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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ในภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย
กาญจนา  สมมิตร และ 
นิทัศน์  บุญไพศาลสถิตย์

การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์
ของภาคเหนอืตอนบน
นันท์นภัส  สุจิมา

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) 
ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 
ทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ

โลกของโซฟี เส้นทางจินตนาการสู่ประวตัศิาสตร์
ปรัชญา
ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์

บทบรรณาธิการ		

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

บทวิจารณ์หนังสือ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร  และ 
นิศรา จันทร์เจริญสุข

เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทนุ
พัฒนาบทบาทสตรี
ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์
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อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย
และชาวญีปุ่น่ต่อความส�าเรจ็ในการประกอบการ
ในประเทศไทย
ปริญญา บรรจงมณี
     
การสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร: กรณี
ศึกษา อ�าเภอเมืองชียงราย จังหวัดเชียงราย
ลชนา  ชมตระกูล

การพฒันาระบบฐานข้อมลูวดั ในจงัหวดัเชยีงใหม่
พงศ์กร จันทราช

การสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการ
บริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา
ศรันย์ นาคถนอม
     
การบรูณาการเทคนคิการเรยีนรูด้้วยการบรกิาร
สังคมเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษในชุมชน
รอบมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น จงัหวดัเชยีงใหม่
สิตา  ทายะติ
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เจ้าของ:
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ความเป็นมา:
	 	 	 วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์นเริม่ตพีมิพ์เผยแพร่มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550  โดยจดัท�าเป็น
ราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี)  ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน และ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม - เดือนพฤษภาคม 
จัดพมิพ์บทความวชิาการ (Academic Article) บทความวจิยั (Research Article) บทความปริทศัน์ (Review Article) 
และบทวจิารณ์หนงัสอื (Book Review) ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยผ่านกระบวนการกล่ันกรองของผู้ทรงคณุวฒุิ 
(Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 2 ท่าน ปัจจุบันวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็น
วารสารทีไ่ด้รบัการยอมรบัให้อยูใ่นฐานข้อมลูศนูย์ดัชนกีารอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre)

วัตถุประสงค์:
   1. เพือ่เป็นสือ่กลางในการตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวชิาการ ผลงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถ
แสดงถึงประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีเพื่อให้นักวิจัยสามารถน�าไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  และประโยชน์ใน
เชิงปฎิบัติที่นักปฎิบัติสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  ภาคสังคมและชุมชน
    2. เพ่ือส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยและน�าเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์  นักวิจัย 
นักวิชาการ  และนักศึกษา

ขอบเขต:
    วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นรับพิจารณาบทความวิชาการ (Academic  Article) 
บทความวิจัย (Research Article)  บทความปริทัศน์ (Review Article)  และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร  เอกสารการประชุม หรือ
สิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น  
ขอบเขตของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นจะครอบคลุมเนื้อหา  ดังนี้
   บริหารธุรกิจและการจัดการ
   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   นิเทศศาสตร์
   ศิลปศาสตร์
   เทคโนโลยีสารสนเทศ
   สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์:
	 	 ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา  เวสารัชช์          กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่ปรึกษา:
 	 ดร. กิตติพัฒน์  สุวรรณชิน    อธิการบดี
บรรณาธิการ:
  ดร. ฉัตรทิพย์  สุวรรณชิน    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กองบรรณาธิการ:
  ศาสตราจารย์ ดร. เกตุ  กรุดพันธ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ  ลีสุวรรณ์           ข้าราชการบ�านาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์เอมอร ชิตตะโสภณ                ข้าราชการบ�านาญมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าล�าพอง               มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  รองศาสตราจารย์อรพิณ สันติธีรากุล        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ     มหาวิทยาลัยพะเยา
  ดร. อภิญญา ศักดิ์ดาศิโรรัตน ์                     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาววณิชากร แก้วกัน    มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
กองจัดการ:
  นางสาววณิชากร  แก้วกัน         มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวกมลรัตน์  เชื้อเสือน้อย                     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นายรัตนชัย  ศรีวิสุทธิ์                                   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  นางสาวสมปรารถนา ประกัตฐโกมล       มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
  นางจิณห์นิภา  สุทธิกุล                     มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ก�าหนดออก:
  ปีละ 2 ฉบับ โดยก�าหนดออกทุกเดือนพฤษภาคม และ เดือนพฤศจิกายน 
การสมัครสมาชิก:
  สมัครสมาชิก ปีละ 100 บาท
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สถานที่ติดต่อ:
  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
  120  ถ.มหิดล  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50100  
  โทร. 053-201800-4  ต่อ 3211-12  โทรสาร. 053-201810
  E-mail: wanichakorn@feu.ac.th
  URL: journal.feu.ac.th 
 
 
 ทัศนะและข้อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นทัศนะของผู้เขียน กองบรรณาธิการ
 ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วยกับทัศนะเหล่านั้นและไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
 ความรับผดิชอบด้านเนือ้หาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทเป็นของผูเ้ขียนแต่ละท่าน กรณมีกีารฟ้องร้องเร่ือง
 การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงฝ่ายเดียว
 ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ได้รับการสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ�า้
 ต้องได้รับอนุญาตโดยตรงจากผู้เขียนและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเป็นลายลักษณ์อักษร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้รับการยอมรับให้
อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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รายนามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจ�าฉบับ

ศาสตราจารย์ พลโท มณเฑยีร ประจวบดี  ทีป่รกึษาอาวโุสสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม

รองศาสตราจารย์ ดร. โกสุมภ์ สายจันทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. รวิพร  คูเจริญไพศาล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมศรี ไชยศร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย  ลอยฤทธิวุฒิไกร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์เพชรัตน์ โชติกอาภา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน ์  ข้าราชการบ�านาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษดา  ตั้งชัยศักดิ์  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชกูลิน่  อุนวจิติร  ศนูย์ศกึษาและพฒันาการท่องเทีย่ว   มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ทิวากร  แก้วมณี  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เลิศพร  ภาระสกุล  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ บุญสาธร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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บทบรรณาธิการ

  

  เรียน ท่านผู้อ่านทุกท่าน 

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2556 - พฤศจิกายน 2556 

ได้ปรับเปลี่ยนรูปโฉมของปกวารสารให้สวยงาม เรียบง่าย โดยน�ารายช่ือบทความในฉบับมาจัดพิมพ์บนปก เพ่ือให้

ผู้อ่านเปิดอ่านบทความที่สนใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ผ่านการรับรอง

คุณภาพให้อยู่กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(Thai - Journal Citation Index Centre: TCI) มีก�าหนดจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ทั้งรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(URL: http://journal.feu.ac.th) และรูปเล่ม    

  ในวารสารฉบับนีผู้อ่้านจะได้พบกบับทความทีม่เีนือ้หาสาระเกีย่วกบัการพฒันาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วที่

น่าสนใจ ด้วยเพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส�าคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย การเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 จะมีการเปิดเสรีในหลายด้าน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวด้วย 

ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจ�าเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่รอดในภาวะ

ทีอ่ตุสาหกรรมการท่องเทีย่วมแีนวโน้มการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน บทความในเล่ม เช่น เร่ือง “แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว

เชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย” “การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณ

สถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” และ “อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมท่ีมี

ผลกระทบต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยและชาวญีปุ่่นต่อความส�าเร็จในการประกอบการในประเทศไทย” 

เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้อ่านจะได้พบกับบทความในประเด็นอื่นที่น่าสนใจอีกหลายบทความ เช่น บทความเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และบทความเกี่ยวกับการสร้างตัวช้ีวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรร 

  ในนามของวารสารวชิาการมหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์นใคร่ขอขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุปิระจ�ากองบรรณาธกิาร 

และผูท้รงคณุวุฒจิากหลากหลายสถาบนัทีก่รณุากลัน่กรองและประเมนิคณุภาพบทความก่อนการตพีมิพ์  และขอถอื

โอกาสนีเ้ชญิชวนคณาจารย์ นกัวจิยั นกัวชิาการ และนสิติ นกัศกึษา เสนอผลงานเพือ่ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการ

มหาวิทยาลยัฟาร์อสีเทอร์นได้ตลอดปี โดยสามารถศกึษาค�าแนะน�าในการจดัเตรยีมต้นฉบบั ท้ายเล่มหรอืจากเวบ็ไซต์

วารสารที่ URL: journal.feu.ac.th 
 
         
           บรรณาธิการ



 ปีที่ 7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 7

    *เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาแบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของกลุ่มบริษัท   
    ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
  **นักศึกษาหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    E-mail: hrandtalent53@gmail.com
***ผู้อ�านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น*
Organizational Citizenship Behavior and Its Consequences

ชญารัศมิ์	ทรัพยรัตน์**

ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.	ประพันธ์	ชัยกิจอุราใจ***

บทคัดย่อ

  จากการทบทวนวรรณกรรม และการตัง้ข้อสงัเกตจากการปฏบิตัใินเชงิบริหาร บทความนีก้ล่าวถงึพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organization Citizenship Behavior หรือ OCB) 4 ประเภทได้แก่ (1) พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ: การเหน็แก่ประโยชน์ของผูอ้ืน่เป็นทีต่ัง้ บนพืน้ฐานคณุลกัษณะส่วนบคุคล (Altruistic 

OCB Based on Personality) (2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ: ความรับผิดชอบ บนพืน้ฐานการตอบแทน

และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน (Responsible OCB Based on Reciprocity) (3) พฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององค์การ: ในเชงิเครือ่งมอืบนพ้ืนฐานผลประโยชน์ส่วนตน (Instrumental OCB Based on Self-Interest) 

และ (4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ: ในเชิงบังคับ บนพื้นฐานจากความกดดัน (Compulsory OCB 

Based on Stress) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้ง 4 ประเภทจะท�าให้ทราบถึงพหุระดับพฤติกรรมของ

การอาสาช่วยเหลือของบุคคล และผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่มีต่อองค์การและปัจเจก

บุคคล ภายใต้สถานการณ์เฉพาะเจาะจงและพหุปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมขององค์การ 

ค�าส�าคัญ

 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ   ผลลัพธ์

Abstract

  Through literature review and induction from management practices, this paper firstly identifies 

four subtypes of Organizational Citizenship Behavior (OCB), namely altruistic OCB based on personality, 

responsible OCB based on reciprocity, instrumental OCB based on self-interest, and compulsory OCB based

on stress. The four OCB subtypes constitute an OCB continuum in the order of an individual’s degree of 

voluntariness. Both the positive and negative impacts of the four OCB subtypes on organizations and 

individuals are analyzed. Conclusions, limitations and future research directions are presented.
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บทน�า

  ในยคุเศรษฐกจิทีม่อีงค์ความรูเ้ป็นฐานส�าคญั องค์การสมยัใหม่จ�านวนมากจะมกีารปรับเปล่ียนกลยทุธ์  ปรบั

โครงสร้างองค์การให้กระชับและแบนราบ การพัฒนาองค์การ การท�างานเป็นทีม เน้นความร่วมมือ เพื่อจัดการกับ

ความท้าทายที่เข้มข้นและรุนแรงจากการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ท�าให้องค์การต้องหันมาให้ความส�าคัญกับการ

รเิริม่สร้างสรรค์ของพนกังานและความร่วมมอืร่วมใจ พฤตกิรรมพเิศษ (Extra-Role Behavior) ทีน่อกเหนอืจากบทบาท

หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบซึง่ก�าหนดไว้เป็นทางการโดยองค์การนัน้ จะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุให้องค์การสามารถด�าเนนิงาน

ได้อย่างมีประสิทธิผลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) ของ

องค์การจะมีประโยชน์ทั้งต่อนักวิชาการในการศึกษาและผู้น�าในการบริหารบุคลากร (Organ, 1997)

  ในการทบทวนวรรณกรรมพบว่างานศึกษาวจิยัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การในปัจจบุนั  มุง่สนใจ

ศกึษาเหตผุลทีบ่คุคลแสดงออกถงึพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ และเกดิผลลัพธ์ด้านใดบ้าง และมตีวัแปร

เชงิสาเหตใุดทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีององค์การ งานศกึษาวจัิยของนกัวชิาการจ�านวนหนึง่ต่างอธิบาย

เหมือนกันว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นผลลัพธ์จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและตัวแปรใน

บริบทต่างๆ และชี้ให้เห็นว่าเมื่อพนักงานได้รับรู้ว่าองค์การมีความยุติธรรม (Organizational Justice) และมีความ

สัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้น�ากับพนักงานหรือสมาชิกในองค์การสูง พนักงานเหล่านี้จะแสดงพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การเป็นการตอบสนองบนพื้นฐานการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างกันในเชิงบวก 

Lavelle, Rupp & Brockner (2007) , Podsakoff, MacKenzie, Paine & Bachrach (2000) ได้สรุปถึงองค์ประกอบ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การไว้ 7 ด้านซึง่เป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม

การปฏิบัติงานขององค์ให้ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ 

  1. การเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่หรอืการเหน็แก่ประโยชน์ผูอ้ืน่เป็นทีต่ัง้ (Altruism) หมายถงึการทีพ่นกังานอาสาให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มใจแก่ผู้อื่นในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับองค์การ มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน 

(Courtesy) และมกีารกระท�าทีพ่ยายามช่วยเหลอื ป้องกนัและยตุคิวามขัดแย้งทีอ่าจเกดิข้ึนระหว่างเพือ่นร่วมงานเพือ่

สร้างความสงบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน (Peacemaking)

  2. การเป็นผู้มีน�้าใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึงพนักงานมีทัศนคติเชิงบวกและมีความเต็มใจที่

จะอดทนต่อปัญหา ความยากล�าบาก ความเครยีด และความกดดันต่างๆ ทีเ่กดิข้ึนจากผู้ร่วมงานหรือจากการปฏิบติังาน

โดยไม่บ่นไม่คร�า่ครวญและไม่ฟ้องร้อง

  3. ความจงรกัภักดต่ีอองค์การ (Organizational Loyalty) เป็นการแสดงออกถงึการสนบัสนนุและการสือ่สาร

องค์การต่อบุคคลทีส่ามในเชงิบวก เช่นพนกังานอาจพดูในเชงิบวกเกีย่วกบัองค์การให้บคุคลอืน่ๆ ได้ยนิทัง้ในและนอก

องค์การ การร่วมรับผิดชอบและปกป้องทรัพย์สินและสิ่งต่างๆ ที่องค์การสร้างขึ้นและการมีความผูกพันต่อองค์การ

แม้แต่ในสถานการณ์ที่องค์การล�าบากทุกข์ยาก
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  4. การเป็นผูม้สี�านกึในหน้าที ่(Consciousness) หมายถงึพฤตกิรรมทีส่มาชิกในองค์การเตม็ใจยอมรับเช่ือฟัง 

และปฎิบัติตามต่อกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ด้วยความซ่ือสัตย์ โดยไม่จ�าเป็นต้องมี

ระบบควบคมุ เช่นการซือ่สตัย์ในการปฏิบตังิาน ตรงต่อเวลา การดแูลรักษาทรัพย์สนิขององค์การเสมอืนหนึง่ทรัพย์สนิ

ของตน การบริหารเวลาท�างานอย่างมีคุณค่าไม่ใช้เวลาปฏิบัติงานไปกับกิจธุระส่วนตัว

  5. การมคีวามคดิสร้างสรรค์ (Individual Initiative) หมายถงึพนกังานมกีารคดิค้นวธิกีารใหม่ๆในการปฏบิตัิ

งานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตน ให้ข้อเสนอแนะ/วิธีการใหม่แก่องค์การเพื่อเสริมสร้างความสามารถของ

องค์การ

  6. การเป็นพลเมืองดีขององค์การ (Civic Virtue) หมายถึงการที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างรับผิดชอบและมี

ความห่วงใยเกีย่วกบัความผาสุก ความเป็นอยู่และความปลอดภยัขององค์การ เชน่ การแสดงออกอย่างกระตอืรือร้น

ในการให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การ เช่นการเข้าร่วมประชุม 

การร่วมอภปิรายนโยบาย การร่วมแสดงความคิดเหน็ การสงัเกตและตดิตามข้อมลูข่าวสารภายนอกเกีย่วกบัอนัตราย

ที่อาจเกิดขึ้นหรือแสวงหาโอกาสที่ดีส�าหรับองค์การและการยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับจากองค์การด้วย

ความสมัครใจ

  7. การพัฒนาตนเอง (Self-Development) หมายถึงการที่พนักงานใฝ่รู้ ค้นคว้าและแสวงหาวิธีการเพื่อการ

เพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถของตนอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการฏิบัติงาน

  ดงันัน้ จากการวจิยัจงึพบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การเป็นพฤตกิรรมของการอาสาสมคัรด้วย

ความเตม็ใจและจรงิใจ (Voluntary Behavior) และมีผลประโยชน์ต่อองค์การโดยตรงดงัที ่Moorman & Blakely (1995) 

อธิบายไว้ว่า สมาชิกขององค์การแต่ละคนมีอิสระเสรี (Freedom) ในการตัดสินใจเลือกที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติได้ 

จึงเป็นเรื่องยากที่หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะไปบังคับหรือกระตุ้นให้พนักงานกระท�าและก็ไม่สามารถมีบทลงโทษ

ตามสัญญาที่เป็นทางการได้ หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานได้แสดงพฤติกรรม

เหล่านี้เพื่อประโยชน์ขององค์การ (Becton, Giles & Schraeder, 2008)

  อย่างไรก็ตาม นกัวชิาการและนกัปฏิบติัจ�านวนหนึง่ได้ตัง้ข้อสังเกตในข้อสรุปจากงานวจิยัต่างๆ ว่าพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมของการอาสาสมัครด้วยความเต็มใจและจริงใจของพนักงานจริงหรือ

และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีอิทธิพลเชิงบวกจริงหรือ ในปัจจุบันเราพบพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ที่ดีขององค์การในรูปแบบของภาพลวงตา (Illusive OCB) พฤติกรรมที่ปรากฏจะเป็นลักษณะของเชิงผลประโยชน์

และในเชิงถูกบังคับ ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในระดับปัจเจกบุคคลและองค์การอาจไม่

เป็นผลเชิงบวกเสมอไป (Podsakoff, Whiting, Podsakoff & Blume, 2009) การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการ

กระจายตัวของวัตถุนิยม (Materialism) ในปัจจุบัน  ผู้คนในโลกตะวันออก ต่างเริ่มสนใจการยึดถือผลประโยชน์ของ

ตนกันมากขึ้น ในขณะเดียวกันการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน และเพื่อลดทอนความกดดัน เร่ิมเป็นบรรทัดฐาน (Norm) ในองค์การสมัยใหม่ในปัจจุบันมากขึ้น  

  ในส่วนแรกของบทความนีข้อน�าเสนอแนวคดิ/ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Thoery) 

เพือ่อธบิายการแสดงออกพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การในลักษณะเฉพาะหรือสถานการณ์เฉพาะ ส่วนทีส่อง

น�าเสนอองค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ใน 4 ประเภท ซึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรม
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และจากการปฏิบตัใินเชงิบรหิารจดัการ  ส่วนทีส่าม เสนอความต่อเนือ่งของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ 

ทั้ง 4 ประเภทโดยพิจารณาจากระดับการแสดงออกถึงพฤติกรรมของการอาสาช่วยเหลือ  ส่วนที่สี่ ผลลัพธ์ของ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ ทีค่าดว่าจะมต่ีอองค์การและปัจเจกบคุคล และสดุท้ายน�าเสนอบทสรปุและ

ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

แนวคดิทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคม	(Social	Exchange	Thoery)	กบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ

  นักวิชาการ Blau (Emerson, 1976 citing Blau,1964) ได้น�าเสนอแนวคิดการแลกเปลี่ยนโดยอธิบายว่า 

พื้นฐานการแลกเปลี่ยนเกิดจากความต้องการและผลประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก การแลกเปลี่ยนมี 

2 รูปแบบ  ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Exchange) และการแลกเปลี่ยนทางสังคม

(Social Exchange) ซึ่งการแลกเปลี่ยนทั้ง 2 ประเภทอยู่บนพื้นฐานความคาดหวังผลตอบแทนที่แตกต่างกันเมื่อน�า

ทฤษฎกีารแลกเปลีย่นทางสงัคมมาอธบิายกระบวนการแลกเปลีย่นของบคุคลในองค์การ โดยพืน้ฐานของความสมัพนัธ์

ระหว่างกนัพบว่า เกดิจากการแลกเปลีย่นทางเศรษฐกจิเป็นหลัก เป็นรูปแบบการให้ผลตอบแทนชัดเจนในขณะเดยีวกนั

มีการแลกเปลี่ยนอย่างไม่เป็นทางการด้วยเน้นพันธะผูกพัน ไม่มีข้อตกลงพิเศษส�าหรับผลตอบแทนที่จะได้รับ จึงเป็น

ดลุยพนิจิของแต่ละคนในการแสดงพฤติกรรมเพ่ือก่อให้เกดิความกตญัญแูละความไว้วางใจ (Cropanzano, Rupp & 

Byrne, 2003 ; Thoongsuwan, 1998 ; Sparrowe & Liden, 1997) Tsui, Pearce, Porter & Tripoli (1997) ได้กล่าวถงึ 

ความสัมพันธ์แบบลงทุนร่วมกัน (Matual Investment) ว่าเป็นรูปแบบการแลกเปลี่ยนทางสังคม  สิ่งที่องค์การให้แก่

พนักงานนั้นมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เป็นการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อ

ตอบแทนการทุม่เทท�างานของพนกังาน พนกังานจะตอบแทนคนืให้แก่องค์การด้วยการท�างานเป็นการแลกเปลีย่น  มี

การท�างานนอกเหนือบทบาทหน้าที่ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับการย้ายงานเมื่อนายจ้างร้องขอ และเต็มใจใน

การร่วมกิจกรรมตามความต้องการของหน่วยงานหรือองค์การ นอกจากนี้ยังเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อ

การด�าเนินงานขององค์การ เนื่องจากเชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการต่างตอบแทนระหว่างตนเองกับองค์การ

  กล่าวถงึโมเดลสญัญาทางใจ (Psychology Contracts Model) โดยพจิารณาความสมัพนัธ์ของการจ้างงาน

ในมุมมองของพนักงาน พนักงานเชื่อว่าองค์การมีสัญญาหรือพันธะในการตอบแทนโดยท�าหน้าที่จัดหาส่ิงต่างๆ ให้ 

ส่วนพนักงานมีภาระหน้าที่ตอบแทนองค์การด้วยเป็นสัญญาทางใจ ความคาดหวัง ความเชื่อ และการรับรู้ในความ

สัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองฝ่าย เช่น องค์การให้สัญญาเกี่ยวกับค่าจ้าง เงินเดือน การฝึกอบรม การให้

ความมัน่คงในการท�างาน การพัฒนาสายอาชพีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ส่วนพนกังานสัญญาว่าจะท�างาน

อย่างจงรักภักดีและมีพันธะผูกพันกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ เมื่อองค์การรักษาสัญญา พนักงานจะ

ตั้งใจในการท�างานแลกเปลี่ยนกับองค์การ แต่หากมีการผิดสัญญาซึ่งอาจเกิดจากการให้รางวัลที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่

สามารถให้ผลประโยชน์ตามทีพ่นกังานต้องการได้ พนกังานรับรู้ได้ว่าสญัญาถกูท�าลาย  ส่งผลต่อระดบัความสมัพนัธ์

และความผูกพันระหว่างพนักงานกับนายจ้างหรือองค์การ (Chang, 1999) Orvis & Dudley (2002) ให้ความเห็นว่า

การรับรู้การละเมิดสัญญาทางใจมีผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงาน เช่น ความพึงพอใจ ความผูกพันต่อ

องค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การขาดงาน และความตั้งใจในการลาออกจากองค์การ
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  เมื่อใช้ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมมาอธิบายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การในด้านความ

รับผิดชอบ บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน จะสรุปได้ว่า การแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็น

คุณลักษณะของความไว้วางใจระหว่างองค์การหรือผู้จัดการและพนักงานมากกว่าการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่

เป็นข้อผูกมัดทั้งสองฝ่ายและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ที่ได้รับไม่ใช่เกิดจากการต่อรองระหว่างกัน ส่วน

การตอบแทนซึ่งกันและกันในความหมายของการแลกเปลี่ยนทางสังคมนั้นช่วยให้เพิ่มความผูกพันที่พนักงานมีต่อ 

องค์การ เพิ่มความพยายามในการท�างานทั้งงานตามบทบาทหน้าที่และพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหน้าที่ของ

พนักงาน (Eisnberger, Huntington, Hutchison, 1986 ; Konovsky & Pugh, 1994)

องค์ประกอบของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ	(Organizational	Citizenship	Behavior	หรือ	OCB)

  1.	พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ		(Organizational	Citizenship	Behavior	หรือ	OCB)

     พนกังานทีม่พีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การคอืพนกังานทีมี่พฤตกิรรมหรือลักษณะการปฏบิตังิาน

ที่ทุ่มเทก�าลังความสามารถและความพยายามที่มิได้ค�านึงเพียงการพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ตนหรือไม่แต่กลับ

ยินดีช่วยเหลืองานที่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่องค์การหรือหน่วยงานของตนอย่างเต็มใจ  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้

ผลตอบแทนที่เป็นระบบ  การให้รางวัลที่เป็นทางการหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

หรอืถูกบังคบั หากกระท�าไปด้วยจติใจทีป่รารถนาจะเหน็องค์การของตนประสบความส�าเร็จและเจริญรุ่งเรือง ตวัอย่าง

เช่น การตรงต่อเวลา การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน การอาสาปฏิบัติงานโดยไม่ต้องร้องขอ การสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรม

ของหน่วยงานและองค์การ การให้ค�าแนะน�าเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์การ และการไม่เสียเวลาในการ

ปฏบัิตงิานไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึง่เป็นพฤตกิรรมทีม่คีวามส�าคญัในการสนบัสนนุประสทิธผิลในการปฏบิตังิานของ

องค์การ (Organ,1988 ; Organ & Konovsky,1989) พฤติกรรมเช่นนี ้Organ (1988) เรียกว่า Organizational Citizenship 

Behavior หรอืเรยีกเป็นอย่างอืน่  เช่นพฤตกิรรมพเิศษนอกเหนอืบทบาท (Extra-Role Behavior) พฤตกิรรมทางสงัคม

ที่องค์การพึงประสงค์ (Pro-Social Organizational Behavior) (Organ,1988 ; Greenberg & Baron, 1993)

  2.	ประเภทของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	(Organizational	Citizenship	Behavior	

หรือ	OCB)

       2.1	พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภททีห่นึง่:	การเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ืน่เป็น

ที่ตั้งบนพื้นฐานคุณลักษณะส่วนบุคคล	(Altruistic	OCB	Based	on	Personality)

                  คุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นตัวแปรที่ท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ดีที่สุดและ

สามารถอธบิายพฤตกิรรมของพนกังานทีห่ลากหลายและแตกต่างกนัของแต่ละบคุคลได้ซึง่แสดงให้เหน็ว่าพฤตกิรรม

การเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การมแีนวโน้มเป็นเรือ่งของพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ของสงัคม เช่น ความสามคัค ี การเอือ้เฟ้ือ

เผือ่แผ่ ความคดิเหน็สอดคล้องกนั ความเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั (Smith, Organ & Near,1983) เม่ือคุณลักษณะส่วนบคุคล

สามารถเป็นตวัท�านายพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การได้ (Borman & Motowidle,1993) ค่านยิมเพือ่สงัคม

ของพนักงาน (Pro-Social Value) ก็สามารถมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  บางทีเรามกัจะ

พบเหน็บคุคลชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่โดยไม่สนใจว่าจะได้ภาพลักษณ์หรือเสียภาพลักษณ์  มีพนกังานจ�านวนมากในองค์การที่

แสดงออกถงึพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การเพราะเป็นคณุลักษณะหรือนสัิยส่วนตวั (Inherent Personality) 
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เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายในและการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ซึ่งเมื่อได้กระท�าพวกเขาก็มีความพึงพอใจในสิ่งที่

ตนกระท�าแล้วมิได้สนใจเรื่องเงินทองหรือรางวัลตอบแทน ไม่มีความต้องการหรือจงใจที่จะท�าเพ่ือสร้างช่ือเสียงและ

ไม่หยดุทีจ่ะกระท�าถงึแม้ว่าจะถกูแรงกดดันจากภายนอก  เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่ได้เกดิจากอทิธพิลของตวัแปรในบรบิทใดๆ 

แต่เป็นประโยชน์ต่อองค์การตวัอย่าง เช่น การอาสาช่วยเหลอืเพือ่นร่วมงานแก้ปัญหาในการท�างาน การอาสาปกป้อง

ชื่อเสียงองค์การ การมีความคิดสร้างสรรค์เสนอแนวทางใหม่ช่วยพัฒนาองค์การ เป็นต้น (Zhang & Liao, 2009 ; 

Bolino,1999 ; Tang, Davis & Ibrahim, 2008)

               พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การในประเภทนีจ้ะท�าให้เรานกึถงึ ค�าว่า “อาสาสมคัร” (Volunteer)

ทีม่คีวามหมายและองค์ประกอบคล้ายกนัคือ เป็นการเลือกระท�าส่ิงต่างๆ  ทีเ่หน็ว่าเป็นส่ิงทีค่วรกระท�า และการกระท�านี้

ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท�าตามหน้าที่ มีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ (1) การเลือก (Choose) อันเป็นการเน้นที่เจตจ�านงที่

อิสระจะกระท�าหรือไม่กระท�าในสิ่งใดๆ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึงการกระท�า

ที่มุ่งมั่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคล กลุ่มคน หรือสังคม ส่วนรวม  (3) ไม่หวังผลอบแทนเป็นเงินทอง

หรือรายได้ทางเศรษฐกิจ และ (4) ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท�าตามหน้าที่ (ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544, 2-3)

         2.2		พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภททีส่อง:	ความรับผดิชอบบนพืน้ฐานการตอบแทน

และการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ระหว่างกนั	(Responsible	OCB	Based	on	Reciprocity) 

                    แนวคิดทฤษฏีการแลกเปลีย่นทางสงัคม (Social Exchange Theory) อธบิายพฤตกิรรมในลกัษณะนี้

ได้ว่าในสมมุติฐานเบื้องต้นเมื่อพนักงานมีการรับรู้ว่าองค์การมีความยุติธรรมต่อพนักงาน พวกเขาจะแสดงออกถึง

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การเพ่ือทดแทนองค์การเป็นการแลกเปล่ียน (Lavelle, Rupp & Brockner, 2007) 

ด้วยเหตุนี้หัวหน้าควรจะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเคารพซ่ึงกันและกัน  สร้างความไว้วางใจเพ่ือจะได้

กระตุน้ให้พนกังานได้แสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ  อย่างไรกต็ามถ้าพนกังานมสีญัญาใจ (Positive 

Psychology Contract) กับองค์การ พฤติกรรมที่พนักงานกระท�าเองด้วยใจก็จะกลายเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการ

ขององค์การ (Tumipseed & Wilson, 2009) นอกจากเป็นเรื่องของสัญญาใจแล้วในมุมมองของการมีคุณธรรมและ

จริยธรรมก็มีส่วนท�าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเพื่อตอบแทนองค์การในการรับรู้ถึง

ความยุติธรรม และการได้รับการใส่ใจสนับสนุน และการเคารพจากผู้น�า (Baker, Hunt & Andrews, 2006) 

                  สรปุ เมือ่พนกังานรบัรูว่้าองค์การมคีวามยตุธิรรม ได้รบัการสนบัสนนุจากผูน้�าและได้รบัความไว้วางใจ

จะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การและมีพฤติกรรมที่แสดงออกและการตอบแทนองค์การและถือว่าเป็นเร่ืองของ

ความรับผิดชอบที่ต้องตอบแทนองค์การ

	 	 				2.3	พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทที่สาม:	ในเชิงเครื่องมือบนพื้นฐาน

ผลประโยชน์ส่วนตน	(Instrumental	OCB	Based	on	Self-Interest)

              พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การไม่ใช่พฤตกิรรมหรอืการกระท�าในลกัษณะเชงิรบัแต่เป็นเรือ่ง

ของการรบัรูข้องพนกังานระหว่างงานกบัองค์การ เป็นพฤตกิรรมเชงิรกุทีพ่นกังานเลอืกทีจ่ะปฏบิตั ิเพือ่ให้บรรลคุวาม

ต้องการบางอย่างและเพ่ือให้ตนเกดิความพึงพอใจ (Penner, Midili & Kegelmeyer, 1997) Bolino (1999) ได้อธบิาย

ว่าการแสดงออกถงึพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การน�าผลประโยชน์มาสูพ่นกังาน ท�าให้พนกังานมแีนวโน้ม

จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากขึ้น Hui, Lam & Law (2000) พบว่าพนักงานที่มีการรับรู้ว่า
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หากพวกเขาปฏิบัติงานนอกเหนือจากหน้าที่ประจ�าจะช่วยให้พวกเขาได้รับการเลื่อนขั้นสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้น อย่างไร

ก็ตาม Hui, Lam & Law (2000) พบว่าหลังจากได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง พนักงานบางคนกลับมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การน้อยลง Becton, Giles & Schraeder (2008) อธิบายว่ามีผู้จัดการจ�านวนมากที่ใช้เรื่องของ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การมาเป็นข้อพจิารณาในการประเมนิผลการปฏบิตังิานหรอืการให้รางวลั การ

เลื่อนต�าแหน่ง และการอบรมแก่พนักงาน  และมีพนักงานเป็นจ�านวนมากที่ไล่ล่าหารางวัลหรือผลตอบแทนจาก

องค์การโดยใช้กลยุทธ์ (Tactics) ของการจัดการความประทับใจ (Impression Management: IM) มาใช้

         นกัวิชาการ Yun, Takeuchi & Liu (2007) ได้น�าแนวคดิทฤษฎกีารจัดการความประทบัใจ (Impression 

Management: IM) มาอธบิายพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การในสถานทีท่�างานหรอืในองค์การการจัดการ

ความประทับใจ หมายถึงความพยายามของบุคคลในการสร้าง รักษา ป้องกัน หรือเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตน

ต่อผูอ้ืน่ เพือ่ท�าให้ตนเองมอีทิธพิลต่อความประทบัใจ ทศันคต ิหรอืความคดิของบคุคลเป้าหมาย (Baron & Byrne, 2000) 

เกดิขึน้อย่างรูส้�านกึหรอืเกดิขึน้จากความตัง้ใจของบคุคลโดยการท�าให้ตวัเองเป็นทีช่ืน่ชอบหรอืเป็นทีโ่ปรดปรานของ

ผูอ่ื้น (Ingratiation) เช่น การยกย่องและประจบเอาใจผูบ้งัคบับญัชา การท�าให้ผูน้�าพงึพอใจ การจงใจช่วยเหลอืเพือ่น

ร่วมงานและการโฆษณาตัวเอง (Self-Promotions) ต่อหน้าหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  Feris, Russ & Fandt 

(1989) พบว่าการสร้างความประทับใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและชี้ให้เห็นว่า

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การอาจจะถกูน�ามาใช้ในการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของบคุคลหรือใช้ในการจดั

การความประทบัใจจนบางครัง้ไม่สามารถจ�าแนกได้อย่างชดัเจนว่าพฤตกิรรมทีเ่กดิข้ึนเป็นพฤตกิรรมขององค์การหรอื

ความประทบัใจ เช่น การช่วยเหลอืงานของหวัหน้างาน แม้ว่าจะไม่ใช่หน้าทีข่องตนเองโดยตรง หรือการมาปฏิบัติงาน

ก่อนเวลาเข้างาน อาจจะเกิดจากแรงจูงใจของพฤติกรรมของการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือการจัดการ

ความประทบัใจกไ็ด้ ส�าหรบัความแตกต่างของพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การกบัการจัดการความประทบัใจ

คอื พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การจะมปีระโยชน์ต่อองค์การ ส่วนการจัดการความประทบัใจจะมุ่งประโยชน์

ส่วนบคุคลและอาจจะท�าให้เกดิความเสยีหายต่อองค์การได้ (Duadagno & Cialdini, 2007 อ้างถงึใน วธัิญญา วณัโณ, 

2553, 668)

               พนกังานทีแ่สดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ต่ีอองค์การเปรียบเสมอืน “ทหารทีด่”ี (A Good Soldier)  

ส่วนพนักงานที่ใช้การจัดการความประทับใจเปรียบเสมือน “นักแสดงที่ดี” (A Good Performer) องค์การจ�าเป็นต้อง

ตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าพฤติกรรมของพนักงานเป็นพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การหรือเป็นเร่ืองการ

จัดการความประทับใจเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานที่ใช้การจัดการความประทับใจ ได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์ต่างๆ 

จากความสามารถในการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้กบัตนเองได้อย่างประสบความส�าเร็จ และทีส่�าคญัการน�ากลยทุธ์

การจัดการความประทับใจมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาและบรรลุวัตถุประสงค์ส่วนตัวโดยกระท�าผ่านพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Wei, 2006) ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญประการหนึ่งที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ

เกิดความท้อแท้ในการปฏิบัติงาน (Guadagno & Cialdini, 2007 อ้างถึงใน วิธัญญา วัณโณ, 2553, 668)

               โดยสรปุพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การเป็นเคร่ืองมอืบนพืน้ฐานผลประโยชน์ส่วนตนหรอื

ต้องการรางวลัเป็นผลตอบแทน จะแสดงออกมาโดยใช้กลยทุธ์การจดัการความประทบัใจซึง่สามารถท�าให้ตนเองมอีทิธพิล

ต่อความประทับใจมาเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ส่วนตัวซ่ึงนอกเหนือการเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

และองค์การ
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	 	 				2.4		พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	ประเภทที่ส่ี:	ในเชิงบังคับบนพื้นฐานจากความ

กดดัน	(Compulsory	OCB	Based	on	Stress)

             ในปัจจบุนัการแข่งขนัในตลาดแรงงานมคีวามเข้มข้นรนุแรงมากขึน้และวกิฤตเศรษฐกจิโลกท�าให้พนกังาน

บางครั้งต้องแสดงพฤติกรรมบทบาทพิเศษที่นอกเหนือจากบทบาทความรับผิดชอบที่องค์การก�าหนด เพื่อรักษาการ

จ้างงานของตนโดยการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การไปสูพ่ฤตกิรรมทีถ่กูคาดหวงัในการท�างาน 

เป็นที่ปรากฏว่า มีปัจจัยต่างๆ ที่มีแนวโน้มต่อการให้พนักงานออกจากองค์การทั้ง ๆ ที่พนักงานต่างมีพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ เมื่อพนักงานรับรู้ว่าผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงาน (High Job Performance) มีส่วน

ช่วยให้องค์การประสบความส�าเรจ็  พนกังานจงึต้องมคีวามพยายามในการทุม่เทและปรับปรุงการท�างาน สร้างผลงาน

เพื่อเป็นการพิสูจน์ค่านิยมของตนต่อองค์การ และได้รับความมั่นคงในงาน สามารถรักษาการจ้างงานของตนไว้ได้ 

(Brockner, 1988 ) องค์การออกนโยบายการประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อพิสูจน์ความสามารถและความพยายาม

ของพนักงานแต่ละคน หัวหน้างานที่มีหน้าที่ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชามีอิทธิพลสูงต่อพนักงานจะบังคับให้

พนกังานปฏบิตังิานในบทบาททีน่อกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ (Extra-Role Jobs) (Vigoda-Gadot, 2007)   Spector & Fox

(2010) พบว่าในความเป็นจริงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่ใช่พฤติกรรมของพนักงานที่กระท�าด้วย

ความเต็มใจแต่เกิดจากบริบทเรื่องงาน เป็นตัวบังคับให้กระท�าเช่น  นโยบายองค์การ ความต้องการหรือการเรียกร้อง

ของหวัหน้างาน การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ความกดดันจากทมีงาน (George & Jones, 1997 ; Zhang & Liao, 2009)

            โดยสรปุ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภทนีเ้กดิขึน้จากความกดดนัซึง่มอีทิธพิลมาจาก

ปัจจัยในบริบทต่างๆ (Context-Forced OCB) ในยุคเศรษฐกิจที่มีองค์ความรู้เป็นฐานและเร่ิมเป็นบรรทัดฐานใน

องค์การ  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะเชิงบังคับจะมีประโยชน์ต่อองค์การ โดยเฉพาะการที่

พนักงานถูกคาดหวังให้มีผลการปฏิบัติงานที่สูงกว่ามาตรฐานข้ันต�่าที่ก�าหนดซ่ึงเป็นพฤติกรรมที่องค์การต้องการ 

เนื่องจากองค์การเล็งเห็นว่าพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลผลิตที่สูงกว่าเป็นที่ต้องการและสามารถเป็นตัว

ขับเคลื่อนส�าคัญต่อความเจริญเติบโต ความแข็งแรง และความยั่งยืนขององค์การ

              จากการวเิคราะห์พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การทัง้สีป่ระเภท ท�าให้เรารูว่้าพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การอาจไม่ใช่พฤติกรรมเชิงอาสาด้วยความเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ภายใต้สถานการณ์ที่จ�าเพาะ

เจาะจงพนักงานอาจจะเลือกที่จะแสดงออกพฤติกรรมในลักษณะใดที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกเขา ระดับความเข้มข้น

ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงอาสา  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การจะผันแปรตามปัจจัยบริบทที่

แตกต่างกัน ดังภาพที่ 1

ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

   แรงจงูใจเป็นตัวผลกัดันการกระท�าของพนกังาน จะกระท�าด้วยความกระตอืรอืร้น หรอืความเตม็ใจ ขึน้อยูกั่บ

ว่าการกระท�านัน้สามารถบรรลเุจตนารมณ์ได้หรอืไม่ (Ajzan, 1991) พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ  4  ประเภท

ที่กล่าวข้างต้นมีลักษณะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์  ดังนั้นระดับพฤติกรรมของการอาสาอย่างเต็มใจที่พนักงาน

จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Degree of Voluntariness) จึงแตกต่างกันด้วย ตามภาพที่ 1
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  จากภาพท่ี 1 อธิบายได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทที่หนึ่ง ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจาก

คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง มีระดับพฤติกรรมของการอาสา

สูงที่สุด  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทที่สอง: ความรับผิดชอบ บนพื้นฐานการตอบแทนและ

การแลกเปลีย่นผลประโยชน์ระหว่างกนั (Responsible OCB Based on Reciprocity) เนือ่งจากพฤตกิรรมลกัษณะนี้

มีอิทธิพลมาจากทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคมและบรรทัดฐานการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน รวมถึง

การตอบแทนบญุคุณผูอ่ื้น ระดับพฤติกรรมของการอาสาจึงมรีะดบัสูงรองมา พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ

ประเภทที่สาม: ในเชิงเครื่องมือบนพื้นฐานผลประโยชน์ส่วนตน (Instrumental OCB Based on Self-Interest)   

เนื่องจากพฤติกรรมนี้ได้รับผลมาจากการยึดถือผลประโยชน์เป็นส�าคัญ  บุคคลเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การแล้วได้ประโยชน์ต่อพวกเขา ดังนั้น ระดับพฤติกรรมของการอาสาเต็มใจจึงมีระดับสูงเป็น

อันดบัสาม  พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การประเภททีส่ี่: ด้านเชงิบงัคบับนพืน้ฐานจากความกดดนัเนือ่งจาก

พฤติกรรมนี้ได้รับผลมาจากตัวแปรจากบริบทต่างๆ  ภายนอกเป็นตัวก�าหนดพฤติกรรม ดังนั้นระดับพฤติกรรมของ

การอาสาจึงมีระดับสูงน้อยที่สุด

ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ	(Organizational	Citizenship	Behavior	หรือ	OCB)

  จากการทบทวนวรรณกรรมท�าให้พบว่ามีการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่

มุ่งเฉพาะผลลัพธ์ที่เป็นเชิงบวก เช่น การศึกษาผลลัพธ์ที่มีต่อผลการด�าเนินงานขององค์การ (Organizational 

Performance) หรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Job Performance) แต่ยังขาดการศึกษาผลกระทบด้านลบที่

ส่งผลต่อระดบัองค์การและระดบัปัจเจกบคุคล บทความนีจ้งึขอน�าเสนอผลลพัธ์ในเชงิบวกและลบของพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การทั้งสี่ประเภทที่ส่งผลต่อองค์การและปัจเจคบุคคล  ดังแสดงในภาพที่ 2

Compulsory	OCB
Based	on	Stress

Altruistic	OCB
Based	on	Personality

Instrumental	OCB
Based	on	Self-Interest

Responsible	OCB
Based	on	Reciprocity

ภาพที	่1 ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (OCB)

ภาพที	่2  ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่มีต่อองค์การและปัจเจกบุคคล

Instrumental	OCB	Based	on	Self-Interest

Compulsory	OCB	Based	on	Stress

Altruistic	OCB	Based	on	Personality

Responsible	OCB	Based	on	Reciprocity

ผลเชิงลบ																										ปัจเจกบุคคล																																ผลเชิงบวก

ผลเชิงบวก							

องค์การ

ผลเชิงลบ
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  1.	ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทที่หนึ่ง:	การเห็นแก่ประโยชน์
ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง	(Altruistic	OCB	Based	on	Personality)		
     พฤตกิรรมประเภทนีเ้ป็นการกระท�าทีเ่กดิข้ึนจากแรงจูงใจภายในเพือ่การตอบสนองความพอใจของตน โดย
ไม่ได้สนใจรางวลัหรอืผลตอบแทนจากการกระท�า แต่เป็นความสขุใจทีไ่ด้กระท�า พฤตกิรรมประเภทนีม้ผีลกระทบเชงิบวก
ต่อองค์การ หน่วยงาน และเพื่อนร่วมงาน ดังนี้ (1) เกิดการสนับสนุนและเสริมสร้างผลผลิตของงาน (Productivity) 
(2) เกดิความร่วมมอืร่วมใจระหว่างพนกังานภายในหน่วยงาน/องค์การ (3) องค์การมคีวามสามารถในการดงึดดูและ
รักษาคนดีคนเก่งไว้ได้ (4) ผลการด�าเนินงานขององค์การมีความเป็นเสถียรภาพมากขึ้น (5) องค์การมีความสามารถ
ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล (Podsakoff, MacKenzie, Paine & 
Bachrach, 2000) (6) ลดต้นทุนทางการบริหาร (7) การใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่  ในส่วนระดับ
ปัจเจกบุคคลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของตนและได้แสดงถึง
ค่านิยมของตนเองต่อองค์การ 
     ดังน้ันผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ประเภทที่หนึ่งเป็นเชิงบวกทั้งต่อระดับ
ปัจเจกบุคคลและองค์การ
  2.	ผลลพัธ์ของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภททีส่อง:	ความรบัผดิชอบบนพืน้ฐาน
การตอบแทนและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน	(Responsible	OCB	Based	on	Reciprocity) 
      ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการแสดงพฤติกรรมประเภทนี้มีทั้งผลเชิงบวกและผลเชิงลบต่อระดับปัจเจกบุคคล 
ผลเชิงบวก เมื่อพนักงานรับรู้ในความสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียนที่ดีระหว่างหัวหน้ากับพนักงาน การรับรู้การสนับสนุน
ขององค์การในด้านต่างๆ  ทัง้ด้านการปฏิบติังาน สวสัดภิาพ ค่าจ้าง การพฒันาพนกังาน เป็นต้น พนกังานจะตอบแทน
ความสัมพันธ์ ด้วยการเพิ่มความไว้วางใจและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหัวหน้า และพนักงานกับ
องค์การ กลายเป็นเครือข่ายทางสังคมในองค์การ  เพิ่มความผูกพันต่อองค์การและความจงรักภักดี มีความพยายาม
ทุ่มเทการท�างานด้วยกายและใจมากขึ้น เพื่อให้ตนและองค์การประสบความส�าเร็จด้วยเป้าหมายร่วมกัน และมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพตนเองเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Becton, Giles & Schraeder, 2008) ผลเชิงลบที่ส่งผลต่อ
ปัจเจกบุคคล คอืพนกังานเกดิข้อพันธนาการทางคณุธรรม (Moral Bandage)  จากพนัธะหรอืข้อผกูมดัทีต้่องตอบแทน
ต่อองค์การ Joireman, Kamdar, Daniels & Duell (2006) กล่าวว่าการกระท�าที่แสดงถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การเปรียบเสมือนการได้อย่างเสียอย่าง (Dilemma) เช่น เมื่อพนักงานเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทุ่มเท
การท�างานให้องค์การได้ประโยชน์ในระยะยาวแต่พนกังานมกีารเสยีสละด้วยการลงทนุเวลาส่วนตวัและเวลาครอบครวั
เพือ่ทุม่เทให้งานขององค์การส�าเรจ็ โดยการฏิบตังิานหลงัเลกิงานจนดกึ  สิง่ทีไ่ด้ตอบแทนจากองค์การอาจเป็นรางวลั
ตอบแทน หรือไม่ใช่รางวัลตอบแทน แต่สิ่งที่สูญเสียไปของพนักงานคือ เวลาและสุขภาพ  Bolino& Turnley (2005) 
กล่าวว่าการที่พนักงานแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีผลท�าให้คนอ่ืนรู้สึกว่าต่างมีพันธะที่จะต้อง
แสดงพฤตกิรรมเพ่ือองค์การเช่นเดยีวกนั การกระท�าอย่างต่อเนือ่งจะเกดิการขยายวงและกลายเป็นบรรทดัฐานต่อไป 
นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ พนักงานอาจจจะรู้สึกถูก
กดดัน ภาระงานหนักเกินไป ปัญหาความขัดแย้งเร่ืองบทบาทหน้าที่ ความขัดแย้งจากครอบครัว และการแทบไม่มี
เวลากับชีวิตส่วนตัว ท้ายสุดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอาจมีผลลัพธ์เชิงลบต่อผลการท�างานซึ่งน�าไป

สู่การประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับต�่า
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      ดังนั้น พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทที่สองมีผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อองค์การและต่อ

ปัจเจกบุคลมากกว่าเชิงลบ

  3.	ผลลพัธ์ของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภททีส่าม:	เชิงเครือ่งมอืเพือ่ผลประโยชน์

ส่วนตน	(The	Potential	Consequences	of	the	Instrumental	OCB	Based	on	Self-Interest) 

         การจดัการประทบัใจ (Impression Management: IM) เป็นกลยทุธ์ทีใ่ช้ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอืในการแสดงออก

ถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เรามักพบว่าพนักงานใช้ประโยชน์จากการสร้างความประทับใจในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของตน น�าไปใช้เพื่อท�าให้ตนเองมีอิทธิพลต่อความประทับใจ ทัศนคติ หรือความคิดของบุคคลที่

เป็นเป้าหมาย และเปลีย่นพฤติกรรมผูอ่ื้น ดังนัน้พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การประเภทนีจ้ะมผีลลัพธ์เชิงลบ

ต่อองค์การในระยะยาว  พนกังานอาจละเลยพฤตกิรรมของการอาสาช่วยเหลอืซึง่มาจากแรงจงูใจภายในแต่ใช้กลยทุธ์

การสร้างความประทับใจแสดงพฤติกรรม (Becton, Giles & Schraeder, 2008 ; Zhang & Liao, 2009) “ทหารที่ดี” 

(Good Soldier) กลายเป็น “นกัแสดงทีดี่” (Good Actor)  “พฤตกิรรมแท้” (Genuine OCB) กลายเป็น “พฤตกิรรมเทยีม” 

(Pseudo OCB) หรอื “แค่เปลอืก” (Leung, Koch & Lu, 2002)  สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้องค์การเริม่มต้ีนทนุทางการบรหิาร 

ผู้บริหารอาจมีอุปสรรคที่จะแยกแยะและหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การไม่ได้รับความยตุิธรรมจากองค์การ การที่

พนกังานลดทอนความไว้วางใจทีม่ต่ีอผูน้�า ความขัดแย้งระหว่างพนกังานในองค์การทีม่มีากข้ึน การเกดิพฤตกิรรมใน

การท�างานซ่ึงไม่สร้างสรรค์ (Counterproductive Work Behavior) (Fox, Spector & Miles, 2001) โดยสรปุ พฤตกิรรม

ประเภทนี้ก็ยงัมีการเกือ้กลูประโยชน์ต่อองค์การในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน แต่ในระยะยาวจะมีผลลัพธ์เชิงลบ

ต่อองค์การมากกว่าเชิงบวก

      ในส่วนของปัจเจกบคุคล มผีลลพัธ์ทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ผลลพัธ์เชงิบวกทีม่ต่ีอปัจเจกบคุคลคอื เมือ่พนกังาน

อยู่ต่อหน้าผู้น�าและเพ่ือนร่วมงาน การแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยใช้กลยุทธ์การสร้าง

ความประทับใจจะสามารถท�าให้ผู้อื่นเกิดการรับรู้หรือเกิดความประทับใจในทางที่ดี (Organ,1988) มีความสัมพันธ์

เชิงแลกเปลีย่นระหว่างหวัหน้ากบัพนกังาน (Leader-Member Exchange: LMX) ทีด่ข้ึีน มผีลประเมนิการปฏบิตังิาน

ที่สูงขึ้น (Bolino, 1999) ได้รางวัลจากองค์การมากข้ึน ได้รับการเล่ือนต�าแหน่งและผลประโยชน์อ่ืนๆ  ในผลกระทบ

เชงิลบ การใช้กลยทุธ์การจดัการความประทบัใจจะท�าให้ผู้อืน่เกดิความประทบัใจได้แค่ระยะส้ันๆ เปรียบเสมือนฟองสบู่ 

(Saponaceousness) เพราะเป็นพฤติกรรมที่ขาดความจริงใจในความรู้สึกของตนเอง เป็นพฤติกรรมแบบเล่นละคร

     ดงันัน้ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภททีส่าม มผีลลพัธ์เชงิลบต่อองค์การมากกว่าเชงิบวก 

และมีผลลัพธ์เชิงบวกต่อระดับปัจเจกบุคคลมากกว่าเชิงลบ 

	 	 4.	ผลลัพธ์ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การประเภทที่ส่ี:	เชิงบังคับจากความกดดัน	

(The	Potential	Consequences	of	the	Compulsory	OCB	Based	on	Stress) 

        ถ้ามองในเชงิบวก ผูจ้ดัการมกัจะปรบัวธิใีนการกระตุน้และจงูใจหรอืร้องขอผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มพีฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในวิธีการบริหารผู้จัดการอาจจะบังคับให้พนักงานยอมที่จะปฏิบัติงานนอกเหนือ

บทบาทที่รับผิดชอบ (Extra Role Behavior) ซ่ึงเป็นบทบาทหรือการกระท�าที่มีประโยชน์และท�าให้องค์การ

ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จริง แต่หากมองในระยาวจะเกิดมีผลลบกับองค์การ 

(Vigoda-Gadot, 2007) ท�าให้มีผลกระทบต่อการความคิดริเริ่มและการสร้างนวตกรรม ความพึงพอใจในงาน
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ผลการท�างานของพนกังาน  พฤตกิรรมทีแ่สดงออกโดยมาจากการถกูกดดนัเรือ่งงานจะมผีลให้พนกังานมคีวามโกรธ 

ความหวาดระแวงและจิตใจที่เป็นเชิงลบ ความเหนื่อยล้าอิดโรย ซึ่งจะท�าให้เกิดความร่วมมือเรื่องงานลดลง  ความ

ตั้งใจลาออกสูงขึ้น และผลกระทบอื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อองค์การ (Chiu & Tsai, 2006)  Fox, Spector & Miles (2001) 

กล่าวสนบัสนนุว่า ความโกรธ ความหวาดระแวงในจติใจทีเ่ป็นเชงิลบจะมผีลท�าให้เกดิการขาดงาน การลกัขโมย อตัรา

การลาออกสูง และขาดการสร้างสรค์ในงาน

     ในส่วนของปัจเจกบุคคลการแสดงออกถึงพฤติกรรมประเภทนี้มีประโยชน์ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ของการ

เป็น “ทหารทีด่”ี (Good Soldier) คือปฏิบติัและเชือ่ฟังตามผูบ้งัคบับญัชาสัง่การ ไม่มปีรปิากบ่นหรอืโต้แย้ง แต่พนกังาน

ไม่มีความเต็มใจหรือยินดีที่จะกระท�าเนื่องจากเป็นเร่ืองของการบังคับให้ต้องปฏิบัติ  หรือเป็นเร่ืองที่ต้องกระท�า  

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การทีเ่ป็นลกัษณะเชงิบงัคบั มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความเครยีดเรือ่งงานซึง่เป็น

ปัจจยัส�าคญัทีส่ดุทีม่ผีลโดยตรงต่อสขุภาพทางกายและใจ เช่นโรคหวัใจ นอนไม่หลับ ความดนัเลือดสูง และการใช้เวลา

จ�านวนมากกบัการท�างาน  น�ามาซึง่ความขดัแย้งในครอบครวัหรอืเรือ่งงานกบัเรือ่งส่วนตวั (Shi, Liu, Liu, X & Shi, 2009) 

      ดงันัน้ พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การประเภททีส่ี่ มีผลลัพธ์เชิงลบต่อทัง้องค์การและปัจเจคบคุคล

บทสรุป

  พฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ หรือ OCB ได้ถกูพจิารณาว่าเป็นพฤตกิรรมเชงิบวก เป็นพฤตกิรรม

ของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเสียสละอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความยินดีและเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มี

นักวิชาการและองค์การสนใจและให้ความส�าคัญต่อพฤติกรรมนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีความส�าคัญต่อประสิทธิผลและ

ความส�าเร็จขององค์การในระยะยาว อย่างไรก็ตามพบว่ายังขาดงานวิจัยที่จะศึกษาถึงผลลัพธ์เชิงลบของพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่ส่งผลต่อองค์การและปัจเจกบุคคล  จากการทบทวนวรรณกรรมและการปฏิบัติงาน

ในเชิงบริหาร สามารถแบ่งลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น 4 ลักษณะคือ (1) พฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ซึ่งมีพื้นฐานมา

จากคณุลกัษณะส่วนบคุคล (2) พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การในลกัษณะความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอข้อผกูมดั 

และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน (3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะเชิงเคร่ืองมือ

เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และ (4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะของเชิงบังคับที่เกดิจากความ

กดดัน ระดับความเต็มใจที่จะแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การขึ้นอยู่กับประเภทของพฤติกรรมและ

วตัถปุระสงค์จากการวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบผลลพัธ์ของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การพบว่ามผีลลพัธ์

ทั้งสองด้าน (Dilemma) ทั้งด้านบวกและด้านลบ ที่มีต่อองค์การและปัจเจกบุคคล

  เป็นทีน่่าสงัเกตว่าด้วยสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปองค์การต้องปรบัตวัและพฒันาเพิม่ขดีความสามารถใน

การแข่งขนั พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การในลกัษณะเชงิเคร่ืองมอืเพือ่ผลประโยชน์ส่วนตน และพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่เกิดจากความกดดันถูกพบเห็นอย่างกว้างขวางในองค์การต่างๆ และเร่ิมเป็น

บรรทัดฐานในองค์การซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดดั้งเดิมของนักวิชาการเช่น Organ (1988) ที่กล่าวว่าเป็นพฤติกรรม

ในเชิงอาสาของพนักงานซึ่งกระท�าด้วยความยินดีและเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ไม่ได้ถูกบังคับ แต่เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนโดยตรงต่อการปฏิบัติงานขององค์การให้เกิดความส�าเร็จ ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับการท�าให้บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนตวัด้วยบรบิทของสิง่แวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ มผีลท�าให้เกดิปัจจยัความต้องการ เช่น ความอยูร่อด
ขององค์การ ความมัน่คงในงานของพนกังาน การได้รับการประเมนิผลงานทีด่ ีการเลือ่นต�าแหน่ง การเตบิโตก้าวหน้า
ในงาน จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
วัตถุประสงค์และสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง
  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ คือ ควรศึกษาวิจัยเพื่อ
ตรวจสอบหาข้อมลูเชงิประจกัษ์  ความสมัพันธ์ของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การทัง้สีป่ระเภท  และระดบั
พฤติกรรมเชิงอาสาและการพัฒนาเครื่องมือวัด รวมทั้งควรศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่าง ลักษณะ 
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บทคัดย่อ

  การท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมของชาวชมุชน มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อแนวทางการพฒันาชมุชนและ

ครัวเรือน เพื่อน�าไปสู่ความพอเพียง ซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องรู้จักประมาณตนเอง มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ

ในการด�ารงชีวิต ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้นจ�าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง มีการเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับและการจ่ายของครัวเรือน เพื่อจัดท�าเป็นบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม โดยน�าข้อมูลที่ได้มา

พจิารณาหาวธิกีารเพิม่รายรบัและตดัรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นเพือ่ให้เกดิความพอด ีหากมส่ีวนทีเ่หลอืกใ็ห้เกบ็ออมไว้เพือ่

ใช้ในอนาคต ซ่ึงข้อมลูทีไ่ด้รบัในภาพรวมจากบญัชคีรัวเรือนอย่างมส่ีวนร่วมของชาวชมุชน จะน�าไปสู่การพฒันาชมุชน 

เพือ่ให้เกดิการรวมกลุม่และสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน โดยบทความนีไ้ด้อธบิายถงึวธิกีารจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่าง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาครอบครวัและชมุชนอย่างยัง่ยนื ว่าส่วนใดทีค่วรถอืเป็นรายรับหรือรายจ่าย ส่วนใดทีค่วรถอืว่า

เป็นหนี้สิน รวมทั้งวิธีการจดบันทึกที่เป็นระบบถูกต้องพร้อมทั้งยกตัวอย่างอธิบายวิธีการจัดท�าอย่างมีส่วนร่วม โดย

สร้างรูปแบบบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อชาวชุมชน เพ่ือให้เข้าใจได้และสะดวกในการจัดท�าที่ดีขึ้น

ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท�าให้สามารถทราบถึงสถานการณ์การใช้จ่ายของครัวเรือนตนเอง

ค�าส�าคัญ

  รูปแบบบัญชีครัวเรือน  การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  มีส่วนร่วม

Abstract

  The participation of the community member in household accounting is very important to the 

guideline of the household and community development which also lead to sufficiency. The members 

need to know about themselves and make a discreet expenses plan for their living. The good planning is 

necessary to have an accurate data input which are collected about the income and expenses of the 

household to develop to participating household accounting. The acquired data is considered to find out  

how to balance the account by increase income and the expenses. If there is the amount left, the rest of 
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this amount will keep as a saving for the future. The information received from the household accounting 

as part of the community will lead to many ways of development to achieve the integration and strengthen 

the community. Therefore, this paper explains how to provide participating household accounting for the 

family and community sustainable development by shows sections that are considered as income, expenses 

or debt. This paper also includes the correct way to take notes as well as gives example on participatory 

by creating suitable participatory household accounting pattern for the community members in order to 

easy to understand and prepare. All this information makes it possible to know the situation of their household 

expenses and be able to plan to achieve sustainable community development.   

Keywords

  Pattern of Participating Household, Sustainable Community Development, Participate

บทน�า

  สภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนท�าให้ชาวชุมชนหลงเดิน

ทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น ภาครัฐและเอกชน ชุมชน

หลายๆ แห่งได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์ประมุขประเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพิ่มรายได้

รายจ่าย ลดและสร้างให้ชุมชนมีความพอเพียงตามหลักของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชด�ารสัชีแ้นะแนวทางการด�าเนนิชวีติแก่พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอด โดยกระทรวงมหาดไทย 

ร่วมมือกับกรมการปกครอง การพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความร่วมมือเชิงวิชาการของ

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั ได้ด�าเนนิโครงการ “บ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ แบบ ABC (Area-Based Collaborative 

Research) ในพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของ

ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และใช้การจัดท�าบัญชีครัวเรือน และแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการ

เข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อน�าไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และ

ตรงตามความต้องการ ควบคู่ไปกบัการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนด้วยสมาชิกในชุมชนเอง ทัง้นีใ้นการน�าแนวคดิ เคร่ืองมอื 

กระบวนการ และขัน้ตอนดงักล่าวไปทดลองปฏิบตัใินจงัหวดัต่างๆ  เพือ่ด�าเนนิงานนัน้ ในส่วนของอ�าเภอเมอืง จงัหวดั

เชียงใหม่ ได้เลือกหมู่บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ต�าบลสุเทพ เป็นหมู่บ้านน�าร่องในการใช้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อ

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยในปี 2554 หมู่บ้านสันลมจอยได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพยีงต้นแบบเฉลมิพระเกยีรติ 84 พรรษา ระดับ “พออยู ่พอกนิ” จากกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผลจาก

การประเมินหมูบ่า้นสนัลมจอยได้ผ่านการประเมินตามตวัชี้วดั ในด้านการปกครองหมูบ่า้นสันลมจอยมีการปกครอง

ในลักษณะคุ้มบ้านตามโครงการ “คุ้มบ้านพัฒนา ประชาเป็นสุข” แบ่งเป็น 10 คุ้มบ้าน  ซึ่งท�าให้ประชาชนในหมู่บ้าน

เกิดการตื่นตัว มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จากการส�ารวจแนวทางการส่งเสริมศักยภาพการจัด

ท�าบัญชีครวัเรอืนทีเ่หมาะสมของชมุชนสมัลมจอย ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนของบ้านสนัลมจอย ส่วนใหญ่ส�าเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน 5,001 -10,000 บาท รายจ่าย
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ครวัเรอืนเฉลีย่ต่อเดือน  5,001 -10,000 บาท ทางด้านหนีส้นิครวัเรอืนส่วนใหญ่มหีนีส้นิในระบบ อยูใ่นระดบั 10,000 -

50,000 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่เกิดจากการซื้อยานพาหนะ เครื่องใช้ภายในบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเนื่องจาก

รายจ่ายมากกว่ารายได้ท�าให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ซึ่งจากการส�ารวจข้างต้นท�าให้ทราบว่า ประชาชนใน

หมูบ้่านสนัลมจอยได้เคยมกีารจดัท�าบัญชคีรวัเรอืนมาก่อน และบนัทกึไม่ถกูต้อง ขาดความต่อเนือ่ง สาเหตมุาจากการ

ขาดความรู้และไม่มีหน่วยงานใดให้การสนบัสนนุในการสร้างความรู้สร้างและความเขา้ใจอย่างต่อเนื่อง และผลจาก

การท�าบัญชีครัวเรือนโดยไม่ได้น�ามาวิเคราะห์ผลเพื่อสะท้อนสภาพความเป็นจริงของครัวเรือน และไม่ได้บ่งบอก

แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาของครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม สภาพปัญหาต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้ชาวชุมชน

จ�านวนมาก ต้องประสบกับปัญหาหนี้สิน เนื่องจากไม่มีเงินซื้อปัจจัยสี่ สาเหตุเหล่านี้ส่งผลต่อการเป็นหนี้นอกระบบ

และน�าไปสู่ความยากจนซึ่งเกิดขึ้นทั้งในเมืองและชนบท (สุภาภรณ์ วิริยกิจจ�ารูญ, 2556) ดังนั้นหลังจากการได้มีเวที

สนทนากลุ่มผู้น�าชุมชนจึงได้ข้อสรุปว่า ถ้าจะสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนให้กับ

ประชาชนในหมู่บ้าน และสามารถท�าให้หมู่บ้านสันลมจอยเป็นหมู่บ้านน�าร่องในการใช้การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อ

การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนของต�าบลสุเทพ  อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความส�าเร็จได้นั้น 

จะต้องมีการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลและทดลองปฏิบัติใน

การวิเคราะห์พฤติกรรมการเงินในครัวเรือน จากรูปแบบการบันทึกบัญชีครัวเรือนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม มีการให้

ความรูแ้ละค�าแนะน�าทีถ่กูต้องอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิความเข้าใจ และความคุน้เคยในการปฏบิตั ิซึง่ข้อมลูทีเ่กดิขึน้

จากการบันทึกบัญชีสามารถน�าไปสู่การวางแผนการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร  

ด้วยกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินและการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจครัวเรือน การเพิ่มความสามารถในการช�าระหนี้และส่งเสริมให้เกิดศักยภาพการ

ออมเพิ่มขึ้นในอนาคต

แนวคิดบัญชีครัวเรือน

  การท�าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายประจ�าวันรวมทั้งหนี้สินของครัวเรือน ดังนั้นการ

ท�าบัญชีครัวเรือนจึงมีความส�าคัญ ดังนี้ 

  1. ท�าให้ทราบรายรับ รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือน รายรับ เป็นเงินหรือของมีค่าที่ครัวเรือนได้รับจาก

การประกอบอาชพีหรอืผลตอบแทนทีไ่ด้รบัจากการแลกเปล่ียน เช่น เงนิเดอืน ดอกเบีย้ปรับจากเงนิฝากธนาคาร รายได้

จากการขายสิง่ของเหลอืใช้ เป็นต้น หนีส้นิเป็นเงนิหรอืของมค่ีาทีค่รวัเรอืนได้รบัจากแหล่งภายนอก โดยมภีาระทีต้่อง

ชดใช้คืนในอนาคต เช่น การกู้ยืมเงินจากธนาคาร การกู้ยืมเงินจากเพือ่นบ้าน การรับเงินช่วยเหลือต่าง ๆ   ที่ต้องใช้คืน

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด การซื้อของเงินผ่อน การเช่าซื้อและการซื้อทรัพย์สินเป็นเงินเชื่อ เป็นต้น รายจ่าย เป็นเงิน

หรือของมีค่าที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งของหรือบริการ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าน�า้ ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร เป็นต้น

  2. ท�าให้ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน 

  3. น�าข้อมลูมาใช้ในการบรหิารจดัการเงนิในเร่ืองจดัล�าดบัความส�าคญัของรายจ่าย และวางแผนการใช้จ่าย 

ว่ารายจ่ายใดมคีวามจ�าเป็น รายจ่ายใดไม่มคีวามจ�าเป็นสามารถตดัออกได้ บญัชคีรัวเรือนสามารถจดัท�าได้หลายรปู

แบบแต่อย่างน้อยต้องมกีารจดบันทกึข้อมลูรายรบัและรายจ่ายปกตเิป็นตาราง 5 ช่อง ประกอบด้วย ช่องแรกวนัเดอืนปี
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เพื่อบันทึกวันที่เกิดรายการ ช่องที่สองรายการ เพื่อบันทึกเหตุการณ์ ช่องที่สามรายรับ เพื่อบันทึกจ�านวนเงินที่ได้รับ 

ช่องท่ีสี่รายจ่าย เพื่อบันทึกจ�านวนเงินที่จ่ายออกไป และช่องสุดท้ายยอดคงเหลือ เป็นช่องสรุปยอดเงินคงเหลือใน

แต่ละวนั (นภาพร ลขิติวงศ์ขจร, 2550) บัญชคีรวัเรือนนัน้ผู้ปฏบิตัต้ิองบนัทกึเป็นประจ�าทกุวนัและรายการต่างๆ  ทีน่�า

มาบันทึกต้องบันทึกในรูปของตัวเงิน ดังนั้นการท�าบัญชีครัวเรือนต้องอาศัยความสม�า่เสมอ

  ส่วนข้อควรระวงัในการท�าบญัชคีรวัเรอืนมดีงันี ้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ผูจ้ดัท�าเข้าใจผดิในรายการบญัช ีองค์ประกอบ

และรูปแบบของบัญชีครัวเรือนไม่ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติ การวิเคราะห์รายการไม่ถูกต้อง ไม่บันทึกบัญชี 

เนือ่งจากผูท้�าบญัชไีม่เข้าใจรายการทีเ่กดิขึน้จงึไม่ได้บนัทกึบญัช ีจ�าแนกรายการบญัชผีดิและบนัทกึตวัเลขผดิ (วโรทยั 

โกศลพิศิษฐ์กุล, 2551)

แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

  แนวคดิเกีย่วกบัการพัฒนาอย่างมส่ีวนร่วมและการพฒันาชมุชนนัน้ มจีดุมุง่หมายเพือ่ให้การพฒันาเป็นการ

เปลีย่นแปลงทีม่กีารก�าหนดทศิทางหรอืการเปลีย่นแปลงทีไ่ด้มกีารวางแผนไว้แน่นอนล่วงหน้า ซึง่ทศิทางทีก่�าหนดขึน้

จะต้องเป็นผลดสี�าหรบักลุม่หรอืชมุชนทีส่ร้างขึน้ (สุพรรณ ีต้อนรับ, 2551) ดงันัน้จึงมีแนวความคดิหรือกระบวนทรรศน์

ใหม่ในการพัฒนา (New Development Paradigm) ที่มองว่าการพัฒนาควรเป็นการรวมพลังสร้างสรรค์ของทุกฝ่าย

ทีเ่กีย่วข้องใช้กบัชมุชนบนพืน้ฐานแห่งความสามคัค ีโดยจะน�ามาซ่ึงคณุภาพชีวติและสังคมทีด่ ีมีองค์ประกอบทีค่รบถ้วน

สมดุล และสามารถด�าเนินไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีประชาชนและชุมชนเป็นแกนหลักและเป็นผู้ก�าหนดความต้องการ

ในการพฒันา เป็นผูด้�าเนนิการให้เกดิการพัฒนาและเป็นผูรั้บผลของการพฒันา ตลอดจนมกีารปรับปรุงพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องอันน�าไปสู่ “การเรียนรู้ร่วมกันและซึ่งกันและกันจากการปฏิบัติจริง” (ฉัตรมณี กลางสวัสดิ์, 2552) นอกจากนี้ 

การมีส่วนร่วมของชุมชนยังสอดรับกับแนวคิดด้านการพัฒนาชุมชนโดยการพัฒนาชุมชนมีหลักการที่ว่า การพัฒนา

ชุมชนเป็นกรรมวธิแีห่งการกระท�าทางสงัคมราษฎรในชมุชนนัน้ๆ  ร่วมกนัการวางแผน  และลงมอืปฏบิตัติามแผนเอง 

แผนดังกล่าวจะก�าหนดว่า กลุ่มของตนและแต่ละบุคคลต้องการอย่างไร และมีปัญหาร่วมกันอะไรบ้างแล้วจัดท�า

แผนการของกลุม่และของแต่ละบคุคลเพ่ือให้ได้มาซึง่สิง่ทีต้่องการ และสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ โดยพยายามใช้

ทรพัยากรทีมี่อยูใ่นชมุชนนัน้ให้เกดิประโยชน์มากทีส่ดุและถ้าจ�าเป็นอาจจะขอความช่วยเหลอืทัง้ด้านบริการและวสัดุ

จากองค์การรฐับาลและมใิช่รฐับาล (ส�านกังานสนบัสนนุกองทนุงานวจิยั, 2552) จากแนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาและ

การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การพัฒนานั้นเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน การ

ให้การศกึษาแก่ชมุชนและกระบวนการกลุม่ให้ประชาชนเป็นหลกัในการพฒันาและให้บคุคลมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะ

พฒันาตนเองและกลุ่มหรือชุมชน ทัง้นีโ้ดยการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ  ทุกขั้นตอน 

และพฒันาให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและสภาพแวดล้อมของชมุชนท้องถิน่ โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่นท้องถิน่ให้เกดิ

ประโยชน์และใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

  ดังนั้น การพัฒนาชุมชนคือหัวใจส�าคัญหรือค�าตอบของการพัฒนาจึงอยู่ที่ชาวบ้านหรือประชาชนที่จะสาน

ความร่วมมือในการริเริ่มหรือรับผลการพัฒนา โดยจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การยอมรับนวัตกรรมหรือ

กระบวนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ซึ่งการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่

เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบบความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิม วิธีคิดแบบดั้งเดิมน�าไปสู่วิธีการใหม่ที่ดีกว่า  
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การพัฒนาจึงจะสะท้อนให้เห็นการไม่ยอมรับต่อสภาพที่เป็นอยู่ของมนุษย์ เป็นการแสวงหาการเปลี่ยนแปลงที่ท�าให้

ชีวิตดีขึ้น ทั้งนี้โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าปัจเจกชนและสังคมทั้งมวลสามารถด�าเนินการต่างๆ ที่จะท�าให้ชีวิตดีขึ้น 

(กัญญามน อินหว่าง และคณะ, 2546) การพัฒนาเป็นกระบวนการของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเป็นวงจรและต้องการมี

การปรบัปรงุวธิคีดิและการปฏบิตัหิรอืวธิแีก้ปัญหาในแต่ละเรือ่งให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้เพือ่ให้ชมุชนมกีารเรยีนรูแ้ละ

สั่งสมประสบการณ์การพัฒนาอย่างเป็นระบบ

แนวคิดรูปแบบบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม

  การจดัท�าบัญชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมนัน้เกดิจากการระดมความคดิของอาสาสมัคร ผู้น�าชุมชนและสมาชกิ

ในหมู่บ้านสันลมจอย หมู่ 13 จ�านวน 100 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจากชาวชุมชนที่สมัครใจในการจัดท�าบัญชี

ครัวเรือนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะส่งเสริมและถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นในชุมชน โดยจะได้แนวทางการพัฒนารูปแบบ

บัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมและศักยภาพการประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนของชาวชุมชน ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ครัวเรือนและสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยมีกระบวนการในการด�าเนินการดังนี้ 

  1. ศึกษาและทบทวนกระบวนการและบทเรียนการจัดท�าบัญชีครัวเรือนที่ผ่านมาของชุมชน 

  2. เสริมสร้างกระบวนการคิด การสร้างความรู้ความเข้าใจ

  3. พัฒนารูปแบบบัญชีครัวเรือนและทดลองปฏิบัติในการวิเคราะห์พฤติกรรมในระดับครัวเรือนที่เหมาะสม

สอดคล้องกับชุมชน จึงได้รูปแบบบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วมดังนี้

ตารางที่	1	
ตารางใบสรุปบัญชีครัวเรือน

สรุปบัญชีครัวเรือน
ชื่อ-สกุล...................................................................(ผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน)

ประจ�าเดือน................................................................................

รายการ

รายรับในครัวเรือน
1. เงินสดคงเหลือเดือนที่ผ่านมา
2. รายรับในครัวเรือน
       ก. รวมรายรับในครัวเรือน (1+2)
รายจ่ายในครัวเรือน
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
2. รายจ่ายด้านอาหาร
3. รายจ่ายด้านของใช้
4. รายจ่ายด้านการศึกษา
5. รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค / ที่อยู่อาศัย
6. รายจ่ายด้านกิจกรรมต่างๆ และเงินออม
หลักประกัน
ข. รวมรายจ่ายในครัวเรือน (1+2+3+4+5+6)

รวม
วันที่

1-7 8-14 15-21 22-สิ้นเดือน

ก

ข
ค
ง

ค. รายรับ-รายจ่าย (ก-ข) = เงินคงเหลือ
ง. เงินออมและหลักประกัน

เงินคงเหลือทั้งสิ้น (ค+ง)
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บันทึกรายการหนี้สิน

รายการหนี้สิน

เงินกู้ในระบบ
เงินกู้นอกระบบ
เงินผ่อนช�าระสินค้า / สิ่งอ�านวยความสะดวก
รวมหนี้สินคงเหลือ

ยอดหนี้
ทั้งหมด

ยอดช�าระ
เงินต้นรายเดือน

ยอดหนี้
คงเหลือ

หมายเหตุ

ตารางที	่2	

ตารางบันทึกรายรับครัวเรือน

รายการหนี้สิน

1.	รายรับในครัวเรือน
        เงินเดือน  ค่าจ้าง  บ�านาญ
        รายได้จากการค้าขาย
        รับเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย / ผู้พิการ / 
        สงเคราะห์บุตร
        รับเงินจากคนในครอบครัวส่งมาให้
        รับเงินจากการกู้ยืม
        รับเงินจากการให้เช่า
        รับเงินจากดอกเบี้ย / เงินปันผล
        รายได้อื่นๆ จาก......................

รวม
เงินออม	และหลักประกัน
        เงินออม (ธนาคาร  กระปุกออมสิน สหกรณ์)
        จ่ายเบ้ียประกนัชวีติ  และเบ้ียประกนัสุขภาพ
        จ่ายเบี้ยประกันทรัพย์สิน

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7

ตารางที	่3	

ตารางบันทึกรายจ่ายครัวเรือน

รายการ

1.	รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
 ค่าจ้างแรงงาน
 ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง
 ค่าอาหารสัตว์
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7
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ตารางที	่3	
ตารางบันทึกรายจ่ายครัวเรือน (ต่อ)

รายการ

2.	รายจ่ายด้านอาหาร
 ข้าวสาร
 ผัก+ผลไม้
 เนื้อสัตว์+ไข่
 อาหารส�าเร็จรูป
 เครื่องปรุงรส / ของแห้ง
 ค่าเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
 น�้าดื่มสะอาด (น�้าเปล่า)
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม
3.	รายจ่ายด้านของใช้
 ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  และท�าความสะอาด เช่น 
 ผงซักฟอก  น�า้ยาล้างจาน ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่  
 ยาสีฟัน  แชมพู ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความงาม เช่น  เครื่องส�าอาง  
 ครีมบ�ารุงผิวพรรณ ฯลฯ
  เสื้อผ้า / เครื่องนุ่งห่ม
  ซือ้ / ผ่อน อปุกรณ์ไฟฟ้า และสิง่อ�านวยความสะดวก
  ซือ้ / ผ่อน ยานพาหนะ  เช่น รถยนต์  รถจกัรยานยนต์ 
  รวม
4.	รายจ่ายด้านการศึกษา
 ค่าเทอม 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ  เช่น  ค่าเรียนพิเศษ
 ค่าเครื่องแบบ  หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
 ค่าเงินไปโรงเรียนของบุตรหลาน
 ค่าเดินทางบุตรหลานไปโรงเรียน

รวม
5.	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค/ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�้า / ค่าไฟ
 ค่าโทรศัพท์  เช่น  บ้าน  มือถือ  บัตรเติมเงิน   
 อินเทอร์เน็ต 
 ค่ารักษาพยาบาล
 ค่าซ่อมแซม (บ้าน  รถ  อุปกรณ์ต่างๆ)
 ค่าก่อสร้าง / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�้ามันรถ
 ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (บ้าน  หอพัก)
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7
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และตัวอย่างการบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งก�าหนดรายการรายรับรายจ่ายของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่ วันที่ 1-7 

เดือนมกราคม  25X6 มีดังนี้

1 ม.ค. รับเงินเดือนงวดแรก 10,000 บาท  ซื้อผัดสดมาประกอบอาหาร จ�านวน 75 บาท

  ซื้อส้ม 2 กิโลกรัม รวมเป็นเงินจ�านวน 80 บาท และซื้อหวย 2,000 บาท 

  ซื้อของหวาน 2 ถุง  รวมเป็นเงินจ�านวน 20 บาท

2 ม.ค. จ่ายค่าน�้ามันรถให้ลูกไปโรงเรียน 200 บาท ซื้อผักสด 200 บาท

3 ม.ค. จ่ายค่าโทรศัพท์เติมเงิน 200 บาท ซื้อเนื้อหมู  70 บาท ซื้อข้าวสาร 10 ลิตร ลิตรละ 30 บาท 

  จ�านวน 300 บาท ซื้อเนื้อวัว  150 บาท

4 ม.ค. ซื้อแชมพู จ�านวน 200 บาท ทิชชูจ�านวน 280 บาท จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 500 บาท

  ซื้อน�้าปลา ซีอิ้ว รสดี น�้ามันหอย 300 บาท

5 ม.ค. ซื้อเครื่องปั่นน�้าผลไม้ 1,000 บาท โดยผ่อนจ่าย 5 งวด เริ่มจ่ายงวด 1 วันนี้ งวดละ 200 บาท

6 ม.ค. จ่ายค่าน�้า จ�านวน 200 บาท ซื้อปูนซ่อมแซมบ้าน 3,000 บาท 

7 ม.ค. จ่ายค่าฌาปณากิจหมู่บ้าน  300 บาท ท�าบุญร่วมงานศพ 300 บาท ค่าเหล้า/ เบียร์ 800 บาท

  จ่ายค่างวดที่ 2 ค่าเครื่องปั่น 200 บาท

ตารางที	่4	

ใบสรุปครัวเรือนของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6

6.	รายจ่ายกิจกรรมอื่นๆ
 ค่าภาษสีงัคม เช่น  ท�าบญุ / กฐนิ / ผ้าป่า / งานศพ / 
 งานแต่ง / เงินบริจาค
  ค่าหวย / ล๊อตเตอรี่ / สลากกินแบ่งรัฐบาล / แชร์
  ค่าบุหรี่ / ยาสูบ / ยาเส้น
  ค่าเหล้า / เบียร์ / ยาดอง / ไวน์ / เครื่องดื่มชูก�าลัง
  ค่าจดังาน (มงคล / อวมงคล ) / ค่าสมาชิกฌาปนกจิ
  ค่าจ่ายเงินกู้
  รายจ่ายอื่นๆ....................
  รวม

รายการ วันที่
รวม1 42 53 6 7

ตารางที	่3	
ตารางบันทึกรายจ่ายครัวเรือน (ต่อ)
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สรุปบัญชีครัวเรือน		ชื่อ-สกุล.....นายสันลมจอย		สุเทพ.....(ผู้จัดท�าบัญชีครัวเรือน)
ประจ�าเดือนมกราคม	25X6

รายการ

รายรับในครัวเรือน
1. เงินสดคงเหลือเดือนที่ผ่านมา
2. รายรับในครัวเรือน       
       ก.	รวมรายรับในครัวเรือน	(1+2)

รายจ่ายในครัวเรือน
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
2. รายจ่ายด้านอาหาร
3. รายจ่ายด้านของใช้
4. รายจ่ายด้านการศึกษา
5. รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค / ที่อยู่อาศัย
6. รายจ่ายด้านกิจกรรมต่างๆ และเงินออม
หลักประกัน
    			ข.	รวมรายจ่ายในครัวเรือน		 	
	 	 											(1+2+3+4+5+6)

รวม
วันที่

1-7

-

-

-

- -

-

-

-

-

10,000

1,015

3,220

3,900

880

200

10,000

1,015

3,220

3,900

880

200

10,000

9,215

10,000

9,215

785

500

1,285.00

8-14 15-21 22-สิ้นเดือน

ก

ข

ค

ง

	ค.	รายรับ-รายจ่าย	(ก-ข)	=	เงินคงเหลือ

ง.	เงินออมและหลักประกัน

เงินคงเหลือทั้งสิ้น	(ค+ง)

ตารางที่	5	
การบันทึกรายละเอียดรายรับของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

10,000

10,000

500

10,000

10,000

500

รายการหนี้สิน

1.	รายรับในครัวเรือน
        เงินเดือน  ค่าจ้าง  บ�านาญ
        รายได้จากการค้าขาย
        รับเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย / ผู้พิการ / 
        สงเคราะห์บุตร
        รับเงินจากคนในครอบครัวส่งมาให้
        รับเงินจากการกู้ยืม
        รับเงินจากการให้เช่า
        รับเงินจากดอกเบี้ย / เงินปันผล
        รายได้อื่นๆ จาก......................

รวม
เงินออม	และหลักประกัน
        เงินออม (ธนาคาร  กระปุกออมสิน สหกรณ์)
        จ่ายเบ้ียประกนัชวีติ  และเบ้ียประกนัสุขภาพ
        จ่ายเบี้ยประกันทรัพย์สิน

รวมเงินออม	และหลักประกัน

วันที่
รวม1 42 53 6 7
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ตารางที	่6	

การบันทึกรายละเอียดรายจ่ายของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6

-

-

-
300

200
200

480

400

300

200
200

480

480 200 200

30052020175 1,015

220

2020

220
17520115
300300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- - -

--

-

- - -

-

-

-------

รายการ

1.	รายจ่ายเกี่ยวกับการเกษตร
 ค่าจ้างแรงงาน
 ค่าใช้จ่ายทางการเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง
 ค่าอาหารสัตว์
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7

2.	รายจ่ายด้านอาหาร
 ข้าวสาร
 ผัก+ผลไม้
 เนื้อสัตว์+ไข่
 อาหารส�าเร็จรูป
 เครื่องปรุงรส / ของแห้ง
 ค่าเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
 น�้าดื่มสะอาด (น�้าเปล่า)
 เครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ เช่น นม น�้าผลไม้ 
 ชา กาแฟ  น�้าอัดลม ฯลฯ 
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม
3.	รายจ่ายด้านของใช้
 ผลิตภัณฑ์ซักล้าง  และท�าความสะอาด เช่น 
 ผงซักฟอก  น�้ายาล้างจาน ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย เช่น สบู่  
 ยาสีฟัน  แชมพู ฯลฯ
  ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมความงาม เช่น  เครื่องส�าอาง  
 ครีมบ�ารุงผิวพรรณ ฯลฯ
  เสื้อผ้า / เครื่องนุ่งห่ม
  ซือ้ / ผ่อน อปุกรณ์ไฟฟ้า และสิง่อ�านวยความสะดวก
  ซือ้ / ผ่อน ยานพาหนะ  เช่น รถยนต์  รถจกัรยานยนต์ 
  รวม
4.	รายจ่ายด้านการศึกษา
 ค่าเทอม 
 ค่ากิจกรรมพิเศษ  เช่น  ค่าเรียนพิเศษ
 ค่าเครื่องแบบ  หนังสือ และอุปกรณ์การเรียน
 ค่าเงินไปโรงเรียนของบุตรหลาน
 ค่าเดินทางบุตรหลานไปโรงเรียน

รวม
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ตารางที	่6	

การบันทึกรายละเอียดรายจ่ายของนายสันลมจอย สุเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 เดือนมกราคม 25X6 (ต่อ)

  การจดัท�าบญัชอีย่างมส่ีวนร่วมของชาวชุมชนนัน้ ก่อให้เกดิรูปแบบบญัชีครัวเรือนอย่างมส่ีวนร่วมทีเ่หมาะสม

กับชาวชุมชน โดยเกิดจากการระดมความคิดและแนวทางที่ชาวชุมชนต้องการ ซึ่งรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่ได้นั้นเป็น

สิ่งที่ชาวชุมชนสามารถน�าไปสู่การพัฒนา ตัวอย่างรายการที่เกิดข้ึนต่อสัปดาห์ จะเห็นได้ว่า ผู้จัดบัญชีครัวเรือนน้ัน 

มีรายได้ 10,000 บาท มีรายจ่ายทั้งสิ้น 9,215 บาท มีเงินคงเหลือ 785 บาท โดยวิเคราะห์รายจ่ายทั้ง 6 หมวด จะเห็น

ได้ว่าหมวดรายจ่ายทีม่คีวามส�าคัญสามล�าดบัได้แก่ รายจ่ายกจิกรรมอืน่ๆ รายจ่ายค่าสาธารณปูโภค/ทีอ่ยูอ่าศยัและ

รายจ่ายด้านอาหาร มีจ�านวนเงิน 3,400 บาท 3,220 บาท และ 1,015 บาท ตามล�าดับ เมื่อวิเคราะห์รายจ่ายแยกตาม

รายการ พบว่า รายจ่ายอ่ืนๆ นัน้ สิง่ทีส่ามารถน�าไปสู่การลด ละ เลิก ได้แก่ ค่าหวย / ล๊อตเตอร่ี / สลากกนิแบ่งรัฐบาล / 

แชร์ และค่าเหล้า / เบยีร์ / ยาดอง / ไวน์ / เครือ่งด่ืมชกู�าลัง ดงันัน้ ถ้าสามารถลด ละ เลิกได้จะท�าให้มรีายได้กลับเข้ามา

เป็นจ�านวน 2,800 บาท โดยจะเหน็การบันทกึบัญชคีรัวเรือนช่วยในการบริหารจัดการครอบครัว  ลดรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น  

ช่วยในการวางแผนชีวิต รู้รายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ช่วยให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อมีการ

เรียนรู้ถึงประโยชน์และมีความเข้าใจในการจัดท�าบัญชีครัวเรือนแล้ว การส่งเสริมให้เกิดการออมภายในครัวเรือนก็
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รายการ

5.	รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค/ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�า้ / ค่าไฟ
 ค่าโทรศัพท์  เช่น  บ้าน  มือถือ  บัตรเติมเงิน   
 อินเทอร์เน็ต 
 ค่ารักษาพยาบาล
 ค่าซ่อมแซม (บ้าน  รถ  อุปกรณ์ต่างๆ)
 ค่าก่อสร้าง / ต่อเติม ที่อยู่อาศัย
 ค่าน�า้มันรถ
 ค่าเช่าที่อยู่อาศัย (บ้าน  หอพัก)
 รายจ่ายอื่นๆ....................

รวม

วันที่
รวม1 42 53 6 7

6.	รายจ่ายกิจกรรมอื่นๆ
 ค่าภาษสีงัคม เช่น  ท�าบญุ / กฐนิ / ผ้าป่า / งานศพ / 
 งานแต่ง / เงินบริจาค
  ค่าหวย / ล๊อตเตอรี่ / สลากกินแบ่งรัฐบาล / แชร์
  ค่าบุหรี่ / ยาสูบ  
 ค่าเหล้า / เบียร์ / ยาดอง / ไวน์ / เครื่องดื่มชูก�าลัง
  ค่าจัดงาน (มงคล / อวมงคล )
 ค่าสมาชิกฌาปนกจิ
  ค่าจ่ายเงินกู้
  รายจ่ายอื่นๆ....................
  รวม
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เป็นสิ่งส�าคัญ  โดยผู้น�าชุมชนต้องให้การสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นการออมได้ เช่น การจัดตั้ง

สหกรณ์ เพือ่ให้เป็นสถานที ่ทีช่าวชมุชนสามารถน�าผลผลติไปจ�าหน่าย สร้างรายได้ให้เพิม่ขึน้ มกีารออมและการกูย้มื

ในลักษณะของการเกื้อกูลของคนภายในชุมชนเอง  ซึ่งสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ได้อธิบายความสัมพันธ์ตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างรายได้

และลดรายจ่ายและส่งเสรมิให้เกดิระบบสหกรณ์ เพือ่จะได้เป็นแหล่งในการขายผลผลิต การสร้างงาน รวมทัง้การต่อรอง

ราคา ทั้งยังเป็นแหล่งเงินออมและแหล่งกู้ยืมที่ควบคุมโดยกลุ่มหรือชุมชน โดยท�าควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ใน

การจัดท�าบัญชีครัวเรือนเพื่อให้ชาวชุมชนเข้าใจตระหนักในเร่ืองการจัดการระบบการเงินในระดับครอบครัวให้เกิด

ประสิทธิภาพ

  ข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชีครัวเรือนอาจเกิดจากการบันทึก การบวกหรือการลบจ�านวนเงินผิด อาจเกิด

จากการลืมบันทึกรายการบัญชี ปัญหาดังกล่าวแก้ไขโดยการกระทบยอดเงินระหว่างยอดเงินคงเหลือในบัญชีครัว

เรือนกับเงินสดที่ครัวเรือนมีอยู่จริง การบริหารจัดการเงินเป็นการจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและราย

จ่าย ครัวเรือนควรมีรายรับมากกว่ารายจา่ย หากรายรับน้อยกว่ารายจา่ย ครัวเรือนตอ้งท�าการกูย้มืเงินมาใช้จ่าย การ

กู้ยืมเป็นการแก้ปัญหาได้เพียงช่วงระยะสั้นๆ แต่จะเป็นการสร้างปัญหาระยะยาวในอนาคต ถ้ารายรับน้อยกว่าราย

จ่ายเป็นประจ�า ครัวเรือนก็จะมีหนี้สินพอกพูนขึ้น ภาระหนี้สินที่ต้องช�าระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ระยะเวลาการกู้ยืม ท�าให้เป็นปัญหาทับถมที่แก้ไขยาก 

  การแก้ปัญหาที่มั่นคงและถูกต้องสามารถท�าได้ 4 วิธี คือ (ศิรินุช  อินละคร, 2548, 1-4)

  1.  การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลเป็นกระบวนการในการจัดการด้านการเงนิของบคุคล  เพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย

ทางการเงินที่ต้องการ เป้าหมายของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ   

      1.1. เป้าหมายที่เกี่ยวกับเงิน (Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่สามารถก�าหนดในรูปตัวเงิน และหาก

บรรลเุป้าหมายทางการเงินจะท�าให้บคุคลมคีวามเป็นอยูท่ีด่ข้ึีน เป้าหมายทางการเงนิของแต่ละบคุคลจะแตกต่างกนั

ตามสถานภาพทางการเงินของบุคคลนั้น โดยต้องการมีเงินเพียงพอเพ่ือการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันและส่ิงส�าคัญที่

จะท�าให้บคุคลบรรลเุป้าหมายทางการเงนิทีคื่อ  “การใช้เงนิให้เป็นประโยชน์”  ดงันัน้การวางแผนทางการเงนิส่วนบคุคล

ที่ดีจะต้องช่วยให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ 

       1.2. เป้าหมายที่ไม่เก่ียวกับเงิน (Non-Financial Goals) เป็นเป้าหมายที่จะก�าหนดเป็นนามธรรมได้ เช่น 

ให้ชวีติครอบครวัมคีวามสขุ การช่วยเหลอืผูย้ากไร้ หรือการช่วยเหลือสัตว์ทีถ่กูทอดทิง้ ซ่ึงบคุคลสามารถบรรลุเป้าหมาย

เหล่านีไ้ด้โดยอาจจะไม่จ�าเป็นต้องใช้เงนิ เนือ่งจากการวางแผนการเงินส่วนบคุคลทีด่จีะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงนิ

ทีต้่องการได้ ซึง่การด�าเนนิการจะเป็นแนวทางให้ครวัเรอืนและชมุชนเกดิประโยชน์ได้แก่ (1) ช่วยให้มกีารจดัการเกีย่วกบั

รายรบัรายจ่าย เงินออมของตนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (2) ช่วยให้มกีารควบคมุสถานะทางการเงนิของตน

อย่างสม�า่เสมอ  ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้บุคคลมภีาระหนีสิ้นมากเกนิไป (3) ช่วยลดความเครียดและวติกกงัวลทางการเงนิ

ของบุคคล เพราะการวางแผนทางการเงินส่วนบคุคลได้รวมถงึการคาดคะเนรายได้และค่าใช้จ่ายของบคุคลในอนาคต

แล้วและได้น�าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ 

           2. การหาทางเพ่ิมรายรับ เช่น การใช้เวลาว่างในการผลิตหรือแปรรูปสินค้าเพื่อน�าไปจ�าหน่าย การปลูก

ผักสวนครัว รวมถึงการอบรม การสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
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  3. การตัดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นออกจากการรายจ่ายของครัวเรือน เช่น ค่าภาษีสังคม/ค่าหวย/สลากกินแบ่ง

รัฐบาล/ค่าบุหรี่/ยาสูบ/ค่าจัดงาน (มงคล / อวมงคล) 

  4.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายจ่ายที่จ�าเป็น เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือน เพื่อ

ช่วยลดรายจ่ายด้านอาหาร 

  รปูแบบบญัชคีรวัเรอืนอย่างมส่ีวนร่วมน้ัน เป็นการระดมความคดิจากชาวชมุชนเพือ่การวเิคราะห์ปัญหาของ

ครัวเรือนจากการจดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจริงของครัวเรือน แต่สิ่งที่จ�าเป็นที่สุดควรจะปรับปรุงแก้ไขการมีส่วนร่วม

ในการจัดท�าบัญชคีรวัเรอืนเพ่ือให้ได้ข้อมลูของชมุชนอย่างแท้จริง ดงันัน้ต้องมกีารส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤตกิรรรม

ส่วนบุคคลของชาวชุมชนโดยมุ่งเน้นสิ่งต่อไปนี้

   1. การสร้างความร่วมมอืของกลุม่ผูน้�าชมุชนในการตดิตามประเมนิผลทกุๆ รอบของการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน 

โดยการแสดงผลการจัดท�าบัญชีครัวเรือนชาวชุมชนให้แสดงเป็นรอบระยะเวลาบัญชีครัวเรือนที่ชาวชุมชนจัดท�าขึ้น 

   2. สร้างแรงกระตุ้นในชุมชนโดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ได้แก่ ท�าป้ายประชาสัมพันธ์ชุมชน

เข้มแข็งโดยบัญชีครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม การประกาศเสียงตามสายภายในชุมชน

   3. การสร้างบุคลคนต้นแบบบัญชคีรวัเรอืนอย่างมีส่วนร่วมภายในชุมชน โดยเร่ิมต้นจากกลุ่มผู้น�าในการจัดท�า

และเป็นผูต้ดิตามประเมนิผลในการวิเคราะห์และแสดงผลการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนเพือ่เป็นต้นแบบและแรงงจงูใจให้กับ

ชาวชุมชน

   4. น�าปัญหาทีเ่กดิขึน้ในการจดัท�าบัญชคีรวัเรอืน มาหาแนวทางแก้ไขร่วมกนัภายในชมุชนและน�าการวเิคราะห์

ผลที่ได้จากการจัดท�าบัญชีครัวเรือนไปประยุกต์ใช้กับโครงการในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติและเห็นคุณค่าของ

การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

  5. การประชาคมหมูบ้่านโดยการร่วมกนัสร้างกฎระเบยีบในการจดัท�าบญัชคีรัวเรือนตามรูปแบบทีช่าวชมุชน

ต้องการโดยสร้างวธิกีารร่วมกนัและแนวทางปฏบิตัร่ิวมกนัโดยมอบรางวลัต่อครอบครวัทีม่กีารเปลีย่นแปลงในจดัท�า

บัญชีที่ประสบความส�าเร็จ

บทสรุป

  การจัดท�าบัญชีครัวเรือนสามารถจัดระเบียบการเงินภายในครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือนสามารถรับรู้ที่มา

ของรายรับ และการใช้ไปของรายจ่าย เริ่มรู้จักวางแผนทางการเงิน บริหารเงิน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และน�าไปสู่

การปฏบิตัใินการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างเป็นปกติในชีวติประจ�าวนั  ซ่ึงเม่ือมีการวเิคราะห์ข้อมูลจากการจัดท�าบญัชีแล้ว 

ยงัสามารถใช้เป็นแนวทางขยายผลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของครวัเรอืนให้มคีวามพอด ีพอใช้และเหลอืไว้เกบ็ออม 

รวมทัง้น�าข้อมลูมาใช้พิจารณาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นลง และหาทางเพิม่รายได้เพือ่การวางแผนการเงนิในอนาคต  

นอกจากนั้นผู้น�าชุมชนยังสามารถใช้ข้อมูลมาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

สร้างโอกาสให้กบัคนในชมุชนได้ตามสภาพของความเป็นเจริงของสมาชกิในชมุชน  สามารถวเิคราะห์วางแผนพฒันา

ชุมชนเพื่อความยั่งยืน ซึ่งการสร้างความร่วมมือและก�าหนดรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่มีความเหมาะสมส�าหรับชาว

ชุมชนในหมู่บ้านสนัลมจอย ต้องอาศยักระบวนการมส่ีวนร่วม อาศยัผูน้�าชมุชนทีม่คีวามเข้มแข็ง มกีารสร้างกฎกตกิา  

การกระตุน้เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจเพือ่ให้ชาวชมุชนเหน็ความส�าคญั และประโยชน์ในการจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนอย่างต่อเนือ่ง 
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โดยแท้จริงแล้วความสุขของชาวชุมชนและครอบครัวไม่ใช่แค่การมีลาภยศช่ือเสียง เงินทอง แต่จะเป็นความสุขจาก

การใช้ชวีติบนความพอเพียง ด�าเนนิอยูบ่นหนทางทีค่วรจะเป็น มีเหตผุล รู้จักพึง่พาตนเอง มีความพอประมาณ พออยู่ 

พอกิน พอใช้ และรู้จักเก็บอออม ดังสมการทางการเงินที่ว่ารายได้ ลบ การออม เท่ากับ รายจ่าย จะส่งผลให้เกิดความ

ยั่งยืนทางการเงินของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ 
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เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Purposes of Development on the Women Networks Reshaping Thailand

ดร.	ไพบูลย์		โพธิ์หวังประสิทธิ์	*	

บทคัดย่อ

  บทความนี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือวเิคราะห์เป้าหมายแห่งการพฒันาของนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรีของ

รัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  อันถือได้ว่าโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสาธารณะที่

ส�าคัญของรัฐบาลฯ  ส�าหรับการน�าเสนอเนื้อหาของบทความนี้ ได้กล่าวเชื่อมโยงตามความหมายและการจ�าแนก

ประเภทของนโยบายสาธารณะกบันโยบายดังกล่าว จากนัน้ได้กล่าวถงึสาระส�าคญัพืน้ฐานของกองทนุพฒันาบทบาท

สตร ีและในประการสดุท้าย ได้วเิคราะห์ถงึเป้าหมายแห่งการพฒันาของนโยบายกองทนุพฒันาบทบาทสตรี  โดยน�า

ทฤษฎีด้านการพฒันาทัง้สองแนวทางใหญ่ๆ มาอภปิรายเชือ่มโยงสูป่รากฏการณ์ของนโยบายดงักล่าว อนัได้แก่ ทฤษฎี

ว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ  และทฤษฎว่ีาด้วยการกดีกนั  โดยเป้าหมายแห่งการพฒันาของทฤษฎแีรก 

อยูท่ีก่ารมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ในขณะทีท่ฤษฎหีลงั อยูท่ีก่ารพึง่พาตนเองได้ การได้รบัการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจ และ

การตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและการเมือง

ค�าส�าคัญ

  เป้าหมายแห่งการพัฒนา  นโยบายสาธารณะ  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

Abstract

  The objective of this paper was for analyzing the purposes of development on the women networks 

reshaping Thailand which was a public policy of the Prime Minister Yingluck Shinawatra’s government.    

It could be also said that this project was an important public policy of her government.  This paper presented 

the relationship on the meanings and the typologies of public policy to the women networks reshaping 

Thailand. Moreover, it talked about the main idea of the policy. And the last but not least, it analyzed on 

the purposes of development on the women networks reshaping Thailand by using two main developmental 

theories, which were the deprivation and need theories and  the exclusion theories, to discuss on the 

phenomenon of this policy. The purposes of development on the first main theories were on the better 

quality of life whereas the last were on the status of self-reliance, empowerment, and participation on 

social and political activities.
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บทน�า

  “นโยบายสาธารณะ” คอื สิง่ใดกต็าม ทีร่ฐับาลเลอืกทีจ่ะกระท�าหรือเลอืกทีจ่ะไม่กระท�า (Dye, 1979, 4) หรอื

อาจกล่าวให้แคบลงไปอกีได้ว่า คอืแผนงานหรอืโครงการทีร่ฐับาลก�าหนดขึน้มา อนัประกอบไปด้วยเป้าหมาย คณุค่า 

และการปฏิบัติการต่างๆ (Lasswell & Kaplan, 1970, 71)  ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันนี้ ยังกล่าวได้อีกว่า 

นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มผลประโยชน์  (Interest Groups) 

ซึง่อาจแบ่งออกอย่างคร่าวๆ ได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) นโยบายทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์ทีรั่ฐเกบ็จากประชาชน  2) นโยบาย

ทีเ่กีย่วกบัการแบ่งสรรผลประโยชน์  3) นโยบายทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัใช้กฎเกณฑ์ และ 4) นโยบายเกีย่วกบัประเทศอืน่ๆ 

(ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์, 2551, 103)  ในขณะที่ Almond & Powell (1966, 190-212) ได้จ�าแนกประเภทของ

นโยบายสาธารณะไว้เป็น 5 ประเภท คือ 1) นโยบายที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ 2) นโยบายที่เกี่ยวกับการ

กระจายทรัพยากร 3) นโยบายที่เกี่ยวกับการน�าเอาทรัพยากรในสังคมมาใช้ 4) นโยบายในการตอบสนองความ

ต้องการของคนในสังคม  และ 5) นโยบายที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ 

  ดงันัน้ ส�าหรบั “กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี” ของรัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิง่ลักษณ์  ชินวตัร จึงมีความเกีย่วพนั

กับนโยบาย 3 ประเภท คือ นโยบายเกี่ยวกับการกระจายทรัพยากร นโยบายที่เกี่ยวกับการน�าเอาทรัพยากรในสังคม

มาใช้ และนโยบายในการตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ตามการจ�าแนกของ Almond & Powell (1966, 

190-212) ข้างต้น ซึง่ Lowi (1972, 289-310 อ้างถงึใน จุมพล  หนมิพานชิ, 2549, 15-16) เรียกว่าเป็นนโยบายทีเ่กีย่วกบั

การกระจายทรัพยากร (Distribution Policy) อันหมายถึง เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการกระจาย แจกจ่ายสินค้าและ

บรกิารให้กบัประชาชนกลุม่ต่างๆ อาท ิบรกิารทางด้านการศกึษา  การจดัสวสัดกิารต่างๆ  เป็นต้น  อนัถอืเป็นการแจกจ่าย

สินค้าและบริการดังกล่าวของรัฐบาล และในท�านองเดียวกันก็ยังเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรใหม่ 

(Redistribution Policy) อันหมายถึง เป็นนโยบายที่ก�าหนดขึ้นมาเพื่อจัดสรรทรัพยากรในสังคมเสียใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้

เกิดการกระจายของทรัพยากรที่มีคุณค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความหมายรวมทั้งทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเมือง และ

สังคมด้วย  บนเส้นทางเดียวกันน้ี แนวคิดข้างต้นก็สอดคล้องกับสิ่งที่ ไพบูลย์  โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2551, 103) เรียกว่า

เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการแบ่งสรรผลประโยชน์ อันมีความหมายใกล้เคียงกัน หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน

กับความหมายของค�าว่า “การเมือง” ที่ Easton (1965, 21) ได้เคยกล่าวไว้ว่า หมายถึง การใช้อ�านาจในการจัดสรร

และแบ่งปันสิง่ทีม่คีณุค่าในสงัคมให้กบับคุคลหรือกลุม่ต่างๆ ในสงัคมการเมอืง (Authoritative Allocation of  Values 

for Society) นั่นเอง

  “กองทุนพัฒนาบทบาทสตร”ี เป็นหนึง่ในนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลทีมุ่ง่สร้างประโยชน์ให้กบัประชาชน 

ซึ่งในงาน “โครงการรัฐบาลพบประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิต”  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ได้

มุง่ประชาสมัพนัธ์ถงึผลงานของรฐับาลใน 11 โครงการส�าคญั อนัประกอบไปด้วย อาท ิโครงการพกัช�าระหนี ้3 ปี  บ้าน

หลังแรก  รถคันแรก  บัตรสินเชื่อเกษตรกร  ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร  กองทุนหมู่บ้าน  กองทุนตั้งตัวได้  กองทุน
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พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน และกองทุนสุขภาพรัฐ เป็นต้น (รัฐบาลพบประชาชนวันแรกคึก, 2555, 12)   

และในการนี้ ผู้เขียนได้เข้าสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในฐานะของผู้รับบริการจาก

รัฐบาลในโครงการ “รถคนแรก” ณ บริเวณสถานที่จัดงานของจังหวัดชุมพร คือ ที่ลานศาลหลักเมืองชุมพร ในวันที่ 

25 สิงหาคม 2555  พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลดังกล่าวพอสมควร ซึ่ง

กส็อดคล้องกบัการรายงานข่าวของหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั จากการจดังานดงักล่าว ณ หอประชมุเทศบาลนครหาดใหญ่ 

อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีว่่า “รฐับาลพบประชาชนวนัแรกคกึ... บรรยากาศภายในงานมปีระชาชนจ�านวนมาก

ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้” (รัฐบาลพบประชาชนวันแรกคึก, 2555, 12)   

  ดังนั้น จึงเป็นการอนุมานได้ว่า นโยบายหรือโครงการดังกล่าวของรัฐบาลได้รับเสียงตอบรับจากประชาชน

เป็นอย่างดี คือ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนในสังคมได้ แม้ว่าจะเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่ได้รับ

ผลประโยชน์เหล่านี้ก็ตาม ซึ่งก็คงจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไปว่า จะท�าให้การจัดท�าบริการสาธารณะตามอ�านาจ

หน้าที่ของรัฐบาลดังกล่าวนี้ สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 6 ประการ ตามแนวคิดของ Dunn (1981, 339) 

คือ มีประสิทธิผล (Effectiveness) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) มีความพอเพียง (Adequacy) มีความเป็นธรรม 

(Equity)  มคีวามสามารถในการตอบสนองความต้องการได้  (Responsiveness) และมีความเหมาะสม (Appropriateness) 

อย่างไร 

  แม้ว่าจะมีทฤษฎแีละแนวคดิทางวชิาการมากมาย ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้ส�าหรบัการอธบิายปรากฏการณ์

ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ อาทิ แนวคิดสตรีนิยม (Feminism)  การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน 

(Transformative Learning)  ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง (Transformative Leadership) เป็นต้น  แต่ส�าหรบับทความนี้ 

จะได้มุ่งพิจารณาไปที่เป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยประยุกต์ตามแนวคิดของ Rogers (1994) เป็นประการส�าคัญ     

ดังนั้น บทความนี้จึงก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีของรัฐบาล ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร โดยประยุกต์ตามแนวคิดของ Rogers (1994) ว่ามีความ

เชือ่มโยงหรอืความสมัพันธ์กบันโยบายกองทนุฯ ดงักล่าวอย่างไรบ้าง  อนัเป็นความพยายามของศาสตร์ในระดบัของ

การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมได้

สาระส�าคัญพื้นฐานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  สาระส�าคัญพื้นฐานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของ “ใบสมัครลงทะเบียนเป็น

สมาชกิกองทนุพัฒนาบทบาทสตร”ี ใน 3 หวัข้อใหญ่ ได้แก่ วสัิยทศัน์ คณุสมบตัขิองสมาชิก   ลักษณะและคณุประโยชน์

ของกองทุนฯ ดังมีความต่อไปนี้ คือ 

  ด้านวิสยัทศัน์ของกองทนุฯ ปรากฏข้อความประชาสัมพนัธ์ว่า “สังคมไทยเป็นสังคมทีมี่สตรีอยูเ่ป็นจ�านวนมาก 

เกินครึ่งของสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ และเป็นเพศที่แบกรับภาระและการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในสังคมทั้ง

ระดบัครอบครวั ชมุชน และสงัคมประเทศ  บนพ้ืนฐานทีส่ตรเีป็นผูท้ีร่บัรู ้เข้าใจความเจบ็ปวดและความทกุข์ยากต่างๆ 

ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ดีที่สุดและเป็นพลังส่วนข้างมากของสังคม  การให้ความส�าคัญกับสตรี ในฐานะพลังเสริมสร้าง

ภมิูคุม้กนัและพลังในการพัฒนาสงัคมให้หลดุพ้นภยัพบิตัแิละความทกุข์ยากต่างๆ ของสังคมจงึเป็นส่ิงส�าคัญ  แนวคดิ
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ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งอาศัยจุดแข็งและวัฒนธรรมของครอบครัวไทย ได้เข้ามามีบทบาทส�าคัญ

ในการช่วยเหลือ ดูแลสังคมและประเทศจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่” (ส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2555)

  สมาชิกของกองทุนฯ จะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่ส�าคัญใน 2 ประการ ได้แก่ 1) เป็นสตรีที่มีสัญชาติ

ไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ 2) กรณี

เป็นกลุ่มหรือองค์กรสตรี ที่ด�าเนินงานในการดูแลหรือช่วยเหลือสตรี ต้องมีส�านักงานอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชน หรือใน

จังหวัดที่ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิก (ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2555)

  นอกจากนัน้ ลกัษณะและคุณประโยชน์ของกองทนุฯ ทีส่ตรกีลุม่เป้าหมายพงึจะได้รบัประกอบไปด้วย 1) เป็น

ทัง้เงนิกูย้มืและเงินสนบัสนนุโครงการ  2) ให้เป็นกลุม่  3) ต้องลงทนุแบบกลุม่เท่านัน้ เพือ่ส่งเสรมิอาชพีและแก้ปัญหา

ต่างๆ  4) มีทั้งแหล่งทุนหมุนเวียนที่เน้นดอกเบี้ยต�่าหรือปลอดดอกเบี้ย และเงินสนับสนุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

การพฒันาระดบัองค์กรและสมาชกิ  5) ผูไ้ด้รบัผลประโยชน์โดยตรงคอืสมาชกิกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีทัง้ในส่วนที่

เป็นสมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 6) มีการด�าเนินการในระดับจังหวัดและต�าบล  7) เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และการแก้ปัญหาให้สตรีในเรื่องต่างๆ ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร  และ 8) เป็นการพัฒนาสู่การสร้างความ

เข้มแข็งให้องค์กรสตรีและสมาชิก รวมทั้งยังเป็นการสร้างสถาบันการเงินในภาคประชาชนด้วย (ส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2555)

  อย่างไรก็ดี ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ได้แถลงกรอบ

ยุทธศาสตร์ใหญ่ของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไว้เป็น 5 ประการ อันประกอบไปด้วย 1) ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสตรี ซึ่งรวมไปถึงการยอมรับในความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 2) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสสตรี 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะหรือคุณภาพชีวิตให้สตรีมี

ความมั่นคง  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของสตรีที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางการเมือง 

การบริหาร และการตัดสินใจในระดับต่างๆ และ 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลไกของสตรีใน

ระดับองค์กรและทุกระดับของชุมชน (ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ, 2555, 1-2)   

  และเพ่ืออนุวัฒน์ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ใหญ่ข้างต้นนี้ ได้มีการก�าหนดแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพของสตรีไว้เป็น 3 แนวทาง อันประกอบไปด้วย  1) มุ่งเน้นที่การพัฒนาอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ อัน

จะมีการสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ และบริการต่างๆ  2) จะเป็นการพัฒนาคุณภาพของสตรีผู้ด้อย

โอกาสและสนบัสนนุการสงเคราะห์เยยีวยาให้แก่สตรผีูป้ระสบปัญหาทีไ่ม่ได้รบัความเป็นธรรม ให้กลบัมามชีวีติอย่าง

สมศักดิ์ศรี  และ 3) จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของสตรีเพื่อการยกระดับความเป็นผู้น�าในทุกระดับชุมชน ระดับ

จังหวัด และระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกๆ ประเทศทั่วโลกได้รับรู้ถึงความสามารถของสตรี  อันจะเป็นการเสริมสร้าง

ให้สตรีไทยได้มีบทบาททั้งในระดับประเทศและเพื่อตอบสนองต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

(ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ, 2555, 2)
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รูปที่	1 กลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ที่มา : http://www.rsunews.net/userfiles/images/n20120309120403_15997.jpg

ตามค�าสั่งคณะรัฐมนตรี ที่ 14/2555 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ก�าหนดให้มี “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ขึ้น    

ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะได้รับการจัดสรรเงินกองทุนให้โดยเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท   นอกจากนั้น ยังมีการก�าหนด

วตัถปุระสงค์อย่างเป็นทางการของกองทนุดงักล่าวไว้เป็น 4 ประการ ดงัต่อไปนีค้อื (ฉววีรรณ  แจ่มหมวก, 2555, 7-8) 

  1) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียต�่าหรือปลอดดอกเบ้ียในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน

ส�าหรบัการลงทนุ เพ่ือพัฒนาอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้ หรอืส�าหรบัการส่งเสรมิและพฒันาไปสูก่ารสร้างสวสัดภิาพ

หรือสวัสดิการให้แก่สตรี

  2) เพือ่เป็นแหล่งเงินทนุเพ่ือการพัฒนาศกัยภาพสตรีหรือเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวงัและดแูลปัญหาของสตรี 

ตลอดจนการช่วยเหลอืเยยีวยาสตรทีีป่ระสบปัญหาในทกุรูปแบบ การรณรงค์ให้สงัคมเข้าใจปัญหาสตรีในทกุมติ ิและ

การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี 

  3) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และการ

แก้ไขปัญหาสตรขีององค์กรต่างๆ การสร้างภาวะผูน้�า การพฒันาองค์ความรู้ คณุภาพชีวติ รวมทัง้ยงัเป็นการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับสตรี

  4) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�าหรับการสนับสนุนโครงการอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสตรี ตาม

ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติได้พิจารณาเห็นสมควร

  ในทางปฏิบัติสตรีหรือองค์กรสตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ของกองทุนฯ จะต้องยื่นใบสมัครลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555 

ซึ่งผลปรากฏว่า มีสตรีกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ มากกว่า 1,700,000 คน โดย

มาจากทกุภาคของประเทศ อนัถอืเป็นสญัญาณการตอบรับต่อนโยบายดงักล่าวของรัฐบาลได้เป็นอย่างด ี และต่อมา

ก็มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีก จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์

กองทุนดังกล่าวให้กับผู้ที่มีความสนใจอย่างทั่วถึง เพิ่มมากขึ้น (ฉวีวรรณ  แจ่มหมวก, 2555, 10-11)  

  โดยสตรีหรือองค์กรสตรีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวิธีการใช้เงินกองทุนโดย

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ คือ (ฉวีวรรณ  แจ่มหมวก, 2555, 9)



ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถุินายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 42

  1) ด้านการส่งเสริมอาชีพโดยในแต่ละพื้นที่อาจจะมีข้อตกลงที่แตกต่างกันได้ซึ่งในบางพื้นที่อาจจะมีการให้

ยืมเงินจากกองทุนฯ แบบไม่มีดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยต�า่ก็ได้

  2) ด้านสังคม กล่าวคือ จะเป็นการให้เปล่ากับสตรีที่ก�าลังประสบปัญหาอยู่โดยขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสตรี

ทีจ่ะเป็นผูพ้จิารณา ซึง่ในแต่ละพ้ืนทีก่จ็ะแตกต่างกันไปซ่ึงในทางปฏบิตั ิวธีิการใช้สิทธิดงักล่าวนีจ้ากกองทนุฯ กลุ่มสตรี

ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป จะต้องร่วมกนัท�าและน�าเสนอโครงการให้กบัคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตรีเป็นผู้พจิารณา

  ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เป็นนโยบายแห่งการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลได้ใช้

อ�านาจในการจัดสรรและแบ่งปันสิง่ทีม่คีณุค่าในสงัคม ซ่ึงในทีน่ีก้ค็อืเงินงบประมาณของกองทนุ ให้กบักลุ่มสตรีทีเ่ข้าร่วม

เป็นสมาชิกของกองทุนนี้ เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ดังข้อความประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลที่ว่า 

“ทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” ไกลไปกว่านั้น ยังสามารถวิเคราะห์ได้อีกว่า เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบาย

กองทนุดงักล่าว ยงัอยูท่ี ่การส่งเสรมิให้สตรกีลุม่เป้าหมายสามารถพึง่พาตนเองได้  การปลดปล่อยจากการกดขี ่ และ

การส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  ดังจะได้น�ามาอภิปรายต่อไป

เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

  “การพัฒนา” คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันมีเป้าหมายที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงเป็นกระบวนการ

แห่งการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า  อันประกอบไปด้วยสิ่งที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ มีการวางแผนและมี

การน�าไปสู่การปฏิบัติ (Rogers, 1994, 84) โดยผู้น�าการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเป็นได้ทั้งบุคคลภายในชุมชน (Insiders) 

หรอืนกัพฒันาอนัเป็นบคุคลทีม่าจากภายนอกชมุชน (Outsiders) กไ็ด้ โดยเป้าหมายแห่งการพฒันาอาจจ�าแนกออก

ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันได้ อันได้แก่ เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจ เป้าหมาย

ทางด้านสังคม เป้าหมายทางด้านวัฒนธรรม และเป้าหมายทางด้านการเมือง ตามเป้าหมายดังกล่าวถึงข้างต้นนี้ 

ทฤษฎด้ีานการพฒันา สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ อนัประกอบไปด้วย ทฤษฎว่ีาด้วยความขาดแคลน

และความต้องการ (Deprivation and Needs Theories) และทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน (Exclusion Theories) ดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ คือ (Rogers, 1994, 91-106)

ตารางที่	1	

การจ�าแนกแนวทางแห่งการพัฒนา

	 					ทฤษฎีว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ	 	 		 		ทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน 
 1	การเอาชนะความยากจน	(Overcoming Poverty)         1	การพึง่พงิและการพึง่พาตนเองได้  (Dependency and Self-Reliance)
  การสร้างความเจริญเติบโตและความเป็นสมัยใหม่     2	การปลดปล่อย (Liberation)
         (Growth and Modernization)      	3	การมีส่วนร่วม (Participation)
         การวางแผนทางสังคม (Social Planning)
         การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  (Human Resource Development)
        การพัฒนาองค์กรชุมชน (Community Organization)
	 2	การบรรลุความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย	์
  (Meeting Basic Human Needs)

ที่มา : Rogers (1994, 92)



 ปีที่ 7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 43

  จากตารางที ่1 ทฤษฎว่ีาด้วยความขาดแคลนและความต้องการ ประกอบไปด้วยกระบวนการซึง่คาดหวงัว่า

จะน�าไปสู่เป้าหมายแห่งการพัฒนา เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ 1) การเอาชนะความยากจน และ 2) การบรรลุ

ความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ หรือที่มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปในสังคมไทยว่า ความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ในขณะที่

ทฤษฎว่ีาด้วยการกดีกนั ประกอบไปด้วยกระบวนการซึง่คาดหวงัว่าจะน�าไปสูเ่ป้าหมายแห่งการพฒันา เป็น 3 แนวทาง

ใหญ่ๆ คือ 1) การส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2) การปลดปล่อยกลุ่มเป้าหมาย

จากการกดขี ่และ 3) การส่งเสรมิให้กลุม่เป้าหมายเข้ามส่ีวนร่วมในกจิกรรมของสงัคม ส�าหรบักรณขีองกองทนุพฒันา

บทบาทสตรี สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีด้านการพัฒนาทั้ง 2 แนวทางข้างต้นนี้ กล่าวคือ

  1)	ทฤษฎีว่าด้วยความขาดแคลนและความต้องการ

      ตามกระบวนการที่มุ่งสู่เป้าหมายคือการเอาชนะความยากจน สามารถอธิบายได้ว่า นโยบายกองทุนนี้ 

เป็นความพยายามที่จะพัฒนาความเจริญเติบโตและการสร้างความเป็นสมัยใหม่ ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน เพื่อขจัด

ปัญหาความยากจนและความล้าหลัง  โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความเป็นอยู่ที่ดีหรือสมบูรณ์ขึ้น   

             นอกจากนัน้ ยงัมุง่ให้สตรกีลุม่เป้าหมายได้มโีอกาสใช้เงนิจากกองทนุนี ้เพือ่การน�าไปฝึกอบรมด้านอาชพี 

อันถือว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทักษะส�าหรับอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้าน

อาชพีเสรมิ โดยมเีป้าหมายอยูท่ีก่ารเพิม่พูนทกัษะและโอกาสด้านการประกอบอาชพีของสตร ีอนัจะน�าไปสูก่ารสร้าง

หรือการเพิ่มรายได้ในที่สุด

         ในประการต่อมา เนือ่งจากกองทนุพฒันาบทบาทสตร ีได้ก�าหนดให้สตรกีลุม่เป้าหมายได้มโีอกาสรบับรกิาร

สาธารณะจากกองทุนนี้ ด้วยการร่วมกันท�าและน�าเสนอโครงการให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ เป็นกลุ่มเท่านั้น 

(ไม่สามารถท�าคนเดียวได้) ด้วยเหตุเช่นนี้ จึงท�าให้กลุ่มดังกล่าวมีโอกาสที่จะพัฒนาใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นองค์กร

ชุมชนได้ อาทิ กลุ่มสตรีทอผ้า กลุ่มสตรีเลี้ยงไก่ กลุ่มสตรีปลูกเห็ดฟาง เป็นต้น ซึ่งตามตัวอย่างเหล่านี้  ผู้เขียนได้มี

โอกาสพบเห็นพัฒนาการตามกระบวนการที่กล่าวถึงอยู่นี้มาแล้ว  แม้ว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น มาให้ความ

สนับสนุนก็ตาม ที่หมู่บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง ต�าบลบึงสามัคคี อ�าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�าแพงเพชร ที่การรวมกลุ่ม

องค์กรชุมชนเป็นไปได้อย่างดี

      อย่างไรก็ดี แม้ว่านโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จะมุ่งเน้นให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันท�าและ

น�าเสนอโครงการด้วยตนเอง แต่สิง่นีก้ก็ล่าวได้ว่า เป็นการสนบัสนนุให้กลุ่มสตรีได้มกีารวางแผนเพือ่น�าไปสู่การพฒันา

คุณภาพชีวิตของตนเอง คือ สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทางด้านการส่งเสริมอาชีพและทางด้านสังคม ซึ่งเป็นขอบเขต

ของการใช้เงินจากกองทุนดังกล่าวนี้ ที่ถือได้ว่าเป็นการวางแผนจากรากหญ้า ให้ก�าหนดเส้นทางเดินของชีวิตด้วย

ตนเอง และเพื่อตนเอง อันสอดคล้องกับหลักการที่ส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง แต่ใน

อีกด้านหนึ่งของเหรียญเดียวกันนี้ ยังกล่าวได้ว่า นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน

ทางสังคมโดยรัฐบาล เพื่อมุ่งแก้ปัญหาของสตรี ด้วยเฉกเช่นเดียวกัน

       ในอีกด้านหนึ่ง ตามกระบวนการที่มุ่งสู่เป้าหมาย คือการบรรลุความจ�าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ หรือ จปฐ. 

สามารถอธิบายได้ว่า วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ก�าหนดไว้เป็น 4 ประการ ดังที่ได้น�าเสนอไปแล้วข้างต้นนี้ เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งด้านการส่งเสริมอาชีพ หรือแม้แต่ทางด้านสังคมด้วยวิธีการให้เปล่ากับสตรีที่ก�าลังประสบปัญหาอยู่ก็ตาม  โดย
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มุ่งไปที่ผลลัพธ์สุดท้าย (End-Product) ก็คือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีสุขภาพที่ดี การมีสวัสดิการสังคมท่ีดี 

การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ด ีฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี ้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของความจ�าเป็นพืน้ฐานของมนษุย์ดังที่ได้

กล่าวถึงอยู่นี้

  2)	ทฤษฎีว่าด้วยการกีดกัน

      ตามกระบวนการทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้สตรกีลุม่เป้าหมายของการพฒันาสามารถพึง่พาตนเองได้  สามารถอธบิาย

ได้ว่า กองทนุพฒันาบทบาทสตรมีุง่ขจดัความขดัสนหรือความยากจนของสตรีกลุ่มเป้าหมาย อนัเป็นสาเหตแุห่งปัญหา

ที่ท�าให้กลุ่มสตรีต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องพ่ึงพิงผู้อื่น โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใน 4 ประการ 

ดังกล่าวถึงข้างต้นแล้วนี้ ดังนั้น หากสตรีกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสร่วมกันท�าโครงการพัฒนาของตนเอง  กรณีใน

ด้านการส่งเสรมิอาชพี กจ็ะท�าให้มรีายได้เพ่ิมมากขึน้ หรอืกรณด้ีานสงัคม กจ็ะท�าให้สตรทีีก่�าลงัประสบกบัปัญหาอยู่ 

สามารถแก้ไขหรือคลีค่ลายปัญหาเฉพาะหน้าลงไปได้    และในทีส่ดุแล้ว สิง่เหล่านีก้จ็ะชกัน�าให้กลุม่สตรีสามารถเดนิ

ไปสู่เป้าหมายคือการพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

  ในท�านองเดียวกนันี ้ตามกระบวนการทีมุ่ง่ปลดปล่อยสตรกีลุม่เป้าหมายจากการกดขี ่กอ็ธบิายได้ว่า  นโยบาย

กองทนุนี ้ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคัญของการรณรงค์เรือ่งความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัระหว่างเพศหญงิและ

เพศชายในสงัคมไทย ดังค�ากล่าวสนุทรพจน์ของ ฯพณฯ นางสาวยิง่ลักษณ์  ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ในการช้ีแจงนโยบาย

กองทนุพฒันาบทบาทสตรใีนภูมภิาค ทีจ่ดัขึน้ ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยราชภฏัอดุรธาน ีเม่ือวนัที ่22 กมุภาพนัธ์  2555 

เวลา 13.30 น. ความว่า “...วันนี้สตรีครึ่งประเทศ ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยกัน  ร่วมกันใน

การพัฒนาบทบาทสตรี จึงเป็นนโยบาย ในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นผู้หญิง มีความเข้าใจในความต้องการของผู้หญิง

เหมือนกนั  และรู้ว่าอย่างแรกสิง่ทีผู่ห้ญงิต้องการคอื การยอมรับความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัในสงัคม จงึเป็นทีม่า

ของนโยบายของรัฐบาลที่อยากจะเห็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี และการที่ท�า

อย่างไรนั้น ให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน...”  (ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อ้างถึงใน ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 

2555, 138)  

  และในอกีตอนหนึง่จากการกล่าวสนุทรพจน์ในการประชมุชีแ้จงนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานกองทุน

พฒันาบทบาทสตร ีณ ตกึสนัตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์  2555 เวลา 09.30 น. ความว่า “...ขณะเดยีวกนั 

ดิฉันเองมีความเชื่อมั่นว่า วันนี้ทั้งหญิงและชายล้วนมีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถ อย่างเท่าเทียมกัน และ

ยังมีสตรีอีกเป็นจ�านวนมากที่อยู่ในระดับของความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพสังคมและคุณภาพชีวิตของ

ประเทศไทย พลงัสตรเีป็นหนึง่ในพลงัทีม่คีวามส�าคญัทีจ่ะมผีลในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและผลของการสร้างคณุภาพ

ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชายด้วย...”  (ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร อ้างถึงใน ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี, 2555, 132)  

  ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่า กองทนุพัฒนาบทบาทสตรี มุ่งทีจ่ะเป็นแหล่งเงนิทนุส�าหรับสตรีเพือ่จัดท�ากจิกรรมอนัเป็น

โครงการทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของปฏบิตักิารทางสงัคม (Social Action) อนัมวีตัถปุระสงค์ในการมุง่ปลดปล่อยสตรีจากการ

ถกูกดขี ่ไม่ว่าจะเป็นจากเพศชายหรอืจากระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิมทีรั่ดรึงอยูก่บัคนส่วนใหญ่ในสังคมขณะนีก้ต็าม  

โดยการมุ่งปลดปล่อยนี้ได้แฝงไปอยู่บนเส้นทางเดียวกันกับการส่งเสริมอาชีพและการแก้ไขปัญหาด้านสังคมเฉพาะ

หน้าของสตรี นั่นเอง
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และในประการสุดท้าย ตามกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม 

ก็อธิบายได้ว่า ด้วยสถานการณ์แห่งความไม่เท่าเทียมกัน (ทั้งทางเพศและทางเศรษฐกิจ) ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า 

ยงัมีอยูบ่างส่วนในสงัคมไทย จงึท�าให้สตรกีลุม่เป้าหมาย ต้องถกูกดีกนัออกไปจนกลายเป็นคนชายขอบ (Marginalization) 

แห่งกระบวนการพัฒนา   ดังนั้น วิธีการแก้ไขก็คือ การเสริมสร้างพลังอ�านาจ (Empowerment) ให้กับกลุ่มสตรี เพื่อ

น�าไปสู่เป้าหมายของการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม ซ่ึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มุ่งที่จะเสริมสร้างพลัง

อ�านาจดังกล่าวนี้ ด้วยการเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาต่างๆ ที่กลุ่มสตรีได้

รวมตวักนัและน�าเสนอต่อคณะกรรมการกองทนุพฒันาบทบาทสตร ี อนัจะน�าไปสูก่ารปฏบิตัแิละเกดิผลทีต่ามมา คอื

เป็นการเสริมสร้างพลังอ�านาจของสตรีกลุ่มเป้าหมาย จนท�าให้มีความรู้สึกว่าตนเองมีอ�านาจและได้รับการยอมรับ 

ซึ่งจะน�าไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมได้ในที่สุด 

บทสรุป

  เป้าหมายแห่งการพัฒนาของนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สามารถกล่าวสรุปได้เป็น 2 แนวทาง คือ 

แนวทางแรก กองทนุพฒันาบทบาทสตรจีะเป็นทัง้สือ่และกระบวนการส�าหรบัการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในที่นี ้กค็ือ การขาดแคลนแหล่งเงนิทุนส�าหรับการส่งเสริมอาชีพและกจิกรรมการแก้ไขปัญหาทางสังคมของ

สตรีกลุ่มเป้าหมาย จากนั้น เมื่อมีการด�าเนินการในโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้แล้ว 

ก็จะน�าไปสู่เป้าหมายคือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของสตรีกลุ่มเป้าหมายได้

  

  ในขณะที่ แนวทางที่สอง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเป็นส่ือที่น�ามาซ่ึงกระบวนการที่เป็นปฏิบัติการทาง

สงัคม เพือ่ใช้ส�าหรบัการแก้ไขปัญหาด้านการถกูกดีกนัออกไปจากกระบวนการพฒันาของสตรกีลุม่เป้าหมาย  โดยบน

กระบวนการแห่งปฏิบัติการทางสังคมนี้ จะท�าให้สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถกลับมาพ่ึงพาตนเองได้ ถูกปลดปล่อย

จากการกดขี่ด้วยวิธีการเสริมสร้างพลังอ�านาจ และตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมได้ในที่สุด

ความขาดแคลน
(โดยเฉพาะแหล่งเงินทุน)

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพที	่2  การแก้ไขปัญหาความขาดแคลน

ได้รับการเสริมสร้างพลังอ�านาจ
และตัดสินใจเข้ามีส่วนร่วม

การถูกกีดกันออกไป
จากกระบวนการพัฒนา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ภาพที	่3  การแก้ไขปัญหาการถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการพัฒนา
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  ในการวิเคราะห์ท้ายที่สุดนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ถือได้ว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่รัฐบาล ฯพณฯ 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ได้ก�าหนดขึ้นบนความหมายของการใช้อ�านาจในการจัดสรรและแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าใน

สังคมให้กับบุคคลหรือกลุ่มต่างๆ  ประเด็นจึงอยู่ที่ว่านโยบายดังกล่าวนี้ สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาตาม

ที่ได้อภิปรายมานี้หรือไม่ และมากน้อยประการใด ซ่ึงก็จะต้องมีการประเมินผลนโยบายดังกล่าวตามมา เพ่ือตอบ

ปัญหาส�าคัญดังกล่าวนี้
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แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทย
Guidelines for Volunteer Tourism Development in the Upper North of Thailand
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บทคัดย่อ

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาให้เป็น

สนิค้าทางการท่องเทีย่วหลกัอย่างหนึง่ของภาคเหนอืตอนบนได้ แต่ยงัขาดการศกึษาวจิยัอย่างเป็นระบบเกีย่วกบัการ

ท่องเที่ยวรูปแบบนี้ในพื้นที่ การวิจัยนี้จึงจัดท�าขึ้นเพื่อเพื่อศึกษา1) สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้ง

ด้านอุปสงค์และอุปทานในเขตภาคเหนือตอนบน 2) ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ใน

เขตภาคเหนือตอนบน และ 3) เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ใน

เขตภาคเหนือตอนบน ผลการวิจัยพบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนมี

แนวโน้มที่ดีมากทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาค

เหนอืตอนบน คอือธัยาศัยของผูค้นในท้องถิน่ วถิชีวีติทีเ่รียบง่าย วฒันธรรมเป็นเอกลักษณ์ บรรยากาศด ีและธรรมชาติ

สวยงาม มีความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมที่น่าสนใจ มี

ความหลากหลายทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพัินธุท์ีน่่าสนใจและค่าครองชพีทีต่�า่เมือ่เทยีบกบัภมูภิาคอืน่ การพฒันาการ

ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ควรมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีกรอบการท�างานที่ชัดเจน เพื่อ

อ�านวยความสะดวกในการท�างานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ค�าส�าคัญ

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์  ภาคเหนือตอนบน  อุปสงค์  อุปทาน  แนวทางการพัฒนา

Abstract

  Volunteer tourism in the Upper Northern Thailand has a potential to be developed as a form of 

income-generating tourism product in the region. However, no previous research was found. This study 

is conducted to investigate 1) current situation of volunteer tourism in the area; 2) conditions and factors 

that promote volunteer tourism and 3) to find appropriate guidelines for developing volunteer tourism in 
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the area. The study results show that the situation of volunteer tourism in the Upper Northern Provinces 

was very good in terms of demand and supply sides. Factors that promote volunteer tourism in the Upper 

Northern were hospitality of local people, simple lifestyle, unique culture, good atmosphere, beautiful 

location, readiness of tourism facilities and services, variety of interesting activities and ethnicities and 

low cost of living. To develop volunteer tourism in the area, related personnel should have a clear framework 

for volunteer tourism management in order to make the development work convenient for practitioners in 

all levels  

Keywords

  Volunteer Tourism, Upper North Thailand, Demand, Supply, Guideline for Development

บทน�า

  สภาพการแข่งขนัการให้บรกิารท่องเทีย่วในปัจจบุนัทีม่แีนวโน้มรนุแรงขึน้ (Bangkok Post, 2008) ท�าให้การ

พฒันาการท่องเทีย่วยคุปัจจบุนัเริม่หนัมาให้ความส�าคัญกบัการบรหิารประสบการณ์ของลกูค้า (Customer Experience 

Management) มากขึน้ (ชืน่จติต์ แจ้งเจนกจิ, 2549, 1) เนือ่งจากลูกค้าเร่ิมมองหาความความแตกต่างของประสบการณ์

ทางการท่องเที่ยวที่จะได้รับ การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (Volunteer Tourism) เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง

ทีไ่ด้รบัความนยิม แสดงให้เหน็ว่าในอนาคตจะมนีกัท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์มากถงึ 70 ล้านคนต่อปี โดยมแีนวโน้ม

ขยายตัวอยู่ในภาคพื้นอเมริกาและยุโรปไปจนถึงปี พ.ศ. 2559 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552)

  นอกจากนี ้ด้วยกระแสการเรยีกร้องความรบัผดิชอบต่อสงัคม  ธรุกจิต่างๆได้เริม่ตระหนกัถงึปัญหาเศรษฐกจิ 

สงัคมและสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้ จงึเริม่หนัมาท�ากจิกรรมเพือ่ตอบแทนสงัคมมากขึน้หรอืทีเ่รยีกกนัว่า Corporate Social 

Responsibility (CSR) ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกิจการกลุ่มหนึ่งที่ได้ด�าเนินกิจการเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหลักมากกว่าผลตอบแทนทางการเงิน หรือที่เรียกกันว่า ธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprise) ซ่ึงเป็นรปูแบบการด�าเนนิกจิการทีท่�ามากกว่าความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ  (CSR) และจดุหมาย

เริ่มแรกของกิจการอยู่บนพื้นฐานของหลักพื้นฐาน 3 ประการ (Tipple Bottom Line) คือการค�านึงถึงความสมดุลของ 

สังคม (People) สิ่งแวดล้อม (Planet) และ เศรษฐกิจ (Profit) เป็นหลัก (เอคคิงตัน และ อาร์ติแกน, 2552) กลุ่มธุรกิจ

เหล่านี้จึงถือเป็นลูกค้าส�าคัญของกิจการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง 

  ปัจจุบันบริษัทน�าเที่ยวหลายแห่งได้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่เป็นการแสดง

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ (CSR) เพ่ือตอบแทนส่ิงแวดล้อมและสังคม บ้างกจ็ดัท�าออกมาเป็นรูปแบบมลูนธิิ

หรอืจัดตัง้เป็นธุรกจิเพ่ือสงัคม ซึง่ทีผ่่านมานัน้การท่องเทีย่วได้พฒันาข้ึนมาหลากหลายรูปแบบเพือ่ให้สอดรับกบัความ

ต้องการและพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ แต่กม็กีารท่องเทีย่วหลายรปูแบบเช่นกัน

ที่มุ่งแต่จะตักตวง ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ได้สั่งสมมานานหลายชั่วอายุคน

ซ่ึงก่อให้เกดิความเสือ่มโทรม อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิการเตบิโต ของสงัคมเมอืงในแหล่งท่องเทีย่วต่างๆ รวมทัง้วถิชีวีติของ

ผูค้นเริม่เปลีย่นไป วฒันธรรมความเป็นอยูถ่กูปรบัเปลีย่นให้สอดรบักบัรปูแบบการด�าเนนิชวีติของนกัท่องเทีย่วมากขึน้ 
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ปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวส�าหรับความชอบเฉพาะกลุ่มได้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้ด้วยกระแสการท่องเที่ยวแบบมี

คุณค่า อย่างเช่นการท่องเทีย่วสเีขยีว (Green Tourism) หรอืการท่องเทีย่วเชงินเิวศ (Ecotourism) ซึง่เป็นรปูแบบการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้รับความสนใจมากขึ้น และรูปแบบการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม 

สิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิของชมุชน คือการท่องเท่ียวเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์ (Volunteer Tourism) ทีเ่ร่ิมได้รับความสนใจ

จากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มากขึ้นและเป็นกระแสที่ก�าลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพญ็ประโยชน์ เนือ่งจากมกีลุม่นกัท่องเทีย่วซึง่เป็นกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษาเดนิทางเข้ามาท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์

ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก จากการสัมภาษณ์บริษัทน�าเที่ยวและตัวแทนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท Track of 

the Tiger  บริษัทอุดมพรทัวร์  และบริษัท Proworld  ได้ข้อมูลว่ามีผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์อยู่

หลายภาคส่วน โดยอยูใ่นรปูบรษิทัน�าเทีย่วประมาณกว่า 10 แห่ง ตวัแทนน�าเทีย่วประมาณกว่า 10 แห่ง องค์กรพฒันา

เอกชนซ่ึงส่วนมากจดทะเบียนในรูปมูลนิธิอีกมากกว่า 60 แห่ง แต่ละแห่งมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมา

บ�าเพญ็ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การสอนภาษาอังกฤษ  ดูแลเด็ก  การสร้างฝายน�า้ล้น  การสร้างอาคาร  ระบบประปา 

กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่า ดูแลช้าง ดูแลสุนัข ปลูกป่า การเกษตรยั่งยืน เป็นต้น  อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว

สามารถเดนิทางท่องเทีย่วได้หลงัเสรจ็กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์แล้ว อย่างไรกต็าม พบว่ายงัไม่มกีารศกึษาวจิยัเกีย่วกับ

รูปแบบของการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ในพื้นที่มาก่อน ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน เนื่องจากการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้สร้างผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ

โดยตรงต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม เศรษฐกจิในทกุระดบั โดยเฉพาะกบัชมุชนท้องถิน่และกลุม่ผูด้้อยโอกาสในสงัคม

ทีห่น่วยงานภาครฐัอาจเข้าไม่ถงึ โดยเริม่จากการศกึษาสถานการณ์หรอืบรบิทของการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์

ในเขตภาคเหนอืตอนบน  จากนัน้จงึศกึษาถงึอปุสงค์และอปุทานของการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่ให้ทราบ

ถงึพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว กลุม่ ประเภท และรปูแบบการจัดกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์  ขณะเดยีวกนั

ควรมีการศกึษาพฤติกรรมการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์และจดัท�าแผนการตลาดให้เข้าถงึกลุม่เป้าหมายได้ และ

เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างจะมีการจัดท�าการวิจัยเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนต่อไป

ค�าถามการวิจัย

  ทิศทางการวิจัยเรื่องนี้ท�าบนพื้นฐานของค�าถามการวิจัย 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ คือ 

  1.  สถานการณ์การท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานในเขตภาคเหนอืตอนบนเป็นอย่างไร 

  2. ปัจจยัอะไรบ้างทีม่คีวามส�าคญัต่อการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

  3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนควรเป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพือ่ให้ได้ค�าตอบส�าหรบัค�าถามการวจิยัท่ีตัง้ไว้ คณะผู้วจัิยได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์ส�าหรับการวจัิยนีไ้ว้  3  ข้อ 

ดังต่อไปนี้
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  1.  เพือ่ศกึษาสถานการณ์การท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานในเขตจงัหวดัภาคเหนือ

ตอนบน

  2. เพื่อศึกษาปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

  3. เพือ่เสนอแนวทางทีเ่หมาะสมส�าหรบัการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตจังหวดัภาคเหนอื

ตอนบน

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

  การด�าเนินวิจัยท�าในรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้

  1. การเก็บข้อมูล 

     ข้อมูลด้านอุปสงค์เก็บโดยใช้แบบสอบถามถามนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่เข้ามาท�ากิจกรรมใน

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน จ�านวน 400 ตัวอย่าง ส่วนด้านอุปทาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) สัมภาษณ์องค์กรผู้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน จ�านวน 55 องค์กร 

ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 34 องค์กร  จังหวัดเชียงราย จ�านวน 7 องค์กร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 6 องค์กร  

จังหวัดล�าปาง จ�านวน 2 องค์กร  จังหวัดล�าพูน จ�านวน 2 องค์กร จังหวัดน่าน จ�านวน 2 องค์กร จังหวัดแพร่ จ�านวน 

1 องค์กร และจังหวัดพะเยา จ�านวน 1 องค์กร 

  2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

                  การวจิยันีจ้ะใช้วธิวีเิคราะห์ข้อมลูแบบ Mixed Method ซึง่วเิคราะห์ข้อมลูทัง้เชงิปริมาณโดยใช้ค่าความถี่

และค่าร้อยละ (Frequency and Percentage) และเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content 

Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการตอบค�าถามสถานการณ์ด้านตัวเลขต่างๆ เช่น จ�านวนและประเภท

กิจกรรมที่มีให้บริการในพื้นที่ จ�านวนนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ ยอดรายได้รวมจากการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ เป็นต้น ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการดูกลุ่มกิจกรรมและประเภทของการ

ท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่น�ามาก�าหนดแนวทางการจดัท�าสนิค้าและบรกิารเพือ่การท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์

ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์การจัดส่วนประสมทางการตลาดขององค์กรผู้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ทราบลักษณะการจัดส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมส�าหรับ

การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

  3. กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

          งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

       3.1 กรอบแนวคิดปัจจยัส�าคัญ 5 ประการของการท่องเทีย่ว (Five A’s of Tourism) ของ Tourism Western 

Australia (2008) อันได้แก่ Attractions (ความเป็นแหล่งท่องเที่ยว) Access (การเข้าถึงพื้นที่) Accommodations 

(การมีที่พักแรม) Activities (การมีกิจกรรม) Amenities (การมีสิ่งอ�านวยความสะดวก) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการ

ศึกษาสภาพการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
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      3.2 กรอบแนวคิดการจัดกลุ่มและประเภทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโชน์ ของ Handups 

Holidays (2012), Cheung, Michel & Miller (2010) และ Callanan & Thomas (2005) ซึ่งได้จัดกลุ่มกิจกรรมไว้ 

10 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มประชาสงเคราะห์  2) กลุ่มการสอน  3) กลุ่มการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 4) กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 

5) กลุ่มก่อสร้าง 6) กลุ่มพัฒนาวัฒนธรรม  7) กลุ่มการวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม  8) กลุ่มทางการแพทย์ 9) กลุ่ม

การพัฒนาชุมชน และ 10) กลุ่มท่องเที่ยวในชุมชน

        3.3 กรอบแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 8 Ps ทีป่ระยกุต์จากแนวคดิของ Zeithaml and Bitner (1996)  

Morrison (1989)  Lovelock & Wirtz (2004) และ Edgell (2002) รวมกนั ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 8 P’s ประกอบด้วย 

1) ส่วนประสมด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงตัวสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ซ่ึง

ประกอบไปด้วย กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และการบริการท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งหมายรวมถึงบริการที่พักแรม การขนส่ง 

อาหาร การฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษอื่น ที่ลูกค้าต้องการซื้อ 2) ส่วนประสมด้านราคา (Price) คือ จ�านวนเงินที่

ลูกค้าต้องจ่ายส�าหรับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่จัดไว้ โดยการตั้งราคาจะเกี่ยวข้องกับ

การวางต�าแหน่งทางการตลาดด้วย 3) ส่วนประสมด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย (Place) หมายถงึ ช่องทางหรอืวธิกีาร

ที่ผู้ใช้บริการสามารถจองหรือซื้อสินค้าบริการการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ได้ 4) ส่วนประสมด้านการส่งเสริม

การขาย (Promotion) คือ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการซื้อสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยการส่งเสริมการขายอาจมีการใช้ เอกสารข้อมูล เว็บไซต์ การโฆษณา การจัดนิทรรศการ 

การประชาสมัพนัธ์ การเป็นสมาชกิของชมรมหรอืสมาคมทีเ่กีย่วข้อง ในทีน่ีไ้ด้รวมเอาแนวคิดด้านการจัดโปรแกรมน�าเทีย่ว 

(Programming) เอาไว้ด้วยเพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการขาย 5) ส่วนประสมด้านบุคคล (People) 

ในการศกึษานี ้หมายถงึ บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสนิค้าและบริการการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์ทกุคน ทัง้ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

โดยตรงและโดยอ้อม เช่น ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ลูกค้าผู้ใช้บริการ 

ชาวบ้านในพื้นที่จัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งในที่นี้จะรวมแนวคิดด้านประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity 

and Quality) ของ Lovelock & Wirtz (2004) เอาไว้ด้วย เนือ่งจากเป็นส่วนทีเ่กีย่วข้องกบับคุลากรโดยตรง 6) ส่วนประสม

ด้านลักษณะกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ เช่น ความสะอาดและความปลอดภัยของแหล่งกิจกรรม ความสะดวกในการเดินทาง 

เป็นต้น 7) ส่วนประสมด้านกระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบวิธีการในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ นับตั้งแต่การต้อนรับจนถึงการส่งนักท่องเที่ยวกลับ ในที่นี้จะรวมแนวคิด

ด้านการวางแผน (Planning) ของ Edgell (2002) เอาไว้ด้วย เพราะการวางแผนถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้

บริการ และ 8) ส่วนประสมด้านการมีพันธมิตร(Partnership) หมายถึง ความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานท่ีมี

วัตถุประสงค์ในการท�างานคล้ายคลึงกัน เพื่อร่วมกันตอบสนองความต้องการของตลาด เพ่ิมความสามารถในการ

แข่งขนั หรอืเพือ่ร่วมกนัให้บรกิารอย่างประสทิธภิาพมากขึน้  ในงานวจิยันีไ้ด้เพิม่เครอืข่ายความร่วมมอืทางด้านต่างๆ 

เช่น ความร่วมมือทางความรู้ ความร่วมมือในการท�างาน ความร่วมมือทางด้านความช่วยเหลืออื่นๆ ที่จะท�าให้การ

ท�างานขององค์กรประสบความส�าเร็จ
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ผลการศึกษา

  1.	สถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์และสภาพปัญหา

        การศึกษาสถานการณ์ทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทานของการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตภาคเหนอื

ตอนบน  พบว่าการท่องเทีย่วรปูแบบนีม้แีนวโน้มการเตบิโตทีด่มีาก พบผู้จัดกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด คือ 34 องค์กร คิดเป็นร้อยละ 62 รองลงมาอยู่ในจังหวัดเชียงราย 7 องค์กร และ

จังหวดัแม่ฮ่องสอน 6 องค์กร ส่วนจงัหวดัอืน่ๆ พบผูจ้ดักจิกรรมในจ�านวนน้อยมาก สามารถแบ่งกลุม่ผูจ้ดักจิกรรมเพือ่

บ�าเพญ็ประโยชน์ออกเป็น 5 กลุม่โดยพบว่ากลุม่ท่ี 1 (กลุม่ผูจ้ดัโปรแกรม) มสีดัส่วนนกัท่องเทีย่วเพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์

มากกว่าครึง่หนึง่ของมลูค่าตลาดรวมทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 66.49  แนวโน้มทางการตลาดพบว่าในกลุ่มที ่1 กลุ่มที ่ 2 

(กลุ่มผู้จัดโปรแกรมน�าเที่ยวและเจ้าของกิจกรรม) และกลุ่มที่ 3 (แหล่งกิจกรรม) ส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มเติบโตสูง 

ส่วนกลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 (องค์กรพัฒนาเอกชนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน) จ�านวนนักท่องเที่ยวยังคงที่ เนื่องจาก

กลุ่มที่ 4 เป็นองค์กรที่ไม่ได้เน้นงานด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก และกลุ่มที่ 5 ยังจ�ากัดอยู่กับกลุ่มบริษัทตัวแทน บริษัท

น�าเที่ยว หรือสถาบันการศึกษาเพียงบางแห่งเท่านั้น แต่ละกลุ่มต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไปตามลักษณะ

การด�าเนินงานของกลุ่ม การมีเครือข่ายถือเป็นจุดแข็งที่ส�าคัญ ส�าหรับจุดอ่อนที่ควรพัฒนาคือ ความสามารถด้าน

ภาษาของผู้ให้บริการ ส่วนด้านการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมพบว่า ส่วนใหญ่จะสร้าง

ผลกระทบในเชิงบวก   

       กจิกรรมทีผู่จ้ดักจิกรรมเพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์จดัมากทีส่ดุ คอื กจิกรรมประชาสงเคราะห์ จ�านวน 42 กจิกรรม 

รองลงมาคือ การสอน จ�านวน 39 กิจกรรม การพัฒนาธุรกิจ จ�านวน 26 กิจกรรม การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จ�านวน 

22 กิจกรรม และการก่อสร้าง จ�านวน 23 กิจกรรม การวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม จ�านวน 16 กิจกรรม และการ

พัฒนาชุมชน จ�านวน 15 กิจกรรม

      สถานการณ์ด้านนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ จากการสัมภาษณ์ผู ้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาจากประเทศในเอเชีย รองลงมาคือ นักท่องเที่ยวจากอเมริกา 

และนกัท่องเทีย่วจากยโุรป ร้อยละ 14 โดยจะเป็นนักท่องเทีย่วกลุ่มอาย ุ11-17 ปีมากทีสุ่ด รองลงมาคือช่วงอาย ุ18-21 ปี 

และช่วงอายุ 22-35 ปี ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์พบว่า 

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย  มอีายรุะหว่าง 16-25 ปี  นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มสีญัชาตอิเมรกินั  

ศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี มอีาชพีเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา  มรีายได้ต่อปี คอื น้อยกว่า 12,000 เหรยีญสหรฐั ส่วนใหญ่

เดนิทางมาประเทศไทยเป็นครัง้แรก โดยการเป็นอาสาสมคัร มาท่องเทีย่วคนเดยีว และนกัท่องเทีย่วได้รบัข่าวสารจาก

โรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั กจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วเพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์ส่วนใหญ่เลอืกท�าเป็นกจิกรรมการสอน ร้อยละ 

24.5 รองลงมาคือกิจกรรมก่อสร้าง ร้อยละ 20  กิจกรรมกลุ่มประชาสงเคราะห์ ร้อยละ 13.75 กิจกรรมพัฒนาชุมชน 

ร้อยละ 10.25  และกิจกรรมการวิจัยและศึกษาสภาพแวดล้อม ร้อยละ 9.75 ตามล�าดับ

        สถานการณ์ด้านการตลาดและการแข่งขนัพบว่า ถงึแม้จะมกีารแข่งขนัค่อนข้างรนุแรงของบรษิทัแม่ และ

บริษัทตัวแทน ในตลาดต่างประเทศ เช่น อเมริกา แต่แนวโน้มยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการแข่งขัน

ภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนยังถือว่ามีน้อยอยู่ 
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      ด้านสภาพปัญหาที่พบสามารถแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ

      1) ปัญหาด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

                จากการศึกษาพบว่าหน่วยงานผูจ้ดักจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์จะด�าเนนิการในลกัษณะ

ต่างคนต่างท�า ขาดองค์กรกลางทีท่�าหน้าทีค่วบคมุดแูลและประสานงานให้การด�าเนนิงานมมีาตรฐานเดยีวกนั หลาย

องค์กรอาจประสบปัญหาจากกฎระเบียบของภาครัฐ เช่น เรื่องการน�าของบริจาคเข้ามาในประเทศ การด�าเนินการ

ด้านวซ่ีา เป็นต้น ในขณะทีภ่าครฐัเองกม็คีวามกงัวลเรือ่งการแอบอ้างของนกัท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ทีอ่าจเข้ามา

ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากิน ซึ่งอาจท�าให้ประเทศเสียช่ือเสียงได้ หากมีการร่วมกันจัดท�ามาตรฐานการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพญ็ประโยชน์จะท�าให้เกดิความเข้าใจการท่องเทีย่วรปูแบบนีท้ัง้ระบบแล้ว นอกจากจะช่วยพฒันาประเทศให้

ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการป้องกันการแอบอ้างของผู้ที่ไม่หวังดีอีกด้วย

      2) ปัญหาด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ การประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดที่ชัดเจน

           จากการศกึษายงัพบอกีว่า รปูแบบสินค้าและบริการทีมี่อยูย่งัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด เช่น 

นกัท่องเทีย่วนยิมเข้ามาท�ากจิกรรมการสอนและก่อสร้างสูงเป็นอนัดบัต้นๆ  แต่ผู้จัดกจิกรรมจัดกจิกรรมประชาสงเคราะห์

มากเป็นอันดับหนึ่ง เป็นต้น ส่วนด้านการประชาสัมพันธ์และการส่งสริมการตลาดอาจยังท�าได้ไม่ตรงเป้าหมาย 

เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มีการติดต่อผ่านสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่และ

กลุม่บรษิทัตวัแทนในต่างประเทศเป็นหลกั ดงันัน้การประชาสัมพันธ์ทีบ่ริษทัน�าเทีย่วท�าเองหรือการส่งเสริมการท่องเทีย่ว

ที่เน้นการท่องเที่ยวกระแสหลักจึงอาจไม่สามารถขยายตลาดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ได้เท่าที่ควร

 	 2.	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

                 ผลการศึกษาทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มี

ความคล้ายคลึงกัน ดังนี้

                 2.1 ปัจจยัทีส่่งผลให้เกดิการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ด้านอปุสงค์ พบอยู ่3 ปัจจยัทีม่ค่ีาความพงึพอใจ

ระดับมากในระดับต้นๆ ได้แก่ 1) ด้านบุคลากรในการให้บริการ ในส่วนขององค์กรท้องถิ่น คือ ร้อยละ 64.25 และ ใน

ส่วนขององค์กรสนบัสนนุ คอื ร้อยละ 52.50 2) ด้านลกัษณะทางกายภาพ ในส่วนขององค์กรท้องถิน่ คอื ร้อยละ 58.75 

และในส่วนขององค์กรสนับสนุน คือ ร้อยละ 46.25 และ 3) ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ในส่วน

ขององค์กรท้องถิ่นคือ ร้อยละ 56.87 และ ในส่วนขององค์กรสนับสนุน คือ ร้อยละ 47.50 

     2.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ด้านอุปทาน พบอยู่ 5 ปัจจัยที่ผู้จัดกิจกรรม

กล่าวถึงมากที่สุด 1) ด้านบุคลากรในการให้บริการ อัธยาศัยของผู้คนในท้องถิ่นเป็นกันเอง มีน�า้ใจ สร้างความผูกพัน 

และการดแูลดจุครอบครวั ความมปีระสบการณ์ในการท�างานทีย่าวนาน  2) ด้านลักษณะทางกายภาพ ชุมชนในภาคเหนอื

ตอนบนมีวิถชีีวิตทีเ่รยีบง่าย วฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ บรรยากาศด ีและธรรมชาตสิวยงาม มคีวามพร้อมด้านสถานที่

ท่องเที่ยวและการบริการท่องเที่ยว 3) ด้านสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ มีความหลากหลายของ

กจิกรรมทีน่่าสนใจ มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุท์ีน่่าสนใจ โครงการมคีวามยัง่ยนื 4) ด้านราคา 

เนื่องจากค่าครองชีพถูกกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ และ 5) ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น และ

เครือข่ายทางการตลาดในต่างประเทศ
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       จากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่พบสามารถน�ามาก�าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

บ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนในลักษณะเสริมจุดแข็งของท้องถิ่นให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว

ได้มากยิ่งขึ้น ในด้านการส่งเสริมการตลาดอาจมีการตอกย�้าในปัจจัยเหล่านี้ให้มีความชัดเจนและเป็นที่รู้จักในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเป้าหมายให้มากขึ้นด้วย

  3.	แนวทางการพฒันาแผนการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตภาคเหนอืตอนบน

      การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นรูปแบบหนึ่งส�าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น 

ควรมีแนวทางการพัฒนาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์และแนวทางการพัฒนาแผนการตลาด

การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน ดังนี้  

      3.1 เน้นศักยภาพของท้องถิ่นทั้งด้านอัธยาศัยของผู้คน ลักษณะทางกายภาพ ความมีเอกลักษณ์ของ

ศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายของกิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์และการท่องเที่ยว

       3.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ความเป็นมืออาชีพทางการให้บริการ โดยเฉพาะ

มาตรฐานด้านภาษาของผู้ให้บริการให้ดีขึ้น

       3.3 เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อ

ให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนได้และมีความยั่งยืน

        3.4 ก�าหนดวสิยัทศัน์ให้ภาคเหนอืตอนบนเป็นศนูย์กลางแหล่งท่องเทีย่วและกจิกรรมเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์

ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ โดย ก�าหนดเป้าประสงค์ไว้ 3 ข้อ คือ (1) เกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ใหม่ๆ (2) เพิ่มรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งระบบ (3) เกิดการพัฒนาใน

พื้นที่ที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ 

      3.5 ก�าหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้ คือ (1) เกิดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (2) รายได้ของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ระบบเพิม่ขึ้นเปน็สองเทา่ และ 

(3) ชุมชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     3.6 ก�าหนดพันธกิจและยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ประเด็น ได้แก่ (1) พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ (2) สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ (3) ประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ไปยัง

กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่างๆ (4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น (5) พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

                  จากพันธกิจและยุทธศาสตร์ข้างต้นสามารถก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนินงานไว้ 10 ด้าน ได้แก่

(1) พฒันากจิกรรมโดยเน้นการสร้างกจิกรรมการท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์รูปแบบใหม่ๆ  (2) สร้างข้อตกลงร่วมกนั

ระหว่างองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ (3) พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์  (4) จัด Road Show กับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น ในเอเชีย (จีน ญี่ปุ่น 

เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น) และในอเมริกา (5) จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันถึง

รปูแบบการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ผูเ้กีย่วข้องในทกุภาคส่วน (6) จดัฝึกอบรมการให้บริการและความรู้ทาง

ด้านภาษาแก่หน่วยงานหรอืองค์กรทีเ่กีย่วข้อง (7) จดัท�าคูม่อืการปฐมนเิทศ กฎระเบยีบต่างๆ  โปรแกรมการท่องเทีย่ว 
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และการจัดกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ (8) ส่งเสริมการเปิดรายวชิาการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ 

และการฝึกประสบการณ์ในสถาบันการศึกษา (9) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น�าชุมชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (10) จัดเวทีชุมชนในการรับฟังความคิดเห็นและการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชน

	 	 	4.	แนวทางการพัฒนาแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบน

                 ส�าหรับแนวทางแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนจากการ

สงัเคราะห์ผลการวจิยั ควรเน้นกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ได้แก่ นกัเรียนมธัยม นกัศกึษาระหว่างปี (Gap Year) และนกัศกึษา

มหาวทิยาลยั ในกลุม่ประเทศอาเซยีน + 3 (จนี ญีปุ่น่ เกาหลีใต้) อเมริกา ยโุรป ออสเตรเลีย นวิซีแลนด์ เป็นต้น ต�าแหน่ง

ทางการตลาดกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบนของประเทศไทยจะเป็นศนูย์กลางการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ที่มี

กิจกรรมหลากหลายและมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายทางการตลาด คือ รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ประมาณ 1,500 ล้านบาทในปี 2557 

      กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดต่างประเทศมี 4 ด้านหลัก คือ 

      4.1 ด้านการสร้างภาพลักษณ์ มุ่งเน้นกิจกรรมเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ และแหล่งท่องเที่ยวของภูมิภาคที่ 

มีความหลากหลาย มีคุณค่า และมีคุณภาพ 

      4.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด มุ่งเน้น 5 ประเด็นคือ (1) บุกตลาดแบบควบคู่ Dual Track มุ่งเน้นการ 

“เพิม่มลูค่า” ทางการตลาดควบคูก่บัการน�าสง่ “คณุค่า” ทางจติใจแก่นกัท่องเทีย่วผ่านประสบการณ์ทีไ่ด้รบั (2) สร้าง

เครอืข่าย (Networking) และประสานความร่วมมอื เน้นท�างานร่วมกบัพนัธมติรคูค้่า (Strategic Partners) และกระชบั

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (3) เสริมสร้างความร่วมมือด้าน

การท่องเทีย่วระหว่างภมูภิาคภายในประเทศและระหว่างประเทศเปลีย่นคูแ่ข่งเป็นคูค้่า (4) สร้างขวญัก�าลงัใจในการ

พฒันาการท่องเท่ียวเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ให้มคุีณภาพโดยการมอบรางวลั Volunteer Tourism Award แก่ผูจ้ดักจิกรรม

การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ดีเด่น (5)  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  โดยเน้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ตามความนยิมของแต่ละสญัชาติของนกัท่องเทีย่ว โดยมุง่เน้นรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารที่แต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึง   

            4.3 ด้านการส่งเสรมิสนิค้าทางการท่องเทีย่ว ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ไปสูก่ารท่องเทีย่ว

เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เสนอขายประสบการณ์และสร้างการมีส่วนร่วมเรียนรู้ (Participatory Learning) 

แก่นักท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย  

          4.4 ด้านการบริหารจัดการองค์กร เน้นใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการด�าเนินงาน

และขยายช่องทางการส่งเสรมิตลาด และส่งเสรมิความเป็นมอือาชพีแก่บคุลากรทัง้ทางด้านภาษาและการบรหิารจดัการ

อย่างเป็นระบบ

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

  1. จากการด�าเนนิโครงการวจิยั “การพฒันาการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในเขตจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน” 

นั้นได้ค้นพบผู้จัดกิจกรรม ประเภทกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดข้ึนในจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
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และเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจากผลงานวิจัยนี้ควรมีการจัดสร้างเครือข่ายการท�างานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ ที่

เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และควรมีหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบงานด้านการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยตรง

  2. จากผลการวจิยัพบว่า ระดับความพึงพอใจในปัจจยัด้านส่งเสริมการตลาด มรีะดบัคะแนนน้อยทีสุ่ด ดงันัน้

จึงควรสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการส่งเสริม

การตลาดโดยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

   3. จากการที่แผนการพัฒนาการท่องเท่ียวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้มีแนวทาง

การด�าเนนิงานในการสร้างสรรค์กจิกรรมการท่องเทีย่วในรปูแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัความสนใจของนกัท่องเทีย่ว

และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้น ผลการวิจัยพบว่าการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มีแนวโน้มที่ดี

และสอดคล้องกับกระแสความต้องการของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในระดับโลก  ดังนั้นควรก�าหนดให้การท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เป็นหนึ่งในสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ควรส่งเสริมต่อไป และบรรจุอยู่ในแผนการด�าเนินงานใน

กลุ่มความสนใจพิเศษนี้ด้วย 

  4. จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์มากที่สุด คือ กลุ่มอาเซียน 

+ 3 และจากอเมริกา ทั้งนี้ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปิดรับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เกิดขึ้น ดังนั้น

ควรมีการท�าการตลาดกับกลุ่มดังกล่าวให้มากขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวได้เปลี่ยนพฤติกรรมตามสภาพเศรษฐกิจ นิยม

เดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ รวาทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคจะช่วยลดข้อจ�ากัดในการท่องเที่ยวลง

   5. จากการศกึษาพบว่าช่องทางการรบัรูข่้าวสารของนกัท่องเทีย่วทีด่ทีีส่ดุคอื การรบัรูผ่้านสถาบนัการศกึษา 

รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ภาคเอกชน ควรสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์โดยตรงไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศเป้าหมาย ขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้เป็นปัจจบุนัและสะดวกต่อการสือ่สาร ตลอดจนการพฒันาการขายผ่านทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

  6. การพฒันามาตรฐานการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์อย่างชดัเจน มคีวามจ�าเป็นตัง้แต่ขัน้ตอนการขอ

วีซ่าของนักท่องเที่ยวเพื่อลดความยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้น้อยลง
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บทคัดย่อ

  โครงการวิจยัเรือ่ง “การพัฒนาและประชาสมัพนัธ์ฐานข้อมลูและเวบ็ไซต์การท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์

ของภาคเหนือตอนบน” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ประเด็นที่ 1 คือ ส�ารวจ

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน ประเด็นที่ 2 คือ คัดสรรแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ทีผ่่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วและผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว (5A’s) และพร้อมต่อการเผยแพร่

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเว็บไซต์ให้เป็นระบบโดยที่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐาน

ข้อมูลนั้นได้ ประเด็นที่ 3 คือ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมชุมชน และการท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการส�ารวจข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยการ

สอบถามโดยตรงกบัแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพ็ญประโยชน์ เป้าหมายด้านพืน้ที ่คอื แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์

ใน 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน จากนัน้จงึท�าการวเิคราะห์ข้อมูลโดยการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) 

โดยวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพทีผ่่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วและผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว (5A’s) จาก

ข้อมูลทีไ่ด้น�ามาออกแบบความสมัพันธ์ของข้อมลู โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของข้อมลู (Entity Relationship 

Diagram: E-R Diagram) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและจัดท�าเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

ของภาคเหนอืตอนบน พัฒนาขึน้โดยใช้ภาษาพีเอชพ ีและสร้างฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์ด้วยระบบจดัการฐานข้อมลูมาย

เอสควิแอล (MySQL) อีกทัง้โฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่ประชาสัมพนัธ์ทีเ่หมาะสมทัง้สือ่สิง่พมิพ์ และสื่อออนไลน์

  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ จากการส�ารวจและการวิเคราะห์ คัดสรร แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของ

ภาคเหนอืตอนบน ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดพบแหล่งท่องเทีย่ว ทีผ่่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเทีย่วและผลิตภณัฑ์

การท่องเที่ยว (5A’s) และมีความพร้อมต่อการน�าข้อมูลไปเผยแพร่ พบจ�านวน 37 แห่ง โดยน�าไปพัฒนาฐานข้อมูล
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และเว็บไซต์ ชื่อโดเมนเนม www.volunteertourthai.com  และ  www.volunteerworkthai.com กลุ่มเป้าหมาย คือ 

นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ เวบ็ไซต์ใช้ภาษาหลกั คอื ภาษาองักฤษ เวบ็ไซต์นีม้รีะบบสารสนเทศเพือ่ให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง เช่น 

แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งสามารถเข้าไปปรับปรุงข้อมูลได้เองโดยแบ่งระดับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ตามชื่อผู้ใช้

งานและรหสัผ่าน ทีร่ะบบสารสนเทศของเวบ็ไซต์ www.volunteerworkthai.com/sadmin หลงัจากได้ฐานข้อมลูแหล่ง

ท่องเทีย่วทัง้หมดแล้ว จงึมกีารน�าข้อมลูทัง้หมดไปประชาสัมพนัธ์ให้เป็นทีรู้่จักส�าหรับนกัท่องเทีย่วผ่านส่ือประชาสัมพนัธ์

ต่างๆ อาท ิเว็บไซต์ อีเมล์ โบร์ชวัร์ ซดีี ป้ายโฆษณา โฆษณาออนไลน์ผ่านเสิร์ชเอนจนิ ได้แก่กเูกลิ และส่ือสังคมออนไลน์ 

เช่น ทวติเตอร์และเฟสบุค๊ ผลการส่งเสรมิสนบัสนนุชมุชน และส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ให้เป็นทีรู่จ้กั

มากขึ้นพบว่า ขณะนี้เว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นได้เผยแพร่ท�าให้นักท่องเที่ยว

รูจ้กัการท่องเทีย่วแบบนีม้ากขึน้ ผลจากการประชาสมัพันธ์เวบ็ไซต์อยูใ่นเกณฑ์ทีดี่ มีผู้เยีย่มชมแต่ละเดือนเกอืบสามพันคน 

เวบ็ไซต์ได้ตดิอนัดบัการค้นหาในกเูกลิ ตวัอย่างเช่น เมือ่ค้นหาจากค�าหลกั (Keyword) ต่อไปนี ้Volunteer Tour Work 

Thailand หรือ Thai Work Volunteer พบเว็บไซต์ข้างต้นในหน้าแรกๆ ของกูเกิล

ค�าส�าคัญ

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์  เทคนิคการท�าเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเสิร์ชเอนจิน  ฐานข้อมูล  เว็บไซต์  

สังคมออนไลน์

Abstract

  The research entitled “Developing and Promoting Volunteer Tourism Database and Website of 

the Upper Northern Region of Thailand” has three main objectives: 1) to survey data of volunteer tourism 

attractions in the Upper Northern region of Thailand 2) to select qualified organizations that passed the 

criteria of 5A’s in tourism and were ready to be publicized on the basis of communities’ and stakeholders’ 

benefits 3) to promote volunteer tourism in print and online media among Thai and international tourists.

  The research was conducted by using qualitative research method. Data were collected directly 

from volunteer tourism organizations in 8 provinces in Upper Northern Thailand via interview. Those 

collected data were then analyzed by content analysis using specific tourism criteria and 5A’s in tourism. 

After that the data were designed the relation by using Entity Relationship Diagram: ER Diagram in order 

to develop database and website. The website was developed by using PHP program and relational 

database by MySQL Database Management System. The information was publicized in print and online 

media. 

  The study results can be summarized, as follows: There were 37 organizations that passed the 

set criteria- 5A’s in tourism and the readiness of the organizations. The database system and websites 

developed by the research team were www.volunteertourthai.com and www.volunteerworkthai.com. The 

content of the website was presented in English language. There was management information system 
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for organizations and stakeholders to update their data by using their username and password at www.

volunteerworkthai.com/sadmin. After the database was completed, the information was publicized in different 

media, including website, email, brochure, CD, billboard, search engine such as Google and social networks 

i.e. Twitter and Facebook. In terms of community support and volunteer tourism promotion, it was found 

that the websites developed by the research team, could help promoting volunteer tourism. The result of 

website promotion showed that there were approximately 3,000 visitors to the websites. The websites also 

appeared in the high rank in Google search when using the keywords such as ‘volunteer tour work Thai’ 

or ‘Thai Work Volunteer’.

Keywords

  Voluntourism,  Search Engine Optimization,  Database,  Website, Social Network 

บทน�า

  การท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทยเกดิขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักใน

กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป หน่วยงานหลายแห่งรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับ

ชุมชนท้องถิน่ เมือ่เสรจ็ภารกจิบ�าเพญ็ประโยชน์กจ็ะเดนิทางท่องเทีย่วเอง จงึเป็นลกัษณะการท�ากจิกรรมเชงิบ�าเพญ็

ประโยชน์มากกว่ากิจกรรมที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก ค�าว่า “ท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ (Voluntourism)” 

ปัจจุบันได้รับความสนใจและแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย ตัวอย่าง เช่น กรณีหลังเกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย

สึนามิ เมื่อปี พ.ศ. 2548 มีอาสาสมัครชาวต่างชาติ เข้ามาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนในประเทศไทย

จ�านวนมาก ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การสร้างบ้าน การสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  หน่วยงานหลายแห่งมีการจัดการท่องเที่ยวในเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว ในหลายรูปแบบ ส่งผล

ท�าให้เกิดรายได้แก่ชุมชน แต่การท่องเที่ยวแบบนี้ ยังมีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาด้านการจัดการการท่องเที่ยว ปัญหาด้านผลกระทบจากการจัดกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน รวมทั้ง

ปัญหาเรือ่งกฏหมายการออกวซ่ีาแก่นกัท่องเทีย่ว ประกอบกบัการท่องเทีย่วรปูแบบนีเ้ป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วชาว

ต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนใดเข้ามาจัดระบบข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเป็น

รูปธรรมมากนัก เช่น การแนะน�าแหล่งท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นต้น

  ทางทมีวจิยัจงึเลง็เหน็ความส�าคญัของการท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ โดยท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูของ

แหล่งท่องเที่ยวอย่างครบถ้วน เป็นระบบระเบียบ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงอย่าง

สะดวกโดยแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์การคัดสรรแล้วจะน�าไปเผยแพร่บนสื่อประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวผ่าน

สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ 
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วัตถุประสงค์

  1. เพื่อคัดสรรข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ที่ผ่านเกณฑ์องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและ

ผลติภณัฑ์การท่องเทีย่ว (5A’s) และพร้อมต่อการน�าไปประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่สิง่พมิพ์ และสือ่ออนไลน์ ได้แก่ หนงัสอื 

และเว็บไซต์ เป็นต้น

  2. เพือ่พัฒนาฐานข้อมลูและเว็บไซต์ให้เป็นระบบโดยทีชุ่มชน และผู้มีส่วนเกีย่วข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลนั้นได้

  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

วิธีการวิจัย

  โครงการวจิยัเพ่ือพัฒนาฐานข้อมลูและเวบ็ไซต์ของแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ของภาคเหนอืตอนบน

ในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการส�ารวจข้อมูล โดยแบบแผนการวิจัย (Research Design) มีขั้นตอนและ

วิธีการศึกษาดังนี้

  ขัน้ตอนที	่1 รวบรวมข้อมลูรายชือ่ มลูนธิ ิองค์กรพัฒนาเอกชน บริษทัน�าเทีย่ว บริษทัตัวแทนผู้จัดน�าอาสาสมัคร

จากต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐบาลที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์พร้อมกิจกรรมที่ท�า

ในแต่ละหน่วยงาน โดยเป็นข้อมูลทั่วไป รูปภาพ และ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน

รายละเอียด และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

  ขัน้ตอนที	่2	 การวจิยัเพือ่พฒันาฐานข้อมลูและเวบ็ไซต์ของแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ของภาคเหนอื

ตอนบน  เกบ็ข้อมลูใน 8 จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ประกอบไปด้วย เชยีงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ น่าน เชยีงราย พะเยา 

และแม่ฮ่องสอน เพื่อลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน โดยใช้แบบสอบถาม และ

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับศักยภาพในการรองรับอาสาสมัครและ

กิจกรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มประเภทของกิจกรรม

  ขัน้ตอนที	่3  วเิคราะห์แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ทีผ่่านเกณฑ์ในการคดัสรรโดยพจิารณาจาก เป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ในเขตภาคเหนือตอนบนซึ่งมีกิจกรรมในรูปแบบการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ ชุมชน 

สงัคม และสิง่แวดล้อมอกีทัง้มีศกัยภาพในการรองรบันกัท่องเทีย่วเชิงบ�าเพญ็ประโยชน์โดยใชเ้กณฑ์ในการพจิารณา

ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (5As) ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านสถานที่

ท่องเที่ยว (Attractions)  การเข้าถึง (Access) ที่พักแรม (Accommodation) กิจกรรม (Activities) และสิ่งอ�านวย

ความสะดวก (Amenities) ทัง้นีต้้องได้รบัความยนิยอมจากแหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ในการประชาสมัพนัธ์

	 	 ขั้นตอนที	่4 จัดท�าฐานข้อมูล และพัฒนาเว็บไซต์

	 	 การจัดท�าฐานข้อมูล จากข้อมูลที่ได้น�ามาจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์

ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) ดังมีรายละเอียด ดังนี้
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  การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ของภาคเหนือตอนบน พัฒนาข้ึนโดยใช้โปรแกรม

ภาษาพเีอชพ ี(PHP) และได้สร้างฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์ด้วยโปรแกรมมายเอสควิแอล (MySQL) โดยมีข้ันตอนการด�าเนิน

การตั้งแต่การจดโดเมนเนม และเช่าโฮสติ้ง ออกแบบรูปแบบของเว็บไซต์ ตกแต่งรูปภาพ จัดท�าแผนที่ พัฒนาเว็บไซต์ 

เขียนบทความเพื่อขึ้นสู่เว็บไซต์ และพัฒนาระบบหลังร้านเพื่อให้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์

สามารถท�าการจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ตามเอกสารคู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ที่ทางทีมพัฒนาได้จัดท�าขึ้น

  ขัน้ตอนที	่5  ประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ของภาคเหนอืตอนบน ผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์

ทัง้ในด้าน การพัฒนาสือ่สิง่พิมพ์ ได้แก่ โบรชวัร์ แผ่นพบั รายงานฐานข้อมลูการท่องเทีย่ว และการพฒันาสือ่ออนไลน์

ได้แก่ แบบเสียค่าใช้จ่ายผ่านกูเกิล โดยการลงโฆษณากับกูเกิล (Google Adwords) และการลงโฆษณากับเฟสบุ๊ค 

(Facebook Advert) หรอืแบบไม่เสยีค่าใช้จ่าย แต่ใช้หลกัการ ผ่าน Search Engine Optimization (SEO) หากเป็นการ

ท�าอันดับโดยหลักการ SEO จะไม่ใช้เงินเป็นตัวดันอันดับ แต่ต้องมาจากการวางโครงสร้างเว็บไซต์ การเขียนค�าส่ัง 

การเขยีนเนือ้หาให้เหมาะกบัค�าหลกั การสร้างลงิค์เข้า หรอืการแลกลงิค์กบัเวบ็ไซต์อืน่ล้วนเป็นปัจจยัความส�าเรจ็ของ

การท�าอันดับของเว็บไซต์นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์แบบสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านเฟสบุ๊ค 

(Facebook) แฟนเพจ (Fanpage) และทวิตเตอร์ (Twitter) 

  ขั้นตอนที่	6 จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว

สามารถเข้าไปจัดการข้อมูลของแต่ละแห่งให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง

ผลการวิจัย

  1. ได้ฐานข้อมลู และเวบ็ไซต์แหล่งท่องเทีย่วเชงิบ�าเพญ็ประโยชน์ของภาคเหนอืตอนบนทีช่มุชนและผูม้ส่ีวน

เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้

  2. ฐานข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการคัดสรรจ�านวน 37 แห่ง คือ เชียงใหม่ จ�านวน 24 แห่ง แม่ฮ่องสอน 

ภาพที	่2	แผนภาพแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์
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จ�านวน 7 แห่ง เชียงราย จ�านวน 5 แห่ง และ น่าน จ�านวน 1 แห่ง ส่วนพะเยา แพร่ ล�าปาง ล�าพนู ไม่พบแหล่งท่องเทีย่วที่

ผ่านเกณฑ์ เมือ่จ�าแนกแหล่งท่องเทีย่วตามกจิกรรม พบว่า แหล่งท่องเทีย่วส่วนใหญ่ อยูใ่นกลุม่ประชาสงเคราะห์ กลุม่การสอน 

กลุม่การอนรุกัษ์สภาพแวดล้อม และกลุม่การพัฒนาธรุกจิ ซึง่นกัท่องเทีย่วนยิมมาร่วมกจิกรรมตามล�าดบั กจิกรรมอาสาสมคัร

ที่ท�า ได้แก่ การดูแลสัตว์ การดูแลเด็ก การดูแลผู้อพยพ การสอนภาษาหรือทักษะอื่นๆ  การอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่า 

การก�าจดัขยะ การพฒันาผลติภณัฑ์ชมุชน และ การพัฒนาเวบ็ไซต์ให้แก่ชุมชน เป็นต้น ผลลัพธ์จากการวจัิย คือ ฐานข้อมลู

แหล่งท่องเทีย่ว ท�าเนยีบแหล่งท่องเทีย่วเป็นรปูเล่ม  เวบ็ไซต์แหล่งท่องเทีย่วภายใต้โดเมน ช่ือ www.volunteertourthai.com  

และ www.volunteerworkthai.com ซึง่เว็บไซต์นีม้รีะบบสารสนเทศทีแ่หล่งท่องเทีย่วทีม่ข้ีอมลูในเวบ็ไซต์ สามารถเข้าไป

ปรับปรุงข้อมูลของตนเองได้อย่างสะดวกที่ www.volunteerworkthai.com/sadmin

  3. มีการน�าข้อมูลทั้งหมดไปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ อีเมล์ โบร์ชัวร์ ซีดีรอม ป้ายโฆษณา  

โฆษณาผ่านกูเกิล  ทวิตเตอร์ และ  เฟสบุ๊ค  ปัจจุบัน เว็บไซต์ที่ทางทีมวิจัยพัฒนาขึ้นได้ ติดอันดับในหน้าแรกของ

กูเกิล หลายค�า ได้แก่ Volunteer Tour Work Thailand หรือ Thai Work Volunteer 

      ผลลัพธ์หน้าเว็บติดอันดับที่ Search Engine ของกูเกิล ค�าว่า Volunteer Tour and Work Thailand ติด

อันดับในกูเกิลอันดับที่ 6  จาก10,700,000 รายการ (อ้างอิงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 )

      ได้มีการเก็บข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในแต่ละวัน ข้อมูลสถิติการเยี่ยมชมรายเดือน รายปี โดยเริ่ม

เก็บข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2556 ผลจากการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีผู้เยี่ยมชมแต่ละเดือนเกือบสามพันคน

บทสรุป

  จากทฤษฎีการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์  เว็บไซต์ในรูปแบบต่างๆ  ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร

ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีลักษณะการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

เป้าหมายได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วนยิมใช้สือ่ออนไลน์ในการเข้าถงึแหล่งท่องเทีย่ว ทีพ่กั และ 

สถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว

  จากการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ทีมวิจัยอธิบายถึงเป้าหมายของกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เหล่านี้แก่ทีม

นักออกแบบสื่อแล้วจึงให้ทีมออกแบบน�าโจทย์ที่ได้รับไปผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากพื้นฐานทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ ความแตกต่างของระดับความคิดสร้างสรรค์ระหว่างทีมวิจัยกับทีมออกแบบ ซ่ึงหลายคร้ังยังพบว่า การ

ออกแบบอาจต้องย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการออกแบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อท�าให้ตรงกับเป้าประสงค์ของโครงการ

วิจัยด้านอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ โดยมีวิธีการก�าหนดเร่ืองราวของส่ือ การสร้างสรรค์การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ทุก

ผลงานที่ได้มาจากทีมนักออกแบบต้องค้นคว้าหาข้อมูล  ค้นหารูปภาพเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจการออกแบบส่ิงพิมพ์

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกลักษณะและขนาดของตัวอักษร ความคมชัดของรูปภาพ เช่น ภาพของเด็กด้อยโอกาสต้องท�า

ภาพที่ไม่ต้องมีความชัดเจนมากนักเนื่องจากอาจสร้างปมด้อยให้แก่เด็กเหล่านั้น

  การตลาดด้วยวิธีการท�าอันดับของกูเกิล เพ่ือท�าให้เข้าถึงได้ง่ายจากการค้นหา การท�าการตลาดออนไลน์

ท�าให้ผลการค้นหาจากค�าหลกัทีแ่สดงหน้าเวบ็เพจของหน่วยงานด้านการท่องเทีย่วอยูใ่นอนัดบัสงูโดยมวีตัถปุระสงค์

ในการเพิ่มจ�านวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ วิธีนี้อาจจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน หรือ ไม่นั้น ขึ้นอยู่กับจ�านวนคู่แข่ง

เป็นส�าคัญ
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  ส�าหรับข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ�าพ็ญประโยชน์ มีดังนี้

  1. หน่วยงานทางด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาค ควร

ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยวก่อนเข้าถึงเพื่อสอบถาม ระยะเวลา โปรแกรม เส้นทาง 

ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา 

  2. หน่วยงานภาคเอกชน เช่น บริษัททัวร์ ควรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเภทนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

และต่อเนื่องเพ่ือให้นักท่องเที่ยวทราบถึงรูปแบบการท่องเที่ยว ระยะเวลา และอัตราค่าบริการแหล่งท่องเที่ยว

เชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ ควรปรับข้อมูลในเว็บไซต์ให้ถูกต้องอย่างสม�า่เสมอ เพื่อนักท่องเที่ยวจะไม่ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด

เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ก่อนเดินทางเข้าไป

  3. หน่วยงานราชการ ควรให้มงีานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบ�าเพญ็ประโยชน์แบบนีใ้นภาคอืน่ของประเทศไทย 

เพราะจะท�าให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสสามารถมีนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชน

  4. หน่วยงานที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบ�าเพ็ญประโยชน์ควรระมัดระวังในการโฆษณา เพราะอาจส่ง

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันเป็นด้านลบของพื้นที่ชุมชนได้ 
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมเรื่องราว ต�านาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถาน

วดัเวยีงเศรษฐตีามความเชือ่และการรบัรูข้องคนในชมุชน และเพ่ือศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเทีย่ว

โดยชุมชน วิธีการวิจัยเป็นแบบคุณภาพโดยจะท�าการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของชุมชนที่ได้จากกระบวนการ

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีประชุม การสังเกต และการส�ารวจตามหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) โดยใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยการน�าข้อมูลที่ได้รับมา

สังเคราะห์เปรียบเทียบ และจ�าแนกความสัมพันธ์ และน�ามาเรียบเรียงข้อมูลเป็นต�านานตามความเชื่อและการรับรู้

ของชุมชน โดยการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทบทวนความรู้ความเข้าใจของชุมชนและแนวทางใน

การจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  จากการจัดเวทีประชุมและกิจกรรมกลุ่มของชุมชน เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นตามข้อมูลจากต�านานและเรื่องราวของชุมชน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

และเสนอแนวทางเลือกของกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ของต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ค�าส�าคัญ

  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์   โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)  อ�าเภอสารภี  เชียงใหม่

Abstract

  This research aimed to collect stories about the legend of the legendary ancient temple of  Wiang  

Setthi, Nongfaek Sub-District, Sarapee District, history as perceived by the faith of the people in the community 

and to learn ways to be involved in community tourism development.

  This research method is qualitative research, to analyze data from the general community from 

the interview, focus group discussion, observation and exploring the temple of Wiang Setthi. Information 

processing with comparative data has been synthesized and identified the relationship. And the data 

compiled by the mythical beliefs and perceptions of the community by testing the validity of data and 
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review of knowledge and understanding of the community in the official history books and also the meetings 

and activities of the community. The accuracy of information from the legends and stories of the community 

will lead the development of historical tourism and offer the alternative tourism activities in Nongfaek Sub-District, 

Sarapee District, Chiang Mai Province.

Keywords

  Historical Tourism, Wiang Setthi Temple, Sarapee District, Chiang Mai

บทน�า

  ปัจจบุนัการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่มคีวามหลากหลาย ทัง้แหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาต ิแหล่งท่องเทีย่ว

ทางประวตัศิาสตร์โบราณสถานและศาสนสถาน และแหล่งท่องเทีย่วทางศลิปวฒันธรรมประเพณ ีและกจิกรรมต่างๆ 

ของแต่ละแหล่งท่องเทีย่วกจ็ะอยูก่ระจายทัว่ทกุอ�าเภอ แต่ละอ�าเภอกจ็ะมีแหล่งท่องเทีย่วทีมี่ช่ือเสียงดงึดดูให้นกัท่องเทีย่ว

ให้ความสนใจเข้าไปเยี่ยมชม 

  อ�าเภอสารภีเป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาทุกๆ ด้าน 

จนเป็นอ�าเภอขนาดใหญ่ในแง่ของสถานประกอบการ และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ของจงัหวดัเชยีงใหม่ ทีไ่ด้รบัผลมา

จากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือล�าพูน ปัจจุบันอ�าเภอสารภีถือได้ว่ามีการพัฒนาจนเจริญเป็นเขตเมืองที่เชื่อมต่อกับ

ตวัจงัหวดัเชยีงใหม่ มปีระชากรหนาแน่นรองจากอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ และเป็นอ�าเภอทีร่องรบัความเจรญิของเชยีงใหม่

เพือ่ขยายไปยงัเมอืงล�าพูน นอกจากนีอ้�าเภอสารภยีงัเป็นอ�าเภอทีม่พีืน้ทีเ่ลก็ทีส่ดุ และเป็นเพยีงอ�าเภอเดยีวในจงัหวัด

เชียงใหม่ทีไ่ม่มภีเูขา แต่มจีดุเด่น คอืถนนสายต้นยาง ซ่ึงมีอายกุว่าร้อยปีเรียงรายตลอดสองข้างทาง มีความยาวเร่ิมตัง้แต่

เขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ไปจรดถึงเขตอ�าเภอเมืองล�าพูน

  ส�าหรบัด้านการท่องเทีย่วนัน้ อ�าเภอสารภเีป็นอ�าเภอหนึง่ทีม่แีหล่งท่องเทีย่วทางประวตัศิาสตร์โบราณสถาน

และศาสนสถานที่น่าสนใจ อาทิ เช่น เวียงกุมกามที่เป็นเมืองโบราณที่พญามังรายสร้าง วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  และอีก

หลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจ นอกจากนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวรู้จัก  เช่น  โบราณสถาน วัดเวียง

เศรษฐี (ร้าง) เป็นโบราณสถานใกล้เคียงกับยุคเวียงกุมกาม เวียงเศรษฐี หรือ ชาวบ้านเรียกว่า เวียงเจ้าปู่ เป็นเมือง

โบราณยคุประวติัศาสตร์ เป็นเมอืงหน้าด่านของเวยีงกมุกามปรากฏตามต�านานพระเจ้าเลยีบโลกว่าเป็นทีพ่ระพทุธเจ้า

เคยมาโปรดกุมารเศรษฐี แล้วพระองค์ทรงประทาน  พระเกศาธาตุแด่กุมารเศรษฐี  กุมารเศรษฐีจึงได้น�ามาสร้างเป็น

พระเจดีย์ แต่ปัจจุบันเป็นเวียงร้างและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยามีเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่เศษ อยู่ในเขต

ติดต่อระหว่างหมู่ที่ 3 บ้านหนองแฝก กับหมู่ที่ 2 บ้านสันป่าสัก ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

(ฐิติพงศ์ แสงส่อง, 2554)

   ปัจจบุนัแหล่งเวยีงเก่าแห่งนีม้สีภาพเป็นทีร่าบกว้าง เนือ่งจากถกูปรบัพืน้ทีห่น้าอาคารเรยีน เป็นสนามฟตุบอล 

พืน้ทีโ่ดยรอบเป็นทีน่า หลกัฐานก่อนนัน้ปรากฏว่า มดีงันีค้อื 1) เจดย์ี ตัง้อยูด้่านตะวนัตกของสนามฟตุบอล บนเนนิดนิ

ขนาดใหญ่ รูปร่างค่อนข้างกลม สูงประมาณ 5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก 

ประมาณ 13 เมตร มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมตัวโบราณสถานจนเกือบมิดเนิน ท�าให้พังทลาย ทางด้านตะวันตก
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และทิศใต้มีร่องรอยของการลักลอบขุดเป็นโพรงขนาดค่อนข้างใหญ่ คงจะขุดโดยพวกฮ้อที่ต้องการฆ้องทองค�า จน

มองเห็นแนวอิฐ สภาพบนเนินค่อนข้างรก มีเศษอิฐและพระพุทธรูปที่ชาวบ้านน�ามาวางไว้ พร้อมกับศาลพระภูมิ

กระจายอยูท่ัว่ไปแล้ว (ปัจจบุนัมศีาลเพียงตาตัง้อยู)่ 2) แนวอฐิ พบบรเิวณสนามฟตุบอลด้านตะวนัออกของเจดย์ี อาจ

เป็นส่วนฐานของโบราณสถานแต่ถกูไถปรบัพ้ืนทีไ่ปแล้วในปัจจบุนั 3) แนวอฐิ พบด้านนอกรัว้โรงเรยีนด้านตะวนัออก

เป็นแนวยาวโดยตลอด เข้าใจว่าคงเป็นแนวก�าแพงแก้ว จากขอบเขตของแนวอฐิทีพ่บเข้าใจว่าบริเวณแหล่งโบราณสถาน

แห่งนีค้งมพีืน้ทีก่ว้าง น่าจะประกอบไปด้วยโบราณสถานอนัได้แก่ เจดย์ี โบสถ์ และ พระวหิาร จากการสอบถามผู้สูงอายุ

ทราบว่าเดิมมีแนวอิฐเกือบทุกด้าน และคงมีแนวก�าแพงแก้วอยู่โดยรอบ แต่ถูกปรับพื้นที่ไปหมดแล้ว พอจะสันนิฐาน

ว่า บรรดาเศรษฐีเหล่านี้คงจะมาอาศัยในสมัยที่พระนางจามเทวีมาบูรณะองค์พระนอนป่าเก็ดถี่ เม่ือประมาณปี 

พ.ศ. 1025 และบางทีก็คงจะมาในสมัยที่พระยามังรายมาปกครองเวียงกุมกาม หรือไม่ก็อาจจะมีมาก่อนทั้งสองยุค

กเ็ป็นได้ เพราะสงัเกตพระพทุธรปูบางองค์เป็นศลิปะลงักาวงค์   สมยัทีค่นชอบขดุหาสมบตับิรเิวณวดัร้างแห่งนีม้กัได้

ของมค่ีาไป แต่ไม่นานกม็อัีนเป็นไปต่างๆ นาๆ เช่น เป็นโรคเร้ือนหรือทีช่าวบ้านเรียกว่า “ข้ีตูด๊” บ้างเป็นไข้ไม่รู้สาเหตบุ้าง 

จนท�าให้พวกที่ขุดหาสมบัติต้องพากันหวาดกลัว บางทีพระบรมธาตุที่สถิตอยู่ที่ในวัดร้างในเวียงเก่าแห่งนี้เมื่อถึงวัน

สรงน�า้พระบรมธาตุวัดหนองแฝก มกัจะส�าแดงปาฏหิารย์ิล่องลอยมาทีพ่ระบรมธาตวุดัหนองแฝกเพือ่ “ล้อแสงพระธาต”ุ 

หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระธาตุออกแอ่ว” มีวรรณะต่างสีกันไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียว บางทีก็มีลูกไฟตกลงมา

เป็นสาย บ้างกเ็ปล่งแสง ล่องลอยไปตามขอบจัว่พระวหิารวดัหนองแฝก ในตอนกลางคนืวนัเพญ็ 15 ค�า่ วนัออกพรรษา 

วันเข้าพรรษา และวันสรงน�้าพระบรมธาตุวัดหนองแฝก ส่วนสิ่งของที่พบในวัดร้างส่วนมากจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

ในสมัยโบราณ เช่น กล้องยาสูบศิลปะล้านนาซึ่งพบมากตามวัดร้าง ครกดินเผา พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยล้านนา และ

บางส่วนที่เป็นศิลปะลังกาวงค์ พระพิมพ์ดินเผา พระคง พระสิบสอง พระปลีกล้วย พระเนื้อชินตะกั่วสมัยเชียงแสน 

และพระพทุธรปูปางนาคปรก ศลิปะหรภิญุชยัและล้านนา ซึง่คงได้รบัอทิธพิลพระพทุธศาสนามาแต่ครัง้เมือ่พระนาง

จามเทวีมาบูรณะพระนอนป่าเก็ดถี่ และอีกทางหนึ่งคือรับมาจากครั้งเมื่อพระยามังรายมาครองเวียงกุมกาม ก่อนที่

พระองค์จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่ (ฐิติพงศ์ แสงส่อง, 2554)

  อ�าเภอสารภีได้พยายามส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของ

อ�าเภอ โดยแบ่งตามต�าบล ตามประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ยุทธศาสตร์การสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ และให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการ

กระบวนการชมุชนเข้มแขง็ ด้วยการส่งเสรมิการรวมตวั ร่วมคดิ ร่วมท�าในรปูแบบทีห่ลากหลาย และจดักจิกรรมอย่าง

ต่อเนือ่งตามความพร้อมของชมุชน มกีระบวนการจดัการองค์ความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้องชมุชนอย่างเป็นขัน้ตอน 

มีเครอืข่ายการเรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกชมุชน มกีระบวนการเสริมสร้างศกัยภาพชมุชนและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน�าไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้

ชุมชนพร้อมเผชญิการเปลีย่นแปลง การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกจิชมุชนด้วยการบรูณาการกระบวนการผลติบน

ฐานศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน 

สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการน�าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้

ในการสร้างสรรค์คณุค่าของสนิค้าและบรกิาร และสร้างความร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการลงทนุสร้างอาชพีและรายได้ที่

มกีารจดัสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชมุชน ส่งเสรมิการร่วมลงทนุระหว่างเครอืข่ายองค์กรชมุชนกบัองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และ

ทกัษะในการประกอบอาชพี การเสรมิสร้างศักยภาพของชมุชนในการอยูร่่วมกนักบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

อย่างสันติและเกื้อกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู 

พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้างกลไกในการปกป้องคุ ้มครอง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในท้องถิน่ (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต,ิ 2554) 

โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี ที่มีการประชาสัมพันธ์

ตามเว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ แต่ข้อมูลของโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ยังมีน้อยมากท�าให้ดูไม่น่าสนใจ

เท่าทีค่วร รวมทัง้คนรุน่ใหม่ภายในชมุชนท้องถิน่ส่วนใหญ่ยงัไม่รู้ข้อมูล ความเป็นมาของโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐี (ร้าง)

  ด้วยเหตุนี้จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชนต้องร่วมมือกันในการฟื้นฟูและท�าการรวบรวม

ประวตัศิาสตร์ตามความเชือ่และการรบัรูเ้พ่ือให้ชมุชนสามารถรวบรวมเรือ่งราวความเป็นมาของชมุชนท้องถิน่ ท�าให้

คนภายในชุมชนท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และน�ามาซึ่งการพัฒนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชนท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบทอดยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป  

   ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการรวบรวมเร่ืองราว ต�านาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถาน

วดัเวยีงเศรษฐี (ร้าง) ตามความเชือ่และการรบัรูข้องคนในชมุชนเพือ่ให้สามารถพฒันาเป็นการท่องเทีย่วโดยชมุชนได้

และเป็นการเสนอทางเลือกของกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ส�าหรับอ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อรวบรวมเรื่องราว ต�านาน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐีตามความเช่ือ

และการรับรู้ของคนในชุมชน

   2. เพื่อศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี 

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  การวจิยันีศึ้กษาวจิยัเรือ่งการพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี(ร้าง) 

ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นและรวบรวมเรื่องราว ต�านาน เกี่ยวกับ

ประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี(ร้าง) ตามความเชือ่และการรบัรูข้องคนในชมุชนเพือ่ให้ได้ข้อมลูที่

ถูกต้อง  ฉะนั้นผู้วิจัยได้ก�าหนดตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ดังนี้

  1. ประชาชนในพื้นที่ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถให้ข้อมูลจากการได้รับการถ่ายทอดและได้

รบัรูจ้ากคนรุน่เก่าเกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี(ร้าง) จ�านวน 2 คน คอื คณุแม่บญุเลือ่น 

แสงเมาะ และ คุณครูพรทิพย์ ใจเดช

  2. ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนที่ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ต�านานโบราณ

สถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) มาก่อนและเป็นผู้ที่เริ่มต้นบุกเบิกการบูรณะโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ให้เป็นที่
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รูจ้กัของคนในพืน้ทีแ่ละคนนอกพ้ืนที ่ซึง่คนในท้องถิน่ให้ความเคารพนบัถอื จ�านวน 1 ท่าน คอื พระฐติพิงศ์ ฐติญาโณ

จากนัน้ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ไปจัดการสนทนากลุ่มในกลุ่มเยาวชนเพือ่ทดสอบ และทบทวนความรู้

ความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเสนอทางเลือกของกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวใหม่ในต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

	 	 กรอบแนวคิดการวิจัย

	 	 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

  ผูว้จิยัท�าการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูในช่วงการเกบ็ข้อมลูตามแนวทางการวจัิยเชิงคณุภาพโดยจะท�าการ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชนที่ได้จากกระบวนการรวบรวมข้อมูล  การสัมภาษณ์   การสนทนากลุ่ม การจัด

เวทปีระชมุ การสงัเกต และการส�ารวจตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ต�านานโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี(ร้าง) โดย

ใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยการน�าข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์เปรียบเทียบ และจ�าแนกความสัมพันธ์ แล้วน�ามา

เรียบเรียงข้อมูลเป็นต�านานตามความเชื่อและการรับรู้ของชุมชน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและทบทวน

ความรูค้วามเข้าใจของชุมชนเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จากการจัดเวที

ประชุมและท�ากิจกรรมกลุ่มของชุมชน

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  1. ผู้วิจัย ท�าหน้าที่เป็นผู้สังเกต ตั้งค�าถาม จดบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด โดยผู้วิจัยเข้าไปสอบถาม

พูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก 

  2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือที่ผู ้วิจัยต้องการให้มีการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตาม

วตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า โดยสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเล่าเร่ือง ประสบการณ์ข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัเร่ืองทีผู้่วจิยั

สนใจศึกษา โดยผู้วิจัยท�าหน้าที่ในการป้อนค�าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเยาวชนเพ่ือทดสอบ และ

ทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเสนอทางเลือกของ

กิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ในต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

 

ศึกษาบริบทของต�าบลหนองแฝกทางด้านวัฒนธรรม
 -  เรื่องราว ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)
 -  ชาติพันธุ์
 -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น -  เรื่องราว ต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง)

-  การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ศึกษาบริบทของต�าบลหนองแฝกทางด้านทรัพยากร

การมีส่วนร่วมของชุมชน
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  4. การจัดเวทีประชุมและกิจกรรมกลุ่ม การจัดเวทีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ทบทวนความรู้ความเข้าใจของชุมชนและแนวทางในการจัด

กิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แล้วน�ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี

ผลการวิจัย

  1. ด้านพื้นที่และฐานทรัพยากรของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยังไม่โดดเด่น ไม่มีความแตกต่าง

จากทีอ่ืน่ทีจ่ะสามารถดึงดูดให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาเยีย่มชม และทรพัยากรทางประวตัศิาสตร์โบราณวตัถโุบราณสถาน

มีความโดดเด่นน้อย ส่วนทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนหนองแฝกควรส่งเสริมและพัฒนาให้

เป็นกิจกรรมส�าหรับการท่องเที่ยวของชุมชนในท้องถิ่นและเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมได้ อีกทั้ง

ในชุมชนหนองแฝกยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการท่องเที่ยวและขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยว และเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งมีเพียงแต่กลุ่ม

เยาวชนที่มีความคิดที่จะพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวในต�าบลหนองแฝกเท่านั้น 

  2.  ด้านกระบวนการเรยีนรู ้กลุม่เยาวชนภายในต�าบลหนองแฝกได้รบัการเรยีนรูใ้หม่จากต�านานโบราณสถาน

วัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ท�าให้เกิดความสนใจที่จะศึกษาประวัติความเป็นมา ต�านานเมืองโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี 

(ร้าง) ต่อไป และท�าให้กลุม่เยาวชนรูส้กึภาคภูมใิจในโบราณสถาน และมีแนวคดิในการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วใหม่

ที่มีชื่อเสียง ต่อไปในอนาคต

  3. ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม การรวบรวมต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ส่วนใหญ่ จะเป็นการ

รวบรวมจากปราชญ์ผูรู้ข้องชมุชน และประเดน็ของการวางแผนกจิกรรมทางการท่องเทีย่วได้รับความร่วมมอืจากกลุม่

เยาวชนในการระดมความคิดเหน็และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเพือ่หาแนวทางการด�าเนนิงานพฒันาศกัยภาพของ

ชุมชนในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการรองรับการท่องเที่ยว โดยมีกลุ่มเยาวชน

เป็นแกนน�าในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน แต่ในปัจจุบันเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่มีงบประมาณและยัง

ไม่ได้เข้ามาดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัการโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี (ร้าง) และเทศบาลต�าบลหนองแฝกเองกไ็ม่

ยังมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้โบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตได้

สรุปและอภิปรายผล

	 	 บริบทและสภาพชุมชนที่เกี่ยวข้อง

  1.	ประวตัคิวามเป็นมา	ต�านานเมอืงโบราณสถาน	วัดเวยีงเศรษฐ	ี(ร้าง) หรือชาวบ้านเรียกว่า  เวยีงเจ้าปู ่นัน้

ค�าว่า “เวยีง” ตามพจนานกุรมแปลความหมายว่า เมอืงทีม่กี�าแพงล้อมรอบ ฉะนัน้เวยีงกค็อืทีอ่ยูข่องพระมหากษตัรย์ิ

ในอดตี เช่น เวยีงเชยีงใหม่  เวยีงสวนดอก  เวยีงกาหลง  เวยีงเจด็ลนิ เวยีงเขลางนคร (ล�าปาง)  เวยีงหรภิญุชยั (ล�าพนู) 

เป็นต้น สถานทีข่ึน้ต้นด้วยค�าว่า “เวยีง” จงึมอีาณาเขตกว้างขวางพอสมควร ส�าหรับเวยีงเศรษฐีนัน้มีประวติัเลือนลางมาก 

ตามที่ปรากฏในหนังสือสารานุกรมภาคเหนือเล่มที่ 12 (ล้ี - ส่งชน) หน้า 2388 จัดพิมพ์เนื่องในพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ฉบับปรับปรุงจากกองโบราณคดี กรมศิลปากร แหล่งโบราณคดี
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ประเทศไทย เล่มที ่6 (ภาคเหนอื) 2534 หน้า 306 - 307 ได้กล่าวไว้ว่า แหล่งโบราณคดเีวยีงเศรษฐ ีเป็นแหล่งโบราณคดี

ยคุประวัตศิาสตร์ อยูใ่นเขตติดต่อระหว่างหมูท่ี ่3 บ้านหนองแฝกกบัเขต หมูท่ี ่2 บ้านสนัป่าสกั ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอ

สารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ บรเิวณทีเ่รยีกว่า “เวยีงเศรษฐ”ี ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนเวยีงเศรษฐวีทิยา ซึง่โรงเรยีนแห่งนี้

ได้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่เศษ จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ทราบว่า เดิมเวียงแห่งนี้เป็นที่โล่ง

ที่นา เป็นที่อยู่ของคนเป็นโรคเรื้อน (ขี้ตู๊ด) เคยมีคนค้นพบฆ้องทองค�า ซึ่งอยู่ในบ่อน�า้ ปัจจุบันแหล่งเวียงเก่าแห่งนี้มี

สภาพเป็นที่ราบกว้าง เนื่องจากถูกปรับพื้นที่หน้าอาคารเรียนเป็นสนามฟุตบอล พื้นที่โดยรอบเป็นที่นาหลักฐานแต่

ก่อนนั้นปรากฏว่ามีดังนี้ คือ

      1.1 เจดีย์ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของสนามฟุตบอล บนเนินดินขนาดใหญ่ รูปร่างค่อนข้างกลม สูงประมาณ 

5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก ประมาณ 13 เมตร มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุม

ตัวโบราณสถานจนเกือบมิดเนิน ท�าให้พังทลาย ทางด้านตะวันตกและทิศใต้มีร่องรอยของการลักลอบขุดเป็นโพรง

ขนาดค่อนข้างใหญ่ จนมองเห็นแนวอิฐสภาพบนเนินค่อนข้างรก มีเศษอิฐและพระพุทธรูปที่ชาวบ้านน�ามาวางไว้ 

พร้อมกบัศาลพระภูมกิระจายอยูท่ัว่ไปแล้ว ปัจจบัุนมศีาลเพยีงตาตัง้อยูท่างทศิตะวนัออก ซึง่ชาวบ้านมคีวามนบัถอืมาก

เรียกว่า ศาลเจ้าปู่กุมภการ มักจะบันดาลโชคลาภอยู่เนืองๆ สังเกตจากน�า้อัดลมที่มาแก้บนตลอดถึงดอกไม้ธูปเทียน

ของคนที่มากราบไหว้  

      1.2 แนวอิฐ พบบริเวณสนามฟุตบอลด้านตะวันออกของเจดีย์ จนถึงต้นจามจุรีหน้าโรงเรียน อาจเป็น

ส่วนฐานของโบราณสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเป็นซุ้มประตูโขง แต่ถูกไถปรับพื้นที่ไปแล้วในปัจจุบัน 

      1.3 แนวอิฐ พบด้านนอกรั้วโรงเรียนด้านตะวันออกเป็นแนวยาวโดยตลอด จนถึงทิศเหนือ ทิศตะวันตก

และทศิใต้ล้อมรอบเขตโรงเรยีน เสมอืนเป็นตวับอกเขตของโรงเรียนโดยอตัโนมตั ิเข้าใจว่าคงเป็นแนวก�าแพงแก้วจาก

ขอบเขตของแนวอฐิทีพ่บ เข้าใจว่าบรเิวณแหล่งโบราณสถานแห่งนีค้งมพีืน้ทีก่ว้างน่าจะประกอบไปด้วยโบราณสถาน

อันได้แก่ เจดย์ี โบสถ์ และวหิาร จากการสอบถามผูส้งูอายทุราบว่าเดมิมแีนวอฐิเกอืบทกุด้าน และคงมแีนวก�าแพงแก้ว

อยู่โดยรอบแต่ถูกปรับพื้นที่ไปหมดแล้ว

  2.	ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน สภาพทั่วไปของชุมชนต�าหนองแฝกมีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนมักประสบ

ปัญหาน�า้ท่วมขงัในพ้ืนทีก่ารเกษตรท�าให้การเกษตรได้รบัความเสยีหาย พืน้ทีท่ัง้ 8 หมูบ้่านอยูใ่กล้ชดิตดิกนัท�าให้เกดิ

ความรกัใคร่สามคัคีกลมเกลยีวกนัเป็นอย่างดี ความสมัพนัธ์ฉนัญาตมิติรจงึยงัคงอยูจ่นถงึปัจจบุนั โดยมเีนือ้ทีท่ัง้หมด 

5,499 ไร่ อาณาเขตชุมชนทิศเหนือติดกับต�าบลท่าวังตาลและต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวัน

ออกตดิกบัต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จงัหวดัเชยีงใหม่ ทศิตะวนัตกตดิกบัต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่ 

ทิศใต้ติดกับจังหวัดล�าพูน

   ชาตพินัธุช์มุชนต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภ ีส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนา หรอืทางภาษาเหนอืเรยีกว่า  “คนเมอืง” 

เป็นกลุม่คนทีม่วีฒันธรรมร่วมแบบล้านนา ชาวล้านนาทีม่โีครงสร้างพืน้ฐานเป็นสงัคมสายแม่ คอื ให้ความส�าคญักบั

เพศหญงิ เนือ่งจากผูห้ญงิท�าหน้าทีห่ลกัในการดแูลเร่ืองอาหารการกนิและความอยูร่อดของครอบครัว และผู้หญงิส่วนมาก

ไม่ค่อยย้ายถิน่ฐาน จงึเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความทรงจ�าเกีย่วกบัชมุชนตลอดจนความเป็นมาของตนเองได้ด ีส่วนใหญ่

จะให้ลูกรู้จักเรื่องราวเครือญาติของตน โดยไล่เรียงเชื้อสายข้างแม่ก่อน และแนะน�าข้างพ่อให้รู้จักภายหลัง
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  อาหารการกินของชุมชนต�าบลหนองแฝกเหมือนชาวล้านนาทั่วไป วัยผู้ใหญ่ก็ยังนิยมกินอาหารประเภทผัก

และอาหารตามฤดกูาลต่างๆ อาหารหลกัทีพ่บเหน็ทัว่ไปคอืน�า้พรกิต่างๆ เช่น น�้าพรกิตาแดง น�า้พรกิหนุม่ น�า้พรกิอ่อง 

บางทีปรุงรสด้วยน�้าปู๋ (น�า้ปู) ย�าผัก ย�ามะเขือ ย�าเตา (สาหร่ายน�้าจืด) ผักลวก แมลงต่างๆ อาหารประเภทแกง ได้แก่ 

แกงหน่อไม้ แกงโฮะ แกงแค หรือแกงยอดผักต่างๆ ที่ขึ้นตามรั้วบ้านและขึ้นตามฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีแหนม ไส้อั่ว 

แคบหมู เป็นต้น

  การนับถือผีของชุมชนต�าบลหนองแฝกชุมชน ต�าบลหนองแฝกยังคงให้ความส�าคัญกับการนับถือผีเหมือน

ดงับรรพบุรษุแต่อาจไม่ได้เคร่งครดัเหมอืนสมยัเก่า หอชมุ เป็นอกีทีห่นึง่ทีช่มุชนต�าบลหนองแฝกให้ความเคารพนบัถอื 

หอชุมตั้งอยู่พื้นที่สาธารณะหมู่ที่ 5 ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  ประเพณีการเลี้ยงผีมดผีเม็ง ประเพณีการฟ้อนผีมดผีเม็งช่วยให้ลูกหลานมารวมกันประกอบพิธีร่ายร�าเกิด

ความสนกุสนานร่วมกนั ท�าให้เกดิความสามคัคใีนวงค์ตระกลู  บางครัง้ลกูหลานเกดิการเจบ็ป่วยกบ็นบานศาลกล่าว

แก่ผีมดผีเม็ง เมื่อหายจากเจ็บป่วยก็มีการท�าพิธีไหว้ผีแก้บน

  นอกจากนัน้ชาวชมุชนต�าบลหนองแฝกยงัให้ความส�าคญักบัประเพณหีรือเทศกาลต่างๆ เช่น ประเพณป๋ีีใหม่

เมืองหรอืประเพณสีงกรานต์ เป็นประเพณสี�าคัญของชาวล้านนาทีท่�ากนัในช่วงกลางเดอืนเมษายนของทกุปี ประเพณี

ปีใหม่เมืองเป็นประเพณีที่ปรากฏในเดือนเมษายนหรือเดือน 7 เหนือ ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าสู่

ราศเีมษอนัเป็นการเปลีย่นศักราชใหม่ ความหมายและความส�าคญัของประเพณปีีใหม่เมืองเป็นการเปล่ียนศกัราชใหม่ 

แปลว่า การก้าวล่วงเข้าไป หรอืการเคลือ่นย้ายเข้าไป เป็นกริยิาของพระอาทติย์ทีเ่คลือ่นย้ายเข้าสูร่าศเีมษ จงึเอาเดอืน

เมษายนเป็นเดือนแรกของปี แนวคิดหลักเกี่ยวกับประเพณีปีใหม่เมืองอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยน

ศกัราชใหม่เป็นโอกาสให้สมาชกิในครอบครวัได้มาอยูร่่วมกนัเพือ่ท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ ด�าหวั เล่นน�า้และขอพร

จากผู้ใหญ่ เป็นการแสดงความปรารถนาที่ดีต่อกันด้วยการอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข

  ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีหนึ่งที่ชุมชนต�าบลหนองแฝกปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยตลอดทุกปีตาม

จารตีประเพณีของชาวล้านนา สาระของการตานก๋วยสลากมปีระโยชน์และคณุค่าดงันี ้คอื เป็นการสร้างความสามคัคกีนั

ของคนในหมูบ้่านใกล้เคียง การแสดงความกตัญญตู่อญาตมิิตรทีล่่วงลับไปแล้ว การบริจาคทานทีถ่อืว่ามีอานสิงส์มาก 

เป็นการหาเงินและวัสดุมาบูรณปฏิสังขรณ์วัด

  3.	รูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

        3.1	ด้านพืน้ทีแ่ละฐานทรัพยากรของชมุชน ชมุชนต�าบลหนองแฝกของอ�าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่

มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อยู่ 5 แห่งด้วยกันคือ โบราณสถานวัด

เวียงเศรษฐี (ร้าง)  วัดหนองสี่แจ่ง  วัดหนองแฝก วัดกู่แดง และวัดหวลการณ์ นอกจากนั้น ต�าบลหนองแฝกยังมีแหล่ง

ท่องเทีย่วประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณ ีและกจิกรรมอยู ่10 แห่งด้วยกนัคอื  (1) บงึจตัรุสั วดัหนองสีแ่จ่ง (2) จดุให้

อาหารปลา (3) บ้านส้มต�า เลขที ่9 หมู ่9 (4) ตลาดนดั บ้านหนองส่ีแจ่ง (5) สภาวฒันธรรม ต�าบลหนองแฝก (6) วงดนตรี

พื้นเมือง (หนองสี่แจ่งศิลป์) (7) ลิเก (ส. ส�าราญศิลป์) (8) โรงงานท�าไม้กวาด  บ้านลุงอาต หนองสี่แจ่ง (9) ท�ากะลา

มะพร้าว (วาดรูป) บ้านป้านพ กู่แดง (10) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มแม่บ้าน หนองส่ีแจ่ง ดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป

วิทยาศาสตร์



 ปีที่ 7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 75

จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลูของผูว้จิยัพบว่า ชมุชนต�าบลหนองแฝกเป็นชมุชนทีม่ทีรพัยากรทางการท่องเทีย่วที่

ยังไม่มีความหลากหลายมากนัก และทรัพยากรประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุยังไม่ค่อยโดดเด่น

และยงัไม่เป็นทีรู่จ้กัทีจ่ะส่งผลต่อการก�าหนดรปูแบบและกจิกรรมทางการท่องเทีย่วได้ แต่ทรัพยากรท่องเทีย่วประเภท

ศลิปวฒันธรรม ประเพณ ีและกจิกรรมสามารถส่งเสริมและพฒันาให้เป็นกจิกรรมเพือ่การท่องเทีย่วของคนทัง้ภายใน

ชุมชนเองและนักท่องเที่ยวจากภายนอกได้ อย่างไรก็ตามคนในชุมชนต�าบลหนองแฝกก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวและยังขาดประสบการณ์ด้านการจัดการการท่องเที่ยว อีกทั้งเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่มีนโยบาย

ในการส่งเสริมการจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีเพียงกลุ่มเยาวชนที่มีแนวคิดการจัดท�ารูปแบบการท่องเที่ยวเสนอ

ต่อเทศบาลต�าบลหนองแฝกเท่านัน้ ส่วนความรูด้้านการบริหารจดัการการท่องเทีย่วโดยชมุชนจะต้องมกีารเรียนรู้และ

หาประสบการณ์ต่อไป

     3.2		ด้านกระบวนการเรยีนรู	้กลุม่เยาวชนภายในต�าบลหนองแฝกได้รับการเรียนรู้ใหม่จากต�านานโบราณ

สถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ซึ่งกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาต�านานเมืองโบราณสถาน วัดเวียง

เศรษฐี (ร้าง) มาก่อน ท�าให้เกดิความสนใจทีจ่ะศกึษาค้นคว้าประวตัิความเปน็มาและรูส้ึกภาคภมูใิจในโบราณสถาน

ของตน และมีแนวคิดในการพัฒนาให้โบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดใหม่ใน

การจดัการและพัฒนาทรพัยากรของท้องถิน่เพือ่ให้เป็นทรพัยากรทางการท่องเทีย่ว ต่อยอดและจดุประกายให้ชมุชน

ได้เรียนรู้และมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น  ส่วนกลุ่มนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในรายวิชา 105311 (การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหาแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยนักศึกษาได้มีการลงพื้นที่วิจัยพร้อมทั้งมีการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความ

เป็นมาต�านานเมืองโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ไปพร้อมกับกระบวนการเรียนรู้ในการท�างานเป็นทีม ซึ่งทั้ง

สองกลุ่ม คือ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในรายวิชา 105311 (การท่องเที่ยวแบบ

ยัง่ยนื) มีแนวคดิทีค่ล้ายกนัคือโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ ี(ร้าง) มคีวามน่าสนใจ เป็นแหล่งโบราณสถานทีค่วรพฒันา

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตได้

     3.3	ด้านกระบวนการมส่ีวนร่วม ในการท�าวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่รวบรวมต�านานโบราณสถานวดั

เวียงเศรษฐี (ร้าง) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวมจากปราชญ์ผูรู้้ของชมุชน ส่วนในประเดน็ของการวางแผนกจิกรรม

ทางการท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน เป็นเพียงการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กนัเพือ่หาแนวทางในการด�าเนนิงานพฒันาศกัยภาพของชมุชนในปัจจบุนัและความเป็นไปได้ในอนาคตทีจ่ะจดัให้มี

กิจกรรมเพื่อการรองรับการท่องเที่ยวต่อไป และมีความคิดเห็นร่วมกันในการจัดเป็นชมรมทางการท่องเที่ยวต�าบล

หนองแฝกขึ้นมาโดยมีกลุ่มเยาวชนเป็นแกนน�าในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปในอนาคต แต่ในปัจจุบัน

ทางเทศบาลต�าบลหนองแฝกยังไม่มีงบประมาณหรือไม่มีส่วนเข้ามาดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการทางด้าน

โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เพราะให้เหตุผลว่าเป็นการดูแลและเป็นเขตของโรงเรียนเวียงเศรษฐีที่ต้องดูแล

รับผิดชอบ และทางเทศบาลต�าบลหนองแฝกเองก็ไม่มีนโยบายส่งเสริมให้โบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม่ที่มีชื่อเสียงต่อไปในอนาคตได้

  4.	พ้ืนฐานหลกัของการพัฒนาการท่องเทีย่วในพืน้ทีโ่บราณสถานวดัเวยีงเศรษฐ	ี(ร้าง) สามารถอาศยั

พื้นฐานหลัก 5 A’s ดังต่อไปนี้คือ
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      4.1	Atiitude	คือ	ทัศนคติของคนในชุมชน การท่องเที่ยวในชุมชนต�าบลหนองแฝกถือเป็นเร่ืองใหม่ 

การที่จะพัฒนาให้โบราณสถานวัดวียงเศรษฐี (ร้าง) เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งชุมชนมีแหล่งทรัพยากรทางการ

ท่องเทีย่วทีจ่ะเชือ่มโยงในการดงึดดูให้นกัท่องเทีย่วเข้ามาน้อย แต่ด้วยอปุนสิยัใจคอของชมุชนหนองแฝกโดยพืน้ฐาน

เป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี ต้อนรับผู้ที่เป็นแขกต่างถิ่นได้ดี และจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว คนในชุมชน

ส่วนใหญ่จึงมีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวและสามารถให้ความช่วยเหลือ และมีมิตรภาพที่ดีต่อนักท่องเที่ยวได้

      4.2	Access	คือ	การเข้าถึง การเดินทางเข้าถึงโบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ของชุมชนต�าบลหนองแฝก 

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก หลายเส้นทาง แต่ขออธบิายในส่วนของเส้นทางทีง่่ายและสะดวกมากทีสุ่ดในการเข้าถงึ

เพยีง  2  ทางคอื เส้นทางที ่1 ถนนเชยีงใหม่ - ล�าพนู เข้าตรงโรงเรียนวดับ้านปากกอง ต�าบลสารภ ีผ่านเข้ามาอกีหมู่บ้าน 

หมูบ้่านหนองสีแ่จ่ง ต�าบลหนองแฝก จากนัน้ตรงไปยงัโรงเรียนเวยีงเศรษฐีวทิยา กจ็ะพบโบราณสถานวดัเวยีงเศรษฐี (ร้าง) 

เส้นทางที ่2 ถนนเชยีงใหม่ - ล�าพูน เข้าตรงสีแ่ยกอ�าเภอสารภทีางไปโรงเรียนสารภพีทิยาคม เข้าไปประมาณ 500 เมตร 

เจอทางไปวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต�าบลยางเนิ้งผ่านเข้าหมู่บ้านหนองแฝก ต�าบลหนองแฝก และผ่านหมู่บ้านสันป่าสัก 

ต�าบลหนองแฝก จากนั้นตรงไปยังโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา ก็จะพบโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) 

      4.3	Accommodation	คอื	สถานทีพ่กั ในชุมชนต�าบลหนองแฝกไม่มีทีพ่กัทีเ่ป็นโรงแรม หรือ รีสอร์ทต่างๆ

ให้พกั มีครัง้หนึง่ทีท่างรฐับาลสนบัสนนุให้องค์การบรหิารส่วนต�าบลจดัให้ชมุชนมทีีพ่กัแบบโฮมสเตย์ส�าหรบันกัท่องเทีย่ว  

องค์การบรหิารส่วนต�าบลหนองแฝก (ในอดีต) ได้สนบัสนนุให้ชาวบ้านในชมุชนทีส่นใจเปิดบ้านให้นกัท่องเทีย่วเข้าพกั

ไปอบรมและจัดตัง้ขึน้เป็นโฮมสเสย์ของชมุชน แต่ผูท้ีเ่ข้าอบรมไม่เคยได้มโีอกาสได้ต้อนรบันกัท่องเทีย่วเลย  เนือ่งจาก

ชุมชนต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภ ียงัไม่มแีหล่งท่องเทีย่วทีด่งึดดูใจและไม่มกีจิกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์พอทีจ่ะดงึดดู

ให้นกัท่องเทีย่วมเีวลาและใช้ชวีติอยูใ่นหมูบ้่านเป็นระยะเวลานาน  อกีทัง้ชุมชนอยูใ่กล้เมืองซ่ึงจากการเดนิทางเข้าสู่ทีพ่กั

ในอ�าเภอเมืองที่หลากหลายกว่าและสะดวกกว่า จึงท�าให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าพัก ส่วนร้านอาหารที่อยู่บริเวณต�าบล

หนองแฝกก็มีไม่มากนัก และค่อนข้างจะอยู่ไกลกัน อาหารส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอาหารพื้นบ้าน แต่จะเป็นร้านอาหาร

ตามสัง่และร้านก๋วยเตีย๋ว  รวมทัง้ไม่มร้ีานค้าเกีย่วกบัผลติภณัฑ์พืน้บ้านของชมุชน มเีพยีงร้านค้าปลกีจ�านวนไม่กีร้่าน  

ห้องน�้าสาธารณะในชุมชนมีเพียงในโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยาที่พอจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ ส่วนการ

บรกิารขนส่งคมนาคมในชมุชนทีเ่ข้าถงึแหล่งท่องเทีย่วโดยตรง กย็งัไม่มชีดัเจน แต่สามารถนัง่รถจากเส้นทางหลกัที ่1 

สายเชยีงใหม่ - ล�าพนู โดยนัง่รถบสัประจ�าทางเชยีงใหม่ - ล�าพูน หรือรถส่ีล้อประจ�าทาง (สีฟ้า) ลงรถตรงวดัปากกอง แล้ว

นั่งรถพ่วงเข้ามาในโบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ได้ และเส้นทางหลักที่ 2 สายเชียงใหม่ - ล�าพูน โดยนั่งรถบัสประจ�า

ทางเชียงใหม่ - ล�าพูน หรอืรถสีล้่อประจ�าทาง (สฟ้ีา) ลงรถตรงข้างอ�าเภอสารภ ีแล้วนัง่รถพ่วงเข้ามาในโบราณวดัเวยีง

เศรษฐี (ร้าง) ได้ แต่เส้นทางนี้จะนั่งรถพ่วงไกลกว่าเส้นทางแรก

           4.4	Attractions	คือ	ส่ิงดึงดูดที่น่าสนใจ ส�าหรับการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลหนองแฝก เป็นเพียง

แหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มเยาวชนระดมความคิดว่าควรจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยวได้ 

ปัจจุบันบางแหล่งท่องเที่ยวอาจยังไม่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว ซ่ึงกลุ่มเยาวชนคิดเส้นทางในการเช่ือมโยง

การท่องเที่ยวดังนี้คือ การเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวจาก (1) วัดหนองสี่แจ่ง (2) จุดให้อาหารปลาวัดหนองสี่แจ่ง 

(3) วงดนตรีพื้นเมือง (หนองสี่แจ่งศิลป์) (4) บ้านป้านพ กู่แดง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (5) วัดกู่แดง (6) โรงงานไม้กวาด 

(7) วัดหนองแฝก (8) สภาวัฒนธรรม ต�าบลหนองแฝก (9) บ้านส้มต�า เลขที่ 9 หมู่ 9 (10) วัดหวลการณ์ (11) ลิเก 
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(ศ.ส�าราญศิลป์) (12) โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) (13) บ้านลุงอาตท�ากะลามะพร้าว (วาดรูป) และสุดท้าย

กิจกรรมที่จะมีเฉพาะวันจันทร์ตอนบ่ายๆ ถึงเย็นคือตลาดนัดบ้านหนองสี่แจ่ง

      4.5	Advertising	คือ	การโฆษณาประชาสัมพันธ ์โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ของนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ยังมีน้อยมาก ประชาชนในพื้นที่เองยังไม่รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับต�านาน 

ประวัติ ความเป็นมาของโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี(ร้าง) จึงเป็นอุปสรรคในการที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

ของอ�าเภอได้

  5.	การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี	(ร้าง)

      สามารถแบ่งการพัฒนาออกมาเป็น 3 ข้ันตอน ซ่ึงเสมือนเป็นการแนะน�าแนวทางในการพัฒนา หาก

ชมุชนใดยงัไม่รูว่้าจะเริม่ต้นอย่างไร เนือ่งจากขัน้ตอนเหล่านีไ้ด้มาจากผูม้ปีระสบการณ์ในด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว

โดยชุมชนและความเหน็ของทกุกลุม่ทีเ่กีย่วข้อง อย่างไรกต็ามข้ันตอนดงักล่าวเป็นค�าแนะน�าในการเร่ิมต้นพฒันาโดย

ภาพรวม ซ่ึงในเชงิลกึแล้วแต่ละชมุชนอาจจะมกีารด�าเนนิการแตกต่างกนัออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละชมุชน 

ขั้นตอนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถแบ่งตามล�าดับความส�าคัญก่อนหลัง ได้ดังนี้ 

(พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553, 64 )

     ขั้นตอนแรก ต้องเข้าใจถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนว่าจะน�าสิ่งใดมาน�าเสนอ หรือเป็นเอกลักษณ์จุดเด่น

ของชุมชนต�าบลหนองแฝกให้ได้ และต้องรวมผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วนของต�าบลหนองแฝกเข้ามาด�าเนินงานใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกันให้ได้

      ขั้นตอนที่สอง ท�าให้ชุมชนต�าบลหนองแฝก เข้าใจถึงผลดีและผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวชุมชนก่อน และพัฒนาแผนการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลหนองแฝก โดยวางเป้าหมายและจุดประสงค์ให้

ชัดเจน พร้อมทั้งจัดตั้งองค์กรในการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวของชุมชนต�าบลหนองแฝกให้เป็นรูปเป็นร่าง โดย

ด�าเนนิการพฒันาการท่องเทีย่วในชมุชนต�าบลหนองแฝกทกุระยะตัง้แต่แรกเร่ิมต้องได้รับความคดิเหน็จากชมุชนและ

การสนับสนุนจากชุมชนนั้นๆ อย่างสม�่าเสมอ และสุดท้ายควรระบุแกนน�า (Key Leader) ของชุมชนต�าบลหนองแฝก

ให้ได้ และผู้เป็นแกนน�าจะต้องน�าหลักการขับเคลื่อนการด�าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

      ขั้นตอนที่สาม พัฒนาด้านการศึกษา โดยเน้นเร่ืองการท่องเที่ยวและมีการฝึกอบรมในเร่ืองต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนต�าบลหนองแฝก และควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เช่น จากองค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือ

ได้รบัความช่วยเหลอืในด้านค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการพฒันาการท่องเทีย่วให้แก่ชมุชนต�าบลหนองแฝก

อย่างสม�่าเสมอ

     จากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต�าบลหนองแฝก แบบกว้างๆ ชุมชนต�าบลหนองแฝกจะพบว่า ความ

พร้อมของชุมชนและศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวต่างๆ ยังมีน้อย การพัฒนาการท่องเที่ยวอาจต้องใช้ความ

พยายามหรือความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน เข้าช่วยจึงจะสามารถพัฒนาโบราณวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ให้เป็น

แหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กั และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนืต่อไปในอนาคต แต่ถ้าชมุชนต�าบลหนองแฝกให้

ความส�าคญัในการมส่ีวนร่วมและกระตือรอืร้นในการด�าเนนิการกจ็ะสามารถท�าให้การท่องเทีย่วชมุชนต�าบลหนองแฝก

สามารถด�าเนินไปได้อย่างตลอดรอดฝั่ง (Active Participation)
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ข้อเสนอแนะ

 	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

  1. ผูน้�า หรอืปราชญ์ของชมุชนต�าบลหนองแฝก น�าเอาข้อมูลงานวจัิยไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนต�าบลหนองแฝก

ให้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับต�านานโบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ให้ทั่วถึงกันได้

  2.  เทศบาลต�าบลหนองแฝก หน่วยงานของรัฐทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องและชมุชนควรน�าผลงานวจิยัไปเป็นแนวทาง

ในการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมให้โบราณสถานวัดเวียงเศรษฐี (ร้าง) ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

  3. ชุมชนอื่นๆ ที่ใกล้เคียง น�าเอาข้อมูลงานวิจัยไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถานต่างๆ ของชุมชนต่อไป

  ข้อจ�ากัดในงานวิจัยและข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยในครั้งต่อไป

  การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต�านานโบราณสถาน วัดเวียงเศรษฐี(ร้าง) 

ต�าบลหนองแฝก อ�าเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม่” ครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยเน้นถงึการศกึษาเรือ่งราว ต�านาน 

ความเป็นมาของโบราณสถาน หากมีการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไปควรน�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไปท�า

การศึกษาวิจัยเชิงลึกต่อไป โดยเน้นไปในเรื่องของการทดลองฝึกปฏิบัติท�ากิจกรรมทางการท่องเที่ยวจริง เพื่อพัฒนา

รปูแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่หมาะสมกบับริบทของชมุชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิน่มากทีส่ดุ และในขณะเดยีวกนักก่็อให้เกดิผลกระทบต่อธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมน้อยทีส่ดุ
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อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว
ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่อความส�าเร็จในการประกอบการในประเทศไทย

Influenced Cultural Factors toward Thailand and Japanese Tour Agency 
Entrepreneur’s Leadership to Entrepreneurial Achievement in Thailand

ปริญญา	บรรจงมณ*ี

ดร.	พลวฒั	ประพฒัน์ทอง**

บทคดัย่อ

  การศึกษาเรื่องอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลกระต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและ

ชาวญีปุ่น่ต่อความส�าเรจ็ในการประกอบการในประเทศไทย มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาอทิธพิลของวฒันธรรมประจ�าชาติ

ทีมี่ผลกระทบต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยและชาวญีปุ่น่ทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย ตลอดจน

รูปแบบคุณลักษณะภาวะผู้น�าที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของผู้บริหารธุรกิจชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่เน้นการจัดการน�า

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ท�าการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพโดยรวบรวมจากเอกสารที่

เกีย่วข้อง และสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารธรุกจิชาวไทยและชาวญีปุ่น่ จ�านวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารธุรกจิชาวไทย 

จ�านวน 10 คน และผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่น  จ�านวน 10 คน

  ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่น มีรูปแบบการบริหารธุรกิจน�าเที่ยวโดยใช้

อิทธิพลและวัฒนธรรมประจ�าชาติมาใช้ในการบริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยมีกระบวนการในการสร้างกฎระเบียบ 

และข้อบงัคบั เพือ่ให้พนกังานยดืถอืเป็นข้อปฏบิตั ิโดยมีการควบคุมและกวดขันพนกังาน หากพนกังานสามารถปฏิบติังาน

ได้เสรจ็สิน้ตามเป้าหมาย  กจ็ะมกีารให้รางวลัและสินน�า้ใจหรือค�าชมเพือ่เป็นการสร้างขวญัและก�าลังใจให้แก่พนกังาน 

ซ่ึงมคีวามแตกต่างกนัทางด้านการบรหิารทรพัยากรบคุคล คอื ผูบ้รหิารธรุกจิชาวไทยจะมกีารประนปีระนอม มคีวาม

อ่อนน้อมถ่อมตน เพ่ือลดความขดัแย้งในองค์กร ซึง่เป็นผลมาจากอทิธพิลและวฒันธรรมของคนไทยทีไ่ม่นยิมใช้ความ

รนุแรง ส�าหรบัผูบ้รหิารธรุกจิชาวญีปุ่่นใช้กฎเกณฑ์ ระเบยีบ และข้อบงัคบัต่างๆ มาเป็นกรอบเพือ่ให้พนกังานด�าเนนิการ

ตามมาตรฐานตามแนวทางการให้บริการอย่างเคร่งครัด

  ส�าหรับมิติทางวัฒนธรรมมีความสอดคล้องกับค่ามิติของ (Hofstede, 1983a) ด้านที่ 6 คือวัฒนธรรมทาง

ด้านการหน่วงเหนี่ยว - การผ่อนผัน (Indulgence VS. Restraint) กล่าวคือ การบริหารธุรกิจใดๆ ก็ตาม ซึ่งหากมีการ

ตั้งค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส�าหรับการด�าเนินชีวิตตามระเบียบสังคม จารีตประเพณีสูง

ย่อมหมายถงึการมรีะดับค่าการหน่วงเหนีย่วผ่อนผนัสูงเช่นกนัซ่ึงสอดคล้องกบัผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารธรุกจิน�าเทีย่ว

ชาวไทยและชาวญีปุ่น่ทีบ่รหิารธรุกจิน�าเทีย่ว โดยสร้างกฎระเบยีบ และข้อบงัคบั เพือ่ให้พนกังานยดืถอืเป็นข้อปฏบิตัิ
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  จากการศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้�าทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ พบว่า ผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยและชาวญีปุ่น่ 

มีคณุลกัษณะภาวะผูน้�าทีเ่น้นประสทิธภิาพในการท�างาน แต่มคีวามแตกต่างทางด้านรูปแบบภาวะผูน้�า คอื ผูบ้ริหาร

ธรุกจิชาวไทยใช้รปูแบบภาวะผูน้�าทีม่กีารปรบัตัวตามสถานการณ์ ไม่ยดึตดิในอดุมคตหิรือระบบ สามารถเปล่ียนแปลง

การด�าเนนิกจิการไปตามสถานการณ์ ส�าหรบัผูบ้ริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ใช้รูปแบบภาวะผูน้�าแบบสานประโยชน์ 

ทีมุ่่งตอบสนองความต้องการของผูใ้ต้บงัคบับญัชา หากการด�าเนนิกจิการมผีลออกมาดจีะได้รบัรางวลัเป็นสิง่แลกเปลีย่น

ค�าส�าคัญ

  อิทธิพลวัฒนธรรม   รูปแบบคุณลักษณะผู้น�า   ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว

ABSTRACT

  A study of the impact of cultural influence on the leadership qualities and achievement of Thai 

and Japanese tour agency entrepreneurs in Thailand aimed to study impact of national culture influencing 

on leadership qualities and achievement of Thai and Japanese tour agency entrepreneurs in Thailand 

including the type of leadership qualities which will lead to the achievement of those tour agency entrepreneurs 

who focuses on leading Japanese tourists to travel in Thailand. The qualitative data were collected from 

related literature and in depth interview from 20 entrepreneurs consisted of 10 Thai entrepreneurs and 10 

Japanese entrepreneurs.

  The findings of study revealed that Thai and Japanese tour agency entrepreneurs used the national 

culture and influence in management by having the rule and regulation for the personnel to follow strictly. 

If the personnel could finish their job as the goal set, they would receive the reward and incentive or praise 

to encourage the moral of the personnel. However, there were the differences of human resources management 

which was Thai entrepreneurs used the compromise, and humility to reduce the conflict in the organization. 

This was the consequence of the influence and Thai culture which do not prefer violence while, Japanese 

entrepreneurs used the rules and regulations to be the framework for personnel to follow strictly based 

on the standard of the service guideline.

  For cultural dimensions was consistent with Hofstede s’ cultural dimension (Hofstede, 1983a) in 

dimension 6: indulgence vs. restraint.  In the business management, if the value, tradition, culture, rule, 

regulation were set for social rules, the high customs would represent the high indulgence vs. restraint 

which was consistent with the result from the interview of Thai and Japanese tour agency entrepreneurs 

that for tourism business management, both entrepreneurs made the rule and regulation for the personnel 

to follow as well.

  From the study of the leadership qualities which led to the achievement, it was found that Thai 

and Japanese tour agency entrepreneurs were the leaders who emphasized on the efficiency of work, 
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however; the difference of the leadership qualities was as follows; Thai entrepreneur was in situational 

leader type. The management was done without fixing on the ideology or system so it could be changed 

depends on the situation. In contrast, Japanese entrepreneur was in the transactional leader type. The 

need of the subordinate would be served and if the personnel could work effectively, they would receive 

the reward.

Keywords

  Cultural influence,   Leadership Qualities,  Tour Agency Entrepreneurs 

บทน�า

  ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นระยะเวลากว่าร้อยปีก่อนที่ประเทศญี่ปุ่นจะ

เปิดประเทศอย่างเป็นทางการ โดยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นมีประวัติยาวนานนับร้อยปี และมีการ

สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยการลงนามในปฏิญญาทางไมตรี และการพาณิชย์ เมื่อวันที่ 

26 กันยายน 2430 (สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย, ม.ป.ป) โดยมีภาพรวมทางด้านความสัมพันธ์

ทวิภาคีไทย-ญ่ีปุ่น กล่าวคือที่ผ่านมาไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและราบรื่น ความร่วมมือของทั้งสอง

ประเทศครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ และ

ประเทศไทยได้มุ่งกระชับความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับญี่ปุ่นให้พัฒนาไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

และเศรษฐกิจ (Strategic And Economic Partnership) 

            ความสัมพันธ์ระดับประชาชนของทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดแนบแน่น ปัจจุบัน มีชาวไทยที่พ�านักอยู่ใน

ญี่ปุ่น ประมาณ 50,000 คน ในขณะที่มีชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอยู่ในประเทศไทยประมาณ 40,000 คน ซึ่งในปี พ.ศ. 2555  

มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 260,859 คน และนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้า

ประเทศไทย ประมาณ 1,373,716 คน ซึง่เป็นจ�านวนทีเ่พิม่มากข้ึนทกุปี และประกอบกบัในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดงาน

ฉลองครบรอบ 120 ปี ในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ตกลงให้มีการเฉลิมฉลอง โดยได้มี

การจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจร่วม ไทย-ญี่ปุ่น ว่าด้วยการฉลอง 120 ปี ขึ้นทั้งที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น จึง

ท�าให้ประชาชนของทัง้สองประเทศมคีวามสมัพันธ์ทีด่ต่ีอกนัเร่ือยมา (สถานเอกอคัรราชทตูญีปุ่น่ประจ�าประเทศไทย, 

ม.ป.ป)

  ผูน้�าคอืบคุคลทีเ่ป็นกลไกส�าคัญในการน�าพาองค์กรไปสูค่วามส�าเรจ็หรอืความล้มเหลว การศกึษาเรือ่งภาวะ

ผูน้�าจงึเป็นสิง่ส�าคญั ซึง่สามารถเหน็ได้จากงานวจิยัทางด้านผูน้�าทีม่อีอกมาอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการศกึษาใน

เรื่องลักษณะและองค์ประกอบของผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ ทางด้านบุคลิกภาพ สังคมและลักษณะทางกายภาพ

ของผู้น�าซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากคนที่ไม่ใช่ผู้น�า (Barrow, 1997 ; Rue & Byars, 1989 ; Megginson, 1992 ; 

Griffin, 1993 & Kreitner, 1998)

  นอกจากนั้นอิทธิพลภายนอกที่ส�าคัญคือ วัฒนธรรมประจ�าชาติ ยังมีผลกระทบต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

จากต่างประเทศ จากการสังเกตพฤติกรรมของชาวไทยโดย Embree (1950) ได้มีการสังเกตว่า ลักษณะเฉพาะของ
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วฒันธรรมไทย  ประการแรกซึง่สะดุดใจของผูส้งัเกตการณ์ชาวตะวนัตก หรอืแม้กระทัง่จากชาวญีปุ่น่หรอืชาวเวยีดนาม

ทีไ่ด้รูล้กัษณะจ�าเพาะของวฒันธรรมไทย คือ พฤตกิรรมส่วนบคุคลของชาวไทย ซึง่ยิง่ชาวต่างชาตอิาศยัในประเทศไทย

นานขึ้นเท่าไรจะยิ่งสามารถสังเกตพฤติกรรมที่ขาดซึ่ง ความสม�า่เสมอ กฎเกณฑ์ และระเบียบ มากขึ้นเท่านั้น ต่างกับ

ชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ชาวไทยมักขาดซ่ึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ขาดซ่ึงความเคารพการ

บรหิารทีเ่น้นความสม�า่เสมอ และส�านกึของการท�าหน้าทีใ่นเวลางาน หรอืสามารถสรปุได้ว่าเป็นพฤตกิรรมแบบ “เช้าชาม

เย็นชาม”  ซึ่งเป็นลักษณะของคนไทยที่แตกต่างจากชาวต่างชาติ

  ค่านยิมทางวฒันธรรมมอิีทธพิลต่อพฤตกิรรม ซึง่รวมถงึภาวะผู้น�าและการรับรู้ของภาวะผู้น�า Ayman (1993) 

ได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการรับรู้ภาวะผู้น�าพบว่า ผู้คนจากต่างภูมิภาค มีค่านิยมเกี่ยวกับการ

ท�างานที่ต่างกัน และยิ่งภูมิภาคมีความคล้ายคลึงกันมากเท่าใด สมาชิกก็ยิ่งมีความคาดหวังในตัวผู้น�าเหมือนกัน

เท่านั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Erez & Earley (1993) ที่พบว่าภาวะผู้น�าจะมีความคล้ายคลึงกันในประเทศ

ทีม่ค่ีานยิมทีค่ล้ายคลงึกนั และภาวะผูน้�าจะมคีวามแตกต่างกนัในประเทศทีมี่ค่านยิมทีห่ลากหลาย ทางด้าน Hofstede 

(1980a) ได้สรุปไว้ว่า ประเทศที่มีค่านิยมคล้ายคลึงกันจะมีรูปแบบภาวะผู้น�าที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าประเทศไทยและ

ประเทศญ่ีปุ่นจะมมีติทิางด้านวฒันธรรมองค์กรคล้ายคลงึกนัเนือ่งจากเป็นประเทศทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยีเช่นเดยีวกัน 

ทว่ายังมีลักษณะวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันบางประการ

  ดงันัน้ งานวจิยันีจ้งึมุง่ศกึษาถงึอทิธพิลของวฒันธรรมทีก่่อให้เกดิรูปแบบลักษณะความเป็นผู้น�าและเปรียบเทยีบ

ความเหมือนและความแตกต่างของภาวะผูน้�าทีม่ผีลต่อความส�าเร็จในการประกอบการรวมไปถงึความส�าคัญของรูปแบบ 

ลกัษณะของผูน้�าทีจ่ะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของธรุกิจน�าเทีย่วของชาวไทยและชาวญีปุ่น่ทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย 

ซ่ึงผลทีไ่ด้จากการศกึษาสามารถ น�าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตัแิละน�าไปต่อยอดงานวจิยัเพือ่ศกึษาศาสตร์ด้าน

ภาวะผู้น�าของ ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่ประกอบธุรกิจน�าเที่ยวในประเทศไทยได้ รวมทั้งถือว่า

เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ส�าคัญของนักธุรกิจท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ

กับผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

  1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมประจ�าชาติที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาว

ไทยและชาวญ่ีปุน่ในการท่องเทีย่วญีปุ่น่-ไทยทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทยทีม่ผีลถงึความส�าเรจ็ทางด้านการบรหิาร

  2. เพื่อศึกษาและให้ทราบถึงความส�าคัญของรูปแบบลักษณะภาวะผู้น�าที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของผู้บริหาร

ธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่เน้นการจัดการน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ และผู้บริหารธุรกิจ

น�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เน้นการน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 

การด�าเนินงานวิจัย

  งานวจัิยนีเ้ป็นการท�ากรณศีกึษาเปรยีบเทยีบ (Comparative Study) โดยเปรยีบเทยีบลกัษณะผูน้�าทีน่�าความส�าเรจ็

สู่การประกอบการของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่เน้นการน�าชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกับ

ผูบ้รหิารธุรกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ในประเทศไทยทีเ่น้นการน�านกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่เข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทย โดย

ใช้รปูแบบการเลือกกลุม่ตัวอย่างในการวจิยัแบบเจาะจงเพือ่เปรียบเทยีบกลุ่มผู้บริหารธุรกจิน�าเทีย่วชาวไทยในประเทศ
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	 	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  จ�านวนตัวอย่างของงานวจิยันีจ้�ากดัอยูท่ีผู้่บริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีเ่น้นการน�านกัท่องเทีย่ว ชาวญีปุ่น่

เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมีจ�านวนทั้งสิ้น 13 ราย ประกอบไปด้วยจังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดกรุงเทพจังหวัด

ชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต (ปฏิเสธการให้ข้อมูล จ�านวน 3 ราย) รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 10 ราย 

  โดยผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เน้นการน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จะ

ไม่สามารถจดทะเบยีนเป็นเจ้าของกจิการได้ตามกฎหมาย เนือ่งจากธรุกจิด้านการท่องเทีย่วจดัว่าเป็นอาชพีสงวนของ

ประเทศไทยดงันัน้ผูว้จิยัจงึใช้การสุม่ตวัอย่างแบบลกูโซ่ (Snowball Sampling)โดยใช้ความสมัพนัธ์ส่วนบคุคลในการ

แสวงหากลุ่มตัวอย่าง

  หลังจากนั้นจะใช้เกณฑ์จ�านวนพนักงานในองค์กรของกลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่เน้นการน�า

นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ือคัดเลือกจ�านวนกลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่เน้น

การน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมในการเปรียบเทียบกับ

กลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น จ�านวนทั้งส้ิน 20 รายที่สอดคล้อง ประกอบไปด้วยผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกรุงเทพ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต โดยมีปฏิเสธการให้ข้อมูล จ�านวน 7 ราย และยัง

ไม่พร้อมในการให้ข้อมลู จ�านวน  3 ราย รวมเป็นจ�านวนทัง้สิน้ 10 ราย ดงันัน้จ�านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่รวมเป็น 

20 รายซึ่งเป็นผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวภายในประเทศไทยที่เน้นการให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก

  ระเบียบวิธีการศึกษา

  การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ใช้การสมัภาษณ์รายบคุคล แบบสมัภาษณ์สร้างขึน้จากกรอบแนวคดิ

ระดบัความส�าเร็จของการบรหิารของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่ว (P. J. Gardiner Institute for Enterprise and Leadership, 

2003) โดยก�าหนดประเด็นค�าถามแบ่งออกเป็น 5 ด้าน  คือ 

  1. ความเป็นมาของธุรกิจ (Business Background) จ�านวน 5 ข้อ                         

  2. ความสามารถในการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านการเงิน (Ability to Fund Growth) จ�านวน 4 ข้อ

  3. ความสามารถในการสร้างความเจริญเติบโตของกิจการ (Growth) จ�านวน 4 ข้อ

  4. ความมีชื่อเสียงของธุรกิจในอุตสาหกรรม (Industry Reputation) จ�านวน 5 ข้อ

  5. ความมีชื่อเสียงของธุรกิจในชุมชน (Community Reputation) จ�านวน 4 ข้อ

  ซึง่เป็นค�าถามปลายเปิดทีม่คีวามต่อเนือ่งกนัและมคีวามยดืหยุน่ในรายละเอยีด เพือ่สอบถามข้อเทจ็จริง ใน

การด�าเนินธุรกิจน�าเที่ยวในประเทศไทย

 	 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล	

  ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปผลข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ�านวน 20 คน ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย จ�านวน 10 คน และผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น จ�านวน 10 คน โดย

จะท�าการหาความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้รับจากประชากรทั้งสองกลุ่มเพื่อการเปรียบเทียบผลลัพธ์ โดยจะท�าการ

เปรียบเทียบคุณลักษณะของความส�าเร็จทางด้านการบริหาร 5 ด้านตามประเด็นค�าถามดังกล่าวข้างต้นซึ่งมีรูปแบบ

ของค�าถาม ตามกรอบแนวคิดในการก�าหนดแบบสัมภาษณ์และระดับความส�าเร็จของการบริหารของผู้บริหารธุรกิจ

น�าเที่ยว (Interview Question Framework of  Tour Agency’s Owner Achievement Performance Evaluation) 
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โดยแยกประเดน็ความคิดเหน็ทีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์แล้ว น�ามาเขยีนเป็นรายงานเชงิพรรณนา ในส่วนค�าอธบิายผูศ้กึษา

ได้น�าเอาข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ และการศึกษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง และเอกสารวชิาการเข้ามา

ช่วยในการอธิบายผล

ผลการวิจัย

	 	 1.	อิทธิพลของวัฒนธรรมประจ�าชาติที่มีผลต่อรูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

     ผลจากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมีรูปแบบการ

บริหารธุรกิจน�าเที่ยวโดยใช้อิทธิพลและวัฒนธรรมประจ�าชาติมาใช้ในการบริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จาก

การสัมภาษณ์ พบว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่น มีการบริหารธุรกิจโดยมีกระบวนการในการสร้าง

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานยืดถือเป็นข้อปฏิบัติ โดยมีการควบคุมและกวดขันพนักงาน หากพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย จะมีการให้รางวัลและสินน�้าใจหรือค�าชมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและ

ก�าลงัใจให้แก่พนกังาน  ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบผลทีไ่ด้รับจากการศกึษากลุ่มผู้บริหารธรุกจิน�าเทีย่วทัง้สองกลุ่ม ในส่วนของ

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่ยังมีความแตกต่างทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว

ชาวไทยจะมีการประนปีระนอม  มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน เพือ่ลดความขัดแย้งในองค์กร ซึง่เป็นผลมาจากอทิธพิลและ

วัฒนธรรมของคนไทยที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรง ซ่ึงแตกต่างจากผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่บริหารทรัพยากร

บคุคลโดยใช้กฎเกณฑ์  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มาเป็นกรอบเพือ่ให้พนกังานด�าเนนิการตามมาตรฐานและแนวทาง

การให้บริการอย่างเคร่งครัด

       แต่อย่างไรก็ตามภาวะผู้น�าผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีคุณลักษณะของภาวะผู้น�าที่มีการปรับตัว

ตามสถานการณ์ (Situation Oriented) ซึ่งมิได้มีคุณลักษณะยึดม่ันในอุดมคติ (Ideologically-Oriented) และการ

ยดึมัน่ในระบบ (System-Oriented) แต่อย่างใด ฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่า ผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยมค่ีานยิมการเปลีย่นแปลง

ไปตามสถานการณ์ (Decision - Shifting) ซึ่งค่านิยมในการท�างานที่ผู้วิจัยได้ท�าการสรุปจากค่านิยมและวัฒนธรรม

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารธุรกิจชาวไทย จึงสอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้น�าการแลกเปล่ียน (Transactional 

Leadership) ของ Avolio (1999) ทีก่ล่าวว่า ภาวะผูน้�าสามารถพฒันาได้ และการทีจ่ะพฒันาภาวะผูน้�าแบบสมบรูณ์

ได้นัน้ ต้องน�าความคิดภาวะผูน้�าแบบแลกเปลีย่นกบัแนวความคดิภาวะผูน้�าแบบเปลีย่นแปลงสภาพมาผสมผสานกนั 

โดยพัฒนาจากภาวะผู้น�าแบบแลกเปลี่ยนไปสู่ภาวะผู้น�าแบบเปลี่ยนสภาพ

         ส�าหรบัรปูแบบภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ซึง่มคีณุลกัษณะของผูน้�าแบบสานประโยชน์ 

คือ กระตุ้นให้ผู้ใต้การบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ผู้น�าต้องการแล้วได้รับรางวัลเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งค่านิยมใน

การท�างานทีผู่ว้จิยัได้ท�าการสรปุจากค่านยิมและวฒันธรรมในการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารธรุกจิชาวญีปุ่น่ สอดคล้อง

กับรูปแบบภาวะผู้น�าแบบสานประโยชน์ของ Burns (1978) ที่กล่าวว่า ลักษณะผู้น�าแบบสานประโยชน์นั้น คือ ผู้น�า

ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา หากการด�าเนินกิจการนั้นมีผลออกมาดีแล้ว จะได้รับรางวัลเป็น

สิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นการจัดการความขัดแย้งในองค์กรได้ด้วย

 	 2.	รูปแบบลักษณะภาวะผู้น�าที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในการบริหารธุรกิจน�าเที่ยว

              ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จเชิงประกอบการของธุรกิจน�าเที่ยวด้าน
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ความสามารถในการสร้างความเจรญิเติบโต (Growth) เนือ่งจากผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยเหน็ว่าเป็นเรือ่งส�าคญั

ที่จะสร้างรายได้ให้แก่กิจการเพิ่มมากขึ้น

        ด้านความส�าเรจ็ในการประกอบการธรุกจิน�าเทีย่วเชงิความมชีือ่เสียงในชมุชน (Community Reputation) 

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยเล็งเห็นความส�าคัญในการมีส่วนร่วมต่อชุมชน 

              ด้านผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินของกิจการ รวมทั้งมี

การวางแผนการลงทนุให้แก่กจิการของตนอย่างต่อเนือ่ง  ด้านผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยมหีลายๆ คนมองเหน็ว่า

ความส�าเรจ็ทางด้านการเงินของตนเองอยูใ่นระดบักลาง เนือ่งจากเรือ่งการบรหิารการเงนิมคีวามเกีย่วข้องกบัสภาวะ

แวดล้อมภายนอกที่ควบคุมไม่ได้

        ในด้านความมชีือ่เสยีงของธรุกจิในอตุสาหกรรม (Industry Reputation) ผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่

ก็ให้ความส�าคัญในส่วนนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับความมีช่ือเสียง

ของธุรกจิในสายตาของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วรายอืน่ๆ ในตลาดซึง่สอดคล้องกบัแนวความคดิของชาวญีปุ่น่ทีต้่องการ

พฒันาตนเองและองค์กรให้ไปสูค่วามเป็นเลศิอย่างสม�า่เสมอ ส่วนผู้บริหารธุรกจิน�าเทีย่วชาวไทยไม่ได้เหน็ความส�าคญั

ในด้านความมีชื่อเสียงของธุรกิจในอุตสาหกรรมเท่าที่ควร 

อภิปรายผลการวิจัย

  จากผลการศึกษาทางด้านการสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) พบว่า อทิธพิลทางด้านวฒันธรรมประจ�า

ชาติมีผลต่อรูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากในการบริหารงานของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยนั้นผู้บริหารฯ ได้น�าอิทธิพลด้านวัฒนธรรมประจ�าชาติ

ต่างๆ มาร่วมในการบรหิารกจิการของตนโดยทัง้ทีท่ราบหรอืไม่ทราบกต็ามดงัจะแบ่งเป็นสองหวัข้อโดยแบ่งตามกลุม่

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว ดังนี้

 	 1.	อทิธพิลของวฒันธรรมประจ�าชาตทิีม่ผีลกระทบต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทย

และชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีผลถึงความส�าเร็จทางด้านการบริหาร

	 	 			1.1	ความสอดคล้องของวัฒนธรรมประจ�าชาติที่มีผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว

ชาวไทยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร 

                     การบริหารธุรกิจโดยมีกระบวนการในการสร้างกฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานยืดถือเป็น

ข้อปฏิบัติ โดยมีการควบคุมและกวดขันพนักงาน หากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จส้ินตามเป้าหมาย ก็จะมี

การให้รางวลัและสนิน�า้ใจหรอืค�าชมเพ่ือเป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่พนกังาน ผลดงักล่าวมคีวามสอดคล้อง

กับค่ามิติทางวัฒนธรรมของ (Hofstede, 1983a) ด้านที่ 6 คือ วัฒนธรรมทางด้านการหน่วงเหนี่ยว - การผ่อนผัน 

(Indulgence Vs.  Restraint) กล่าวคือ การบริหารธุรกิจใดๆ ก็ตาม หากมีการตั้งค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม กฎ

ระเบียบ ข้อบังคับ ส�าหรับการด�าเนินชีวิตตามระเบียบสังคม จารีตประเพณีสูง นั้น ย่อมหมายถึง มีระดับค่าการ

หน่วงเหนี่ยวผ่อนผันสูงเช่นกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษากลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวทั้งสองกลุ่ม พบว่า

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยมีความแตกต่างในการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ ผู้บริหารธุรกิจชาวไทยจะมีการ

ประนีประนอม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลและวัฒนธรรมของ
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คนไทยทีไ่ม่นยิมใช้ความรนุแรง ตรงกบักบัการศกึษาเรือ่งลกัษณะการท�างานของคนไทย ของไพศาล ไกรสทิธิ ์(2535) 

ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะทีส่่งเสรมิการบรหิารงานทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็ในการบรหิาร คอื ความสภุาพอ่อนน้อม ความเหน็ใจ

และความเข้าใจซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวกลุ่มนี้ที่เล็งเห็นว่า ลูกจ้างก็เหมือน

คนในครอบครวัเดยีวกนั ผูบ้รหิารจะต้องปฏบิตัตินอย่างเป็นกนัเอง เน้นความประนปีระนอมในการบริหารทรัพยากรบคุคล 

เพราะจะท�าให้สามารถมองเห็นปัญหาในการท�างานของลูกจ้างอย่างชัดเจนและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

ว่องไว ส�าหรับผลทางด้านรปูแบบภาวะผูน้�าของผู้บริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยมลัีกษณะเป็นรูปแบบภาวะความเป็น

ผูน้�าการแลกเปลีย่น (Transactional Leadership) ซึง่ตรงกบังานวจิยั Antonakis ; Avolio & Silvasubrmaniam (2003) 

ทีก่ล่าวว่า ขัน้ตอนแลกเปลี่ยนที่ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จของงาน หรือหน้าที่ตามสัญญา และมักแสดงออกในลักษณะ

ของการติดตามผล และการควบคุมผลลัพธ์ที่ตามมา ถึงแม้ว่าผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยจะมีรูปแบบภาวะผู้น�า

ในรปูแบบเดยีวกนักบักลุม่ผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ ทว่าในความเหมอืนนัน้กลบัมคีวามแตกต่างในนยัส�าคญั 

คือ แม้ว่ากลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวจะมีการบริหารทรัพยากรบบุคคลโดยการใช้ค�าสั่งและระเบียบข้อบังคับเพื่อ

น�าไปสู่รูปแบบการปฏิบัติตนของลูกจ้างในการให้บริการลูกค้า  หากในรูปแบบการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลของ

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยนั้นยังมีลักษณะหลวม (Loose Human Resource Management) กล่าวคือกลุ่ม

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยมองว่าลูกจ้างเป็นเสมือนคนในครอบครัวที่มีความสนิทสนมกัน หากมีปัญหาในการ

ท�างานเกดิขึน้กส็ามารถด�าเนนิการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ รวมทัง้มกีารใช้ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ  ซึง่ตรง

กบังานวิจัยของ สมุาล ีมาโนชนฤมล (2539)ทีไ่ด้ศกึษาลกัษณะวฒันธรรม สงัคมไทย วฒันธรรมองค์การ และลกัษณะ

ผู้น�าที่มีประสิทธิภาพในธุรกิจสื่อสารของประเทศไทย พบว่า มิติวัฒนธรรมองค์การสอดคล้องกับสังคมไทย โดยให้

ความส�าคัญแก่การใช้อ�านาจ (Power Distance) เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านปัญหาส่วนตัว

ของลูกจ้างได้เช่นกัน

                 ในด้านความสอดคล้องและความแตกต่างในทางด้านมิตทิางด้านวฒันธรรมและทางด้านคณุลักษณะ

ด้านต่างๆ ของผู้น�าส�าหรับกลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยโดยอ้างอิงจากข้อมูล Geert Hofstede และคณะใน

ปี ค.ศ 1967-1973 มคีวามสอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้บริหารธุรกจิน�าเทีย่วชาวไทย ซ่ึงสรุปได้ดงันี้

             1) ระยะห่างระหว่างอ�านาจ (Power of Distance) จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทย 

เหน็ว่า ตนเองมคีวามเหนอืกว่าลกูจ้าง ถงึแม้จะมรีปูแบบการบริหารทรัพยากรบคุคลแบบเน้นความใกล้ชิดสนทิสนมกนั

กต็าม ซ่ึงตรงกบัที ่Hofstede (1983a, 1984) ทีก่ล่าวไว้ว่า กลุม่ประเทศทีม่รีะยะห่างของอ�านาจมาก เช่น ประเทศไทย 

ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่ต้องการมีส่วนร่วมหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรอฟัง

ค�าตัดสินใจและการสั่งการของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น จึงสรุปได้ว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยมีระยะห่างระหว่าง

อ�านาจมาก 

                     2) การหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) จากผลการการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารธรุกจิ

น�าเทีย่วชาวไทย เหน็ว่า ไม่มัน่ใจในสถานการณ์ต่างๆ ทีส่่งผลด้านลบต่อกจิการไม่ว่าจะเป็นการเกดิสนึามใินประเทศ

ญ่ีปุ่น (พ.ศ. 2554) และความไม่มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึง

ภาวะการขาดความเชื่อมั่นของคนไทยต่อสังคม จ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยและการสร้างความ

เช่ือมั่นในตนเองโดยอาศัยปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ส่งผลกระทบต่อกิจการโดยตรงซึ่งสอดคล้องกับที่ 
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Embree (1995) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในระดับสูง ซึ่งจะเห็นจากการ

มีระดับความกังวลด้านความไม่แน่นอนในระดับสูงและพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

             3)  การให้ความส�าคญัต่ออนาคต (Long Term Orientation) การตัง้เป้าหมายในระยะยาว  จากการ

สัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย พบว่า ความแปรปรวนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจมีอิทธิพลทางลบ

ต่อผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย ทัศนคติและรูปแบบในการตัดสินใจเพ่ือการด�าเนินธุรกิจมีความเปล่ียนแปลงไป

จากการที่มีการตั้งเป้าหมายในระยะกลาง (1 ปี) ลดลงตามความผันแปรทางด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ  การด�าเนิน

ธุรกจิเป็นการตัง้เป้าหมายในระยะสัน้ ซึง่ตรงกบัที ่Hofstede (1984)  กล่าวว่า ประเทศไทยมค่ีามติกิารให้ความส�าคญั

ต่ออนาคต (Long Term Orientation) เฉลีย่อยูใ่นระดบักลาง แสดงว่าประเทศไทยมมีติกิารให้ความส�าคญัต่ออนาคต

และปัจจุบันเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Embree (1995) ได้กล่าวถึงลักษณะเด่นของสังคมไทยในด้านการปรับตัว

ในวัฒนธรรมต่างชาติ กล่าวคือ ในสังคมที่กระบวนการปรับตัวทางด้านวัฒนธรรมจะสร้างสถานการณ์ที่แปลกแยก

ทางวัฒนธรรมได้น้อยสังคมไทยให้ความส�าคัญต่อทั้งปัจจุบัน (การเข้ามาซ่ึงวัฒนธรรมภายนอกจากต่างชาติ) และ

อนาคต (การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมไทยสู่ลูกหลาน) อย่างเท่าเทียมกัน

                        4) ความเป็นปัจเจกนิยม - ความเป็นกลุ่มนิยม (Individualism Vs. Collectivism) พบว่าผู้บริหาร

ธุรกจิน�าเทีย่วชาวไทยมค่ีานยิมในการท�ากจิกรรมต่างๆ ในเชงิการท�างานเป็นกลุม่ และยงัมลีกัษณะทีเ่ป็น “กลุม่นยิม” 

(Collectivism) คือ ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยจะมองความส�าคัญของธุรกิจของตนมากกว่าความสามารถของ

อุตสาหกรรมในการแข่งขันกับธุรกิจน�าเที่ยวของชาวต่างชาติ ซึ่งตรงกับที่ Embree (1995) ที่กล่าวไว้ว่า สาเหตุแห่ง

ความล้มเหลวความเป็นกลุ่มนิยมของคนไทย คือ คนไทยมิได้ยอมรับซึ่งหน้าที่แห่งความจงรักภักดีต่อผู้ที่เป็นหัวหน้า

ซ่ึงมีอ�านาจเหนือกว่า โดยลักษณะความสัมพันธ์แบบเป็นกลุ่มก้อนของชาวไทยมิได้มีการก�าหนดภาระหน้าที่

ความรบัผดิชอบของบคุคลในกลุม่อย่างเคร่งครดั แต่เป็นในลกัษณะของความรบัผดิชอบตามหน้าทีข่องแต่ละบคุคล

อย่างหลวมๆ 

                      5) ความเป็นเพศชาย - ความเป็นเพศหญงิ (Masculinity Vs. Femininity) พบว่าผู้บริหารธุรกจิน�าเทีย่ว

ชาวไทยมีลักษณะการบริหารที่ยืดหยุ่นและมีความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองและลูกจ้าง 

ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยจึงใช้การบริหารธุรกิจแบบความเป็นเพศหญิงมากกว่าความเป็นเพศชาย สอดคล้อง

กบั Hofstede (1984) ทีก่ล่าวว่า มติคิวามเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญงิมผีลต่อการยอมรับพฤตกิรรมของผูน้�า

ที่แสดงออก เช่น ผู้น�าในอุดมคติจะต้องมีลักษณะเป็นเพศชาย เป็นผู้น�าที่มีความก้าวร้าว ดุดัน ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 

จึงจะได้รับการชื่นชมจากผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่พฤติกรรมเช่นนี้ อาจไม่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมที่มีลักษณะ

ความเป็นเพศหญิง เช่นประเทศไทย 

             6) การหน่วงเหนีย่วและการผ่อนผนั (Indulgence Vs. Restraint) พบว่า ผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทย 

มีการบริหารธุรกิจโดยมีกระบวนการในการสร้างกฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานยืดถือเป็นข้อปฏิบัติ โดย

มีการควบคุมและกวดขันพนักงาน หากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย จะมีการให้รางวัลและ

สินน�้าใจหรือค�าชมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน ซึ่งตรงกับที่ Embree (1995) ที่ได้สังเกต

พฤติกรรมของบุคคลในสังคมไทยในการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมไว้ว่า หากสังคมใดมีโครงสร้างทางสังคม

ที่มีความใกล้ชิดต่อกัน ผู้คนจะมีพฤติกรรมในการยึดถือหลักปฏิบัติของสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อน�ามาใช้ในการอยู่
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ร่วมกันในสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สมาชิกของสังคมไทยจะสอดคล้องกับค่านิยมทางด้านการผ่อนผัน 

(Indulgence) เนื่องจากในสังคมไทยไม่ได้มีข้อก�าหนดที่ตายตัวในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมอย่างชัดเจน

      1.2	ความสอดคล้องของวัฒนธรรมประจ�าชาติที่มีผลต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว

ชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหาร 

                     จากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น พบว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น 

มีรูปแบบการบริหารโดยใช้อิทธิพลและวัฒนธรรมประจ�าชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากการบริหารธุรกิจโดยมีกระบวนการใน

การสร้างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานยืดถือเป็นข้อปฏิบัติ โดยมีการควบคุมและกวดขันพนักงาน หาก

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย ก็จะมีการให้รางวัลและสินน�้าใจหรือค�าชมเพื่อเป็นการสร้าง

ขวญัและก�าลงัใจให้แก่พนกังาน ผลดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัค่ามติทิางวฒันธรรมของ (Hofstede, 1983a) ด้าน

ที่ 6 คือวัฒนธรรมด้านการหน่วงเหนี่ยว - การผ่อนผัน (Indulgence vs. Restraint) กล่าวคือ การบริหารธุรกิจใดๆ 

ก็ตาม ซึ่งหากมีการตั้งค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส�าหรับการด�าเนินชีวิตตามระเบียบสังคม 

จารตีประเพณีสงูย่อมหมายถงึการมรีะดับค่าการหน่วงเหนีย่วผ่อนผนัสงูเช่นกนั ซึง่สอดคล้องกบัที ่กนกกร ธรรมโภคนิ 

(2548) ทีศ่กึษาวฒันธรรมองค์กรทีม่ผีลต่อการจดัการและการใช้พืน้ทีส่�านกังาน พบว่า ญีปุ่น่จะมรีปูแบบความสมัพนัธ์

ในองค์กรเป็นแบบครอบครัวเดียวกนั มีการควบคุมดูแลในขณะท�างานอย่างใกล้ชิด มีการตัดสินใจเปน็กลุ่ม  ขัน้ตอน

ในการด�าเนนิการจะช้า  การประเมนิผลงานจะดูทีภ่าพรวมหรือผลงานของกลุ่มเป็นหลักและระหว่างท�างานจะมีหยดุพกั

เป็นเวลาแน่นอน ส่วนความสมัพันธ์เชงิอ�านาจระหว่างผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่กบัลกูจ้างชาวไทย คอื (นายจ้าง

และลกูจ้าง) ตรงกบัที ่Swierczek & Onishi (2003) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาวฒันธรรมทางธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัผูบ้ริหารธรุกจิ

ชาวญ่ีปุ่นและพนักงานชาวไทยในการเข้ามาบริหารและด�าเนินกิจการในประเทศไทย โดยที่ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว

ชาวญ่ีปุ่นจะเหน็ว่า “เวลางานคือเวลาแห่งการท�างาน นอกเวลางานคอืเวลาแห่งการพกัผ่อน” ทกุส่ิงทีท่ัง้ผู้บริหารธรุกจิ

น�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นและลูกจ้างจะต้องท�าในช่วงเวลางานไม่ว่าจะกี่ชั่วโมงก็ตาม ก็คือสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาระงานที่

แต่ละบุคคลก�าลังดูแลอยู่รวมทั้งการพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในภาระงานของตนเพิ่มเติมอยู่สม�่าเสมอ รวมทั้งจะเป็น

สิง่ทีด่ยีิง่ขึน้หากผูป้ฏบิตังิานทกุระดบัสามารถน�าเสนอในสิง่ทีจ่ะท�าให้องค์กรมคีวามก้าวหน้าเพิม่ยิง่ขึน้โดยไม่จ�ากดั

ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่หรือต�าแหน่งงานของตนเท่านั้น

                         ในด้านความสอดคล้องและความแตกต่างในมติด้ิานวฒันธรรมและด้านคณุลกัษณะด้านต่างๆ ของ

ผู้น�า ส�าหรับกลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจากข้อมูล Geert Hofstede (1983a) ซึ่งส�ารวจข้อมูลใน

ปี ค.ศ. 1967 - 1973 มีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น ดังนี้

                         1) ระยะห่างระหว่างอ�านาจ (Power of Distance) พบว่า ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมของผู้บริหาร

ธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นกับลูกจ้างชาวไทย คือ รูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากผู้บริหาร

ธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นมองว่าการปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมในเวลาท�างาน ลูกจ้างไม่ควรท�าส่ิงใดที่นอกเหนือจาก

หน้าที่การงานของตนในเวลางาน โดยผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับที่ Hofstede (1983a, 1984) ที่กล่าวไว้ว่า ประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงเป็น

ประเทศที่มีระยะห่างของอ�านาจน้อย ผู้น�าจะเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้น�าใน

การปฏบิตังิาน ซ่ึงประเทศทีม่รีะยะห่างของอ�านาจน้อย โดยทีผู้่น�าและผู้ตามจะปฏบิตัติามอ�านาจตดัสินใจเป็นวงกว้าง

มากกว่าประเทศที่มีระยะห่างของอ�านาจมาก 
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                     2)  การหลกีเลีย่งความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) พบว่า หน่วยงานภาครัฐหรือพนกังาน

ของรฐัในประเทศญีปุ่น่จะให้บรกิารอย่างเตม็ทีซ่ึง่พนกังานหรอืเจ้าหน้าทีเ่หล่านีม้องว่า พวกเขาอยูไ่ด้และมเีงนิเดอืน

ก็เพราะภาษีจากประชาชน ดังนั้น พวกเขาต้องตอบแทน สอดคล้องกับ Lebra (1986) ที่กล่าวว่า การหลีกเล่ียง

ความไม่แน่นอนของชาวญี่ปุ่นนั้นเกิดจากแรงกดดันจากการที่บุคคลต้องการมีความส�าคัญต่อผู้อ่ืนในกลุ่ม รวมท้ัง

ความต้องการได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้ความส�าคัญต่อการอยู่ร่วมกัน

เป็นกลุ่ม ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นมีพฤติกรรมที่นิยมหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน เพื่อท�าให้ตนเองเป็นที่ยอมรับและต้องการ

ของผู้อื่นในกลุ่มนั่นเอง

                     3) การให้ความส�าคัญต่ออนาคต (Long Term Orientation) พบว่า สถานการณ์ในการประกอบธรุกจิ

น�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2554 มีความแปรปรวนเกินกว่าที่จะด�าเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ

ในระยะกลาง (1 ปี) ได้ จ�าเป็นต้องดูสถานการณ์ในการประกอบธุรกิจน�าเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระยะเวลาใน

การตัง้เป้าหมายระยะยาวของผูป้ระกอบธรุกจิน�าเท่ียวชาวญีปุ่น่ลดลงเหลือเพียงระยะส้ัน (ภายใน 1 ไตรมาส หรือ 4 เดือน) 

เท่านัน้ สอดคลอ้งกบัที่ Hofstede (1984)  ทีก่ลา่วว่า สังคมของชาวญีปุ่น่เป็นสังคมทีใ่หค้วามส�าคญัของผลลัพธ์หรือ

เป้าหมายระยะยาวในการท�างานร่วมกันของบุคคลในสังคมมากกว่าที่จะมองถึงเป้าหมายในระยะส้ัน หากแต่

สถานการณ์ในการประกอบธรุกจิมคีวามแปรปรวนเกนิกว่าทีจ่ะควบคมุได้ การด�าเนนิธรุกจิของชาวญีปุ่น่จงึระมดัระวงัมาก 

โดยจะเน้นคณุลกัษณะส�าคญัของบคุคลทีจ่ะร่วมงานด้วย  ยกตวัอย่างเช่น ความซือ่สตัย์  ความอดทน  ความมธัยสัถ์  

และขี้เกรงใจ เป็นต้น

             4) ความเป็นปัจเจกนิยม - ความเป็นกลุ่มนิยม (Individualism Vs. Collectivism) พบว่า ผู้บริหาร

ธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น ยังคงมีลักษณะที่เป็น “กลุ่มนิยม” (Collectivism) ค่อนไปปัจเจกนิยมเล็กน้อย  กล่าวคือ การ

ด�าเนินธุรกิจ ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีค่านิยมในการท�ากิจกรรมต่างๆ ในเชิงกลุ่ม ทั้งในการด�าเนินชีวิตและ

การด�าเนินธุรกิจ  ชุมชนรอบข้างเป็นผู้ที่มีความส�าคัญในการส่งเสริมให้กิจการเป็นที่ยอมรับและมีความแข็งแกร่งได้ 

สอดคล้องกนัที ่Hofstede (1980) ทีก่ล่าวไว้ว่าประเทศญีปุ่น่ทีเ่ป็นประเทศทีม่ลีกัษณะสงัคมแบบปัจเจกนยิมต�า่หรอื

เป็นกลุ่มก้อน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจึงมีลักษณะอิงกลุ่ม 

             5) ความเป็นเพศชาย - ความเป็นเพศหญงิ (Masculinity Vs. Femininity) พบว่าผู้บริหารธุรกจิน�าเทีย่ว

ชาวญี่ปุ่นจะเข้มงวด และใช้กฏเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับในการด�าเนินชีวิตรวมทั้งในการด�าเนินธุรกิจน�าเที่ยวใน

ประเทศไทย หากระดับความเป็นเพศชาย (Masculinity) ทีล่ดลงนัน้เป็นสาเหตมุาจากการปรบัตวัให้เข้ากบัวฒันธรรม

และค่านิยมต่างๆ ของชาวไทย ที่มีความเป็นเพศหญิง (Femininity) ตรงกับที่ Hofstede กล่าวไว้ว่า ในสังคมที่เน้น

ความเป็นชาย (Masculinity) เช่น ประเทศญี่ปุ่น ผู้น�าในอุดมคติจะต้องมีลักษณะของความเป็นชาย กล่าวคือ เป็น

ผู้น�าที่มีความก้าวร้าวดุดัน ตัดสินใจอย่างรวดเร็วจึงจะได้รับความช่ืนชมจากผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะที่พฤติกรรม

เช่นนี้อาจไม่เป็นที่ยอมรับในวัฒนธรรมที่มีลักษณะ ความเป็นหญิง (Masculinity) เช่น ประเทศไทย

             6) การหน่วงเหนี่ยวและการผ่อนผัน (Indulgence Vs. Restraint) พบว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยว

ชาวญี่ปุ่น มีการบริหารธุรกิจโดยมีกระบวนการในการสร้างกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้พนักงานยืดถือเป็น

ข้อปฏิบัติ โดยมีการควบคุมและกวดขันพนักงาน หากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จส้ินตามเป้าหมาย ก็จะมี

การให้รางวัลและสินน�้าใจหรือค�าชมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน ซึ่งตรงกับที่ Lebra (1986) ที่
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กล่าวไว้ว่า ชาวญีปุ่น่จงึมแีนวโน้มทีจ่ะมค่ีานยิมทีส่อดคล้องกบัลักษณะค่านยิมการหน่วงเหนีย่ว (Restraint) เนือ่งจาก

ชาวญีปุ่น่ให้ความส�าคัญต่อการประพฤติตามข้อบงัคบัและกฎระเบยีบทางสังคมมากกว่าทีจ่ะใช้ความต้องการส่วนตน

ในการด�าเนินชีวิต

             กล่าวโดยสรปุ จากความสอดคล้องและความแตกต่างในมติทิางด้านวฒันธรรมและด้านคณุลกัษณะ

ด้านต่างๆ ของผู้น�าส�าหรับกลุ่มผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นโดยอ้างอิงจากข้อมูล Geert Hofstede 

และคณะในปี ค.ศ 1967-1973  ของวฒันธรรมประจ�าชาตทิีม่ผีลต่อภาวะผู้บริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยและชาวญีปุ่น่

ในประเทศไทยที่มีผลต่อความส�าเร็จในการบริหารธุรกิจมีความแตกต่างกันอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการบริหาร

ทรพัยากรบคุคล (Human Resource Management) ความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจ (Power Relation) กระทัง่มติทิางด้าน

วฒันธรรม (Hofstede’s Cultural Dimensions) และคณุลักษณะต่างๆ ด้านความมีภาวะผู้น�า (Leadership Qualities) 

ของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวสองกลุ่มส�าคัญนี้สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในธุรกิจประเภทเดียวกัน หรือแม้

จะมีลูกค้านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นลูกค้าหลักกลุ่มเดียวกัน อิทธิพลประจ�าชาติมีผลกระทบต่อทั้งค่านิยมในการ

บริหารธุรกิจน�าเที่ยว รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการบริหารธุรกิจน�าเที่ยวด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารทรัพยากร

บุคคลก็มีความแตกต่างกัน รูปแบบในการควบคุมการให้บริการลูกค้า หรือแม้แต่กระทั่งการวางแผนกิจการในด้าน

ต่างๆ จึงสามารถสรุปได้ว่าอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมประจ�าชาติไม่ว่าไทยหรือญี่ปุ่นก็ดีมีผลต่อภาวะผู้น�าของ

นักธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

 	 2.	รูปแบบลักษณะภาวะผู้น�าที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่เน้นการ

จัดการน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ	และผู้บริหารธุรกิจ	น�าเที่ยวชาวญ่ีปุ่นที่

เน้นการน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย

	 	 	 	 2.1	 รูปภาวะผู้น�าผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของธุรกิจน�าเที่ยวใน

ประเทศไทย พบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยมีคุณลักษณะของภาวะผู้น�าที่มีการปรับตัวตาม

สถานการณ์ (Situation Oriented) ซึ่งมิได้มีคุณลักษณะยึดมั่นในอุดมคติ (Ideologically-Oriented) และการยึดมั่น

ในระบบ (System-Oriented) แต่อย่างใด ฉะน้ัน จึงกล่าวได้ว่า ผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทยเป็นผู้ที่มีค่านิยม

การเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ (Decision – Shifting) ซึง่ค่านยิมในการท�างานทีผู่ว้จิยัได้ท�าการสรปุจากค่านยิม

และวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารธุรกิจชาวไทย จึงมีสอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้น�าการแลกเปลี่ยน 

(Transactional Leadership) ของ Avolio (1999) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้น�าสามารถพัฒนาได้ และการที่จะพัฒนาภาวะ

ผูน้�าแบบสมบรูณ์ได้นัน้ ต้องน�าความคิดภาวะผูน้�าแบบแลกเปล่ียนกบัแนวความคดิภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนแปลงสภาพ

มาผสมผสานกนั โดยพัฒนาจากภาวะผูน้�าแบบแลกเปล่ียนไปสู่ภาวะผู้น�าแบบเปล่ียนสภาพ  ซ่ึงจะมีความแตกต่างกนั

ทางด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล คือ ผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวไทยจะมกีารประนปีระนอม มคีวามอ่อนน้อมถ่อมตน 

เพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลและวัฒนธรรมของคนไทยที่ไม่นิยมใช้ความรุนแรง

                      ดังนั้นรูปแบบภาวะผู้น�าในการบริหารของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวไทย จึงเป็นรูปแบบการบริหาร

แบบยืดหยุ่น (Flexible Management) หรือสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ (Decision - Shifting) จึงไม่ได้

มีการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ตายตัวเพ่ือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงมีความ
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สอดคล้องกับรูปแบบระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ของ Komin (1990) ที่ท�าการศึกษารูปแบบอุปถัมภ์ของ

ผู้บริหารธุรกิจชาวไทย

     		2.2	รูปภาวะผูน้�าของผู้บริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ทีน่�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของธรุกจิน�าเทีย่วใน

ประเทศไทย  พบว่า รปูแบบภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่มคีณุลกัษณะของผูน้�าแบบสานประโยชน์ 

คือ การกระตุ้นให้ผู้ใต้การบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ผู้น�าต้องการแล้วได้รับรางวัลเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน   ซึ่งค่านิยม

ในการท�างานที่ผู้วิจัยสรุปจากค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความ

สอดคล้องกบัรปูแบบภาวะผูน้�าแบบสานประโยชน์ของ Burns (1978) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะผูน้�าแบบสานประโยชน์นัน้ 

คือ ผู้น�าที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา หากการด�าเนินกิจการนั้นมีผลออกมาดีแล้ว จะได้รับ

รางวัลเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งมีความเหมาะสมและจัดการความขัดแย้งในองค์กรได้ด้วย ในขณะที่ผู้บริหารธุรกิจ

น�าเที่ยวชาวญี่ปุ่น ใช้กฎเกณฑ์  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ มาเป็นกรอบเพื่อให้พนักงานด�าเนินการตามมาตรฐาน

และแนวทางการให้บริการอย่างเคร่งครัด

             ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นรูปแบบภาวะ

ผูน้�าการบรหิารธรุกจิแบบสานประโยชน์ คอื การกระตุน้ให้ผูใ้ต้การบงัคบับญัชาปฏบิตังิานตามทีผู่น้�าต้องการแล้วได้

รบัรางวลัเป็นสิง่แลกเปลีย่น ซึง่เป็นค่านยิมในการท�างานทีผู่บ้ริหารธรุกจิน�าเทีย่วชาวญีปุ่น่ เน้นสร้างประสทิธภิาพใน

การบริหารงานของพนักงาน (Efficiency Oriented Patronage) และให้ความส�าคัญในการอบรมและจัดกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเพื่อที่จะได้มีความสามารถด�าเนินงานตาม

เป้าหมายที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นก�าหนดและวางแผนไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบระบบอุปถัมภ์ของ Drucker (1971) 

ที่ท�าการศึกษารูปแบบอุปถัมภ์ของผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่น

             จากการศึกษารูปแบบภาวะผู้น�าที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของผู้บริหารธุรกิจน�าเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวญี่ปุ่นที่เน้นการน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ถึงแม้ว่าผู้บริหารทั้งสองกลุ่มจะใช้

รูปแบบการบริหารที่แตกต่างกันในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  คือ ผู้บริหารธุรกิจชาวไทยที่ใช้รูปแบบภาวะผู้น�า

แบบปรับตัวตามสถานการณ์ (Situation Oriented) และผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ใช้รูปแบบภาวะผู้น�าแบบสาน

ประโยชน์ ในการบริหารธุรกิจน�าเที่ยวเพื่อให้ธุรกิจประสบผลส�าเร็จ แต่ผู้บริหารทั้งสองกลุ่มยังคงเน้นคุณลักษณะ

ภาวะผู้น�าที่เน้นประสิทธิภาพในการท�างาน (Effectiveness)
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บทคัดย่อ

  การศกึษาวิจยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือสร้างตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการ

บ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จาก

แหล่งที่มาขององค์ความรู้เป็นข้อสรุป โดยใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Method) ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การคดัเลอืกตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการ

ธุรกจิโครงการบ้านจดัสรรทีม่าจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องเพือ่รวบรวมตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโครงการ

บ้านจดัสรร  ประกอบการร่างชดุตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร  อ�าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เพ่ือน�าไปเป็นกรอบหรอืเป็นแนวทางระหว่างการวจัิย  2) การคดัเลือกตวัช้ีวดัความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรโดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั ในส่วนของการได้มาของผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั 

ผูวิ้จัยได้ท�าการเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร 

ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูค้า ผูน้�าชมุชน  3) การถ่วงน�า้หนกัองค์ประกอบและตวัช้ีวดั โดยให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคญัจัดเรียงล�าดบั

ความส�าคญัขององค์ประกอบและตวัชีว้ดั เพ่ือน�าไปถ่วงน�า้หนกั องค์ประกอบและตวัชีว้ดั  4) การสร้างเกณฑ์ประเมนิ

ตัวช้ีวัด ผู้วิจัยได้พิจารณาการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดจากชนิดของตัวชี้วัด คือ ปัจจัยน�าเข้า 

กระบวนการ และผลผลติ โดยอาศัยหลกัการทีส่อดคล้องกบัการสร้างการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการ

ท�างาน (PDCA) ระดับความพึงพอใจ และจ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง และ 5) การทดสอบใช้ตัวชี้วัดความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้าน
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จัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง โดยตั้งข้อสังเกตจุดเด่น จุดด้อย และผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นหลังจากการทดสอบ

ใช้ตัวชี้วัด

  ผลการศกึษาวจิยั พบว่า องค์ประกอบและตวัชีว้ดัความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธรุกจิโครงการ

บ้านจดัสรร :กรณศีกึษา อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชียงราย สามารถจ�าแนกออกเป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ประกอบด้วย 

25 ตวัชีว้ดั และผลจากการทดสอบใช้ตัวชีว้ดั พบว่า ตวัช้ีวดัแต่ละตวัมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบัการด�าเนนิธุรกจิโครงการ 

บ้านจัดสรร สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และสังคมได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้อง

กบัคณุลกัษณะของตวัชีว้ดัทีด่แีละมคีวามเหมาะสม ซึง่ถอืได้ว่าสามารถน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการวดัความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรได้

  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร ควรน�าตัวชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผู้ประกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย 

จงัหวดัเชยีงรายไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิ เพือ่ส่งเสริมและพฒันาความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคต่อไป

ค�าส�าคัญ

  การสร้างตัวชี้วัด  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร

 

Abstract

  This study aims to postulate corporate social responsibility Key Performance Indicators (KPIs) for real 

estate developers in Muang District, Chiang Rai Province. Both quantitative and qualitative approaches 

are used for data elicitation. The study comprises of five phases: 1) KPIs selection from literature reviews 

for drafting indicators for corporate social responsibility of developers in housing real estate business 

Mueang Chiang Rai district, Chiang Rai province, 2) KPIs selection by key informants, in case of key 

informants came by purposive sampling; developers in housing real estate business, executive, officer, 

customer and community leader  3) KPIs weighting by key informants with ranking indicators  4) evaluation 

criteria postulation by relating type of indicators; input process output which match participation, participatory 

process, PDCA, satisfaction ranking and output, and 4) KPIs testing with a real estate developer. Results 

show that there are 6 components with 25 KPIs for corporate social responsibility (CSR) for real estate 

developers and each indicator relates with housing real estate business, relating requirement of officer, 

community, customer and society, and relating with good characteristic.

  It is suggested that both government and private sectors who run housing real estate should 

employ this KPIs for the evaluation of their CSR projects. These KPIs would help develop the developers’ 

CSR so that the CSR projects could be done upon the highest benefit for the consumer.
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บทน�า

  จากโครงการผังภาคเหนือปี พ.ศ. 2600 โดยกระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันพื้นที่ภาคเหนือมี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ด้านการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านใน

กลุ่มอินโดจีนและกลุ่มอนุภูมิภาค เนื่องจากความได้เปรียบเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และบทบาทการเป็นผู้น�าทาง

เศรษฐกจิและสงัคมกบัประเทศเพ่ือนบ้านทีมุ่ง่ให้ภาคเหนอืเป็นศนูย์กลางของอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงทีเ่ชือ่มโยงไทย 

พม่า ลาว จีนตอนใต้ โดยกลุม่จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน ได้แก่ จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวัด

ล�าพูน และจังหวัดล�าปาง ที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าและการคมนาคมตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North - South 

Corridor) ต่อเนือ่งถงึเขตเศรษฐกจิตะวันตก-ตะวนัออก (East - West Corridor) ทีจั่งหวดัพษิณโุลก ทีส่ามารถเช่ือมโยง

การค้าและการคมนาคมระหว่างภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมถึงการ

เชือ่มโยงการค้าการลงทนุระหว่างประเทศของพม่า - ไทย - ลาว - เวยีดนาม ซ่ึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2600 ทางกรมโยธาธิการ

และผังเมืองก�าหนดให้จังหวัดเชียงราย อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีความส�าคัญล�าดับ 2 ของการพัฒนาเมืองและชนบทใน

ภาคเหนือ ให้เป็นกลุ่มเมืองที่มีบทบาทด้านการค้าชายแดน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลาง

คมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง และมีเส้นทางการเชื่อมต่อกับประเทศอื่น ๆ แม้ว่าจังหวัด

เชียงรายจะอยู่ในกลุ่มจังหวัดความส�าคัญล�าดับ 2 ของการพัฒนาเมืองและชนบทในภาคเหนือ แต่จังหวัดเชียงรายก็

เป็นจังหวัดที่มีบทบาทส�าคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยศักยภาพในทุก ๆ ด้าน (กรมโยธาธิการและ

ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, 2549) 

  จงัหวดัเชยีงรายมพ้ืีนทีก่ารก่อสร้างในเขตเทศบาลเมอืงขยายตวัสูงข้ึน โดยเฉพาะพืน้ทีก่ารก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยั 

ในปี พ.ศ. 2527 มจี�านวน 19,359 ตารางเมตร ส่วนในป ีพ.ศ. 2531 เพิม่เป็น 30,710 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2532  

เพิม่มากขึน้ถงึ 64,237 ตารางเมตร ในขณะเดยีวกบัพืน้ทีก่่อสร้างเชงิพาณชิยกรรม ในปี พ.ศ. 2527 มจี�านวน 25,256 

ตารางเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 เพิ่มขึ้นเป็น 49,245 ตารางเมตร และในปี พ.ศ. 2532 เพิ่มมากขึ้นถึง 44,840 

ตารางเมตร ซึง่นบัว่าเป็นการเพ่ิมมากเป็นอันดับสองของภาคเหนอืรองจากจังหวดัเชียงใหม่ (ขวญัพฒัน์ ธรรมพทัธ์ธีรา, 

2554) 

  ในส่วนของธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการโครงการบ้านจดัสรรทัง้จาก

ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และจากส่วนกลางเข้ามาพัฒนาจึงท�าให้เกิดโครงการบ้านจัดสรร จ�านวนหลายโครงการ 

จากการยื่นขออนุญาตจัดสรรช่วงปี พ.ศ. 2535 - 2555 มีการขออนุญาตจัดสรรทั้งหมดจ�านวน 41 โครงการ โดยใน

ช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2555 มีโครงการยื่นขออนุญาตจัดสรร จ�านวน 14 โครงการ และยังมีโครงการบ้านจัดสรรที่อยู่

ระหว่างขั้นตอนการด�าเนินการขออนุญาตจัดสรร จ�านวน 3 โครงการ (ส�านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย, 2555) จะเห็น

ได้ว่าจังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นเมืองที่ก�าลังเจริญเติบโต และสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของเมือง คือ

การขยายตัวของที่พักอาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรเป็นธุรกิจที่มีบทบาทส�าคัญในการรองรับ

ความเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดขึ้น
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  ปัจจบุนัมผีูป้ระกอบการโครงการบ้านจดัสรรทัง้จากผูป้ระกอบการในท้องถิน่และจากส่วนกลางเข้ามาพฒันา

จงึท�าให้เกดิโครงการบ้านจดัสรรขึน้จ�านวนหลายโครงการ ซึง่การขยายตวัและบทบาทส�าคญัของธรุกจิโครงการบ้าน

จัดสรรที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว จ�าเป็นต้องควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรเป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชน มีส่วนในการสร้างชุมชนให้น่าอยู่อาศัยโดยตรง เป็นการใช้พื้นที่ร่วมกับชุมชน การด�าเนินธุรกิจ

โครงการบ้านจดัสรรเป็นการเชือ่มโยงกบัสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม รวมไปถงึลกูค้า และพนกังาน โดยอาศยัแนวคดิ

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวทางในการแสดงความใส่ใจและรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวพันกับองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร เช่น  ความรับผิดชอบด้านพนักงาน ด้านลูกค้า ด้านชุมชน ด้าน

สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เป็นต้น

  โดยแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม เริม่ต้นจากการประชุมสุดยอดระดบัโลกด้านส่ิงแวดล้อม (Earth Summit) 

ในปี พ.ศ. 2535 และถูกประกาศเป็น “การพฒันาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development) ที่ต้องค�านึงถึงปัญหาสังคม

และสิง่แวดล้อมนอกเหนอืจากการค�านงึถงึผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิเพยีงด้านเดยีว ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 นายโคฟี อนันนั 

(Kofi Annan) เลขาธิการสหประชาชาติในเวลานั้น ได้ออกมาเรียกร้องให้องค์กรธุรกิจและกิจการต่างๆ ทั่วโลก

แสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Good Global Citizenship) พร้อมทั้งประกาศ “The UN Global Compact” 

เพื่อใช้เป็นกรอบด�าเนินการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส�าหรับองค์กรธุรกิจ และในปี พ.ศ. 2545 มีการประชุม World 

Economic Forum ณ เมอืงดาวอส ประเทศสวติเซอร์แลนด์  ทีป่ระชมุได้มมีต ิ “Joint CEO Statement” ยอมรบัคณุค่า

และความส�าคัญของความรบัผิดชอบต่อสังคมโดยประกาศจัดตัง้ Global Corporate Citizenship Initiative (GCCI) 

เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการน�าหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนิน

กิจการเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการเองรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและส่ิงแวดล้อม (คณะกรรมการกลุ่มความ

ร่วมมอืทางวชิาการเพือ่พฒันามาตรฐานการเรยีนการสอนและการวจิยัด้านบรหิารธรุกจิแห่งประเทศไทย, 2555, 13-14)

  ประเทศไทยเริ่มใช้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเม่ือมีการก่อต้ังชมรมไทยพัฒน์ เมื่อ

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552 โดยริเริ่มพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และได้เปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็น

สถาบนัไทยพฒัน์ เมือ่วนัที ่18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเพิม่ภารกจิในการขับเคล่ือนเครือข่ายธุรกจิเพือ่ร่วมรับผิดชอบ

ต่อสงัคม (สนุสิา ประวชิยั และ ผสุด ีรุง่เรอืงผดงุ, 2555) หลงัจากนัน้เป็นต้นมาจงึมกีารรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรธรุกจิ

ต่าง ๆ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขแก่องค์กรธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย 

สังคม สิ่งแวดล้อม ผลจากการรณรงค์ส่งเสริมดังกล่าวส่งผลให้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมถูกน�าไปใช้กันอย่าง

แพร่หลายในวงการธุรกจิและถกูหยบิยกขึ้นมาเป็นประเด็นส�าคัญในการประชาสัมพันธ์เพื่อน�าไปเป็นจุดขายและถกู

ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากข่าวสารการจัดกิจกรรมด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธรุกจิต่าง ๆ  ท่ีรายงานสู่สาธารณชน ซ่ึงสอดคล้องกบัการเกบ็รวบรวมข้อมูลเกีย่วกบั

การท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมกับ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เมื่อปี พ.ศ. 2548 (สุนิสา ประวิชัย และ ผุสดี รุ่งเรืองผดุง, 2555) พบว่าจุดเริ่มต้นหรือ

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 63.33 

เกดิขึน้จากเจตนารมณ์ของประธานกรรมการบรหิารหรือผูก่้อตัง้ ในขณะทีท่�าเพือ่ช่วยพฒันาชือ่เสยีง ภาพลกัษณ์และ

ตราสินค้าขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 53.33 ท�าเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงส�าคัญต่อลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 26.67 ท�าเพื่อลด
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ความเสี่ยงขององค์กร คิดเป็นร้อยละ 23.33 ท�าเพื่อความมั่นคงในสังคม คิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีเพียง ร้อยละ 

6.67 ที่ท�าตามความคาดหวังของชุมชน

  ปัจจุบันหลายองค์กรได้ประกาศว่าตนเองมีการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมหรือมีการด�าเนินการ

ตามแนวคดิความรบัผดิชอบต่อสงัคม แต่ไม่สามารถวดัได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือไม่สามารถวดัผลประเมนิผลได้อย่าง

ชัดเจน ดงันัน้จึงจ�าเป็นต้องการมกีารสร้างตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมส�าหรบัผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้าน

จัดสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นตวัชีว้ดัทีส่ามารถอธบิาย ชีว้ดั และบ่งบอก

ความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ และเพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัด

เชยีงราย ทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของการด�าเนนิธรุกจิโครงการบ้านจัดสรรของจังหวดัเชียงราย และพัฒนาด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางและยังเป็นส่วนหนึ่งใน

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

  เพื่อสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย

วิธีการศึกษา

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่อาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งที่มาขององค์ความรู้เป็นข้อสรุป โดย

ใช้ทั้งวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการสัมภาษณ์

และสอบถามผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตัวชี้วัด แนวคิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การท�างาน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรเพื่อสร้างตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ

  ขัน้ตอนที	่1 การคัดเลอืกตัวชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรทีม่า

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  1. ศึกษาเอกสารเพ่ือรวบรวมเทคนิคการสร้างตัวช้ีวัด รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค�านิยาม 

องค์ประกอบ และแนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเพื่อน�ามาเป็นกรอบแนวทางใน

การศึกษาตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม

  2.  เป็นการรวบรวมตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร เพือ่สร้างร่างชดุตวัชีว้ดัความรับผดิชอบ

ตอ่สังคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย เพือ่น�าไปเป็นเป็นกรอบ

หรือเป็นแนวทางระหว่างการวิจัย

  ขัน้ตอนที	่2 การคดัเลอืกตวัชีว้ดัความรับผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรโดย

ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญั  โดยผูว้จิยัเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้ประกอบการธรุกจิโครงการ

บ้านจัดสรร ผูบ้รหิาร พนกังาน ลกูค้า ผูน้�าชมุชน ซึง่ลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างทีเ่ลอืกเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการ
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วจัิย โดยผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัคดัเลอืกตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรทีม่า

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

สอบถามความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่ดีและมีความเหมาะสม รวมถึงแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อเก็บรวบรวม

ข้อมูล และความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญแต่ละคน โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญสามารถแสดงความคิดเห็นได้

อย่างเต็มที่และอิสระ จากนั้นจึงน�าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลข้อมูล โดยอาศัยหลักการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา 

หรือ IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อหาค่าสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ โดยให้

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 6 คน ตรวจสอบข้อค�าถาม โดยก�าหนดเป็นคะแนนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง -1 ข้อค�าถามที่

มีความตรงตามเนือ้หาจะมค่ีา IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมค่ีา IOC ต�่ากว่า 0.5 จะปรบัปรงุข้อความใหม่ให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ 

  ขั้นตอนที่	 3 การถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบและตัวชี้วัด โดยให้ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจัดเรียงล�าดับความส�าคัญ

ขององค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย ภายหลังจากการประมวลผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เพื่อน�าไปถ่วงน�้าหนัก

องค์ประกอบและตัวชี้วัดต่อไป

  แนวคิดพื้นฐานในการคิดหาค่าถ่วงน�า้หนักองค์ประกอบ คือ การน�าองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด 6 ด้าน มารวมกันให้เป็น

ร้อยละร้อย ซึ่งพบว่าความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องหาค่าถ่วงน�้าหนักของแต่ละ

องค์ประกอบเพื่อที่จะหาว่า แต่ละองค์ประกอบมีความส�าคัญร้อยละเท่าใด  หลังจากได้ค่าถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการ ธรุกจิโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงรายเรียบร้อยแล้ว   

ผู้วิจัยน�าองค์ประกอบ ดังกล่าวมาหาค่าถ่วงน�้าหนักตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ 

  ขั้นตอนที่	 4 การสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ผู้วิจัยได้พิจารณาการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัด

จากชนดิของตวัชีว้ดั คอื ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยอาศัยหลักการทีส่อดคล้องกบัการสร้างการมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการท�างาน (PDCA) ระดบัความพงึพอใจ คอื ความพงึพอใจของลกูค้าด้านการบรกิาร

หลังการขาย และความ พึงพอใจของพนักงาน และจ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง

  ปัจจัยน�าเข้า (Input Indicator) พิจารณาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับปัจจัยน�าเข้า คือ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงวิธีการ

ด�าเนินงานหรือทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ ทรัพยากรการบริหารต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ บุคลากร และวัสดุ

อุปกรณ์ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย นโยบาย มาตรการ หรือแผนงานต่าง ๆ   ในส่วนของกระบวนการ (Process Indicator) 

พจิารณาตวัชีว้ดัทีส่อดคล้องกบักระบวนการ คอื การด�าเนนิการตัง้แต่การเกบ็รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ

และแนวทางแก้ไข จัดล�าดับความส�าคัญ และวางแผนการด�าเนินการ รวมถึงสร้างกลไกเพื่อด�าเนินงานพัฒนา โดย

น�าหลักการกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการท�างาน (PDCA) และในส่วนของผลผลิต (Output Indicators) 

เป็นการวดัผลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการด�าเนนิกจิกรรมของโครงการสิน้สดุ เป็นตวัชีว้ดัประสทิธภิาพเพือ่วดัความสมัพนัธ์

ของทรัพยากรที่ใช้กับผลงานหรือผลผลิตที่ได้รับ โดยน�าหลักการระดับความพึงพอใจ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า

ด้านการบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของพนักงาน และจ�านวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจริง
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 	 ขั้นตอนที่	 5 การทดสอบใช้ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง

ผลการวิจัย

 	 ขัน้ตอนที	่1 ผูว้จิยัได้รวบรวมองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธรุกจิทัว่ไปและ

ธุรกจิโครงการบ้านจดัสรรเข้าด้วยกนั และเพ่ิมด้านการเงนิและงบประมาณอกีหนึง่ด้าน เนือ่งจากทางผูน้�าขององค์กร

จ�าเป็นต้องมีงบประมาณ ที่จัดสรรไว้ที่แยกออกจากงบประมาณการลงทุน ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยเฉพาะ ดังนัน้องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมทีท่างธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร

พึงจะมี จึงมีด้วยกันทั้งสิ้น 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย (1) ด้านการเงินและงบประมาณ  (2) ด้านลูกค้า (3) ด้านพนักงาน 

(4) ด้านชุมชน (5) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านสังคม 

  ขัน้ตอนที	่2 การคดัเลอืกตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรโดย

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ พบว่าสามารถจ�าแนกออกเป็นองค์ประกอบ 6 ด้าน ประกอบด้วย 25 ตัวชี้วัด 

 	 ขั้นตอนที่	3 เป็นการถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ 6 ด้าน และตัวชี้วัด จ�านวน 25 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดใน

ตารางข้างท้าย

องค์ประกอบ

4.90

7.30

4.30

16.50

2.70

4.30

5.40

5.70

6.70

24.80

1.13

2.25

2.57

3.70

4.66

4.99

19.30

1)	ด้านการบริหาร	

				จัดการความรับผิดชอบ

				ต่อสังคมขององค์กร

2)	ด้านพนักงาน

3)	ด้านลูกค้า

(1) มกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการจดัท�านโยบาย/แผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร

(2) มีการด�าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

(3) มีการใช้จ่ายเงินและงบประมาณในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม

รวม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

(2) มีการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

(3) มีการปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

(4) มีโครงการ/กิจกรรมด้านสวัสดิการ

(5) ความพึงพอใจของพนักงาน

รวม

(1) มีการก�าหนดคุณภาพการก่อสร้างบ้าน                                              

(2) มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในโครงการ

(3) มีการด�าเนินการก่อสร้างบ้านอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของลูกค้า

(5) เรื่องร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา

(6) ความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย

รวม

ตัวชี้วัด ค่าน�้าหนัก
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องค์ประกอบ

2.40

4.10

6.51

7.19

20.20

2.30

4.80

3.90

2.70

13.70

0.92

2.14

2.44

5.50

4)	ด้านชุมชน

5)	ด้านสิ่งแวดล้อม

6)	ด้านสังคมและวัฒนธรรม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับชุมชน

(2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

(3) มีการด�าเนินงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน

(4) มีโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน

รวม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนการด�าเนินงานการอนุรักษ์        

     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) มีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(3) มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(4) มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

(1) มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

(2) มีการด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

(3) มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

รวม

ตัวชี้วัด ค่าน�้าหนัก

	 	 ขั้นตอนที่	4	การสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรร อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  1. หลักการสร้างการมีส่วนร่วม มีเกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับ คือ (1) การให้ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทาง

ต่าง ๆ  เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อต่าง ๆ  การจัดนิทรรศการ การติดประกาศและการให้ข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น (2) การรับฟังความคิดเห็น เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส�ารวจความคิดเห็น การจัดเวที

สาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น (2) การเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

วางแผน มีส่วนร่วมในการปฏบิตังิาน หรอืร่วมเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ  เป็นต้น (4) การให้กลุม่ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมส่ีวนร่วม

ในทุกขั้นตอนการตัดสินใจ และมีการด�าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะ

ท�างานเพื่อด�าเนินกิจกรรม (5) การให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นต่าง ๆ 

เปิดโอกาสให้ตัดสินใจในการเลือกกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

       โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับหลักการสร้างการมีส่วนร่วม คือ ตัวชี้วัดที่ 1 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การจดัท�านโยบาย/แผนงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ตวัชีว้ดัที ่4 มกีารส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการพฒันา

ศักยภาพของพนักงาน ตัวชี้วัดที่ 15 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 19 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนการด�าเนินงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดที่ 23 มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท�านโยบาย/แผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อ

สังคม

   2. กระบวนการมส่ีวนร่วม มเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ข้ันตอน คอื (1) การมส่ีวนร่วมในการค้นหาปัญหาและ

สาเหตขุองปัญหา รเิริม่ตดัสนิใจ ก�าหนด ความต้องการ และมส่ีวนร่วมในการจดัล�าดบัความส�าคญัของความต้องการ 
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(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด�าเนินกิจกรรม มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย

และวัตถุประสงค์ ก�าหนดวิธีการและแนวทางการด�าเนินงาน รวมถึงก�าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้ 

(3) การมส่ีวนร่วมในการลงทนุและการปฏิบติังาน หรอืการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานพฒันา โดยการสนบัสนนุทรพัย์ 

วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือการเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงาน เป็นต้น (4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ (5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

      โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการมีส่วนร่วม คือ ตัวชี้วัดที่ 16 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และ

ตัวชี้วัดที่ 21 มีส่วนร่วมกับองค์กรภายนอกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  3. กระบวนการท�างาน (PDCA) มเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ขัน้ตอน คอื (1) การวางแผนการด�าเนนิงาน รวมถงึ

การก�าหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 

(2) การด�าเนินการตามแผน เช่น คณะกรรมการ มีวิธีการด�าเนินการ มีผลการด�าเนินการตามแผน (3) การประเมิน

แผนการด�าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด�าเนินงาน และการประเมินผลของการด�าเนินงานตามแผน (4) การน�า

ผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง (5) การประกาศเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับทราบ

     โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกระบวนการท�างาน (PDCA) คือ ตัวชี้วัดที่ 2 มีการด�าเนินการ ตามแผนการ

ปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ตัวชี้วัดที่ 3 มีการใช้จ่ายเงินและงบประมาณในการท�ากิจกรรมเพื่อ

สังคม ตัวชี้วัดที่ 5 มีการด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 6 มีการปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับ

ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ตัวชี้วัดที่ 9 มีการก�าหนดคุณภาพการก่อสร้างบ้าน ตัวชี้วัดที่ 10 มีการจัดระบบ

สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในโครงการ ตัวชี้วัดที่ 11 มีการด�าเนินการก่อสร้างบ้านอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 12 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของลูกค้า ตัวชี้

วัดที่ 17 มีการด�าเนินงานอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน ตัวชี้วัดที่ 20 มีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และตัวชี้วัดที่ 24 มีการด�าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

   4. ระดบัความพึงพอใจ มเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ระดบั และแบ่งเป็นความพงึพอใจของลูกค้าด้านการบริการ

หลังการขาย และความพึงพอใจของพนักงาน

        ในการสร้างเกณฑ์ประเมนิตวัชีว้ดัความรับผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร 

ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลักษณะตัวช้ีวัดที่เหมาะสมกับชนิดของตัวช้ีวัดประเภทผลผลิต ผู้วิจัยได้

อาศัยความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงประกอบด้วย 

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ด้านการเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ด้านการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน และ

ด้านสวัสดิการ โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับระดับความพึงพอใจ คือ ตัวชี้วัดที่ 8 ความพึงพอใจของพนักงาน

                    ในการสร้างเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร 

ในอ�าเภอเมอืงเชียงราย จงัหวดัเชยีงราย ลกัษณะตวัช้ีวดัทีเ่หมาะสมกบัชนดิของตวัช้ีวดัประเภทผลผลิต ผู้วจัิยได้อาศยั

ความพึงพอใจของพนักงาน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้

บรกิารหลงัการขาย ด้านสิง่อ�านวยความสะดวกในการให้บริการ ด้านพนกังานผูใ้ห้บริการ และด้านการซ่อมแซม โดย

ตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมกบัความพึงพอใจของพนกังาน คอืตวัช้ีวดัที ่14 ความพงึพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย
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  5. จ�านวนผลผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ ในการสร้างเกณฑ์ประเมินตวัช้ีวดัความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ลักษณะตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับชนิดของตัวชี้วัด

ประเภทผลผลิต ผู้วิจัยได้ตัดสินจากจ�านวนผลผลิตที่เกิดข้ึนจริง คือ จ�านวนโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์กร

ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรได้ด�าเนินการจริงตามตัวชี้วัดนั้น ๆ

        โดยตวัชีว้ดัทีเ่หมาะสมกบัจ�านวนผลผลติทีเ่กดิขึน้จรงิ คอื ตวัชีว้ดัที ่7 มโีครงการ/กจิกรรม ด้านสวสัดกิาร 

ตัวชี้วัดที่ 13 เรื่องร้องเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่ 18 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ตัวชี้วัดที่ 22 มี

โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดที่ 25 มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

 	 ขัน้ตอนที	่5 การทดสอบใช้ตัวชีว้ดัความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่างโดยการเลือกพ้ืนที่ศึกษาจึง

เลือกอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง โดยเป็นองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง คือ มีจ�านวน

แปลงย่อยตั้งแต่ 100 - 499 แปลงหรือมีเนื้อที่ต�า่กว่า 19 - 100 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการจดทะเบียนจัดสรรมากที่สุด

ในจังหวัดเชียงราย (ส�านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย, 2555) และเป็นโครงการบ้านจัดสรรที่มีสมาชิกเข้าอยู่อาศัย

ภายในโครงการแล้ว หากตวัชีว้ดันีส้ามารถน�าไปใช้กบัโครงการบ้านจดัสรรขนาดกลางได้ กส็ามารถทีจ่ะน�าไปปรับใช้

ให้เหมาะสมกับโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กและโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ได้ต่อไป

  หลังจากได้ธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ในอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ�านวน 1 แห่ง เพื่อเป็นกรณี

ตัวอย่างในการทดสอบใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้แบ่งผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเพ่ือทดสอบใช้ตัวช้ีวัดออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

(1) ผู้บริหารหรือผู้ที่สามารถให้ข้อมูลหรือสามารถตอบค�าถามในแต่ละตัวชี้วัดได้ (2) กลุ่มพนักงานเพื่อตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงาน (3) กลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง

เพือ่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของลกูค้าด้านการบริการหลังการขาย และ (4) ศนูย์คุม้ครองสิทธผู้ิบริโภคจังหวดั

เชียงราย และส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย เพื่อสอบถามเกี่ยวกับจ�านวนเรื่องร้องเรียน

ของโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่าง

  จากการทดสอบใช้ตัวชี้วัดกับกรณีตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลให้ความร่วมมือในการตอบค�าถาม มี

ความเข้าใจในข้อค�าถามแต่ละข้อ โดยสังเกตจากการตอบค�าถาม สามารถตอบได้อย่างชัดเจน และตอบครบทุก

ข้อค�าถาม พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงรายละเอียดและเพิ่มเติมในประเด็นที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานจาก

เอกสารได้ และบางตัวชีว้ดัทีต้่องการข้อมลูหลกัฐานเอกสารแม้ว่าองค์กรธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรทีเ่ป็นกรณตีวัอย่าง

จะมกีารด�าเนนิการในส่วนของตัวชีวั้ดนัน้ๆ แต่กลบัยงัไม่ได้มกีารด�าเนนิการอย่างเป็นทางการและเป็นลายลกัษณ์อกัษร

  ในส่วนของข้อมลูเอกสารหลกัฐานทีย่งัไม่ได้มกีารจัดท�าเป็นแบบแผนหรือยงัไม่ได้จัดท�าเป็นลายลักษณ์อกัษร 

สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัดนั้นๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจโครงการ

บ้านจัดสรรนั้น ๆ ได้มีการด�าเนินการในตัวชี้วัดนั้นๆ แม้ว่าจะยังไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็น

ทางการ และในส่วนทีต้่องใช้ข้อมลูหลกัฐานและเอกสารต่างๆ จ�านวนมากเพือ่น�ามาเป็นข้อมลูหลกัฐาน ในการใช้ตวัชีวั้ด

ครัง้ต่อไปควรแจ้งข้อมลูหลกัฐานเอกสารทีต้่องการให้ทราบล่วงหน้าก่อนท�าการประเมนิเพือ่ไม่ให้เสยีเวลาในการประเมนิ

  ผลการสมัภาษณ์ความคดิเหน็หลงัจากการทดสอบใช้ตวัช้ีวดัความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกจิ

โครงการบ้านจัดสรรอ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรที่เป็นกรณีตัวอย่างมีดังนี้
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  1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอ

เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีมุมมองที่หลากหลายและครอบคลุมถึงด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

โครงการบ้านจดัสรร ทัง้ภายในองค์กร ด้านพนกังาน ด้านลกูค้า ด้านชมุชน ด้านสิง่แวดล้อม รวมไปถงึด้านสงัคมและ

วัฒนธรรม ซ่ึงเชื่อมโยงและสัมพันธ์ กับการด�าเนินธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อยู่ในขอบเขตที่ผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการบ้านจัดสรรสามารถด�าเนินงานได้จริง

  2. ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร แสดงให้เห็นถึงการ

ด�าเนินงานธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรอย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้ทราบว่าผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรจะมี

วิธีด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร

  3. วธิกีารน�าตวัชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรไปใช้นัน้ สามารถ

น�าไปใช้วดัจรงิได้ หลงัจากวดัแล้วท�าให้ทราบถงึสิง่ทีจ่ะต้องปรบัปรงุ และพฒันาเพือ่ให้ดขีึน้ สามารถน�าไปใช้งานง่าย 

ไม่ใช้เวลาและงบประมาณในการด�าเนนิงานมากเกนิไป เพราะการท�าธุรกจินัน้เวลาถอืว่ามคีวามส�าคัญเป็นอย่างมาก 

  4. การให้คะแนนของตัวชี้วัดมีความเหมาะสม ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจได้โดยง่ายชัดเจน และสามารถให้

คะแนนแต่ละตัวชี้วัดได้ง่าย 

  5. ภาษาที่น�ามาใช้หรือน�ามาอธิบายในแต่ละตัวช้ีวัด เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ก�ากวม ไม่เป็นภาษาแบบ

ทางการมากเกินไป ท�าให้เป็นที่เข้าใจของบุคคลทั่วไป เนื้อหาของตัวช้ีวัดมีความตรงประเด็น ไม่ซับซ้อน ไม่สับสน 

ไม่ต้องแปลความ เนือ้หาของแต่ละตวัชีว้ดัไม่ยาวมากเกนิไป ไม่ใช้เวลาในการอ่านนานเกนิไป สัน้และกระชบัและเป็น

ที่เข้าใจ

อภิปรายผลการวิจัย

  จากการตรวจสอบองค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร 

อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเปรียบเทียบองค์ประกอบของแนวคิดความรับผิดชอบต่อ

สงัคม ดงัที ่สถาบนัไทยพฒัน์ มลูนธิบิรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ (2555) ได้ระบถุงึการด�าเนนิงาน

ของกิจการที่ต้องค�านึงถึงทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล โดยจะพิจารณาตั้งแต่ผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ สังคมใกล้ และ

สังคมไกล ซึ่งสังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน 

ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ส่วนสังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขัน

ทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป และระบบนิเวศโดยรวม

  ในส่วนของตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร อ�าเภอเมือง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย สามารถแยกองค์ประกอบได้ตามแนวคดิความรับผิดชอบ ต่อสังคมดงักล่าว ซ่ึงประกอบด้วย 

องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม มี 6 ด้าน สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบได้เป็น 3 ระดับ  คือ  (1) ระดับองค์กร 

องค์ประกอบด้านพนกังาน มคีวามสอดคล้องกบัล�าดบัชัน้ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ซึ่งแตกต่างจากด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ไม่ปรากฏอยู่ในล�าดับชั้นของ

ผูมี้ส่วนได้เสยีในระดับต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ทีก่ารบริหารจดัการความรับผดิชอบต่อสงัคม
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ขององค์กรถอืเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญในการด�าเนนิกจิกรรมความรับผดิชอบต่อสงัคม เนือ่งจากการด�าเนนิกจิกรรม

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมต้องเริม่จากภายในองค์กรไปสูภ่ายนอกองค์กร (2) สงัคมระดบัใกล้ องค์ประกอบ ด้านลกูค้า 

ด้านชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับล�าดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (3) สงัคมระดับไกล องค์ประกอบด้านสังคมและวฒันธรรม โดยในส่วนของสังคมสอดคล้อง

กับล�าดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และควรเพ่ิมเติมในส่วนของ

วัฒนธรรมเพื่อให้ครอบคลุมในสังคมระดับไกล

  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2555) 

ได้กล่าวถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การด�าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค�านึงถึงผลกระทบต่อ

สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กร

ตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ คู่แข่งขันทางธุรกิจ 

ประชาชนทั่วไป และโสภณ พรโชคชัย (2551, 13-14) ซึ่งกล่าวว่า องค์กรธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวพันกับองค์กร เช่น ผู้ถือหุ้นนักลงทุน ลูกจ้าง คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนที่องค์กรนั้นตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม

และประเทศโดยรวมทั้งหมด และสอดคล้องกับ สฤณี อาชวานันทกุล (2551, หน้าอภิธานศัพท์) ที่กล่าวว่า บริษัทควร

แสดงความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกลุม่ต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัโดยสมคัรใจ 

ซึ่งอาจแบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การถ่วงน�้าหนักองค์ประกอบ จะเห็นได้ว่าน�้าหนักถ่วงของแต่ละองค์ประกอบ มีความแตกต่างกันค่อนข้าง

ชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลส�าคัญให้ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านพนักงาน สูงที่สุด ด้านชุมชน ด้านลูกค้า ด้านการ

บรหิารจดัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ด้านสิง่แวดล้อมรองลงมา และด้านสงัคมและวฒันธรรมเป็นอนัดบั

สุดท้าย ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญให้ความส�าคัญกับด้านพนักงานเป็นอันดับแรก เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นหัวใจ

ส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นธรุกจิ ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ตามนโยบายขององค์กร เพือ่ก่อให้เกดิความได้เปรียบในการแข่งขนั

ทางธุรกจิในอนาคต  ดงันัน้ผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรจงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญัในด้านพนกังานเป็น

อันดับแรก โดยดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต การส่งเสริมให้พนักงานยกระดับความรู้ ส่งเสริมให้พนักงานมี

โอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการเชื่อมโยงการสร้างโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของ

องค์กร การดแูลความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชวีติของพนกังานให้มีความเป็นอยูท่ีดี่  รวมทัง้การเอาใจใส่ในเร่ืองความปลอดภยั

ในชีวิตและทรพัย์สนิ ด้านพนกังานจงึเป็นองค์ประกอบทีผู่ใ้ห้ข้อมลูส�าคญัให้ความส�าคญัมากทีส่ดุ ทัง้นีส้อดคล้องกบั 

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า องค์กรต้องให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ

สงัคมภายในองค์กร หรอืเน้นความรบัผดิชอบต่อพนกังานในองค์กร เพือ่ให้พนกังานมชีวีติในการท�างานทีด่ ีเนือ่งจาก

คนในองค์กรถอืเป็นส่วนส�าคญัในการขบัเคลือ่นธรุกจิให้มคีวามเตบิโตและมัน่คงอกีทัง้ยงัเป็นกระบอกเสยีงส่งข้อมลู

ไปสู่สังคมภายนอกต่อไป และผลจากการศึกษาหลักแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วโลกพบว่า ความรับผิดชอบ

ขององค์กรทีส่�าคญัข้อแรกคอืการมคีวามรบัผดิชอบต่อพนกังาน ซึง่ถอืว่าเป็นการด�าเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อ

สังคมภายในตัวองค์กรเอง โดยองค์กรต้องเริ่มต้นจากการดูแลพนักงานก่อนเป็นอันดับแรก

  องค์ประกอบด้านชมุชน เนือ่งจากการด�าเนนิธรุกจิโครงการบ้านจัดสรรส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงให้กบัชุมชน

โดยรอบ ผูป้ระกอบการจงึจ�าเป็นต้องช่วยเหลอืชมุชน รวมไปถงึความพยายาม ทีจ่ะท�าให้ชมุชนน่าอยูข้ึ่น จากนัน้เป็น
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องค์ประกอบด้านลูกค้า ผู้ประกอบการซึ่งต้องค�านึงถึงการผลิต คุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้สอย ซึ่งสอดคล้อง

กับล�าดับช้ันของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ โดยให้ความส�าคัญกับสังคมระดับใกล้เป็นล�าดับถัดมา ในส่วนของ

องค์ประกอบด้านการบรหิารจดัการความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กร ซึง่จดัอยูใ่นระดบัองค์กร ควรจดัอยูใ่นล�าดบั

ความส�าคัญระดับต้นๆ แต่ผู้ให้ข้อมูลกลับให้ความส�าคัญอยู่ในระดับรองจากองค์ประกอบด้านชุมชนและด้านลูกค้า 

ส่วนองค์ประกอบด้านสิง่แวดล้อม ผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร ต้องส่งเสริมการรักษาสิง่แวดล้อม ป้องกนั

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจ และมีการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดอยู่ใน

ระดับสังคมใกล้ แต่ผู้ให้ความส�าคัญกลับให้ความส�าคัญอยู่ในล�าดับรองสุดท้าย ส่วนองค์ประกอบด้านสังคมและ

วัฒนธรรมมีความส�าคัญเป็นอันดับสุดท้าย สะท้อนให้เห็นว่าด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญไม่ได้ให้

ความส�าคญัต่อด้านสงัคมและวฒันธรรมมากนกั สอดคล้องกบัล�าดบัชัน้ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดบัต่างๆ ซึง่จดัอยูใ่น

ระดับสังคมไกล

  การถ่วงน�้าหนักดังกล่าวแตกต่างจากการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของความรับผิดชอบ ต่อสังคมส�าหรับองค์กร

ธุรกิจจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยที่องค์กรธุรกิจ

ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญแก่ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก ถัดมาคือด้านสังคม ด้านชุมชน ด้านลูกค้า และด้าน

พนักงานเป็นอันดับสุดท้าย จากการให้ความส�าคัญดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจให้ความส�าคัญกับสังคม

ระดับใกล้และสังคมระดับไกลเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งขัดแย้งกับการให้น�้าหนักความส�าคัญของผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ ที่ให้

ความส�าคัญกับองค์ประกอบด้านพนักงานสูงที่สุด ด้านชุมชน ด้านลูกค้า ด้านการบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อ

สงัคมขององค์กร ด้านสิง่แวดล้อมรองลงมา และด้านสังคมและวฒันธรรมเป็นอนัดบัสุดท้าย ซึง่ถอืได้ว่าผู้ประกอบการ

ธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรควรให้ความส�าคญัในระดบัองค์กรเป็นอนัดบัแรก จากนัน้จงึเป็นสงัคมระดบัใกล้ และระดบัไกล

ล�าดบัชัน้ของผูม้ส่ีวนได้เสยีในระดับต่าง ๆ  ทีใ่ห้ความส�าคญัจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กร โดยให้ความส�าคญั

กับระดับองค์กรเป็นอันดับแรก

  จากการทดสอบใช้ตัวชีว้ดัความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืง

เชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย ดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกบั พระมหาสุทติย์ อาภากโร (อบอุน่) (2553, 22-24)  ทว่ีาตวัช้ีวดั

ควรมีลกัษณะและมคุีณสมบติัทีเ่หมาะสมต่อการวดัหรอืการประเมนิในด้านต่าง ๆ  เพือ่ช่วยให้เกดิการประเมนิผลหรอื

ใช้บ่งช้ีสิ่งที่จะวัดและประเมินผล ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ อีกทั้งควรสอดคล้องกับบริบท 

แนวคดิ โครงการ กจิกรรม กระบวนการและเปา้หมายขององค์กร ซึง่ตวัชี้วดัทีด่คีวรขึน้อยูก่บัสภาวะทีเ่ป็นอยูห่รอืเปน็

รูปธรรม ในส่วนค่าของมาตรวัด หรือตัวชี้วัดที่ได้ ควรมีความหมายหรือการตีความได้อย่างสะดวก กล่าวคือ ค่าของ

มาตรวัดควรมีจุดสูงสุด และต�่าสุดที่ง่ายต่อความเข้าใจ และยังสอดคล้องกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) ที่กล่าวถึง 

ตวับ่งช้ี หรอืตวัชีว้ดัทีด่ ีควรมคีวามตรงประเดน็ มคีวามเชือ่มโยงสมัพนัธ์หรือเกีย่วข้องโดยตรงกบัคณุลกัษณะทีมุ่ง่วดั 

และมีความไว ตัวบ่งชี้ที่ดีจะต้องมีความไวต่อคุณลักษณะที่มุ่งวัด สามารถแสดงความผันแปรหรือความแตกต่าง

ระหว่างหน่วยวเิคราะห์ได้อย่างชดัเจน โดยตวับ่งชีจ้ะต้องมมีาตรและหน่วยวดัทีม่คีวามละเอยีดเพยีงพอ และมคีวาม

สะดวกในการน�าไปใช้ สามารถ เก็บข้อมูลง่าย น�าไปใช้วัดหรือเก็บข้อมูลได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

การตรวจ นับ วัด หรือสังเกตได้ง่าย และสามารถแปลความหมายง่าย ตัวบ่งชี้ที่ดีควรให้ค่าการวัดที่มีจุดสูงสุด และ

ต�่าสุด เข้าใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑ์ตัดสินคุณภาพได้ง่าย (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) 



 ปีที่ 7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 107

บทสรุป

  จากผลการประเมินหลังจากทดสอบใช้ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจ โครงการ

บ้านจัดสรร จะเห็นได้ว่า ตัวชี้วัดแต่ละตัวมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการ บ้านจัดสรร สามารถ

ตอบสนองความต้องการของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และสังคมได้เป็นอย่างดี และยังสอดคล้องกับคุณลักษณะของ

ตัวช้ีวัดที่ดีและมีความเหมาะสม ซึ่งถือได้ว่าสามารถน�าไปใช้เครื่องมือในการวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของ

ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรได้ ดังนี้

  1.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

      1.1 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ควรสนับสนุนให้มีการผลักดันตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคม

ของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นระดับนโยบายหรือเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน 

เพือ่ก่อให้เกิดการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรรโดยทัว่กนั

      1.2  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ควรสนับสนุน

ในเรื่องของรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรใน

การน�าตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ ธุรกิจไปใช้ในองค์กร

  2.	ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

      2.1  ในการน�าตัวชีว้ดัไปใช้นัน้ ผูป้ระเมนิจ�าเป็นจะต้องศกึษาเกีย่วกบัเกณฑ์การให้คะแนนจากคูมื่อตวัช้ีวดั

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูป้ระกอบการธรุกจิโครงการบ้านจดัสรร อ�าเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย เกีย่วกบั

วธิกีารประเมนิและการให้คะแนนอย่างละเอียดก่อนการด�าเนนิการเพือ่ความสะดวกและความเป็นปรนยัของเคร่ืองมอื

      2.2  ผู้ประกอบการธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรรวมไปถึงทีมผู้บริหารสามารถน�าไปใช้ เป็นแนวทางในการ

ประเมนิการด�าเนนิธรุกจิของตนเองโดยอาศยัตวัชีว้ดัดงักล่าวเป็นแนวทาง เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาศกัยภาพด้าน

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และเพ่ือเป็นแนวทางหรอืวธีิการในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้เกดิการด�าเนนิงานธุรกจิโครงการ

บ้านจัดสรรอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

      2.3  ในการน�าคู่มือตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจโครงการ บ้านจัดสรรฉบับนี้

ไปใช้กับองค์กรธุรกิจโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ คือ จ�านวนแปลงย่อยเกิน 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

ขึ้นไป ควรเพิ่มตัวชี้วัดในด้านสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากการท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ 

Environmental Impact Assessment (EIA) ซึ่งหากมีการท�าตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงว่ามีความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านสิ่งแวดล้อม และควรก�าหนดน�้าหนักตัวชี้วัดด้วย

        2.4   ในส่วนของการถ่วงน�้าหนกัองค์ประกอบและตวัชีว้ดัควรปรับไปตามขนาดขององค์กรธรุกจิโครงการ

บ้านจัดสรรแต่ละองค์กรเนื่องจากมีความคิดเห็นและการให้ค่าความส�าคัญ ที่แตกต่างกัน
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่
Database System Development of the Temple in Chiang Mai Province

พงศ์กร	จันทราช*

บทคัดย่อ

  การค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับวัดใน

เขตพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงใหม่ ให้เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้าของบคุคลทัว่ไป ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการศกึษาค้นคว้า รวบรวมข้อมลู 

ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือศึกษาข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาขอบเขตของข้อมูลที่

ต้องด�าเนินการออกแบบระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ ให้มีความเหมาะสมกับระบบงาน สร้างระบบฐานข้อมูลและ

พฒันาระบบสารสนเทศ  โดยจดัท�าในรปูแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพือ่เผยแพร่ข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็   

และประเมินผลระบบที่สร้างเสร็จ เพื่อท�าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบให้มีความสมบูรณ์ 

  ผลจากการประเมินพบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ท�าให้ได้ระบบ

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัด และได้แหล่งข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับวัด ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ให้แก่บุคคลทั่วไป ส�าหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป

ค�าส�าคัญ 

  ระบบฐานข้อมูลวัด  ระบบฐานข้อมูลวัด  จังหวัดเชียงใหม่

Abstract

  The objective of this study was to develop the database system to publish temples’ information 
based on Chiang Mai area as a learning center.
  The study processes collected relevant data and analyzed the workflow to determine the suitable 
database system design, then implemented the program as web application to publish via the internet. 
After that, evaluated the system and correcting the faults or fixed the bug.
  The result of the system effectiveness study found that the evaluated score was 4.23 which in a 
good band based on the rating scale methodology. Thus, this study concluded that this temples’ information 
system could be a good learning center based on Chiang Mai area which published via internet for people 

who want to study about temples in this location.

Keywords

  Database System Development, Temple, Chiang Mai



ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถุินายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 110

บทน�า

  สภาพสังคมไทยในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมากขึ้นทุกวันทั้งทางด้าน

การเมืองและเศรษฐกิจทุกอย่างด�าเนินไปอย่างรวดเร็วท�าให้ประชาชนหันไปพึ่งวัตถุ เพื่อใช้เป็นเครื่องอ�านวย

ความสะดวกให้แก่ตนเอง จนเกิดเป็นความเคยชิน คิดว่าวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ คือสิ่งจ�าเป็นของ

การด�ารงชีวติ โดยลมืนกึถงึศกัยภาพของร่างกายและจติใจของตนเอง การเข้าวดัเพือ่ท�ากจิกรรมต่างๆ เหมอืนในอดตี

เริ่มลดน้อยลงเหลือเพียงแต่ ผู้สูงอายุที่จะเข้าวัดท�าบุญรวมถึงการท่องเที่ยวก็จะมีแต่วัดในเมืองหรือวัดที่มีช่ือเสียง

เท่านั้น ถึงจะเป็นที่รู้จัก วัดที่อยู่ไกลหรืออยู่นอกเมืองก็จะไม่ได้รับความสนใจรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของวัด

กจ็ะไม่สามารถค้นหาได้ เพราะขาดการรวบรวมและเผยแพร่ต่อสงัคม หากมกีารจดัท�าและส่งเสริม การรวบรวมข้อมลู

ที่เกี่ยวข้องกับวัด เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และบริการข้อมูล ก็จะเป็นการท�านุบ�ารุง พระพุทธศาสนา สืบต่อไป

  ผูวิ้จัยได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของพระพทุธศาสนาตลอดถงึปัญหาทีไ่ด้กล่าวข้างต้น ผูว้จิยัจงึได้จดัท�างาน

วิจัยในปีการศึกษา 2552 เรื่อง การจัดท�าระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และใน

ปีการศึกษา 2553 เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศวัด ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงมีจ�านวนวัด

ทั้งหมด 75 วัด (ส�านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่, 2552) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมฐานข้อมูลวัด 

ส�าหรับน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ “วัด” และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัดในเขตพ้ืนที่

อ�าเภอหางดง ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของบุคคลทั่วไป

  จากการวิจัยที่ได้กล่าวมา ทางส�านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของงาน

วิจัยดังกล่าว จึงได้น�าไปประกอบในเว็บไซต์ของส�านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล  และ

น�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรบัประชาสมัพนัธ์ข้อมลูกจิกรรมของวดัในพืน้ทีอ่�าเภอหางดง   ดงันัน้ในปีการศกึษา 2554 ทาง

ผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงระบบ ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลวัด ให้ครอบคลุม เขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัด

ท�างานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้ร่วมกับส�านักพระพุทธศาสนา จังหวัด

เชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาระบบให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน

รูปแบบของเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นบุคคลทั่วไปสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

  1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

  2. เพือ่เผยแพร่ข้อมลู และให้บรกิารข้อมลูทีเ่กีย่วกบัวดั ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งศกึษาค้นคว้า

ของบุคคลทั่วไป

วิธีการวิจัย

  1.	การศึกษาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

      ท�าการศึกษา รวบรวมข้อมลู รายละเอียดต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัวดัในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ จากหน่วยงาน

องค์กรทีเ่กีย่วข้อง เช่น ส�านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั เชยีงใหม่หน่วยงานวฒันธรรม อ�าเภอ และเทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่เกี่ยวข้อง
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  2.	จัดท�าแบบส�ารวจข้อมูลและด�าเนินการส�ารวจข้อมูล

      2.1 น�าข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มาท�าการออกแบบ แบบฟอร์ม ส�ารวจ

ข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลวัดในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

        2.2 ด�าเนินการส�ารวจข้อมูล ตามที่ออกแบบไว้ โดยมีขอบเขตการศึกษาทั้งหมด จ�านวน 1,300 วัด 

(ข้อมูลจากส�านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554) ซึ่งในการด�าเนินการ

ส�ารวจในครั้งนี้ ได้จัดส่งแบบส�ารวจข้อมูลให้แต่ละวัด กรอกข้อมูล และจัดส่งกลับคืนมายังส�านักพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม่และลงพ้ืนที่จริงเพ่ือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมอบหมายนักศึกษาภาควิชา

เทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีล่งทะเบยีนเรียนในรายวชิา 301214 : การจดัการฐานข้อมลู 

ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลในครั้งนี้  

 	 3.	วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาระบบ		

                   3.1 วิเคราะห์ระบบงาน เพื่อศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องการ พิจารณาขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการ

      3.2  ออกแบบระบบฐานข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ โดยการน�าระบบฐานข้อมูลวดั เขตพืน้ทีอ่�าเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดท�าไว้ จากงานวิจัยที่ผ่านมา น�ามาท�าการปรับปรุงให้ถูกต้อง และออกแบบระบบฐานข้อมูล

เพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมกับระบบงาน เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตระบบสารสนเทศต่อไป

          3.3 ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อล�าดับเนื้อหาการจัดวางต�าแหน่งเว็บเพจทั้งหมด และออกแบบส่วน

การแสดงผลของเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสม

 	 4.	สร้างระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้ออกแบบไว้	

      โดยจัดท�าในรูปแบบของ Web Application เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยแบ่ง

การท�างานออก เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 

                   4.1 Front End คือ ส่วนที่แสดงผลให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ ส่วนที่น�าเสนอเนื้อหา ผ่าน

ทางหน้าเว็บไซต์

          4.2 Back End คือ ส่วนการจัดการข้อมูลเนื้อหารวมถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator)  

  5.	ติดตั้งและทดสอบ	

     โดยน�าข้อมูลที่ได้พัฒนาทั้งหมด ท�าการติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Web Server) และท�าการประมวลผล

ข้อมูล ทดสอบการท�างานของระบบ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งปรับปรุงระบบให้มีความถูกต้อง 

  6.	จัดอบรม	ให้ความรู้	การใช้งานระบบ

          โดยการเชญิ ตัวแทนจาก วดั และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมอบรมเชงิปฏบิตักิารในครัง้นี ้เพือ่เตรยีม

ความพร้อมในการท�าหน้าที ่ปรบัปรงุข้อมลูให้ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั พร้อมทัง้ประเมนิผลการท�างานของระบบ โดย

ใช้แบบสอบถาม เพื่อแป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ได้น�านักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 301214: การจัดการฐานข้อมูล เข้าร่วม

เป็นผู้ช่วยวิทยากร ให้ความช่วยเหลือในการจัดท�าฐานข้อมูล แก่ผู้เข้าอบรม

  7.	จัดท�าเอกสาร	งานวิจัย	และคู่มือการใช้งานระบบ	ฉบับสมบูรณ์
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ผลการวิจัย

  1.	ด้านการออกแบบระบบการท�างาน

           การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในครั้งนี้ได้ออกแบบระบบการท�างาน โดยน�าเคร่ืองมือต่างๆ เข้ามาช่วยใน

การออกแบบ ดังนี้

      1.1	แผนภูมิบริบทของระบบ	(Context	Diagram)

             แผนภูมบิรบิท เป็นการแสดงภาพรวมของระบบ ตลอดจนความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้ แหล่งก�าเนิด

ข้อมูล/แหล่งใช้สารสนเทศ หรือระบบที่อยู่ภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด อธิบายได้ด้วยภาพต่อไปนี้

             จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการท�างานของ ระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ กับ

ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และแสดงถึงสิทธิ์ที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ โดยจัดแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานระบบ ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

             1) ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และจัดการข้อมูลทั้งหมดในระบบ

             2) ผู้ใช้ระบบ หมายถึง บุคคลที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน องค์กร หรือวัดที่มีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล 

วัดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

             3) สมาชกิ หมายถงึ บุคคลทัว่ไปท่ีเข้าชมเวบ็ไซต์ และลงทะเบยีน สมัครเป็นสมาชิกของระบบ สามารถ

เข้าดูรายละเอียด ข้อมูล สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ วัด ทั้งหมด

             4) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

      1.2	แผนภูมิการไหลของข้อมูล	(Data	Flow	Diagram)

           แผนภูมิการไหลของข้อมูล เป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ 

และการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ อธิบายได้ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที	่1 แผนภูมิบริบทของระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่



 ปีที่ 7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 113

ภาพที่	2	แผนภูมิการไหลของข้อมูล ระดับที่ 0 
ระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่

             จากภาพที่ 2 แผนภูมิการไหลของข้อมูลในระดับที่ 0 แสดงถึงกระบวนการหลักในการท�างานของ

ระบบฐานข้อมูลวัด ในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการทั้งหมด 5 กระบวนการท�างาน ได้แก่ 

กระบวนการสมคัรสมาชกิ การเข้าระบบ การจดัการข้อมูลพืน้ฐาน การสืบค้นข้อมูลพืน้ฐาน และการสืบค้นข้อมูลทัง้หมด  

	 	 2.	ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล

          ผูว้จิยัได้น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศกึษารวบรวม สารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง และข้อมลูจากการส�ารวจ ในสถานทีจ่รงิ  

ด�าเนนิการวเิคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมลู โดยเลือกโมเดลจ�าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity - Relationship  

Model: E-R Model) น�าเสนอการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ในลักษณะของแผนภาพ ต่อไปนี้
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ภาพที	่3 โมเดลจ�าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ในส่วนของการจัดการข้อมูลวัด ในจังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที	่4	โมเดลจ�าลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ในส่วนของระบบบริหารจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์
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      ในขัน้ตอนนี ้เป็นขัน้ตอนการสร้างแบบจ�าลองของระบบฐานข้อมลู ด้วยการออกแบบให้มคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 

โดยท�าให้อยู่ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) ที่มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแถว 

และคอลัมน์ ในลักษณะตารางสองมิติ ประกอบด้วย แอททริบิวต์ ที่แสดงคุณสมบัติของรีเลชันหนึ่งๆ โดยที่รีเลชัน

ต่างๆ ได้ผ่านกระบวนการท�ารีเลชันให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) ในระหว่างการออกแบบ เพื่อลดความซ�้าซ้อน 

และเพือ่ให้การจดัการฐานข้อมลูเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยได้แบ่งการออกแบบระบบฐานข้อมูล ออกเป็น 2 ส่วน

คอื ส่วนของการจดัการข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัวดั และส่วนของระบบบรหิารจดัการเนือ้หาของเวบ็ไซต์ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

      2.1 การออกแบบตาราง ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลวัด ได้แสดงรายชื่อตาราง ค�าอธิบาย และประเภท

ของตารางทั้งหมด ได้ด้วยตารางที่ 1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่	1	

รายชื่อตารางในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลวัดทั้งหมด

       2.2  การออกแบบตาราง ในส่วนของการจัดการเนือ้หาระบบ ได้แสดงรายช่ือตาราง ค�าอธิบาย และประเภท

ของตารางทั้งหมด ได้ด้วยตารางที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางหลัก  

ตารางหลัก  

ตารางหลัก     

ตารางหลัก

ตารางหลัก  

ตารางหลัก

ตารางหลัก

ตารางหลัก

ตารางหลัก

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง 

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Monk

Monk_History

Temple

Temple _status

Temple _Ancient

Temple _Antiques

Temple _edu_manage

Temple _Image

Temple _Map

Ancient

Antiques

Amphur

Education

Edu_manage

Position

Province

Sect

Status

Tambon

Temple _Type

เป็นตารางข้อมูลเจ้าอาวาส

เป็นตารางข้อมูลเจ้าอาวาสปกครองวัด

เป็นตารางข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลวัด

เป็นตารางข้อมูลสถานภาพของวัดในปัจจุบัน

เป็นตารางข้อมูลเสนาสนะภายในวัด

เป็นตารางข้อมูลปูชนียวัตถุของวัด

เป็นตารางข้อมูลการจัดการศึกษาของวัด

เป็นตารางข้อมูลรูปภาพของวัด

เป็นตารางข้อมูลรูปภาพแผนที่ของวัด

เป็นตารางข้อมูลชื่อเสนาสนะ

เป็นตารางข้อมูลชื่อปูชนียวัตถุ

เป็นตารางข้อมูลอ�าเภอ

เป็นตารางข้อมูลการศึกษา

เป็นตารางข้อมูลชื่อการจัดการศึกษา

เป็นตารางข้อมูลต�าแหน่งเจ้าอาวาส

เป็นตารางข้อมูลจังหวัด

เป็นตารางข้อมูลนิกาย

เป็นตารางข้อมูลชื่อสถานภาพของวัด

เป็นตารางข้อมูลต�าบล

เป็นตารางข้อมูลประเภทวัด

ล�าดับ ชื่อตาราง ค�าอธิบาย ประเภท
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ตารางที	่2	

รายชื่อตารางในส่วนของการจัดการเนื้อหาระบบ

	 	 3.	การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

       โครงสร้างเวบ็ไซต์ (Site Structure) เป็นแผนผังของการล�าดบัเนือ้หาหรือการจัดวางต�าแหน่งเวบ็เพจทัง้หมด 

ซ่ึงจะท�าให้ทราบว่าทัง้เวบ็ไซต์ประกอบไปด้วยเนือ้หาอะไรบ้าง และมเีวบ็เพจหน้าไหนทีเ่กีย่วข้องเชือ่มโยงถงึกนั การ

ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โครงสร้างของเว็บไซต์แบบล�าดับขั้น (Hierarchical Structure) 

ซ่ึงเป็นการจัดระบบโครงสร้าง โดยแบ่งเนือ้หา ออกเป็นส่วนต่างๆ และมรีายละเอยีด ในแต่ละส่วนลดหลัน่กนัมา ท�าให้

ง่ายต่อการท�าความเข้าใจกับโครงสร้างของเนื้อหา โดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดร่วมจุดเดียว คือ โฮมเพจ (Homepage) และ

เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหา (Web Page) ในลักษณะเป็นล�าดับจากบนลงล่าง โดยมีรายละเอียดดังภาพที่ 3

ล�าดับ

ตารางหลัก  

ตารางหลัก  

ตารางหลัก  

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางอ้างอิง

ตารางรายการเปลี่ยนแปลง

ตารางรายการเปลี่ยนแปลง

ตารางรายการเปลี่ยนแปลง

ตารางรายการเปลี่ยนแปลง

ตารางรายการเปลี่ยนแปลง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Member

Organization

User

Article_type

Event_type

User_type

Article

Article_image

Event

Event_image

LogFile

เป็นตารางข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป

เป็นตารางข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลหน่วยงาน หรือองค์กรที่ผู้ใช้งานสังกัด

เป็นตารางข้อมูลหลักในการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ

เป็นตารางข้อมูลประเภทบทความ

เป็นตารางข้อมูลประเภทกิจกรรม

เป็นตารางข้อมูลประเภทผู้ใช้ระบบ

เป็นตารางข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลบทความ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เป็นตารางข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลรูปภาพประกอบบทความ

เป็นตารางข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม

เป็นตารางข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลรูปภาพประกอบเนื้อหากิจกรรม

เป็นตารางข้อมูลบันทึกการเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

ชื่อตาราง ค�าอธิบาย ประเภท

ภาพที	่5 โครงสร้างของเว็บไซต์แบบล�าดับขั้น

เข้าสู่ระบบ       สืบค้นต�าแหน่งที่ตั้งวัด   สืบค้นข้อมูลวัด           สมัครสมาชิก

สืบค้นจาก
ชื่อวัด  

สืบค้นจาก
ชื่อเจ้าอาวาส  

สืบค้นจาก
สถานภาพวัด  

สืบค้นจาก
ปูชนีย์วัตถุ  

สืบค้นจาก
นิกาย  

สืบค้นจาก
การจัดการศึกษา

สารบัญเว็บ

เกี่ยวกับเรา                  ติดต่อเรา                 ปฏิทินกิจกรรม
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	 	 	4.	การออกแบบส่วนการแสดงผล

       ในการออกแบบส่วนการแสดงผล ผูว้จิยัได้แบ่งการออกแบบออกเป็น 2 ส่วนหลกั ได้แก่ ส่วนจดัการข้อมลู 

(Administrator) และส่วนแสดงผลหน้าเว็บไซต์ (Homepage) โดยมีรายละเอียดดังนี้

      4.1	ส่วนจัดการข้อมูลส�าหรับผู้ดูแลระบบ	(Administrator)

             เป็นการออกแบบส่วนน�าเข้าข้อมูล และส่วนแสดงผลข้อมูล ของผู้ดูแลระบบ เพ่ือใช้ในการจัดการ

ฐานข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเจ้าอาวาส การจัดการศึกษาภายในวัด เสนาสนะภายในวัด ปูชนียวัตถุ

ของวัด ภาพบรรยากาศภายในวัดและแผนที่ตั้งวัด

                  4.2	ส่วนการแสดงผลหน้าหลักเว็บไซต์	(Homepage)

              เป็นการออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูลหน้าหลักเวบ็ไซต์ (Homepage)  ส�าหรับบคุคลทัว่ไปทีเ่ข้าเยีย่ชม

เว็บไซต์ สามารถใช้งานได้

	 	 	5.		ผลการประเมิน

        หลังจากที่พัฒนาระบบแล้วเสร็จ ผู้วิจัยได้ ติดตั้งระบบลงบนเครื่องแม่ข่าย (Web Server) จากนั้นได้ 

นมัสการ พระสงฆ์ ทีด่�ารงต�าแหน่ง พระเลขาธกิารเจ้าคณะอ�าเภอ และตวัแทนจากวดัต่างๆ ทัง้ 25 อ�าเภอ ในเขตพืน้ที่

จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 50 รูป เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดสอบการท�างานของระบบ ในด้านต่าง ๆได้แก่ ส่วน

แรก คือการออกแบบและการใช้งาน ส่วนที่สอง คือความถูกต้องของเนื้อหา และประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูล 

พร้อมทั้งประเมินผลการท�างานของระบบ โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อน�าผลที่ได้มาท�าการปรับปรุงระบบให้มีความ

สมบูรณ์ ถูกต้องต่อไป ซึ่งได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ได้ผล ดังนี้

ตารางที	่3	

แสดงผลการประเมิน ส่วนการออกแบบและการใช้งาน

(22)
44.00%

(16)
32.00%

(14)
28.00%

(16)
32.00%

(21)
42.00%

(25)
50.00%

(31)
62.00%

(24)
48.00%

(25)
50.00%

(20)
40.00%

(3)
6.00%

(3)
6.00%

(11)
22.00%

(7)
14.00%

(8)
16.00%
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4.26
100%

4.02
100%

4.10
100%

4.22
100%

(1)
2.00%

(2)
4.00%

(1)
2.00%

- -

-

- -

-

-

ส่วนที	่1.	ส่วนการออกแบบและการใช้งาน
1.1 Banner มีความเหมาะสมและสื่อความหมายต่อระบบงาน

1.2 การจัดวางเครื่องมือ ปุ่มค�าสั่ง และเมนูการท�างาน

1.3 ข้อความมีขนาด และรูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสม

1.4 องค์ประกอบของสี ที่ใช้ในการแสดงผล

1.5 ความเหมาะสมของรูปภาพประกอบ

ข้อสอบถาม มากทีส่ดุ น้อยทีส่ดุ
ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)

มาก น้อยปานกลาง
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34.00%
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26.00%
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42.00%
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46.00%
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50.00%
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4.00%

- -
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ส่วนที	่1.	ส่วนการออกแบบและการใช้งาน
1.6 การจัดวางรูปแบบการแสดงผล เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

1.7 ความสวยงามของเว็บไซต์

1.8 มีการแจ้งข้อความ ช่วยเหลือในการใช้งาน จากระบบ

1.9 ระบบใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

ข้อสอบถาม มากทีส่ดุ น้อยทีส่ดุ
ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)

มาก น้อยปานกลาง

(4)
8.00%

(9)
18.00%

(10)
20.00%

(4)
8.00%

(5)
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2.00%
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ส่วนที	่2.	ความถูกต้องของเนื้อหา	และประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูล
2.1 การสืบค้นข้อมูลท�าได้สะดวก
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บทสรุป

  จากผลการประเมินจะเหน็ได้ว่าข้อค�าถามเกีย่วกบัการพฒันาระบบฐานข้อมูลวดั ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัเชียงใหม่ 

ได้คะแนนเฉลีย่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็ามระบบฐานข้อมลูวดัในจังหวดัเชียงใหม่ทีพ่ฒันาข้ึนยงัมปัีญหา 

อุปสรรค และข้อจ�ากัดของระบบ คือ (1) ข้อมูลรูปภาพประกอบของแต่ละวัด มีจ�านวนน้อย และคุณภาพของภาพ

ไม่คมชัด ท�าให้ส่งผลต่อด้านประสิทธิภาพในการแสดงผล และ (2) ปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูล เนื่องจากความเร็ว

ในการรับ - ส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ที่เข้ามาใช้งานไม่เท่ากัน หากเครื่องที่มีความเร็ว

ในการรับ -  ส่ง ข้อมูลต�่า ก็จะท�าให้การแสดงผลรูปภาพ หรือเนื้อหาข้อมูลบางส่วนช้า ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพ ของการท�างาน  ส�าหรับแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในอนาคตมีดังนี้ (1) พัฒนาระบบฐาน

ข้อมลูเพือ่เผยแพร่ข้อมลู และให้บรกิารข้อมลูทีเ่กีย่วกบัวดั ให้ครอบคลมุ จงัหวดัภาคเหนอืตอนบน เช่น จงัหวดัล�าพนู 
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เป็นต้น (2) พฒันาระบบฐานข้อมลูให้สามารถรองรบั และสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กบัการส่งเสรมิ ด้านการท่องเทีย่ว

ทางวัฒนธรรม (3)  จัดท�าข้อมูลทางด้านพิกัดภูมิสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับต�าแหน่งจริง โดยการ

ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิสารสนเทศ (4)  จัดเก็บข้อมูลรูปภาพของแต่ละวัด ให้มีความสวยงาม 

ชัดเจน และถูกต้อง (5) สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการด�าเนินงานร่วมกัน ของกลุ่มผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ส�านักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อด�าเนินการจัดการข้อมูล ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ (6) จัดโครงการอบรม การใช้งานระบบฐาน

ข้อมูล ที่จัดท�าขึ้นในครั้งนี้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละพื้นที่ เพื่อสามารถใช้งานระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลวัดในพื้นที่ของ
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บทคัดย่อ

  งานวิจยันีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเคราะห์องค์ประกอบการบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรับสถาบนั

อุดมศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อก�าหนดอ้างอิงจากกรอบมาตรฐานสากล ที่มีด้วยกันหลายมาตรฐานและแต่ละ

มาตรฐานมจุีดเน้นหรอืการให้ความส�าคญัในการบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทีแ่ตกต่างกนั  การน�ามาตรฐาน

ดังกล่าวมาสังเคราะห์ท�าให้เห็นแนวทางการปฏิบัติของแต่ละมาตรฐานที่มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกันอย่าง

ชัดเจน ในการสงัเคราะห์นีเ้พ่ือให้ได้องค์ประกอบและข้อก�าหนดทีเ่ป็นต้นแบบส�าหรับการศกึษาและการน�าไปพฒันา

ระบบบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา ตามกรอบมาตรฐานสากล ผลของการสงัเคราะห์

สรุปว่า องค์ประกอบการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา มี 5 องค์ประกอบ และ

ข้อก�าหนดที่สังเคราะห์ได้มีจ�านวน 31 ข้อ จากกรอบมาตรฐานสากล

ค�าส�าคัญ

  การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารบริการ

Abstract

  This research aim is to synthesize elements and regulations of information technology service 

management for higher education institutions. The researchers collect the indicators according the

international standards. There are many standards and each standard has a focus or priority in the 

information technology service management. Different implementation of such synthesis makes the standard 

practices and confirms that are clearly different. In this research synthesizes prototype elements and 

regulations for the study and application of information technology service management system for 
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higher education institutions according to the international standards. The results of synthesis as follow: 

The elements of information technology service management for higher education institutions have 5 elements 

and regulations have 31 items from international standard framework.

Keyword

  Services Management, Information Technology Services Management

บทน�า

  ในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได้น�าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน 

การเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการใช้บริการทางเทคโนโลยีมีมากข้ึน สถาบัน

อดุมศกึษาต่างๆ กจ็ะต้องมกีระบวนการบรหิารบริการทีด่ ีกล่าวคอืต้องมีความสามารถในการวเิคราะห์และประเมินภยั

กระบวนการต่างๆ ที่จะมีต่อระบบสารสนเทศท้ังในด้านงานบริการ โดยการน�าเอาระบบบริหารบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในหลายๆ ประเทศ มีการสร้างมาตรฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติใน

การพฒันาการบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ช่วยส่งผลให้งานบรกิารดงักล่าวสามารถกลายไปเป็นเครือ่งมอื

ทางกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

  ผลทีไ่ด้จากการสงัเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัสถาบนั

อุดมศึกษา ท�าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ได้คุณค่า นอกจากนี้การสังเคราะห์

องค์ประกอบและข้อก�าหนดที่พัฒนาขึ้น ยังสามารถใช้กับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ 

องค์ประกอบการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา จะต้องบริหารจัดการตามพันธกิจ และ

แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันให้ด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และต้องมีการตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมีในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  

ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

  เกณฑ์มาตรฐาน 1 มีแผนระบบสารสนเทศ

  เกณฑ์มาตรฐาน  2  มรีะบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสนิใจตามพนัธกจิของสถาบนั โดยอย่างน้อย

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน�าไปใช้ในการ

ด�าเนินงานประกันคุณภาพ

  เกณฑ์มาตรฐาน 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

  เกณฑ์มาตรฐาน  4  มกีารน�าผลการประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศมาปรบัปรงุระบบสารสนเทศ

  เกณฑ์มาตรฐาน 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก�าหนด
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มาตรฐานการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับสถาบันอุดมศึกษานั้น ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินด้านงาน

บริการแล้วสามารถแก้ไขสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็วตามกระบวนการ จ�าเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ และ

จะต้องมีกระบวนการและแนวทางทีด่ตีามมาตรฐานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Service 

Management: ITSM)

  มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลจะมุ่งเน้นการบริหารบริการให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้เป็น

มาตรฐานอ้างองิเพ่ือเป็นแนวทางในการเสรมิสร้างคณุค่าบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมาตรฐาน ISO/IEC20000 

และ ITIL V.3 Foundation เป็นเรื่องของข้อก�าหนดผสมผสานวิธีปฏิบัติที่จะน�าไปสู่ระบบบริหารบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ข้อก�าหนดในแต่ละมาตรฐาน ประกอบด้วย

  1.	มาตรฐาน	ISO/IEC	20000	

      มาตรฐาน ISO/IEC 20000 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งทางสถาบัน  ISO ได้พัฒนา

ขึ้นมาจากมาตรฐาน BS15000: 2002 โดยมาตรฐาน ISO/IEC 20000: 2005 ประกอบด้วยเอกสาร 2 รายการ ดังนี้ 

(ISO/IEC 20000-1, 2005)

        1.1  มาตรฐาน ISO/IEC 20000 ส่วนที ่1 ซึง่ระบขุ้อก�าหนดของการบรหิารงานบรกิาร และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ส�าหรับการจัดท�าข้อก�าหนดของการบริหารงานบริการและแนวการน�าไปปฏิบัติ หรือการดูแลรักษาการบริหารงาน

บริการภายในองค์กร 

      1.2 มาตรฐาน ISO/IEC 20000 ส่วนที่ 2 เป็นมาตรการในการด�าเนินงาน (Code of Practice) โดยระบุ

ถึงแนวทางในการน�าไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะภายใต้ขอบเขตของข้อก�าหนดที่ระบุในมาตรฐาน

  2.	มาตรฐาน	ITIL	V.3	

     Information Technology Infrastructure Library หรือ ITIL เป็นแนวทางปฏิบัติที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับ

โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นมาตรฐานด้านการบรหิารบรกิารจากประเทศองักฤษ (The British Office 

of Government Commerce: OGC) มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเพื่อรองรับการให้บริการต่อลูกค้าและธุรกิจ

เป็นหลกั เช่น การออกแบบ การติดต้ัง การกระจาย การดแูลรักษาและการปรับปรุง (Jan van Bon ; Pieper ; Veen & 

Verheijen, 2007)

วัตถุประสงค์การวิจัย

  เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบในการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับสถาบันอุดมศึกษา

วิธีด�าเนินการวิจัย

  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์เอกสาร 

(Content Analysis) ดังนี ้1) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบตามมาตรฐานโดยครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 5 กระบวนการ คอื  

(1) กลยุทธ์บริการ (Service Strategy) (2) การออกแบบบริการ (Service Design) (3) การส่งผ่านบริการ (Service 

Transition) (4) การด�าเนินการบริการ (Service Operation) และ (5) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Service 
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Improvement) และ 2) เพื่อให้ได้เป็นองค์ประกอบและข้อก�าหนดตามกรอบมาตรฐานการบริหารบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ผลการสงัเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับสถาบนัอุดมศกึษา 

  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนด น�าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับองค์กร ไม่ว่าจะขนาดเล็ก

หรือใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เน้นเรื่องการบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังปรากฎตามตารางที่ 1 

ผลจากการสงัเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรบัสถาบนัอดุมศกึษา 

ผ่านการสังเคราะห์และเปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติของมาตรฐานสากล 2 มาตรฐาน ได้แก่ (1) ISO/IEC 20000 จาก

สถาบนั ISO (2) ITIL V.3 จาก หน่วยงาน OGC และเกณฑ์มาตรฐานของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีในองค์ประกอบที่ 7 ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 1 ถึง เกณฑ์มาตรฐาน 5 ได้แนวทางปฏิบัติ 31 ข้อก�าหนด ดังตารางที่ 1
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	 	 1.	การบริหารจัดการงบประมาณบัญชี	(Financial	Management)

      มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี และระบบการย้อนกลับมาคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้งานจริง 

  2.	การบริหารจัดการงานบริการ	(Service	Portfolio	Management)

      เป็นกระบวนการทีร่บัผดิชอบในการบรหิารจดัการบรกิารต่างๆ เช่น บรกิารทีม่กีารวางแผนการให้บรกิารไว้

และได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้รหิารแล้ว (Service Pipeline) บรกิารทีใ่ห้บรกิารอยูใ่นปัจจบุนั (Service Catalogue) และ

บริการที่หยุดให้บริการไปแล้ว (Retired Services) 

  3.	การบริหารความต้องการ	(Demand	Management)

                 เป็นกระบวนการย่อยของการบริหารขีดความสามารถ ถูกแยกออกมาเป็นกระบวนการหนึ่งในกลยุทธ์

บรกิาร โดยรบัผดิชอบในการวเิคราะห์ความต้องการของนกัศกึษาทีมี่ผลต่อความต้องการในการบริการและยงัรับผิดชอบ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นได้

 	 4.	การบริหารรายการของงานบริการ	(Service	Catalogue	Management)

      เป็นกระบวนการ โดยท�าหน้าที่ในการบริหาร จัดท�าและดูแล ปรับปรุง บริการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

อยู่เสมอ

  5.	การบริหารข้อตกลงระดับการให้บริการ	(Service	Level	Management)

              เป็นกระบวนการทีม่กีารตกลงระดับการให้บริการ (Service Level) กบันกัศกึษา การจดัท�าและตรวจสอบ

เอกสาร Service Level Agreements (SLAs) ซึง่เป็นเอกสารทีใ่ช้แสดงข้อตกลงของระดบัการให้บรกิารของผูใ้ช้บรกิาร

เอกสาร Operation Level Agreement (OLAs) ทีใ่ช้แสดงข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภายในทีม่หีน้าทีส่นบัสนนุระดบั

การให้บริการที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ใช้บริการ และ Underpinning Contracts (UCs) ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดท�าขึ้นเพื่อเป็น

ข้อตกลงกับผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  6.	การบริหารขีดความสามารถ	(Capacity	Management)

      เป็นกระบวนการทีม่กีารรกัษาขดีความสามารถของธรุกจิ (Business Capacity) ขดีความสามารถในการ

ให้บริการ (Service Capacity) และขีดความสามารถขององค์ประกอบต่างๆ ของบริการ (Component Capacity) 

ให้เพียงพอและเป็นไปตามระดับที่ได้ตกลงไว้กับผู้ใช้งาน

  7.	การบริหารพร้อมใช้งาน	(Availability	Management)

             เป็นกระบวนการที่มีการรักษาพร้อมใช้งานให้อยู่ในระดับที่ได้ตกลงกับผู้ใช้งานไว้ โดยมีการจัดแผน

ความพร้อมในการใช้งาน (Relative Activities) หรอืประเมนิความเสีย่งและจดัหากลยทุธ์เพือ่ให้บรกิารมคีวามพร้อม

ใช้งานอยู่ตลอดเวลา (Proactive Activities) เช่น การตรวจสอบช่องโหว่และการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ซ่อมแซม

จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (Patch) ขององค์ประกอบต่างๆ ในการบริการ เป็นต้น

  8.	การบริหารงานบริการได้อย่างต่อเนื่อง	(IT	Service	Continuity	Management)

             เป็นกระบวนการบรหิารความเสีย่งในการบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและจดัท�า การวางแผนต่อเนือ่ง 

เพือ่ให้สามารถให้บรกิารได้อย่างต่อเนือ่งเมือ่เกดิเหตภุยัพบิตั ิโดยการจัดท�าแผนการบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ

อย่างต่อเนื่อง และแผนส�ารองและกู้คืนบริการ รวมถึงการซ้อมแผนและปรับปรุงแผน



ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถุินายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 128

  9.	การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	(Information	Security	Management)

             เป็นกระบวนการ โดยมีหน้าที่ในการรักษา ความลับ ความถูกต้องสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานของ

ข้อมูล รวมไปถงึทรพัย์สนิและบรกิารต่างๆ ขององค์กร กระบวนการนีห้ากในองค์กรใดได้มกีารพฒันา ISO/IEC 27001 

(ISMS) ไปแล้ว กส็ามารถลดระยะเวลาในการพฒันากระบวนการนีใ้นแผนการบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ ลงได้

  10.	การบริหารจัดการผู้ให้บริการจากภายนอก	(Supplier	Management)

                      เป็นกระบวนการที่ได้แนวคิดมาจากกระบวนการในมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ท�าหน้าที่บริหารจัดการ

ผู้ให้บริการจากภายนอกที่มีหน้าที่สนับสนุนการให้บริการขององค์กร

  11.	การวางแผนและประสานงานในการจัดเตรียมทรัพยากร	(Transition	Planning	and	Support)

               เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนและประสานงานในการจัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพอ

กบัความต้องการทีไ่ด้ก�าหนดไว้ใน กลยทุธ์บรกิาร (Service Strategy) การออกแบบบรกิาร (Service Design) รวมถงึ

การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการส่งผ่านบริการ (Service Transition)

 	 12.	การบริหารการเปลี่ยนแปลง	(Change	Management)	

             เป็นกระบวนการหลักของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 โดยมีความรับผิดชอบในการคอยตรวจสอบและ

ควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบริการใหม่และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยการก�ากับดูแล การให้สิทธิ์ การจัดล�าดับ

ความส�าคัญ การวางแผน และจัดก�าหนดการทดสอบ

  13.	การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ	(Service	Asset	and	Configuration	

Management)	

        เป็นกระบวนการหลักของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 แต่ใน ITIL V.3 ได้เพิ่มการจัดการทรัพย์สินที่

เกี่ยวข้องกับส่วนกระบวนการให้บริการ รับผิดชอบในการบริหารจัดการล�าดับการให้บริการเพื่อให้สามารถแสดง

รายละเอียดของล�าดับการให้บริการและความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นๆ ได้

  14.	การวางแผนระบุก�าหนดการและควบคุมการพัฒนาบริการใหม่	(Release	and	Deployment	

Management)

             กระบวนการนีถ้กูเรยีกว่า การวางแผนระบกุ�าหนดการ แต่ในมาตรฐานการบริหารบริการ ได้เพ่ิมกระบวนการ 

การพัฒนาบริการใหม่ขึ้นมา โดยรับผิดชอบในการวางแผนระบุก�าหนดการและควบคุมการพัฒนาบริการใหม่หรือ

การเปลี่ยนแปลงบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในรูปแบบของการวางแผนระบุก�าหนดการ (Release Package) เพื่อใช้ใน

การทดสอบและการน�าไปใช้งานจรงิ และกระบวนการควบคมุการพฒันาบรกิารใหม่ซึง่ต้องรบัผดิชอบในการขนย้าย 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือ ล�าดับการให้บริการไปยังสภาวะการท�างานจริง (Production Environment)

	 	 15.	การบริการตามกฎระเบียบและตรวจสอบ	(Service	Validation	and	Testing)

        เป็นกระบวนการใหม่ในมาตรฐานการบริหารบริการและ กระบวนการวางแผนระบุก�าหนดการให้เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์และสามารถน�าไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

	 	 16.	การประเมิน	(Evaluation)

              เป็นกระบวนการใหม่ในมาตรฐานการบริหารบริการ โดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพของการให้บริการว่า

เป็นไปตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ได้ก�าหนดไว้หรือไม่
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 	 17.	การจัดการความรู	้(Knowledge	Management)

        เป็นกระบวนการใหม่ในมาตรฐานการบริหารบริการที่มีหน้าที่ในการสร้างมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

การให้บรกิารทัง้หมด โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ในการบริหารจดัการบริการและการเข้าถงึข้อมลูที่

เกี่ยวกับการบริการเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

  18.	การจัดการเหตุการณ	์(Event	Management)

       เป็นการบวนการใหม่ในมาตรฐานการบริหารบริการซึ่งรับผิดชอบในการตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดที่

เกี่ยวข้องกับบริการ 

  19.	การบริหารการกู้คืนการให้บริการ	(Incident	Management)

               เป็นกระบวนการที่มีหน้าที่หลักในการกู้คืนบริการให้สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องอย่างเร็วที่สุด และ

เพื่อลดระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

  20.	ความต้องการการท�าให้บรรลุผล	(Request	Fulfillment)

         เป็นกระบวนการใหม่ในมาตรฐานการบรหิารบรกิารซึง่การบรกิารทีถ่กูร้องขอมคีวามจ�าเป็นในกระบวนการ

รับแจ้งปัญหาของ ITIL V2 ซึ่งจะถูกแยกออกมาเป็นกระบวนการ “ความต้องการบรรลุผล” ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการ

กบับรกิารทีถ่กูร้องขอ โดยผูใ้ช้งานเนือ่งจากบรกิารทีถ่กูร้องขอ จ�านวนมากเป็นการเปลีย่นแปลงทีม่กีารเปลีย่นแปลง

เพยีงเลก็น้อยและมรีะดบัความเสีย่งต�า่หรอือาจเป็นการ Request เพือ่ขอข้อมลูเท่านัน้ยกตวัอย่าง เช่น การทีผู่ใ้ช้งาน

ขอ Reset Password จัดเป็น “Standard Change” ไม่จ�าเป็นต้องขอ Request For Change (RFC)

  21.	การบริหารปัญหา	(Problem	Management)

                เป็นกระบวนการทีม่หีน้าทีป้่องกนัไม่ให้เกดิปัญหากบัการให้บริการ โดยการจ�ากดัเหตกุารณ์ไม่พงึประสงค์

ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและวเิคราะห์สาเหตพุร้อมทัง้วธิแีก้ปัญหา โดยมกีารร้องขอเพือ่การเปลีย่นแปลง (Request for 

Change หรือ RFC) เพื่อแก้ไขปัญหาและก�าหนดวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Work Around) โดยใช้เป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต

  22.	การจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ	(Access	Management)

        เป็นกระบวนการใหม่ในมาตรฐานการบริหารบริการที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการสิทธิ์ในการเข้าใช้

บรกิารเพือ่ป้องกนัการเข้าถงึระบบโดยผูท้ีไ่ม่มสีทิธิ ์ การจดัการสทิธิใ์นการเข้าใช้บริการ มหีน้าทีบ่งัคบัใช้นโยบายตาม

ที่ก�าหนดไว้ในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารพร้อมใช้งาน 

  23.	การติดตามและหน่วยควบคุม	(Monitoring	and	Control)

            เป็นกระบวนการที่มีหน้าที่จัดท�ารายงานและด�าเนินการตามภาระหน้าที่ ช่วยให้เกิดการปรับปรุงการ

สนับสนุนที่มีต่อการบริการ

  24.	การด�าเนินการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	operation)

      เป็นกระบวนการที่มีอยู่ประจ�าวัน การสอบถามหรือการท�ารายงานที่มีทีมบริหารจัดการเพื่อดูแลความ

เรียบร้อย
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  25.	ขัน้ตอนทีใ่ช้ในการก�าหนดข้อก�าหนดเพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการให้บรกิาร	(Define	What	

You	Should	Measure)

        ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนทีใ่ช้ในการก�าหนดข้อก�าหนดเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น เป้าหมาย

ของการให้บริการ ความพึงพอใจของนักศึกษา ความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และความสอดคล้องของ

กฎระเบียบข้อบังคับ

	 	 26.	การพจิารณาถึงความพร้อมในการวดัข้อก�าหนดทีก่�าหนดขึน้ในขัน้ตอนแรก	(Define	What	You	

Can	Measure)

                เป็นขั้นตอนที่พิจารณาถึงความพร้อมในการวัดข้อก�าหนดที่ก�าหนดข้ึนในข้ันตอนแรกในมาตรฐาน

การบริหารบริการโดยมีแนวทางว่าไม่ควรก�าหนดข้อก�าหนดในส่ิงที่ไม่สามารถวัดได้หรือไม่ข้อมูลที่เพียงพอและไม่มี

เครือ่งมอืใดทีส่ามารถเกบ็ข้อมลูหรอืเป็นข้อก�าหนดทีไ่ม่เกีย่วข้องในข้อตกลงระดบับรกิาร (Server Level Agreement: SLA)

	 	 27.	การใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อน�ามาใช้วัดผลข้อก�าหนดที่ได้ก�าหนด	(Gather	the	Data)

              เป็นขัน้ตอนทีต้่องใช้เครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูเพือ่น�ามาใช้วดัผลข้อก�าหนดทีไ่ด้ก�าหนดไว้ เช่น เครือ่งมอื

เกบ็บันทกึการให้บรกิาร เพ่ือดูระดบัการให้บรกิาร หรือเคร่ืองมอืในการท�าแบบสอบถามเพือ่ส�ารวจความพงึพอใจของ

นักศึกษา

	 	 28.	ขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูล	(Process	the	Data)

      หลังจากที่เก็บข้อมูลมาได้แล้วนั้น ก็มาถึงขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลที่มีจ�านวนมาก เช่น ข้อมูล 

Incident หรือ ข้อมูลการโทรหาศูนย์รับแจ้งปัญหา (Service Desk) ให้กลายเป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์เพื่อให้

สามารถน�าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ ในขั้นตอนถัดไป

	 	 29.	การวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	(Analyze	the	Data)

        ขั้นตอนนี้น�าเอาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่แล้วมาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การโทรหา 

ศูนย์รับแจ้งปัญหาลดลง จากเดือนที่แล้วจ�านวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากนักศึกษาส่วนมากไม่ติดต่อศูนย์รับแจ้งปัญหา

เนื่องจากไม่มีความเชื่อถือว่า ศูนย์การรับแจ้งปัญหาจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ จึงติดต่อโดยตรงไปที่กระบวนการ

บริการสนับสนุน

  30.	การน�าเอาผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาน�าเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง	(Present	and	the	Data)

          ขัน้ตอนนีใ้นการน�าเอาผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูมาน�าเสนอต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องอนัได้แก่ผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางแก้ไขในขั้นตอนต่อไป

	 	 31.	การหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้เพือ่ให้เกดิการปรบัปรงุการให้บรกิารอย่างต่อเนือ่ง	(Implement	

Corrective	Action)

         เป็นขัน้ตอนในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพือ่ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนือ่ง โดยจะต้องมีการจัดท�า

แผนการปรบัปรงุ จดัเตรยีมทรพัยากร งบประมาณในการปรับปรุงหรืออาจจะต้องมกีารจดัหาบริการใหม่มาเสริมเพือ่

ให้สามารถแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตามการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

มากขึ้นนั้น ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่องค์กรต้องปฏิบัติตาม



 ปีที่ 7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556

ปีที ่7 ฉบบัที ่1 มถินุายน 2556 - พฤศจกิายน 2556 131

บทสรุป

  การสงัเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศส�าหรับสถาบนัอดุมศกึษา

ครัง้นีพ้บว่าแต่ละมาตรฐานมแีนวทางการปฏิบัติเพือ่การบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมอืนกนั ต่างกนัเฉพาะ

การให้ความส�าคัญและจุดเน้นในด้านการบริหารบริการที่กี่ยวกับรายการต่างๆ ตามข้อก�าหนดเท่านั้น กล่าวคือ 

ISO/IEC 20000 และ ITIL V.3 เป็นมาตรฐานที่มีแนวทางปฏิบัติครบทั้ง 31 ข้อ และเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

และน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบรหิารบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรทัว่โลก จากรายงานของ ITSM มอีงค์กร

จ�านวนมาก น�าไปใช้และได้รับการรับรองแล้ว 

  ผลจากการสังเคราะห์องค์ประกอบและข้อก�าหนดการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับสถาบัน

อุดมศึกษา เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถน�ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

ในการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมตามความจ�าเป็นเพื่อการบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่อ

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเรียนของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วย

การบริการสังคม 2) ศึกษาความพึงพอใจของการรับบริการของชุมชนที่ได้รับการบริการจากนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้

เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 3) ศึกษาแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม กลุ่ม

เป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียน

ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 202212 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 32 คน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แผนการสอนที่สร้างขึ้นโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ด�าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการสอนที่ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม จ�านวน 7 แผน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และแบบสอบถาม

ความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของผู้เรียน โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

	 	 ผลการวิจัยพบว่า

  ผู้เรียนที่ได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม จ�านวนร้อยละ 59.38 สามารถท�าคะแนนได้

มากกว่าค่าเฉลีย่ของคะแนนสอบวดัความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ ทัง้นีผู้ป้ระกอบการทีไ่ด้รับชิน้งานจาก

ผู้เรียนที่เรียนผ่านการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ

ผู้เรียนที่ได้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมีแรงจูงใจต่อการเรียนในระดับพึงพอใจมาก

ค�าส�าคัญ

  การบูรณาการ  เทคนคิการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคม  การสอนภาษาองักฤษ  ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
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Abstract

  The purposes of this research were 1) to study English writing skills of undergraduate students 

after they were taught using service learning activities 2) to illustrate the entrepreneurs’ satisfaction and 

3) to study about students’ motivation through using service learning activities. The target group consisted 

of 32 students who enrolled in an English writing course (ENG 202212) in the first semester of the academic 

year 2012 at The Far Eastern University. The research used 7 lesson plans based on service learning 

activities and also employed the entrepreneurs’ satisfaction and students’ opinion assessment as research 

tools. The students’ abilities were assessed using the English writing tests given after the experiment. 

Entrepreneurs’ satisfaction assessment was administered to entrepreneurs and students’ motivation 

assessment was administered to students after the experiment. The obtained data were analyzed for 

percentage, mean, and standard deviation.

 	 The	findings	of	the	research:	

  The students’ writing scores from the English writing test were found to be higher than the average 

score at the 59.38% after they studied through service learning activities. Moreover, the entrepreneurs’ 

satisfaction reached the highest level after they received students’ works which affected students’ motivation 

in learning English through service leaning activities at the high level of satisfaction.

Keywords

  Integration, Service Learning Technique,   English Language Teaching,   English for Communication

บทน�า

  เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ เขตนครเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย 

ตัง้อยูใ่นบรเิวณอ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  นครเชียงใหม่ ถกูเปรียบว่าเป็น กหุลาบแห่งเมืองเหนอื เนือ่งด้วย

เป็นเมอืงทีส่วยงาม บรรยากาศดีแห่งหนึง่ของประเทศ นครเชียงใหม่เป็นศนูย์กลางความเจริญของภาคเหนอื มีศกัยภาพ

และความพร้อมในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังเป็นนครประวัติศาสตร์ท่ียังคงหลงเหลือหลักฐานทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณ

สถานมากมายในเมืองที่เป็นลักษณะเฉพาะของเชียงใหม่ บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา อีกทั้งยังแตกต่างจากส่วนอื่น

ของประเทศ ท�าให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศ (เทศบาลนครเชียงใหม่, 

2555) ดงันัน้การใช้ภาษาอังกฤษในการให้บรกิารด้านการท่องเทีย่วจึงมคีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่ หากนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนน�าไปใช้และให้บริการในชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  กอปรกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ก�าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล

ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ

สถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการ
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ศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรูข้้อมลูข่าวสารและรูจ้กัเลอืกสรรภมูปัิญญาและวทิยาการต่างๆ มาพฒันาชมุชนให้

สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการรวมทัง้หาวธิกีารสนบัสนนุให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันา

ระหว่างชุมชน

  จากการศึกษางานวิจัยพบว่ามีการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวข้างต้น 

คือ การจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมหรือการจัดการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม (Service Learning) ซึ่งเป็นวิธี

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญวธิกีารหนึง่  กล่าวคอืการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมเป็นไปตามปรชัญาทางการศกึษา

ที่สะท้อนความเชื่อที่ว่าการศึกษาต้องโยงกับส�านึกทางสังคม การศึกษาต้องช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ

และเตรยีมผูเ้รยีนให้พร้อมส�าหรบัการเป็นพลเมอืงในสังคมประชาธปิไตย ทัง้นีก้ารเรียนการสอนทีม่ปีระสิทธภิาพทีส่ดุ

ต้องลงมือปฏิบัติและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีเป้าหมาย (จันทร์เพ็ญ เช้ือพานิช, 2542, 13) นอกจากนี้แล้ว

การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมนี้ยังได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) 

ของจอห์นดิวอี้ในยุค 1930 ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ แนวคิดการสร้างจิตส�านึก (Conscientization) ของ

เปาโล แฟร์ แนวคิดปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ของบราแมลด์และแนวคิดการเรียนรู้โดยอาศัย

ประสบการณ์ (Experiental Learning) ของเดวิด คอล์บ ในยุค 1980 (ชวาลา เวชยันต์, 2544, 35-38) จากแนวคิดที่

เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมดังกล่าวมาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

น�ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับต่างๆ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับอุดมศึกษาโดยในระดับอุดมศึกษานั้นมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้น�าการจัดการเรียนรู้แบบนี้มาบูรณาการใน

รายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Learn and Serve America ด้วย 

เช่น ในรายวชิาวรรณกรรมส�าหรบัเด็กในหลกัสตูรศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาการประถมศกึษาของมหาวทิยาลัยซาลิชบรูี 

(Salisbury) ผู้สอนได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของนิสิตพบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา มแีรงจงูใจทีด่ต่ีอการได้รับใช้ชุมชนและสังคม (Ernest, 2003, 51) ผลการวจัิยในด้านอ่ืนๆ  

พบว่า ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ (Batcheldorand, 1994 cited in Eyler, et al, 2001, 17) มีการ

พจิารณาไตร่ตรองหรอืการใช้เหตุผลในขัน้สงูได้ (Eyler, Giles, Lynch and Gray, 1997 cited in Giles & Eyler, 1998) 

มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมและมีพัฒนาการด้านการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม (Boss, 1994 cited 

in Eyler, et al, 2001, 40) จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมี

กระบวนการเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนดีมีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีแรงจูงใจที่ดี

ต่อการรับใช้ชุมชน

  ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาการน�าวธิกีารนีม้าใช้ในรายวชิาการเขียนภาษาองักฤษซ่ึงในรายวชิานี้

ได้ฝึกให้นกัศกึษาสาขาภาษาอังกฤษธรุกจิ ชัน้ปีที ่2 เรียนรู้ค�าศพัท์และเขียนความเรียงในหวัข้อเกีย่วกบั ประวตัส่ิวนตวั 

ทิศทาง สถานที่ ยานพาหนะ ประสบการณ์ อาหาร แหล่งช้อปปิ้ง และการเขียนเล่าเรื่อง โดยเน้นการใช้ความคิด

สร้างสรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งองค์ประกอบส�าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน และได้ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง  

หากมีการสื่อสารผิดอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสูญเสียรายได้ไป  ซ่ึงนักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้ใน

ห้องเรียนไปให้บริการแก่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ชุมชนก็จะได้ใช้ภาษาที่ถูกต้อง ประสบความส�าเร็จในการ
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สือ่สาร ได้รบัรายได้เพ่ิมขึน้ อีกทัง้มหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์นและนกัศกึษากไ็ด้รับความภาคภมูใิจทีไ่ด้มส่ีวนช่วยเหลอื

สังคม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

  เพื่อศึกษาผลการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ดังนี้

  1. ศึกษาทักษะการเรียนของนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

  2. ศึกษาความพึงพอใจของการรับบริการของชุมชนที่ได้รับการบริการจากนักศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคนิค

การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

  3. ศึกษาแรงจูงใจในการท�ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

วิธีด�าเนินการวิจัย

  ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1.	กลุ่มเป้าหมาย

      กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ที่

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษรหัสวิชา 202212 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 32 คน

      ชุมชนในการวิจัยครั้งนี้ คือสถานประกอบการขนาดเล็กในเขตนครเชียงใหม่

 	 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

         1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการของชุมชน

            2) แบบทดสอบหลังการทดลอง

         3) แบบสอบถามแรงจูงใจของนักศึกษาและความพึงพอใจของชุมชน

 	 3.	การด�าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

            การวจิยัครัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการทดลองแบบกลุม่เดยีว (One-Shot Case Study) โดยมกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู

มีขั้นตอนดังนี้

      1) ด�าเนินการสอนกลุ่มทดลองโดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ดังนี้

                   (1) ระยะที่ 1 ขั้นปฐมนิเทศ ด�าเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ฝึกฝนการใช้ค�าศัพท์

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การตรวจสอบงานเขียนของเพื่อน จ�านวน 5 บท ใช้เวลา 11 สัปดาห์

                     (2) ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ผู้วิจัยสร้างแบบส�ารวจ

ความต้องการใช้การเขยีนภาษาองักฤษของชมุชน จากนัน้ให้นกัศกึษาแบ่งกลุม่ลงพืน้ทีเ่กบ็แบบส�ารวจในชมุชนทีใ่กล้

มหาวิทยาลัยและน�าแบบส�ารวจมาสรุปผลเพื่อหาชุมชนที่ต้องการรับบริการ

                     (3) ระยะที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่มบริการสังคมตามแผนโครงการผู้วิจัยลงพื้นที่พร้อมกับนักศึกษาเพื่อ

รวบรวมข้อมลูจากสถานประกอบการทีต้่องการความช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นป้าย เมน ูหรอืเอกสารของสถานประกอบการ 

แก้ไขและจัดท�าให้ถูกต้องโดยนักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้วิจัยตรวจสอบ จากนั้นน�าส่งให้ผู้เช่ียวชาญด้าน

ภาษากลั่นกรอง 
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                            (4) ระยะที่ 4 การไตร่ตรองกิจกรรมบริการสังคม นักศึกษาจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์ฉบับสมบูรณ์แก่

ผู้ประกอบการ

                      (5) ระยะที่ 5 การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ผู้วิจัยและนักศึกษาส่งมอบเอกสารที่

ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นักศึกษาตอบแบบสอบถาม

แรงจูงใจและท�าแบบทดสอบหลังเรียน

      2) เมื่อด�าเนินการสอนกลุ่มทดลองครบทั้ง 7 แผนแล้วให้กลุ่มทดลองท�าการทดสอบหลังเรียน

      3) ผู้วจิยัน�าคะแนนทีไ่ด้จากแบบทดสอบหลังเรียน และผลจากแบบสอบถามความพงึพอใจผู้ประกอบการ

และแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของผู้เรียนไปวิเคราะห์เพ่ือเปรียบ

เทียบความแตกต่างและหาความสัมพันธ์

  4.	การวิเคราะห์ข้อมูล

     1) วิเคราะห์ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 2) วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ประกอบการโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                 3) วิเคราะห์ผลแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมของผู้เรียนโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

  จากการวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้

  1. ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคม จ�านวนร้อยละ 59.38 สามารถท�าคะแนนได้

มากกว่าค่าเฉลี่ย จากการท�าแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ 10 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของ

คะแนนเท่ากับ 7.58 ± 7.14 คะแนน 

  2.  ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัชิน้งานจากผูเ้รยีนทีเ่รียนผ่านการท�ากจิกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมมคีวาม

พึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  3.  ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมมแีรงจงูใจต่อการเรยีนในระดบัพงึพอใจมาก

อภิปรายผลการวิจัย

  1. ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคม จ�านวนร้อยละ 59.38 สามารถท�าคะแนนได้

มากกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้

          ประการแรก การเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมนั้น เน้นที่การเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรียนด้วยการฝึกแก้ไขข้อผิดพลาดของค�าศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์เป็นเวลา 11สัปดาห์ ซึ่งเป็นการฝึกซ�า้ๆ จน

ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งผลต่องานเขียนท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่ม

พฤติกรรมนิยม การเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ในเรื่องของกฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท�า

บ่อยๆ  ด้วยความเข้าใจจะท�าให้การเรยีนรูน้ัน้คงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท�าซ�า้บ่อยๆ  การเรยีนรูน้ัน้จะไม่คงทนถาวร และ
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ในที่สุดอาจลืมได้ (ทิศนา แขมมณี, 2548) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมที่หลักการส�าคัญของการเรียนรู้คือ 

กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จะสังเกตจากพฤติกรรมใหม่ที่เกิดข้ึน และมีการท�าซ�้าจนเป็นอัตโนมัติโดยรับ

การฝึกและการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมตามหลักสิ่งเร้า การตอบสนองมากๆ จะท�าให้เกิดพฤติกรรมถาวร

ยิ่งขึ้น (Skinner,1957) อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Vygotsky (1978) ที่ได้กล่าวถึงหลักการเรียนรู้เขตการพัฒนาใกล้ชิด 

ว่าการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนี ้จะท�าให้ผูเ้รียนสร้างแนวความคดิหลกั

อยู่ตลอดเวลา โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการสอนภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะได้จากส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญซ่ึงการเรียน

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

     การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนได้

เห็นตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริง โดยที่ผู้เรียนสังเกตจากการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มผู้ประกอบ

การร้านค้าต่างๆ ผู้เรียนได้สะท้อนมุมมองต่อวิชาการเขียนภาษาอังกฤษว่าเป็นวิชาที่มีประโยชน์และเอาไปใช้ได้จริง 

การออกไปบริการสังคมท�าให้ได้ฝึกใช้วิชาที่ได้เรียนไปอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ ท�าให้ต้องพัฒนาตัวเองให้มี

ความรอบรู้ให้มากขึ้น

     นอกจากนีก้ารเหน็การใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในชีวติจริง ไม่ใช่การจ�าลองสถานการณ์ในช้ันเรียนนัน้ 

ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถจดจ�าการใช้ภาษาในบรบิทต่างๆ ได้แม่นย�าขึน้ ไม่ว่าจะเหน็ข้อผดิพลาดในการเขยีนภาษาองักฤษ

บนป้ายโฆษณาของสถานประกอบการ หรือการบริการเขียนข้อความโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการ 

ซึ่งระยะเวลาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างชิ้นงานต่างๆ นั้น ท�าให้ผู้เรียนมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการเขียนภาษาอังกฤษ

ให้ถูกต้อง รวมทั้งแต่ละขั้นตอนของเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ท�าให้ผู้เรียนค่อยๆ ซึมซับส�านวนภาษา 

และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอย่างเห็นได้ชัด

  2. ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัชิน้งานจากผูเ้รยีนทีเ่รยีนผ่านการท�ากจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมมคีวาม

พึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

        การบรกิารสงัคมจากผูเ้รยีนเป็นการบริการโดยรายวชิาการเขียนภาษาองักฤษทีไ่ม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ 

ผู้ประกอบการพึงพอใจและยินดีให้ผู้เรียนเข้ามาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการบางรายยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน

หากมค่ีาใช้จ่ายเพ่ือต้องการให้ผูเ้รยีนช่วยแก้ไขหรอืจดัท�าชิน้งานทีใ่ช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารกบัลกูค้าชาวต่างชาติ

อย่างถูกต้อง เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและอุดหนุนสถานประกอบการของตน ซึ่งใกล้ช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว

มากขึ้นอีกทั้งจะส่งผลต่อรายได้ของสถานประกอบการให้สูงขึ้นตาม

     ผู้ประกอบหลายรายต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างถูกต้อง แต่เนื่องด้วยข้อจ�ากัดทางด้าน

ความรูท้างภาษาองักฤษจงึส่งผลให้บางครัง้ไม่สามารถสือ่สารกบัลกูค้าชาวต่างชาตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพตวัอย่าง

เช่น ผู้ประกอบการบางรายเขียนรายการอาหารส�าหรับชาวต่างชาติ โดยใช้หลักการแปลแบบค�าต่อค�า ท�าให้ความ

หมายผดิ ได้รบัข้อติเตียนจากลกูค้าทีม่ารบับรกิารเป็นจ�านวนมาก จึงจ�าเป็นต้องตดัข้อความทีเ่ป็นภาษาองักฤษออกไป 

ทั้งๆ ที่มีลูกค้าชาวต่างชาติมาอุดหนุนเป็นจ�านวนมาก

        ผลงานทีผู่เ้รยีนจดัท�าให้แก่ผูป้ระกอบการนัน้ เกดิจากความคดิสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้เรียนเองซึง่สร้างสรรค์

ผลงานให้สวยงามกว่าเดิม ท�าให้ผู้ประกอบการประทับใจและผู้เรียนภูมิใจต่อผลงานของตนเอง
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  3. ผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนผ่านกจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมมแีรงจงูใจต่อการเรยีนในระดบัพงึพอใจมาก

          จากการสะท้อนกลับมุมมองของผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมนั้น 

ผู้เรียนมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งความรู้ที่ได้รับจากวิชานี้และยังเป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง 

เนื่องจากผู้เรียนน�าความรู้ที่ฝึกฝนในห้องเรียนไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง ท�าให้ได้ประสบการณ์ที่ท้าทายความ

สามารถ และยงัฝึกให้ผูเ้รยีนเกดิจติอาสาอีกด้วย ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชัดจากการออกไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทีต้่องการ

ความช่วยเหลือในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ผู้ประกอบการหลายรายต้องการความช่วยเหลือที่มาก

เกินก�าลังของผู้เรียน แต่ผู้เรียนก็เต็มใจและยินดีที่จะช่วยผู้ประกอบการทุกรายที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้เรียน 

        นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ ท้าทาย

ความสามารถของพวกเขา เนือ่งจากการเรยีนโดยสถานการณ์จ�าลองในชัน้เรียนยงัไม่ดงึดดูความสนใจของผูเ้รียนได้

อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการออกไปสู่โลกภายนอก นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือผู้เรียนเป็นกลุ่ม ท�าให้ผู้เรียนได้

ฝึกใช้ทักษะทางสังคมอีกด้วย การเรียนโดยใช้กระบวนการกลุ่มนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังที่ 

Johnson (1994) ได้กล่าวถึงผลลัพธ์เชิงบวกจากการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผู้เรียนว่า ผู้เรียนมีความพยายามที่จะ

บรรลุเป้าหมายมากขึ้น การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผล

ท�าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจภายในและ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เหตุผลดีขึ้น และคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

  1.	ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน

      1) ก่อนท�าการสอนจริง ผู้สอนควรมีการปฐมนิเทศเพ่ือเป็นการแนะน�ากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตนให้เข้ากับการเรียนการสอน 

      2) ผูส้อนควรท�าการส�ารวจความสนใจในการเขยีนของผูเ้รยีนก่อนจดัท�าแผนการสอนเพือ่ทีจ่ะได้คดัเลอืก

เนื้อหาที่จะน�ามาสอนให้ตรงกับความสนใจ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้เรียน 

      3) ผูส้อนควรขยายเวลาในการท�ากจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการบรกิารสงัคมให้มากขึน้เนือ่งจากกจิกรรมใน

แต่ละขั้นตอนจ�าเป็นต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อให้นักศึกษามีเวลาคิดไตร่ตรองมากขึ้น

      4) ผูส้อนควรเพ่ิมกจิกรรมการอ่านนอกเวลา เนือ่งจากทกัษะการอ่านสามารถช่วยพฒันาทกัษะการเขยีน

ของผู้เรียนได้

        5) หากผูส้อนจดักจิกรรมการเขยีนเช่นนีต้้องค�านงึถงึความพร้อมของผูเ้รียนด้วยเพราะว่าผูเ้รียนส่วนหนึง่

ท�างานหลังเลิกเรียนท�าให้การจัดสรรเวลาลงพื้นที่เป็นไปได้อย่างยากล�าบาก

  2.	ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

      1) ควรมีการท�าวิจัยลักษณะนี้ในวิชาอื่นๆ  เช่น วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น

      2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

เช่น ทักษะการพูด ฟัง หรืออ่านหรือความวิตกกังวลในชั้นเรียน เป็นต้น
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