเหตุน้ี	จึงอาจถือไดวาในภาษาเยอรมันน้ัน	คำาสรรพนาม	 

man	 ทำาหนาท่ีเปนประธานโดยรูป	 (Formal	 subject)	

ดวยเชนกัน	 ซ่ึงนอกจากความหมายท่ีเปนการกำาหนดวา 

ตองเก่ียวของกับ	“คน”	[+	human]	แลวความหมายท่ีชัดเจน
กวาน้ี	 ซ่ึงมีดวยกันหลายความหมายน้ัน	จะตองพิจารณา 

จากบริบทเทาน้ัน

 

5.บทสรุป

	 คำาสรรพนาม	 man	 ในภาษาเยอรมันถือไดวามี

พัฒนาการคลายกับบุรุษสรรพนาม	 (Personal	 pronoun)	 

และอนิยมสรรพนาม	 (Indefinite	 pronoun)	 โดยเฉพาะ 

อยางย่ิงในกลุมหลังมีความพองกันในเร่ืองการแบงแยก

ระหวางคำาท่ีใชกลาวถึงคน	 กับกรณีของส่ิงท่ีไมมีชีวิต	

ตัวอยางเชนการแบงระหวาง	 jemand,	 jeder	 (บางคน,	

ทุกคน)	กับ	etwas,	alles	(บางส่ิง,	ทุกส่ิง)	เปนตน	อยางไร

ก็ตาม	 คำาสรรพนาม	 man	 มีลักษณะแตกตางออกไป

จากคำาสรรพนามท้ังสองประเภทน้ี	กลาวคือ	 เม่ือเทียบ 

กับบุรุษสรรพนาม	 คำาสรรพนาม	 man	 มีการผันรูป

ไดไมครบทุกการก	 กลาวคือ	 ไมมีรูปในการกอ่ืน

นอกจากการกประธาน	(Nominative)	แตสามารถแสดง 

การกกรรมตรง	 (Accusative)	 และการกกรรมรอง	 

(Dative)	 ไดโดยยืมรูปของคำานำาหนานามแบบไมชี้

เฉพาะมาใชกลายเปน	 einen	 และ	 einem	 ตามลำาดับ	

สวนการกแสดงความเปนเจาของ	 (Genitive)	 น้ัน

ไมมีใชเลย	 ลักษณะของ	man	ที่แตกตางไปจากอนิยม

สรรพนามนั้นคือ	 โดยทั่วไปอนิยมสรรพนามจะไมมี 

การผันรูปคำาไปตามประเภททางไวยากรณหากเปนคำา

สรรพนามที่อางอิงถึงสิ่งไมมีชีวิต	 เชน	etwas	 (บางส่ิง)	

alles	(ทุกส่ิง)	แตจะผันรูปกรณีท่ีใชกับบุคคล	เชน	jemand 

(ใครบางคน	 –	 nominative)	 jemanden	 (ใครบางคน	 –	

accusative)	เปนตน	จึงเห็นไดวา	man	มีลักษณะของ

การผันรูปคำาไมเขาพวกกับกลุมใดกลุมหนึ่งโดยชัดเจน	

อยางไรก็ตาม	 เกณฑดังกลาวน้ีก็คงยังไมสามารถใชเพ่ือ 

ช้ีชัดลงไปวาคำาสรรพนาม	 man	 ควรจัดอยู ในกลุ ม

คำาสรรพนามประเภทใด

	 จากขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาเปรียบตาง 

คำาสรรพนาม	man	 ในภาษาเยอรมันกับคำาเทียบเคียงใน

ภาษาไทยในคร้ังน้ี	 ผูวิจัยสนับสนุนแนวทางของ	 Zifonun	

(2000	 ;	 2001)	 ท่ีวิเคราะหคุณสมบัติทางรูปคำาและ

วากยสัมพันธตลอดจนความหมายของคำาสรรพนาม	

man	แลวจัดประเภทวาคำาสรรพนามน้ีมีคุณสมบัติใกลเคียง

กับบุรุษสรรพนามมากกวาอนิยมสรรพนาม	 ท้ังน้ี	 หาก 

พิจารณาจากมุมมองของภาษาไทยจะเห็นไดวาคำา

เทียบเคียงท่ีมีความหมายและหนาท่ีของ	man	มากท่ีสุด	

คือ	 การละคำาสรรพนามเปนลักษณะท่ีในภาษาไทย 

พบในกรณีของการใชบุรุษสรรพนามเปนสวนใหญ	 

เน่ืองจากสามารถคาดเดาประธานของประโยคได 

จากบริบทแวดลอม	 ในขณะท่ีการละคำาสรรพนามท่ี 

เปนอนิยมสรรพนามน้ันจะทำาไดยากกวา	

	 แมจากการศึกษาคร้ังน้ีอาจทำาใหสามารถต้ัง 

สมมติฐานไดวารูปคำาท่ีเปนคำาสรรพนามและทำาหนาท่ี 

ส่ือความหมายที่หลากหลายไดแบบเดียวกับ	 man 

นั้นนาจะเปนคำาวา	 “เรา”	 ซึ่งเปนบุรุษสรรพนามบุรุษ 

ที่	 1	 และมักใชในความหมายพหูพจน	 เนื่องจากเปน

คำาที่มีความหมายหลากหลาย	แตก็ยังไมสามารถสรุป

ไดชัดเจนวาคำาสรรพนามนี้จะพัฒนาไปสูคำาที่ทำาหนาที่ 

เหมือนกับ	man	 ไดสมบูรณ	 โดยเฉพาะอยางยิ่ง	 คำา

สรรพนาม	 “เรา”	 ไมสามารถสื่อความหมายในกรณีที่

ไมรูวาใครเปนผูกระทำา	(Anonym	man)	ไดอยางแนนอน	

ระบบคำาสรรพนามในภาษาไทยเองนั้นมีความซับซอน

และมักใชคำารูปเดียวกันสำาหรับหลายหนาที่อยูแลว	 จึง

เปนการยากท่ีจะเกิดปรากฏการณท่ีคำาน้ีจะกลายเปน 
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คำาท่ีทำาหนาท่ีเหมือน	man	ในภาษาเยอรมันได	นอกจาก

จะเกิดปรากฏการณที่เหมือนกับคำาวา	 wir	 (we)	 ใน

ภาษาเยอรมัน	ซึ่งสามารถใชเพื่อสื่อความถึงคนทั่วไป

โดยไมไดเนนตวัผูพดูและมคีวามหมายพองกนักบั	man 

ไดเชนกัน	 จึงเห็นไดวาการใชประโยคที่ไมมีประธาน 

นาจะเปนแนวโนมที่จะยังคงอยูในภาษาไทยมากกวา 

การที่จะเกิดคำาทางไวยากรณใหมที่ทำาหนาที่ไดเหมือน

กับ	man	ในภาษาเยอรมัน

	 ผูวิจัยขอต้ังขอสังเกตไววาคำาสรรพนาม	man	 น้ัน

เกิดข้ึนเน่ืองจากในระบบภาษาเยอรมันตองการสรางความ

คลุมเครือในการสือ่ความโดยตองการใหขอมลูเพยีงแควา

เกี่ยวของกับคน	แตไมตองการชี้ชัดลงไปวาคนนั้น	หรือ

คนกลุ มนั้นเปนใคร	 จึงใชรูปคำาสรรพนามกลางมาทำา 

หนาท่ีน้ี	แตภาษาไทยซ่ึงเปนภาษาท่ีมีโครงสรางประโยค

คลุมเครือ	 สามารถละสวนตางๆ	 ของประโยค	 รวมถึง 

ประธานของประโยคไดโดยงาย	 ซ่ึงเปนส่ิงท่ีภาษาเยอรมัน 

ทำาไดยาก	 เพราะตองอาศัยประธานเปนตัวอางอิงในการ 

กระจายรูปคำากริยาแท	 ระบบภาษาไทยจึงเอ้ือตอการ 

ส่ือความหมายของ	 man ไดโดยการทำาใหไมเห็นรูป

ของประธาน	 แทนที่จะสรางรูปคำาพิเศษมาทำาหนาที่ 

อันหลากหลายนี้

	 การศึกษาเปรียบตางการใชคำาสรรพนาม	man 

กบัคำาเทยีบเคยีงในภาษาไทยมคีวามสำาคญัและสามารถ

นำาผลการศึกษาไปใชในการบรรยายไวยากรณเยอรมัน 

ใหแกผูเรียนชาวไทยได	 อยางไรก็ตาม	 การวิเคราะห 

ขอมูลในคร้ังน้ียังถือเปนเพียงโครงการนำารอง	 เน่ืองจาก 

ยังใชคลังขอมูลท่ีไมใหญนัก	 จึงอาจตองมีการศึกษา 

ตอไปอีกโดยใชขอมูลที่หลากหลายขึ้น	ตลอดจนศึกษา

ในแงมุมของปญหาที่ประสบทั้งในดานการแปลและ 

การเรียนการสอนภาษา	นอกจากนี้	ยังมีประเด็นอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวของและนาศึกษาตอ	 เชน	 ศึกษาเปรียบเทียบ 

การรับรู ของผู รับสารที่เกิดจากการใชคำาสรรพนาม	

man	 ในปริมาณที่แตกตางกันในตัวบทแบบตางๆ	หรือ

การวิเคราะหบทบาทของการใช	man	 ในเชิงสังคมหรือ

วัจนปฏิบัติศาสตร	ดังนี้เปนตน		
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ภาคผนวก

รายชื่องานวรรณกรรมและบทแปลในคลังขอมูลที่วิเคราะห

ชื่อเรื่องตนฉบับ ผูเขียน ผูแปล ปที่ตีพิมพตน

ฉบับ

ปที่ตีพิมพบท

แปล

Neues	vom	Norbert Helmut	Krauser ผุสดี	ศรีเขียว 2533 2551

Am	See Felicitas	Hoppe อำาภา	โอตระกูล 2539 2551

Töten	 Daniel	Kehlmann อรัญญา	โรเซ็น-เบิรก	พรหมนอก 2543 2551

Zugfahrt	 Julia	Franck วรางคณา	ศิริวานนท 2543 2551

Erleuchtung	durch	Fußball Ralf	Rothmann นฤมล	งาวสุวรรณ 2544 2551

Gestalten	 Marcel	Beyer อาจณา	เซาเรอร 2544 2551

Die	Freundin	meines	

Freunds	

Nadja	Einzmann สุทธิชล	โพธิรังษี 2544 2551

Unter	Zeiten	 Kevin	Vennemann บุศรินทร	อิสรชัย 2545 2551

Kaltblau	 Judith	Hermann เฉิดฉวี	แสงจันทร 2546 2551

Sibirien Jenny	Erpenbeck พรสรรค	วัฒนางกูร 2544 2551

Die	Umgebung	von	Blitzen	 Silke	Scheuermann เจนจิรา	เสรีโยธิน 2548 2551

Sony	Center	 Ulrich	Pelzer กรกช	อัตตวิริยะนุภาพ 2548 2551

Abschied	von	Berlin	 Arno	Geiger อัญชลี	โตพึ่งพงศ 2550 2551

ครอบครัวกลางถนน		 ศิลา	โคมฉาย Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2536 2549

คนบนสะพาน	 ไพฑูรย	ธัญญา Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2530 2549

กระถางชะเนียงริมหนาตาง	 วินทร	เลียววาริณ Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2539 2549

โลกใบเล็กของซัลมาน	 กนกพงศ	สงสมพันธุ Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2534 2549

หมอที่ขูดไมออก		 อัญชัน Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2533 2549

พลเมืองดี เสกสรร	ประเสริฐกุล Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2523 2549

มัทรี ศรีดาวเรือง Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2528 2549

ซิ้มใบ	 ประภัสสร	เสวิกุล Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2527 2549

ผาติกรรม วาณิช	จรุงกิจอนันติ์ Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2527 2549

ขอทาน	 อัญชัน Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2533 2549

บนทองน้ำาเมื่อยามค่ำา	 อัศศิริ	ธรรมโชติ Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2524 2549

ธุลีประดับดิน ปรีชาพล	บุญชวย Kirsten	Ritscher	&	Heike	Werner 2523 2549

นางรำา อัศศิริ	ธรรมโชติ Klaus	Rosenberg 2523 2535

พอรองไหครั้งแรก วิสรรชนีย	นาคร	 Klaus	Rosenberg 2526 2535

ชีวิตสีดำาของแพร นิรมล	พฤฒาธร Klaus	Rosenberg 2526 2535
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 1	บทความวิจัยนี้พัฒนามาจากผลการศึกษาเรื่อง		ASEAN	การบูรณาการการเรียนรูขามวัฒนธรรมผานหลักสูตรการทองเที่ยว

ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	กรณีศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา
 2	ผูชวยศาสตราจารย	ดร.	ประจำาสาขาการจัดการการทองเที่ยว	คณะการบริการและการทองเที่ยว	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2015:

ขอทาทายหลักสูตรการทองเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม

StepForwardstheASEANEconomicCommunity2015:

ChallengestoVietnamTourismEducationandCapacityBuilders1

อารียถิรสัตยาพิทักษ2

AreeTirasatayapitak

บทคัดยอ

การศกึษานีว้เิคราะหสถานการณการจดัการหลกัสตูร	จดุออนและจดุแขง็ของการจดัการหลกัสตูรการบรกิาร

และการทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามและแนวทางการสรางความรวมมือของสถาบันการศึกษาใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสรางความเขาใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ	โดยใชการวิจัยเอกสาร	การ

สำารวจตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากอาจารยหัวหนาสาขาการบริการและ/หรือการทองเที่ยวเฉพาะ

ในมหาวิทยาลัยที่มีคณะที่เปดสอนหลักสูตรนี้ทั้งหมด	40	แหง	รวมจำานวนหนวยตัวอยางทั้งสิ้น	40	คนและการจัด

ประชุมเฉพาะกลุมรวม	2	ครั้งที่	Hanoi	University	และที่	Thai	Nguyen	University	of	Economics	and	Business	

Administration	 (TUEBA)	ซึ่งใชเทคนิคเดลฟาย	และวิธีการสุมแบบเจาะจงในการเลือกกลุมผูใหขอมูล	รวม	14	คน	 

ปจจบุนัมหาวทิยาลยัผลติบณัฑติไดเพยีงรอยละ	50	ของความตองการแรงงานของอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว	หลกัสตูร 

มีจุดแข็งดานการจัดการ	 เชน	หลักสูตรมีความทันสมัย	การจัดประสบการณการเรียนรูนอกสถานที่	การเสริมสราง 

ประสบการณดานการปฎิบัติแกนักศึกษาและมีอาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ	 สวนจุดออนคือ	 การสนับสนุน 

งบประมาณจากรฐับาล	นอกจากนีร้ฐับาลของประเทศสมาชกิอาเซยีนควรสงเสรมิความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลยัใน

อาเซยีนในทกุดานรวมถงึการสนบัสนนุงบประมาณในการสรางเครอืขายและพนัธมติรทางวชิาการ	และการแลกเปลีย่น

ดานวิชาการและมหาวิทยาลัยในอาเซียนควรเพิ่มความรวมมือในการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ	การจัดประชุมวิชาการ	

สมัมนาและการทำาวจิยัรวมกนัระหวางผูทรงคณุวฒุดิานการทองเทีย่ว	อาจารยและนกัศกึษาระหวางสถาบนัในอาเซยีน

คำาสำาคัญ:	 1.	ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน.			2.	หลกัสตูรการทองเทีย่ว.			3.	การผลติบคุลากรของประเทศเวยีดนาม.
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Abstract

The	paper	analyzed	 the	situation	of	curricula	management,	weaknesses	and	strengths	of	 the	

hospitality	and	tourism	management	programs	at	undergraduate	level	in Vietnam	and	guidelines	to	establish	

academic	collaboration	among	universities	in	ASEAN	to	strengthen	the	good	understanding	and	academic	

exchange.		Data	was	collected	using	documentary	research,	a	questionnaire	survey	of	the	chairs	of	hospitality	

and/or	tourism	programs	in	40	universities,	with	a	total	sample	groups	of	40	persons,	and	two	focus	group	

meetings	at	Hanoi	University	and	Thai	Nguyen	University	of	Economics	and	Business	Administration	(TUEBA),	

employing	Delphi	Technique	and	purposive	sampling	methods	to	select	the	key	informants	with	total	of	14	

persons.	At	present,	the	universities	could	supply	only	50	%	of	the	graduates	needed	for	tourism	industry.	

The	management	of	the	hospitality	and	tourism	programs	strengths	were	in	terms	of	the	updated	curricula,	

the	provision	of	exposure	in	learning	activities,	the	strengthening	of	practical	experience	for	the	students	and	

the	qualified	teaching	staff.	The	common	weakness	is	inadequate	financial	support	from	the	government.	

Furthermore,	the	governments	of	ASEAN	member	countries	should	promote	and	adequately	subsidize	the	

cooperative	networks	among	universities	 for	academic	exchanges.	The	universities	should	enhance	 the	

collaboration	in	terms	of	academic	exchanges,	academic	conferences	and	seminars	and	research	among	

the	scholars	in	the	tourism	industry,	instructors	and	students	among	the	ASEAN	institutions.

Keywords:1.	The	ASEAN	Economic	Community.		2.	Tourism	education.		3.	Capacity	builders	of	Vietnam.
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บทนำา

 ประเทศเวียดนามลงนามเขารวมกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต	 (อาเซียน)	 ใน 

ป	 ค.ศ.1995	 เปนสมาชิกขององคการคาโลก	 (WTO)	 

เปนลำาดับที่	110	ในป	ค.ศ.	2007	และเปนกลุมประเทศ

สมาชิกใหมในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภายในป	ค.ศ.	2015	เชนเดียวกับประเทศกัมพูชา	ลาว

และพมา	 (นุศจี	 ทวีวงศ	 2552)	 ตั้งแตป	 ค.ศ.	 2006	

เปนตนมา	 ประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตของ

ผลผลติมวลรวม	(GDP)	ในระดบัสงูหากเปรยีบเทยีบกบั 

อัตราการเติบโตผลผลิตมวลรวมของประเทศเพื่อนบาน 

ในกลุมอาเซียน		กลาวคือ	ผลผลิตมวลรวมของประเทศ

เติบโตรอยละ	8.5	ในป	ค.ศ.	2006	และเติบโตในอัตรา 

เดียวกันรอยละ	 8.5	 ในป	 ค.ศ.2009	 และลดลงเหลือ 

รอยละ	6.5	ในป	ค.ศ.	2010	(Runckel		2009)	รัฐบาล 

เวียดนามได กำาหนดเป าหมายในการพัฒนาการ 

ทองเที่ยวจากแผนปฎิบัติการการทองเที่ยวแหงชาติ 

ป	2006	-	2010	(The	National	Tourism	Action	Plans	

2006	 -	2010)	ดังนี้	การเพิ่มจำานวนนักทองเที่ยวชาว

ตางชาติใหสูงขึ้นรอยละ	10	-	20	ตอปและนักทองเที่ยว

ภายในประเทศรอยละ	15	-	20	ตอป	รวมถึงรายไดจาก 

การทองเที่ยว	4	 -	5	ลานลานดอลลารในป	ค.ศ.	2010	

การพฒันาคณุภาพการบรกิารและเพิม่ความหลากหลาย 

ของสินคาและบริการการทองเที่ยวเพื่อ	 สงเสริมให 

ประเทศเวียดนามเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว

ทีม่ชีือ่เสยีงในระดบันานาชาต	ิรวมถงึสงเสรมิการพฒันา

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน	 (VNAT	 2006)	ดังนั้น	 การ 

บรรลเุปาหมายดงักลาวและการเพิม่อตัราการเตบิโตของ

ผลผลติมวลรวม	(GDP)	ของประเทศขึน้อยูกบัทรพัยากร

มนุษยที่มีคุณภาพและไดรับการฝกอบรมทักษะตางๆ	

และทักษะดานภาษาจากระบบการศึกษาที่ทันสมัย

	 แมประเทศเวยีดนามใหการสนบัสนนุการพฒันา

ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในเชิง

รุกก็ตาม	การกำาหนดนโยบาย	การบริหารจัดการระบบ

เศรษฐกิจในองครวมรวมถึงการบริหารจัดการระบบ

การศึกษาจะถูกควบคุมโดยภาครัฐเปนสวนใหญ	ดังนั้น	

การกาวสูการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ 

เปดเสรีทางการแขงขันทางดานการผลิต	การทองเที่ยว

และการพฒันาทรพัยากรมนษุยในป	ค.ศ.	2015	ควบคูไป

กับการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝมือบุคลากร

ทางการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตของผลผลิต

มวลรวม	 (GDP)	 ของประเทศจึงเปนสมการที่สำาคัญ

สำาหรับประเทศเวียดนาม

	 บทความวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเรื่อง	

ASEAN	:	การบูรณาการการเรียนรูขามวัฒนธรรมผาน

หลักสูตรการทองเที่ยวในกลุ มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 กรณีศึกษาประเทศเวียดนามและประเทศ

กัมพูชาที่มุงเสนอผลการวิเคราะหจุดออนและจุดแข็ง

ในการจัดการหลักสูตรการบริการและการทองเที่ยว

ของมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามและแนวทางการ 

สรางความรวมมือของสถาบันการศึกษาในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

และสรางความเขาใจอันดีในภูมิภาค

ระเบียบวิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง

ปรมิาณ	มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสถานการณการจดัการ

หลักสูตร	 จุดออนและจุดแข็งของการจัดการหลักสูตร 

การบริการและการทองเที่ยวในมหาวิทยาลัยของ

ประเทศเวยีดนามและเพือ่ศกึษาแนวทางการสรางความ

รวมมือของสถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนเพื่อสรางความเขาใจอันดีและการแลกเปลี่ยน

ทางวิชาการ	โดยมีขอบเขตการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะการ

จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานการบริการและ

การทองเที่ยวในมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม

และความคิดเห็นตอขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ 

นักวิชาชีพแหงอาเซียน	(ASEAN	Mutual	Recognition	

Arrangement:	 MRA)	 ในการจัดการหลักสูตรและ

ระดับสมรรถนะในการแขงขันและประกอบอาชีพ

ในตางประเทศของบัณฑิต	 กอนที่จะนำาผลการศึกษา

ที่ไดไปใชในการเสนอแนะแนวทางทางการสรางความ 

รวมมือของสถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนตอไป	 จำาแนกการศึกษาและการเก็บขอมูล 

ออกเปน	2	สวน	ดังนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

 1.แนวทางคุณภาพ

 ใชการศึกษาขอมูลจากเอกสาร	 (Documentary	

research)	 ที่เกี่ยวของกับแนวคิดสมาคมประชาชาติ

แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต	 (อาเซียน)	การรวมกลุม

เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนและการจัดการหลักสูตร

การบริการและการทองเที่ยวของประเทศเวียดนาม	

และการศึกษาวิจัยภาคสนาม	 (Field	 research)	 โดย

การจัดประชุมเฉพาะกลุม	(focus-group	discussion)	ที่

ประเทศเวียดนามรวม	2	ครั้ง	ซึ่งครั้งที่	1	จัดที่	Hanoi	

University	ในวันที่	5	ตุลาคม	2553	และครั้งที่	2	จัดที่	

Thai	Nguyen	University	of	Economics	and	Business	

Administration	 (TUEBA)	 ในวันที่	 6	 ตุลาคม	 2553	 

นักวิจัยใชเทคนิคเดลฟาย	 (Delphi	Techniques)	 โดย

กำาหนดคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิไวเปนเกณฑในการ

คัดเลือกดังนี้	 จบการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี

และมีประสบการณการสอนในหลักสูตรการบริการและ

การทองเที่ยวในระดับปริญญาตรีอยางนอย	1	ป	หรือ

มีประสบการณในการบริหารหลักสูตรการบริการและ

การทองเที่ยวหรือรวมพัฒนาหลักสูตร	 และใชวิธีการ

สุมแบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 ในการเลือก

กลุมผูใหขอมูล	มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมจำานวน	7	

คนตอครัง้	รวม	14	คน	โดยใชแนวคำาถามกึง่มโีครงสราง	

(Semi-structured	 questions)	 เปนเครื่องมือการวิจัย

ในการเก็บขอมูล	นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลใชการ

วิเคราะหเชิงเนื้อหา	 (Content	analysis)	นำาเสนอเปน

คำาบรรยาย

 2.	แนวทางปริมาณ

 ใชการศึกษาวิจัยภาคสนาม	 (Field	 research)	

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัยในการเก็บ

ขอมูล	การวิจัยนี้ใชระยะเวลาเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว	

(Cross-sectional	 approach)ในชวงเดือนสิงหาคม-

พฤศจิกายน	 2553	 และศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด	

(Census	study)	โดยเกบ็ขอมลูจากอาจารยหวัหนาสาขา

การบรกิารและ/หรอืการทองเทีย่วเฉพาะในมหาวทิยาลยั

ที่มีคณะที่เปดสอนหลักสูตรการบริการและ/หรือการ

ทองเที่ยวซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น	40	แหง	รวมจำานวนหนวย

ตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัทัง้สิน้	40	คน	และวเิคราะหขอมลู

โดยใชโปรแกรมสถิติทางคอมพิวเตอร	 เพื่อหาคาเฉลี่ย

ของคำาตอบ	อตัราสวนรอยละ	(Percentage)	และความถี	่

(Frequency)	 และนำาเสนอผลการวิจัยโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา	

ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยไดจากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ

จากการศกึษาเอกสาร	และขอมลูปฐมภมูจิากการสำารวจ 

ตัวอยางโดยใชแบบสอบถามทั้งหมด	 40	 ชุดและได 

รับการตอบแบบสอบถามกลับคืนมา	 27	 ชุดคิดเปน 

สัดสวนรอยละ	67.5	และการจัดประชุมเฉพาะกลุม	ได 

ผลการศึกษาที่มีขอมูลสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน

และแตกตางกันบางในแตละประเด็นศึกษา	 โดยแบง 

ผลการวิเคราะหออกเปน	3	สวน	ดังนี้

	 1.	 สถานการณการจัดการหลักสูตร จุดออน

และจุดแข็งในการจัดการหลักสูตรการบริการและการ

ทองเที่ยวในมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม

	 2.	ความคดิเหน็ตอขอตกลงยอมรบัรวมคณุสมบตัิ

นักวิชาชีพแหงอาเซียน	(ASEAN	Mutual	Recognition	

Arrangement:	MRA)	และระดบัสมรรถนะในการแขงขนั

และประกอบอาชีพในตางประเทศของบัณฑิต

	 3.	 แนวทางการสรางความรวมมือของสถาบัน

การศกึษาในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนเพือ่สรางความ

เขาใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

สถานการณการจดัการหลกัสตูรจดุออนและจดุแขง็

ของการจัดการหลักสูตรการบริการและการ

ทองเที่ยวในมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษา

เอกสาร

	 การศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศเวยีดนาม 

มีการพัฒนาอยางเห็นไดชัดในชวงปลายป	 ค.ศ.	 

1993	 เปนตนมาภายใตการกำากับดูแลของกระทรวง

ศึกษาธิการและการฝกอบรม	 (Ministry	of	Education	

and	 Training:	 MOET)	 ซึ่งมีหนาที่ในการกำาหนด

หลักสูตรหลัก	 (Core	 curriculum)	 สำาหรับการศึกษา

ทั่วไป	 พิจารณาสาขาวิชาใหม	 กำาหนดกฎระเบียบใน

การสอบและการกำาหนดปริญญา	 ควบคุมคุณภาพ

การเรียนการสอน	 รวมถึงควบคุมการดำาเนินงานของ



	กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2015:	ขอทาทายหลักสูตรการทองเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม
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มหาวิทยาลัย	(UNESCO	2006	;	Runckel	2009)	วาระ

การปฏิรูปการอุดมศึกษาป	2006	-	2020	(The	Higher	

Education	Reform	Agenda	2006-2020)	กอใหเกดิการ

เปลี่ยนแปลงในดานการศึกษาอยางเห็นไดชัด	ซึ่งเห็น

ไดจากการเพิ่มขึ้นจำานวนสถาบันการศึกษาที่เปดสอน

ในระดบัอดุมศกึษาทีม่จีำานวนเพิม่มากขึน้	และการจดัตัง้

มหาวิทยาลัยเอกชนมีจำานวนมากกวา	40	แหง	คิดเปน 

รอยละ	25	ของจำานวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด	(Runckel	

2009)	 การเรียนการสอนดานการบริการและการ 

ทองเที่ยวในประเทศเวียดนามแบงเปน	 3	 ระดับคือ	 

ระดับประกาศนียบัตร	 (Diploma	 program)	 ระดับ

ปริญญาตรี	 (Undergraduate	 program)	 และระดับ

บัณฑิตศึกษา	(Postgraduate	program)	ประกอบดวย

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	ปจจุบันมหาวิทยาลัย

ไดเปดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการบริการและการ

ทองเที่ยวรวมทั้งสิ้น	40	แหง	 โดยโปรแกรมที่เปดสอน

ประกอบดวยโปรแกรมภาษาเวียดนาม	 (Vietnamese	

program)	โปรแกรมภาษาอังกฤษ	(English	program)	

และโปรแกรมนานาชาติ	 (International	 program)	

หลักสูตรดานการบริการและการทองเที่ยวที่เปดสอน

ในประเทศเวียดนามมีทั้งสิ้น	103	โปรแกรมดวยแตละ

สถาบันเปดสอนมากกวาหนึ่งโปรแกรมโดยใหปริญญา

ที่แตกตางกัน		(Nguyen	Thi	My	Hanh	and	Chaisawat		

2008)	

	 ผลจากการศึกษาเอกสารพบวาจุดแข็งของ

การจัดการหลักสูตรการบริการและการทองเที่ยวของ

มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามคือ	 รัฐบาลใหการ

สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวสงผลใหหลักสูตร

การบริการและการทองเที่ยวไดรับการสนับสนุนใหเปด

สอนไดอยางเสรีในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน	

มหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษา	

เชน	คุณภาพอาจารย	มีการปรับปรุงใชเทคโนโลยีและ 

อปุกรณทีท่นัสมยัในการเรยีนการสอน	รวมถงึการพฒันา

หลกัสตูรและนกัศกึษาทีจ่บการศกึษามโีอกาสไดรบัการ

จางงานสูง	

	 ในภาพรวมการจดัการหลกัสตูรฯ	ยงัคงมจีดุออน 

หลายขอ	เชน	หลักสูตรที่ใชสอนในระดับการอุดมศึกษา 

ในปจจุบันเปนหลักสูตรมาตรฐานสำาหรับสาขาการ

บรหิารธรุกจิหรอืเวยีดนามศกึษา	(Vietnamese	Studies)	 

ที่สรางขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝกอบรม	 

และสาขาการบริการและการทองเที่ยวจะรวมอยู ใน 

สาขาการบริหารธุรกิจหรือเวียดนามศึกษา	 ดังนั้น	 

การเรียนการสอนจึงจัดตามมาตรฐานหลักสูตรซึ่ง

นกัศกึษาจะเรยีนรายวชิาทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารธรุกจิ 

หรือเวียดนามศึกษาเปนสวนใหญ	 หลายรายวิชาจะ 

ไมเกี่ยวของกับการบริการและการทองเที่ยว	การเรียน 

การสอนจะใชหลักสูตรและตำาราที่พัฒนาขึ้นจากตำารา 

ตางประเทศและพัฒนาขึ้นเองโดยอาจารยผูสอน	ซึ่งทั้ง 

หลักสูตรและตำาราจะมีความแตกตางกันคอนขางมาก 

ในแตละมหาวทิยาลยัทำาใหขาดซึง่ความเปนเอกภาพใน 

การจดัการ	(VNAT	2006	อางใน	Nguyen	Thi	My	Hanh	 

and	 Chaisawat	 2008)	 กระบวนการจัดการในระดับ

อุดมศึกษาขาดความคลองตัว	 ดวยรัฐบาลไมอนุญาต

ใหมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนโปรแกรมการสอนและ

ฝกอบรม	 (Training	 programs)	 ไดเอง	 และปจจุบัน

การทองเที่ยวในประเทศเวียดนามมีอัตราเติบโต 

อยางตอเนื่องสงผลใหภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

มีความตองการบุคลากรสูงถึงปละ	 10,000	 คนโดย

ประมาณ	และสถานการณการจดัการหลกัสตูรการบรกิาร

และการทองเทีย่วในมหาวทิยาลยัของประเทศเวยีดนาม

ยังไมสามารถผลิตบุคลากรไดอยางเพียงพอตอความ 

ตองการของภาคอตุสาหกรรม	กลาวคอืสถาบนัการศกึษา 

ผลิตบัณฑิตไดเพียงรอยละ	40	-	60	จากความตองการ

ในเชิงปริมาณทั้งหมด

 2.ผลการวิเคราะหขอมูลจากการจัดประชุม

เฉพาะกลุม

 เปนที่นาสนใจวาการวิเคราะหขอมูลจากการ

ประชุมเฉพาะกลุมพบวาผลการศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับ

จุดแข็งและจุดออนในการจัดการหลักสูตรที่แตกตาง 

กันบางดังนี้	 ผู เขารวมประชุมเฉพาะกลุ มที่	 Hanoi	 

University	เหน็วาการจดัการหลกัสตูรฯ	ของมหาวทิยาลยั 

ในปจจุบันมีจุดแข็งมากกวาจุดออนดังนี้	 หลักสูตรมี

ความทันสมัย	 เหมาะสมและมีเอกลักษณ	 หลักสูตร 

มีมาตรฐานและความคล ายคลึงกับหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ	 คณะหรือภาควิชาจัดหาตำาราและ 

อุปกรณที่ทันสมัยมาใช ในการเรียนการสอนและ
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

มหาวิทยาลัยมีกลไกที่ยืดหยุนในการพัฒนาหลักสูตร	

อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยก็ยังคงมีอุปสรรคในการ

บริหารจัดการ	 เชน	 จำานวนอาจารยผู สอนที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีประสบการณสูงจากภาคอุตสาหกรรม 

มีไมเพียงพอ	 มหาวิทยาลัยไมไดรับการสนับสนุน 

งบประมาณอยางเพียงพอจากรัฐบาลและคณะหรือ

ภาควิชาไมมีการเสริมสรางความเขมแข็งประสบการณ 

ดานการปฎิบัติแกนักศึกษา	 ในทางตรงกันขามผูเขา 

รวมประชุมเฉพาะกลุมที่	Thai	Nguyen	University	of	

Economics	and	Business	Administration	 (TUEBA)	

เห็นวาการจัดการหลักสูตรในปจจุบันมีจุดออนมากกวา 

จุดแข็ง	 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็ยังคงมีจุดออนใน

การบริหารจัดการเชนเดียวกับขอคิดเห็นขางตนของ 

ผูเขารวมประชุมกลุมที่	Hanoi	University	นอกจากนี้ 

บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการบริการและ 

การทองเทีย่วมจีดุออนหลายดาน	เชน	ทกัษะการบรกิาร	

ทักษะการจัดการ	ปจจัยในการจัดการเรียนการสอนที่ 

สงผลตอจุดออนดังกลาวของบัณฑิตคือนักศึกษาที่ 

เขาเรียนในหลักสูตรโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยเอกชน

มีคุณภาพต่ำา	อาจารยผูสอนขาดประสบการณและไมมี

คณุวฒุติรงสาขาทีส่อน	การเรยีนการสอนเปนการเรยีนรู 

แบบทางเดียว	 (One-way	 teaching)	 นักศึกษาขาด

ความเขาใจถึงความสำาคัญของงานบริการและทักษะ

การบริการเพราะการเรียนในชั้นเรียนและบรรยากาศ

การเรียนจะมุงเนนการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและกรณี

ศึกษา	หลักสูตรไมไดเนนการปฎิบัติและมหาวิทยาลัย

หลายแหงขาดความพรอมดานอาคารสถานที่เรียนและ

อุปกรณที่ทันสมัยในการเรียนการสอนในหลักสูตรการ

บริการและการทองเที่ยว

	 จากมุมมองของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่เขา 

รวมการประชุมเฉพาะกลุม	ผูขารวมประชุมกลาวอยาง 

นาสนใจวาภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความ 

ตองการบุคลากรสูงถึงปละ	 10,000	 คนโดยประมาณ 

และสถาบันการศึกษายังไมสามารถผลิตบุคลากรได 

อยางเพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม	

กลาวคือสามารถผลิตบัณฑิตไดเพียงปละประมาณ	

5000	คนเทานั้นหรือรอยละ	50	จากความตองการใน

เชิงปริมาณทั้งหมด	อยางไรก็ตามจำานวนบัณฑิตที่จบ

การศึกษาจากหลักสูตรการบริการและการทองเที่ยว

ไมใชกลุ มบุคลากรที่จะทำางานในตำาแหนงผู บริหาร

ระดับกลางหรือระดับสูงดังที่ปรัชญาหลักสูตรกำาหนด 

เปาหมายเอาไวดวยบัณฑิตขาดประสบการณและ 

ทักษะดานการปฎิบัติ	ซึ่งในประเทศเวียดนามนักศึกษา 

ที่จบจากสายอาชีวศึกษาจะไดพัฒนาเปนผู บริหาร

มากกวา	นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่จบจากศาสตรดาน 

อื่นๆ	 เชน	ภาษาศาสตรมาทำางานในอุตสาหกรรมการ 

ทองเที่ยวดวยเชนกัน	 ดังนั้นจากความไมสมดุลดาน 

การผลิตบุคลากรดังกลาวขางตนประเทศเวียดนาม 

จึงแก ป ญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะใน 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวด วยการจ างบุคลากร 

ที่มีประสบการณสูงดานการบริการและการทองเที่ยว 

จากตางประเทศใหทำางานในภาคการทองเที่ยว

 3.ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม	 (ดัง

ตารางที่	 1)	พบวาคณะหรือสาขาวิชาสวนใหญเห็นวา

หลักสูตรของตนมีจุดแข็งในการจัดการหลักสูตรคือ	

หลักสูตรมีการจัดประสบการณการเรียนรูนอกสถานที่

แกนักศึกษาและอาจารยและหลักสูตรมีการเสริมสราง

ประสบการณดานการปฎบิตัแิกนกัศกึษา	(รอยละ	70.4)	

รองลงมาคณะหรือสาขาวิชามีจำานวนอาจารยผู สอน

ประจำาหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ 

สูงจากภาคอุตสาหกรรมที่เพียงพอและหลักสูตรมี

ความทันสมัย	เหมาะสมและมีเอกลักษณ	(รอยละ	63.0)	

นอกจากนี้คณะหรือสาขาวิชามีจุดออนในการจัดการ

หลักสูตรคือ	 คณะหรือภาควิชาไมไดรับการสนับสนุน 

งบประมาณอยางเพียงพอจากรัฐบาลในการบริหาร

จัดการหลักสูตร	คณะหรือภาควิชาไมใหการสนับสนุน 

คาใชจายแกอาจารยผูสอนในการเขารวมงานประชุม

วิชาการและการสัมมนาในดานการบริการและการ 

ทองเที่ยวที่จัดขึ้นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อื่นๆ	(รอยละ	88.9)	
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ปจจัยการจัดการหลักสูตรจัดการการบริการ

และการทองเที่ยว

จุดออน

(รอยละ)

จุดแข็ง

(รอยละ)

ไมตอบแบบ

สอบถาม

(รอยละ)

รวม

(รอยละ)

1.	จำานวนอาจารยผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณสูงจากภาคอุตสาหกรรมที่เพียงพอ

9

(33.3)

17

(63.0)

1

(3.7)

27

(100.0)

2.	หลักสูตรที่ทันสมัย	เหมาะสมและมีเอกลักษณ 9

(33.3)

17

(63.0)

1

(3.7)

27

(100.0)

3.	หลักสูตรมีมาตรฐานความคลายคลึงกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ

9

(33.3)

16

(59.3)

2

(7.4)

27

(100.0)

4.	ไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอจาก

รัฐบาล

24

(88.9)

2

(7.4)

2

(7.4)

27

(100.0)

5.	คณะหรือภาควิชามีการสนับสนุนคาใชจายแก 

อาจารยผูสอนในการเขารวมงานประชุมวิชาการ

และการสัมมนาในดานการบริการและการทอง

เที่ยวที่จัดขึ้นในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

อื่นๆ

24

(88.9)

1

(3.7)

2

(7.4)

27

(100.0)

6.	มีอุปกรณที่ทันสมัยในการเรียนการสอนใน

หลักสูตรการบริการและการทองเที่ยว

12

(44.4)

14

(51.9)

1

(3.7)

27

(100.0)

7.	ความสะดวกในการขอความรวมมือจากภาค

อุตสาหกรรม	เชน	การสนับสนุนดานการเงินหรือ

การถายทอดองคความรู

12

(44.4)

14

(51.9)

1

(3.7)

27

(100.0)

8.	มีตำารา	วารสารและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวของกับ

การบริการและการทองเที่ยวอยางเพียงพอ

11

(40.7)

12

(44.4)

3

(11.1)

27

(100.0)

9.	มีการจัดประสบการณการเรียนรูนอกสถานที่

แกนักศึกษาและอาจารย

7

(25.9)

19

(70.4)

1

(3.7)

27

(100.0)

10.	มีการเสริมสรางความเขมแข็งประสบการณดาน 

การปฎิบัติแกนักศึกษา

7

(25.9)

19

(70.4)

1

(3.7)

27

(100.0)

11.	มีกลไกที่ยืดหยุนในการพัฒนาหลักสูตร 15

(55.6)

10

(37.0)

2

(7.4)

27

(100.0)

ตารางที่ 1. จุดออนและจุดแข็งในการจัดการหลักสูตรการจัดการการบริการและการทองเที่ยว
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

 ความคิดเห็นต อข อตกลงยอมรับร วม

คุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน(ASEANMutual

Recognition Arrangement: MRA) และระดับ

สมรรถนะในการแขงขันและประกอบอาชีพในตาง

ประเทศของบัณฑิต

 จากการประชุมสุดยอดอาเซียน	 (ASEAN	

SUMMIT)	ครั้งที่	8	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2545	

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นชอบใหอาเซียนกำาหนด

ทิศทางการดำาเนินงานเพื่อมุงไปสูการเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน	ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับประชาคม

เศรษฐกิจยุโรป	 (European	Economic	Community:	

EEC)	 การรวมกลุ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ 

กอใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีใน	 5	 ภาคซึ่งรวม

ภาคการบริการไวดวย	การเปดเสรีดานการเคลื่อนยาย 

แรงงานจะเกิดขึ้นเต็มรูปแบบในป	พ.ศ.	 2558	นับวา 

เปนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำาคัญในภูมิภาค

อาเซียน	 โดยกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทำา 

ขอตกลงยอมรับรวมกันในเรื่องคุณสมบัตินักวิชาชีพ 

แหงอาเซียน	 (ASEAN	 Mutual	 Recognition	 

Arrangement:	 MRA)	 ซึ่งเปนคุณสมบัติขั้นตนของ 

แรงงานฝมือในสาขาตางๆ	 เพื่ออำานวยความสะดวก 

ในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ 

ไดอยางเสรี	 (ไมตรี	สุนทรวรรณ	และวิเชศ	คำาบุญรัตน	 

ม.ป.ป.)	สวนขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ 

บุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน	 (ASEAN	 

Mutual	 Recognition	 Arrangements	 on	 Tourism	 

Professional)	อันประกอบดวย	2	สาขาหลักคือ	สาขา 

ที่พักและสาขาการเดินทาง	เปนอีกหนึ่งสาขาที่อาเซียน 

ใหความสำาคญัและประเทศสมาชกิ	9	ประเทศในอาเซยีน 

ไดลงนามในขอตกลงยอมรับรวมฯ	ถึงแมประเทศไทย 

จะไม ได ลงนามแต ก็มิอาจหลีกเลี่ยงการเป ดเสรี

อาเซียนได	และปจจุบันประเทศไทยไดจัดทำามาตรฐาน 

สมรรถนะ	 (Competency	 standard)	 และหลักสูตร

อบรมเพื่อรองรับสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากร 

ที่ประกอบวิชาชีพทองเที่ยวใน	 32	 ตำาแหนงเสร็จ 

เรียบรอยแลว	 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	

2554)

	 ประเทศเวียดนามเปนประเทศสมาชิกของ	The	

Southeast	Asian	Ministers	of	Education	Organization	

Regional	 Centre	 for	 Vocational	 and	 Technical	

Education	 and	 Training	 (SEAMEO	 VOCTECH)	 

ซึ่งเปนกลไกหลักของภูมิภาคในการผลักดันและให 

ความชวยเหลอืแกประเทศสมาชกิในการพฒันากำาหนด

มาตรฐานดานทกัษะตางๆ	รวมถงึการยอมรบัคณุสมบตัิ

บุคลากรวิชาชีพในระดับชาติและภูมิภาค	 จากวาระ 

ดังกลาวประเทศเวียดนามไดมีนโยบายในการกำาหนด

กรอบทักษะและคุณสมบัตินักวิชาชีพแหงชาติในแตละ

วิชาชีพ	 จัดทำามาตรฐานสมรรถนะ	 (Competency	

standard)	 และหลักสูตรอบรม	 โดยแบงกลุ มระดับ

คุณสมบัติพื้นฐานดานทักษะเปน	 7	 ระดับ	 (ดังตาราง 

ที่	 2)	 และกำาหนดวิธีการทดสอบทักษะและสมรรถนะ

วชิาชพีไวกวางๆ	ดงันี	้ความปลอดภยัในการปฎบิตังิาน	

ความรูและประประสบการณการทำางาน	การใชเครื่อง

มือและอุปกรณ	 การใชเครื่องจักรและอุปกรณอยาง 

ถูกตองและมีประสิทธิภาพ	 ความสำาเร็จของงานตาม

เวลาทีก่ำาหนด	และผลสมัฤทธิข์องงานตรงตามขอบงัคบั

คณุภาพ	(Corporate	HRD	and	Skills	Development	for	

Employment:	Scope	and	Strategies	2008)	
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 ผลการวเิคราะหขอมลูจากการประชมุเฉพาะ

กลุม

	 จากการสะทอนมุมมองของผูเขารวมประชุม 

เฉพาะกลุ มจากมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม

ตอการรับรูเกี่ยวกับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	ในป	

ค.ศ.	2015ผูเขารวมประชุมเฉพาะกลุมมีความคิดเห็น

ที่แตกตางกันเกี่ยวกับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนคือผูเขารวมประชุมกลุมสวนใหญไมใหความ

สำาคัญตอการรวมกลุ มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

การปฎิบัติตามข อตกลงยอมรับร  วมคุณสมบัติ  

นักวิชาชีพแหงอาเซียน	(ASEAN	Mutual	Recognition	

Arrangement:	 MRA)	 และขอตกลงรวมวาดวยการ

ยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยว

อาเซยีน	(ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangements	

on	 Tourism	 Professional)	 ในขณะที่ผู รวมประชุม 

กลุมจำานวน	 3	 คนเทานั้นเห็นวาคณะหรือภาควิชา 

ของตนใหความสำาคัญในประเด็นดังกลาวในระดับ 

ปานกลาง	 โดยคณะหรือภาควิชาไดใหขอมูลเกี่ยวกับ

ความคืบหนาการปฎิบัติตามขอตกลงรวมวาดวยการ

ยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยว

อาเซียน	 แกนักศึกษาและอาจารยอยางสม่ำาเสมอ	 

สงเสริมใหอาจารยเขารวมประชุมงานประชุมวิชาการ

และการสมัมนาเกีย่วกบัขอตกลงรวมวาดวยการยอมรบั

คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน	

เพื่อรับรู ขอมูลที่เปนปจจุบันและมีแผนที่จะปรับปรุง

หลักสูตรใหครอบคลุมสาขาหลัก	6	สาขาตามขอตกลง

ยอมรบัรวมคณุสมบตันิกัวชิาชพีแหงอาเซยีน	เชน	hotel	

front-office,	house-	keeping,	 tour	operation,	 travel	

agency,	 food	production	and	 food	and	beverage	

นอกจากนี้คณะหรือภาควิชาพยายามเพิ่มสมรรถนะ

ของนักศึกษาในดานทักษะการบริการ	การจัดการและ 

การสื่อสารเพื่อใหนักศึกษาสามารถแขงขันไดในตลาด 

อาเซียน	 นอกจากนี้ผลการศึกษาพบวาผู ใหขอมูล 

บางสวนเชือ่มัน่วาหลกัสตูรการบรกิารและการทองเทีย่ว 

ของคณะหรือภาควิชาที่สังกัดอยู มีเอกลักษณและ 

มีประสิทธิภาพในการบรรลุเปาหมายของขอตกลง

ยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน	 เพราะ

หลักสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานนานาชาติ	

มกีารใชภาษาองักฤษเปนสือ่ในการเรยีนการสอน	มกีาร

จัดประสบการณการฝกงานใหแกนักศึกษา	มีการเชิญ

ผู ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรมมาใหความรู และ 

รวมสัมมนากับนักศึกษาและมีการเพิ่มสมรรถนะทักษะ

ตางๆและการใชภาษาตางประเทศแกนักศึกษา	 จาก

การประชุมมีผูใหขอมูลทานหนึ่งกลาวอยางนาสนใจวา	

“แมวาเรื่องขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ

บุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน (ASEAN 

Mutual Recognition Arrangements on Tourism 

ตารางที่  2. ระดับคุณสมบัติสมรรถนะวิชาชีพของประเทศเวียดนาม

ประเภทคุณสมบัติ/ระดับ ระดับการศึกษา/การอบรมที่จำาเป็น

Level	7 Highly	skilled	worker	3

Level	6 Highly	skilled	worker	2

Level	5 Highly	skilled	worker	1

Level	4 Skilled	worker	2

Level	3 Skilled	worker	1

Level	2 Semi-skilled	workers

Level	1 Non-skilled	workers	(untrained)
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Professional)  และการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะเปนเรื่องที่ใหมสำาหรับคณะของตน การ

ใหความสำาคัญหรือปฎิบัติตามขอตกลงยอมรับรวมฯ 

ดังกลาวเปนสิ่งที่จะนำาประโยชนมาสูประเทศเวียดนาม 

เพราะจะชวยเสรมิสรางความเขาใจ การเรยีนรูและความ

รวมมือระหวางประเทศเวียดนามกับประเทศสมาชิก 

อื่นๆ ของอาเซียน เพราะอุตสาหกรรมการบริการและ 

การทองเที่ยวของประเทศเวียดนามยังคงมีขอจำากัด

ในการใหบริการในระดับมาตรฐานสากลและมีความ

จำาเปนตองเรียนรูจากประเทศเพื่อนบาน รัฐบาลไมได 

พัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบริการและการ

ทองเที่ยวของประเทศอยางจริงจัง หากมีขอตกลงรวมฯ 

จะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ใน 

การตอบรับนโยบายการรวมกลุมดังกลาว”

	 ผลการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการ 

กำาหนดมาตรฐานนานาชาติอาเซียนสำาหรับหลักสูตร

การบริการและการทองเที่ยวพบวาผูเขาประชุมเฉพาะ

กลุมมากกวารอยละ	 90	 เห็นวามีความจำาเปนในการ

กำาหนดมาตรฐานนานาชาติอาเซียนสำาหรับหลักสูตร

โดยเกณฑมาตรฐานควรกำาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ 

อาจารยผูสอนและผูฝกอบรม	 เอกสารเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอน	เชน	หลักสูตร	รายละเอียดรายวิชา	 

คำาอธิบายรายวิชา	คูมือการสอน	ตำารา	การวัดผลและ

การประเมินคุณภาพ	 อุปกรณเครื่องใชในการเรียน 

การสอนและฝกอบรม	การใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง 

ในการเรียนการสอน	และการเรียนการสอนตองมุงเนน 

มาตรฐานวิชาชีพ	 การคิดวิเคราะห	 ความรูเกี่ยวกับ 

วัฒนธรรมอาเซียนและทักษะการจัดการ	 นอกจากนี้ 

ผู เข าประชุมเฉพาะกลุ มไดกลาวอยางนาสนใจวา

บุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน	 (ASEAN	

Tourism	Professional)	ควรมคีณุสมบตัริวมดงันี	้มคีวามรู 

ความเขาใจวัฒนธรรมและการสื่อสารขามวัฒนธรรม

อาเซยีน	มคีวามสามารถในการใชภาษาตางประเทศ	เชน	

ภาษาองักฤษ	มคีวามคดิสรางสรรค	มคีวามรูดานวชิาชพี

ในสาขาที่ตนปฎิบัติงานเปนอยางดี	 เชน	 front-	office,	

house-keeping,	 tour	operation,	 travel	agency	และ	

food	and	beverage	มทีกัษะดานการบรกิารและมทีกัษะ

ดานการสื่อสาร

	 นอกจากนี้กลุ มผู  ให ข อมูลมีความเห็นว า 

แนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานฝมือโดยเสรีจาก 

ประเทศเวียดนามจะถายเทไปที่ประเทศสิงคโปร	

ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมากที่สุด	หากมีการ 

ถายเทแรงงานจากประเทศสมาชิกในอาเซียนมายัง

ประเทศเวียดนาม	บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตร

การบริการและการทองเที่ยวมีจุดออนหลายดานเมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุมแรงงานเหลานั้น	 เชน	 ความคิด 

สรางสรรค	ทกัษะการแกปญหา	ทกัษะการจดัการ	ทกัษะ

การบรกิาร	ทกัษะการสือ่สารและความสามารถในการใช 

ภาษาตางประเทศ	

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

	 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม	 (ดัง

ตารางที่	 3)	 พบวามหาวิทยาลัยสวนใหญแสดงความ

เห็นวาบัณฑิตที่จบการศึกษามีสมรรถนะและคุณสมบัติ

ในการแขงขันและประกอบอาชีพในตางประเทศใน

ระดับปานกลาง	 รอยละ	 55.6	 หากมีการเคลื่อนยาย 

แรงงานฝมือโดยเสรีจากกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ไปยังประเทศเวียดนาม	 จุดออนของบัณฑิตที่จบ

การศึกษาจากหลักสูตรฯเมื่อปรียบเทียบกับแรงงาน 

เหลานั้นคือทักษะการแกปญหา	 รอยละ	 20.5	 รองลง

มาคือความคิดสรางสรรค	 รอยละ	 16.9	 และทักษะ 

การสือ่สาร	รอยละ	13.3	ตามลำาดบั	ซึง่สอดคลองกบัขอมลู 

ที่ไดจากการประชุมเฉพาะกลุม



	กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2015:	ขอทาทายหลักสูตรการทองเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม

อารีย	ถิรสัตยาพิทักษ
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ตารางที่ 3.  ระดับสมรรถนะคุณสมบัติและทักษะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรการจัดการการบริการและ

การทองเที่ยวในการแขงขันและประกอบอาชีพในตางประเทศ

ขอคำาถาม จำานวน

มหาวิทยาลัย

รอยละ

บัณฑิตที่จบการศึกษามีสมรรถนะและคุณสมบัติในการแขงขันและประกอบอาชีพ

ในตางประเทศในระดับใด

-	ระดับยอดเยี่ยม

-	ระดับดี

-	ระดับปานกลาง

-	ระดับต่ำาและจำาเปนตองไดรับการปรับปรุง

1

10

15

0

3.7

37.0

55.6

0.0

ไมตอบแบบสอบถาม 1 3.7

รวม 27 100.0

หากมีการเคลื่อนยายแรงงานฝมือโดยเสรีจากกลุมประเทศอาเซียนไปยังประเทศ

เวียดนาม	ขอใดคือจุดออนของบัณฑิตเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานเหลานั้น

(สามารถเลือกคำาตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)

-	ทักษะการแกปญหา

-	ความคิดสรางสรรค

-	ทักษะการสื่อสาร

-	ทักษะการบริการ

-	จิตบริการ

-	ความสามารถดานภาษา

-	ทักษะการวิเคราะห

-	ทักษะการจัดการ

-	ทักษะดานคอมพิวเตอร

-	บุคลิกภาพ

17

14

11

9

9

7

7

5

2

2

20.5

16.9

13.3

10.8

10.8

8.4

8.4

6.0

2.4

2.4

รวม 83 100.0

 อยางไรก็ตามผลการศึกษาที่ไดจากการประชุม

เฉพาะกลุมมีความแตกตางจากผลการวิเคราะหขอมูล

จากแบบสอบถามในบางประเด็นดังนี	้ผลการวิจัยเกี่ยว

กับการรับรูเกี่ยวกับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในป	ค.ศ.	2015	ของอาจารยหัวหนาสาขาการ

บรกิารและ/หรอืการทองเทีย่วในมหาวทิยาลยัทัง้หมด	27	

แหงของประเทศเวียดนาม	(ดังตารางที่	4)	พบวาคณะ

หรือภาควิชาสวนใหญรอยละ	63.0	ตระหนักถึงการทำา 

ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน	

(ASEAN	Mutual	Recognition	Arrangement:	MRA)		

และขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร

วิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน	 (ASEAN	Mutual	

Recognition	Arrangements	on	Tourism	Professional)		

ในการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	โดยใหความ

สำาคญัตอแนวคดิดงักลาวในระดบัปานกลาง	รอยละ	74.1	

คณะหรอืภาควชิาสวนใหญตอบรบันโยบายการรวมกลุม
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีแนวคิดสงเสริมให 

อาจารยเขารวมงานประชมุวชิาการและการสมัมนาเกีย่ว

กับขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร

วิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน	 เพื่อรับรู ข อมูล 

ที่ เป นปจจุบันและมีแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรให 

ครอบคลุมสาขาหลัก	6	สาขาตามขอตกลงยอมรับรวม

คณุสมบตันิกัวชิาชพีแหงอาเซยีน	เชน	hotel	front-office,	

house-keeping,	tour	operation,	travel	agency,	food	

production	และ	food	and	beverage	รอยละ	14.9	รองลงมา 

พยายามเพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาในดานทักษะการ

สือ่สารและความสามารถในการใชภาษาองักฤษ	รอยละ	 

14.2	และไดปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมสาขาหลัก	 

6	สาขาตามขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพ

แหงอาเซียนและให ความรู แก นักศึกษาเกี่ยวกับ

วฒันธรรมอาเซยีนและการสือ่สารขามวฒันธรรม	รอยละ	 

12.8	ตามลำาดับ

	 นอกจากนีผ้ลการศกึษาพบวาคณะหรอืภาควชิา 

สวนใหญคิดวาหลักสูตรของตนมีเอกลักษณและมี

ประสทิธภิาพในการบรรลเุปาหมายของขอตกลงยอมรบั 

รวมคุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียนเพราะหลักสูตรมี

การใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน	รอยละ	

28.99	รองลงมาคอืหลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและหลกัสตูร

เนนการปฎิบัติ	 รอยละ	24.44	กลุมตัวอยางสวนใหญ 

รอยละ	70.4	เหน็วามคีวามจำาเปนในการกำาหนดมาตรฐาน 

นานาชาติอาเซียนสำาหรับหลักสูตรการบริการและการ

ทองเทีย่ว	รองลงมารอยละ	18.5	เหน็วาไมมคีวามจำาเปน

ในการกำาหนดมาตรฐานหลักสูตร	

ตารางที่  4. การรับรู และการตอบรับนโยบายการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

  Community: AEC) ในป ค.ศ. 2015 ของมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม

ขอคำาถาม จำานวน รอยละ

คณะ	หรือภาควิชาตระหนักถึงการทำาขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพแหง

อาเซียน	ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยว

อาเซียน	และการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป	ค.ศ.	2015	หรือไม

-	ตระหนัก

-	ไมตระหนัก

17

7

63.0

25.9

ไมตอบแบบสอบถาม 3 11.1

รวม 27 100.0

คณะ	หรือภาควิชาใหความสำาคัญตอการปฎิบัติตามขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ

นักวิชาชีพแหงอาเซียน	ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ

ดานการทองเที่ยวอาเซียน	และการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในป	ค.ศ.	

2015	หรือไม	และในระดับใด

-	ใหความสำาคัญมากที่สุด

-	ใหความสำาคัญปานกลาง

-	ใหความสำาคัญต่ำา

3

20

0

11.1

74.1

0.0

ไมตอบแบบสอบถาม 4 14.8

รวม 27 100.0
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ตารางที่  4. 	(ตอ)

ขอคำาถาม จำานวน รอยละ

คณะหรือภาควิชามีการตอบรับตอการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	ในป	ค.ศ.	

2015	อยางไร	(สามารถเลือกคำาตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)

-	ใหขอมูลแกนักศึกษาและอาจารยเกี่ยวกับการปฎิบัติตามขอตกลงยอมรับรวม

คุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน		และขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ

บุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียน	

-	เขารวมงานประชุมวิชาการและการสัมมนาเกี่ยวกับขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ

นักวิชาชีพแหงอาเซียน	และ/หรือขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร

วิชาชีพดานการทองเที่ยวอาเซียนเพื่อรับรูขอมูลที่เปนปจจุบัน

-	ปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมสาขาหลัก	6	สาขาตามขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติ

นักวิชาชีพแหงอาเซียน		เชน	hotel	front-	office,	house-	keeping,	tour	operation,	

travel	agency,	food	production	และ	food	and	beverage

-	มีแผนที่จะปรับปรุงหลักสูตรใหครอบคลุมสาขาหลัก	6	สาขาตามขอตกลงยอมรับรวม

คุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน	เชน	hotel	front-	office,	house-	keeping,	tour	

operation,	travel	agency,	food	production	และ	food	and	beverage

-	เพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาในดานทักษะการบริการเชน	bartending,	front	office	

operation,	etc

-	เพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาในดานทักษะการจัดการ

-	เพิ่มสมรรถนะของนักศึกษาในดานทักษะการสื่อสารและความสามารถในการใช	

ภาษาอังกฤษ

-	ใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียน

-	ใหความรูแกนักศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารขามวัฒนธรรม

8

22

19

22

10

8

21

19

19

5.4

14.9

12.8

14.9

6.8

5.4

14.2

12.8

12.8

รวม 148 100.0

คณะ	หรือภาควิชาคิดวาจำาเปนหรือไมในการกำาหนดมาตรฐานนานาชาติอาเซียน

สำาหรับหลักสูตรการบริการและการทองเที่ยว

-	คิดวาจำาเปน

-	คิดวาไมจำาเปน

19

5

70.4

18.5

ไมตอบแบบสอบถาม 3 11.1

รวม 27 100.0
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

ตารางที่  4.  (ตอ)

ขอคำาถาม จำานวน รอยละ

ขอใดทำาใหหลักสูตรของคณะหรือภาควิชามีเอกลักษณและมีประสิทธิภาพในการบรร

ลุเปาหมายของขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน	(สามารถเลือก

คำาตอบไดมากกวาหนึ่งขอ)

-	เปนหลักสูตรขั้นสูง

-	หลักสูตรมีความทันสมัย

-	มีการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการเรียนการสอน

-	หลักสูตรเนนการปฎิบัติ

-	อางอิงหลักสูตรจากประเทศที่พัฒนาแลว

5

11

13

11

5

11.11

24.44

28.89

24.44

9.11

รวม 45 97.99

แนวทางที่เหมาะสมในการสรางความรวมมือของ

สถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เพื่อสรางความเขาใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทาง

วิชาการรวมกัน

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยว

กับแนวทางที่เหมาะสมในการสรางความรวมมือของ

สถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ

สรางความเขาใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 

รวมกัน	 (ดังตารางที่	 5)	พบวามหาวิทยาลัยสวนใหญ 

เห็นวาการสรางความรวมมือของสถาบันการศึกษาใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนัน้ควรเพิม่ความรวมมอืใน

การจัดประชุมวิชาการและสัมมนารวมกัน	รอยละ18.18	

รองลงมาควรมีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบัน

ในอาเซียน	 รอยละ16.36	 และควรมีการแลกเปลี่ยน 

นักศกึษาระหวางสถาบนัและใชภาษาองักฤษเปนภาษา

กลางในการสื่อสาร	รอยละ	14.55	ตามลำาดับ

ตารางที่ 5.  แนวทางที่เหมาะสมในการสรางความรวมมือของสถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ

                    สรางความเขาใจอันดีและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการรวมกัน

แนวทางที่เหมาะสม จำานวนความคิดเห็น รอยละ

สถาบันควรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษของอาจารยและนักศึกษา 5 9.09

เพิ่มความรวมมือในการจัดประชุมวิชาการและสัมมนารวมกัน 10 18.18

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการสื่อสาร 8 14.55

สถาบันใชหลักสูตรรวมกัน 5 9.09

มีการแลกเปลี่ยนอาจารยระหวางสถาบัน 9 16.36

มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางสถาบัน 8 14.55

ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนอยางจริงจัง 3 5.45

มีการกำาหนดพันธกิจและวัตถุประสงคระหวางสถาบันรวมกัน 2 3.64

สงเสริมความรวมมือและการแลกเปลี่ยน 5 9.09

รวม 55 100.0

หมายเหตุ		สามารถเลือกคำาตอบไดมากกวาหนึ่งขอ
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อภิปรายผลการศึกษา

 1.สถานการณการจัดการหลักสูตรจุดออน

และจดุแขง็ของการจดัการหลกัสตูรการบรกิารและ

การทองเทีย่วในมหาวทิยาลยัของประเทศเวยีดนาม

	 จากผลการศึกษาขางตน	อภิปรายผลการศึกษา

ไดวาหลักสูตรการบริการและการทองเที่ยวคอนขาง

จะเปนศาสตรใหมสำาหรบัประเทศเวยีดนาม	มหาวทิยาลยั 

สวนใหญเปดสอนกลุ มสาขาวิชาดังกลาวหลังจาก 

ป	ค.ศ.	2000	เปนตนมา	ปรชัญาหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

ในภาพรวมจะมุงเนนการเรียนการสอนดานการจัดการ

เพื่อผลิตบัณฑิตเปนผูบริหารซึ่งเปนการจัดหลักสูตร

ที่เนนความตองการของตลาดเปนหลักเพราะการ 

ทองเที่ยวในประเทศเวียดนามเพิ่งจะพัฒนาและเติบโต 

อยางเห็นไดชัดในทศวรรษที่ผานมาจึงมีความตองการ

เรงดวนในการผลิตผูบริหารมาตอบสนองการพัฒนา

การทองเที่ยวดังกลาว	ประกอบกับทัศนคติของผูเรียน

ที่ตองการพัฒนาเปนผูบริหารมากกวาเปนผูปฎิบัติการ

ในระดับลาง	

	 ปจจุบันการจัดการหลักสูตรการบริการและ

การทองเที่ยวในมหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม

ประสบกับอุปสรรคในเรื่องงบประมาณในการบริหาร

จัดการหลักสูตร	คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

คณุภาพบคุลากรสาเหตหุลกัทีก่อใหเกดิจดุออนดงักลาว

ในการจัดการหลักสูตรคือ	จุดยืนของการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษาของเวียดนามไมคอยสอดคลองกับกระแส

เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมการ

ศกึษาโลก	(Pham	Thi	Thu	Huyen		200?)	หลกัสตูรขาด 

ความทันสมัย	การเรียนการสอนจะมุงเนนทฤษฎี	ขาด 

การสอนความรูเฉพาะสาขา	 ขาดเครื่องอำานวยความ

สะดวกในการฝกอบรมและขาดกระบวนการที่จะ 

ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการศึกษาและสถาบัน 

ที่เปดสอนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเพื่อตอบรับความตอง

การการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางมาก

และขาดอาจารยผูสอนที่มีความรูความสามารถ	 โดย 

อาจารยผูสอนสวนใหญมกัขาดประสบการณดานวชิาชพี 

ในระดับสูง	 รวมถึงประสบการณในการถายทอด	การ

สอนและการฝกปฎิบัติแกนักศึกษา	 	 (Pham	Thi	Thu	

Huyen	200?	;	Runckel	2009	;	Nguyen	Thi	My	Hanh	

and	Chaisawat		2008)	นอกจากนีม้อีาจารยจำานวนนอย

ที่จบการศึกษาดานการทองเที่ยวมาโดยตรง	บุคลากร

สายวิชาการจำานวนหนึ่งที่สอนอยูในหลักสูตรฯจะเปน 

อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาในศาสตรอื่นๆ	 เชน	การ

บริหารและจัดการธุรกิจ	 รวมถึงภาษาศาสตรซึ่งได 

พัฒนาตนเองเพิ่มเติมเพื่อรับผิดชอบการเรียนการสอน

ในดานการบรกิารและการทองเทีย่ว		ประกอบกบัอาจารย 

ขาดทักษะดานวิชาชีพ	 จึงสงผลใหการเรียนการสอน

มุงเนนทฤษฎีมากกวาการฝกปฎิบัติทักษะควบคูไป 

ดวยกัน	 งบประมาณสนับสนุนในการสงเสริมพัฒนา

ทักษะดานวิชาชีพและองคความรูดานการบริการและ

การทองเที่ยวที่ไมเพียงพอยังคงเปนอุปสรรคที่ทำาให 

อาจารยขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง	ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาของ	Dinh	Van	Dang	 (2007)	หัวขอ	

Rising	 the	 role	of	 tourism	 training	 institutions	 in	

Vietnam	 tourism	human	resource	development	ที่

พบวาการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวในระดับอุดม 

ศีกษาหรือแมแตระดับอาชีวศึกษาของเวียดนามเพิ่งมี 

การพัฒนาในชวงระยะเวลาไมถึง	20	ป	ดังนั้น	อาจารย 

ที่รับผิดชอบการเรียนการสอนดานการทองเที่ยว 

สวนใหญเปนอาจารยที่โอนยายมาจากสาขาวิชาอื่นๆ	

นอกจากนี้การวิจัยดานการทองเที่ยว	การรวบรวมผลิต 

ตำาราและเอกสารการสอน	 รวมถึงการพัฒนาความ

สามารถของอาจารยไมไดมกีารควบคมุและใหคำาแนะนำา 

อยางจรงิจงั	ปจจบุนัสถาบนัการศกึษาดานการทองเทีย่ว

มกีารเปดหลกัสตูรการสอนและอบรมจำานวนมาก	รวมถงึ 

มีการผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอนขึ้นมาใช	

แตยังขาดซึ่งมาตรฐานทั้งในดานเนื้อหาของรายวิชา	 

รวมถึงระดับความลึกซึ้งของเนื้อหา	ทำาใหเปนการยาก

ที่จะประเมินระดับความสามารถทักษะดานวิชาชีพ

หรือความสามารถในการจัดการของบัณฑิตที่จบจาก

หลักสูตร	 จะเห็นวาขอจำากัดของหลักสูตรที่สงผลตอ 

จดุออนประกอบดวยชองวางระหวางโปรแกรมการเรยีน

การสอนและสถานการณทีเ่ปนปจจบุนัของอตุสาหกรรม	

อุปกรณการฝกอบรมและสิ่งอำานวยความสะดวกตางๆ

มีไมเพียงพอ	และการคนควาวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 

ทางการทองเที่ยวยังไมตอบสนองตอความตองการ 

อยางแทจริง
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	 เปนที่นาสนใจวามหาวิทยาลัยแตละแหงจะ

พยายามออกแบบหลักสูตรใหมีความคลายคลึงกับ

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ	 ตอบสนองตอความ

ตองการของตลาดและสรางเอกลักษณใหหลักสูตรของ

ตน	 อธิบายไดวาการที่หลักสูตรมีความคลายคลึงกับ

หลกัสตูรของมหาวทิยาลยัอืน่ๆ	จะทำาใหภาพลกัษณของ

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดูมีความทันสมัย

และจะสามารถชวยใหมหาวิทยาลัยไดสวนแบงดาน 

การตลาดเพิ่มขึ้น	

	 นอกจากนี้ในแงการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 

จะเห็นวาถึงแมหลักสูตรฯ	 จะไดรับความนิยมจาก 

นกัศกึษาเปนอยางมากแตจำานวนบณัฑติทีจ่บการศกึษา

ตอปยังมีจำานวนไมเพียงพอหรืออยูในภาวะวิกฤตตอ 

การตอบสนองอุปสงคดานแรงงานในอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวของประเทศ	 ดังนั้น	 หากมีเคลื่อนยาย 

แรงงานฝมอืโดยเสรใีนกลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

ในป	ค.ศ.	2015	อาจจะทำาใหเกิดภาวะการขาดแคลน 

แรงงานฝมือภายในประเทศและอาจสงผลใหภาค

อุตสาหกรรมจางแรงงานฝมือจากประเทศสมาชิกอื่นๆ

ในอาเซยีนมาทดแทนมากขึน้ซึง่สงผลตอการรัว่ไหลของ

เงินตราตางประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 2. ความคิดเห็นตอขอตกลงยอมรับรวม

คุณสมบัตินักวิชาชีพแหงอาเซียน(ASEANMutual

Recognition Arrangement: MRA) และระดับ

สมรรถนะในการแขงขันและประกอบอาชีพในตาง

ประเทศของบัณฑิต

	 ถึงแมมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามจะมี

ความสนใจและใหความสำาคัญตอกำาหนดมาตรฐาน

นานาชาติอาเซียนสำาหรับหลักสูตรการบริการและการ

ทองเที่ยวเพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพดานการทองเที่ยว 

อาเซียนที่มีคุณภาพก็ตาม	แนวคิดนี้ก็ยากที่จะผลักดัน 

ใหเกดิเปนรปูธรรมดวยการศกึษาของประเทศเวยีดนาม

อยูภายใตการกำากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการและ

การฝกอบรมซึ่งมีหนาที่ในการกำาหนดหลักสูตรหลัก	

(Core	curriculum)	สำาหรับการศึกษาทั่วไป	พิจารณา

สาขาวิชาใหม	 กำาหนดกฎระเบียบในการสอบและ 

การกำาหนดปริญญา	 การควบคุมคุณภาพการเรียน 

การสอน	รวมถงึควบคมุการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั	

(UNESCO	2006	 ;	Runckel	2009)	และการผลักดัน

ใหเกิดหลักสูตรมาตรฐานของอาเซียนนาจะมีความยาก

ลำาบากในการปฎิบัติเชนกันเพราะประเทศเวียดนาม

มีจุดยืนที่ต างกันกับประเทศอื่นในอาเซียนทั้งใน

เรื่องปรัชญาการศึกษา	 การบริหารจัดการ	 การเมือง	

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม	 ซึ่งถาอาเซียนจะผลักดัน

ใหมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศ

เวียดนามปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ

มาตรฐานนานาชาติอาเซียนนั้นควรจะกำาหนดการจัด

การเปน	2	แบบคือ	1)	การถือปฎิบัติโดยวิธีบังคับ	ควรมี 

การแตงตั้งคณะกรรมการทำางานโดยเลือกกรรมการ

จากมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการ	 10	 อันดับแรก

ของอาเซียน	โดยใหกรรมการชุดนี้คิดกรอบมาตรฐาน

นานาชาติอาเซียนและหลักสูตรมาตรฐานของอาเซียน

และใหแตละประเทศสมาชิกอาเซียนนำาเสนอแนวคิด 

ดังกล าวต อกระทรวงศึกษาธิการของประเทศตน

พิจารณาและดำาเนินการผลักดันใหมีการถือปฎิบัติ 

ตอไป	 และ	 2)	 การถือปฎิบัติโดยความสมัครใจ	 คือ	

อาเซียนพยายามชี้ชวนใหมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึง 

ความสำาคัญของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับมาตรฐานนานาชาติอาเซียนและมี

หลักสูตรมาตรฐานอาเซียนและบรรจุรายวิชาบาง

รายวิชาจากหลักสูตรมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยสนใจ

ลงในหลักสูตรของตนและเพิ่มบริบทเนื้อหาของแตละ

ประเทศในการสอน	 เชน	บริบทของประเทศเวียดนาม	

หรือบริบทของประเทศไทย	รวมถึงรายวิชาการเรียนรู 

ขามวัฒนธรรมอาเซียน	(ASEAN	Culture)

	 สำาหรับแนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ

โดยเสรีจากประเทศเวียดนามที่จะถายเทไปที่ประเทศ

สิงคโปร	 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมากที่สุด

นั้นเปนเพราะประเทศเหลานี้มีนโยบายสงเสริมการ 

ทองเที่ยวที่ดี	 รัฐบาลใหการสงเสริมการพัฒนาการ 

ทองเทีย่วอยางจรงิจงั	อตุสาหกรรมการทองเทีย่วมอีตัรา

การเตบิโตสงูและการจางงานใหคาตอบแทนสงู	อยางไร 

ก็ตามแรงงานฝมือจากประเทศเวียดนามที่จะถายเท 

ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนนาจะมีอัตราที่ต่ำาดวย 

การทองเที่ยวในประเทศเวียดนามมีการเติบโตอยาง 

ตอเนื่องสงผลตอความตองการแรงงานจำานวนมากของ



	กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	2015:	ขอทาทายหลักสูตรการทองเที่ยวและการผลิตบุคลากรของประเทศเวียดนาม

อารีย	ถิรสัตยาพิทักษ
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ภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยว	ประกอบกับการเรียน 

การสอนของประเทศเวียดนามดานการจัดการการ

บริการและการทองเที่ยวยังตองปรับปรุงและนักศึกษา

ไมมีความรูและทักษะตางๆ	 เพียงพอตอการไปทำางาน 

ในตางประเทศนอกจากนี้การเรียนการสอนสวนใหญ

มุงเนนการเรยีนการสอนภาคทฤษฎแีละหลกัสตูรมุงเนน

ผลิตบัณฑิตไปเปนผูบริหารไมไดเนนทักษะการปฎิบัติ	

จึงสงผลใหการผลิตบัณฑิตของประเทศเวียดนามมี 

ขอจำากดัดานระดบัสมรรถนะในการแขงขนัและประกอบ

อาชีพ	 (Professional	 Competency)	 ในการแขงขัน 

ระดับนานาชาติ

 3.แนวทางทีเ่หมาะสมในการสรางความรวม

มือของสถาบันการศึกษาในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนเพื่อสรางความเขาใจอันดีและการแลก

เปลี่ยนทางวิชาการรวมกัน

	 การสรางความรวมมือของสถาบันการศึกษาใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสรางความเขาใจอันดี

และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการควรไดรับความรวมมือ 

ชวยเหลือจากภาคีที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ทั้งทางตรงและทางออม	 เชน	มหาวิทยาลัย	กระทรวง

ศึกษาธิการและการฝกอบรม	 ภาครัฐบาลและภาค

ธุรกิจการบริการและการทองเที่ยวของประเทศสมาชิก

อาเซียนโดยมีแนวทางดังนี้

	 1.	รฐับาลของประเทศสมาชกิอาเซยีนควรสงเสรมิ 

ความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลยัในอาเซยีนในทกุดาน 

รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการสรางเครือขาย

และพันธมิตรทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนดาน 

วิชาการอยางจริงจัง

	 2.	 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิก 

อาเซียนควรรวมมือกันผลักดันใหมีการสรางเครือขาย

และพันธมิตรทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยในระดับ

ภูมิภาคอาเซียนอยางจริงจัง

	 3.	มหาวิทยาลัยในอาเซียนควรสรางศูนยขอมูล

และเว็บไซตที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายและพันธมิตร

ทางวิชาการรวมกัน

	 4.	มหาวทิยาลยัในอาเซยีนควรเพิม่ความรวมมอื

ในการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ	การจัดประชุมวิชาการ	

สัมมนาและการทำาวิจัยรวมกันระหวางผู ทรงคุณวุฒิ 

ดานการทองเทีย่ว	อาจารยและนกัศกึษาระหวางสถาบนั

ในอาเซียน

	 5.	 อาเซียนควรมีการกำาหนดเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรการจัดการการบริการและการทองเที่ยวเพื่อ

สนับสนุนใหการแลกเปลี่ยนดานวิชาการเปนไปอยางมี

คุณภาพและมีบรรทัดฐานเดียวกัน

สรุป

 ความสำาเรจ็ของกลุมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน

นั้นขึ้นอยูกับการลดชองวางของระดับการพัฒนา	และ

การชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหประเทศสมาชิกใน

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมี

โอกาสเขารวมในกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ

มหภาคของอาเซียน	 แมวาความแตกตางระหวาง

ประเทศสมาชิกทั้งในระดับประชาชน	 ภาคการศึกษา

และภาคธุรกิจยังคงเปนอุปสรรคในการสรางความ 

เทาเทียมใหเกิดขึ้นไดก็ตาม	การใหการสนับสนุนและ

แลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของความจริงใจและจริงจัง 

ดานการเงิน	 การลงทุนและการศึกษายอมเสริมสราง 

ขีดความสามารถในการแขงขันใหกับอาเซียนและ

สรางใหอาเซียนเปนศูนยกลางภายในภูมิภาคที่มี 

แตความเขาใจอันดีตอกัน
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บทคัดยอ

	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑที่เหมาะสมตอคนตาบอด	 เนื่องจาก 

ความพิการทางสายตาทำาใหคนตาบอดขาดโอกาสทางการรับรูจากแหลงเรียนรูตางๆ	 การสรางวัตถุจำาลองทาง 

พิพิธภัณฑที่สามารถถายทอดความรูสูคนตาบอดไดอยางมีประสิทธิภาพ	 จึงเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถทำาให 

เดก็ตาบอดไดรบัการเรยีนรูจากการสมัผสัดวยตนเอง	กลุมตวัอยางทีศ่กึษาประกอบดวย	3	กลุมคอื	นกัเรยีนทีต่าบอดสนทิ	 

ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ	 จ.สงขลา	จำานวน	12	คน	ผูปกครองจำานวน	12	คน	และ 

ครูประจำาชั้น	จำานวน	3	คน	เครื่องมือที่ใชประกอบดวยแบบสัมภาษณผูปกครองและครูประจำาชั้น	แบบทดสอบกอน 

และหลังการสรางวัตถุจำาลองสำาหรับเด็กตาบอด	ในสวนของเด็กไดทำาการศึกษาการสัมผัสรับรูตอวัตถุที่คนตาบอดใช 

ในชีวิตประจำาวัน	นำามาเปนพื้นฐานในการทดสอบ	การสัมผัสรับรูจากวัตถุที่มีพื้นผิว	ขนาด	รูปทรง	และลักษณะตางๆ	

ทีส่งผลตอการรบัรูทางการสมัผสัของคนตาบอด		อนันำาไปสูการคนหาลกัษณะทีเ่หมาะสมตอการสรางวตัถจุำาลองทาง

พพิธิภณัฑของคนตาบอดผลการศกึษาพบวา	วตัถจุำาลองทีด่ตีอการสมัผสัรบัรูของคนตาบอด	ควรมรีปูทรงหรอืลกัษณะ

เฉพาะของวตัถ	ุขนาดทีเ่หมาะสม		มลีกัษณะเสมอืนจรงิ	มคีวามปลอดภยั	และคงทน	นอกจากนีค้วรมอีงคประกอบอืน่ๆ	

ที่สามารถเปนสื่อในการชวยเสริมความเขาใจใหแกคนตาบอดได	เชน	อักษรเบรลลและการบอกเลาเรื่องราวประกอบ

การสมัผสัรบัรู	สามารถชวยในเดก็ตาบอดคาดเดาตอสิง่ทีส่มัผสั	ซึง่เปนการเพิม่ศกัยภาพการรบัรูไดชดัเจนมากยิง่ขึน้	

คำาสำาคัญ:				1.	คนตาบอด.			2.	การจำาลองวัตถุทางพิพิธภัณฑ.				3.	โรงเรียนคนตาบอดธรรมสากล	สงขลา.
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Abstract   

 The	objective	of	this	research	is	to	create	replicas	of	museum	objects	that	are	suitable	for	the	blind.	

Because	the	blind	often	have	few	opportunities	to	learn	at	conventional	learning	centers,	using	replicas	of	

museum	objects	to	enable	blind	students	to	learn	by	touch	is	a	way	to	enhance	their	learning	potential.																																																																																																																							

	 The	samples	consisted	of	3	groups;	12	blind	students	from	Dhamma	Sakon	School	in	Hadyai,	Songkla	

Province,	guardians	and	class	instructors.	The	instruments	used	were	an	interview	guideline	for	the	guardians	

and	class	instructors,	and	pre	and	post	tests	for	the	blind	students.		The	reactions	of	the	students	to	replicas	of	

objects	of	daily	life	were	observed	and	data	from	these	observations	were	used	to	develop	a	test	to	determine	

suitable	characteristics	for	the	production	of	the	museum	replicas.	The	results	indicate	that	good	replicas	

to	facilitate	learning	for	the	blind	should	possess	the	following	features:	are	of	a	suitable	size,	resemble	the

real	object,	are	safe	to	handle	and	durable.	Furthermore,	besides	the	use	of	touch,	other	learning	methods	

are	desirable	such	as	descriptions	in	Braille,	and	explanation	by	using	a	story	telling	technique	which	can	

enable	the	student	to	guess	the	object	more	easily	and	accurately.

Keywords:					1.	The	blind.			2.	Replica	museum	objects.			3.Dhamma	Sakon	School	at	Songkla	Province.
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บทนำา

	 โดยปกติแลวมนุษยนั้นอาศัยสายตาเปนชอง

ทางการรับรู สภาพความเปนไปตางๆ	 กวา	 80%	

(มณเฑียร	 บุญตัน	 2539)	 ตาจึงเปนชองทางการรับรู 

ที่ดีที่สุดในการมองเห็นภาพ	แสง	สี	สำาหรับในโลกของ

ความมืด	 หรือในโลกของความเลือนราง	 ความพิการ

ทางการมองเห็น	 ถือเปนประเภทของความพิการที่

สามารถรับรูทุกสิ่งรอบตัวไดนอยกวาคนพิการประเภท

อื่นๆ	ทำาใหสภาพแวดลอมรอบตัวของคนตาบอดเปน 

สิง่ทีไ่มชดัเจนและไมมรีปูลกัษณอนัถกูตองแมนยำา	ทกุสิง่ 

ถูกมองดวยประสาทสัมผัสของหู	จมูก	ลิ้น	ผิวหนัง	แทน

การรับรูทางสายตา	ซึ่งในการรับรูของแตละบุคคล	จะมี

ความสามารถทีแ่ตกตางกนัไปตามประสบการณเดมิและ

สภาพอวัยวะสัมผัสที่มีความสมบูรณแตกตางกัน		

	 การเรียนรู เปนสวนสำาคัญยิ่งในการสงเสริม

ศักยภาพการรับรูที่ดีสำาหรับคนตาบอด	 ทั้งการศึกษา

จากแหลงเรียนรูตามธรรมชาติ	สถานศึกษา	พิพิธภัณฑ	

สถานทีท่องเทีย่ว	เทคโนโลยแีละประสบการณรอบๆ	ตวั	

ปจจุบันแหลงเรียนรูตางๆ	มักมุงเนนเฉพาะเอื้ออำานวย

ตอบคุคลปกตทิัว่ไปเปนหลกั	อนัสงผลใหผูพกิารจำานวน

มาก	ขาดโอกาสทีเ่ทาเทยีมกบับคุคลอืน่ในสงัคมเดยีวกนั	

การสรางโอกาสใหผูพิการไดมีสื่อและแหลงการเรียนรู 

ที่มีคุณภาพ	 จึงเปนชองทางที่จะพัฒนาคุณภาพของ

ผูพิการใหดีขึ้นได	 (ณภัทร	 เฉลิมชุติปภา	 2553)	 ซึ่ง 

ทุกวันนี้พิพิธภัณฑหลายแหงได มีการพัฒนาการ

ออกแบบอาคารและนิทรรศการ	 เพื่ออำานวยความ

สะดวกใหแกผูพิการ	ซึ่งผูพิการในแตละประเภท	จะมี 

ความสามารถในการศกึษารบัรูไดแตกตางกนั	โดยเฉพาะ 

อยางยิง่คนตาบอด	ซึง่ไมสามารถรบัรูไดจากการมองเหน็	 

จึงเป นอุปสรรคที่สำาคัญตอการเข าชมพิพิธภัณฑ	 

คนตาบอด	 มักขาดโอกาสในการไดศึกษาความรูจาก

พพิธิภณัฑ	อนัเปนคลงัความรู	คลงัสมบตั	ิทีร่วบรวมวตัถ ุ

และเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร	คณุคาของศลิปวฒันธรรม 

ไวอยางครบถวน	 แตดวยความที่วัตถุในพิพิธภัณฑ 

เปนวัตถุที่มีคุณคาทางจิตใจ	และประเมินคาเปนราคา

มิได	 วัตถุในพิพิธภัณฑจึงถูกปดกั้นการสัมผัสเพราะ

การสัมผัสอาจทำาใหวัตถุเกิดการชำารุด	 เสียหายได	การ

รับรู และการเรียนรู สำาหรับคนตาบอด	 จึงตองจำากัด

ไวเพียงการรับรูทางการฟง	การดมกลิ่น	ซึ่งทำาใหการ 

เขาชมพิพิธภัณฑสำาหรับคนตาบอด	ไมไดรับความรูที่

ชัดเจน

	 ดังนั้น	 การใหความสำาคัญในการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการรับรูสัมผัสวัตถุ	จะเปนประโยชนอยางมาก 

สำาหรับคนตาบอด	เพราะการสัมผัสนั้น	ไมวาจะเปนการ

ลูบคลำา	 พื้นผิวของวัตถุ	 การดมกลิ่น	 การฟงเสียง

บรรยากาศ	หรือการรับรูเกี่ยวกับรสชาติ	ลวนสามารถ 

สรางประสบการณใหมๆ 	ซึง่ในการรบัรูทีถ่กูตอง	สามารถ 

เปนสวนที่ชี้นำาใหคนตาบอดนำาไปใชในการดำาเนิน 

ชีวิตได	 ผู ที่สรางความเขาใจใหแกคนตาบอดหรือ 

ผู สรางสื่อเพื่อผู พิการ	 จำาตองมีความรู พื้นฐานของ 

ความพิการนั้นๆ	และมีการศึกษาการสรางวัตถุจำาลองที่ 

ถูกตองเหมาะสม	 เพื่อใหคนตาบอดสามารถสราง 

ภาพเสมือนของวัตถุจริงขึ้นไดในสมอง	 อันสงผลให 

คนตาบอดสามารถใชชีวิตทามกลางสิ่งแวดลอมรอบตัว

ไดอยางมีศักยภาพเพียงพอ	 เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป

ในสังคม



แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 แนวคิดจิตวิทยาการสัมผัสและรับรู	 	มนุษย

เราเกิดความรูสึกจากการสัมผัส	(Sensation)	โดยอาศัย

อวัยวะสัมผัสทั้ง	5	คือ	ตา		หู	ลิ้น	จมูก	ผิวหนัง	เนื่องจาก

คนตาบอดขาดประสาททางสายตา	การฝกใหใชประสาท

สัมผัสสวนที่เหลือจึงเปนประโยชนตอคนตาบอดมาก 

ยิง่ขึน้	ซึง่สวุมิล	อดุมพริยิะศกัย	(2537	:	16-31)	กลาวถงึ

ประสาทสัมผัสสวนที่เหลือ	เชน	หู		เปนประสาทสัมผัสที่

คนตาบอดใชรบัรูไดไกลมาก		การฟงจะทำาใหคนตาบอด

มองเห็น	กำาหนดทิศทาง	ระยะทางและรูถึงสภาพที่ตั้ง

ของบริเวณนั้นๆ	ได	จมูกใชในการไดกลิ่น	ซึ่งชวยให 

คนตาบอดเกิดความจำา	และรูจักของนั้นที่เกี่ยวของใน

ชีวิตประจำาวัน	 ลิ้นใชในการชิมรส	ควรฝกในเรื่องของ

ความแตกตางของรสชาติ	 อาหารแบบใดกินได	 หรือ 

แบบใด	เนาเสีย	หามกิน	กายคือการสัมผัสดวยผิวหนัง	

หรือการสัมผัสแตะตอง	ทำาใหคนตาบอดไดความรูทาง 

รูปธรรม	 ดังนั้น	 การสัมผัสจึงเปนชองทางหนึ่งของ 

การเรียนรูของคนบอด	 	 	 	
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	 แนวคิดการรับรู และความคิดรวบยอดในการ

ศึกษารูปแบบความคิดรวบยอดของเด็กตาบอดและ 

เด็กที่ตาปกติพบวา	 เด็กตาบอดมีรูปแบบการคิดซึ่ง 

เรียกวา	 Global	 cognitive	 style	 คือการคิดรวมๆ	

ไมสามารถรับรูในสวนที่ละเอียดได	 สวนเด็กที่มีการ

เห็นปกตินั้น	 รูปแบบการคิดจะเปนแบบ	 Articulated	

cognitive	 style	ซึ่งเปนการคิดอยางละเอียด	 ในขณะ

เดียวกัน	ไดมีการทดลองการแยกแยะสิ่งของ	พบวาถา

เด็กตาบอดไดรับการฝกฝนเพิ่มมากขึ้น	ความสามารถ

ในการแยกแยะสิง่ของจะไมแตกตางจากเดก็ทีม่กีารเหน็

ปกติ	การรับรูแตละประเภทมีผลตอพัฒนาการของเด็ก

เปนอยางมากโดยเฉพาะการสัมผัสดวยมือ	การสังเกต

จะตองเคลื่อนมือไปตามรูปรางของวัตถุในทุกๆ	 สวน

ของวัตถุเปนการนำาสวนตางๆ	 ของวัตถุที่สังเกตได 

มาประกอบขึ้นภายในใจ	 (ชูชีพ	 ออนโคกสูง	 2527	 :	 

115-116)

	 เยาวนาถ	นรินทรสรศักดิ์	(2548)	ไดทำาการวิจัย 

ที่เกี่ยวของการผลิตหุนจำาลองตนแบบเพื่อฝกทักษะ

การรับสัมผัสสำาหรับเด็กตาบอด	โดยใหเด็กตาบอดได 

สัมผัสกับวัสดุที่มีพื้นผิวตางๆ	ตามที่ผูวิจัยไดออกแบบ

ไว	 เชน	นำาลูกปดเปลือกหอยมาใสลงในกลองไมเล็กๆ	

แทนลักษณะที่ขรุขระใชโฟมนูนและสติ๊กเกอรนูนแทน

ลักษณะผิวนูน	ลักษณะงานวิจัยของเยาวนาถ	นรินทร 

สรศักดิ์	 เปนทดสอบการจำาแนกและการเปรียบเทียบ

คุณลักษณะของพื้นผิวสัมผัส	 ในขณะที่งานวิจัยของ

ผูวิจัยศึกษาในเรื่องพื้นผิวของวัตถุเชนกัน	แตแตกตาง 

กันเพราะผู วิจัยเนนการศึกษาถึงจินตภาพที่เกิดขึ้น 

ภายหลังจากการไดสัมผัสกับวัตถุที่มีพื้นผิวตางๆ	ของ

เด็กตาบอด	 ซึ่งพบวา	 พื้นผิวเปนสวนประกอบหนึ่งที่

สำาคัญในลักษณะของวัตถุจำาลองซึ่งสามารถประมวล

ผลจากการสัมผัสเปนภาพภายในความคิดได

	 Urosevic	and	Cross	(2003	:	47-48)	ไดกลาวถงึ 

การสรางสรรคของเลนเพือ่การศกึษาและกจิกรรมตางๆ	

ของเด็กตาบอดระดับปฐมวัยวา	 ในการเรียนรูและฝก

ทักษะรับสัมผัสควรมีพื้นผิว	 6-10	 ชนิด	 ที่เหมาะสม		

เชนเดียวกับผูวิจัยที่ไดพิจารณาเลือกพื้นผิวสัมผัสที่ 

คดิวามคีวามเหมาะสมสำาหรบัใชในการสรางวตัถจุำาลอง

เพื่อฝกทักษะการรับรูสัมผัสพบวา	 เด็กตาบอดสามารถ

รับสัมผัสไดดีตอวัตถุที่มีพื้นผิว	นูน	ต่ำา	หยาบ	ขรุขระ	

เรียบ	ละเอียด	ความแข็ง	นุม	ลักษณะที่มีความแตกตาง 

กันจะทำาใหเด็กตาบอดไดฝกการแยกสัมผัสไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ

วิธีวิทยา

	 ในการศึกษาครั้งนี้ไดแบงกลุมเปาหมายในการ

ศึกษาออกเปน	3	กลุมไดแก	

	 1.)	 กลุมนกัเรยีน	คดัเลอืกจากเดก็นกัเรยีนระดบั

ประถมศึกษาตอนตนจำานวน	 12	 คน	 ที่ตาบอดสนิท 

มาตั้งแตแรกเกิด	 โดยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่	1-3		

	 2.)	กลุมผูปกครอง	 ซึ่งเปนผูดูแลหลักของเด็ก

ตาบอดทั้ง	12	คน	มีทั้งที่มีฐานะเปนพอ	แม	ลุง	ปา	นา	

พี	่หรอืบางคนกม็ผีูอปุถมัภเปนผูปกครอง	โดยเกบ็ขอมลู

ใน	2	ประเด็น	คือ	พฤติกรรมกอนและหลังเขาโรงเรียน	

	 3.)	ครปูระจำาชัน้	เปนบคุคลทีค่ลกุคลแีละใกลชดิ

กบัเดก็มากทีส่ดุ	จงึเลอืกสมัภาษณครปูระจำาชัน้ของเดก็

ตาบอดทีเ่ปนกลุมเปาหมาย	จำานวน	4	คน	เกีย่วกบัหนาที ่

ของครูในการดูแลเด็กตาบอด	 และการฝกการเรียนรู 

ของเด็ก

	 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั	แบงออกเปน	2	ประเภท 

คอื		แบบสมัภาษณ	และแบบทดสอบ โดยแบบสมัภาษณ

แบงออกเปนแบบสัมภาษณครูผูสอน	ผูปกครอง	ซึ่งมี 

เนื้อหาเกี่ยวกับ	ประวัติการศึกษาการ	 เรียนรูของเด็ก	 

การทำากิจวัตรประจำาวัน	และพฤติกรรมของเด็กตาบอด	 

และแบบสัมภาษณเด็กตาบอดซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 

ประวัติสวนตัว	 การฝกใชประสาทสัมผัสในการรับรู 	 

สวนแบบทดสอบจะเปนแบบทดสอบกอน	และหลังการ 

สรางวัตถุจำาลอง	 ซึ่งทดสอบเกี่ยวกับลักษณะ	 ขนาด	 

รูปราง	 รูปทรง	 และลวดลายของวัตถุที่เด็กตาบอด 

สามารถสัมผัสรับรูไดดีที่สุด	 จากนั้นนำาขอมูลที่ไดมา 

สรางวัตถุจำาลอง	 วิเคราะหถึงปญหา	 อุปสรรคและ 

ขอเสนอแนะในการสรางวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑที่

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำาหรับคนตาบอด



การจำาลองวัตถุทางพิพิธภัณฑสำาหรับคนตาบอด

ธีรอาภา		บุญจันทร,	เสาวภา	พรสิริพงษ	และขวัญจิต	ศศิวงศาโรจน
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 แบบทดสอบหลังการสรางวัตถุจำาลอง	ทดสอบ

โดยใหเด็กตาบอดสัมผัสกับวัตถุจำาลองจำานวน	 2	 ชุด	 

ชดุแรก	วตัถจุำาลองภาพนนูต่ำาทีบ่อกเลาเรือ่งราวเกีย่วกบั

วิถีชีวิตของคนเลี้ยงวัวและวัวชน	ชุดที่สอง	วัตถุจำาลอง

ที่มีลักษณะลอยตัว	 ใชวัสดุที่ใหผิวสัมผัสเสมือนวัวชน

จริง	ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน	3	ครั้ง	คือ	การทดสอบ

ครั้งที่ 1ทดสอบกับเด็กตาบอดโดยใหสัมผัสกับวัตถุ

จำาลองเพือ่ทราบถงึสมัผัสรบัรูของเดก็ตาบอดวามคีวาม

เขาใจตอวัตถุจำาลองที่ไดสัมผัสอยางไร	 การทดสอบ

ครัง้ที ่2	บอกเลาเรือ่งราวและลกัษณะของวตัถจุำาลองโดย

ใชเสยีงพดูบรรยายกอนทีจ่ะใหเดก็ตาบอดสมัผสัอกีครัง้	

เพื่อใหทราบวาการรับรูสัมผัสดานอื่นๆ	เชน	การไดยิน	

จะสามารถชวยเสริมสรางจินตภาพและเรื่องราวของ 

วัวชนใหเกิดขึ้นในความคิดของเด็กตาบอดไดมากนอย

เพียงใด	การทดสอบครั้งที่ 3 ใหเด็กตาบอดอานอักษร

เบรลล	ประกอบการสัมผัสวัตถุจำาลอง	 เพื่อใหทราบวา

สื่อตางๆ	จะสามารถชวยใหเด็กตาบอดเกิดความเขาใจ 

เพิ่มเติมจากสิ่งที่ไดสัมผัสรับรู จากการสัมผัสดวยมือ	 

การสัมผัสทางการฟงเสียง	ไดมากนอยเพียงใด	จากนั้น 

ไดนำาผลการทดสอบทั้งหมดมาวิเคราะหถึงปญหา	 

อุปสรรคและขอเสนอแนะในการสรางวัตถุจำาลองทาง

พิพิธภัณฑที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำาหรับคน 

ตาบอดตอไป	 	 	 	

 

ผลการวิจัย    

	 ในการทดสอบผูวิจัยไดใชเกณฑการใหคะแนน

ตามความเขาใจในการรับรูตอวัตถุชิ้นตางๆ	ออกเปน	 

3	 เกณฑ	 ไดแก	ดีมาก	=	3	คะแนน	 	ปานกลาง	=	2	

คะแนน	 	นอย	=	1	คะแนน	 	ผลการทดสอบกอนการ 

สรางวัตถุจำาลองครั้งที่	1	พบวาเด็กตาบอด	ทั้ง	12	คน	

ไดคะแนนความเขาใจและการรับรูตอวัตถุที่ไดสัมผัส

ตุกตามากที่สุด	รวม	17	คะแนน	เพราะมีลักษณะเดนที่

ชัดเจน	ไมซับซอน	และเปนวัตถุที่มีลักษณะเฉพาะของ

ความเปนตุกตา	ขนาด	และรายละเอยีดของวตัถไุมใหญ 

หรอืเลก็จนเกนิไป	ขนาดพอดกีบัขนาดมอืของเดก็	อกีทัง้

ยังเปนวัตถุที่เด็กสวนใหญเคยไดสัมผัสมากอน	ผลการ

ทดสอบกอนการสรางวตัถจุำาลองครัง้ที	่2	พบวา	นกัเรยีน

ตาบอดใหคะแนนรปูหลอปนูปนชางไทยตวัที	่1	มากกวา

ตัวที่	2	เพราะมีลักษณะเดนเฉพาะตัวของชาง	ที่ชัดเจน	

เชน	งาชาง	ลำาตัวที่อวน	ใบหูที่ใหญ	ทำาใหเด็กตาบอด

สามารถบอกไดทันทีวาสิ่งที่ไดสัมผัสนั้นคืออะไร	 แต 

รปูทรงทีป่ระกอบดวยลวดลายมากเกนิไปอาจทำาใหเกดิ

ความสับสนในความคิดและจินตภาพของเด็กตาบอด	

 การทดสอบการสัมผัสรับรูจากวัตถุจำาลองที่

สรางขึน้ทดสอบโดยใหเดก็ตาบอดสมัผสักบัวตัถจุำาลอง

จำานวน	2	ชุด	ซึ่งแบงการทดสอบออกเปน	3	ครั้ง	ไดผล

การทดสอบดังนี้	 	 	 	 	

	 การทดสอบครั้งที่	 1	ทดสอบการสัมผัสรับรูกับ 

เด็กตาบอดโดยใชวัตถุจำาลองชุดเดียวกัน	 พบวาเด็ก

ตาบอดสามารถอธิบายถึงลักษณะของวัตถุจำาลองชุด 

การทดสอบครั้งที่ 1 ใหเด็กสัมผัสวัตถุ 3 ชิ้น

ที่มีลักษณะและขนาดตางกัน

การทดสอบครั้งที่ 2 ใหเด็กตาบอดสัมผัสรูปหลอ

ปูนปลาสเตอร รูปชางไทยที่มีรายละเอียดแตกตางกัน
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ที	่1	ไดนอย	เพราะลกัษณะของภาพ	มคีวามซบัซอน	ถงึ

แมภาพจะถูกลดทอนจากความเปนจริงไปบางสวนแลว 

ก็ตาม	ลักษณะผิวสัมผัสไมไดแยกลักษณะเอกลักษณ 

ทีช่ดัเจนของสิง่ทีป่รากฏในภาพ	จงึทำาใหเดก็ไมสามารถ

จนิตภาพถงึสิง่ทีผู่วจิยันำาเสนอไดดเีทาทีค่วร	แบบจำาลอง

ชดุที	่	2	เดก็ตาบอดทัง้	12	คน	สามารถอธบิายและเขาใจ 

ในลักษณะของวัวชนไดอยางถูกตองชัดเจน	คนที่เคย

สัมผัสวัวหรือวัวชนมากอนจะจินตภาพถึงสิ่งที่ไดสัมผัส

ไดอยางรวดเร็ว	วองไว	ในขณะที่เด็กซึ่งไมเคยไดสัมผัส

วัวหรือวัวชนมากอนจะใชเวลาในการศึกษาลักษณะ

ของวัวชนนานกวาคนที่เคยมีประสบการณมากอน	การ

ทดสอบครั้งที่	2	ผูวิจัยชวยเลาเรื่องราวประกอบ	พบวา

การใชเสียงชวยสื่อใหเด็กตาบอดเขาใจมากขึ้น	 เด็ก

ตาบอดทัง้	12	คน	สามารถรบัรูสมัผสั	ไดดกีวา	การใชมอื

สัมผัสวัตถุจำาลองดวยตนเอง	การชวยประคองมือของ

เดก็ในขณะทีอ่ธบิายภาพใหเดก็ฟงไปดวย	จะชวยใหเดก็

สามารถจบัวตัถตุางๆ	ไดถกูทศิทางมากขึน้	การทดสอบ 

ครั้งที่	3	ใหเด็กตาบอดทั้ง	12	คน	ไดอานอักษรเบรลล 

ประกอบการสัมผัสวัตถุจำาลอง	พบวา	เด็กตาบอด	5	คน	 

ใน	 12	 คน	 สามารถอานอักษรเบรลลได	 ซึ่งการอาน 

อักษรเบรลลชวยใหเด็กตาบอดสามารถคาดเดาไดวา

ในสวนที่ไดสัมผัสจับตองนั้นเปนภาพของอะไร	อักษร

เบรลลจะชวยใหภาพในจินตนาการของเด็กชัดเจนขึ้น

อภิปรายผล

	 ลักษณะวัตถุจำาลองที่เหมาะสมตอการสัมผัส 

รับรูของเด็กตาบอด	ควรมีลักษณะดังนี้

	 1.	 ขนาดที่เหมาะสม	งายตอการจับตองสัมผัส

วัตถุของเด็ก	 ขนาดของวัตถุตองไมใหญหรือเล็กจน

เกินไป	 ขนาดที่เล็กเกินไปทำาใหสัมผัสถึงลวดลายบน 

วัตถุไดมาก	 จนอาจกอใหเกิดความสับสนในการ 

ประมวลผลวาสิ่งนั้นคืออะไร	 แตถาวัตถุมีขนาดใหญ 

จนเกินไป	พื้นที่ในการสัมผัสมาก	ก็จะทำาใหยากแกการ 

สัมผัสสวนตางๆ	ของวัตถุไดครบถวน

	 2.	 รูปทรงต างๆ	 ที่สร างขึ้นควรลดทอน 

รายละเอียดลงจากความเปนจริง	แตตองมีความชัดเจน

ในสวนของลักษณะเฉพาะของวัตถุ	 เพื่อไมกอใหเกิด

การสบัสนในกระบวนการสรางจนิตภาพของเดก็ตาบอด	

เชน	 ตนไม	 ควรประกอบไปดวย	 พุมไม	 กิ่งไม	 และ 

รากไม	 ใบไมที่มีมากทับซอนกัน	อาจไมจำาเปนเพราะ	

รายละเอียดที่มีมากหรือนอยจนเกินไป	อาจทำาใหการ

รับรูสัมผัสของเด็กคาดเคลื่อนได

	 3.	 คำาอธิบายประกอบวัตถุจำาลอง	วัตถุจำาลองที่ 

สรางขึ้นควรมีอักษรเบรลล	 หรือมีเสียงในการอธิบาย

ประกอบ	เพื่อทำาใหเด็กตาบอดไดรับรูอยางชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น

	 4.	 วัตถุที่เปนสิ่งเดียวกัน	การสรางวัตถุจำาลอง

ที่เปนภาพเรื่องราว	 โดยมีวัตถุสิ่งเดียวกันซ้ำาในภาพ	

ควรสรางใหมีลักษณะเหมือนกัน	เชน	วัว	1	ตัว	ใน	เรื่อง

เดียวกัน	ควรมีลักษณะที่เหมือนกันตลอดทั้งเรื่อง	 เพื่อ

แบบจำาลองที่ 1

แบบจำาลองที่ 2
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ปองกันการเกิดความสับสนตอตัวละครในเรื่องราวนั้นๆ

	 5.	 การใชวัสดุที่มีลักษณะเสมือนจริง	 ในการ 

สรางวัตถุจำาลองควรเลือกใชวัสดุที่มีลักษณะเสมือนจริง		

เพราะลักษณะความนุม	แข็ง	เย็น	แหลม	ความถูกตอง

ของรูปทรง	ลักษณะเดนตางๆ	ของความเปนวัตถุชิ้น 

นั้นๆ	ควรสรางใหชัดเจน	 เพราะจะชวยใหการคาดเดา	

หรือการวิเคราะหวัตถุที่ไดจับตองสัมผัสนั้นเปนไปได 

งายขึ้น	

	 6.	 การใชวัสดุที่มีความปลอดภัย	 	 ในการสราง

วัตถุจำาลองควรที่เลือกวัสดุที่มีความปลอดภัย	 และ 

มีความคงทน	เพราะเด็กตาบอดจะใชวิธีการสัมผัสโดย

การหยิบจับ	เคาะ	ยกขึ้นฟง	ดมกลิ่น	เพื่อชวยประมวล

ผลในการหาคำาตอบ			ดงันัน้วตัถทุีน่ำามาสรางวตัถจุำาลอง	 

จึงตองแตกหักยาก	 แข็งแรง	 และปราศจากสารพิษ	 

ไมมีมุม	 เหลี่ยม	คม	หรือวัตถุที่ยื่นออกมาอันกอใหเกิด

อันตรายตอเด็ก

ขอเสนอแนะในการวิจัย

	 1.	 ในการจัดทำาวัตถุจำาลองหรือนิทรรศการ

สำาหรับคนตาบอด	 ผู จัดทำาตองเขาใจธรรมชาติของ

ผูพกิารอยางลกึซึง้		ผูวจิยัตองแบงแยกประสบการณเดมิ

ออกจากประสบการณใหม	 ตองทำาความคิดใหเปนดั่ง

แกวเปลา	โดยนึกไปวา	 เราไมเคยเห็นหรือสัมผัสสิ่งนั้น

มากอน	 เราจะรับรูอะไรไดบางจากสิ่งที่เราสัมผัสนั้น	

สิ่งเหลานี้จะทำาใหผูวิจัยสามารถเขาถึงความพิการทาง

สายตา	อันสงผลใหผูวิจัยสามารถนำาไปประยุกตใชกับ

การสรางสื่อจำาลองเพื่อสรางจินตภาพในกับคนตาบอด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

	 2.	 วัตถุที่นำามาจัดแสดงควรเปนวัตถุจำาลองที่

ผูเขาชมสามารถสัมผัสจับตองได	อาจมีเสียงหรืออักษร

เบรลลอธิบายประกอบขณะสัมผัสวัตถุชิ้นนั้นๆ	 และ

ควรจัดเตรียมสื่อ	อุปกรณไวสำารองแกผูพิการ	เชน	การ

สื่อความหมายจากภาพ	หรือ	สื่อเรื่องเลาตางๆ	มีเลนส 

ขยายไวรองรับสำาหรับผู ที่มีอาการตาบอดเลือนลาง	 

มีเสียงบรรยายภาพสำาหรับคนตาบอดสนิท		

	 3.	 พิพิธภัณฑควรมีสิ่งอำานวยความสะดวก

ใหแกผูพิการประเภทตางๆ	 เชน	ภายในอาคาร	ควรมี

ทางลาดชันสำาหรับรถเข็นผูพิการ	 พิพิธภัณฑควรจัด

ทำาแผนที่การเขาชมพิพิธภัณฑ	 ไวรองรับความพิการ

ตางๆ	เชน	แผนทีส่ำาหรบัคนตาบอด	ควรมภีาพนนูแสดง

แผนผังการเดินชมนิทรรศการ	อาจมีเทปเสียง	อธิบาย

เสนทางการเดินชมนิทรรศการ	 และภายในหองนั้นๆ	 

เปนนิทรรศการที่เกี่ยวกับอะไร	 เปนตน	 สิ่งเหลานี้จะ

ทำาใหคนพิการสามารถเขาชมนิทรรศการและไดเรียนรู 

สิ่งตางๆไดดวยตนเอง

	 4.	 พิพิธภัณฑควรทำาแบบสอบถามไวรองรับ

ความคิดเห็นจากผูพิการประเภทตางๆ	ใหมีสิทธิในการ

เสนอแนะ	เชนเดียวกับคนสายตาปกติ	 เพื่อพิพิธภัณฑ 

สามารถนำาข อแนะนำาต างๆ	 ไปพัฒนาในการจัด

นิทรรศการเพื่อตอบสนองความตองการใหกับผูเขาชม

ทุกกลุมตอไป	

ขอเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งตอไป

	 1.	 ในขัน้ตอนการทดสอบการรบัสมัผสัจากวตัถุ

จำาลองที่สรางขึ้น	 ควรทดสอบการสัมผัสการรับรูจาก 

กลุ มผู เขาชมทั้งคนที่ตาบอดและคนที่มีสายตาปกติ	 

เพื่อจะไดทราบผลการวิจัยที่สามารถตอบสนองและ 

รับฟงปญหาจากผูเขาชมไดอยางชัดเจน

	 2.	 ในการสรางวัตถุจำาลองทางพิพิธภัณฑ	ควร 

นำาเทคโนยีที่ทันสมัยมาประยุกตใช	 เชนการสรางสื่อ

มลัตมิเีดยี	หรอืสือ่ผสม	ใหเปนภาพ		3		มติ	ิ	อาจเปนภาพนิง่ 

หรือเคลื่อนไหวก็ได	 เพื่อใหสามารถชมภาพวัตถุได 

ทกุทาง		อาจมเีสยีงคำาบรรยายประกอบหรอืเปนวดีทิศัน 

สั้นๆ	 เพื่อใหผูชมที่ไมสามารถมองเห็น	ไดใชสัมผัสอื่น

แทนการใชตามอง
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บทคัดยอ

 การวิจัยเรื่อง	 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด	 มี

วตัถปุระสงคสีป่ระการคอื	เพือ่	(1.)	เพือ่ศกึษาถงึอทิธพิลของปจจยัทางดานสถานการณ	ซึง่ประกอบดวยการมสีวนรวม

ในการบรหิารงาน	การจดัการความรู	วฒันธรรมองคการ	หลกัธรรม	ซึง่เปนคณุลกัษณะของคนเกงทีม่ตีอประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด		(2.)	เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดานจิตลักษณะ

ซึ่งประกอบดวย	การมุงอนาคต	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	ทัศนคติทางบวก	ความเชื่ออำานาจในตน	

และสุขภาพจิตที่เขมแข็ง	ซึ่งเปนคุณลักษณะของคนดีที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ

พัฒนาการจังหวัด	 (3.)	 เพื่อศึกษาความสอดคลองของตัวแบบประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ

พฒันาการจงัหวดั	ทีไ่ดจากการวเิคราะหขอมลูทางสถติกิบัความคดิเหน็ของผูทรงคณุวฒุ	ิ	และ	(4.)	เพือ่สรางขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายที่เกิดจากตัวแบบการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด	 เพื่อพัฒนาใหพัฒนาการจังหวัด 

เปนคนเกง	และคนดี	สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

	 ผูวิจยัใชเทคนคิการวิจยัแบบผสม	ในสวนการวิจยัเชงิปริมาณ	ประชากรทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี้	คอื	พฒันาการ

จงัหวดัทัว่ประเทศ	รวมทัง้สิน้	75	คน	ซึง่ผูศกึษาไดศกึษาจากประชากรทัง้หมดในสวนการวจิยัเชงิคณุภาพ	กลุมตวัอยาง

ไดแก	พัฒนาการจังหวัดจำานวน	6	คน	โดยใชเกณฑการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง	โดยตั้งเกณฑวาตองเปนพัฒนา

การจังหวัดที่มีประสบการณทำางานไมต่ำากวา	15	ป	รวมถึงตองยินดีที่จะใหขอมูลและเปดเผยขอมูลอยางเต็มที่	การ

วิเคราะหใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณเปนหลัก	อาศัยการวิเคราะหเสนทาง	และการวิจัยเชิงคุณภาพสนับสนุน

โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก

	 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด	พบวาปจจัยที่มี 

อิทธิพลรวมตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด	 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติในสามลำาดับแรก 

ไดแก	การจัดการความรู	การมีทัศนคติที่ดี	และการมีสวนรวมในการบริหารงานซึ่งผลดังกลาว	สอดคลองกับปจจัย 

ที่มีอิทธิพลทางตรง

คำาสำาคัญ	:					1.	ประสิทธิภาพ.			2.	การบริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.
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Abstract           

 A	research	on	factor	effect	of	efficiency	administration	management	in	chief	community	development	

provincial	officers	was	aimed	at:	 	1.	an	 investigation	 into	 the	 influence	of	situational	 factors	 including	

administrative	participation,	knowledge	management,	organizational	culture	and	governance	in	good	staff,		

2.	an	investigation	into	the	influence	of	psychological	factors	which	includes	future	orientation,	achievement	

motivation,	ethical	 reasons,	positive	attitudes,	self-confidence	and	mental	strength	 that	 represent	good	

officers,		3.	an	exploration	into	coherences	of	the	model	efficiency	of	administration	management	in	chief	

community	development	provincial	officers	analyzed	using	statistical	data	and	academics’	suggestions,	and		

4.	the	establishment	of	comments	on	a	proposal	of	administrative	suggestions	made	by	the	model	efficiency	

of	administration	management	in	chief	community	development	provincial	officers	to	train	those	officers	to	

become	good	staff	who	can	work	efficiently.	 	 	

	 The	 research	was	conducted	 through	quasi-experimental	study	based	upon	75	chief	community	

development	provincial	officers	from	all	over	Thailand,	whilst	the	qualitative	study	was	selected	through	a	

specific	sampling	of	6	chief	community	development	provincial	officers	who	have	at	least	15	years	working	

experience	and	who	agreed	to	provide	all	the	information.	Quantitative	calculation	was	applied	in	the	analysis	

based	upon	path	analysis,	qualitative	research	and	deep	interviews.	 	

	 The	factor	effect	of	efficiency	of	administration	management	for	chief	community	development	provincial	

officers	analysis	found	the	following	factors	significantly	affect	the	efficiency	of	administration:	knowledge	

management,	good	attitude	and	administrative	participation.		These	factors	were	found	to	directly	influence	

the	efficiency	of	administration	management.	

Keywords	:			1.	Efficiency.			2.	Administration	management	community	development	provincial	officers.
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บทนำา

	 กรมการพัฒนาชุมชน	 มีหนาที่สำาคัญในการ

พัฒนาชนบท	 โดยอาศัยหลักการพัฒนาชุมชน	 โดย

ไดกำาหนดบทบาทหนาที่ในการดำาเนินงานตามกฎ

กระทรวง	ไดแก	การกำาหนดนโยบาย	แนวทาง	แผน	และ

มาตรการในการพัฒนาชุมชน	เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

และความเขมแข็งของชุมชน	การสงเสริมศักยภาพของ

ประชาชน	 ผูนำาชุมชน	 องคการชุมชน	 และเครือขาย 

องคการชุมชน	 เพื่อใหมีสวนรวมและเกิดการรวมกลุม 

ใหสามารถพึ่งตนเองได	การสงเสริมกระบวนการเรียนรู 

ของประชาชน	ผูนำาชุมชน	องคการชุมชนและเครือขาย 

องคการชุมชน	 เพื่อพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน	 

การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน	 เพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจ

ชุมชน	 	 โดยมีเปาหมายที่สำาคัญ	 3	 ประการ	 ไดแก	 

การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน	 ประชาชนพึ่ง

ตนเองได	และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข

	 การดำาเนนิงานเพือ่ใหบรรลเุปาหมายดงักลาวนัน้	

บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนทุกคนมีสวนสำาคัญ

เปนอยางยิง่ในการชวยขบัเคลือ่น	ผลกัดนั	ใหการดำาเนนิ

งานบรรลุเปาหมาย	 แตอยางไรก็ตาม	 พื้นที่แตกหัก 

ซึ่งถือวาเปนเปาหมายสำาคัญ	คือ	พื้นที่ในชนบท	ซึ่งเปน 

พื้นที่ในการดำาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน	และ

ผูที่มีอำานาจสูงสุดในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานใน

ระดับจังหวัด	ก็คือ	พัฒนาการจังหวัด	ซึ่งมีหนาที่สำาคัญ

เปรียบเสมือนแมทัพที่คอยบัญชาการรบในพื้นที่	 ซึ่ง 

ตองมีการกำาหนดเปาหมาย	 วางยุทธศาสตร	 และการ

บริหารงานตางๆ	 เพื่อใหการดำาเนินงานบรรลุผลตาม 

ทีก่รมการพฒันาชมุชนกำาหนดเปาหมายไวทัง้	3	ประการ

ตามที่กลาวมาแลว	 ตำาแหนงของพัฒนาการจังหวัด	 

จึงถือไดวาเปนตำาแหนงที่มีความสำาคัญอยางยิ่ง	 เพราะ 

เปนตัวจักรสำาคัญในการขับเคลื่อนองคการ	 เปนผูรับ

นโยบายแปลงสู การปฏิบัติใหเกิดผลตามนโยบาย	

วิสัยทัศนขององคการ	 เปนผูกรองงานและใหขอมูล

ในการตัดสินใจของผู บริหารระดับสูง	 เปนตัวเชื่อม 

ผู บริหารระดับตนกับระดับสูง	 เปนผู ปฏิบัติภารกิจ	

สรางผลงาน	สรางบริการ	 เปนผูสนับสนุนใหผูบริหาร 

ระดับสูงบริหารงานคลองตัวมีผลงานมากขึ้น	 เปน 

ผู ทำาใหหนวยงานมีโอกาสประสานงานกันมากขึ้น	 

เปนผู ทำาใหผู ใตบังคับบัญชามีความสามารถสูงขึ้น	 

ทำางานเปนทีมมากขึ้น	 เปนกลไกสำาคัญในการเพิ่ม 

ผลงาน		รกัษาคณุภาพมาตรฐานของงาน	และการปฏบิตัิ

งานตามคำารับรองการปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมาย	

โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีผลตออนาค

ตของหนวยงาน	 ขององคการ	 เปนจุดเชื่อมประสาน	 

วางรากฐานการพัฒนาบุคคล	 การบริหารงานบุคคล 

รวมถึงการเลื่อนตำาแหนงสูงขึ้น		

	 แตการประเมนิประสทิธภิาพการบรหิารงานของ

พัฒนาการจังหวัด	 จากผลการปฏิบัติราชการตามคำา 

รับรองพบวา	ประสิทธิภาพของสำานักงานพัฒนาชุมชน 

จงัหวดัทัง้	75	จงัหวดั	ยงัมคีวามแตกตางหลากหลาย	โดย

พบวา	มสีำานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัทีม่ปีระสทิธภิาพ

ในระดับต่ำาถึงคอนขางต่ำา	 รอยละ	20	ระดับปานกลาง	 

รอยละ	30.7	ระดับคอนขางสูง	ถึงสูง	รอยละ	49.3	ซึ่ง

แสดงใหเห็นวา	สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่ยังตอง

มีการปรับปรุงระดับประสิทธิภาพในการทำางาน	มีอยูถึง	

38	 แหง	 คิดเปนรอยละ	 50.7	 (กรมการพัฒนาชุมชน	

2552)

	 ปญหาดานประสิทธิภาพการบริหารงานของ

พัฒนาการจังหวัดนั้น	 ถือไดวาเปนปญหาเชิงซอนกับ 

การบริหารจัดการที่มาจากหลายสาเหตุ	 และหลาย

เงื่อนไข	ดังนั้น	ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการซึ่ง

ตองอาศยัตวัแปรหลายตวัชีว้ดั	เพือ่อธบิายประสทิธภิาพ

ของการบรหิารจดัการไดครบทกุมติ	ิปญหาประสทิธภิาพ

ของการบริหารจัดการปรากฏอยูอยางตอเนื่องมาตลอด

ระยะเวลา	 20	 ป	 ที่ผานมา	 ภาพรวมของการบริหาร

จัดการแตละจังหวัดดูเสมือนหนึ่งวาไดรับการพัฒนา

ปรับปรุงจนแทบไมปรากฏปญหาเกิดขึ้น	 แตเมื่อ

พิจารณาขอมูลจากฝายวินัย	 กองการเจาหนาที่ของ

กรมการพฒันาชมุชน	ซึง่ไดรบัหนงัสอืรองเรยีนเกีย่วกบั

พฤติกรรมและประสิทธิภาพการบริหารของพัฒนาการ

จังหวัดสูงมากถึงปละ	30	 เรื่อง	 เฉลี่ยเดือนละ	2	 เรื่อง	

(กรมการพัฒนาชุมชน	2553)	ซึ่งแสดงวาปญหาในเชิง

บริหารงานยังคงมีอยู	

	 การแกไขปญหาประสิทธิภาพในการบริหาร

งานโดยการฝกอบรม/จัดสัมมนา	ก็เปนความตั้งใจของ

กรมที่จะชวยชี้แนะแนวทางแกไขปญหาภาพพจนของ
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การบริหารและการยกระดับคุณธรรม	 จริยธรรมของ

ผูบริหารไดในระดับหนึ่งแตก็ไมสามารถเปนคำาตอบใน

การแกไขปญหาประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการของ 

พัฒนาการจังหวัดได	 เพราะแตละจังหวัดก็มีบุคคลากร 

ที่แตกตางกันมาก	 มีสาเหตุ/เงื่อนไขของปญหาที่ 

หลากหลายในแตละพื้นที่	การสรางภาพเพื่อปกปดขอ 

บกพร องหรือจุดอ อนหรือป ญหาอุปสรรคของตัว

พัฒนาการจังหวัดเองก็ดูเหมือนตองทำาซ้ำาซาก	 และ

ไมอาจแกไขไดดวยวิธีการเพียงแคการจัดฝกอบรม

สัมมนาโดยทั่วๆ	 ไป	 งานวิจัยฉบับนี้จึงเปนงานวิจัย 

ที่ชี้ เป าในกระบวนการจัดการแกไขปญหา	 ดาน

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของ

พัฒนาการจังหวัดโดยมีกลุมเปาหมายที่ชัดเจนมีการ

ลงไปตรวจสอบขอเท็จจริงในบางพื้นที่ เพื่อพบปะ 

แลกเปลี่ยนกับตัวผู บริหาร	 คือ	 พัฒนาการจังหวัด	 

เพื่อนำามาวิเคราะหและออกแบบสอบถามอันจะนำาไป 

สู การแกไขปญหา/สาเหตุ	 และเงื่อนไขตางๆ	 ของ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการไดตอไป	

	 ดังนั้น	เพื่อเปนการสงเสริมใหพัฒนาการจังหวัด	

สามารถบรหิารงานพฒันาชมุชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ	

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน	 และพันธะกิจของกรม

การพัฒนาชุมชน	 จึงสมควรที่จะไดมีการวิจัย	 เพื่อ

คนหาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน

พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด	ซึ่งเปนปจจัยทาง 

ดานสถานการณ	 และปจจัยทางดานจิตลักษณะเพื่อ

นำาไปใชในการสงเสริม	สนับสนุน	ปรับปรุง	และพัฒนา

ประสทิธภิาพการบรหิารงานพฒันาชมุชนของพฒันาการ

จังหวัดใหมีประสิทธิภาพตอไป	

วัตถุประสงคของการศึกษา

	 1.	 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดาน

สถานการณ	ที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน

พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด	

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของปจจัยทางดานจิต

ลักษณะ	ที่มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน

พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 3.	 เพื่อศึกษาความสอดคลองของตัวแบบ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ

พัฒนาการจังหวัด	ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ	

กับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

	 4.	 เพื่อสรางขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิด

จากตัวแบบการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการ

จังหวัด	เพื่อพัฒนาใหพัฒนาการจังหวัดเปนคนเกง	และ

คนดี	สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ปจจัยเชิงเหตุของประสิทธิภาพการบริหาร

งานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 ปญหาดานประสิทธิภาพการบริหารงานของ

พัฒนาการจังหวัดนั้น	 ถือไดวาเปนปญหาเชิงซอนกับ 

การบริหารจัดการที่มาจากหลายสาเหตุ	 และหลาย

เงือ่นไข	ดงันัน้	ผูวจิยัจงึไดศกึษาประสทิธภิาพการบรหิาร

งานของพัฒนาการจังหวัดฯ	 ในฐานะที่เปนพฤติกรรม 

รูปแบบหนึ่ง	 คือ	 พฤติกรรรมการบริหารงาน	 ซึ่งจาก

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี	 เพื่อนำามาใชเปนกรอบในการ

วิจัย	 พบวา	 ทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม	 (Interactionism	

Model)	 ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีลักษณะที่กลาวถึงสาเหตุ

ของพฤติกรรมตางๆ	 ของมนุษยไดอยางกวางขวาง

และครอบคลุม	และตอบปญหาเชิงซอนไดเปนอยางดี	

โดยทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม	 เปนการศึกษาสาเหตุของ

พฤติกรรม	และความสัมพันธระหวางจิตลักษณะตางๆ	

ของมนษุย	โดยนกัจติวทิยาสงัคมกลุมหนึง่	(Magnusson	

and	Endler	1977	 :	18-21	อางใน	ดวงเดือน	พันธุม

นาวิน	 2543	ก)	 ไดประมวลทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ	 

ที่ใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม	 แลวสรุปวา	 พฤติกรรม

ของมนุษยมีสาเหตุไดถึง	4	ประเภท	คือ	1.)	ลักษณะ

ของสถานการณปจจุบัน	 2.)	 จิตลักษณะเดิมของ

ผูกระทำา		3.)	จิตลักษณะรวมกับสถานการณ	ที่เรียกวา	

ปฏิสัมพันธแบบกลไก	 (Mechanical	 interaction)	และ

สาเหตุประเภทที่สี่	คือ	4.)	จิตลักษณะตามสถานการณ	

หรือที่เรียกวา	 ปฏิสัมพันธแบบในตน	 (Organismic	

interaction)	 เปนลักษณะทางจิตของบุคคลผูกระทำาที่

เปนผลของปฏิสัมพันธระหวางสถานการณปจจุบันของ

บุคคลกับจิตลักษณะเดิมของเขา	ทำาใหเกิดจิตลักษณะ

ตามสถานการณในบุคคลนั้นขึ้น	 เชน	ทัศนคติทางบวก 

ตอสถานการณนั้น	 หรือตอพฤติกรรมที่จะทำาความ

วิตกกังวลตามสถานการณ	 และความเชื่ออำานาจใน

ตนในเรื่องนั้น	 เปนตน	 นอกจากการศึกษาในรูปแบบ
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ปฏิสัมพันธนิยม	 (Interactionism	Model)	 แลว	 การ

วิจัยในครั้งนี้จะไดนำาทฤษฎีตนไมจริยธรรม	 (ดวงเดือน	 

พันธุมนาวิน	2543	ข)	ซึ่งเปนทฤษฎีที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน

ทางวิชาการที่ทันสมัยและเขามาตรฐานใน	2	ดาน	คือ	

การวิจัยที่เปนการวิเคราะหสาเหตุทางดานจิตใจของ

พฤติกรรมตางๆ	ของคนไทยนั้น	จะใชการวิจัยที่เปนรูป

แบบปฏิสัมพันธนิยม	 (Interactionism	Model)	 ซึ่งจะ

ดำาเนนิการวเิคราะหสาเหตขุองพฤตกิรรม	โดยพจิารณา

จากสาเหตุภายนอกหรือสาเหตุทางดานสถานการณ	 

เขามาประกอบกับสาเหตุภายในคือ	จิตลักษณะตางๆ	

โดยไดวิจัยเปรียบเทียบจิตลักษณะบางประการของผูที่ 

อยูในสถานการณเดียวกัน	หรือสถานการณที่คลายกัน 

แตยังมีพฤติกรรมที่แตกตางกันนั่นแสดงวา	 ยอมมี

สาเหตทุีส่ำาคญัจากจติใจ	จงึไดมวีธิกีารวจิยัโดยการเลอืก 

ผูถูกศึกษาในกลุมเปรียบเทียบตางๆ	 ซึ่งมีพฤติกรรม

ในปริมาณตางกัน	 โดยใหกลุมที่วิจัยมีความเทาเทียม

กันทางดานสถานการณ	และลักษณะทางชีวสังคมของ

ผูถูกศึกษา	ทั้งนี้เพื่อขจัดอิทธิพลของสถานการณออก

จากปรากฏการณที่ศึกษาอยูเสียกอน	 นอกจากนี้แลว 

การวจิยัในรปูแบบปฏสิมัพนัธนยิมนี	้จะตองมกีารศกึษา

อิทธิพลรวมระหวางลักษณะทางจิตใจของผูกระทำากับ 

ลักษณะของสถานการณที่พฤติกรรมนั้นปรากฏ	 โดย

จะศึกษาไดใน	 2	 วิธีคือ	 วิธีการศึกษาปฏิสัมพันธ 

เชิงสถิติ	 และวิธีการศึกษาปฏิสัมพันธในรูปของจิต

ลกัษณะบางประการ	ทีเ่กีย่วกบัสถานการณของผูกระทำา

นั้น	 เชน	ทัศนคติทางบวกตอสถานการณนั้น	การรับรู 

หรือการเห็น	 ความสำาคัญของสถานการณนั้น	 การ

ใหความหมายแกสถานการณนั้น	ซึ่งเปนจิตลักษณะที่

แตกตางกันไปไดมากในแตละบุคคลที่ถูกศึกษา	ทั้งๆ	ที่

อยูในสถานการณเดยีวกนั	หรอืคลายคลงึกนั	ทัง้นีเ้พราะ

ประสบการณเดมิทำาใหการเรยีนรู	และการรบัรูในปจจบุนั 

แตกตางกัน

	 จิตลักษณะในทฤษฎีตนไมจริยธรรม	ซึ่งพบวา 

เปนสาเหตสุำาคญัดานตวัผูกระทำาทีม่อียู	8	ประการ	ซึง่ถา 

พจิารณาตามแนวของรปูแบบปฏสิมัพนัธนยิม	อาจกลาว

ไดวา	เปนจิตลักษณะเดิมของผูกระทำา	คือ	(1.)	เหตุผล

เชงิจรยิธรรม	(2.)	การมุงอนาคต	(3.)	แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ	์

(4.)	 สติปญญา	 (5.)	 ลักษณะประสบการณทางสังคม	

(6.)	คุณธรรมของผูกระทำา	 (7.)	ความเชื่ออำานาจในตน	

โดยทั่วไป	และ	 (8.)	สุขภาพจิตที่เขมแข็งโดยรวมหรือ

โดยทั่วไป	 สวนจิตลักษณะตามสถานการณในทฤษฎี

ตนไมจรยิธรรม	มดีงันี	้(1.)	ทศันคตทิางบวกและคานยิม 

ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น	 (2.)	 ความเชื่ออำานาจในตน

เฉพาะพฤตกิรรมหรอืสถานการณ	เชน	ความเชือ่อำานาจ

ในตนในการปลูกฝงอบรมเด็ก	ความเชื่ออำานาจในตน 

ดานรักษาสุขภาพ	 เปนตน	 และ	 (3.)	 สุขภาพจิตที่ 

เขมแข็งตามสถานการณ	 เชน	สุขภาพจิตที่เขมแข็งใน 

การทำางาน

	 โดยสรุปแลว	 การวิจัยในครั้งนี้จะไดนำาทฤษฎี

ปฏิสัมพันธนิยม	 (Interactionism	Model)	 เปนกรอบ

ในการวิจัย	 โดยทำาการศึกษาทั้งทางดานลักษณะ

สถานการณ	 ควบคูกับจิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะ

ตามสถานการณ	ดังตอไปนี้

 ปจจัยทางดานสถานการณกับประสิทธิภาพ

การบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 การประมวลเอกสารในสวนนี	้จะเปนการประมวล

เอกสารเกีย่วกบั	ลกัษณะทางดานสถานการณ	3	ดาน	ที่

มคีวามเกีย่วของกบัประสทิธภิาพการบรหิารงานพฒันา

ชมุชนของพฒันาการจงัหวดั	ในดานการอยูในองคการที่

มีการเรียนรู	การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	

และการจัดการความรู	โดยมีรายละเอียดดังนี้	

 การมีส วนร วมในการบริหารงาน กับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของ

พัฒนาการจังหวัด

	 การมีสวนรวมในการบริหารงาน	 ถือไดว า 

เปนปจจัยดานสถานการณปจจัยหนึ่ง	 ตามทฤษฎี

ปฏิสัมพันธนิยมที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารของ

พัฒนาการจังหวัด	 เพราะการมีสวนรวมของประชาชน

จะทำาใหพฒันาการจงัหวดัรูสถานการณ	รูความตองการ	

และปญหาของประชาชน	จะสามารถแกปญหาประชาชน

ไดตรงประเดน็	ตรงจดุของปญหา	ซึง่การบรหิารองคการ

ในปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา	 การบริหารงานแบบ

ประชาธิปไตย	ซึ่งมีลักษณะที่ใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นตางๆ	เปนการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด	 เพราะนอกจากจะทำาใหการทำางาน

ไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพแลว	การสงเสริม
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ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

การมีสวนรวมในการบริหารงานจะชวยทำาใหรับทราบ

ความคิดเห็น	 ไดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความละเอียด

รอบคอบในทุกดาน	 จะสงเสริมใหเกิดการสรางระบบ 

การเรียนรูใหกับบุคลากร	ซึ่งจะเปนการสรางศักยภาพ

และคุณคาใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในระยะยาว	

	 นิรันดร	จงวุฒิเวศย	 (2527)	ใหความหมายของ 

การมสีวนรวม	(Participation)	หมายถงึ	การทำางานรวมกนั 

กับกลุม	 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดวยความรวมมือ

รวมใจโดยการกระทำาดังกลาวในหวงเวลาและลำาดับ

การณที่ทรงประสิทธิภาพ	คือถูกจังหวะและเหมาะสม

กับทั้งกระทำาการงานดังกลาวดวยความรู สึกผูกพัน

ใหประจักษวาเชื่อถือไดแสดงวา	การมีสวนรวมเปนผล 

ของความรวมมือรวมใจ	 การประสานงานและความ 

รบัผดิชอบ	การมสีวนรวมในการบรหิารงานนี	้มลีกัษณะ

คลายการปกครองในแบบประชาธิปไตย	ซึ่งตองมีการ

ใชเหตุผล	แสดงการสนับสนุนและหวังดีอยางจริงใจ	กับ

ผูที่อยูใตการปกครองหรือประชาชน	ที่จะไปทำางานดวย	

ซึ่งการปกครองกลุมแบบนี้ตรงกับลักษณะ	การศึกษา 

ทางดานระบบพฤติกรรมไทยในตัวแปรที่เกี่ยวกับการ

อบรมเลีย้งดแูบบรกัสนบัสนนุและใชเหตผุล	ซึง่ผูปกครอง 

ตองแสดงความมีเหตุผลตางๆ	ตลอดจนแสดงความรัก

และหวังดีอยางจริงใจ	ใหการสนับสนุนทั้งทางดานจิตใจ	

วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานตางๆ	 ตลอดจนเปนที่

ปรึกษาในการทำางาน	

 การจัดการความรู กับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 การจัดการความรู 	 ถือไดวาเปนปจจัยดาน

สถานการณปจจัยหนึ่ง	ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม	ที่

สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารพัฒนาชุมชนของ

พัฒนาการจังหวัด	 เพราะการจัดการความรู ภายใน

องคการ	 จะทำาใหพัฒนาการจังหวัด	 บุคลากร	 และ

ประชาชน	มีความรูมากขึ้น	เกิดการเรียนรู	และสามารถ 

ตอยอดความคิดเพื่อทำาใหเกิดการพัฒนางานไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้แลวการจัดความรูยังชวย 

ใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	 สงผลตอ 

ความพึงพอใจในการทำางานและทำาใหการทำางานมี

ประสิทธิภาพ

 วนิดา	 	 ชูวงษ	 	 (2542)	 ไดใหความหมายวา	

องคการแหงการเรียนรู 	 หมายถึง	 องคการที่มีการ 

ดำาเนินการใหบุคคล	 ทีม	 หรือกลุม	 ในองคการไดมี

โอกาสเพิ่มพูนความรู ความสามารถในการเรียนรู ใน 

การปรบัเปลีย่นตนเอง	ทัง้นี	้เพือ่นำาองคการไปสูเปาหมาย 

ที่กำาหนดไว	 การเรียนรู ตองเปนไปอยางเปนระบบ 

ตอเนือ่งและเปนไปอยางพรอมเพรยีงทัว่ทัง้องคการ	โดย

มีลักษณะองคการแหงการเรียนรู	 ไดแก	1.)	 โครงสราง

หนวยงานที่ไมมีสายการบังคับบัญชามาก	ยืดหยุน	จัด 

ทมีงานไดและใช	Competencies	แทน	Job	Description		

2.)	มีวัฒนธรรมการเรียนรู	 เจาหนาที่ใฝรู	 ศึกษา	และ 

เผยแพร	 3.)	 เพิ่มอำานาจการปฏิบัติแกเจาหนาที่ให 

สามารถตัดสินใจแกไขปญหาและเรียนรูไปดวย		4.)	ทัน 

กับการเปลี่ยนแปลง	5.)	ทุกคนมีสวนสรางและถายโอน 

ความรู	มีระบบการเรียนรูรวมกันและใชประโยชนจาก

การเรียนรู 	 6.)	 ใชเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู 		 

7.)	 มุงเนนคุณภาพของผลิตภัณฑตามความพึงพอใจ

ของลูกคา		8.)	มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน	เชน	บรรยากาศ

ประชาธิปไตย	บรรยากาศของการมีสวนรวม		9.)	มีการ

ทำางานเปนทีม	 ใชคณะทำางานจากหลายสวน	 	10.)	มี 

วิสัยทัศนรวมกัน	 	 11.)	 ผูบริหารเปนพี่เลี้ยงที่ปรึกษา	

ผูชี้แนะ	ผูเกื้อหนุนการเรียนรู	12.)	มีมุมมองในภาพรวม 

และเปนระบบ	13.)	ใหมีการเรียนรูจากประสบการณ		

	 ในเรื่องการบริหารจัดการความรูนั้น	เมื่อป	ค.ศ.	

1990	 ศาสตราจารยทางวิชาการบริหารของสถาบัน	 

MIT	คือ	Peter	M.	Senge	(1990)	ผูเขียนหนังสือ	The	

Fifth	Discipline	:	The	Art	and	Science	of	the	Learning	

Organization	ไดใหวิสัยทัศนตอองคการแหงการเรียนรู 

เสมือนกับกลุ มคนที่มีการสรางสรรคศักยภาพอยาง 

ตอเนื่อง	ซึ่งเขาไดใหแนวทางการพัฒนาองคการแหง 

การเรียนรูไว	 5	ประการ	ซึ่งเขาไดมองเห็นศูนยกลาง

ของการเรียนรูสูองคการแหงการเรียนรู	โดยไดนำาเสนอ

ประเดน็คำาถามจากทฤษฎแีละการปฏบิตัไิปสูการพฒันา 

เปนองคการแหงการเรียนรู 	 โดยที่	 Senge	 (1990)	

ไดใหความหมายพื้นฐานขององคการแหงการเรียนรูคือ

องคการ	 ซึ่งเพิ่มขีดความสามารถในการสรางอนาคต 

อยางตอเนื่อง	การสนับสนุนใหคนเรียนรูมากๆ	นั้นยัง 

ไมเพียงพอ	คนเรียนรูแลวตองสามารถเชื่อมตอความรู 

ของบุคลากรไปเปนความรูขององคการโดยรวมไดดวย	
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แตสำาหรับองคการแหงการเรียนรูนั้น	 การเรียนรูเพื่อ

ความอยูรอดจะตองเชื่อมโยงกับการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูน

ความสามารถขององคการในการสรางสรรค	ซึง่หวัใจของ

องคการแหงการเรยีนรูคอื	การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน	

(A	Shift	of	Mind)		

	 ถาเปรียบเทียบองคการแหงการเรียนรู เปน

นวัตกรรมทางวิศวกรรม	 เชน	 เครื่องบิน	 เครื่อง

คอมพิวเตอร	ซึ่งอาศัยองคประกอบทางเทคโนโลยีแลว	

นวัตกรรมทางพฤติกรรมมนุษยจะอาศัย	Discipline	ซึ่ง

ไมไดหมายความถึง	 วินัย	 แตเปนทฤษฎีและเทคนิค	

หรือแนวทางพัฒนา	ซึ่งจะเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะหรือ	

Competency	แมไมมีพรสวรรคก็สามารถฝกฝนได	

 วัฒนธรรมองคการ กับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 วัฒนธรรมองคการ	 ถือไดวาเปนปจจัยดาน

สถานการณปจจัยหนึ่ง	 ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่ 

สงผลตอประสทิธภิาพการบรหิารของพฒันาการจงัหวดั	

เพราะการสรางวัฒนธรรมองคการเปนเครื่องมือที่มี 

ประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการบริหารงาน	 เชน	 การ 

สงเสริมใหประชาชน	 ยึดคานิยมทางวัฒนธรรม	 ซึ่ง 

แสดงใหเห็นถึงความสำาคัญของประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน	 โดยเฉพาะการที่มีบุคคลเห็นความสำาคัญ 

ในเรื่องตางๆ	 รวมกัน	 เชนคานิยมที่สงเสริมคติในวิถี

ปฏิบัติซึ่งสนับสนุนใหองคการเจริญกาวหนา	 ก็จะ 

ใหบุคคลในองคการมีพฤติกรรมเพื่อไปสูเปาหมายของ

องคการ	ไดอยางมปีระสทิธภิาพ	จงึคาดไดวา	พฒันาการ

จังหวัดที่มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการที่สรางสรรค 

มากเปนผูมีประสิทธิภาพในการบริหารงานมากกวา

พัฒนาการจังหวัดที่มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการ 

ที่สรางสรรคที่นอย	

	 จากการศึกษางานวิจัยหลายฉบับ	 ดาน	 อาทิ	

Gutknecht	(1982)	;	Hellrigel	(1995)	;	วรนชุ		เนตรพศิาล

วนิช		(2538)	และ	สุนทร	วงศไวศยวรรณ	(2540)	พบวา	

วฒันธรรมองคการเปนเครือ่งมอืทีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

การดำาเนนิงานขององคการและทำาใหบคุลากรในองคการ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะมุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางเปนระบบและทำางานรวมกันอยาง 

มีความสุข	 	 นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาองคการในการ 

ปรับตัวเขาการเปลี่ยนแปลงที่มีอยูตลอดเวลาดวย	

	 สัญญา	 	 สัญญาวิวัฒน	 	 (2549)	 ไดนำาเสนอ

เกี่ยวกับ	ความรูเรื่องวัฒนธรรมองคการ	(Organization	

culture)	 	 เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวาง

ในหมู นักวิชาการของสหรัฐและยุโรปหลายสาขา	

เชน	 นักทฤษฏีองคการ	 นักพฤติกรรมองคการ	 นัก

รัฐประศาสนศาสตร		นักบริหารการศึกษา	เพราะความ

รูเรือ่งนีท้ำาใหมององคการในมมุทีแ่ตกตางจากเดมิทีม่อง

องคการในแงโครงสราง	การเมืองในองคการ	ขั้นตอน

หรือกระบวนการทำางานแบบตางๆ		 เชน	กระบวนการ

ตัดสินใจ	 	กระบวนการสื่อสาร	ไปเปนการมององคการ

ในฐานะที่เปนสังคมหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตหรือ

กระบวนการปฏิบัติตัวของสมาชิกในองคการ	 	 โดยที่

วฒันธรรมมอีงคประกอบ	เชน	ความรู	ความเชือ่	คานยิม	 

อุดมการณ	 คุณธรรม	 บรรทัดฐานทางสังคมและ

สัญลักษณ	 เชนเดียวกับวัฒนธรรมของสังคมนั้นเอง	 

มมุมองวฒันธรรมองคการชวยใหพฤตกิรรมในหนวยงาน

หลายแงหลายมมุทีถ่กูมองขามจากแนวความคดิองคการ

ในอดีต	อาทิ	เรื่องเลา	พิธีกรรม	วามีความสำาคัญตอการ

เรียนรูและการถายทอดวัฒนธรรมในองคการอยางไร	

นอกจากนั้น	มุมมองนี้ยังชวยใหตระหนักวา	พฤติกรรม

หลายอยางในองคการ	 เชน	 การออกแบบโครงสราง	

ความเปนผูนำา	ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องทางเทคนิคแลว		

ยังมีความหมายทางวัฒนธรรมรวมอยูดวย	ดังนั้น	 ใน

ทศันะหนึง่วฒันธรรมองคการจงึเปนเรือ่งนาสนใจมากเพ

ราะจะชวยเสริมมุมมององคการแบบเดิมใหหลากหลาย

ยิ่งขึ้น	มององคการอยางกระจางแจงยิ่งขึ้น	 	และทาย

ทีส่ดุความรูนีก้ช็วยเสรมิสรางประสทิธภิาพขององคการ

ใหเพิ่มมากขึ้นอีกดวย

 คานยิมสรางสรรคของกรมการพฒันาชมุชน

	 การดำาเนินงานเพื่อการสรางวัฒนธรรมองคการ

เพื่อทำาใหองคการสามารถเรียนรู	 และพัฒนาไดอยาง

ยั่งยืนนั้น	กรมการพัฒนาชุมชน	(2550)	ไดดำาเนินการ

กำาหนดคานยิมนกัพฒันาที	่พงึประสงค	เพือ่ใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย	พ.ศ.	

2546	 -	 2550	 ซึ่งมุ งหมายใหเปนกระบวนการที่จะ 

ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการ 

สรางการเรียนรู ใหข าราชการสามารถปรับเปลี่ยน
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย

ปีที่	32	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2555

กระบวนทัศนดวยตนเอง	 เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน 

วิธีการทำางาน	 โดยคานิยมสำาหรับนักพัฒนานั้น	

ไดกำาหนดมาจาก	หลักการพัฒนาชุมชน		ซึ่งมีทั้งหมด

จำานวน	6	ดาน	หรอืคานยิม	A-B-C-D-E-F	ไดแก	การชืน่ชม	

(Appreciate)	ความกลาหาญ	 (Bravery)	การคิดริเริ่ม 

สรางสรรค	 (Creative)		การศึกษาคนควา	(Discovery)	

ความสามารถในการเขาใจผูอื่น	 (Empathy)	 และการ 

เอื้ออำานวย	(Facilitation)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 การชื่นชม	(Appreciate)	หมายถึง	การยกยอง	

ยนิด	ียิม้แยม	ยอมรบัโดยนกัพฒันาตองเรยีนรูวาจะตอง

ชื่นชมผูอื่นไดอยางไร	 ในการทำางานพัฒนาชุมชน	ถา 

เราไมสามารถชื่นชมบุคคลอื่นได	 ลักษณะการทำางาน

แบบ	Work	With	จะไมเกิดขึ้น

	 ความกลาหาญ	(Bravery)	หมายถงึ	อยาใหความ

กลวั	อยูเหนอืความจรงิ	โดยนกัพฒันาตองมคีวามกลาที่

จะตัดสินใจ	ในการทำางาน	กลาที่จะเสนอความคิดเห็นที่

เปนประโยชนตอการทำางานทัง้ในเชงิสรางสรรคและเชงิ

คัดคาน

	 การคดิรเิริม่สรางสรรค	(Creative)		หมายถงึ	การ

ปลอยความคิด	ควบคูไปกับจินตนาการ	โดยนักพัฒนา

ตองมคีวามกลาทีจ่ะคดิรเิริม่	สรางสรรค	กระตุน	ผลกัดนั

ใหความคิดริเริ่มสรางสรรค	ปรากฏผลเปนรูปธรรม	

	 การศึกษาคนควา	 (Discovery)	หมายถึง	 ไมมี

คำาวาสุดทายสำาหรับการเรียนรู	 โดยนักพัฒนาตองมี 

ความกระตือรือรนในการใฝหาความรูกอน	 แลวจึงจะ 

คนพบสิ่งที่เปนประโยชนตอการทำางานจากการนำา 

ความรูนั้นมาเปนพื้นฐาน

	 ความสามารถในการเขาใจผู อื่น	 (Empathy)	

หมายถึง	 ยอมรับในสิ่งที่เขาเปน	 เขาใจในสิ่งที่เขาทำา	

โดยนักพัฒนา	ตองมี	ความสามารถในการเขาใจผูอื่น	

การรูจกัเอาใจเขามาใสใจเราโดยพยายามเขาใจวาทำาไม 

เขาเปนอยางนั้น	

	 การเอื้ออำานวย	 (Facilitation)	หมายถึง	ความ

สำาเรจ็ของทาน	คอืความปรารถนาของเรา	โดยนกัพฒันา

จะตองมวีธิกีารไปเอือ้อำานวยใหชาวบานสามารถดำาเนนิ

กิจกรรมใหบรรลุผลได	

	 โดยสรุป	 การศึกษาวัฒนธรรมองคการกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด

ในครั้งนี้	 เปนการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการสงเสริม

และสนับสนุนใหเจาหนาที่พัฒนาชุมชน	 ซึ่งเปนนัก

พัฒนา	 เห็นความสำาคัญ	ตลอดจนมีพฤติกรรมตามคา

นิยม	และวัฒนธรรมองคการทั้ง	6	ดานไดแก	การชื่นชม	

(Appreciate)	ความกลาหาญ	 (Bravery)	การคิดริเริ่ม

สรางสรรค	 (Creative)	การศึกษาคนควา	 (Discovery)	

ความสามารถในการเขาใจผูอื่น	 (Empathy)	 และการ 

เอื้ออำานวย	(Facilitation)	

 หลักธรรมกับประสิทธิภาพการบริหารงาน

พัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 หลักธรรม	ถือไดวาเปนปจจัยดานสถานการณ 

ปจจัยหนึ่ง	 ตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมที่ส งผลตอ 

ประสิทธิภาพการบริหารของพัฒนาการจังหวัด	

	 สำาหรบัแนวคดิ	ทีเ่กีย่วกบัการสงเสรมิหลกัธรรม 

นั้น	 ไดมีทานผู รู ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับการใช	

พทุโธโลย	ีเพือ่การสำารวจและแกปญหาโดยธรรม	เพือ่การ 

บรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยพระธรรมสงิหบรุาจารย	 

(2541)	ไดกลาวถงึพทุโธโลยวีา	ทกุวนันีค้นมกัเจรญิทาง 

ดานวัตถุ	มักจะเสาะแสวงหาวิชาความรูตางๆ	นอกตัว

เพื่อนำาเอามาทำามาหาเลี้ยงกาย	ตางแขงขันกันในดาน 

การศึกษา	มีปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	 

กระทั่งถึงศาสตรในดานตางๆ	 ที่เรียกกันโกหรูว า	

“เทคโนโลยี”

	 ความรู ต างๆ	 เหลานี้ เป นปญญานอกกาย	

เสาะแสวงหาเอาไดทุกหนทุกแหง	 นาอนาถเปนที่สุด	

เทคโนโลยีเจริญถึงขีดสุดแตจิตใจต่ำาทรามและเลวลง

จนถึงขีดสุดเชนกัน	 ทั้งนี้	 เพราะละเลยปญญาภายใน	

คือ	 การรูถูก	 รูผิด	 รูเมตตา	 รูจักรักใครเพื่อนมนุษย 

รวมโลก	 รู จักละอายตอบาปและรู จักประมาณ	 สิ่งที่ 

เรียกวาปญญาภายใน	เรียกใหทันสมัยก็คือ	“พุทโธโลยี”	

ซึ่งจะกำากับ	 “เทคโนโลยี”	 ใหเปนไปอยางถูกตองและ 

เปนไปเพื่อใหสังคมโดยรวมดีขึ้น	 ไมแกงแยงกัน	 ไม 

เบียดเบียนทำาลายกันจนเกิดกลียุค	ปญญาภายใน	หรือ	

“พุทโธโลยี”	 ใชสำารวจความถูกตองของตนพิสูจนความ

ถูกตองของตนเองไดว าตนเองไดประพฤติปฏิบัติ

ตนเปนอยางไร

	 ชาย	 สัญญาวิวัฒน	 และสัญญา	 สัญญาวิวัฒน	

(2551)	 ไดนำาเสนอวัฒนธรรมองคการแนวพุทธ	 ซึ่งมี
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สาระสำาคัญ	ไดแก		(1.)คานิยม	สิ่งที่องคการแนวพุทธ

จะตองใหความสำาคัญมีไดหลายอยาง	 อาทิ	 สันติ

ธรรม	 เมตตาธรรม	ความเอื้ออาทร	สมาธิ	สติ	ปญญา	 

ความเพียร	ความสุจริต	กุศลธรรม	และกัลยาณธรรม	

(2.)ประเพณี	หรือแนวปฏิบัติ	 เทียบกับประเพณีทาง

ศาสนา	เชน	การบวชเรยีน	การทอดผาปา	การทอดกฐนิ	 

งานศพ	แตในองคการของฆราวาส	เชน	บริษัท	โรงงาน	

กระทรวง	 ควรมีประเพณีการทำาบุญสำานักงาน	 การ 

อนุญาตใหพนักงานบวชเรียน	การสนับสนุนการศึกษา

หาความรูทางศาสนา	 และทางโลก	 การสงเสริมการ

ปฏิบัติธรรม	การนิมนตพระมาเทศน	การสงเสริมการ

สนทนาธรรม	 (3.) บุคลากร	 บุคลากรในวัฒนธรรม

องคการแนวพุทธ	 ไดแกสมาชิกองคการโดยทั่วไป	

แตเปนบุคคลที่มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม	 นำา 

ธรรมมาเปนแนวปฏบิตังิาน	เชน	คดิด	ีพดูด	ีทำาด	ีมเีมตตา	

กรุณา	มุทิตา	อุเบกขา	มีอิทธิบาท	4	เปนกัลยาณธรรม	

ประกอบบญุกริยิา	10	การถอื	ศลี	5	ศลี	8	ศลี	10	เพิม่เตมิ

จากการปฏิบัติธรรม		(4.)พุทโธโลยี		ในสวนวัฒนธรรม

ทางวัตถุของวัฒนธรรมองคการแนวพุทธ	 เรียกวา	

พุทโธโลยี	 (พุทธ+เทคโนโลยี)	 ตามปกติเทคโนโลยี	

สามารถแบงหยาบๆ	ออกเปน	1.)	 เทคโนโลยีทางวัตถุ	

(Material	technology)	เชน	เครือ่งจกัรเครือ่งกลทัง้หลาย	

2.)	เทคโนโลยทีีไ่มใชวตัถุ	(Non	-	material	technology)	

ซึ่งอาจแบงยอยออกเปน	 	 2.1)	 เทคโนโลยีทางสังคม		

(Social	technology)	เชน	การวางแผนยุทธศาสตร	การ

จดัการเชงิกลยทุธ	การวางนโยบาย		2.2)	เทคโนโลยทีาง 

จิตวิทยา	 (Psychological	 technology)	 อาทิ	 มนุษย 

สัมพันธ	การประชาสัมพันธ	ภาวะผูนำา		2.3)	เทคโนโลยี

ทางจติวญิญาณ	(Spiritual	technology)	ซึง่กค็อื	พทุโธโล

ยี	 ไดแก	ธรรมะ	และหมวดตางๆ	ที่ชวยใหการทำางาน 

บรรลุเปาหมาย	ขององคการ	 เชน	สติ	ปญญา	ฉันทะ

วิริยะ	 จิตตะ	 วิมังสา	 ศรัทธา	 เวสารัชชกรณธรรม	 

(ธรรมทำาใหกลา)	นาถกรณธรรม	(ธรรมทำาใหพึ่งตนเอง

ได)	 อปริหานิยชายะ	 (ธรรมทำาใหมั่นคงยั่งยืน)	 (5.)

สภาพแวดลอม	ซึ่งแบงเปน	2	ดาน	ไดแก	สภาพแวด

ลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก	สภาพแวดลอม

ภายใน	 เชน	 ความสงบรมเย็น	 บรรยากาศแหงความ

เปนมิตรไมตรี	การกระทำาที่เปนบุญกิริยา	10	เชน	การ

ใหทานแบงปน	การใหธรรม	การใหอภัย	การชวยเหลือ

เกื้อกูลกันของคนในองคการ	สภาพแวดลอมภายนอก	

ไดแก	การทำารายคนอื่น		สิ่งแวดลอม	การชวยกันรักษา

สมดุลของระบบนิเวศ	(Ecological	system)	

	 กลาวโดยสรุป	การบริหารจัดการแนวพุทธ	เปน

เรื่องของจิตใจ		มีความกวางขวางและสามารถเสริมการ

บริหารจัดการองคการกระแสหลักไดอีกทางหนึ่ง	 โดย

การทำางานประกอบไปดวย	สติรูตัว	ปญญารูคิด	 และ

พลังวิริยะ	 ซึ่งจะทำาใหทำางานไดมาก	 ผลงานใชการ

ได	 (Outcome)	 และดวยสันโดษ	 รูจักพอใจในผลงาน

ที่ทำาไดทุกวัน	 การทำางานก็จะมีประสิทธิภาพและเกิด

ความพึงพอใจระยะยาว	 เราพูดอยูเสมอถึงคำาวา	 “สติ”	

“ปญญา”	 เราใชปญญาอยูเสมอก็จริง	แตสตินั้นแทจริง

แลวเรานำาออกมาใชนอยนกัทัง้ทีส่ตมิคีณุคาแกชวีติ	และ

จำาเปนแกชีวิต	มีคุณคาอยางเหลือที่จะประมาณได

 ปจจัยทางดานจิตลักษณะกับประสิทธิภาพ

การบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

การวิจัยเรื่อง	 ประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

พัฒนาการจังหวัดนั้น	 ถือไดวาเปนพฤติกรรมของ 

คนเกง	ซึ่งทฤษฎีตนไมจริยธรรมไดแสดงถึงสาเหตุของ

พฤติกรรม	 ของคนดี	 และคนเกง	 (ดวงเดือน	 พันธุม 

นาวิน	 2543	 ข)	 โดยไดทำาการศึกษาวิจัยจากคนไทย	

อายุ	6	ถึง	60	ป	จำานวนรวมหลายพันคน	โดยที่ทฤษฎี

ตนไมจริยธรรมนี้สามารถแบงออกไดเปน	 3	 สวน	 

ในสวนแรก	คอื	ดอกและผล	ซึง่เปรยีบเสมอืนพฤตกิรรม

ของคนดี	 และพฤติกรรมของคนเกง	 การทำางานอยาง 

ขยันขันแข็ง	 เพื่อสวนรวม	 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึง

ปรารถนา	มสีาเหตจุาก	2	กลุมแรก	เปนสาเหตทุางจติใจ	

ซึ่งเปนสวนของตนไม	อันประกอบดวย	จิตลักษณะ	5	

ดาน	คือ	 1.)	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	2.)	การมุงอนาคต	

3.)	ความเชื่ออำานาจในตน	4.)	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	 5.)	

ทัศนคติทางบวก	 คานิยม	 และคุณธรรม	 (ที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมหรือสถานการณนั้น)	 สวนที่สองของ

ตนไมจริยธรรม	ประกอบดวย	 รากของตนไม	ซึ่งเปน

จิตลักษณะกลุมที่สองมี	3	ดาน	คือ	1.)	สติปญญา	2.)	

ประสบการณทางสังคม	และ	3.)	สุขภาพจิตที่เขมแข็ง	

โดยที่จิตลักษณะทั้ง	3	ประการ	เปนพื้นฐานหรือสาเหตุ

ของจิตลักษณะทั้ง	5	ประการ	บริเวณลำาตนก็ได	กลาว
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วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	ฉบับภาษาไทย
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คือ	ถาบุคคลมีความพรอมทั้งดานจิตใจ	ทั้ง	3	ประการ	

และอยูในสภาพแวดลอมทางบาน	โรงเรียน	และสังคม	 

ทีเ่หมาะสมทีจ่ะสามารถพฒันาจติลกัษณะ	ทัง้	5	ประการ	

ไดโดยอัตโนมัติ	 นอกจากนี้	 จิตลักษณะที่อยูในสวน

รากของตนไม	ทั้ง	3	ประการ	และจิตลักษณะที่บริเวณ

ลำาตนทั้ง	 5	 ประการนี้	 ก็จะสามารถรวมกันทำานาย	

พฤตกิรรมของคนดแีละคนเกง	ตลอดจนใชเปนเครือ่งมอื 

พัฒนาบุคคลไปดวยในตัว	การวิจัยลักษณะทางจิตและ

สถานการณที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการบริหาร

งานของพัฒนาการจังหวัด	 ในครั้งนี้จะไดนำาทฤษฎี 

ตนไมจริยธรรมมาเปนกรอบความคิดในการศึกษา 

รวมกับ	ตัวแปรทางดานลักษณะสถานการณอื่นๆ	เพื่อ

ทีจ่ะศกึษาถงึสาเหตขุองประสทิธภิาพในการบรหิารงาน

ของพัฒนาการจังหวัดตอไป

 การมุงอนาคตกับประสิทธิภาพการบริหาร

งานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 การมุงอนาคต	(Future	orientation)	หมายความถงึ	 

ความสามารถในการควบคุมตนเองของบุคคล	 และ 

แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการอดทนได	รอไดใน

สถานการณตางๆ	หรือความพยายามในปจจุบัน	 เพื่อ

จุดมุงหมายที่สำาคัญในอนาคต	การมุงอนาคต	ตรงกัน 

ขามกับลักษณะมุงปจจุบัน	และถือไดวาเปนบุคลิกภาพ

ของบคุคลได	ความสามารถในการควบคมุตนของบคุคล

จะประกอบไปดวย	 ลักษณะทางจิตหลายประการคือ	

การมองเห็นความสำาคัญของประโยชนในอนาคตที่จะ

มีมากกวาในปจจุบัน	และความสามารถในการควบคุม

ตนนี้	ยังเกี่ยวกับการไมหวังผลประโยชนจากภายนอก	

แตบุคคลสามารถใหรางวัลแกตนเอง	และลงโทษตนเอง

ได	ซึ่งรางวัลนั้นอาจหมายถึง	ความภาคภูมิใจในตนเอง	

สวนการลงโทษตนเอง	ก็คือ	ความไมสบายใจวิตกกังวล	

และละอายใจ	(Mitchel	1974)

 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ กับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	 เปนจิตลักษณะที่จะชวย 

เสริมสรางความมุมานะ	บากบั่นฝาฟนอุปสรรคในการ

ทำางาน	 หรือแกปญหาที่เกิดขึ้นจนประสบผลสำาเร็จ

ไดอยางถาวร	 เนื่องจากผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง	

เปนผู ที่ตั้งใจทำางานเพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพสูง	

โดยผลงานจะมีลักษณะหลายประการ	 คือ	 เปนงานที่

ทำาสำาเร็จอยางรวดเร็ว	 มีประโยชนมาก	 มีคุณสมบัติ

พิเศษ	 และสามารถนำาไปใชไดในระยะยาว	 ผู ที่มี 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจะเห็นวารางวัลที่ตนไดจาก 

การทำางานนัน้	คอื	ความชืน่ใจในความสำาเรจ็อยางดขีอง

ผลงานของตนมากกวาที่จะเห็นความสำาคัญของรางวัล 

ทีเ่ปนเงินทอง	ลาภยศ	หรือคำาชมเชยจากบคุคลอืน่	เปน 

ผูที่ทำางานเพื่องานเปนหลัก	และเพื่อผลประโยชนอื่นๆ	

เปนรอง	(McClelland	and	Winter	1971)

	 ผู ที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงจึงมีลักษณะที่มี

ความพรอมที่จะพึ่งตนเองไดมาก	คือ	1.)	 เปนผูที่รับรู 

เหตุการณตางๆ	ทางดานที่เกี่ยวกับการทำางานเพื่อให 

เกดิความสำาเรจ็มากกวาทีจ่ะรบัรูเหตกุารณนัน้ในแงอืน่ๆ		

2.)	เปนผูทีย่อมรบัปญหาและดำาเนนิการแกปญหาตางๆ	

ที่เกิดขึ้น	โดยจะมองสถานการณที่เปนปญหา	ในแงมุม

ที่ตนจะเขาไปดำาเนินการแกไขไดดวยความเขาใจใน

สถานการณ	เขาใจทางเลอืก	มองเหน็ทางออกในรปูแบบ 

ตางๆ	 3.)	 เปนผูที่เพียรพยายามสรางสภาพแวดลอม 

ใหสามารถทำางานเปนผลสำาเร็จอยางงดงาม	 เชน	 ตั้ง 

เปาหมายในการทำางานใหเหมาะสมกบัขดีความสามารถ

ของตนและเหมาะกับสถานการณดวย	4.)	ดำาเนินงาน

หรือแกปญหาอยางมีระเบียบขั้นตอน	มีความบากบั่น	 

อดทนทำางานอยางวองไวและมีประสิทธิภาพสูง	 และ	

5.)	มีความพึงพอใจในผลงานของตน	ในขณะเดียวกัน

ก็พร อมที่จะรับการประเมินผลที่จะชี้ข อดีข อเสีย

ของผลงานของตน	 เพื่อนำาไปปรับปรุงแกไขอีกดวย	

(McClelland	and	Winter	1971)

 เหตุผลเชิงจริยธรรมกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 จริยธรรมหมายถึง	 ระบบของการกระทำาดีและ

ละเวนชั่ว	 ซึ่งการกระทำาดีและละเวนชั่วของบุคคลนั้น	 

จากการศึกษาวิจัยแลวพบวาการที่บุคคลจะมีจริยธรรม

ไดนัน้	คอืความสามารถในการใชเหตผุลเชงิจรยิธรรม	โดย

เหตุผลเชิงจริยธรรม	หมายถึงการที่บุคคลใชเหตุผลใน

การทีจ่ะเลอืกกระทำา	หรอืเลอืกทีจ่ะไมกระทำาพฤตกิรรม 

อยางใดอยางหนึ่ง	 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแรงจูงใจที่อยู  

เบื้องหลังการกระทำาของบุคคล	โดยบุคคลที่มีจริยธรรม 

ในระดับแตกตางกัน	 มีเหตุผลเบื้องหลังการกระทำาที่ 
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แตกตางกนัไดมาก	Kohlberg	(1976)	ไดแบงเหตุผลเชงิ

จริยธรรมออกเปน	6	ขั้น	โดยวิเคราะหลักษณะคำาตอบ

ของเยาวชนอเมริกันอายุ	10	ถึง	16	ป	 ในเหตุผลของ

การเลือกกระทำาพฤติกรรมในสถานการณความขัดแยง

ระหวางความตองการสวนบุคคล	และกฎระเบียบของ 

กลุมหรอืสงัคม	แลวพจิารณาถงึเหตผุลทีต่อบไปตามอาย	ุ

แลวเรยีงเหตผุลประเภททีผู่ตอบอาย	ุ10	ป	ตอบมากทีส่ดุ	 

ไปจนถงึเหตผุลทีผู่ตอบอาย	ุ16	ปใชตอบมากกวาผูตอบ 

ที่อายุต่ำากวาทั้งหมด	โดยมีขั้นการพัฒนาจริยธรรมทั้ง	

6	ขั้น	และ	Kohlberg	ไดแบงขั้นทางจริยธรรมทั้ง	6	ขั้น

เปน	3	ระดับ	คือ	ระดับที่	 1	คือ	ระดับกอนกฎเกณฑ	

หมายถงึ	การเลอืกกระทำาในสิง่ทีเ่ปนประโยชนแกตนเอง	

และมิไดคิดถึงผลที่จะเกิดกับผู อื่น	 สำาหรับขั้นที่สอง	

เปนการเลือกกระทำาที่จะนำาความพอใจมาสูตน	 ระดับ

ที่	2	คือ	ระดับตามกฎเกณฑ	หมายถึง	การกระทำาตาม

กฎระเบียบของกลุมยอยของตน	หรือตามหลักการทาง

ศาสนา	 โดยในขั้นที่	 3	 บุคคลยังไมเปนตัวของตัวเอง	 

ชอบคลอยตามผูอื่น	 สวนในขั้นที่	 4	 เปนขั้นที่บุคคลมี

ความรูถึงบทบาทหนาที่ของตนในฐานะ	เปนหนวยหนึ่ง

ของสังคม	จึงมีพฤติกรรมตามกฎเกณฑที่สังคมกำาหนด	

สวนระดับที่	3	คือ	ระดับ	 เหนือเกณฑ	ขั้นที่	5	คือการ 

กระทำาในสิ่งที่ตนเอง	 เห็นวาถูกและสมควร	 หรือเปน 

การกระทำาเพื่อสวนรวม	 มีความเปนตัวของตัวเอง	

ละอายใจเมื่อตนเองทำาชั่ว	และภูมิใจในตนเองเมื่อทำาดี	

สวนขั้นที่	6	คือ	การมีเจตนาที่จะยึดหลักอุดมคติสากล	

(Piaget	1932	,	Kohlberg	1976)

 ทศันคตทิางบวกกบัประสทิธภิาพการบรหิาร

งานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 ดวงเดือน	 พันธุมนาวิน	 (2544)	 ไดกลาวถึง

การศึกษาทัศนคติทางบวกที่ใชทำานายพฤติกรรมนั้น

เปนเรื่องที่มีการศึกษาคนควาและวิจัยกันมากในวิชา

จิตวิทยาสังคม	ไดมีผูเสนอทฤษฎีหลายทฤษฎีวาดวย 

การชักจูงและเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางบวก	และในชวง

หลงั	(ค.ศ.1970-1985)	เปนการสรางทฤษฎแีละการวจิยั	

ความสัมพันธระหวางทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรม 

ใหไดแมนยำามากที่สุด

	 การใหความหมายของทัศนคติทางบวกนั้น	

ไดมีผูสรุปจากผูที่เคยใหความหมายของทัศนคติทาง

บวกไวมากมาย	โดยแบงเปนองคประกอบของทัศนคติ

ทางบวก	 3	 ดานนั้นตองมุงเนนการใชชีวิตที่เติมเต็ม

ในแตละวันใหมีคุณคาเปนไปตามเปาหมายที่มีกำาหนด 

ระยะเวลาแนนอน	สอดคลองกบัจรยิธรรม	คอื	องคประกอบ 

ทางดานทศันคต	ิความรูสกึ	องคประกอบของพฤตกิรรม	

และองคประกอบของผลลัพธที่ตามออกมา

 ความเชื่ออำานาจในตนกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 ความเชื่ออำานาจในตน	หมายถึง	ความเชื่อและ

การคาดหวังของบุคคลวา	ผลดีและผลเสียที่เกิดกับตน

นั้น	มีตนเองเปนสาเหตุมากกวา	ที่จะเปนเพราะคนอื่น	

โชคเคราะห	ความบังเอิญ	(ดวงเดือน	พันธุมนาวิน	และ

คณะ	2540)

	 ลักษณะความเชื่ออำานาจภายในตนนี้มีผูเชื่อวา

เกดิจากการเรยีนรูทางสงัคมตัง้แตเดก็	เมือ่บคุคลกระทำา

พฤตกิรรมใดแลวไดรบัผลตอบแทน	ตอมาบคุคลนัน้กจ็ะ

คาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนประเภทเดียวกันถาเขา

ทำาพฤติกรรมนั้นซ้ำาอีก	หรือกระทำาพฤติกรรมใหมที่จัด

อยูในประเภทเดยีวกนักบัพฤตกิรรมเดมินัน้	ถาเขาไดรบั

รางวัลตอบแทนอีกเขาก็จะมีความเชื่อมั่นในการแสดง

พฤตกิรรม	เรยีกวา	มคีวามเชือ่อำานาจในการกระทำาจาก

ภายในตนวากระทำาความดีแลวไดผลดีตอบแทน	แตถา

บุคคลกระทำาพฤติกรรมแลวมักไมไดรับผลตอบแทน 

หรอืไดรบัผลตางๆ	กนั	หรอืมบีอยครัง้ทีไ่ดรบัผลตอบแทน 

โดยไมทำาอะไรเลย	 ก็จะทำาใหบุคคลเรียนรู วาตนอยู 

ภายใตการควบคุมจากภายนอก	 ทำาใหเกิดความรูสึก

หมดกำาลังใจที่จะพยายามกระทำาสิ่งใด	 กลายเปนผูมี

ความเฉื่อยชา	 ทอแทหมดหวังไปในที่สุด	 (ดวงเดือน	

พันธุมนาวิน,	อรพินทร		ชูชม	และงามตา		วนินทานนท		

2528)		

 สุขภาพจิตที่เขมแข็งกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

	 สุขภาพจิตที่เขมแข็ง	 หมายถึง	 สภาวะทาง

อารมณ	ที่เกี่ยวของกับความรูสึกทุกขใจ	ซึ่งมีสาเหตุมา

จากความวติกกงัวล	ความเครยีด	หรอืความไมสบายใจที่

มตีอสถานการณตางๆ	(ดวงเดอืน	พนัธมุนาวนิ	และคณะ	

2540)	นอกจากนี	้สภุา	มาลากลุ	ณ	อยธุยา	(2521	อางถงึ 

ใน	นวลละออ		สุภาผล		2534)	ไดกลาวถึง	สุขภาพจิตที่
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เขมแข็งวา	ไมใชการปราศจากโรคจิตหรือโรคประสาท 

แตเพียงอยางเดียว	 แตตองรูจักปรับสภาพจิตใจของ

ตนเองและรู จักตอบสนองความตองการของตนเอง	 

รวมทั้งรู จักปรับตัวเขากับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอม 

ตางๆ	ไดดวย	ดังนั้น	ผูที่มีสุขภาพจิตที่เขมแข็งดี	จะมี

ความรูสกึและการกระทำาทีแ่สดงถงึความมัน่คงทางจติใจ		

ปรบัตวัเขากบัครอบครวั		เพือ่นรวมเรยีน	เพือ่นรวมงาน

ไดเปนอยางดี	สามารถที่จะเปนผูให	ผูรับ	รูจักตัดสินใจ

และรับผิดชอบ	 เผชิญปญหา	 ความสำาเร็จ	 และความ 

ลมเหลวไดอยางสงบ	 มีความวิตกกังวลแตนอยหรือ 

มีอยูในปริมาณที่เหมาะสมกับเหตุการณ

วิธีการวิจัย

	 การวจิยัเรือ่ง	“ปจจยัทีม่อีทิธพิลตอประสทิธภิาพ 

การบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด”		

เปนการวิจัยแบบผสม	 โดยเริ่มตนจากการวิจัยเชิง

คุณภาพ	 โดยอาศัยการวิเคราะหเนื้อหาจากการ

ทบทวนวรรณกรรม	ควบคูไปกับการสัมภาษณเจาะลึก 

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล	หลัง 

จากนัน้ใชการวจิยัเชงิปรมิาณ	ดวยเหตทุีว่า	เปนการวจิยั

ทางสงัคมศาสตร	เพือ่ทราบความเบีย่งเบน	เปลีย่นแปลง

ทางพฤตกิรรมของคน	และการมปีฏสิมัพนัธกบับคุคลอืน่	

ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอมนุษย	สามารถนำา 

ผลที่ไดจากการวิจัย	 ไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง	 

ตรงตามความเปนจริงมากที่สุด	 ลักษณะของการวิจัย 

เปนการศึกษาความสัมพันธเปรียบเทียบ	 (Correlation	

Study)	ระหวางตัวแปรทางดานสถานการณ	และปจจัย

ทางดานจิตลักษณะกับประสิทธิภาพในการบริหารงาน	

โดยการศึกษานั้น	ไดมีการสรางแบบวัดใหมีคุณภาพสูง	

เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ	แลวนำาขอมูลที่ไดมาทำาการ

วิเคราะหผลทางสถิติโดยใชการวิเคราะหเสนทาง	(Path	

Analysis)	ตามตัวแบบที่ผานการสังเคราะหรวมกันจาก

การวิจัยเชิงคุณภาพ	หลังจากที่ไดผลการวิเคราะหแลว	

นำาผลที่ในแตละเสนทาง	 สอบยันดวยการวิจัยเชิง

คุณภาพ	 โดยอาศัยเทคนิคการสัมภาษณเจาะลึกจาก	

กลุมพัฒนาการจังหวัดที่มีความเชี่ยวชาญ	 จำานวน	 6	

ทาน

ประชากรที่ใชในการศึกษา

	 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้	คือ	พัฒนาการ

จงัหวดัทัว่ประเทศ	รวมทัง้สิน้	75	คน	ซึง่ผูศกึษาไดศกึษา

จากประชากรทั้งหมด	ในสวนการวิจัยเชิงคุณภาพ	กลุม

ตัวอยางไดแก	 พัฒนาการจังหวัดจำานวน	 6	 คน	 โดย

ใชเกณฑการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง	 (Purposive	

selection)	 โดยตั้งเกณฑวาตองเปนพัฒนาการจังหวัด

ที่มีประสบการณทำางานไมต่ำากวา	 15	 ป	 รวมถึงตอง

ยินดีที่จะใหขอมูลและเปดเผยขอมูลอยางเต็มที่	 โดย

ผูเชี่ยวชาญดังกลาวไดแก

	 (1.)		 นายสมเดช		ไพจิตรกุญชร			 	

	 	 	 พัฒนาการจังหวัดแมฮองสอน	

	 (2.)		 นางเพ็ญสุภา		ศิริวัฒน			 	

	 	 	 พัฒนาการจังหวัดขอนแกน	

	 (3.)		 นางปราณี		รัตนประยูร			 	

	 	 	 พัฒนาการจังหวัด	นราธิวาส

	 (4.)		 นางศิริ		กำาปนทอง	   

	 	 	 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม	

	 (5.)		 นางอารี		คีรีวรรณ		 	 	

	 	 	 พัฒนาการจังหวัด	สระบุรี

	 (6.)		 นายสุทิน		มณีพรหม	 	 	

	 	 	 พัฒนาการจังหวัดปตตานี	

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

	 เครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยนี้	 เปนแบบวัด 

ที่ถามเกี่ยวกับลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลังของ

พัฒนาการจังหวัด	 โดยการวัดตัวแปรตาม	 ไดแก	

ประสิทธิภาพการบริหารงาน	 ในสวนตัวแปรทางดาน

สถานการณ	มแีบบวดั	4	แบบวดั	สำาหรบัตวัแปรทางดาน

จิตลักษณะ	มีแบบวัด	6	แบบวัด	โดยแบบวัดแตละฉบับ

มีรายละเอียดดังนี้	

 แบบวัดลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง

	 เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น	มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ลักษณะของพัฒนาการจังหวัด	คือ	เพศ	อายุ	สถานภาพ

การสมรส	และประสบการณในการทำางาน	โดยมคีำาตอบ

ใหเลือกตอบและเติมคำาลงในชองวางที่กำาหนดให	 
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 แบบวัดประสิทธิภาพในการบริหารงาน

	 การวัดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ

พัฒนาการจังหวัด	 ในครั้งนี้	 วัดจากการแสดงบทบาท

ความพรอม	 ความสามารถที่แสดงออกในรูปของ

พฤติกรรมในการบริหารงานพัฒนาชุมชนใหประสบ

ความสำาเร็จ	ไดแก	 งานบริหารยุทธศาสตร	3	ประการ

ไดแก	 (1.)	 การกำาหนดทิศทาง	 และกำากับดูแล	

ยุทธศาสตรการบริหารงานพัฒนาชุมชน	ระดับจังหวัด 

ในภาพรวม	(2.)	การบรหิารการพฒันาในสวนทีเ่กีย่วของ

กับสำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	 และ	 (3.)	 บริหาร 

ผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน	 นอกจากนี้แล ว	

พฒันาการจงัหวดัยงัมบีทบาท	ในการบรหิารงานวชิาการ	

อกี	4	ประการ	ไดแก	(1.)	กำาหนดกรอบแนวทาง	ทศิทาง

ในการ	ศึกษา	วิเคราะห	วิจัย	คนควาทางวิชาการ	ตลอด

จนกำากับดูแล	 และบริหารจัดการความรูในหนวยงาน	

(2.)	กำาหนดเปาหมาย	กรอบแนวทาง	ตลอดจนกำากับ

ดูแล	และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา	

(3.)	 คิดคน	 ริเริ่ม	 สงเสริมและสนับสนุนนวัตกรรม	 ที่

เกี่ยวของในงานพัฒนาชุมชน	และ	 (4.)	กำากับดูแลการ

บริหารจัดเก็บขอมูล	เพื่อการพัฒนาชุมชน	และสงเสริม 

การใชประโยชนจากขอมลูสารสนเทศชมุชน	โดยแบบวดั

ชุดนี้มีจำานวน	14	ขอ	แตละขอมีมาตรประเมิน	6	หนวย

ประกอบ	ตัง้แต	“จรงิทีส่ดุ”	ถงึ	“ไมจรงิเลย”	มคีาความเชือ่

มั่นของแบบสอบถาม	(Reliability	Coefficients)	=	0.81

เกณฑการใหคะแนน		มีการใหคะแนน	2	กรณีคือ	กรณี

ขอความทางบวก	การใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตาม

ลำาดับ	จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย	สำาหรับขอความทาง

ลบจะใหคะแนนในทิศทางกลับกัน	พิสัยของคาคะแนน	

อยูระหวาง	14	–	84		คะแนน	

 แบบวัดการมีสวนรวมในการบริหารงาน

	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	 สภาพขององคการที่มีการ

ใชหลักความมีสวนรวมในการบริหาร	 ซึ่งเปนการ 

มีสวนรวมในเชิงกระบวนการ	ไดแก	การมีสวนรวมใน

การคดิ	ตดัสนิใจ	การวางแผนดำาเนนิงาน	การดำาเนนิงาน	 

และรวมติดตามประเมินผลการดำาเนินโครงการหรือ 

กิจกรรมตางๆ	 ภายในองคการ	 ซึ่งเปนแบบวัดที่ 

สรางขึ้นเองโดยมีขอคำาถามจำานวน	10	ขอ	แตละขอมี

มาตรประเมิน	 6	 หนวยประกอบ	 ตั้งแต	 “จริงที่สุด”	

ถึง	 “ไมจริงเลย”	 มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	

(Reliability	Coefficients)	=	0.87	มีคาอำานาจจำาแนก

รายขอ	(t-test)	ระหวาง	3.18	–	7.49

	 เกณฑการใหคะแนน	 ขอความในแบบวัดการ 

มีสวนรวมในการบริหารงาน	พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง	

10	–	60	คะแนน	

 แบบวัดการจัดการความรู

	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่องคการไดมีการจัด

กระบวนการจัดการความรู	(Knowledge	Management	

Process)	ขององคการ	7	ประการ	ไดแก	 (1)	การบงชี้

ความรู	 	 (2)	การสรางและแสวงหาความรู	 (3)	การจัด

ความรูใหเปนระบบ	(4)	การประมวลและกลัน่กรองความ

รู	 (5)	 การเขาถึงความรู	 (6)	 การแบงปนแลกเปลี่ยน

ความรู	และ	 (7)	การเรียนรู	 เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเอง

มีจำานวน	 18	 ขอ	 แตละขอมีมาตรประเมิน	 6	 หนวย

ประกอบ	ตั้งแต	 “จริงที่สุด”	ถึง	 “ไมจริงเลย”	มีคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม	(Reliability	Coefficients)	=	

0.96	มีคาอำานาจจำาแนกรายขอ	 (t-test)	ระหวาง	3.65	

-	7.99	 เกณฑการใหคะแนน	ขอความในแบบวัด	การ

จัดการความรูในองคการ	มีการใหคะแนน	จาก	6	5	4	

3	2	1	ตามลำาดับ	จาก	จริงที่สุด	ถึง	ไมจริงเลย	พิสัยคา

คะแนนอยูระหวาง	18	-	108	คะแนน

 แบบวัดวัฒนธรรมองคการ

	 มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสงเสริมใหเจาหนาที่

พัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมตามคานิยมเพื่อใหเกิดพัฒนา

องคการ	 ในดานการยึดหลักปรัชญาในการทำางาน

พัฒนาชุมชน	 การพัฒนากระบวนการทำางาน	 การ

พัฒนาคุณภาพของบุคลากร	และการสรางกระบวนการ

เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง	 เปนแบบวัดที่สรางขึ้น

เองมีจำานวน	10	ขอ		แตละขอมีมาตรประเมิน	6	หนวย

ประกอบ	ตัง้แต	“จรงิทีส่ดุ”	ถงึ	“ไมจรงิเลย”	มคีาความเชือ่

มั่นของแบบสอบถาม	(Reliability	Coefficients)	=	0.90	

มีคาอำานาจจำาแนกรายขอ	(t-test)	ระหวาง	4.15	–	9.00

เกณฑการใหคะแนน	 ขอความในแบบวัดการสราง

วัฒนธรรมองคการ	มี	 2	ลักษณะคือขอความทางบวก

และขอความทางลบ	การใหคะแนน	มี	2	กรณีคือ	กรณี

ขอความทางบวก	การใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตาม

ลำาดับ	จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย	สำาหรับขอความทาง
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ลบจะใหคะแนนในทิศทางกลับกัน	 พิสัยคาคะแนน

อยูระหวาง	10	-	60	คะแนน

 แบบวัดหลักธรรม

	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสงเสริมใหองคการใช 

ธรรมะตางๆ	ที่เกี่ยวของใหการทำางานบรรลุเปาหมาย

ขององคการ	ไดแก	พรหมวิหารธรรมและเวสารัชชกรณ

ธรรม	(ธรรมทำาใหกลา)	เปนหลกัการสำาคญัในการปฏบิตัิ

งานในองคการ	 เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเองมีจำานวน	10	

ขอ	แตละขอมีมาตรประเมิน	6	หนวยประกอบ	ตั้งแต	

“จริงที่สุด”	 ถึง	 “ไมจริงเลย”	 มีคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม	(Reliability	Coefficients)	=	0.79	มีคา

อำานาจจำาแนกรายขอ	(t-test)	ระหวาง	3.10	-	13.17

	 เกณฑการใหคะแนน	 ขอความในแบบวัดกา

รสงเสริมหลักธรรม	มีการใหคะแนน	จาก	6	5	4	3	2	1	

ตามลำาดับ	จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย	พิสัยคาคะแนน

อยูระหวาง	10	-	60	คะแนน	

 แบบวัดการมุงอนาคต

	 มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความสามารถในการคาด

การณไกลของบุคคล	 เห็นความสำาคัญของสิ่งที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคตนั้น	 และมีความสามารถในการควบคุม 

ตนใหดำาเนินไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม	มีความ

รับผิดชอบ	 อดทนได	 รอได	 เพื่อผลที่ยิ่งใหญกวา 

ในอนาคต	โดยใชแบบวัดของ	ดวงเดือน		พันธุมนาวิน,	

งามตา	วนินทานนท	และคณะ	(2536)	ซึ่งประกอบดวย

ประโยคตางๆ	 10	 ขอ	 แตละขอประกอบดวยมาตร

ประเมิน	6	หนวยประกอบ	จาก	“จริงที่สุด”	ถึง	“ไมจริง

เลย”	มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	 (Reliability	

Coefficients)	=	0.67	มีคาอำานาจจำาแนกรายขอ	(t-test)	

ระหวาง	2.03	-	8.82

	 เกณฑการใหคะแนน	ขอความในแบบวดัลกัษณะ

มุงอนาคต	ม	ี2	ลกัษณะคอืขอความทางบวกและขอความ

ทางลบ	การใหคะแนน	มี	2	กรณีคือ	กรณีขอความทาง

บวก	การใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตามลำาดบั	จากจริง

ที่สุดถึงไมจริงเลย	สำาหรับขอความทางลบจะใหคะแนน

ในทิศทางกลับกัน	พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง	10	 -	60	

คะแนน	

 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับปริมาณความเพียรพยายาม

ของพัฒนาการจังหวัดที่จะพัฒนาตนเองและงานของ

ตนใหประสบความสำาเร็จ	โดยไมยอทอตออุปสรรคและ

ความลมเหลว	 รูจักกำาหนดเปาหมายใหเหมาะสมกับ

ความสามารถของตน	 อดทนทำางานที่ยากลำาบากได 

เปนเวลานาน	และมุงแสวงหาความรูสิ่งใหมๆ	 ในการ

แกปญหาในการทำางานอยูเสมอ	 เปนคุณสมบัติคนดี	 

ตลอดจนชอบเลือกคบเพื่อนที่มีความสามารถเปน 

อนัดบัแรก	โดยใชแบบวดัของสภาวจิยัแหงชาต	ิมจีำานวน	

20	ขอ	แตละขอประกอบดวยมาตรประเมิน	6	หนวย

ประกอบ	จาก	 “จริงที่สุด”	ถึง	 “ไมจริงเลย”	มีคาความ 

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม	(Reliability	Coefficients)	=	

0.88	มีคาอำานาจจำาแนกรายขอ	 (t-test)	ระหวาง	1.79	

-	7.49	

	 เกณฑการใหคะแนน	 ขอความในแบบวัดแรง

จูงใจใฝสัมฤทธิ์	มี	2	ลักษณะคือขอความทางบวกและ

ขอความทางลบ	การใหคะแนน	มี	2	กรณีคือ	กรณีขอ

ความทางบวก	การใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตาม

ลำาดับ	จากจริงที่สุดถึงไมจริงเลย	สำาหรับขอความทาง

ลบจะใหคะแนนในทิศทางกลับกัน	 พิสัยคาคะแนน

อยูระหวาง	20	-	120	คะแนน	

 แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม

	 เปนแบบวัดที่ผู วิจัยนำามาจากแบบวัดเหตุผล 

เชิงจริยธรรมของ	 โกศล	 มีคุณ	 และณรงค	 เทียมเมฆ		

(2543)	ลักษณะของแบบวัดเปนแบบวัดชนิดใหผูตอบ

เลือกตอบจากเรื่องจำานวน	7	 เรื่อง	 เรื่องละ	2	ขอ	ซึ่ง

มีลักษณะเสนอเปนเรื่องหรือสถานการณขัดแยงทาง

จริยธรรม	แตละเรื่องมีเหตุผลใหประเมิน	2	เหตุผล	เปน

เหตุผลที่ตรงกับเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นที่	 5	และขั้นที่	

6	 ในทฤษฎีของโคลเบอรก	 ผูตอบจะตองประเมินทั้ง

สองเหตุผลจากมาตรประเมิน	6	ระดับ	ตั้งแต	“เห็นดวย 

อยางยิ่ง”	ถึง	 “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”	มีคาความเชื่อมั่น 

ของแบบสอบถาม	 (Reliability	Coefficients)	=	0.90	 

มีคาอำานาจจำาแนกรายขอ	(t-test)	ระหวาง	1.81	-	7.39	

	 เกณฑการใหคะแนน	ขอความในแบบวดัเหตผุล
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เชิงจริยธรรม	จะใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตามลำาดับ	

จาก	เหน็ดวยอยางยิง่	ถงึ	ไมเหน็ดวยอยางยิง่	โดยมชีวง

คะแนนตั้งแต	14	-	84	

 แบบวัดทัศนคติทางบวก

	 มเีนือ้หาทีเ่กีย่วของกบัจติลกัษณะของพฒันาการ

จังหวัด	 ที่อยูในรูปความรูสึกพอใจหรือไมพอใจ	 การ

ตระหนกัและมองเหน็ประโยชนของการบรหิารงาน		และ

การมองเห็นโทษของการละเลยการปฏิบัติหนาที่	 และ

ความพรอมในการบรหิารงาน		เปนแบบวดัทีส่รางขึน้เอง

มจีำานวน	10	ขอ	แตละขอมลีกัษณะเปนประโยคประกอบ

มาตรประเมิน	 6	 หนวยประกอบ	 ตั้งแต	 “จริงที่สุด”	

ถึง	 “ไมจริงเลย”	 มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	

(Reliability	Coefficients)	=	0.94	มีคาอำานาจจำาแนก

รายขอ	(t-test)	ระหวาง	4.85	-	11.30

	 เกณฑการใหคะแนน	ขอความในแบบวดัทศันคติ

ทางบวกที่ดีตอประสิทธิภาพในการบริหารงาน	 มี	 2	

ลักษณะคือขอความทางบวกและขอความทางลบ	การ

ใหคะแนน	มี	 2	 กรณีคือ	 กรณีขอความทางบวก	การ

ใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตามลำาดับ	จากจริงที่สุด	

ถึงไมจริงเลย	 สำาหรับขอความทางลบจะใหคะแนนใน

ทิศทางกลับกัน	 พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง	 10	 -	 60	

คะแนน	

 แบบวัดความเชื่ออำานาจในตน

	 มเีนือ้หาเกีย่วกบั	ความรูสกึนกึคดิของพฒันาการ

จังหวัดเกี่ยวกับผลสำาเร็จของการบริหารงาน	 วาผล 

เหลานั้นเกิดจากความรู	ความสามารถของตนเอง	หรือ

เกิดจากปจจัยอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากความสามารถของ

ตนเองมากนอยเพียงใด	 เปนแบบวัดที่สรางขึ้นเองมี

จำานวน		9	ขอ	แตละขอมีลักษณะเปนประโยคประกอบ

มาตรประเมิน	 6	 หนวยประกอบ	 ตั้งแต	 “จริงที่สุด”	

ถึง	 “ไมจริงเลย”	 มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	

(Reliability	Coefficients)	=	0.73	มีคาอำานาจจำาแนก

รายขอ	(t-test)	ระหวาง	0.49	-	11.09	

	 เกณฑการใหคะแนน	 ขอความในแบบความ

เชื่ออำานาจในตนมี	2	ลักษณะคือขอความทางบวกและ

ขอความทางลบ	การใหคะแนน	มี	2	กรณีคือ	กรณีขอ

ความทางบวก	การใหคะแนนจาก	6	5	4	3	2	1	ตาม

ลำาดบั	จากจรงิทีส่ดุถงึไมจรงิเลย	สำาหรบัขอความทางลบ 

จะใหคะแนนในทิศทางกลับกัน	 พิสัยคาคะแนนอยู  

ระหวาง	9	 -	54	คะแนนโดยผูที่ไดคะแนนนอยกวาคา 

เฉลี่ยจัดเปนผูที่มีความเชื่ออำานาจในตนต่ำา	 สวนผูที่

ไดคะแนนมากกวาคาเฉลีย่จดัเปนผูทีม่คีวามเชือ่อำานาจ

ในตนสูง	

 แบบวัดสุขภาพจิตที่เขมแข็ง

	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ	 ความรูสึกในการทำางานใน

อาชีพพัฒนาการจังหวัด	ที่มีลักษณะการตอบสนองตอ 

สิ่งเราในทำานองที่เบี่ยงเบนจากปกติ	 	 เชน	ตื่นเตนงาย	

โกรธงาย	ตกใจงาย	อารมณรุนแรงเกินกวาเหตุ	 วิตก

กังวลในเรื่องตางๆ	คิดมาก	รูสึกอึดอัด	เปนตน	สุขภาพ

จิตที่เขมแข็งในความหมายของความรูสึกทางลบของ

บุคคลนี้	 แสดงใหเห็นถึงอาการของความมีสุขภาพจิต

ที่เสื่อม	ประกอบดวยประโยคบอกเลา	จำานวน	10	ขอ	

แตละขอมีมาตรประเมิน	6	หนวย	จาก	 “จริงที่สุด”	ถึง	

“ไมจริงเลย”	ในขั้นที่	1	และมาตรประเมิน	3	หนวยจาก	

“เกิดนอย”	ถึง	 “เกิดมาก”	ในขั้นที่	 2	มีคาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม	(Reliability	Coefficients)	=	0.93	มคีา

อำานาจจำาแนกรายขอ	(t-test)	ระหวาง	4.12	–	6.96	

	 เกณฑการใหคะแนน	ขอความในแบบวดัสขุภาพ

จิตที่เขมแข็งในการทำางานมีการใหคะแนน	จาก	1	2	3	4	

5	6	ตามลำาดบั	จากจรงิทีส่ดุถงึไมจรงิเลย	และตองมกีาร

ประเมินในขั้นที่สอง	โดยมีมาตรประเมิน	3	หนวยจาก	

“เกิดนอย”	ถึง	 “เกิดมาก”	จะใหคะแนน	3	 -	1	คะแนน

ตามลำาดบั	ตอจากนัน้จงึนำาคะแนนในสวนที	่1	มาคณูกบั	 

สวนที่	2	พิสัยคาคะแนนอยูระหวาง	10	-	180	คะแนน	

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

	 สำาหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 

จะใชเครื่องคอมพิวเตอร	และใชโปรแกรมการวิเคราะห 

ขอมูลทางสถิติสำาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร	SPSS	

โดยใชสถิติดังนี้

	 1.	 สถติเิชงิพรรณา	(Descriptive	Statistics)	เพือ่

จัดขอมูลเปนหมวดหมูและเพือ่ใหทราบลักษณะพื้นฐาน

ทั่วไปของกลุมเปาหมาย	และสรุปลักษณะตัวแปรอิสระ

กับตัวแปรตาม	โดยใชคารอยละ	คาเฉลี่ย	(Mean)	และ

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.	-	Standard	Deviation)	

	 2.	 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน	จะใชการ
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วเิคราะหเสนทาง(Path	analysis)	เพือ่ทดสอบคาอทิธพิล

ทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลตอประสิทธิภาพการ

บริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด	 มีการ

ทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

ตางๆ	วา	ขอมูลเหมาะสมกับเทคนิคการวิเคราะหความ

สัมพันธโครงสรางเชิงเสนหรือไม	 ดวยการทดสอบ

คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน	 (Pearson’s	 Coefficient	

Correlation)	 ระหวางกลุมตัวแปรแฝง	 การหาเมตริก 

ความสัมพันธ	 ระหวางตัวแปรแฝงแตละคู 	 ก็เพื่อ 

หลีกเลี่ยงปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สูง

จนเกิดปญหาการรวมเสนตรงพหุ	 (Multicollinearity)	

โดยพิจารณาประกอบ	 การทดสอบคาความทนทาน	

(tolerance)	และคา	VIF	 (variance	 inflation	 factors)	

ของตัวแปรแฝงแตละตัว	 เพราะปญหาการรวมเสน

ตรงพหุจะไมเกิดขึ้น	 	ถาคาความทนทานมากกวา	0.1	 

(Hair,	 ...	et	al.		1995	:	127)	และคา	VIF	ไมเกิน	10	

(Belsley		1991)

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

	 จากการวิเคราะหขอมูล	 ไดพบผลการวิจัยที่

สำาคัญดังนี้	

	 1.	 ผลการวิเคราะห	 ตัวแปรอิสระและตัวแปร

ตาม	พบผลดังนี้	(รายละเอียดปรากฏตามตารางที่	1.1)		

(1.1)	การมสีวนรวมในการบรหิารงาน	มคีาคะแนนเฉลีย่	

(Mean)	 =	 49.12	คะแนน	และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 

=	 	 6.70	 คะแนน	 ซึ่งแสดงวามีการมีสวนรวมในการ 

บริหารงานในระดับมาก	 	 (1.2)	 การจัดการความรู	 มี 

คาเฉลีย่	(Mean)	=	92.65	คะแนน	คาเบีย่งเบนมาตรฐาน	

=	11.43	ซึ่งแสดงวามีการจัดการความรูอยูในระดับมาก	

(1.3)	วัฒนธรรมองคการ	มีคาเฉลี่ย	 (Mean)	=	52.71	

คะแนน	และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	4.50	ซึ่งแสดงวา

มีการสงเสริมวัฒนธรรมองคการอยูในระดับ	มาก	(1.4)	

หลักธรรม	มีคาเฉลี่ย	(Mean)	=	53.48	คะแนน	และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	4.82	ซึ่งแสดงวามีการสงเสริม 

การใชหลักธรรมในการบริหารองคการอยูในระดับ	มาก	

(1.5)	การมุงอนาคต		มคีาเฉลีย่	(Mean)	=	51.35	คะแนน	

และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน	=	5.09	ซึง่แสดงวาพฒันาการ

จังหวัดโดยรวมมีลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน	อยูใน

ระดับสูง	(1.6)	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	มีคาเฉลี่ย	(Mean)	=	

101.92	คะแนน	และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	8.62	ซึ่ง

แสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดยรวมมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	

อยูในระดับสูง	 (1.7)	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 มีคาเฉลี่ย	

(Mean)	 =	 66.07	คะแนน	และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

=	8.47	ซึ่งแสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดยรวมมีเหตุผล

เชิงจริยธรรม	 อยูในระดับสูง	 (1.8)	 ทัศนคติทางบวก	

มีคาเฉลี่ย	 (Mean)	=	53.85	คะแนน	และคาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	=	4.83	ซึง่แสดงวาพฒันาการจงัหวดัโดยรวม

มีทัศนคติที่ดีในการบริหารงาน	อยูในระดับมาก	 (1.9)	

ความเชื่ออำานาจในตน	 มีคาเฉลี่ย	 (Mean)	 =	 40.70	

คะแนน	และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	4.66	ซึ่งแสดงวา

พัฒนาการจังหวัดโดยรวมมีความเชื่ออำานาจในตนใน

การทำางาน	อยูในระดับสูง		(1.10)	สุขภาพจิตที่เขมแข็ง	

มีคาเฉลี่ย	 (Mean)	=	45.78	คะแนน	และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	=	19.75	ซึ่งแสดงวาพัฒนาการจังหวัดโดย

รวมมสีขุภาพจติทีด่ใีนการทำางาน	อยูในระดบัมาก	(1.11)	

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนของ 

พัฒนาการจังหวัด	มีคาเฉลี่ย	(Mean)	=	70.72	คะแนน	

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน	=	7.33	คะแนน	ซึ่งแสดงวา

พัฒนาการจังหวัดโดยรวม	มีประสิทธิภาพการบริหาร	

จัดการงานพัฒนาชุมชนอยูในระดับมาก
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ตารางที่ 1.	ลักษณะขอมูลของตัวแปรที่ใชในงานวิจัย

ตัวแปรอิสระ Min Max Mean S.D. ระดับ

ตัวแปรอิสระดานสถานการณ

1.	การมีสวนรวมในการบริหารงาน 32 60 49.12 6.70 มาก

2.	การจัดการความรู 48 108 92.65 11.3 มาก

3.	วัฒนธรรมองคการ 42 60 52.71 4.50 มาก

4.	หลักธรรม 39 60 53.48 4.82 มาก

ตัวแปรอิสระดานจิตลักษณะ

5.	การมุงอนาคต 38 60 51.35 5.09 สูง

6.	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 78 120 101.92 8.62 สูง

7.	เหตุผลเชิงจริยธรรม 50 84 66.07 8.47 สูง

8.	ทัศนคติทางบวก 35 60 53.85 4.83 มาก

9.	ความเชื่ออำานาจในตน 28 54 40.70 4.66 สูง

10.	สุขภาพจิตที่เขมแข็ง		 22 97 45.78 19.5 มาก

ตัวแปรตาม

ประสิทธิภาพการบริหาร	

จัดการงานพัฒนาชุมชน	

51 84 70.72 7.33 มาก

 2.	 ผลการวิเคราะหตัวแบบประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด	 พบวาปจจัยที่

มีอิทธิพลรวม	 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติในสามลำาดับ

แรกไดแก	การจัดการความรู	ทัศนคติทางบวก	และกา

รมีสวนรวมในการบริหารงานตามลำาดับ	 	สอดคลองกับ

ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง	ผลที่นาสนใจประการหนึ่งก็

คอื	ปจจยัดานวฒันธรรมองคการ	จะสงผลทางออมมายงั

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด	

ผานกลุมปจจัยดานจิตลักษณะในเชิงผกผัน	 (แตยังไมมี

นัยสำาคัญทางสถิติ)	สรุปไดวาปจจัยดานสถานการณสง

ผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจัง

หวัดสองปจจัย	 และปจจัยดานจิตลักษณะสงผลตอปร

ะสิทธิภาพในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด

หนึ่งปจจัย	 	ผลการวิเคราะหอิทธิพลในกลุมปจจัยดาน

สถานการณทีม่ตีอปจจยัดานจติลกัษณะแยกตามตวัแปร

แลวพบวา	ตัวแปรที่สงผลตอตัวแปรกลุมอื่นมากที่สุด

ไดแกตวัแปรวฒันธรรมองคการซึง่สงอทิธพิลทางตรงตอ	

การมุงอนาคต	(b	=	0.64)	แรงจงูใจใฝสมัฤทธิ	์(b=	0.68)	
เหตผุลเชงิจรยิธรรม	(b	=	0.46)	และ	การมทีศันคตทิีท่าง
บวก	(b	=	0.75)	ในขณะที่ปจจัยดานการจัดการความ

รูจะสงผลตอ	เหตผุลเชงิจรยิธรรม	(b	=	0.34)	ตามลำาดบั	
(รายละเอียดตามภาพที่	1)

	 3.	ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของ	Model	ที่ไดจากการวิเคราะห	จาก

การสัมภาษณ	ผูเชี่ยวชาญทั้ง	 6	ทานซึ่ง	มีความเห็น

สอดคลองกันวา	ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

บรหิารจดัการงานพฒันาชมุชนของพฒันาการจงัหวดั	มี

จำานวน	3	ปจจัย	คือ	การมีสวนรวมในการบริหารงาน	

การจัดการความรู	 และทัศนคติทางบวก	 สวนปจจัย

ที่ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน

พัฒนาชุมชน	ของพัฒนาการจังหวัด	มีจำานวน	7	ปจจัย	

คือ	วัฒนธรรมองคการ	หลักธรรม	การมุงอนาคต	แรง

จูงใจใฝสัมฤทธิ์	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	ความเชื่ออำานาจ

ในตนและสุขภาพจิตที่เขมแข็ง	 ซึ่งสามารถสรุปไดวา
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ผลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทั้ง	 6	 ทานมีความ

สอดคลองกับ	Model	ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลทาง

สถติ	ิ(Path	Analysis)	ซึง่ผูวจิยัจะไดนำา	Model	ทีไ่ดจาก

การวเิคราะหขอมลูทางสถติิ	และผานการสมัภาษณจาก

ผูเชี่ยวชาญเพื่อนำาไปสูการสรางขอเสนอแนะตอไป

 การอภิปรายผลตามทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม

	 ผลการวิเคราะหขอมูล	 พบวาปจจัยทางดาน

สถานการณ	 ไดแก	 การสงเสริมการมีสวนรวมในการ

บริหารงาน	 การจัดการความรูเปนปจจัยที่มีความสัม

พันธกับการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของพัฒนาการ

จังหวัด	ซึ่งมีความสอดคลองกับทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม	

ซึ่งทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยมกลาววา	 พฤติกรรมของ

มนุษยมีสาเหตุไดถึง	 4	 ประเภท	 คือ	 1.)	 ลักษณะ

ของสถานการณปจจุบัน	 	 2.)	 จิตลักษณะเดิมของ

ผูกระทำา		3.)	จิตลักษณะรวมกับสถานการณ	ที่เรียกวา	

ปฏิสัมพันธแบบกลไก	 (Mechanical	 interaction)	และ

สาเหตุประเภทที่สี่	คือ		4.)	จิตลักษณะตามสถานการณ	

หรือที่เรียกวา	 ปฏิสัมพันธแบบในตน	 (Organism	

interaction)	เปนลกัษณะทางจติของบคุคลผูกระทำาทีเ่ปน

ผลของปฏสิมัพนัธระหวางสถานการณปจจบุนัของบคุคล

กับจิตลักษณะเดิมของเขาทำาใหเกิดจิตลักษณะตาม

สถานการณ	 ในบุคคลนั้นขึ้น	 เชน	ทัศนคติทางบวกตอ

สถานการณนัน้	หรอืตอพฤตกิรรมทีจ่ะทำา	ซึง่จากผลการ

วิจัยในครั้งนี้	ก็พบวา	ปจจัยทางดานสถานการณไดแก	

การสงเสรมิการมสีวนรวมในการบรหิารงาน		การจดัการ 

ความรู เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพของพัฒนาการจังหวัด

 การอภิปรายผลตามทฤษฎีตนไมจริยธรรม

	 การอภิปรายผลในสวนนี้	 จะเปนการอภิปราย

ผลตามทฤษฎตีนไมจรยิธรรม	ซึง่ทฤษฎตีนไมจรยิธรรม

กลาววา	ทฤษฎตีนไมจรยิธรรมนีส้ามารถแบงออกไดเปน	

3	สวน	ในสวนแรก	คือ	ดอกและผล	ซึ่งเปรียบเสมือน

พฤตกิรรมของคนดี	และพฤตกิรรมของคนเกง	ซึง่เปนพ

ฤติกรรมที่นาปรารถนา	มีสาเหตุจากลักษณะทางจิต	2	

กลุม	กลุมแรกเปนสวนของลำาตนไม	 	อันประกอบดวย	

จิตลักษณะ	5	ดาน	คือ	 (1.)	 เหตุผลเชิงจริยธรรม	 (2.)	

ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน		(3.)	ความเชื่ออำานาจใน

ตน	(4.)	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	(5.)	ทัศนคติตอพฤติกรรม		

คานิยม		และคุณธรรม		(ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม		หรือ

สถานการณนั้น)	 สวนสาเหตุทางจิตกลุ มที่สองของ

ตนไมจริยธรรม	ประกอบดวย	รากของตนไม		มี	3	ดาน	

คือ	 (1.)	สติปญญา		 (2.)	ประสบการณทางสังคม	และ	

ภาพที่ 1.  อิทธิพลรวมและความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานการณ และปจจัยดานจิตลักษณะ

กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชน
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(3.)		สขุภาพจติ	ซึง่จากผลการวจิยัในครัง้นีไ้ดใช	ตวัแปร

ทางจิตลักษณะที่มาจากทฤษฎีตนไมจริยธรรม	จำานวน	

6	ปจจัย	 โดยจำาแนกเปนจิตลักษณะในสวนลำาตนของ

ทฤษฎีตนไมจริยธรรม	จำานวน	5	ดาน	ไดแก	ลักษณะ

มุงอนาคตควบคุมตน	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	 เหตุผลเชิง

จริยธรรม	ทัศนคติทางบวก	และความเชื่ออำานาจในตน		

สวนจิตลักษณะ	ในสวนรากของทฤษฎีตนไมจริยธรรม	

จำานวน	1	ปจจัย	ไดแก	ปจจัยทางดานสุขภาพจิตที่เขม

แขง็	ซึง่ผลการวเิคราะหขอมลู	ในการวจิยันี	้พบวา	ปจจยั

ในสวนลำาตนของทฤษฎีตนไมจริยธรรม	จำานวน	1	ดาน	

ไดแก	ทัศนคติทางบวก	เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริ

หารงานที่มีประสิทธิภาพของพัฒนาการจังหวัด	

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1. นโยบายทางดานการปรับปรุงสภาพ

แวดลอมในการบริหารงานของพัฒนาการจังหวัด 

ประกอบดวย	

	 	 1.1	 การสงเสริมใหสำานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดทุกแหง	ดำาเนินการสงเสริมการมีสวนรวมในการ

บริหารงานใหมาก	 ไดแก	 การมีสวนรวมของบุคลากร

ทุกระดับ	การมีสวนรวมของผูนำาชุมชน	องคกรชุมชน	

และเครือขาย	ในการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตางๆ	

จนเปนเปนวัฒนธรรมขององคการ	

	 	 1.2	 การสงเสริมใหสำานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดทุกแหง	 เปนองคการแหงการเรียนรู จัดการ 

ความรู	 	 โดยอาจจัดใหมีการประกวด	องคความรูของ

สำานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดัทกุแหง	เพือ่เปนการสราง

แรงจูงใจ	ในการจัดองคความรู	 เพื่อใหเกิดกระบวนการ

จัดการความรูที่ตอเนื่องและยั่งยืน	

 2.นโยบายดานการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของพัฒนาการจังหวัด	ประกอบดวย	

		 	 2.1	 ดำาเนินการพัฒนาจิตลักษณะ	 ไดแก	

ทศันคตทิางบวก	โดยอาจใชวธิกีารฝกอบรมแบบเขมขน	

เพื่อพัฒนาแสวงหาแรงขับเคลื่อนจากภายในตัวตนเอง

โดยสามารถขอชุดการฝกและบทเรียนทางไกลไดจาก

สภาวิจัยแหงชาติ	ระบบพฤติกรรมไทย	

	 	 2.2	 ดำาเนนิการฝกอบรม	พฒันาการจงัหวดั

ให	มีทักษะ	ในดานการจัดการความรูในองคการ	ตลอด

จนวิธีการนำาหลักธรรมทางศาสนามาประยุกตใชในการ

บริหารงานพัฒนาชุมชน	

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

	 เพื่อใหการศึกษา	ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานระดับสูง	 ทั้งในภาค

ราชการและเอกชน	 มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นผูศึกษา	

มีขอเสนอแนะดังนี้

	 1.	 ควรไดมีการศึกษา	ปจจัยตางๆ	ที่เกี่ยวของ

กบัประสทิธภิาพในการบรหิารงานของผูบรหิารระดบัสงู	 

เพิ่มเติมเพื่อค นหาตัวแปรที่มีความเกี่ยวข องกับ

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง

ใหเกิดความหลากหลาย

	 2.	 ควรไดมกีารวจิยัเชงิทดลอง	เพือ่ศกึษาสาเหต ุ

ตางๆ	 เชน	 การชักจูงใหเปลี่ยนทัศนคติทางบวกตอ 

การบริหารงาน	 และศึกษาผลที่เกิดจากสาเหตุเหลานี้

ใหเจาะจงและละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น

	 3.	 ควรไดมีการศึกษา	 จากกลุมผู บริหารที่มี

ลักษณะของประชากรที่มีจำานวนมาก	เพื่อสามารถเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มากขึ้น	 ซึ่งจะสามารถทำาให 

ใชสถิติวิเคราะหขอมูลที่ครอบคลุมและใหคำาตอบทาง

วิชาการไดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น	

 ขอเสนอแนะดานการนำาไปประยุกตใช

	 1.	 ขอคนพบจากรายงานการวจิยัฉบบันี	้สามารถ 

นำาไปใชประโยชนเปนแบบวัดประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการของผูบริหารในระดับภูมิภาค	และทองถิ่น	ภาค

เอกชน	ภาคสถาบันการศึกษา	 เพื่อคนหาปจจัยเสี่ยง 

ในการบริหารงานของผูบริหารตอไป		

	 2.	 ประเด็นสำาคัญที่คนพบใหมในงานวิจัยนี้	คือ

การนำาเอา	Knowledge	Assets	มาสกัดเปนแกนความรู	 

(Core	 competency)	 ไดแก	 การสรางระบบควบคุม

ปจจัยดานสถานการณภายนอก	ซึ่งเรียกวาประสิทธิผล	

ไดแก		นโยบาย	กฎ	ระเบยีบคำาสัง่	แนวคดิ	ทฤษฎ	ีนำามา

วางแผน	(Plan)	สูกลยทุธเพือ่นำาไปสูการปฏบิตั	ิ(Do)	คอื	 

การนำามาแปลงสูการปฏิบัติ	 ก็จะไดผลงานเพียงแค	 
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Out	put	สวนการสรางระบบการควบคุมภายใน	ไดแก	

อารมณ	 จิตใจ	 หรือที่เราเรียกวา	 ประสิทธิภาพ	 คือ	 

การมีสติ	 รู ตัว	 มีปญญา	 รูคิด	 มีจิตสำานึกรับผิดชอบ	 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบ	(check)	แกไข	 (Act)	 

ดวยความเปนตวัตนทีแ่ทจรงิของตนเอง	นัน่คอื	จรยิธรรม	

ซึ่งเปนการใชวัฒนธรรมทางปญญาแกไขปญหา	 ก็จะ

สามารถนำาไปประยุกตคือ	 การออกแบบ	 (Redesign)	

ทำาให คนของกรมการพัฒนาชุมชน	 เป นคนเก ง	

(ประสิทธิผล)	และเปนคนดี	 (มีประสิทธิภาพ)	 ในคนๆ

เดยีวกนั	เพือ่บรหิารราชการใหบรรลผุลตามภารกจิหลกั

ในการพัฒนาชนบท	3	ประการ	คือ	1.	เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน	ดวยความสามารถ	คิดได	ทำาเปน	 

2.	การใชวัฒนธรรมทางปญญา	แกไขปญหาดวยตนเอง	

มุงอนาคต	 ควบคุมตนเองได	 3.	 เพื่อใหครอบครัวมี

คุณภาพชีวิตที่ดี	มีความสุข	

	 สรุปวา	ประสิทธิผล	 (Effectiveness)	คือ	การ

ลงมือทำาตามสิ่งที่คิดวาถูกตอง	 ทำาตามที่ไดรับคำาสั่ง

ใหบรรลุผลตามที่กำาหนดไว	แตไมตรงเปา	ไมคำานึงถึง

ผลสัมฤทธิ์	(Do	the	Things	Right)	คือวางแผน	(Plan)	

แลวทำาทันที	(Do)	จึงเกิดผลที่เรียกวา	ทำาใหเสร็จๆ	ไป	 

สุกเอา	 เผากิน	 (Immediately	Results)	 เปนคุณสมบัติ 

ของคนเกง	 เชน	 ชางไมลงมือ	 ตอกตะปู	 แตไมรูเรื่อง

การออกแบบเปนสถาปนิก	 ดังนั้น	 คนเกง	 จึงเปน 

แคประสิทธิผล	เปนปจจัยพลังสรางสรรค	ไดแก	ความรู	

ความชำานาญ	เปนเทคโนโลยี	

	 สวนคนดี	 เปนประสิทธิภาพ	 (Efficiency)	 เปน 

ปจจัยประคับประคอง	 หนุนนำาความเกงไปในทางที่

อำานวยประโยชนอันพึงประสงค	 เปนการทำาใหสำาเร็จ	

(Do	 the	 	Right	Things)	 เปนความพึงพอใจระยะยาว	

(Long	run	Impact)	เชน	แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์	เหตุผลเชิง

จริยธรรม	คุณธรรม	จริยธรรม	ทั้งคนเกง	(ประสิทธิผล)	

คนดี	 (ประสิทธิภาพ)	จึงตองทำาใหเกิดขึ้น	อยูในคนๆ	

เดียวกัน	

	 สรปุขอคนพบจากงานวจิยัดงักลาวนี	้จงึเปนงาน 

วิจัยที่เนนประสิทธิภาพ	เพื่อนำาไปตรวจสอบและแกไข	

ประสิทธิผล	เพราะพัฒนาการจังหวัด	โดยสวนใหญแลว	

จะเปนคนเกง	 คือทำางานแลวไดประสิทธิผล	 แตยัง 

ขาดการเปนคนดีคือยังขาดประสิทธิภาพ	 ดังนั้น

สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตางๆ	 จึงควรพิจารณา

นำาแนวคิดดังกลาวนี้วางเปน	กลยุทธในการขับเคลื่อน

ยทุธศาสตรของกรมทัง้	5	ดาน	ดงันัน้	การสรางผูบรหิาร

ทุกระดับเปนคนเกง	 คนดี	 ใหอยู ในตัวบุคคลคนๆ	

เดียวกันนั้น	 จึงตองเปนนโยบายสำาคัญ	 เรงดวนและ

เปนวิถีของนักบริหารงานพัฒนาชุมชน	 ทุกคนตอง

ประพฤติปฏิบัติ

  



ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารงานพัฒนาชุมชนของพัฒนาการจังหวัด

ธัชฤทธิ์		ปนารักษ		

63

เอกสารอางอิง
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			 			 คำาสำาคัญเปนตัวธรรมดา
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