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Abstract

 The	 Long	 Tail	 theory	 refers	 to	 the	 behavior	 of	 economic	 sectors	 that	
provide	products	in	relatively	low	volumes,	but	are	able	to	make	a	profit	
by	 providing	 a	 greater	 variety	 of	 products	 in	 aggregate.	 The	 paper	
presents	 a	marketing	model	 that	 includes	 an	 on-line	 intelligent	 decision	
support	 system	 which	 al lows	 tourists	 to	 choose	 home-stay	
accommodation	 and	 associated	 activities	 in	 accordance	 with	 their	
preferences	and	expectations.	 Ideally,	 the	home-stay	accommodation	and	
activities	 will	 be	 offered	 by	 a	 wide	 variety	 of	 stakeholders	 including	
Community	Based	Tourism	(CBT)	operations,	private	operators,	ecotourism	
operators,	 and	 volunteer	 tourism	 organisations	 as	 this	 will	 provide	 the	
diversity	of	home-stay	offerings	 that	Long	Tail	Tourism	business	models	
require.	To	better	 understand	 tourists’	 needs	 and	motivations,	 the	paper	
examines	 various	 tourist	 typologies	 including	Cohen’s	 (1972)	 four	 tourist	
typologies	 and	 Butler’s	 (1980)	 Tourism	 Area	 Life	 Cycle	 Model	 which	
suggests	 there	 are	 considerable	 opportunities	 for	 Thailand’s	 Home-Stay	
industry.	The	next	phase	of	this	project	will	involve	preparing	the	supply-
side	 prior	 to	 the	 implementation	 of	 the	 demand-side	 of	 the	 marketing	
plan.	
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The	 Long	 Tail	 theory	 refers	 to	 the	
behavior	 of	 economic	 sectors	 that	 provide	
products	in	relatively	low	volume,	but	are	able	
to	make	a	profit	by	providing	a	greater	variety	
of	products	in	aggregate.	This	is	in	contrast	to	
the	short	head	sectors	where	profit	is	based	on	
a	 more	 narrow	 range	 of	 products	 selling	 in	
much	 higher	 volume.	 From	 a	 tourism	
perspective,	 the	 short	 head	 is	 the	 cash-cow	
destinations	that	are	widely	known	and	attract	
large	numbers	of	visitors,	while	the	long	tail	is	
the	 specialty	 niche	 destinations	 (Lew	 2008).	
Most	 tourist ’s	 visit ing	 Thai land	 have	
destinations	like	Bangkok,	Pattaya,	Phuket,	Koh	
Samui,	 and	 Chiang	 Mai	 on	 their	 itineraries,	
these	 represent	 the	 short	 head	 sector,	 while	
alternative	tourism	experiences	are	in	the	long	
tail	of	Thailand’s	tourism	sector.	

In	 Chris	 Anderson’s	 (2004)	 original	
conceptualisation	 of	 the	 Long	 Tail	 marketing	
model ,	 he	 suggested	 several	 rules	 for	
developing	 the	 supply	 side.	 Firstly,	 ‘Make	
Everything	 Available’	 for	 tourism	 businesses	

this	means	expanding	the	diversity	of	offerings,	
including	 peripheral	 attractions	 and	 services,	
and	 developing	 alternative	 ways	 of	
experiencing	 existing	 attractions	 and	 services.	
Another	rule	is,	Help	Me	Find	It,	this	refers	to	
the	 usability	 of	 the	 entity’s	 website,	 ease	 in	
locating	 the	 specific	 experiences	 the	 user	
desires	 and	 its	 broader	web	 presence.	 It	 also	

includes	 search	 engine	 optimization	 (SEO)	 to	
make	a	website	and	products	appear	closer	to	
the	 top	 of	 online	 searches.	 The	 increasing	
number	of	options	that	the	Internet	offers	can	
be	overwhelming	to	the	traveler	planning	their	
trip,	 and	 it	 might	 lead	 to	 confusion	 and	 a	
decision	 not	 to	 purchase	 (Iyengar	 &	 Lepper,	
2000).	 Schwartz	 (2005)	 has	 called	 this	 the	
‘‘paradox	of	choice’’	and	one	way	that	this	can	
be	 overcome	 is	 through	 personalized	 and	
intelligent	 recommendation	 systems	 such	 as	
the	 Tourist	 Home-stay	 Decision	 Support	
System	(THSDSS)	proposed	in	this	study.	

AMarketingModel for all Home-stay
inThailand

The	 proposed	 marketing	 model	 for	
sustainable	 home-stay	 in	 Thailand	 aims	 to	
include	 all	 alternative	 tourism	 products	 and	
sectors	 rather	 than	 marketing	 particular	
tourism	 sectors	 (Community	 Based	 Tourism,	
Pro-poor	 tourism)	 or	 specific	 tourism	products	
(Ecotourism,	Green	tourism,	Volunteer	tourism).	
There	is	often	a	reluctance	to	co-operate	with	
others	 in	 the	 marketing	 process	 but	 co-
operation	 is	 invaluable,	 in	 other	 words,	
working	 together	 to	grow	 the	 total	market	by	
developing	complementary	products	and	cross-
marketing.	 In	 Long	 Tail	 terms,	 the	 growth	 in	
number	 and	 range	 of	 home-stay	 properties	 is	
an	example	of	the	fattening	and	lengthening	of	
the	tourism	Long	Tail.	(Lew	2007)	
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Rather	 than	 the	 Tourist	 Authority	 of	
Thailand	(TAT)	being	the	responsible	entity	for	
these	 tourism	 projects,	 it	 could	 act	 as	 the	
facilitator	 (Jantarat	 &	 Williams	 2000)	 by	
developing	a	portal	where	 tourists	 can	 source	
detailed	information	about	the	broad	variety	of	
alternative	 tourism	 home-stay	 experiences	
available	in	Thailand.	One	of	the	most	important 
issues	 is	 whether	 the	 information	 available	
online	 matches	 the	 information	 needs	 of	
travelers.	 Identifying	 structures	 and	 gaps	 in	
online	travel	information	is	important	as	it	can	
provide	 input	 for	 the	 design	 Internet-based	
technologies	 to	 better	 support	 travel	 planning	
(Xiang,	 Gretzel	 and	 Fesenmaier	 2009).	 In	
addition,	 such	 knowledge	 is	 essential	 for	
developing	 effective	 strategies	 for	 online	
tourism	 marketing	 (Xiang,	 Gretzel	 and	
Fesenmaier	2009).	

The	marketing	model	proposed	 in	 this	
paper	 will	 enhance	 TAT’s	 existing	 successful	
marketing	strategies	by	offering	a	tool	 (Home-
stay	Tourist	Decision	Support	System)	to	assist	

tourists	 identify	 the	most	 suitable	 experiences	
available	 (for	 example,	 home-stay,	 cultural	
activity,	volunteer	opportunity)	that	match	their	
holiday	 needs,	 desires	 and	 expectations	 via	 a	
TAT	 branded	 website.	 Travelers	 are	 seeking	
more	 personalised	 tourism	 products	 and	
services,	 and	 are	 expecting	 intelligent	 and	
proactive	 access	 to	 relevant	 high	 quality	
information	 and	 services	 rather	 than	 mass	

marketed	 solutions	 (Henley	 Centre	 Headlight-
Vision	 /	 Amadeus	 2009).	 This	 online	 facility	
(Home-stay	 Tourist	 Decision	 Support	 System)	
will	 have	 the	 capability	 of	 sorting	 for	 the	
tourists,	 according	 to	 their	 perceptions	 and	
expectations,	the	home-stay	properties	according 
to	 their	 facilities,	 geographical	 locations,	 and	
associated	 activities	 (festivals,	 cultural,	 craft).	
This	 will	 enable	 the	 matching	 of	 the	 most	
suitable	home-stay	accommodation	experience	
with	 each	 individual	 tourist’s	 perceptions	 and	
expectations,	providing	the	potential	for	a	high	
level	of	satisfaction.		

Ideally,	 the	 proposed	marketing	model	
(including	Home-stay	Tourist	Decision	Support	
System)	will	include	home-stay	accommodation	
and	activities	offered	by	a	variety	of	stakehol-
ders,	 for	 example	 Community	 Based	 Tourism	
(CBT)	 operations	 supported	 by	 NGOs,	 private	
sector	 ecotourism	operators,	 volunteer	 tourism	
organizations	 as	 well	 as	 private	 home-stay	
operators.	Professor	Harold	Goodwin	and	Rosa	
Santilli	 report	 that	 most	 of	 the	 CBT	 case	

studies	they	researched	in	their	study	“Commu	
-nity-Based	 Tourism:	 a	 success?”	 (2009)	
provide	accommodation	and	activities,	however	
the	 average	 bed	 occupancy	 rate	 achieved	 by	
CBT	initiatives	is	around	five	percent	and	that	
this	is	unsustainable.	A	survey	of	one	hundred	
and	 fifty	 CBT	 organisations	 by	 Conservation	
International	and	ResponsibleTravel.com	(2006)	
also	revealed	that	average	bed	occupancy	was	
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close	 to	 five	 percent.	 In	 2008	 Mitchell	 and	
Muckosy	opinioned	that	many	CBT	projects	in	
Latin	America	have	failed	and	that	a	key	cause	
of	failure	is	the	lack	of	financial	viability,	which	
they	describe	as	“shocking”	and	they	concluded 
from	 their	 review	 that	 “the	 most	 l ikely	
outcome	 for	 a	 CBT	 initiative	 is	 collapse	 after	
funding	dries	up.”,	they	reported	that	the	main	
causes	 of	 CBT	 projects	 collapse	 were	 poor	
market	access	and	poor	governance	(2008).	

The	 goal	 of	 this	 model	 is	 to	 improve	
Thailand’s	 home-stay	 market	 access	 and	
therefore	 assist	 the	 individual	 stakeholders	
achieve	 their	 economic	 goals	 and	 objectives;	
the	 hard	 reality	 in	 the	 tourism	 industry	 today	
is	“that	 if	you	are	not	on-line	you	are	not	on	
sale”	 (Harris,	 Davidson	 and	 Vogel	 2002).	
Objectives	 stated	 in	 the	 Tourism	Authority	 of	
Thailand	Policy	and	Marketing	Plan	2008-2012	
included	 promoting	 the	 tourism	 industry	 as	 a	
key	 to	 dealing	 with	 the	 country’s	 economic	
problems	 by	 creating	 jobs	 for	 people	 throug-
hout	 Thailand. 	 In	 order	 to	 create	 these	 jobs,	

TAT	 has	 been	 focusing	 on	 the	 development	
and	 promotion	 of	 proactive	 marketing	 to	
increase	 expansion	 into	 new	markets	 as	 well	
as	 developing	 niche	 market	 opportunities.	
Furthermore,	TAT	aims	to	attract	a	far	greater	
number	 of	 quality	 tourists	 to	 regions	 with	
minor	tourism	type	attractions,	which	currently	
do	not	appear	on	main-stream	tourist	programs. 
TAT	plans	to	accelerate	the	development	of	a	

tourism	 technological	 system	 for	 accommo-	
dating	business	activities	 information	 (E-Tourism) 
on	 the	 Internet,	 for	 example	 carrying	 out	 of	
electronic	 commerce	 (e-commerce)	 as	well	 as	
applying	 information	 technology	 in	 marketing.	
This	 policy	 is	 also	 high	 on	 the	 government’s	
priorities	for	Thailand’s	economic	recovery	and	
as	a	way	to	assist	in	the	economic	equality	for	
all	 of	 Thailand’s	 population.	 The	 proposed	
home-stay	 marketing	 model	 including	 the	
Home-stay	 Tourist	 Decision	 Support	 System	
complements	 TAT’s	 e-Tourism	 and	 e-Com-	
merce	strategies.		

Tourism Life Cycle ~ Thailand and
Vietnam

“Thailand	 tourist	 industry	 is	 20	 years	
ahead	of	the	Vietnams	tourist	industry,	so	it	is	
more	developed”	according	to	TJ	Grundl-Hong,	
Chief	 Sales	 Off icer	 &	 MD	 Business	
Development	 of	 Six	 Senses,	 however	 this	 has	
negative	 as	 well	 as	 positive	 inferences	 when	
Tourism	Life	Cycle	is	considered.		

Kotler,	Bowen	&	Makins	(2006)	described 
the	 fourth	 stage	 of	 a	 product’s	 life-cycle,	
‘Maturity’,	 as	 a	 period	 of	 slowdown	 in	 sales	
growth	 because	 the	 product	 has	 achieved	
acceptance	by	potential	buyers.	Profits	level	off	
or	 decline	 because	 of	 increased	 marketing	
outlays	 to	 defend	 the	 product	 against	
competitors.	 While	 Butler	 (1980)	 defined	
specific	life	cycle	stages	in	his	resort	life	cycle	
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model	 (Fig	 1.),	 and	 to	 these	 stages	 he	 assigned	 various	 descriptive	 criteria.	 The	 stages	 were	
labelled	 “exploration”,	 “involvement”,	 “development”,	 “consolidation”,	 “stagnation”	 and	 “decline”	
and/or	 rejuvenation”.	 The	 fifth	 stage,	 known	 as	 the	 “stagnation”	 stage,	 is	 when	 “peak	 visitor	
numbers	 have	 been	 reached	 and	 capacity	 levels	 exceeded	 for	 many	 variables	 resulting	 in	
environmental,	 social	 and	 economic	 problems”.	 The	 region	 has	 become	 well	 known	 and	 well	
established,	but	is	losing	its	tourism	appeal.	A	large	number	of	manufactured	attractions	may	start	
to	outnumber	the	natural	and	cultural	attractions	that	were	responsible	for	the	initial	development	
of	international	tourism	interest.		

Figure1TouristAreaLifeCycle(TALC)Model

Source:	Butler,	R.	W.	1980.	“The	Concept	of	a	Tourism	Area	Life	Cycle	of	Evolution	Implications	

for	Management	 of	Resources.”	The	Canadian	
Geographer	24(1),	p.	8.	

Butler	suggests	that	the	type	of	tourists 
will	 change	 to	 the	 organised	 mass	 tourism	
market,	and	this	leads	to	the	final	stage,	where	
the	area	will	 either	decline	or	be	 rejuvenated.	
In	 the	 sixth	 “decline”	 stage	 there	 will	 be	 an	
inability	to	maintain	market	share.	However,	it	
is	 possible	 that	 the	 region	 can	 go	 through	 a	
process	 of	 “rejuvenation”,	 which	 requires	 a	
complete	 change	 of	 the	 attractions	 on	 which	

the	resort	is	based.	(Berry	2001)	

 

Butler	 (1980)	 discusses	 two	ways	 that	
rejuvenation	 can	 be	 achieved:	 first,	 using	
manmade	attractions	such	as	casinos	(although	
this	is	not	much	good	if	all	the	other	compet-	
ing	areas	follow	suit	or	in	the	case	of	Thailand	
there	 are	 cultural	 issues);	 and	 second	 taking	
advantage	 of	 previously	 untapped	 natural	
resources.	 This	 may	 involve	 special	 interest	
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groups	being	catered	 for	 such	as	eco-tourists,	
mountain	 biking,	 diving	 or	 fishing	 tourists.	
Butler	does	admit	that	it	is	possible	that	some	
regions	could	have	a	“timeless”	attraction	that	
does	not	decline,	such	as	the	Grand	Palace	in	
Bangkok	 or	 some	 artificial	 attractions	 such	 as	
Disneyland	 which	 is	 constantly	 adding	 to	 its	
attractions	in	order	to	cater	 for	“contemporary	
preferences”	 (Butler	 1980	 p10).	 In	 the	 face	 of	
this	 situation	 the	mature	destinations	 can	opt	
for	various	solutions:	

1.	 Continued	 decline,	 due	 to	 the	 pas-	
sivity	of	 the	public	and	private	agents,	which	
force	 the	 model	 until	 there	 is	 no	 longer	 any	
solution.	

2.	 Stagnation,	due	to	the	application	of	
piecemeal	 measures	 which	 do	 not	 attack	 the	
root	of	the	problems	but	only	the	most	evident	
effects.	

3.	 A	radical	change	of	mentality,	leading 
to	the	adoption	of	measures	which	even	entai l	
a	 new	 tourism	model,	 based	 on	 sustainability	
and	 the	 integration	 of	 tourism	 with	 the	 ter-	

ritory,	 the	 economy	 and	 the	 local	 population.	
(Alvares	&	Lourenco,	2005)		

Stanley	 Plog’s	 (2001)	 model	 uses	 five	
different	 traveller	 profiles	 from	 venturers	 to	
dependables.	According	 to	Plog,	 these	various	
tourist	 personality	 types	 are	 associated	 with	
phases	 in	a	destination	 life	cycle	because	 the	
type	 of	 tourist	 who	 visits	 a	 region	 indicates	

the	 area’s	 level	 of	 development,	 and	 in	 some	
ways	 determines	 its	 life	 cycle.	 Plog’s	 model	
does	not	apply	to	every	destination,	but	it	does	
provide	 food	 for	 thought.	 Furthermore,	 a	
destination	 may	 find	 itself	 in	 a	 different	
position	 on	 the	 curve	 depending	 on	 whether	
one	 is	 considering	 local,	 regional,	 national	 or	
international	travellers.	The	particular	life	cycle	
stage	of	an	area	is	difficult	to	quantify	even	if	
many	 destinations	 may	 intuitively	 know	 their	
position.		

Thailand’sPositioningandBrand

Thailand	 was	 22nd	 ranked	 country	
brand	 in	 the	 FutureBrand	 2008	 CBI	 Global	
Quantitative	 Survey	 and	 received	 five	 Top	 5	
global	 rankings	 including	 Authenticity,	 Value	
for	 Money	 and	 Friendly	 Locals.	 TAT	 has	
positioned	 Thailand	 as	 a	 safe	 and	 friendly	
destination	 offering	 an	 abundance	 of	 cultural,	
natural,	 and	 historical	 attractions.	 Several	
research	 reports	 support	 TAT’s	 positioning				
of	 Thailand	 as	 a	 destination	 with	 beautiful	
beaches,	 reasonable	 prices,	 and	 broad	 range		
of	 attractions	 (Calantone	 et	 al	 1989,	 Yau	 and	
Chan	 1990,	 Tapachai	 and	 Warysazk	 2000).	
Bongkosh	 Ngamsom	 Rittichainuwat,	 Hailin	 et	
al	 conducted	 a	 study	 to	 examine	 the	 current	
image	 of	 Thailand	 as	 an	 international	 travel	
destination	 and	 assessed	 the	 effects	 of	 the	
destination’s	 image	 on	 the	 likelihood	 of	 the	
travelers’	returning	there.	The	results	indicated	
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that	tourists	have	a	positive	image	of	Thailand	
as	a	destination	that	offers	cultural,	nature,	and	
historical	attractions	and	activities.	The	respon-	
dents	of	the	study’s	survey	also	agreed	that	a	
trip	to	Thailand	provided	value	for	money	and	
that	the	Thai	people	were	friendly.		

ThailandHome-stay’sPositionandBrand

Potentially,	 Thailand	 home-stay	 is	
perfectly	suited	 to	 the	experiential	wants	of	a	
new	generation	of	world	travellers	who	wish	to	
be	 socially	 and	 environmentally	 responsible.	
These	 travellers	 are	 as	 much	 on	 a	 quest	 for	
new	knowledge	and	cultural	exchange	as	they	
are	 in	 search	 of	 leisure,	 rest	 and	 relaxation.	
They	are	keen	to	learn	about	the	communities	
they	visit	(Amedeus	2009).	This	has	led	to	the	
increasing	 opportunities	 for	 home-stay	 pro-	
perties	 to	 enhance	 the	 experience	 for	 visitors	
by	 highlighting	 some	 of	 Thailand’s	 untapped	
tourism	 assets.	 Home-stay	 tourism	 makes	 it	
possible	 for	 visitors	 to	 immerse	 themselves	 in	
the	 local	 culture	 and	 learn	 about	 Thai	 ways.	
This	 in	 turn	 can	 lead	 to	 the	 conservation	 of	
traditional	 Thai	 culture	 and	 the	 development	
and	 promotion	 of	 several	 ‘alternative’	 tourism	
products	 such	 as	 community-based	 tourism,	
eco-tourism,	 and	 volunteer	 tourism.	 This	 all	
helps	sustainable	tourism	development,	streng-	
thens	 and	 expands	 the	 Thailand	 brand,	 and	
strengthens	 the	 international	 competitive	
advantage.	

The	 concept	 of	 a	 tourism	 area	 life	
cycle	 provides	 considerable	 opportunities	 for	
Thailand’s	 home-stay	 industry,	 as	 a	 way	 of	
transforming	the	“decline”	stage	into	a	‘rejuven	
-ation’	 stage	 and	 it	 can	 develop	 into	 a	major	
factor	 to	 improve	 the	 economic	 situation	 for	
many	people,	especially	those	who	have	never	
considered	 being	 involved	 in	 commerce,	 let	
alone	 ‘e-commerce’.	 Many	 of	 the	 resources	
required	 to	 provide	 these	 opportunities	 are	
already	 in	 place,	 for	 example	 the	 TAT	 infra-
structure,	marketing	and	websites,	nation	wide	
internet	 connectivity	 and	 potential	 home-stay	
properties,	 therefore	 the	 funding	 requirements	
are	relatively	low.	Further,	much	of	the	commu	
-nity	 based	 management	 and	 training	 infra-
structure	is	also	in	place	due	to	the	One	Tambon, 
One	 Product	 (OTOP)	 initiative	 several	 years	
ago.	 Therefore	 the	 financial	 outlays	 needed	
relate	to	marketing	and	also	cultural	awareness	
related	training	programs.	In	short,	this	project	
requires	 an	 enormous	 amount	 of	 effort	 rather	
than	money	to	achieve	its	goals.	

Consumers	 are	 seeking	 more	 perso-	
nalised	tourism	products	and	services,	and	are	
expecting	 intelligent	 and	 proactive	 access	 to	
relevant	high	quality	 information	and	services.	
Thailand’s	home-stay	industry	can	develop	into	
a	 major	 factor	 in	 improving	 many	 people’s	
economic	situation,	especially	those	who	have	
never	 considered	 the	 possibility	 of	 being	
involved	in	commerce,	 let	alone	‘e-commerce’.	
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However,	 to	 ensure	 the	 sustainability	 of	 the	home-stay	 industry	 in	Thailand,	 tourists	must	have	
access	 to	 a	 sufficient	 quantity	 of	 relevant	 information	 regarding	 individual	 home-stay	properties,	
allowing	 them	 to	 match	 their	 preferences	 and	 requirements	 with	 the	 appropriate	 home-stay	
experience.	 There	 is	 a	wide	 variety	 of	 properties	within	 Thailand’s	 home-stay	 industry,	 ranging	
from	truly	authentic	village	based	properties	to	relatively	up-market	“home-stay”	properties.		

TouristHome-stayDecisionSupportSystem

The	 matching	 process	 can	 be	 achieved	 by	 creating	 a	 relational	 database	 management	
system	(RDMS)	to	deliver	information	required	by	the	user.	A	suitable	database	may	be	developed	
as	follows;	creating	a	table	for	the	Home-stay	operators;	each	individual	element	of	data	for	each	
entity	 will	 be	 stored	 as	 a	 separate	 field,	 and	 each	 field	 represents	 an	 attribute	 for	 that	 entity.	
Fields	in	a	relational	database	are	called	columns.	

For	 the	 entity	 OPERATOR,	 the	 operator	 identification	 number,	 name,	 and	 address	 are	
stored	as	a	separate	 field	within	the	OPERATOR	table	and	each	field	represents	an	attribute	for	
the	 entity	 OPERATOR.The	 actual	 information	 about	 each	 individual	 Home-stay	 operator	 that	
resides	in	a	table	is	called	a	row	(records).	

Figure2TATHome-stayRelationalDatabaseTables

Operator_Number Operator_Name Operator_Baan Operator_Amphur Operator_Province

10001	 Atikom	Thomya	 Kokkor	 Na	Klang	 Nong	Bua	Lamphu	

10002	 Benja	Chaijaree	 Mata	Put	 Ratchima	 Khon	Kaen	

10003	 Chutima	Tipsaen	 Songteaw	 Banso	 Chaing	Mai	

10004	 Juntima	Kongsang	 Sawong	 Jaani	 Chantaburi	

10005	 Juthawan	Aryharn	 Bakeon	 Maisan	 SaraBuri	

The	 field	 Operator_Number	 (Figure	 7)	
uniquely	 identifies	 each	 record	 so	 that	 the	
record	can	be	retrieved,	updated,	or	sorted	and	
it	 is	 called	 a	 key	 field.	 Each	 table	 in	 a	
relational	 database	 has	 one	 field	 that	 is	
designated	as	its	primary	key.	This	key	field	is	
the	unique	 identifier	 for	 all	 the	 information	 in	
any	 row	 of	 the	 table	 and	 this	 primary	 key	

cannot	be	duplicated.	Operator_Number	 is	the	
primary	 key	 for	 the	 OPERATOR	 table	 and	
Facilities_Number	 is	 the	 primary	 key	 for	 the	
FACILITIES	table	(Figure	8).	The	tables	shown	
in	Figures	9;	10;	11	are	examples	of	tables	that	
join	 all	 the	 operators,	 as	 identified	 by	 the	
Operator_Number	 that	 offer	 specific	 facilities,	
as	 identified	 by	 the	 Facilities_Number.	 The	
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next	operation	would	be	to	project	a	list	of	operators	that	offer	the	specific	requirements	that	each	
user	 desires.	 This	 is	 a	 very	 basic	 example	 of	 the	 ‘Tourist-Operator	Matching”	 operation	 of	 the	
proposed	TAT	Home-stay	Information	Model	but	it	provides	a	clear	indication	of	its	effectiveness	
in	providing	a	high	level	of	user	satisfaction.		

Figure3RangeofFacilitiesAvailableatHome-stayProperties

  (A)    (B)

Facilities_Bathroom Facilities_Number

Inside	house	 Bathroom_1	

Attached	to	house	 Bathroom_2	

Sit-down	toilet’	 Bathroom_3	

Traditional	squat	toilet	 Bathroom_4	

Hot	bath	 Bathroom_5	

Hot	shower	 Bathroom_6	

Cold	shower	 Bathroom_7	

Traditional	splash	&	wash	 Bathroom_8	

Facilities-Bedroom  

Air	conditioned	 Bedroom_1	

Fan	 Bedroom_2	

Inner	spring	mattress	 Bedroom_3	

Traditional	mattress	 Bedroom_4	

Dressing	table	&	mirror	 Bedroom_5	

Housestructure  

Brick	&	motar	 Structure_1	

Traditional	wooden	 Structure_2	

No	stairs	 Structure_3	

Glass	windows	 Structure_4	

No	windows	 Structure_5	

InternetAccess  

Available	at	accommodation	(free)	 Internet_1	

Available	at	accommodation	(fee)	 Internet_2	
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Available	at	nearby	Internet	shop	 Internet_3	

No	Internet	access	at	accommodation	 Internet_4	

Meals  

Eat	with	host	family	every	meal	 Meals_1	

Eat	with	host	family	some	meal	 Meals_2	

Restaurantfacilities  

Access	to	local	restaurant		 Restaurant_1	

Access	to	Western	dining	facilties		 Restaurant_2	

Easy	access	to	a	7/11		 Restaurant_3	

Figure4Homes-InsideBathroom  

Facilities_Number Operator_Number

	Bathroom_1	 10002	

	Bathroom_1	 10003	

Bathroom_1	 10004	

Figure5Homes-AttachedBathroom

Facilities_Number Operator_Number

Bathroom_2	 10001	

Bathroom_2	 10005	

Figure6Homes-Sit-downToilet  

Facilities_Number Operator_Number

Bathroom_3 10002	

Bathroom_3	 10003	

Bathroom_3	 10004	

Figure7HomesinNorth-East

GeoLocation_Number Operator_Number

North-East	 10001	

North-East	 10002	

Figure9SuggestedHome-stayProperty

Operator_Number Operator_Name Operator_Baan Operator_Amphur Operator_Province

10001	 Atikom	Thomya	 Kokkor	 Na	Klang	 Nong	Bua	Lamphu	

Figure8HomesofferingThaiSilkExperience  

ActivitiesCraft_NumberOperator_Number

Thai	Silk	 10001	
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Finally,	 a	 tourist	 wishing	 to	 stay	 in	 a	
home-stay	 that	 is	 located	 in	 North-East	
Thailand,	 has	 a	 bathroom	 attached	 to	 the	
house	 and	 offers	 a	 Thai	 silk	 craft	 experience	
would	receive	the	result	shown	in	Table	9.	The	
Tourist	 Home-stay	 Decision	 Support	 System	
database	 should	 include	 more	 fields	 like	
geographical	 location	 (North,	 North-East,	
Central,	 South);	 geographical	 attractions	
(beach,	 mountains)	 avai lable	 activit ies	
(Physical:	bush	walking,	fishing,	mountain	bike	
riding,	 elephant	 riding	 Cultural:	 rice	 farm,	
temples,	archeological,	Craft:	Thai	silk,	cooking,	
Volunteer	opportunities:	teaching.)		

Tourists	 can	 select	 their	 preferred	
geographical	 attractions	 (beach,	 mountains),	
physical	 activities	 (bush	 walking,	 fishing,	
mountain	bike	riding,	elephant	riding),	cultural	
activities	(farming,	temples,	archeological),	craft	
(Thai	silk,	cooking),	and	volunteer	opportunities	
(teaching)	 via	 a	 user-friendly	 interface.	 “Sati	
sfaction	 is	 measured	 by	 how	 well	 leisure	
activities	are	perceived	to	fulfil	the	basic	needs	

and	 motives	 that	 stimulated	 the	 idea	 to	
participate	 in	 the	activity”	 (Crompton	&	Love,	
1995	 p.	 10).	 This	 can	 circumvent	 the	 poten	
tially	 damaging	 results	 of	 disgruntled	 tourists	
reporting	 their	 dissatisfaction	with	 their	 exper	
iences	 in	 up-country	 Thailand	 on	 the	 social	
network	 websites	 like	 tripadvisor.com	 and	
facebook.com.	The	goal	is	to	have	every	guest’s 
expectations	 met	 or	 exceeded	 (Kotler,	 Bowen	

&	Makins	2006	p	356)		

Cohen	 drew	 attention	 to	 the	 fact	 that	
all	 tourists	 are	 seeking	 some	 element	 of	
novelty	with	familiarity	and	strangeness	while,	
at	 the	 same	 time,	 most	 also	 need	 to	 retain	
something	 familiar	 (1972).	 It	 is	 the	 level	 of	
novelty	 and	 familiarity	 that	 the	 Home-stay	
Tourist	 Decision	 Support	 System	 aims	 to	
personalize	 for	 consumers.	 For	 example,	 a	
tourist	may	have	the	intention	of	experiencing	
life	with	 a	 rural	 Thai	 family	 but	 still	 prefer	 a	
sit-down	 toilet	 and	convenient	 access	 to	a	7/
11;	while	others	want	 to	experience	authentic	
life	 in	 a	 village	 and	would	 be	 disappointed	 if	
their	 bedroom	 had	 an	 air	 conditioner	 and	
satellite	television.	

Segmentation

Segmenting	 and	 selecting	 target	
markets	is	a	crucial	part	of	the	process	because 
demand	 will	 come	 from	 specific	 areas	 of	 the	
global	 marketplace.	 Sustainable	 tourism	
marketing	 is	 the	 opposite	 of	mass	marketing,	

therefore	 care	 must	 be	 taken	 to	 identify	 and	
attract	 appropriate	 market	 segments.	 This	
paper	 has	 gathered	 information	 regarding	 the	
understanding	 of	 potential	 target	 segments	
from	previously	published	sources,	for	example	
TAT,	 Pacific	 Asia	 Travel	 Association	 (PATA),	
United	 Nations	 agencies	 (www.unctadxi.org	
www.unescap.org)	 as	 well	 as	 academic	 and	
commercial	research	reports.		
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This	 paper	 selected	 an	 exist ing	
research	 report	 as	 the	 basis	 for	 the	 segmen	
tation	 process	 rather	 than	 a	 primary	 survey	
due	 to	 the	 limited	 availability	 of	 resources,	
however	 the	 author	 will	 undertake	 primary	
research	during	the	next	phase	of	the	project.	
The	Geotourism	Study	was	undertaken	by	the	
Research	 Department	 of	 the	 Travel	 Industry	
Association	of	America	in	2002	and	sponsored	
by	 National	 Geographic	 Traveler.	 Though	 the	
Geotourism	 Study	 only	 involved	 respondents	
from	 the	U.S.A.,	 it	 is	 very	 useful	 as	 a	 “base”	
segmentation	 tool	 for	 potential	 tourists	 from	
countries	with	a	Western	cultural	heritage	from	
example,	 Canada,	 Australia	 and	 the	 United	
Kingdom.	 The	 data	 provides	 highly	 relevant	
information	for	use	in	the	exploratory	phase	of	
the	 target	 marketing	 and	 communication	
process.	The	study	was	conducted	with	adults	
18	 years	 of	 age	 and	 older	 among	 a	
representative	 sample	 of	U.S.	 households.	 The	
study	 sample	 consisted	 of	 8,000	 adults,	 and	
was	 balanced	 to	 represent	 the	 national	
demographics	 of	 American	 adults.	 A	 total	 of	
4,300	 questionnaires	 were	 returned	 for	 a	
response	 rate	 of	 54	 percent.	 Results	 from	
returned	 surveys	 were	 re-balanced	 to	 reflect	
the	demographic	profile	of	U.S.	adults.	Among	
these,	a	 total	of	3,300	qualified	as	past	 three-
year	travelers,	meaning	they	had	taken	at	least	
one	 trip	 in	 the	past	 three	 years.	Results	 from	
this	traveler	sample	were	then	projected	to	the	

entire	 U.S.	 adult	 population	 and	 have	 a	
statistical	 error	 range	 of	 +/-	 2	 percentage	
points.	

Overall,	 the	 majority	 of	 the	 traveling	
public	 (71	 percent)	 indicates	 that	 it	 is	 impor	
tant	 to	 them	 that	 their	 visits	 to	 a	 destination	
not	damage	its	environment.	Nearly	two	thirds	
agree	(61percent)	that	their	travel	experience	is	
better	 when	 the	 destination	 preserves	 its	
natural,	 historic,	 and	 cultural	 sites	 and	 attrac	
tions.	Over	half	 (53	percent)	of	 travelers	agree	
that	their	travel	experience	is	better	when	they	
have	 learned	as	much	as	possible	about	 their	
destination’s	 customs,	geography,	 and	culture.	
Results	from	the	survey	topics	above	were	also	
statistically	combined	and	analyzed	to	segment	
travelers	 based	 on	 l ike	 responses.	 This	
segmentation	 process	 created	 eight	 market	
segments,	 each	 with	 unique	 Geotourism	
profiles.	 Segmentation	 results	 showed	 that	
three	 segments	 share	 similar	 levels	 of	 income	
and	a	high	incidence	of	travel,	yet	each	posses	
ses	 a	 somewhat	 unique	 Geotourism	 profile.	
These	three	groups	have	the	strongest	Geotour	
ism	inclinations	compared	to	the	other	market	
segments.		

TargetMarketforHome-stayTourism

The	 Multi-segment	 approach	 is	 the	
most	 appropriate	 because	 the	 introduction	 of	
the	 Home-stay	 Tourist	 Decision	 Support	
System	 via	 the	 TAT	 website	 allows	 the	
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targeting	 of	 several	 different	 segments	 due	 to	
the	 differentiation	 of	 home-stay	 products	
offered.	 However,	 this	 marketing	 plan	 will	
initially	 focus	 on	 the	 Geo-Savvys	 segment	
allowing	 for	 a	 more	 efficient	 use	 of	 available	
resources.		

An	important	question	is	“What	are	the	
best	 ways	 to	 communicate	 with	 the	 target	
markets?”	 and	 so	 the	 future	 research	 process	
will	 include	 formulating	 two	 questionnaires,	
one	 for	 home-stay	 operators,	 and	 one	 for	
travellers.	 Questions	 for	 home-stay	 operators	
will	 include	 items	 such	 as;	 “what	 communi	
cation	 channels	 do	 you	 use	 for	 promotion?”	
(this	may	 include	 a	 list	 of	 optional	 responses,	
eg;	tourism	authority(brochures/website/printed	
advertisements/exhibitions/other)	 travel	 agent	
(brochures/website/printed	 advertisements/	
exhibitions/other)	 /own	 website/	 another	
website,	with	an	open	ended	section	available.	
For	 travellers,	 the	questions	will	 include	“how	
do	 you	 discover	 home-stay	 opportunities?”,	
with	 the	 same	 set	 of	 options	 for	 responses.	
Another	set	of	questions	will	ask	how	effective	
respondents	 feel	 a	 specific	 channel	 is	 for	
achieving	 their	 objective.	 For	 home-stay	
operators	 that	 would	 be	 for	 promoting	 their	
products,	 for	 travel lers	 it	 would	 be	 for	
discovering	 home-stay	 opportunities.	 By	
comparing	the	sets	of	responses	we	should	get	
a	 picture	 of	 how	 closely	 providers’	 commu	
nication	 strategies	match	 those	 of	 the	market	

segment	they	are	trying	to	reach.	

MarketingMix

The	marketing	mix	can	be	determined	
by	using	the	four	Ps	(product,	place,	price	and	
promotion)	 and	 we	 have	 added:	 place,	
partnerships,	 programming	 and	 people.	
Sustainable	 home-stay	 marketing	 shifts	 the	
emphasis	 to	 products	 and	 services	 that	 will	
attract	 and	 satisfy	 specific	 desired	 tourist	
segments.	 Each	 home-stay	 can	 develop	 its	
own	 special	 product	mix,	 taking	 into	 account	
its	 resources,	 values,	 needs	 and	 preferences.	
Initially,	 we	 will	 use	 the	 channels	 provided	
below	 and	 similar,	 but	 we	 will	 incorporate	
more	 channels	 as	 data	 are	 received	 from	 our	
future	 research	 project	 (“What	 are	 the	 best	
ways	 to	 communicate	 with	 the	 target	
markets?”).	 Geo-Savvys	 have	 well-developed	
social	 consciences,	 they	 recycle	 (89	 percent)	
and	try	 to	save	electricity	and	water	at	home	
(85	 percent) .	 They	 buy	 energy-eff icient	
appliances,	even	if	they	cost	more	(60	percent),	
they	 also	 buy	 environmentally	 safe	 household	
products	(47	percent)	and	buy	from	companies	
that	donate	to	charities	(44	percent).	Therefore,	
using	 online	 channels	 that	 focus	 on	 these	
issues	will	provide	numerous	‘touch’	points	for	
Thailand’s	home-stay	properties.		

Niche	 tour	 operators	 and	 specialist	
travel	 agents	 are	 usual ly	 keen	 to	 have	
authentic	 accommodation	 and	 activities	 to	
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offer,	and	the	fact	that	home-stay	is	supported	
by	the	TAT	brand	will	be	a	great	selling	point.	
The	 companies	 publishing	 tradit ional	
guidebooks	 are	 evolving	 toward	 producing	
customised	 guidebooks,	 and	 unique	 travel	
information,	which	 is	now	not	only	coming	 in	
the	 typical	 guidebook	 form,	 but	 also	
increasingly	 in	 electronic	 form,	 whether	 on	
websites	 or	 in	 phone/PDA	 formats.	 Highly	
professional	 guidebooks	 are	 now	 also	 being	
produced	 by	 non-governmental	 organisations	
and	 campaign	 groups,	 for	 which	 the	 motiva	
tion	 is	 development	 assistance,	 rather	 than	
commercial	profit.	Pricing	will	be	on	a	property	
by	 property	 basis	 due	 to	 the	 wide	 variety	 of	
home-stay	 properties	 and	 their	 associated	
activities.	Home-stay	operators	will	be	encoura	
ged	 to	 develop	 value	 added	 packages,	 for	
example	 silk	 farm	 and	 weaving	 experience;	
traditional	 Thai	 cooking	 classes;	 volunteer	
teaching	opportunities.		

Communications	must	be	targeted	and	
carefully	 prepared	 to	 avoid	 false	 expectations	

being	 generated.	 Home-stay	 properties	 should	
be	 marketed	 differently	 from	 mass	 tourism	
products	 stressing	 authentic	 experiences	 and	
activities.	 Home-stay	 properties	 cannot	 afford	
to	 carry	 out	 the	 marketing	 process	
independently;	partnerships	will	be	required	to	
launch	 effective	 advertising	 campaigns,	
distribution	 channels,	 education	 and	 conduct	
research.	Specifically,	TAT	as	the	convener	and	

associated	participants	will	be	required	for	the	
project’s	 initial	 coordination	 phases	 and	
importantly,	 suitable	 tour	 operators/travel	
agents	 can	 provide	 invaluable	 development	
input	 and	 feedback.	 Home-stay	 operators	 will	
require	 cultural	 and	 hospitality	 training,	
however	 their	 local	 communities	 will	 also	 be	
seen	as	part	of	the	product.	Many	destinations	
employ	 internal	 marketing	 campaigns	 to	
convince	 residents	 that	 tourism	 is	 beneficial	
and	visitors	should	be	respected	and	assisted.		

Financial_Requirements

The	 marketing	 and	 associated	 costs	
should	be	allocated	to	the	government’s	policy	
of	 economic	 equality	 for	 all	 of	 Thailand’s	
population.	 The	 TAT	 website	 is	 already	 well	
developed	 therefore	 the	 costs	 related	 specifi	
cally	 to	 the	 home-stay	 pages	 will	 involve	
developing	 the	 Home-stay	 Tourist	 Decision	
Support	 System	 as	 well	 as	 costs	 related	 to	
collecting	data	 from	 the	 current	 and	potential	
home-stay	operators.	Much	of	the	locally	based	
management	 and	 training	 is	 already	 in	 place	

as	 the	 One	 Tambon,	 One	 Product	 (OTOP)	
initiative	developed	these	several	years	ago.	

Unlike	 hotels,	 the	 challenge	 that	 is	
usually	 faced	 by	 home-stays	 is	 the	 low	
connectivity	 and	 problems	 in	 reservation	 due	
to	 minimal	 computerization.	 Another	 factor	 is	
the	 anticipated	 relatively	 low	 level	 of	 infor	
mation	 technology	 awareness	 of	 many	 home-
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stay	 operators,	 therefore	 a	 process	 of	 training	
will	be	 required.	Additionally,	 their	 location	 in	
remote	corners	of	scenic	tourist	spots	becomes	
a	 disadvantage	 and	 limits	 their	 scope	 of	
communicating	 to	 tourists.	 Therefore	 the	
website	should	 introduce	a	customised	booking 
engine	 which	 includes	 real	 time	 payment	
systems	 in	numerous	different	 currencies,	 and	
a	 revenue	 sharing	 system	 (such	 as	 http://
nexgentravel.com/).	TAT	can	make	this	system	
available	 to	 numerous	 tourism	 operators	 and	
thus	the	initial	and	ongoing	costs	will	be	kept	
relatively	low	for	the	home-stay	sector.		

Conclusion  

The	long	tail	tourism	market	has	huge	
potential, however	to	sell	relatively	less	popular	
products	 requires	 being	 able	 to	 minimize	
distribution	 costs	 and	 it	 also	 requires	 a	 new	
way	 of	 thinking. Long	 tail	 thinking	 requires	 a	
focus	on	niche	markets	and	value	measured	by	
the	perception	of	the	individual	consumer. Long	
tail	 products	 address	 the	 interests	 of	 small,	

minority	 market	 segments	 and	 they	 give	 all	
consumers	 greater	 choice	 because	 they	 help	
maintain	 and	 grow	 the	 diversity	 of	 choices	
available. There	 has	 been	 an	 increase	 in	 FIT	
(fully	 independent	 travelers)	 and	 self-directed	
travel	 leading	 to	 an	 increase	 in	 culturally	 and	
environmentally	 sensitive	 travel,	 though	 it	
remains	a	niche	market.	(Lew	2009).	

Thailand’s	home-stay	operators	need	to	

work	together	under	a	central	convener,	ideally	
TAT,	 to	 develop	 a	 world	 class	 and	 globally	
recognised	brand.	The	fact	that	there	is	a	vast	
range	of	‘home-stay’	products	available	provides 
a	 competitive	 advantage	 as	 tourists	 have	 a	
large,	 diverse	 choice	 of	 accommodation	 and	
activities	to	experience.	Often	having	too	many	
options	 available	 can	 lead	 tourists	 to	 not	
consider	 all	 the	 properties	 and	 activities	
available,	 however	 the	 introduction	 of	 the	
Tourist	 Home-stay	 Decision	 Support	 System	
offers	 a	 simple,	 user	 friendly	 tool	 for	 each	
tourist	to	identify	the	most	suitable	home-stay	
accommodation	 and	 cultural	 activities	 for	
themselves.		

This	 paper	 presents	 a	 marketing	 plan	
for	 a	 sustainable	 home-stay	 industry	 in	
Thailand;	 the	 next	 phase	 of	 the	 project	 is	 to	
prepare	 the	 supply-side	 prior	 to	 the	 imple	
mentation	 of	 the	 plan.	 The	 supply	 side	 will	
require	a	program	for	expanding	the	number	of	
authentic	 home-stay	 operators	 as	 well	 as	
cultural	 awareness	 education	 for	 the	 commu	

nities	 associated	 with	 home-stay	 operations.	
Data	 collection	 from	 home-stay	 operators	 as	
well	 as	 assessing	 value-adding	 opportunities	
and	activities	for	each	property	will	demand	a	
large	proportion	of	the	financial	resources.	The	
support	of	the	Tourism	Authority	of	Thailand	is	
paramount	 to	 the	 success	 of	 the	 project,	
therefore	a	formal	proposal	will	be	presented	to	
TAT	in	July	2010.		
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คุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ:
ตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี

ระดับนานาชาติในประเทศไทย

QualificationsofAccountingGraduatesDesired
byEmployers:FromthePerspectiveofEntrepreneurs

inInternationalAccountingFirmsinThailand.
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คุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ : ตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย 

บทคัดย่อ

	 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการตามทรรศนะของ

ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนในสาขาวิชาบัญชี	 ให้ผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถ	 และ

สมรรถนะ	 ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพบัญชีได้อย่างมีคุณภาพ	 และมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้ง

จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม	 สอดคล้องกับความ

ต้องการของกิจการ	 โดยใช้คุณสมบัติบัญชีบัณฑิตตามมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 จากการศึกษาของ	 International	

Federation	of	Accounting	Commission--IFAC	และจากงานวิจัยในอดีต	ในการ

ประเมินความสำคัญคุณสมบัติบัญชีบัณฑิต	 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล	 2	 วิธีคือ	 (1)	

คำนวณค่าเฉลี่ยน้ำหนักความสำคัญ	และ	(2)	วิเคราะห์ปัจจัย	จากการศึกษาพบว่าผล

สรุปลำดับความสำคัญจากมากที่สุดไปน้อยสุดในภาพรวมกลุ่มปัจจัยหลัก	 	 ลำดับที่	

(1)	คุณค่า	จริยธรรม	ทัศนคติ	(2)	ทักษะ	/	ความถนัด	(3)	ความรู้	/	ความสามารถ	

(4)	 การปฏิบัติงาน/การประยุกต์ความรู้นำไปปฏิบัติ	 	 และ	 (5)บุคลิกภาพ	 และ

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล	 และจากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่าคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่

นายจ้างต้องการ	 ประกอบด้วย	 8	 กลุ่มปัจจัย	 คือ	 (1)	 คุณสมบัติด้านบุคลิกลักษณะ

และคุณสมบัติส่วนตัวในการประยุกต์ความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ	 (2)	

คุณสมบัติด้านทักษะต่างๆ	 (3)	 คุณสมบัติด้านความรู้วิชาการและภาษาอังกฤษ	 (4)	

คุณสมบัติด้านจริยธรรม	 ความมีใจเป็นธรรม	 และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ	 (5)	

คุณสมบัติด้านความรู้ภาคปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ	(6)	คุณสมบัติด้านการ

ใช้ภาษาไทย	 (7)	 ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ	 และ	 (8)	 ความพร้อมที่จะ

สามารถเดินทางไปทำงานที่อื่นได้			

Abstract The	 purpose	 of	 this	 study	 attempts	 to	 determine	 the	 qualifications	 of	
accounting	graduates	desired	by	employers	from	the	perspective	of	the	
big	4	CPA	firms	in	Thailand,	which	benefits	for	teaching	and	learning	in	
accounting	 and	 finding	 the	 capability	 and	 competency	 of	 accounting	
graduates.	 Based	 on	 the	 qualifications	 of	 International	 Education	
Standards	 for	Professional	Accountants-	 -IES	 identified	by	 International	
Federation	 of	 Accounting	 Commission--IFAC	 and	 previous	 researches.	
Two	different	methods	were	used	in	analyzing	the	data:	compute	mean,	
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and	 factor	 analysis.	 Findings	 from	 the	 two	 comparative	 analytical	
methods	 by	 weight	 and	 rank	 from	 the	 most	 important	 to	 the	 least	
important	qualifications	on	five	major	groups	are:	 (1)	Value,	Ethics	and	
Attitude,	 (2)	 Skills,	 (3)	 Knowledge/Competence,	 (4)	 Practical	 and	
Application,	and	(5)	Individual	Personality	and	Characteristics.	Using	the	
factor	 analysis,	 the	 eight	 key	 groups	 of	 competencies	 were	 found	
significant:	 (1)	 Ability	 and	 capability	 to	 apply	 knowledge	 and	 skill	 to	
workplace	or	Personal	Characteristics,	 (2)	Generic	 skills,	 (3)	Theoretical	
knowledge	in	Accounting	field	and	English	proficiency,	(4)	Ethical	mind	
and	 good	 attitude	 toward	 accounting	 profession,	 (5)	 Practical	 and	 IT	
knowledge,	(6)	Thai	language	skill,	(7)	Accounting	profession	skepticism,	

and	(8)	Travel	Flexibility.

ความสำคัญและที่มาของปัญหา  

พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 และ	

2547	 ได้กำหนดคุณสมบัติและการควบคุม	 กำกับดูแล	

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ

ประเทศและระดับสากล	 วิชาชีพบัญชีจึงเป็นวิชาชีพ

อสิระแขนงหนึง่ทีส่งวนไวส้ำหรบัผูม้คีวามรู	้ ความสามารถ 

ความชำนาญ	และประสบการณ์เฉพาะด้านบัญชีเท่านั้น

ความต้องการบัญชีบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 และ

สอดคล้องกับข้อบังคับตามกฎหมายบัญชี	 เพื่อสนอง

ความต้องการของหน่วยงานหรือองค์กรที่มีจำนวนเพิม่

ขึน้ตามการขยายตวัของธรุกจิ	ทำใหส้ถาบนัการศกึษาผูผ้ลติ 

บัญชีบัณฑิตตระหนักถึงคุณภาพ	 ความเข้มงวดของ

หลักสูตรการเรียนการสอน	 เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มี

คณุภาพ	มคีวามพรอ้ม	มคีณุสมบตัติา่งๆ	ทีส่ามารถปฏบิตั	ิ

หน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเปน็ทีพ่งึพอใจแกน่ายจา้งขององคก์รและธรุกจิตา่งๆ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการวิจัยนี้	 มุ่งเน้นศึกษาคุณสมบัติของบัญชี

บัณฑิตที่นายจ้างต้องการเพื่อจะได้นำมาปรับปรุง	 และ

พัฒนาหลักสูตร	 และพัฒนาการเรียนการสอนใน

สถาบันการศึกษา	ให้ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

สามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล	 รวม

ทั้งให้นักศึกษาบัญชีตระหนักถึงการพัฒนาตนเองให้มี

ความรู้	ทักษะ	และคุณสมบัติต่างๆ	ที่นายจ้างต้องการ	

ขอบเขตของการวิจัย

ในการวิจัยนี้ได้จำกัดขอบเขต	 โดยตัวแทน

นายจ้างคือ	 ผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีเฉพาะ												

ผู้ประกอบการระดับนานาชาติในประเทศไทย	 จาก

สำนักงานบัญชี	 4	 แห่ง	 ประกอบด้วย	 Pricewater	

house&Coopers,	 KPMG	 Poomchai,	 Deloitte	

Touche	 Tohmatsu	 &	 Chaiyos	 และ	 Ernst&

Young	 โดยจะคัดเลือกตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพ
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บัญชีที่มีตำแหน่งและหน้าที่งานต่างกันใน	3	แผนก	คือ	

แผนกตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น	 (Auditing	 and	

Assurance)	 แผนกภาษีอากร	 (Taxation)	 และแผนก

ให้คำปรึกษา	(Advisory)		

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

การวิจัยนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ทั้งในระดับ

สถาบันและระดับบุคคล	

1.	 ประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา	 ช่วยให้เกิด

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน	

2.	 ประโยชน์ต่อคณาจารย์	 ช่วยกระตุ้นให้มี

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคณาจารย์		

3.	 ประโยชนต์อ่นกัศกึษาชว่ยกระตุน้ใหน้กัศกึษา	

บญัชไีดเ้ตรยีมตวั	 เตรยีมความพรอ้มใหม้ขีดีความสามารถ 

และสมรรถนะอันเป็นคุณสมบัติที่บัญชีบัณฑิตพึงมี	

คำนิยามศัพท์ 

บัญชีบัณฑิต	 หมายถึง	 ผู้สำเร็จการศึกษา

ปริญญาตรีทางการบัญชี	 หรือปริญญาตรีทางบริหาร	

ธุรกิจ	สาขาการบัญชี	

ผูป้ระกอบการสำนกังานบญัช	ี หมายถงึ	 เจา้ของ 

และหรือหุ้นส่วนสำนักงานบัญชี	 รวมทั้งเจ้าหน้าที่					

ผู้ปฏิบัติงานแทนเจ้าของ	 และหุ้นส่วนซึ่งให้บริการด้าน

การบัญชี	การวางแผนภาษี	การวางระบบบัญชี	การให้

คำปรึกษาทางด้านบัญชี	 การเงิน	 การวางแผนกลยุทธ์	

วางแผนธุรกิจ	รวมทั้งการสอบบัญชี	

สำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย	

หมายถึง	 กิจการที่ให้บริการด้านการทำบัญชี	 การ

วางแผนภาษี	การวางระบบบัญชี	และให้คำปรึกษาด้าน

การบัญชี	 และการสอบบัญชีระดับใหญ่ที่มีสำนักงาน

และการให้บริการระดับนานาชาติ	 ซึ่งให้บริการแก่

ธุรกิจที่ประกอบการในประเทศไทย	

ขีดความสามารถ	 (Capability)	 หมายถึง	

ความรู้ทางวิชาชีพ	 ทักษะทางวิชาชีพ	 คุณค่า	 จรรยา

บรรณ	 และทัศนคติทางวิชาชีพ	 คุณลักษณะที่เด่น	

คุณภาพเชิงสร้างสรรค์	 และคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่

ทำให้มีศักยภาพที่จะปฏิบัติงาน	

สมรรถนะ	 (Competency)	 หมายถึงความ

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่งานจนได้ระดับที่กำหนดไว้

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทำงานจริง	

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับ					

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 (International	 Education	

Standards	 for	 Professional	 Accountants-IES)	

หมายถึง	กำหนดมาตรฐานของ”	วิธีปฏิบัติที่เหมาะสม”	

ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการศึกษา	 และพัฒนา

สำหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีไดแ้สดงถงึเกณฑม์าตรฐาน 

ทีค่าดหวงัใหป้ฏบิตัติามในเรือ่งการเตรยีมและการพฒันา 

ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	

หลักการ และแนวคิด 

การศึกษาวิจัยนี้ประกอบด้วย	แนวคิดที่อ้างอิง

จากตัวแบบ	 Input-Environment-Outcome	 (I-E-O)	

Model	ของ	Alexander	W.	Astin	 (1993)	ดังแสดง

ในแผนภาพ	 1	 ซึ่งแสดงถึง	 สิ่งที่นำเข้า	 (Input)	 คือ	

คุณสมบัติ	 หรือคุณลักษณะแรกเข้าของนักศึกษาบัญชีที่

จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคตสภาพแวดล้อม	

(Environment)	คอืสภาวะแวดลอ้มในกระบวนการศกึษา	

ตลอดหลักสูตร	 อันประกอบด้วย	 เนื้อหาที่บรรจุใน

หลกัสตูรการเรยีนการสอนในสถาบนัการศกึษา	 นโยบาย 

การสง่เสรมิและการสนบัสนนุจากคณาจารย	์ ผูเ้กีย่วขอ้ง 
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ในสถาบนัการศกึษา	ผูป้กครอง	และเพือ่น	ประสบการณ ์

การฝึกงาน	การร่วมกิจกรรม	ตลอดจนการควบคุมและ

กำกับดูแลของผู้มีอำนาจ	และผลลัพธ์	(Outcome)	คือ	

ผลสำเร็จที่บัญชีบัณฑิตได้รับ	 หรือคุณสมบัติของบัญชี

บัณฑิตหลังจากผ่านการศึกษาในสถาบัน	แนวคิดการมุ่ง

เน้นผลลัพธ์	 โดยใช้เกณฑ์ความสามารถและสมรรถนะ	

(Outcome	Focus:	Competency	Based	Approach) 

ของ	 J.	 Efrim	 Boritz	 and	 Carla	 A.Cwinaghan	

(2003)	 ซึ่ง	 I-E-O	Model	 เป็นตัวแบบที่คิดค้นขึ้นเพื่อ

เข้าใจลำดับการพัฒนาที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของ

บัญชีบัณฑิตที่สามารถผลิตออกสู่ตลาด	 และการศึกษา

นี้มุ่งเน้นผลลัพธ์	 (Outcome)	ที่เป็นคุณสมบัติของบัญชี

บัณฑิตตามที่นายจ้างต้องการ	 ดังแสดงในแผนภาพ	 2	

โดยมีตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวแปร	 (Parameter)	 โดยพิจารณา

จากเกณฑค์วามสามารถและสมรรถนะ	 (Capability	 and 

Competency)		

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่นายจ้าง

ต้องการซึ่งจะนำมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณคัดเลือก

เข้าทำงาน	มักจะอิงจากความคาดหวังของนายจ้างจาก

สำนักงานบัญชีขนาดใหญ่	 (Peggy	 C.	Wright	 2001,	

p85)	 และจากผลของการวิจัยของ	 Moneada	 และ

คณะ	 (1997),	Peggy	C.	Wright	 (2001),	Davidson	

(1994),	Zezoort	และคณะ	(1997),	Hardin	&	Stock	

(1995),	 Hassell	 &	 Hennessey,	 Jr	 (1989),	

Pasewark	 และคณะ	 (1988)	 Smith	 &	 Ahadiat	

(1995),	 Jane	 O’Leary	 (1995)	 ,	 Michigan,	 Ross	

School	 of	 Business(2005)และ	 The	 Business/	

Higher	 Education	 Round	 Table	 (1991)	 ในหัวข้อ

คุณสมบัติที่ต้องการของบัญชีบัณฑิต	 ประกอบด้วย

คุณลักษณะหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์	 ทรรศนะ

ของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน	เช่น	กลุ่มนายจ้างโดยใช้ผู้

บริหาร	 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัญชี	 คณาจารย์คณะ

บัญชี	 นักศึกษาคณะบัญชี	 จากการทบทวนวรรณกรรม

ของผู้วิจัยหลายๆ	 ท่านพบว่าองค์ประกอบคุณสมบัติ

บัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ	 ประกอบด้วยคุณสมบัติ

ต่างๆ	 ที่นำมาพิจารณาในการคัดเลือกบุคลากรของ

นายจ้าง	 โดยอ้างอิงจากผลการศึกษาของ	 Peggy	 C.	

Wright	 ((2001)	 หน้า	 60	 และ	 111)	 จากข้อกำหนด

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี	 (International	 Education	 Standards	

for	 Professional	 Accountants-	 -IES)	 ตามข้อ

กำหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาวิชาการ

บัญชีระหว่างประเทศ	 (International	 Accounting	

Education	Standards	Board	-	-IAESB)	แบ่งได้เป็น	

4	 ด้าน	 คือ	 ความรู้	 (Knowledge)	 ทักษะ	 ความถนัด	

(Skill)	 คุณค่า	 จรรยาบรรณ	 และทัศนคติ	 (Value,	

Ethics	 And	 Attitude)	 ประสบการณ์การทำงานจริง	

(Practical)	และจากการวจิยัในอดตี	ประกอบดว้ย	บคุลกิ	

และลักษณะส่วนบุคคล	(Individual	Personality	and	

Characteristics)	 และจากงานวิจัยอื่นๆ	 ดังที่แสดงใน

ตารางที่	1	

วิธีดำเนินงานวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้	 คือวิธีวิจัยเชิงปริมาณ	

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	 จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี

ระดับนานาชาติในประเทศไทย	 4	 แห่งประกอบด้วย	

Pricewaterhouse&Coopers,	 KPMG	 Poomchai,	

Deloitte	และ	Ernst&Young	จำนวน	240	คน	ข้อมูล

ที่ได้จากการสำรวจ	นำมาประมวลผลและวิเคราะห์ด้วย
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โปรแกรมซอร์ฟแวร์	SPSS	ดังแสดงในแผนภาพ	3	กระบวนการวิจัยคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ	ที่ใช้ใน

การวิจัยนี้ประกอบด้วย	หลักการและแนวคิด	ระเบียบวิธีวิจัย	การวิเคราะห์ข้อมูล	และการสรุปผล	

ผลการวิจัย

จากการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในสำนักงานบัญชีระดับสากลในประเทศไทย

จำนวน	240	คน	มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบ	ถาม	104	คน	คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ	41.6	โดยตำแหน่งของผู้

ประกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่	 คือ	 ผู้สอบบัญชี	 ร้อยละ	 71.2	 และในจำนวนนี้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ร้อยละ	

55.8	 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี	 ร้อยละ	 90.4	 จากผู้ตอบแบบ	 สอบถามระดับปริญญาตรี	 และ

เป็นผู้มีวุฒิปริญญาโททางการบัญชี	 ร้อยละ	 45.2	 จากผู้ตอบแบบสอบถามระดับปริญญาโท	 ดังนั้นจะเห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างที่ได้เป็น	 ผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งคาดว่าจะสะท้อนถึงทรรศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติ

บัญชีบัณฑิตที่ต้องการได้เป็นอย่างดี	

แผนภาพ 1	 กรอบแนวคิดของงานวิจัย	 อิงจาก	 Input-Environment-Outcome	 (I-E-O)	Model	 ของ	

Alexander	W.Astin	(1993)	

Input
สิ่งนำเข้า 

Environment
สภาวะแวดล้อม 

Outcome
ผลลัพธ์ 
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แผนภาพ 2 กรอบแนวคิดการมุ่งเน้นผลลัพธ์	 (Outcome	 Focus)	 โดยอิงเกณฑ์การวัดสมรรถนะ	

(Competency	Based	Approach)	ของ	J.Efrim	Bority	and	Carla	A.Cornaghan	(2003)	

OutcomeFocus:CompetencyBasedApproach

การมุ่งเน้นผลลัพธ์ : ใช้เกณฑ์การวัดขีดความสามารถและสมรรถนะ 

ความรู้		Knowledge	
ความรู้ภาคทฤษฎี	
Theoretical	

ความรู้ภาคปฏิบัติ	

Pragmatical	

ทักษะ		Skill	

 

คุณค่า	จรรยาบรรณ	
และทัศนคติต่อวิชาชีพ	
Value,	Ethics	&	

Attitude	

ประสบการณ์	
การทำงานจริง	
Practical	/

Application	

บุคลิกลักษณะและ	
คุณสมบัติ	
Individual	

Personality	&	

Characteristic	

ความรู้ทางวิชาชีพ	

ความรู้ทั่วไป	

ความรู้ทางด้านภาษา	

ความรู้ทางเทคนิค/	

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

-	ทักษะทางด้านไหวพริบ	

/สติปัญญา	
-	ทักษะทางวิชาการเชิง

ปฏิบัติและหน้าที่งาน	
-	ทักษะทางคุณลักษณะ

เฉพาะบุคคล	
-	ทักษะทางการปฏิ

สัมพันธ์ระหว่างบุคคล			

	 และการสื่อสาร	
-	ทักษะทางบริหาร

องค์กร	และการจัดการ				

	 องค์กร	

คุณค่า	จรรยาบรรณ	

และทัศนคติต่อวิชาชีพ	

การปฏิบัติงาน	

การฝึกงาน	

บุคลิกภาพ	ลักษณะ

ท่าทางความพร้อมใน	
การทำงานความยินดี

ในการเดินทางไป

ทำงานที่อื่นความ

พร้อมด้านสุขภาพ	
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แผนภาพ 3		กระบวนการวิจัยคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ	

หลักการและแนวคิด 

Input-Environment-Outcome	
(I-E-O)	Model	

Outcome-Focus-Competency	
Based	Approach	

Capability	&	Competency	

•		Knowledge	
•		Skill	
•		Value,	Ethics,	Attitude	
•	Practical/Application	
•	Individual	Personality	
	 &	Characteristic	

ระเบียบวิธีจัย 

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล	
•  แบบสอบถาม	

เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล	
•  โปรแกรมสำเร็จรูป	SPSS	

การวัดผล	

•		ค่าเฉลี่ย	
•		การวิเคราะห์ปัจจัย	

การวิเคราะห์และศึกษา

ความสัมพันธ์ 

•		การวิเคราะห์ความแปรปวน	
•		การวิเคราะห์ความแตกต่าง	
	 		ระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบ	
	 		การสำนักงานบัญชีระดับสากล	
	 		แบ่งตาม	
  •	 ตำแหน่ง	
  •		ประสบการณ์	
•	การวิเคราะห์ปัจจัย	
•	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	
	 ตัวบ่งชี้คุณสมบัติของบัญชี	
	 บัณฑิตในด้านต่างๆของการวัด	
	 ขีดความสามารถและสมรรถนะ		

สรุปผลคุณสมบัติบัณฑิตที่ 

นายจ้างต้องการ 

•		กลุ่มปัจจัยและตัวบ่งชี	
	 	 คุณสมบัติที่สำคัญ	

•		ลำดับความสำคัญและน้ำหนัก	
	 	 ความสำคัญของปัจจัยหลัก	
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วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม255337

คุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ : ตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าเฉลี่ย	 การประเมินความสำคัญคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ		

5	 ด้าน	 ประกอบด้วย	 ด้านความรู้	 ทักษะ	 คุณค่า	 จริยธรรม	 ทัศนคติ	 การปฏิบัติงานหรือการประยุกต์ความรู้เพื่อ						

นำไปปฏิบัติ	 และบุคลิกภาพ	 และคุณสมบัติส่วนตัว	 โดยประเมินน้ำหนักความสำคัญแบ่งเป็น	 7	 ระดับโดยมีความ

สำคัญน้อยสุดเป็น	1	และมากสุดเป็น	7	ผลการประเมินคิดเป็นน้ำหนักเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ดังแสดง

ในตาราง	2	

ตาราง 2	 ข้อมูลแสดงน้ำหนักความสำคัญเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่

นายจ้างต้องการ	

คุณสมบัติ/ตัวชี้วัดคุณสมบัติ 


ค่าเฉลี่ยน้ำหนักความ
สำคัญ1* (1-7) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความรู้ 

เกรดวิชาบัญชี	 5.41	 1.048	

เกรดเฉลี่ยสะสม	 5.10	 1.111	

ความรู้ทางด้านบัญชี	/การเงิน	และที่เกี่ยวข้อง	 5.56	 1.041	

ความรู้ด้านองค์กร	และธุรกิจ		 4.94	 1.164	

ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ	 5.56	 1.003	

ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์	และ	IT		 4.62	 1.082	

ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน	และการทำกิจกรรม	นอกหลักสูตร	 4.09	 1.062	

ทักษะ 

ทักษะด้าน	การเขียนภาษาไทย	 4.75	 1.356	

ทักษะด้านการพูด	/	สื่อสาร	ภาษาไทย		 5.12	 1.249	

ทักษะด้าน	การเขียนภาษาอังกฤษ	 5.49	 .881	

ทักษะด้านการพูด	/	สื่อสารภาษาอังกฤษ	 5.45	 .902	

ทักษะด้านปฏิภาณไหวพริบ/สติปัญญา	 5.25	 .943	

ทักษะด้านการคำนวณ/เชิงปฏิบัติและหน้าที่งาน	 5.53	 .934	

ทักษะเฉพาะบุคคล	 5.17	 .960	

ทักษะการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร	 5.38	 .926	

ทักษะด้านการวิเคราะห์	 5.43	 1.041	



38วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม2553

คุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ : ตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย 

คุณสมบัติ/ตัวชี้วัดคุณสมบัติ 


ค่าเฉลี่ยน้ำหนักความ
สำคัญ1* (1-7) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ทักษะด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ	 4.89	 1.079	

ทักษะด้านการแก้ปัญหา/	การตัดสินใจ	 5.44	 .993	

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 4.74	 .914	

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติ 

ความมีคุณธรรม	 5.95	 1.028	

ความสัตย์ซื่อ	 5.99	 1.000	

ความขยัน	/	อดทน	 5.87	 .946	

ทัศนคติที่ดีต่องาน	/	ต่อวิชาชีพ	 6.02	 .914	

ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา	 4.66	 1.355	

การปฏิบัติงาน/การประยุกต์ความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติ 

ประวัติการทำงาน	/	การฝึกงาน	 4.55	 1.230	

การศึกษาพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง/การใฝ่เรียนรู้	 5.18	 1.027	

บุคลิกภาพและคุณสมบัติเฉพาะตัว 

ประวัติ	/	หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ	 4.74	 .995	

การทำงานร่วมกับผู้อื่น	/	ความสามัคคี	 4.58	 .952	

ความพร้อมที่จะสามารถเดินทางไปทำงานที่อื่นได้	 5.70	 4.019	

ความพร้อมด้านสุขภาพ	 4.95	 .999	

ความกระตือรือร้น	/มุ่งมั่น	/สู้งาน	 5.06	 1.041	

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 5.27	 1.072	

ความเป็นผู้นำ	 5.66	 3.940	

ความเป็นผู้ใหญ่/ความระมัดระวัง/	สุขุมรอบคอบ	 4.83	 1.144	

ความเชื่อมั่นในตนเอง/การใช้วิจารณญาณ	 5.12	 1.109	

ความสำคัญสูงสุด	 4	 ลำดับแรก	 ในการพิจารณาคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการจากการประเมิน

ของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับสากลพบว่าเป็นคุณสมบัติด้านคุณค่า	จริยธรรม	ทัศนคติ	ได้แก่	(1) ทัศนคติ

ที่ดีต่อวิชาชีพ (2) ความสัตย์ซื่อ (3) ความมีคุณธรรม (4) ความขยัน / อดทน  



วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม255339

คุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ : ตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย 

จากการประเมินคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตแต่ละ

ด้าน	 โดยศึกษาเปรียบเทียบที่แตกต่างกันตามตำแหน่ง

งาน	 และประสบการณ์ของผู้ประเมิน	 โดยการประเมิน

ค่าน้ำหนักความสำคัญเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม	 ปรากฏผล

คือ	 คุณสมบัติด้านความรู้ พบว่าความเห็นส่วนใหญ่ให้

ความสำคัญความรู้ด้านบัญชี	 การเงิน	 และความรู้ที่

เกี่ยวข้อง	 รองลงมาคือ	 ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ	 เว้น

แต่กลุ่มผู้มีตำแหน่งงานด้านให้คำปรึกษาและวางแผน	

และด้านอื่นๆ	 ให้ความสำคัญทางด้านภาษาอังกฤษ

สำคัญมากกว่าความรู้ด้านบัญชี	 การเงิน	 และความรู้ที่

เกี่ยวข้อง	 และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

เมื่ออยู่ต่างกลุ่มตามตำแหน่งงานในวิชาชีพบัญชี	 พบว่า

ค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติด้านความรู้ที่มีความแตกต่างกัน

มากที่สุดคือ	เกรดเฉลี่ยสะสม	รองลงมาคือ	ความรู้ทาง

ด้านภาษาอังกฤษ	 คุณสมบัติด้านทักษะ	 พบว่าความ

เห็นของตำแหน่งงานทางด้านบัญชีที่ต่างกันให้ความ

สำคัญของคุณสมบัติทักษะต่างกัน	 กล่าวคือ	 ผู้ทำบัญชี

ให้ความสำคัญทักษะด้านการสื่อสารภาษาไทย	 ผู้สอบ

บัญชีและที่ปรึกษาและการวางแผน	 ให้ความสำคัญ

ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย	

แต่ให้ความสำคัญด้านทักษะด้านเทคนิคการคำนวณ	

ทักษะเชิงปฏิบัติและหน้าที่งานมากที่สุด	 นักบัญชีภาษี

อากรให้ความสำคัญทักษะด้านการวิเคราะห์และทักษะ

ด้านการเขียนภาษาอังกฤษมากที่สุด	 ส่วนการวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	 พบว่าทักษะการสื่อสารการ

พูดภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกันมากที่สุด	 รองลงมา

คือ	 ทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ	 คุณสมบัติด้าน

คุณค่า จริยธรรม ทัศนคติ พบวา่นกับญัชแีละทีป่รกึษา

และวางแผนให้ความสำคัญของคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับ	

คุณธรรม	 ความซื่อสัตย์	 และความขยันอดทนมากที่สุด	

ส่วนผู้สอบบัญชีและนักบัญชีภาษีอากรให้ความสำคัญ

ด้านทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี	ข้อสังเกตที่เห็นได้อย่าง

เด่นชัด	 คือ	 ทุกตำแหน่งให้น้ำหนักความสำคัญของ

คุณสมบัติด้านจริยธรรมนี้อยู่ในเกณฑ์สูงมาก	 คะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับ	 5.6	 -	 6.5	 ซึ่งความเห็นส่วนใหญ่

สอดคล้องกัน	ไม่มีความแตกต่างในระหว่างกลุ่มใดๆเลย	

คุณสมบัติด้านการปฏิบัติงาน	 พบว่าทุกกลุ่มในตำแหน่ง

ต่างๆ	 ให้ความสำคัญด้านการศึกษาพัฒนาความรู้อย่าง

ตอ่เนือ่งมากกวา่การฝกึงานหรอืประวตักิารทำงาน	 และ 

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ	

คุณสมบัติค้านบุคลิกภาพแลคุณสมบัติเฉพาะตัว   

พบว่านักบัญชีและนักบัญชีภาษีอากรให้ความสำคัญ

ด้านความเป็นผู้ใหญ่	 และความสุขุมรอบคอบมากที่สุด	

ผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญด้านความกระตือรือร้น							

มุ่งมั่นและสู้งานมากที่สุด	 ส่วนที่ปรึกษาให้ความสำคัญ

สูงสุดด้านความเชื่อมั่นในตนเอง	 และการรู้จักใช้

วิจารณญาณ	 และจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน

เพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเมื่ออยู่ต่างกลุ่มของ

ตำแหน่งทางบัญชี	 พบว่าคุณสมบัติความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มมากที่สุด	

นอกจากนี้จากการประเมินค่าเฉลี่ยของคุณสมบัติบัญชี

บัณฑิตโดยพิจารณาภาพรวมคุณสมบัติหลัก	5	ด้าน	พบ

ว่าทุกกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่ง

นักบัญชี	ผู้สอบบัญชี	นักบัญชีภาษีอากร	ที่ปรึกษาและ

วางแผน	 และตำแหน่งอื่นๆ	 ให้ความเห็นต่อคุณสมบัติ

ด้านความมีคุณค่า	 จริยธรรมและทัศนคติ	 ว่ามีความ

สำคัญมากที่สุด	โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	แต่

พบว่าการให้ความสำคัญโดยเฉลี่ยที่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำคัญ	 คือคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและ

คุณสมบัติเฉพาะบุคคล		
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การวิเคราะห์ปัจจัย

การวิเคราะห์ปัจจัยคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการตามความเห็นของผู้ประกอบการสำนักงาน

บัญชีระดับสากล	 พบว่ามี	 8	 กลุ่มคุณสมบัติ	 ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได้ร้อยละ	 74.994	 และ

จากการทดสอบความน่าเชื่อถือของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบในแต่ละกลุ่ม	 พบว่ามีค่า	 Cronbach’s	Alpha	 0.882	

-1.0	ซึ่งเกินกว่า	0.70	แสดงว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูงมาก	ดังแสดงในตาราง	3		

ตาราง 3 คา่ความแปรผนัของแตล่ะกลุม่ปจัจยั	 นำ้หนกัองคป์ระกอบและอตัรานำ้หนกัของตวัชีว้ดัคณุสมบติั	

บัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ	

 ปัจจัยและตัวชี้วัด (Cronbach’s Alpha) 


%of
Variance

Factor

Loading

Normalizes

weight(%)

คุณสมบัติส่วนบุคคล (.921) 14.174	   19% 

ประวัติ	/	หลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ	  .565	 11.7%	  

การทำงานร่วมกับผู้อื่น	/	ความสามัคคี	  .723	 14.9%	  

ความพร้อมด้านสุขภาพ	  .713	 14.7%	  

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	  .590	 12.2%	  

ความเป็นผู้นำ	  .731	 15.1%	  

ความ	กระตือรือร้น	/มุ่งมั่น	/สู้งาน	  .787	 16.2%	  

ความเชื่อมั่นในตนเอง/การใช้วิจารณญาณ	  .739	 15.2%	  

ทักษะ (.936) 13.166	   18% 

ทักษะด้านปฏิภาณไหวพริบ/สติปัญญา	  .627	 15%  

ทักษะเฉพาะบุคคล	  .739	 17.7%	  

ทักษะการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร	  .729	 17.5%	  

ทักษะด้านการวิเคราะห์	  .756	 18.1%	  

ทักษะด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ	  .649	 15.5%	  

ทักษะด้านการแก้ปัญหา/	การตัดสินใจ	  .674	 16.2%	  

ความรู้วิชาการและภาษาอังกฤษ (.890) 11.723	   16% 

เกรดเฉลี่ยสะสม	  .642	 21.4%	  

ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ	  .834	 27.8%	  

ทักษะด้าน	การเขียนภาษาอังกฤษ	  .780	 25.9%	  
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 ปัจจัยและตัวชี้วัด (Cronbach’s Alpha) 



%of
Variance

Factor
Loading

Normalizes
weight(%)

ทักษะด้านการพูด	/	สื่อสาร	ภาษาอังกฤษ	  .749	 24.9%	  

จริยธรรม (.936) 11.500	   15% 

ความมีคุณธรรม	  .831	 24.9%	  

ความสัตย์ซื่อ	  .896	 26.9%	  

ความขยัน	/	อดทน	  .745	 22.4%	  

ทัศนคติที่ดีต่องาน	/	ต่อวิชาชีพ	  .860	 25.8%	  

ความรู้ภาคปฏิบัติงานและIT (.851) 9.626	   13% 

ทักษะด้านการบริหารองค์กรและการจัดการธุรกิจ	  .539	 15.2%	  

ความรู้ด้านองค์กร	และธุรกิจ		  .667	 18.8%	  

ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์	และ	IT		  .570	 16.1%	  

การทำกิจกรรมนอกหลักสูตร	  .663	 18.7%	  

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	  .522	 14.7%	  

ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา	  .586	 16.5%	  

การใช้ภาษาไทย (.882) 7.178	   9% 

ทักษะด้าน	การเขียนภาษาไทย	  .839	 49.6%	  

ทักษะด้านการพูด	/	สื่อสารภาษาไทย	  .854	 50.4%	  

ความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ใหญ่/ความ
ระมัดระวัง/ สุขุมรอบคอบ 

4.282	

 
.852	

 
100%	

 
6% 
 

ความพร้อมที่จะสามารถเดินทางไปทำงานที่อื่นได้ 3.345	 .819	 100%	 4% 

รวม 74.994   100

จากผลที่ได้พบว่ามีความสอดคล้องกับกลุ่มปัจจัยที่เคยศึกษามาในอดีต	5	กลุ่ม	อันเป็น	5	กลุ่มปัจจัยแรกที่

ได้จากงานวิจัยนี้	ซึ่งมีองค์ประกอบน้ำหนักความสำคัญสูง	และในการศึกษาในสภาวะแวดล้อมของไทยจึงมีข้อค้นพบ

เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาไทย		

จากการวิจัยนี้สรุปได้ว่า	 การวัดความสามารถและสมรรถนะ	 อันเป็นคุณสมบัติของบัญชีบัณฑิตที่นายจ้าง

ต้องการตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชีระดับนานาชาติในประเทศไทย	 ประกอบด้วยคุณสมบัติ

สำคัญหลัก	3	ด้าน	(1)	ความมีคุณธรรม	การเห็นคุณค่าความสำคัญของวิชาชีพบัญชี	มีจิตสำนึก	ยึดมั่นในคุณธรรม	



42วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม2553
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จริยธรรม	และ	มีทัศนคติที่ดีต่องาน	ต่อวิชาชีพ	มีความ

สัตย์ซื่อ	ขยัน	และ	อดทน	(2)	การเตรียมความพร้อม

ที่จะทำงาน โดยมีคุณสมบัติด้านทักษะ และความรู้

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ	 ในวิชาชีพบัญชี	 และ

วิชาการที่เกี่ยวข้อง	และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง	

และ	 (3)	 คุณสมบัติเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ควรฝึกฝนและปรับปรุงตนเอง

ให้มีความกระตือรือร้น	 มุ่งมั่น	 สู้งาน	 มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง	การรู้จักสังเกต	การใช้วิจารณญาณ	มีความเป็น

ผู้ใหญ่	 ระมัดระวัง	 สุขุมรอบคอบ	 มีความคิดริเริ่ม

สรา้งสรรค	์สามารถทำงานรว่มกบัผูอ้ืน่ดว้ยความสามคัค ี

ข้อเสนอแนะและงานวิจัยในอนาคต 

ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยใคร่แสนอแนะ

ให้มีการพัฒนาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตโดยเพิ่มวิชา

จริยธรรมแห่งวิชาชีพบัญชี	 อีก	 1	 รายวิชาเอกบังคับ	

และเพิม่เนือ้หาสาระดา้นคณุธรรม	 จรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับรายวิชาอื่นๆ	 สอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรให้มาก		

ยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการปลูกฝัง	 ให้บัญชีบัณฑิตตระหนักถึง

ความสำคัญ	 และยึดมั่นต่อการมีคุณธรรม	 นอกจากนี้

ควรเพิ่มข้อกำหนดในหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ

งาน	 ให้มีประสบการณ์ด้านการบัญชี	 การสอบบัญชี	

และภาษีอากร	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน	 เพิ่มความรู้	 สมรรถนะ	 และทางทักษะแก่

บัญชีบัณฑิต	

สำหรับงานวิจัยในอนาคต	 ควรขยายขอบเขต

การศึกษาของคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่นายจ้างต้องการ	

โดยตัวแทนของนายจ้าง	 คือผู้ประกอบการสำนักงาน

บัญชีระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค	 และระดับท้องถิ่น	

โดยนำผลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้	 เพื่อ

ให้ทราบถึงคุณสมบัติพื้นฐานที่บัญชีบัณฑิตควรมีเป็น

เกณฑ์ขั้นต่ำ	 อันเป็นคุณสมบัติบัญชีบัณฑิตที่สอดคล้อง

กันตามทรรศนะของผู้ประกอบการสำนักงานบัญชี					

ทุกระดับ	 และคุณสมบัติเฉพาะในความต้องการของ

แต่ละระดับในการประกอบวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งคาดว่าจะ

เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด	 รวมทั้งปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มี

เนื้อหาด้านความรู้	 ทักษะ	ปฏิบัติงาน	และเตรียมความ

พร้อมด้านบุคลิกภาพ	 อันจะช่วยเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งที่เป็นคุณสมบัติที่ส่งผลต่อสมรรถนะและ

ความมีศักยภาพของบัญชีบัณฑิต	 นอกจากนี้ควรศึกษา

คุณสมบัติแรกเข้าของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี	 โดย

ทำการศึกษาจากความเห็นของบัญชีบัณฑิตที่มีต่อ	

ความสำเร็จและคุณสมบัติที่เตรียมพร้อมในการทำงาน

และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพตามที่นายจ้างต้องการ	

ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักศึกษา	

และประโยชน์ต่อคณาจารย์และสถาบันการศึกษาที่จะ

คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	 อันจะช่วย

ให้เกิดความประหยัดและมีประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากรและงบประมาณในการสอน	 และการผลิต

บัณฑิต	
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บทคัดย่อ

 งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลสันทราย

หลวง	 อำเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป	 ศึกษา

กลยุทธ์การตลาด	 และศึกษาปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์	 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	 อ.สันทราย	 จ.เชียงใหม่	 กลุ่มตัวอย่างใน

การศึกษาครั้งนี้คือ	 กลุ่มผู้ประกอบการและสมาชิกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงจำนวน	 6	 กลุ่ม	 15	 ผลิตภัณฑ์	 คือ	 1)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์

อาหาร	 5	 ผลิตภัณฑ์	 2)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม	 1	 ผลิตภัณฑ์	 3)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์						

ผ้าและเครื่องแต่งกาย	 1	 ผลิตภัณฑ์	 4)	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่องประดับ	 2	

ผลิตภัณฑ์	5)	กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก	5	ผลิตภัณฑ์	และ	6)	กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	1	ผลิตภัณฑ์		

 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์	 พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เน้นการทำสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและ

เป็นเอกลักษณ์ที่ยากต่อการลอกเลียนแบบ	 รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักมาก

ขึ้น	 กลยุทธ์ด้านราคา	 พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เน้นที่การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับ

คุณภาพสินค้า	 และภาพลักษณ์	 บางกิจการใช้กลยุทธ์การลดแลกแจกแถมร่วมด้วย	

ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกำหนดราคาแบบบวกเพิ่มจากต้นทุนตามต้องการ	กลยุทธ์ด้านช่อง

ทางการจัดจำหน่าย	 พบว่าส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการ

ประกอบธุรกิจและแหล่งวัตถุดิบ	การขนส่งที่รวดเร็ว	ปลอดภัย	ตรงเวลา	กลยุทธ์ด้าน

การส่งเสริมการตลาด	 พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องมือส่วนประสมการส่งเสริม

การตลาดได้ครบถ้วนเกือบทุกเครื่องมือ	 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกผลิตภัณฑ์คือการขาด

การสนับสนุนจากภาครัฐในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย	 รองลงมาคือ	 การขาด

ความรู้ด้านการตลาดทางตรงและอินเทอร์เน็ต	ตามลำดับ	ส่วนแนวทางในการแก้ไขทุก

กิจการอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	

 คำสำคัญ : กลยุทธ์การตลาด	,	สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	

ABSTRACT
 The	study	was	conducted	primarily	to	study	the	circumstance	,	marketing	

strategies	and	problems	of	OTOP	Sansai	Luang	Municipality,	Chiangmai	
province.	The	study	was	conducted	on	6	groups	15	products,	1)	5	cases	
of	 food	producers,	2)	1	case	of	beverage	producer,	3)	1	case	of	apparel	
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manufacturer,	4)	2	cases	of	utensils	and	decorations	items	manufacturers,	
5)	 5	 cases	 of	 arts	 and	 souvenir	 manufacturers,	 and	 6)	 1	 case	 of	 herb	
product	manufacturer.	The	product	strategies	were	found	that	they	were	
focused	 on	 the	 product	 quality	 and	 identity.	 The	 price	 strategies	 were	
focused	 on	 the	 reasonable	 price	 (	 suitable	 for	 the	 product	 quality	 and	
image)and	 markup	 on	 cost	 price	 setting	 .The	 place	 strategies	 were	
focused	on	the	proper	location,	the	transportation,	safety,	and	right	time.	
The	 promotion	 strategies	 focused	 on	 IMCs	 tools	 but	 were	 selected	 in	
some	cases	of	product.		

	 The	Product’s	problems	were	the	lack	of	the	government’s	support	,direct	
marketing	 and	 internet	 knowledge	 respectively.	 The	 Problem-solution	 is	
keep	on	the	government’s	taking	care.		

 Keyword :	Marketing	Strategy,	One	Tambon	One	Product	

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

โครงการหนึ่งตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 (One	

Tambon	 One	 Product	 OTOP)	 เป็นส่วนหนึ่งของ

การจัดตั้ งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้

นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของ

ประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าของ

รัฐบาล	 ภายใต้การนำของ	 ฯพณฯ	 นายกรัฐมนตรี	

(พตท.ทักษิณ	 ชินวัตร)	 ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเศรษฐกิจไทย	 โดยเน้นพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ

ในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง	

สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ด้วย

การกำหนดใหแ้ตล่ะชมุชนหรอืตำบลหนึง่	 ๆ	 มผีลติภณัฑ	์

หลักอย่างน้อย	 1	 ประเภท	 ซึ่งได้มีการนำภูมิปัญญา

ท้องถิ่น/ทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิต	 และ

พัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน	 รวมไปถึง

สถานที่ท่องเที่ยว	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 ศิลป

วัฒนธรรมของชุมชน	 ประเทศไทยได้แนวคิด	 “หนึ่ง

ตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์”	 จากจังหวัดโออิตะ	 (Oita)	

ประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งนายโมริฮิโกะ	 ฮิรามัทชิ	 ผูว้า่ราชการ

จังหวัดโออิตะ	 เป็นผู้ดำเนินการหนึ่งตำบล	 หนึ่ง

ผลิตภัณฑ	์ จนประสบผลสำเร็จ	 (กรมส่งเสริมการส่ง

ออก,2546:	ออนไลน์)		

จากการที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการสุดยอด

หนึ่งตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยหรือแชมเปี้ยนโปรดักส์	

ทำให้สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยเป็นที่รู้จักและ

ยอมรับกันมากขึ้น	 รัฐบาลได้เร่งพัฒนาคุณภาพและจัด

ทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพให้เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภค	 อีกทั้งยังสนับสนุน

แหล่งเงินทุนให้กับผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

และยงัเรง่ขยายตลาดภายในและตา่งประเทศโดยรว่มมอื 
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กับภาคเอกชนโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าจัดงานแสดง

สินค้าและจำหน่ายสินค้า	 ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามาก

ขึ้น	หลังจากรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์

เข้าสู่โครงการหนึ่งตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 โดยสินค้า	

OTOP	 ระดับ	 3-5	 ดาว	 มีการแบ่งหมวดหมู่	 ดังนี้							

1)	 อาหาร	 2)	 เครื่องดื่ม	 3)	 ผ้าและเครื่องแต่งกาย							

4)	 เครือ่งใชแ้ละเครือ่งประดบัตกแตง่	5)	ศลิปะประดษิฐ ์

และของที่ระลึก	 6)	 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	 ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 (OTOP)	 ที่

มีชื่อเสียงของเทศบาลตำบลสันทรายหลวงมีจำนวน	15	

ผลิตภัณฑ์	โดยได้รับการขึ้นทะเบียน	ณ	ที่ว่าการอำเภอ

สันทราย	 ซึ่งเทศบาลจะได้สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อ

สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 (เอกสาร

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	,2549)		

	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเข้าไปศึกษาถึง

กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	 อ.สันทราย	 จ.เชียงใหม่	

โดยศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัญหาของผู้ประกอบ

การ	 เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมมือกันเพื่อวางแผน

กลยุทธ์การตลาด	 สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหาร

เทศบาลตำบลสันทรายหลวงต่อไป	

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.		 ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	

2.	 ศึกษากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบ

การสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบล

สันทรายหลวง	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	

3.	 ศึกษาปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบ

การสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบล

สันทรายหลวง	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	โดยพิจารณาใน

แง่ของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด	 (Marketing	

mix	strategy)		

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด หมายถึง	

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ	์ กลยทุธก์ารกำหนดราคา	กลยทุธ์

ช่องทางการจัดจำหน่าย	 และกลยุทธ์การส่งเสริมการ

ตลาด		

ผู้ประกอบการ	 หมายถึง	 ผู้ผลิตสินค้าหนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	

อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หมายถึง	

สินค้าขององค์การบริหารเทศบาลตำบลสันทรายหลวง	

ที่มีชื่อเสียง	 ได้รับการขึ้นทะเบียน	 ณ	 ที่ว่าการอำเภอ

สันทราย	จำนวน	15	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	น้ำผึ้ง	กาละแม	

ไส้อั่ว	 น้ำพริกหนุ่ม	 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ญี่ปุ่น	

ข้าวแตนหน้าหมูยอ	และหน้าปลาแห้ง	น้ำพริกเห็ดหอม	

น้ำพริกลาบ	 สิ่งประดิษฐ์จากเศษผ้า	 กลุ่มผ้าฝ้ายก้ำปอ	

สิ่งประดิษฐ์ต่าง	 ๆ	 กระดาษสาเครื่องปั้นดินเผา	 ตุ๊กตา

ดินเผา	 เซรามิค	 และดอกไม้ประดิษฐ์	 เครื่องเงิน									

แม่ย่อย	 กุ๊กไก่นิกเกิล	 และกลุ่มสมุนไพรบ้านแม่คาว	

(www.sansailuang.org)	
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กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
-		คุณสมบัติผลิตภัณฑ์	
-		บรรจุภัณฑ์	
-		ตรายี่ห้อ	
-		ป้ายฉลาก	

กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
-		คนกลางทางการตลาด	
-		ระดับช่องทางการจัดจำหน่าย	
-		การขนส่ง	

กลยุทธ์ด้านราคา
-		นโยบายการตั้งราคา	
-		วัตถุประสงค์การตั้งราคา	
-		ต้นทุนราคา	

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
-		การโฆษณา	
-		การส่งเสริมการขาย	
-		การขายโดยพนักงาน	
-		การประชาสัมพันธ์	
-		การตลาดทางตรง	

พัฒนาผลิตภัณฑ์	OTOP	
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	
สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน	

กลยุทธ์การตลาด 
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่	1		แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย	

จิตต์ใส	 แก้วบุญเรือง	 (2546)	 ได้ศึกษาเรื่อง	

การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่

ประสบผลสำเร็จในจังหวัดลำปาง	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาดำเนินงานและปัญหาของโครงการหนึ่งตำบล	

หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จของจังหวัดลำปาง	

ประชากรที่ศึกษาคือ	 เจ้าของหรือหัวหน้าชุมชน	เนื้อหา

ที่ศึกษาประกอบด้วยด้านการตลาด	 การผลิต	 การ

จัดการ	 และการเงิน	 โดยใช้แบบสอบถามประกอบการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 ผลการศึกษาพบว่า	 ด้านการ

ตลาด	 ให้ความสำคัญกับส่วนประสมทางการตลาด	

สินค้าส่วนใหญ่มีตรายี่ห้อของตนเอง	 มีการพัฒนารูป

แบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อยู่เสมอตามคำสั่งซื้อของ

ลูกค้าใช้วิธีการตั้งราคาสินค้าเท่ากับผู้ขายรายอื่น	 การ

จำหน่ายภายในจังหวัดและในประเทศ	 การส่งเสริมการ

ตลาด	 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานแสดง

สินค้าต่าง	 ๆ	 ด้านการผลิตมีการใช้กลยุทธ์การวางแผน

กำหนดจำนวนการผลิตเท่ากับจำนวนความต้องการ	 มี

การจัดแยกหรือตรวจสอบวัตถุดิบ	 มีการจัดลำดับขั้น

ตอนการผลิต	 ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า	 ด้านการ

จัดการและบุคลากร	 มีการวางแผนการดำเนินงานเป็น

แผนรายเดือน	 จัดแบ่งงานตามสัดส่วนใช้คุณภาพเป็น

เครื่องมือในการควบคุมติดตามงาน	 ด้านการเงินและ
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กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

บัญชี	ส่วนใหญ่มีแหล่งที่มาเงินทุนจากหน่วยงานรัฐบาล

และจากการลงทุนของสมาชิก	 มีปัจจัยดอกเบี้ยและ

วงเงินกู้ยืมเป็นปัจจัยพิจารณาจัดหาเงินทุน	 ปัญหาและ

อุปสรรคในการดำเนินงานงาน	 พบว่า	 มีปัญหาขาดค่า

ใช้จ่ายทางการตลาด	 วัตถุดิบมีราคาแพง	 สมาชิกใน

ชุมชนขาดความรู้ความสามารถในการประสานงาน	

เบอร์ลิน	 เพชรจันทราช	 (2539)	 ศึกษาเรื่อง

การดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมที่อยู่ภายใต้การ

กำกับดูแลของอุตสาหกรรม	 หัตถกรรมในกำแพงเวียง

จันทร์	 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 พบว่า	

ด้านการจัดการ	 ผู้ประกอบการทั้งหมดมีการวางแผน

การจัดองค์กร	 การสั่งการและการควบคุมการทำงาน	

ด้านการเงินและบัญชี	 มีการบันทึกรายรับรายจ่าย		

ส่วนใหญ่มีการคาดคะเนเงินสดรับและจ่ายล่วงหน้า		

เงินลงทุนมาจากส่วนของเจ้าของ	 ด้านการผลิตกิจการ

ทัง้หมดมกีารวางแผนการผลติ	 สว่นใหญผ่ลติตามคำสัง่ซือ้ 

ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ	 และมีการควบคุมการผลิต	

ด้านการตลาด	 กิจการส่วนใหญ่มีการวางสำรวจความ

ต้องการของลูกค้า	 ด้านส่วนผสมทางการตลาด										

ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ในด้าน

คุณภาพ	 ราคาในด้านต้นทุนของสินค้า	 การจัดจำหน่าย

ในด้านความสะดวกในการจำหน่าย	 และการส่งเสริม

การตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์มากกว่าด้านอื่น	ๆ		

วินัส	ฤาชัย	และคณะ	(2544)	ศึกษาเรื่องการ

วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการหนึ่ง

ตำบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่	มีวัตถุประสงค์

เพือ่การวเิคราะหศ์กัยภาพดา้นการจดัการ	 ดา้นการตลาด 

ด้านการผลิต	 และด้านการเงินของชุมชน	 4	 กลุ่มคือ	

กลุ่มเกษตรกรร้องวัวแดง	 กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านไผ่	

กลุ่มอาชีพกระดาษสาและหัตถกรรมและกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรสันทราย	โดยใช้วิธีการศึกษา	2	วิธีคือ	การใช้

วิธีวิเคราะห์	 SWOT	 และใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการ

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ผล

การศึกษา	 SWOT	 พบว่า	 กลุ่มที่มีจุดแข็งและโอกาส

มากที่สุดคือ	กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่าไผ่	รองลงมา

คอื	 กลุม่อาชพีกระดาษสาและหตัถกรรม	 กลุม่เกษตรกร	

ร้องวัวแดงและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันทราย	 ตาม

ลำดับ	และจากการวิเคราะห์ศักยภาพโดยยึดหลักเกณฑ์

มาตรฐาน	 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์นั้น	 พบว่า	 กลุ่มแม่

บา้นเกษตรบา้นไผ	่กลุม่อาชพีกระดาษสา	และหตัถกรรม 

กลุ่มเกษตรกรร้องวัวแดง	 มีระดับศักยภาพ	 3	 ดาว	

ส่วนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันทรายมีระดับศักยภาพ								

2	 ดาว	 จากการวิเคราะห์ทั้ง	 2	 วิธี	 พบว่าส่วนมากมี

ปัญหาด้านการผลิตในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ	

และสมาชิกไม่มีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ธุรกิจชุมชน	 อีกทั้งบางกลุ่มยังไม่มีความรู้	 ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการตลาดและการเงินที่เพียงพอ	

วสันต์	เสือขำ	(2547)	ได้ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มี

ผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับการคัดเลือก	 5	 ดาวในระดับภูมิภาค	 :	 กรณี

ศึกษาสินค้าประเภทอาหารของจังหวัดเชียงใหม่	 ซึ่ง

ขอบเขตประชากรที่ศึกษา	 คือ	 ผู้ประกอบการผลิต

สินค้าที่ได้รับการคัดเลือก	 5	 ดาว	 ประเภทอาหาร	

จำนวน	 8	 ราย	 และคณะกรรมการที่ทำการคัดเลือก

สินค้าจำนวน	 3	 ท่าน	 ขอบเขตเนื้อหาจะศึกษาด้าน

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน	 ภูมิหลังและประสบการณ์เดิมของ

ผู้ประกอบการ	 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้า

หนึ่งตำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์	 และปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

บริหารงาน	 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 โดย

เป็นคำถามปลายเปิด	 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	 ด้านการ
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กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

บริหารจัดการ	 พบว่า	 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจัด

วางโครงสร้างองค์กรโดยแบ่งเป็นฝ่ายต่าง	ๆ	 เพื่อความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน	ด้านการเงินและบัญชี	พบว่า	

ผู้ประกอบการทุกรายมีการจัดทำบัญชี	 แต่ในส่วนของ

งบการเงินมีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่สามารถทำได้	

เนื่องจากขาดความรู้	 ด้านการตลาดพบว่า	 ผู้ประกอบ

การทั้งหมดมีการวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อให้สินค้า

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดถ้กูตอ้ง	 การพฒันา 

ผลิตภัณฑ์	 พบว่าทั้งหมดให้ความสำคัญกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องทำการคิดและออกสินค้าใหม่หรือ

ทำการพัฒนาสินค้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	

ด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ	 พบว่า	 คุณลักษณะ

ความเป็นผู้ประกอบการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญให้ประสบ

ผลสำเร็จ	 ปัญหาของชุมชนหรือผู้ประกอบการมี					

หลายด้าน	 ดังนี้	 ด้านการจัดการพบว่า	 ผู้ประกอบการ

บางรายขาดการวางแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจน	

พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในข้อปฏิบัติของการ

ผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 แรงงานขาดความชำนาญ

ในการผลิตพนักงานขาดงานบ่อยครั้ง	 และผู้ประกอบ

การบางรายยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งเทคโนโลย ี

สารสนเทศ	ปัญหาด้านการเงิน	พบว่า	ขาดสภาพคล่อง

ทางการเงิน	 สถาบันทางการเงินไม่ปล่อยเงินกู้	 ขาด

ความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและการเงิน	 ปัญหา

ด้านการตลาด	 ผู้ประกอบการบางรายไม่มีการจัดทำ

แผนการตลาด	 ขาดผู้เชี่ยวชาญและชำนาญด้านการ

ตลาด	 สินค้าถูกลอกเลียนแบบ	 เกิดการตัดราคา	 มี

สถานที่จำหน่ายน้อย	ขาดการประชาสัมพันธ์	 คู่แข่งขัน

มีมากขึ้น	 ปัญหาทางด้านการผลิต	 พบว่า	 สารเคมี

ตกค้างในสินค้า	ขาดเครื่องมือเครื่องจักรที่ดี	

สีวลา	 วงค์ไพบูลย์วัฒน์	 (2543)	 ศึกษาเรื่อง

การดำเนินงานในธุรกิจผลิตภัณฑ์	 ผ้าหม้อฮ่อมของ							

ผู้ประกอบการในอำเภอเมือง	 จังหวัดแพร่	 พบว่า										

ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์	 ผ้าหม้อฮ่อมทุกราย

ดำเนินงานในลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว	 โดยส่วน

มากมี เงินลงทุนเริ่มแรกต่ำกว่า	 500,000	 บาท												

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการวางแผนด้านการเงินการ

ผลิตในระยะสั้นและจะทำการผลิตตามความต้องการ

ของตลาดในแต่ละช่วงเวลา	 ส่วนในด้านการตลาด								

ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในส่วนประสมการตลาด	

คือ	ราคา	ผลิตภัณฑ์	การจัดจำหน่าย	และการส่งเสริม

การตลาด	ตามลำดับ	

วิธีการดำเนินการวิจัย

แหล่งข้อมูล

1.	 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ	 Primary	 data	 คือ	

แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง	 และ	 แบบสัมภาษณ์	

ด้านการตลาด	 ผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลติภณัฑ	์ เทศบาลตำบลสนัทรายหลวง	อำเภอสนัทราย 

จังหวัดเชียงใหม่	

2.	 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	Secondary	data	คือ	

การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 เทศบาลสันทรายหลวง	 อำเภอ

สันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่าง

แบบเจาะจง	 (Purposive	 sampling)	 ที่เป็นผู้นำกลุ่ม

และสมาชิกกลุ่มผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	 ณ	 ที่ว่าการอำเภอ
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กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

สันทราย	 6	 กลุ่มผลิตภัณฑ์	 จำนวน	 15	 ผลิตภัณฑ์						

27	คน	

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.	 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล	

(Guideline	Question)	เป็นแบบสัมภาษณ์		

2.		จดัเตรยีมพืน้ทีศ่กึษา	 โดยเปดิเวทสีาธารณะ 

สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์	 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารเทศบาลตำบล	

รวมถึงตัวแทนผู้นำหมู่บ้าน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 โดยคาด

หวังผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	50	คน		

3.	 เก็บข้อมูลโดยทีมวิจัยด้วยการแจกแบบ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก	 (In-depth	 Interview)ให้กับ

ผู้นำกลุ่มผู้ประกอบการ	 และสมาชิกในกลุ่มสินค้าหนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	

จ.เชียงใหม่	

การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

นำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์มา

ทำการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา	 (Content	 Analysis)	 และ	

นำข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 และใช้

โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ	คำนวณหาค่าเฉลี่ย	และร้อยละ	

ผลการวิจัย

สภาพทั่วไปด้านการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

1.	 ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นการบรหิารจดัการ	 พบวา่ 

ทัง้	 6	กลุม่ผลติภณัฑ	์มกีารแบง่หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

อย่างชัดเจน	 เช่น	 ประธานกลุ่มจะทำหน้าที่กำหนด

นโยบาย	 บริหารองค์กรธุรกิจ	 การวางแผน	 การมอบ

หมายงาน	 การประสานงาน	 การติดตามผลงาน	 และ

การประเมินผล	 ส่วนสมาชิกภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์จะทำ

หนา้ทีป่ระสานงาน	 การตดิตามผลงาน	 และการประเมนิ  

ผลงานเท่านั้น	

2.	 ข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต	 พบว่าเกือบทุก

กลุ่มผลิตภัณฑ์จะผลิตตามคำสั่งซื้อและผลิตตามความ

ต้องการของตลาด	 ใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยมือและ

เครื่องจักรผสมผสานกัน	วัตถุดิบหลักที่ใช้จะอยู่ในแหล่ง

ท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่แต่จะมีการนำวัตถุดิบจากภายนอก

ท้องถิ่นมาผสมผสานบ้าง	 ที่สำคัญทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

เน้นการตรวจสอบคุณภาพสินค้า	100%		

3.	 ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากร

มนุษย์	 พบว่าส่วนใหญ่ใช้แรงงานในท้องถิ่นตำบล

สันทรายและมีแรงงานจากต่างถิ่นร่วมบ้างเช่น	 กลุ่ม

สมุนไพรที่ไม่ใช้อาหารจะจัดหาแรงงานมาจากต่าง

จังหวัดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการทำสมุนไพร	 ใช้

แนวทางในการฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงานจาก

ผู้นำกลุ่ม	และมีหน่วยงานราชการเช่น	กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานช่วยฝึกให้ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์	

4.	 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเงิน	 พบว่าส่วนใหญ่

มีการนำเงินมาลงทุนกับกิจการด้วยการใช้เงินออมส่วน

ตัว	แต่ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินแม่ย่อยใต้ใช้งบประมาณจาก

กองทุนหมู่บ้านของทางราชการ	และกุ๊กไก่นิกเกิ้ลใช้เงิน

กู้จากธนาคารออมสิน	 เป็นต้น	 เกือบทุกกิจการมีการทำ

บัญชีรายรับ	–	รายจ่าย		

5.	 ข้อมูลพื้นฐานด้านการได้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ	 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือด้าน

ต่าง	 ๆ	 จากรัฐแต่กิจการจะพึ่งพาตนเอง	 มีเพียงบาง
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กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐใน

บางเรื่อง	 เช่น	 ด้านการผลิตจากสำนักงานการเกษตร	

ด้านการตลาดจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 ด้านการ

เงินจากสำนักงานเกษตร	 และ	 ด้านแรงงานจากกรม

พัฒนาฝีมือแรงงาน	เป็นต้น	

กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  

1.	 กลยทุธด์า้นผลติภณัฑพ์บวา่ทกุกลุม่ผลติภณัฑ ์

เน้นการทำสินค้าให้มีคุณภาพที่ดีและเป็นแอกลักษณ์ที่

ยากต่อการลอกเลียนแบบ	 รวมถึงการสร้างชื่อเสียงให้

เป็นที่รู้จักมากขึ้น	

2.	 กลยุทธ์ด้านราคา	 พบว่าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

เน้นที่การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า	

และภาพลักษณ์	 บางกิจการใช้กลยุทธ์การลดแลกแจก

แถมร่วมด้วย	 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการกำหนดราคาแบบบวก

เพิ่มจากต้นทุนตามต้องการ	

3.	 กลยทุธด์า้นชอ่งทางการจดัจำหนา่ย	 พบวา่	

ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญต่อทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อ

การประกอบธุรกิจและแหล่งวัตถุดิบ	 การขนส่งที่

รวดเร็ว	ปลอดภัย	ตรงเวลา	มีเพียงกิจการนิกเกิ้ลกุ๊กไก่

ที่ใช้การจัดแสดงสินค้าที่บู้ทเป็นกลยุทธ์หลักในการ

ประกอบธุรกิจ	

4.	 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด	 พบว่า

ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้เครื่องมือส่วนประสมการส่งเสริม

การตลาดได้ครบถ้วนเกือบทุกเครื่องมือ	 เช่น	 การ							

ส่งเสริมการขายเน้นการลดราคา	 การแจกสินค้า						

การโฆษณาเน้นการทำข่าวกับวิทยุ	 หนังสือพิมพ์และ	

สื่อมวลชนในท้องถิ่น	ด้านการประชาสัมพันธ์เน้นการทำ

กิจกรรมร่วมทั้งกับภาครัฐบาลและเอกชนที่จัดงานเพื่อ

สร้างภาพลักษณ์และเป็นที่รู้จักมากขึ้น	 ด้านการใช้พนัก

งานขายมีการฝึกอบรมและให้ความรู้ก่อนการเสนอขาย

สินค้า	 ด้านการตลาดทางตรงเน้นเทคนิคการบอกแบบ

ปากต่อปาก	 ด้านการตลาดอินเทอร์เน็ตเน้นการจัดทำ

เว็บไซด์ให้ดูสะดุดตา	 สวยงาม	 น่าเข้ามาเยี่ยมชม	 โดย

รวมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ความสำคัญต่อกลยุทธ์ด้าน

ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ใช้ในการขายสินค้าให้กับ

ลูกค้า	

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป

ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	 อำเภอสันทราย	 จังหวัด

เชียงใหม่	 ใน	 6	 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ	 กลุ่มผลิตภัณฑ์

อาหาร	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า	

เครื่องแต่งกาย	 กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และเครื่อง

ประดับ	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก	

และกลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร	 มีข้อมูลลักษณะพื้นฐาน

ที่คล้ายคลึงกัน		

กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	

อำเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 เน้นการใช้กลยุทธ์

ส่วนประสมทางการตลาดทุกกลยุทธ์โดยให้น้ำหนักที่

แตกต่างกันในบางผลิตภัณฑ์	 โดยรวมแล้วผู้ประกอบ

การและสมาชิกกลุ่มของทุกผลิตภัณฑ์คิดเห็นตรงกันว่า

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ลูกค้า

ซื้อสินค้า	

ปัญหาทางการตลาดของผู้ประกอบการสินค้า

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง	

อำเภอสันทราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 ด้านผลิตภัณฑ์มี
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กลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ปัญหาเกี่ยวกับตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่

หลายมากทีส่ดุ	 ดา้นราคามปีญัหาเกีย่วกบัวธิกีารกำหนด 

ราคาผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจลูกค้ามากที่สุด	 ด้านช่อง

ทางการจัดจำหน่ายมีปัญหาเกี่ยวกับขาดการสนับสนุน

จากภาครัฐในการหาช่องทางการจำหน่ายมากที่สุด	

และ	 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีปัญหาเกี่ยวกับขาด

ความรู้ด้านการตลาดทางตรงและการตลาดผ่านอินเท

อร์เน็ตมากที่สุด	 เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยที่ ได้

ทบทวนวรรณกรรม	 มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปราย	

ดังนี้	 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบล	

หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก	 5	 ดาวในระดับ

ภูมิภาค	 :	 กรณีศึกษาสินค้าประเภทอาหารของจังหวัด

เชียงใหม่	 ปัญหาด้านการตลาด	ผู้ประกอบการบางราย

ไม่มีการจัดทำแผนการตลาด	 ขาดผู้เชี่ยวชาญและ

ชำนาญด้านการตลาด	 สินค้าถูกลอกเลียนแบบ								

เกิดการตัดราคา	 มีสถานที่จำหน่ายน้อย	 ขาดการ

ประชาสัมพันธ์	คู่แข่งขันมีมากขึ้น	และ	การศึกษาเรื่อง							

การดำเนินงานในธุรกิจผลิตภัณฑ์	 ผ้าหม้อฮ่อมของ							

ผูป้ระกอบการในอำเภอเมอืง	จงัหวดัแพร	่ดา้นการตลาด 

ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในส่วนประสมการตลาด	

คือ	ราคา	ผลิตภัณฑ์	การจัดจำหน่าย	และการส่งเสริม

การตลาด	ตามลำดับ	

ข้อจำกัดของงานวิจัย

1.	 ขนาดตัวอย่างที่ได้ของบางกลุ่มผลิตภัณฑ์

มีจำนวนน้อย	 เนื่องจากผู้ประกอบการและสมาชิกใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้นมีไม่มาก	จึงอาจมีผลทำให้ผลการวิจัย

มีความน่าเชื่อถือได้น้อยลง	

2.	 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญ

กับโครงการวิจัยนี้อาจเป็นเพราะว่าตนเองไม่ได้มีผลได้

ผลเสียโดยตรง	

3.	 มีความไม่ทันสมัยของฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนกับเทศบาลตำบล

สันทรายหลวง	 ทำให้ผู้วิจัยต้องใช้เวลาในช่วงแรกใน

การตามฐานข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันเพื่อทำให้

ข้อมูลถูกต้องที่สุด	

ข้อเสนอแนะของงานวิจัย

1.	 ภาครัฐควรให้ความสำคัญในการดูแล		

ช่วยเหลือ	 และให้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารและ

การเงินแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้อย่างจริงจังเพื่อ

ให้เกิดความยั่งยืน	

2.	 ควรมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

การจัดการความรู้ทางธุรกิจเพื่อสร้างความเข้าใจในการ

ดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อลดปัญหาที่จะเกิด

ขึ้นให้น้อยลง	
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บทคัดย่อ

 ปัจจุบันนี้หลายประเทศได้ใช้วัฒนธรรมเป็นสินค้าส่งออกเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศจนทำให้อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 หรือเรียกอีก

อย่างว่า	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีการเติบโตและมีบทบาทขับเคลื่อนการค้าระหว่าง

ประเทศอย่างมาก	 โดยบทความนี้ได้ศึกษาถึงการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้	ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศชั้นแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จ

ในการส่งออกวัฒนธรรมไปยังภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	สำหรับการส่งออกวัฒนธรรมของ

ไทยนั้นจากการวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาสและอุปสรรรคของอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมไทย	 พบว่าการกำหนดลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม	 และการนำจุดแข็งด้าน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผสมผสานกับมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน

ลักษณะของความเป็นไทยร่วมสมัย	 จะสามารถผลักดันให้สินค้าวัฒนธรรมของไทยได้

รับการยอมรับบนเวทีการค้าโลก	ทั้งนี้ความสำเร็จในการส่งออกวัฒนธรรมของไทยต้อง

มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชนและประชาชนคนไทยทุกคน	

 คำสำคัญ : การส่งออกวัฒนธรรม	อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	อุตสาหกรรมสร้างสรรค์		

Abstract

 In	 the	 modern	 competitive	 marketplace,	 exporting	 culture	 has	 been	 a	
strategic	issue	for	international	competitiveness	of	nations.	This	trend	has	
made	 the	 cultural	 industries	 or	 creative	 industries,	 one	 of	 the	 fastest	
growing	in	the	world.	This	article	examines	the	cultural	exporting	of	three	
leading	 culture-exporting	 countries:	 the	 United	 States,	 Japan	 and	 South	

Korea.	After	analyzing	the	export	potential	of	Thai	cultural	 industries	by	
using	SWOT	analysis,	the	positive	result	was	found.	Market	niche	for	Thai	
cultural	products	 is	needed.	 In	addition,	creative	skills	and	Thai	cultural	
heritage	should	be	integrated	to	present	“modern	Thai”	cultural	products	
on	the	world	stage.	However,	exporting	Thai	culture	should	be	supported	

by	the	government	sector,	the	public	sector	and	all	Thai	individuals.	

 KeyWords:	Exporting	Culture,	Cultural	Industries,	Creative	Industries 
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1.  บทนำ

ในระบบเศรษฐกิจสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์	

หรือที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน	 ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถ

รับรู้ข่าวสารข้อมูลได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเป็นผลจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ก่อให้เกิด

ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ไม่แตกต่างกันหรือความ

ต้องการที่เป็นสากลมากขึ้น	 และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มี

การสร้างความเป็นสากลและมีบทบาทอย่างสูงใน						

การขบัเคลือ่นการคา้ระหวา่งประเทศกค็อื	 “วฒันธรรม” 

อันที่จริงการส่งออกวัฒนธรรมมีมานานแล้ว	 จดุเริม่ตน้

มาจากฝัง่ตะวนัตกคอืสหรฐัอเมรกิา ทีแ่พรข่ยายวฒันธรรม 

ของตนผ่านภาพยนตร์ฮอลลีวูด	 ดนตรี	 และสื่ออื่นๆ	

ทำให้ผู้บริโภคในประเทศผู้นำเข้าเลียนแบบวิถีชีวิตที่เป็น

วิถีอเมริกัน	 จนกระทั่งสินค้าอเมริกันหลายชนิดกลาย

เป็นสินค้าระดับโลก	 (Global	 Product)	 นอกจากนี้

ญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการส่งออกวัฒนธรรม

ของตนผ่านภาพยนตร์	 การ์ตูน	 เกมและความบันเทิง

ต่างๆ	 หรือแม้แต่การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศทำให้

สินค้าและวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศ

เหล่านั้น	 ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ยุคสมัยหนึ่งรัฐบาล

และสื่อมวลชนต้องรณรงค์ในการใช้สินค้าไทย	 (Made	

in	Thailand)	 เพื่อต่อต้านกระแสความนิยมสินค้าญี่ปุ่น	

และล่าสุดกระแสเกาหลีนิยม	 (Korean	Wave)	ที่กำลัง

มาแรงในหลายประเทศทั่วโลก	 โดยเฉพาะประเทศใน

แถบเอเชียที่ทำให้คลื่นลูกเก่าอย่างกระแสนิยมอเมริกา

และญี่ปุ่นค่อยๆแผ่วลงไป	 เมื่อสามารถทำให้วัฒนธรรม

ของชาติกลายเป็นวัฒนธรรมของโลกได้	 ความมั่งคั่ง

ทางเศรษฐกิจก็ตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย	 และนั่นทำให้

การผลักดันการส่งออก	 “สินค้าวัฒนธรรม”	 เกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องและมีแบบแผนเพื่อมุ่งตอบสนองความ

ต้องการเลียนแบบในการดำเนินชีวิต	 อาทิการรับ

ประทานอาหาร	การแตง่หนา้	การแตง่กาย	สนิคา้แฟชัน่ 

การบริโภคความบันเทิงไม่ว่าจะเป็นละคร	 ภาพยนตร์	

เพลง	 ดารานกัรอ้ง	 ตลอดจนการทอ่งเทีย่วไปยงัประเทศ 

ที่เป็นผู้ส่งออกวัฒนธรรม	 หรือแม้แต่ทัวร์ในการทำ

ศัลยกรรมก็ดูเป็นเรื่องธรรมดากับความนิยมในกระแส

เกาหลีที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้	

2. วัฒนธรรมกับการส่งออก 

วัฒนธรรม	 ตามความหมายของพจนานุกรม

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	 2542	หมายถึง	สิ่งที่ทำความ

เจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ	 ในขณะที่	 พจนานุกรมทาง

สงัคมวทิยา	(Harper	Collins	Dictionary	of	Sociology) 

ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า	(Jary,	D.	และ	J.	

Jary,	 1991:อ้างถึงในวิกิพีเดีย)	 “หนทางทั้งหมดแห่ง

การดำเนินชีวิต”	 ซึ่งรวมถึงกฎกติกาแห่งกิริยามรรยาท	

การแต่งกาย	ศาสนา	พิธีกรรม	ปทัสถานแห่งพฤติกรรม	

(แบบแผนสาํหรบัยดึถอืเปน็แนวทางปฏบิตั	ิ [พจนานกุรม	

ราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 2542])	 เช่น	 กฎหมายและ					

ศีลธรรม	 ระบบของความเชื่อรวมทั้งศิลปะ	 เช่น	 ศิลปะ

การทำอาหาร	ในขณะที่	UNESCO	(2002)	ได้ให้ความ

หมายวัฒนธรรมไว้ว่าเป็น	 ลักษณะเฉพาะที่หล่อหลอม

รวมกันอย่างเด่นชัดทางด้านความรู้สึกนึกคิดจิตใจ	ด้าน

กายภาพ	ดา้นปญัญา	ดา้นอารมณข์องคนในสงัคมหนึง่ๆ 

ซึ่งรวมไปถึงศิลปะ	 วรรณคดี	 รูปแบบการดำเนินชีวิต	

วิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน	 ระบบแห่งคุณค่า	 ประเพณี

และความเชื่อ		

จากนิยามที่หลากหลายนี้	 อาจสรุปได้ว่า	

วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม

ทั้งที่เป็นกายภาพ	 คือสิ่งที่สร้างความสุขทางกาย	 เช่น
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ	 และสิ่งที่สร้างความสุขทาง

จติใจ	เชน่	ศาสนา	ศลิปะ	วรรณคด	ีความเชือ่	ประเพณ ี

รูปแบบการดำเนินชีวิต	เป็นต้น	

หากจะกล่าวถึงวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับ

จนสามารถเปน็สนิคา้สง่ออกได	้กค็งหมายถงึ	วฒันธรรม 

นิยม	 หรือวัฒนธรรมประชานิยม	 (Popular	 Culture)	

โดย	 McQuail	 (1994:103)	 อ้างในจินตวีร์	 เกษมศุข	

(2538	 :	 25-26)	 ได้ให้ความหมายว่าเป็นวัฒนธรรมซึ่ง

ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก	 โดยเปน็

สิง่ทีถ่กูสรา้งสรรคข์ึน้และถกูเผยแพรผ่า่นทางสือ่มวลชน 

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นเพลง	 นิยายหรือวรรณกรรม	 ละคร

ประโลมโลก	 วิดีโอภาพยนตร์ต่างๆ	 ที่บุคคลจะต้องพบ

ในการดำรงชวีติในแตล่ะวนั	ในขณะที	่ดร.ดนยั	เทยีนพฒุ 

(2550)	 ได้กล่าวถึง	 วัฒนธรรมที่เป็นสินค้าส่งออก	

(Creolization)	 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกของชาติ

มหาอำนาจหรือบรรษัทข้ามชาติ	 ว่าเป็นการกลืนชาติ

อื่นด้วยวัฒนธรรมของชาติผู้รุกราน		

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม  

การสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมได้					

ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง	 ที่ เรียกว่า	

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 (Cultural	 Industries)	

นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆที่ ใกล้ เคียงกันไม่ว่าจะเป็น	

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 (Creative	 Industries)	 หรือ	

อุตสาหกรรมดิจิทัล	 คอนเทนท์	 (Digital	 Content	

Industries)		

คำว่า	อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	นั้น	UNESCO	

(2002)	 ได้ให้คำจำกัดความว่า	 เป็นการรวมกันของการ

สร้างสรรค์	 การผลิตและการค้าเชิงพาณิชย์	 ของสิ่งที่

เป็นเนื้อหา	 (content)	 ทางวัฒนธรรมและไม่สามารถ

จบัตอ้งได	้มกัจะมกีารคุม้ครองลขิสทิธิ	์และอยูใ่นรปูของ 

สนิคา้หรอืบรกิารกไ็ด	้ อตุสาหกรรมวฒันธรรมโดยทัว่ไป	

ประกอบด้วยสิ่งพิมพ์	 การพิมพ์	 สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย	

โสตทัศนูปกรณ์	 การผลิตภาพและเสียง	 งานฝีมือและ

หัตถกรรม	 และงานออกแบบ	 บางประเทศยังรวมถึง

งานสถาปัตยกรรม	 ทัศนศิลป์	 ศิลปะการแสดง	 กีฬา	

การผลิตเครื่องดนตรี	 การโฆษณา	 และการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมไว้ด้วย	 ขณะที่กุลวดี	 เจริญศรี	 (2551)	

กล่าวถึงลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมว่า

เป็นอุตสาหกรรมที่สะท้อนสัญลักษณ์	 หรือ	 กลิ่นอาย

ทางวฒันธรรม	หรอืเนือ้หาทางวฒันธรรม	หรอืภมูปิญัญา 

หรือวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชน	 หรือแต่ละชาติมาเป็น

ปัจจัยในการค้าและการผลิตแบบอุตสาหกรรม	โดยต้อง

มีแรงงานช่างฝีมือที่มีความรู้เทคโนโลยี	 พร้อมๆ	 กับ

ศิลปะและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	

สำหรับแนวคิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	

(Creative	Industries)	ดร.ณรงคช์ยั	อคัรเศรณ	ี(2552) 

ได้กล่าวไว้ว่า	 มาจากการที่กระบวนการผลิตทั้งภาค

การเกษตรและอุตสาหกรรม	 ที่พัฒนาไปในรูปแบบของ

การผลิตเป็นจำนวนมากๆ	 (Mass	 Production)	 ทำให้

สินค้าทั้งโลกหน้าตาเหมือนกันไปหมด	 ขณะที่มนุษย์

ต้องการความแตกต่าง	 ต้องการพัฒนาสินค้าเดิมให้ดี

ขึ้น	จาก	“รอยต่อ”	จุดนี้	มนุษย์จึงพยายามใส่ความคิด

สร้างสรรค์เข้าไปในสินค้า	 ความคิดสร้างสรรค์นี่เองที่

ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นของ

แต่ละประเทศ	ซึ่งมีความแตกต่างในตัว	ในที่สุดก็นำไปสู่

สินค้าที่แตกต่างได้	 โดยคำจำกัดความของอุตสาหกรรม	

สร้างสรรค์	 (Creative	 Industries)	 นั้น	 UNCTAD	

(2008)	 ได้ให้ความหมายไว้ว่า	 เป็นอุตสาหกรรมที่มีจุด

ร่วมหรือจุดเชื่อมโยงของศิลปะ	 วัฒนธรรม	 ธุรกิจและ
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เทคโนโลยี	โดยมีทุนทางปัญญา	(Intellectual	Capital)	

เป็นปัจจัยพื้นฐานหลัก	 ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน

ปัจจุบันมีตั้งแต่	ศิลปะพื้นบ้าน	เทศกาล	ดนตรี	หนังสือ	

หนังสือพิมพ์	 ภาพวาด	 รูปแกะสลัก	 และศิลปะการ

แสดง	 ไปจนกระทั่งอุตสาหกรรมย่อยที่มุ่งเน้นการใช้

เทคโนโลยีมากขึ้น	 อาทิ	 อุตสาหกรรมภาพยนตร์	 การ

กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์,	 การผลิตภาพ

เคลื่อนไหวดิจิทัล	 วิดีโอเกม	 รวมไปถึง	 ภาคการบริการ	

เช่น	 การให้บริการงานโฆษณา	 หรืองานสถาปัตยกรรม	

เป็นต้น	 ซึ่งเมื่อพิจารณาการเติบโตของอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์จากรายงานของ	 UNCTAD	 (Creative	

Economy	 Report	 2008	 :106)	 พบว่า	 มูลค่าการส่ง

ออกสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ

โลกในปี	 2548	 อยู่ที่ประมาณ	 424.4	 พันล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	หรือประมาณร้อยละ	3.4	ของมูลค่าการค้ารวม

ของโลก	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2539	 ที่มีประมาณ	 227.4							

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน

ชว่งป	ี2543	–	2548	มอีตัราการขยายตวัเฉลีย่ประมาณ 

ร้อยละ	8.7	ต่อปีโดยการค้าบริการเชิงสร้างสรรค์มีการ

ขยายตัวรวดเร็วกว่าการค้าสินค้าเชิงสร้างสรรค์	 ทั้งนี้

การส่งออกในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากประเทศ

กำลังพัฒนาจะมีสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วโดยการส่ง

ออกสินค้าเชิงสร้างสรรค์ของประเทศกำลังพัฒนามี

มูลค่าถึง	ร้อยละ	41	ของการส่งออกรวมของสินค้าเชิง

สร้างสรรค์ทั้งหมดในปี	2548		

สำหรบั	 อตุสาหกรรมดจิทิลัคอนเทนท	์ (Digital 

Content	Industries)	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	บจก.(2552)	

ระบุไว้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่อาศัย

ทักษะจากความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านเทคโนโลยี

ในการผลิตสื่อในรูปแบบดิจิทัลออกมา	 ประกอบไปด้วย

หลายกิจกรรม	 เช่น	 อนิเมชั่น,	 เกม,	 เว็บ,คอมพิวเตอร์

กราฟฟิค	 เทคนิคพิเศษ	 (Visual	 Effect),	 สื่อการเรียน

อเิลก็ทรอนกิส,์	 โฆษณาออนไลน,์	 เพลงออนไลน	์ เปน็ตน้ 

โดยอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ทั่วโลกในปี	 2551						

มีมูลค่าประมาณ	 1,700	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 โดย

ประเทศที่ครองส่วนแบ่งในตลาดโลกส่วนใหญ่เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 สหราช

อาณาจักร	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 ไต้หวัน	 เป็นต้น	นอกจากนี้

ใน	 EContent	 100	 (Manafy,	 2009)	 ซึ่งเป็นรายงาน

ประจำปีที่รวบรวมรายชื่อ	 100	 บริษัทของโลกใน

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์	 ยังมีการระบุว่าอุตสาห-	

กรรมกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตอย่างสม่ำเสมอถึงร้อยละ	

5	 ต่อปี	 จะเห็นว่า	 ไม่ว่าจะใช้ชื่อว่าอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมหรือ	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 จะมีลักษณะ

ร่วมเหมือนกันคือมีเนื้อหาทางวัฒนธรรม	 (Cultural	

Content)	 และความคิดสร้างสรรค์	 (Creativity)	 มา

เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้	 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะมีความ

หมายกว้างกว่าโดยครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล

คอนเทนท์	 ที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อใน					

รปูแบบดจิทิลั	 โดยในบทความนีจ้ะกลา่วถงึอตุสาหกรรม 

วัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ควบคู่ไปด้วยกัน	

สำหรับประเด็นการส่งออกของอุตสาหกรรม

ประเภทนี้นั้น	 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ	 ได้กำหนด

นโยบายในการส่งออกอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 หรือ	

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นนโยบายสำคัญของประเทศ	

เช่นหลายๆ	ประเทศประกาศตัวว่าจะเป็นศูนย์กลางทาง

วัฒนธรรมของเอเชีย	 (Cultural	 Hub	 City	 of	 Asia)	

เช่น	 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้จะอยู่ที่

เมืองกวางจู		ประเทศญี่ปุ่นมีการดำเนินงานมานานแล้ว

อยู่ที่เมืองโอซาก้า	 และประเทศสาธารณรัฐประชาชน



64วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม2553

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

จีนอยู่ที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้	(กุลวดี	เจริญศรี,	2551)	ใน

ที่นี้จะกล่าวถึงประเทศผู้นำทางอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	

หรือประเทศผู้ส่งออกวัฒนธรรม	 3	 ประเทศที่สำคัญ

ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้		

2.1 การส่งออกวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา 

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่	2	เมื่อประเทศใน

แถบยุโรปและเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นได้รับความบอบช้ำ

จากสงครามและต้องฟื้นฟูประเทศ	 สหรัฐอเมริกาซึ่งได้

รับความเสียหายน้อยที่สุดจึงกลายเป็นผู้นำด้านการส่ง

ออกสินค้าและบริการรายใหญ่ของโลก	 และหนึ่งใน

สินค้าบริการที่ส่งออกและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

มากที่สุดก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์	 ที่รู้จักกันในนาม

ฮอลลีวูด	 (Hollywood)	 ฮอลลีวูดนั้นเป็นชื่อเขตในนคร

ลอสแอนเจลิส	 มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 (วิกิพีเดีย,	 2553)	

มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็น

ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของโรงถ่ายทำภาพยนตร์	

และดาราภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 เนื้อหาใน

ภาพยนตร์เรื่องต่างๆของฮอลลีวูดที่ฉายไปทั่วโลกก่อให้

เกิดการส่งออกวัฒนธรรมและแทรกซึมเข้าไปในการ					

ใช้ชีวิตของผู้ชมในประเทศต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการรับ

ประทานอาหารแบบอเมริกัน	 เช่นแฮมเบอร์เกอร์							

ไก่ทอด	 โดยปัจจุบันแมคโดนัลด์	 ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด

สัญชาติอเมริกันซึ่งเริ่มต้นจากการขายแฮมเบอร์เกอร์มี

สาขามากกว่า	 32,000	 สาขาให้บริการลูกค้า	 60	 กว่า

ล้านคนใน	117	ประเทศ	(McDonald’s	Corporation,	

2553)	ในขณะที่		

เคเอฟซี	ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดประเภทไก่ทอดมี

สาขากว่า	20,000	สาขาใน	109	ประเทศทำรายได้จาก

ทั่วโลกในปี	 2551	 ถึง	 11	 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

(KFC	 Corporation,2553)	 นอกจากการรับประทาน

อาหารแล้ว	 การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์

อเมรกินักเ็ปน็ทีน่ยิมเชน่กนั	 เชน่แบรนดล์วีายส	์ (Levi’s)	

แรงเลอร์	 (Wrangler)	 ดีเคเอ็นวาย	 (DKNY)	 เอสปรี	

(Esprit)	เป็นต้น	และวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นนิยม

ไปทั่วทุกภูมิภาค	นั่นก็คือการสวมใส่กางเกงยีนส์ซึ่งปกติ

แล้วไม่เหมาะกับประเทศที่มีภูมิอากาศร้อน	 นอกจากนี้

ในด้านสื่อบันเทิงที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั่วโลกก็คือ	

ดนตรีและศิลปินชาวอเมริกัน	รายการโทรทัศน์ยอดนิยม

ต่างๆ	 การรายงานข่าวของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็น	 (CNN)	

การประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ออสการ์หรืออคาเดมี	

อวอร์ดส	(The	Oscars	or	Academy	Awards)	ซึ่งมี

ผู้ติดตามทั่วโลก	 รวมทั้งต้นแบบการ์ตูนซึ่งครองใจเด็ก

ตลอดจนผู้ใหญ่ในหลายๆประเทศ	 นั่นก็คือผลงานการ

สรา้งสรรคก์ารต์นูของวอลเตอร	์อเีลยีส	ดสินยี	์ (Walter		

Elias	Disney)	ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท	วอลต์	ดิสนีย์	

(The	Walt	Disney	Company)	ที่มีมากว่า	80	ปี	จาก

ความต้องการเหล่านี้ทำให้ดิสนีย์สามารถผลิตสินค้าแบ

รนด์ดิสนีย์	 หรือขายลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนเพื่อนำไปใช้กับ

สินค้าชนิดต่างๆ	 ในหลายประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง

แต่งกาย	 ของเล่น	 ของตกแต่งบ้าน	 เครื่องเขียน	

หนังสือไปจนกระทั่ง	 อาหาร	 เครื่องดื่ม	 เกม	 สินค้า

อิเล็กทรอนิกส์	 ทั้งนี้หนังสือและนิตยสารการ์ตูนสำหรับ

เด็กมีผู้อ่านถึง	100	ล้านคนใน	75	ประเทศ	(The	Walt	

Disney	Company,	2553)	

วัฒนธรรมอเมริกันในไทย 

สำหรบัสงัคมไทยนัน้จะเหน็วา่ในระยะ	30-40	ป ี

ที่ผ่านมาวัฒนธรรมอเมริกันได้แผ่ขยายมาสู่ผู้บริโภค

โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นเป็นลำดับ	ดังจะเห็นได้จาก

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอาทิ	 ชุลีพร	 เชวงศักดิ์โสภาคย์	

(2541)	 ได้ศึกษาเรื่อง	 การเปิดรับสื่อ	 การรับรู้เกี่ยวกับ
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ชลลดา สัจจานิตย์ 

สังคมตะวันตกและการใช้ชีวิตแบบสังคมตะวันตกของ

วัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่าการเปิดรับสื่อ

เกีย่วกบัสงัคมตะวนัตกซึง่หมายถงึประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และประเทศในแถบยุโรปของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพ-	

มหานครมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับสังคมตะวัน

ตกในระดับสูง	 นอกจากนี้ยังพบว่าวัยรุ่นไทยในเขต

กรุงเทพมหานครมีการใช้ชีวิตสังคมตะวันตกในระดับ

ปานกลาง	 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตแบบ

สังคมดั้งเดิมของประเทศไทยไปสู่การใช้ชีวิตแบบสังคม

ตะวันตก	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่องไทยในกระ

แสโลกาภิวัตน์	 :	 ศึกษากรณีผลของการสื่อสารต่อการ

บริโภคสินค้าและบริการของคนไทยในกรุงเทพมหานคร

ของธนินทร์	 ตีรณานนท์	 (2539)	 ที่พบว่า	 ลักษณะของ

คนในสังคมเมืองจะมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ

คนในเมืองใหญ่ในภูมิภาคอื่นทั่วโลก	 เช่น	 นิวยอร์ก	

ลอนดอน	 ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร	 เช่น							

รับประทานที่แมคโดนัลด์	 การแต่งกายเช่นสวมกางเกง

ยนีสล์วีายส	์การเปดิรบัสือ่ตา่งๆ	 เชน่	การชมภาพยนตร์	

จากฮอลลีวูด	 หรืออ่านนิตยสารคอสโมโพลิแตน					

เหมอืนกนั	สิง่เหลา่นีเ้ปน็การสะทอ้นใหเ้หน็วา่	วฒันธรรม 

การใช้ชีวิตของสังคมเมืองใหญ่	 มีการเลียนแบบการใช้

ชีวิตจากสังคมอภิมหานครของตะวันตก		

นอกจากนี้	 จินตวีร์	 เกษมศุข	 (2538)	 อ้างใน

ชุลีพร	 เชวงศักดิ์โสภาคย์	 (2541)	 ได้ศึกษาทัศนคติของ

นิสิตนักศึกษาที่มีต่อการนำเสนอวัฒนธรรมอเมริกันใน

ภาพยนตร์โฆษณา	 ซึ่งไม่ว่าผู้คนจะอาศัยอยู่	 ณ	 ส่วนใด

ของโลกก็ล้วนแต่มีความต้องการในสินค้าหรือบริการ

รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน	 แต่เป็นที่น่า

สังเกตว่า	 ส่วนใหญ่แล้วความต้องการในสินค้าหรือ

บริการ	 รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิตเหล่านี้มักจะมีอิทธิพล

มาจากประเทศแถบตะวันตกเสมอ	 ซึ่งลักษณะของ

ความนิยมชมชอบในวัฒนธรรมอเมริกันเหล่านี้	 ส่วน

หนึ่งได้ถูกแพร่กระจายด้วยอิทธิพลของเทคนิคในการ

สื่อสารทางการตลาดรูปแบบต่างๆ	 เช่นเทคนิคในการ

โฆษณามาสู่ผู้บริโภค	 แม้ว่าวัฒนธรรมอเมริกันใน

ปัจจุบันอาจจะไม่ได้รับความนิยมอย่างสูงจนเกิดเป็น

กระแสเช่นในอดีต	 แต่อุตสาหกรรมนี้ก็ยังสามารถสร้าง

รายได้ให้กับประเทศจำนวนมากโดยในปี	 2548	 มูลค่า

การส่งออกสินค้าเชิงสร้างสรรค์ของสหรัฐอเมริกาสูงถึง	

25.5	พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	(UNCTAD,	2008:	238)	

2.2  การส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่มีการเผยแพร่ไปยังประเทศ

ต่างๆ	 ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่	 1980	 (Dal	 Yong	 Jin,	

2003:	 335)	 มีรูปแบบที่หลากหลาย	 ผ่านสื่อละคร	

ภาพยนตร์	 เพลง	 เกม	 การ์ตูนญี่ปุ่น	 การแต่งกาย	

อาหาร	สินค้าอุปโภคบริโภค	ฯลฯ	 โดยสินค้าวัฒนธรรม

ของญี่ปุ่นที่น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต

ของผู้รับชมได้แก่	

การ์ตูนญี่ปุ่น	 ในที่นี้หมายถึงทั้งหนังสือการ์ตูน	

หรือภาพยนตร์การ์ตูนที่มาจากประเทศญี่ปุ่น	 โดย

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่เรียกว่า	

มังงะ	 (manga	漫画)	 (วิกิพีเดีย,	 2553)	 ซึ่งเป็นคำที

่เรียกใช้หนังสือและนิตยสารการ์ตูนที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่น

หลังสงครามโลกครั้งที่สอง	 รวมทั้งหนังสือการ์ตูนที่ได้

รับอิทธิพลจากการ์ตูนญี่ปุ่นในประเทศต่างๆ	 ด้วย	 คน

ญี่ปุ่นคลั่งไคล้หนังสือการ์ตูนมาก	นอกจากเด็กๆ	จะอ่าน

กันทั้งเมืองแล้ว	 ผู้ใหญ่ก็นิยมซื้อหามาอ่านไม่แพ้กัน	

และการ์ตูนญี่ปุ่นก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก	ปรากฎการณ์นี้ที่

ญี่ปุ่นเรียกว่า	 Manga	 goes	 global	 (สมพงษ์	 พนัส
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

เจริญ,	 2545)	 ทั้งนี้ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว										

ก็แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด

หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นโดยยอดขายในปี	 2550	 อยู่ที่	 210	

ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี	 2545	 ร้อยละ	 350	

(Brienza,	2009:	101)	

สำหรับภาพยนตร์การ์ตูนจากญี่ปุ่นเรียกว่า		

อะนิเมะ	 (anime	アニメตัดทอนมาจากคำว่า	

Animation	ในภาษาอังกฤษ)	โดยลักษณะของตัวละคร

ในการ์ตูนญี่ปุ่นเนื้อเรื่องจะมีลักษณะเฉพาะตัว	 โดยส่วน

มากแล้ว	 ภาพของคนและสัตว์ที่ปรากฏในการ์ตูนญี่ปุ่น

มักจะมีสัดส่วนผิดเพี้ยนไปจากความจริง	 เช่นมีทรวด	

ทรงที่เล็ก-ใหญ่กว่าปกติ	 หรือดวงตาที่โตกว่าปกติ		

แตกต่างจากการ์ตูนฝั่งตะวันตกที่มักจะเขียนภาพคน

และสัตว์ออกมาในลักษณะเหมือนจริง	(วิกิพีเดีย,	2553)	

การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก	 โดยเฉพาะ	

เซเลอร์มูน	 (Sailormoon)	 และโปเกม่อน	 (Pokemon)	

(Dal	Yong	Jin,	2003:	335)	ซึ่งทำให้ประเทศผู้นำเข้า

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นผ่านการ์ตูนและก่อให้เกิด

ความต้องการในสินค้าญี่ปุ่น	 ทั้งของเล่น	 และของใช้

ต่างๆที่เป็นตัวการ์ตูนญี่ปุ่น	

เพลง	 ละคร	 และภาพยนตร์ญี่ปุ่นก็จัดเป็นการ

ส่งออกวัฒนธรรมที่สำคัญเช่นกัน	 โดยแนวดนตรีญี่ปุ่นที่

เรียกว่า	 J-pop	ซึ่งย่อมาจากคำว่า	 Japanese	pop	มี

ลักษณะเป็นแนวดนตรีของประเทศญี่ปุ่น	 ที่มีลักษณะ

ดนตรีผสมผสานจากทางตะวันตก	 คำว่า	 J-pop	 ถือ

กำเนิดในช่วงทศวรรษที่	 90	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่วงการ

เพลงญี่ปุ่นได้ผลิตนักร้องเจ-ป็อปออกมาเป็นจำนวน

มาก	 หลายคนโด่งดังในทวีปเอเชีย	 ไปจนถึงสหรัฐ		

อเมริกา	(วิกิพีเดีย,	2553)	

การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ	 (FDI)	 ของ

ญี่ปุ่นก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเจาะ

ตลาดทางวัฒนธรรม	 โดยโซนี่	 (Sony)	 บริษัทผู้ผลิต

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เข้าไปซื้อ

กิจการของโคลัมเบีย	 พิคเจอร์ส	 (Columbia	 Pictures	

Entertainment,	 Inc.)	 ผู้ผลิตภาพยนตร์ในฮอลลีวูด	

เมื่อปี	2532	เพื่อหวังที่จะได้ตลาดผู้บริโภคของฮอลลีวูด

ที่มีหลายล้านคนทั่วโลก	 ตามมาด้วยมัตสุชิตะ	 (Matsu	

shita)	 ก็เข้าไปซื้อกิจการในฮอลลีวูดเช่นกัน	 แต่ต่อมา

ต้องขายทิ้งไปจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำในญี่ปุ่น	 ซึ่งก็

เป็นเหตุผลที่ทำให้ฮิตาชิ	 (Hitachi)	 ต้องล้มเลิกแผนที่

จะขยายธุรกิจในฮอลลีวูดเช่นเดียวกัน	(Dal	Yong	Jin,	

2003:	338	-	339)	

อย่างไรก็ตาม	 ญี่ปุ่นยังคงประสบอุปสรรคใน

การเจาะตลาดทางวัฒนธรรมจากปัจจัยหลายประการ

ได้แก่	 1.	 ทัศนคติด้านลบของประเทศในเอเชียที่เคยถูก

ญี่ปุ่นยึดครองโดยใช้กำลังทางทหารอาทิ	 เกาหลีใต้	 จีน	

ไต้หวัน	 2.	 วัฒนธรรมอเมริกันยังคงทรงอิทธิพลอยู่ใน

หลายประเทศ	 3.	 ภาษาญี่ปุ่นเป็นอุปสรรคในการเผย

แพร่สินค้าวัฒนธรรมเมื่อเทียบกับภาษาอังกฤษ	และ	4.	

การสนับสนุนในการส่งออกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของ

รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีน้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์	 โดยบทบาทหลักในการเผยแพร่รายการ

ต่างๆในต่างประเทศของญี่ปุนจะเป็นของสถานีโทรทัศน์

ยักษ์ใหญ่อย่าง	NHK	มากกว่า	(Dal	Yong	Jin,	2003:	

339	-342)	

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในไทย 

กระแสคลั่งวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้เริ่มเข้ามาใน

สังคมไทยในช่วงหลังทศวรรษที่	 1980	 เห็นได้จากละคร
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ชลลดา สัจจานิตย์ 

โทรทัศน์ชุด	 “โอชิน”	 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากใน

ขณะนั้น	 และยังมีละครและภาพยนตร์ญี่ปุ่นเข้ามาอีก

หลายเรื่อง	 จากงานวิจัยเรื่องกระบวนการ	 “JAPAN	

IZATION”	 ในสังคมไทย:	 การบริโภคสินค้าวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค	

ชาวไทย	ของ	ศาสตราจารย	์ดร.โนรยิกู	ิซซูกู	ิและพรียิา 

หวังโภคาลกุล	 พบว่าการ์ตูนเป็นจุดเริ่มต้นในการรู้จัก

และชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น	 โดยได้สัมผัสและบริโภค

สินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรูปแบบที่หลากหลาย	 ทั้งยังมี

การปรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เข้ากับผู้บริโภคชาวไทย	โดย

ใช้กระแสความนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาเป็นจุดขาย

ให้กับสินค้า	 (มองวัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย,	 2551)	

โดยการ์ตูนเรื่องที่โด่งดังมากในไทยตั้งแต่ปี	 2520	 ก็คือ

โดราเอมอนที่สามารถดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่	 นอกจากนี้

ยังมีการ์ตูนญี่ปุ่นอีกหลายเรื่องที่เป็นที่รู้จักของคนไทย

ในยุคนั้นเช่น	 ดร.สลัมป์กับหนูน้อยอาราเล่	 เซนต์เซย่า	

ดราก้อนบอล	 ตลอดจนหน้ากากเสือ	 และยอดมนุษย์

ต่างๆ	เป็นต้น	(วิกิพีเดีย,	2553)	

ด้านดนตรีญี่ปุ่นก็มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในไทยสูง

เช่นกัน	จากผลการวิจัยของวิภารัตน์	พันธ์ฤทธิ์ดำ	เรื่อง

อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างประเทศที่มีต่ออัตลักษณ์ของ

วัยรุ่นไทย	:ศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีญี่ปุ่น	(2545)	พบว่า	

วัยรุ่นไทยนิยมดนตรีญี่ปุ่นใน	 2	 กระบวนการคือ	

กระบวนการสรา้งและแสวงหาความโดดเดน่กบักระบวน 

การเลียนแบบ	 วัยรุ่นแสดงถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไป

จากเพื่อนกลุ่มอื่นๆ	ที่ไม่นิยมดนตรีญี่ปุ่น	ขณะเดียวกัน	

อัตลักษณ์เหล่านั้นเกิดจากการเลียนแบบนัก

ร้องดนตรีญี่ปุ่น	 ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย	 การแสดง

ท่าทางเลียนแบบและสร้างภาษาเฉพาะที่เข้าใจกันใน

กลุ่ม	 นอกจากนี้อาหารญี่ปุ่น	 ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการเป็น

อาหารที่เน้นการรับประทานตามฤดูกาล	 คุณภาพของ

วัตถุดิบ	 และการจัดวาง	 ก็ยังคงได้รับความนิยมในไทย	

(วิกิพีเดีย,	 2553)	 มีทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นสัญชาติ

ญี่ปุ่นเองและร้านอาหารญี่ปุ่นที่เจ้าของกิจการเป็นคน

ไทย		

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระแสนิยมในวัฒนธรรม

ของญี่ปุ่นในปัจจุบันจะเริ่มถูกแทนที่ด้วยวัฒนธรรม

เกาหลี	 แต่มูลค่าจากการส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไป

ยังประเทศต่างๆ	 ก็ยังคงสามารถทำรายได้มหาศาลเข้า

สู่ประเทศเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	 โดยมีมูลค่าการ	

ส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ประมาณ	 5,547	 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	ในปี	2548	(UNCTAD,	2008:	238)	

2.3  การส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลี 

สำหรับคลื่นความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลี

หรือเกาหลีฟีเวอร์	 (Korean	Wave	 or	 Korea	 Fever)	

นั้น	 ก็คือความนิยมในวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้น

อย่างมากทั่วโลกตั้งแต่ศตวรรษที่	21	โดยเฉพาะในกลุ่ม	

Millennial	 Generation	 หรือ	 กลุ่ม	 Generation	 Y	

(วิกิพีเดีย,	2553)	โดยที่กลุ่ม	Generation	Y	ก็คือกลุ่ม

คนที่เกิดระหว่าง	พ.ศ.	2520-2542	(ค.ศ.	1977-1994)	

เป็นช่วงที่อัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้น	 โดยมีดนตรี	 กีฬา	

คอมพิวเตอร์	 วีดีโอเกม	 และโทรศัพท์มือถือ	 เป็นสิ่งที่มี

อิทธิพลต่อคนกลุ่มนี้	 คนกลุ่มนี้อยู่ในยุคของการสื่อสาร

ไร้สาย	 และเป็นกลุ่มแรกที่ใช้การส่งข้อความทาง	 SMS	

และใชม้อืถอืทีม่กีลอ้งและเกมในตวั	 (ดร.นเิวศน	์ ธรรมะ, 

2552	 :	 37-38)	 ความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลีนี้ได้ถูก

เรียกตามการออกเสียงในภาษาเกาหลีว่า	 “Hallyu”	

(Hangul	 : 한류)	 โดยเป็นคำที่สื่อมวลชนปักกิ่งเริ่ม	

ใช้เรียกในช่วงกลางปี	2542	จากปรากฎการณ์ที่กระแส
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

เกาหลนียิมเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ในประเทศจนี	(วกิพิเีดยี, 

2553)	 โดยคลืน่ความนยิมเกาหล	ี หรอื	 Korean	Wave 

นี้ได้เริ่มต้นจากการที่เกาหลีส่งละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆ

ไปฉายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	 ตัวอย่างของละครโทรทัศน์เหล่านี้	 ได้แก่	

Autumn	 Fairy	 Tale,	 Winter	 Sonata,	 Dae	 Jang	

Geum	 (Jewel	 in	 the	 Palace),	 Princess	 Hours	

และ	 Boys	 Over	 Flowers	 ความสำเร็จของละคร						

ดังกล่าวนี้ส่งผลต่อเนื่องไปยังความนิยมในภาพยนตร์

เกาหลี	 เพลงเกาหลีร่วมสมัย	 อาหารเกาหลีและภาษา

เกาหลี	 จนถึงขณะนี้	 คลื่นความนิยมวัฒนธรรมเกาหลี

ก็ได้สะท้อนถึงการเติบโตของพลังทางเศรษฐกิจของ

ประเทศและความสำเร็จในการขยายตัวของธุรกิจข้าม

ชาติระดับโลกสัญชาติเกาหลี	 อาทิ	 ซัมซุง	 (Samsung)	

แอลจี	 (LG)	 และฮุนได-เกีย	 (Hyundai-Kia)	 เป็นต้น	

คลื่นความนิยมในวัฒนธรรมเกาหลี	 นอกจากจะได้รับ

ความนิยมมากในประเทศจีน	ญี่ปุ่น	และกลุ่มประเทศใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังแพร่ขยายผ่านสื่อ

อินเตอร์เน็ตไปทั่วเอเชียไปยังอินเดีย	 แถบตะวันออก	

กลาง	 ไปจนถึงทวีปอเมริกาทั้งภูมิภาคอเมริกาเหนือ	

อเมริกากลางและอเมริกาใต้	 และกำลังได้รับความนิยม

เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา	 ส่วนในทวีปยุโรป	 กระแสนิยม

เกาหลีก็มาแรงอาทิในฮังการีและนอร์เวย์	 ข้ามไปจนถึง

อียิปต์ในทวีปแอฟริกา	ขณะนี้กระแสเกาหลีนิยมเริ่มเข้า

มามีบทบาทในสหราชอาณา	 จักรและออสเตรเลียด้วย

เช่นกัน	 ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงประเทศที่สำคัญดังนี้	 (วิกิพี

เดีย,	2553)		

ญี่ปุ่น	 กระแสเกาหลีเริ่มขึ้นอย่างจริงจังใน

ญี่ปุ่นหลังจากที่มีการฉายละครเรื่อง	 Winter	 Sonata	

ทางสถานีโทรทัศน์	 NHK	ซึ่งก็ทำให้นักแสดงนำแบยอง

จุนได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นในญี่ปุ่นพร้อมกับชื่อ

ใหม่	 Yon-sama	 ศิลปินเกาหลีหลายๆ	 คนก็เป็นที่นิยม

เช่นเดียวกัน	 กระแสเกาหลีได้รับการตอบรับอย่างดีใน

กลุ่มหญิงวัยกลางคนชาวญี่ปุ่น	 ซึ่งละครเกาหลีทำให้คน

กลุ่มนี้ได้หวนรำลึกถึงยุคสมัยที่ญี่ปุ่นกำลังก้าวย่างสู่

ความรุ่งเรือง	 รวมทั้งเป็นละครที่ไม่แสดงออกทางเพศ

ชัดเจนเหมือนกับที่ผู้หญิงญี่ปุ่นแสดงออกในด้านนี้	 และ

นั่นก็ทำให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมเกาหลีและกระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมากขึ้น		

สาธารณรัฐประชาชนจีน	ในปี	2549	จำนวน

รายการทางโทรทัศน์จากเกาหลีประเทศเดียวได้ออก

อากาศทางสื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นของรัฐบาลจีนมากกว่า

รายการโทรทัศน์จากต่างประเทศทุกประเทศรวมกัน	

เสียอีก	 ส่วนกระแสเกาหลีในฮ่องกงเริ่มขึ้นหลังจาก

ภาพยนตร์เรื่อง	 Christmas	 in	 August	 เข้าฉายในปี	

1999	 ตามด้วยการฉายซีรี่ส์ละครเกาหลีอีกหลายเรื่อง

ทางโทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี	 ตลอดจนสถานีวิทยุใน

ฮ่องกงก็เริ่มเปิดเพลงยอดนิยมของเกาหลี	 จนกระทั่งปี	

2547	 สถานีโทรทัศน์	 TVB	 ได้ออกอากาศละครเกาหลี

เพิม่มากขึน้จนทำใหด้าราเกาหล	ีไดร้บัการตอบรบัอยา่งด ี

จากผู้ชมชาวฮ่องกง	

ไต้หวัน	 รายการโทรทัศน์ของเกาหลีเริ่มออก

อากาศเป็นครั้งแรกในไต้หวันโดยมีการพากย์เสียงละคร

ชีวิตเป็นภาษาไต้หวัน	 ส่วนละครตลกสนุกสนานยังคง

เสียงภาษาเกาหลี	 โดยกระแสเกาหลีได้เริ่มต้นอย่าง

จริงจังเมื่อเจ้าของเคเบิ้ลทีวีรายใหญ่	Gala	Television	

ได้นำละครเกาหลีพากย์เสียงเป็นภาษาแมนดารินออก

ฉาย	 ทำให้สถานีอื่นเริ่มนำมาฉายตามกระแสรวมไปถึง

รายการที่เกี่ยวข้องกับอาหารเกาหลี	 การท่องเที่ยว

เกาหลี	 วัฒนธรรมและภาษาเกาหลี	 ตลอดจนมีการนำ
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ชลลดา สัจจานิตย์ 

เข้าเพลงจากเกาหลีเข้ามาในไต้หวันอีกด้วย	

สหรัฐอเมริกา	 ในสหรัฐอเมริกามีการจัดงาน

เทศกาลดนตรีเกาหลีประจำปีที่เรียกว่า	 The	 Korean	

Music	Festival	ที่	Hollywood	Bowl	ในลอส	แอนเจ

ลิส	 และถือได้ว่าเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดนอก

เกาหลี	ซึ่งในครั้งที่	6	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2551มี

ศิลปินเกาหลีเข้าร่วมมากมายเช่น	 Wannabe	 และ	

Girl’s	 Generation	 ทั้งนี้ศิลปินเกาหลีหลายคนมักจะมี

แผนเปิดตัวในสหรัฐไม่ว่าจะเป็น	 BoA	 Rain	 หรือ	

Se7en	รวมทั้ง	Wonder	Girls	ที่ได้ทัวร์ในอเมริกาก็ได้

ทำเพลงฮิต	Nobody	เป็นภาษาอังกฤษ		

อินเดีย	 สถานีโทรทัศน์ยอดนิยมของอินเดีย	

DD	National	 ได้เริ่มออกอากาศละครเกาหลี	ครั้งแรก

ในปี	 2549	 ทั้งนี้	 อุตสาหกรรมภาพยนตร์	 Bollywood	

ของอินเดียก็ได้นำละครเกาหลีที่โด่งดังมารีเมคหรือ

สร้างใหม่โดยไม่ถูกกฎหมายแต่ก็ประสบความสำเร็จ

อย่างดีเช่นเรื่อง	 Old	 Boy	 หรือ	 My	 Sassy	 Girl	

นอกจากนี้	 Bollywood	 ยังได้ลอกเลียนรูปแบบของ

ศิลปินกลุ่มของเกาหลีอีกด้วย	 โดยกระแสเกาหลีจะมา

แรงมากในแถบอินเดียตอนเหนือเช่นเมืองมณีปุระ	

(Manipur)	 ซึ่งมีปัญหาในการแบ่งแยกดินแดนกับ

รัฐบาลอินเดียและต่อต้านงานบันเทิงจาก	 Bollywood	

ทำให้กระแสเกาหลีเข้าไปทดแทนได้เป็นอย่างดี	

อิหร่าน	จากความสำเร็จของการฉายแดจังกึม

ในอิหร่าน	 ทำให้สถานีโทรทัศน์ช่อง	 2	 ของอิหร่านได้

เริ่มฉายรายการที่เรียกว่า	 Korean	 Wave	 ซึ่งเป็น

รายการแนะนำเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีและมีการ

สัมภาษณ์นักแสดงนำ	 ลียองเอ	 หลังจากนั้นไม่นาน

สถานีช่อง	 3	 ก็ได้ออกอากาศเรื่อง	 Emperor	 of	 the	

Sea	ซึ่งทำให้ละครโทรทัศน์ของเกาหลีเป็นที่นิยมมากขึ้น	

จนกระทั่งมีการจัดตั้งเว็บไซต์แฟนคลับของละครทั้ง	 2	

เรื่องในอิหร่าน	

มาเลเซีย กระแสความนยิมเกาหลมีสีงูมากใน

มาเลเซยีเชน่เดยีวกบัทีอ่ืน่ทัว่โลก	 ซึง่เปน็ผลมาจากความ	

สำเร็จของการออกอากาศละครโทรทัศน	์ ภาพยนตร ์  

และเพลงป๊อปร่วมสมัยของเกาหลี	 และนั่นก็ทำให้ชาว

มาเลเซียยอมรับภาษาเกาหลีโดยไม่เห็นว่าเป็นของ

แปลก	 และหลายคนก็ทักทายกันโดยใช้ภาษาเกาหลี	

เช่นคำว่า	 อันยองฮาเซโย	 “ahn-yong	 ha	 sey-yo”	

นอกจากนี้กระแสเกาหลีนิยมในมาเลเซียส่งผลให้มีร้าน

อาหารเกาหลีที่ใช้ชื่อว่าแดจังกึม	(Daejanggeum)	เปิด

ขึ้นถึง	 5	 แห่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์	 และยอดส่งออกกิม

จิมายังมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ	 150	 รวมทั้งก่อให้

เกิดชุมชนกลุ่มคนรักละครและเพลงเกาหลีอีกด้วย	

พม่า	 กระแสเกาหลีนิยมในพม่ามาจากละคร

โทรทศันเ์ชน่กนั	ละครเรือ่งแรกทีอ่อกอากาศคอื	Delicious 

Proposal	 ในปี	 2545	 ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์ของพม่า

เป็นของรัฐบาล	 3	 ช่อง	 ส่วนอีกช่องหนึ่งมีการออก

อากาศละครเกาหลี	 ทำให้อาหารเกาหลี	 ภาษาเกาหลี	

ดารานักร้องเกาหลี	 (K-pop)	 เป็นที่ชื่นชอบของชาว

พม่าในเมืองย่างกุ้ง	มัณฑะเลย์และเมืองอื่นๆ	

วัฒนธรรมเกาหลีในไทย 

สำหรับประเทศไทย	 วัฒนธรรมเกาหลีเข้ามา

เต็มรูปแบบในด้านสื่อบันเทิง	ทั้งจากละครโทรทัศน์	หรือ

ที่เรียกกันว่า	 ซีรีส์เกาหลีที่ทำให้ผู้ชมชาวไทยต้องเฝ้า

ติดตามหน้าจอโทรทัศน์มาโดยตลอด	 นอกจากนี้ยังมี

ภาพยนตร์เกาหลี	 เพลงเกาหลี	 โดยศิลปินกลุ่มชายของ

เกาหลีได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นชาวไทย	 ไม่

ว่าจะเป็น	 ดงบังชินกิ	 ซูเปอร์จูเนียร์	 หรือ	 2PM	 โดย
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

หนึ่งในสมาชิกของวงคือ	 “ณิชคุณ”	 ซึ่งเป็นคนเชื้อสาย

ไทย-อเมริกัน	 ก็ได้รับเลือกจากการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยให้เป็นตัวแทนรณรงค์การท่องเที่ยวชุดใหม่	

“Come	 to	 Thailand.	 Let’s	 Take	 a	 Break!”	 ซึ่ง

ศิลปินชายเกาหลีเหล่านี้ก็ยังได้เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา

สินค้าอีกหลายชนิดในไทย	 ส่วนศิลปินกลุ่มหญิง	 Girl	

Generation	 และ	 Wonder	 Girls	 เจ้าของเพลงฮิต	

Nobody	 กไ็ดร้บัความนยิมอยา่งสงูเชน่กนั	 การใชส้นิคา้ 

เกาหลีเลียนแบบศิลปินเกาหลี	ทั้งเสื้อผ้า	 เครื่องสำอาง	

มีเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนอาหารเกาหลี	 การท่องเที่ยว	 การ

เรียนภาษาเกาหลี	 หรือแม้แต่ทัวร์ศัลยกรรมที่เกาหลีก็

เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคชาวไทยให้ความนิยมเช่นกัน	

จากความนิยมในกระแสเกาหลีที่มีสูงมากใน

ไทย	 ก่อให้เกิดการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องหลาย

เรื่องเช่นชุติมา	 ชุณหกาญจน์	 (2550)	 ศึกษาเรื่อง	

พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่นไทยจาก

สื่อบันเทิงเกาหลี	 พบว่า	 วัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพ-

มหานครและปริมณฑลนั้นมีการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลี	

เพราะชื่นชอบนักร้องและนักแสดงเกาหลี	 โดยวัยรุ่น

ไทยมีการเปิดรับเพลงเกาหลีมากที่สุด	 รองลงมาคือ

ละครเกาหลี	และภาพยนตร์เกาหลี	สำหรับทัศนคติของ

วัยรุ่นไทยที่มีต่อวัฒนธรรมเกาหลีส่วนใหญ่มีทัศนคติ

เป็นกลางต่อวัฒนธรรมเกาหลี	โดยมีทัศนคติเชิงบวกต่อ

วัฒนธรรมเกาหลีในเรื่องภาษา	 การแต่งกายและทรง

ผมตามลำดับ	ส่วนทิพยา	สุขพรวิทวัส	(2550)	ได้ศึกษา

เรือ่ง	 พฤตกิรรมการเปดิรบั	 และการเลยีนแบบสือ่ละคร 

โทรทัศน์เกาหลีของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร	 พบว่า	

ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับชมละคร	 ผู้ชมส่วนใหญ่

ชอบดูละครโทรทัศน์เกาหลีประเภทเนื้อหาชีวิตรัก								

โรแมนติกมากที่สุด	 ด้านการเลียนแบบ	 ผู้ชมละคร

โทรทัศน์เกาหลีมีการเลียนแบบเนื้อหาสื่อละครอยู่ใน

ระดับมาก	 โดยเฉพาะการเลียนแบบด้านค่านิยมเช่น

การใช้เครื่องสำอางและสินค้าแบรนด์เนมตามดารานัก

แสดงเกาหลี	

ภัทรมน	ติวานนท์	(2550)	ศึกษาเรื่อง	เว็บไซต์

บันเทิงเกาหลีและเว็บไซต์แฟนคลับดาราเกาหลีใน

ประเทศไทยกับโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม	 พบว่า	 ผู้ใช้

เว็บไซต์ไม่เพียงแต่ใช้ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ

จากการใช้เว็บไซต์เท่านั้น	 หากแต่มีการเรียนรู้ทาง

วัฒนธรรมและการซึมซับทางวัฒนธรรมเกาหลีผ่าน

เว็บไซต์ด้วย	 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการนำเสนออัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมผ่านดาราและศิลปินเกาหลีที่ปรากฎบน

เว็บไซต์ด้านรูปลักษณ์	 ดนตรี	 รูปแบบภาษา	 ค่านิยม

และรูปแบบการดำเนินชีวิต	 และหทัยทิพย์	 สีสังข์	

(2550)	ได้ศึกษาเรื่อง	ความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยที่มีต่อ

การถา่ยทอดวฒันธรรมเกาหลผีา่นละครโทรทศัน	์ พบวา่ 

กลุ่มตัวอย่างเปิดรับละครเกาหลีจากสื่อโทรทัศน์มาก

ที่สุด	 และจากการที่วัยรุ่นได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรม

ผ่านทางละครโทรทัศน์เกาหลีบ่อยครั้งเป็นเวลานานและ

มีความสม่ำเสมอก็อาจซึมซับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามา

โดยไม่รู้ตัว	 นอกจากนี้ความคล้ายคลึงกันทางด้าน

ทัศนคติ	 ความเชื่อและวัฒนธรรมต่างๆ	 น่าจะเป็นอีก

เหตุผลหนึ่งด้วยที่ทำให้วัยรุ่นไทยรับวัฒนธรรมเกาหลีได้

ง่ายขึ้น	โดยวัยรุ่นไทยที่ชมละครโทรทัศน์เกาหลีนั้น	อาจ

มีการรับวัฒนธรรมของเกาหลี	 ในด้านการแต่งกาย	

อาหาร	การฟังเพลง	รูปแบบการใช้ชีวิต	หรือแม้กระทั่ง

วิธีการคิด	ทั้งในรูปแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว	เนื่องจากการ

ตอกย้ำของการรับวัฒนธรรมผ่านสื่อละครโทรทัศน์		
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การสนับสนุนของรัฐบาลเกาหลีในการส่งออก
วัฒนธรรม 

การที่คลื่นความนิยมเกาหลี	 (Korean	Wave)	

แผ่ขยายไปได้ทั่วโลกโดยมีมูลค่าการส่งออกสินค้า

สร้างสรรค์ในปี	 2548	 อยู่ที่ประมาณ	 2,942	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯนั้น	(UNCTAD,	2008:	242)	เบื้องหลัง

แห่งความสำเร็จแล้วก็คือภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบาย

และขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน	 ดร.วไลลักษณ์	 น้อย

พยัคฆ์	 ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงโซล	 การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	(2551)	ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ว่า	

รัฐบาลเกาหลีได้วางแนวนโยบายทางด้าน

วัฒนธรรมในช่วงปี	 2488	 -	 2523	 นั่นคือการสร้าง

วฒันธรรมขึน้มาอกีครัง้และปกปอ้งตนเองจากวฒันธรรม 

อเมริกัน	 โดยให้ความสำคัญกับการค้นหาตัวตนหรือ

เอกลักษณ์ของชาติและมรดกทางวัฒนธรรม	 และยังได้

วางรากฐานทางด้านกฎหมาย	กองทุนสถาบันการศึกษา	

ในช่วงปี	 2524	 -	 2535	 รัฐบาลได้เพิ่มการส่งเสริมทาง

ด้านศิลปะทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย	 และวางแนว

นโยบายแผนหลักทางวัฒนธรรม	 10	 ปี	 โดยเน้น

วัฒนธรรมเพื่อปวงชนทั้งมวล	

เมื่อเข้าสู่ปี	 2536	 รัฐบาลเปลี่ยนบทบาทใหม่

เป็นการส่งเสริมมากกว่าการควบคุม	 และเห็นว่า

วัฒนธรรมมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ	 เร่งพัฒนาวัฒนธรรม

ในส่วนท้องถิ่นและภูมิภาค	 เสริมสร้างสวัสดิการเพื่อ

ทำนุบำรุงวัฒนธรรม	 วัฒนธรรมคือสินค้าทางการท่อง

เที่ยว	นับตั้งแต่ปี	2541	รัฐบาลเกาหลีได้ให้ความสำคัญ

กับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นโดยรวมเรียกว่าอุตสาหกรรม

วฒันธรรม	ประกอบดว้ยอตุสาหกรรมยอ่ย	อาท	ิภาพยนตร	์

เพลง	 วีดีโอ	 สิ่งพิมพ์	 การกระจายเสียง	 การออกแบบ	

ตัวการ์ตูน	 ความบันเทิงที่ให้ความรู้	 (Edutainment)	

และวางวิสัยทัศน์ทางวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมดิจิทัล	

(Vision	 21	 for	 Cultural	 Industries	 in	 a	 Digital	

Societies)	 ในปี	 2542	 รัฐบาลได้ออก	 พ.ร.บ.	 การ							

ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 ทำให้เกิดมีองค์กร

มหาชนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้	 เช่น	

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกมเกาหลี	เป็นต้น	นอกจาก

นี้ยังมีศูนย์วิจัยทางวัฒนธรรม	 สถาบันการศึกษา

เทคโนโลยีทางวัฒนธรรม		

รัฐบาลเกาหลีได้กำหนดให้	 เนื้อหาทางด้าน

วัฒนธรรม	(Culture	Content)	เป็น	1	ใน	7	สาขาที่มี

ศักยภาพในการเติบโตในอีกสิบปีข้างหน้าโดยอยู่ในวิสัย

ทัศน์อุตสาหกรรมเกาหลี	ปี	2563	และ	ประมาณว่าใน

ปี	 2573	 ประเทศเกาหลีจะสามารถส่งออกสินค้าทาง

วัฒนธรรมเป็นมูลค่ากว่า	 13,761	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	

และเกิดการจ้างงานประมาณ	1,604,888	คน		

สำหรับหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการส่งออก

วัฒนธรรมของเกาหลีก็คือ	KOCCA	หรือ	The	Korea	

Creative	 Content	 Agency	 ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ	 7	

พฤษภาคม	 2552	 ตามกรอบกฎหมายในการส่งเสริม

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 เพื่อผลักดันให้เกาหลีเป็น	 1	

ใน	 5	 ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมคอนเทนท์	 (Content	

Industry)	ของโลกโดยรวมหน่วยงาน	5	หน่วยงานเข้า

ด้วยกัน	 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้าน	 Culture	

Technology	(CT)	ได้แก่การวางแผน	การพัฒนา	การ

จัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ของเนื้อหาทางวัฒนธรรม	

(Cultural	Content)	ในระบบดิจิทัล	เช่น	การแพรภ่าพ

และกระจายเสยีง	เกม	เพลง	การต์นูและภาพเคลือ่นไหว	

เป็นต้น	โดย	KOCCA	สนับสนุนการขยายอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมไปยังต่างประเทศเพื่อเป็นอุตสาหกรรม					
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อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก 

ส่งออก	 (Introduction	 to	 KOCCA,	 2553)	 ซึ่งปัจจุบัน	 KOCCA	 มีสาขาตั้งอยู่ใน	 4	 ประเทศ	 ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 จีน	

สหรัฐอเมริกา	และสหราชอาณาจักร	โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการส่งออก	ติดตามกระแสของสินค้าทางวัฒนธรรม	

และรับข้อมูลต่างๆจากประเทศอื่นๆ 	 	 มีการมอบรางวัลให้กับผู้พัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมคอนเทนท์ของ

เกาหลเีพือ่เขา้สูต่ลาดตา่งประเทศ	มีการสนับสนุนทางด้านการลงทุนและการเงิน	นอกจากนี้	KOCCA	ยังได้สนับสนุน

ผู้ประกอบการ	 เช่น	 การจัดฝึกอบรม	 การช่วยเหลือในระบบเผยแพร่และจัดจำหน่าย	 โดยสนับสนุนประมาณ	 500	

โครงการต่อปี	 นอกจากนี้	 KOCCA	 ยังให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะบุคลากรให้มีความสามารถและความคิด

สร้างสรรค์	 โดยหน่วยฝึกอบรมในส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Content)	 (penwisa,	

2553)	 จะเหน็ไดว้า่จากการศกึษาการสง่ออกอตุสาหกรรมวฒันธรรมหรอือตุสาหกรรมสรา้งสรรคข์องทัง้	 3	 ประเทศที่

กล่าวมาข้างต้น	 พบว่าความสำเร็จในการเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและก่อให้เกิดความต้องการสินค้าอื่นๆตามมา	

มาจากความบนัเทงิเปน็สือ่นัน่เอง	 โดยทีส่หรฐัอเมรกิาประสบความสำเรจ็กบัภาพยนตร	์ ฮอลลวีดู	 ญีปุ่น่กบัการสง่ออก

การต์นูญีปุ่น่	 และเกาหลกีบัละครโทรทศันห์รอืซรีีส่เ์กาหล	ี ความบนัเทงิเหลา่นีก้ค็อืรปูแบบการสรา้งความสรา้งความสขุ

อยา่งหนึง่ซึง่ผูบ้รโิภคทัว่โลกสามารถเปดิรบัและซมึซบัไดง้า่ย	 การเจาะตลาดทางวฒันธรรมจงึประสบความสำเรจ็	 ซึง่

หลายๆคนอาจจะเรียกว่านี่คือการล่าอาณานิคมทางวัฒนธรรม	 อย่างไรก็ตามความสำเร็จในการล่าอาณา	 นิคมทาง

วฒันธรรมนีส้ามารถสรา้งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิแกป่ระเทศผูส้ง่ออกวฒันธรรมดงัไดก้ลา่วแลว้ 

2.4  บทวิเคราะห์การส่งออกวัฒนธรรมของไทย 

สำหรับการส่งออกวัฒนธรรมหรือสินค้าบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทยมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	 5.10	 ในระหว่างปี	 2543	 –	 2548	 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่	 4,323	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปี	

2548	 (UNCTAD,	 2008:	 242)	 และเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มอาเซียนโดยเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าการส่งออก

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในแต่ละประเทศกับมูลค่าการส่งออกรวมของโลก	 จะเห็นว่า	 สิงคโปร์ส่งออกเป็นอันดับ	 1	

ตามด้วยไทยและมาเลเซียในอันดับที่	2	ดังแผนภูมิด้านล่าง	

CreativeindustriesinternationaltradeaspercentagesoftotalWorld(CountryPartner):

ASEANFlow-Export

ที่มา:	http://stats.unctad.org/Creative/TableViewer/chartView.aspx	
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ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ

ผลักดันการส่งออกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยสู่

ตลาดโลกโดยใช้เครื่องมือ	SWOT	ได้ดังนี้	

จดุแขง็ (Strength) ของอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 

1.	 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยหรือ

สินค้าสร้างสรรค์ของไทยหลายประเภทประสบความ

สำเร็จด้านชื่อเสียงในตลาดโลก	อาทิ	ธุรกิจสปา	อาหาร

ไทย	 การออกแบบอัญมณีของไทย	 ซึ่งหากจะมีการ			

ส่งเสริมการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมที่เป็น	 Thailand’s	

brand	ชนิดอื่น	น่าจะพอมีโอกาส	

2.	 วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะตัวหรือค่อน

ข้างเด่นชัดเป็นที่รู้จักสำหรับชาวต่างชาติ	 ไม่ว่าจะเป็น

ความสุภาพอ่อนน้อมของคนไทยที่ทำให้ธุรกิจบริการ

ของไทยประสบความสำเร็จ	 เช่นโรงแรมของไทยที่ได้	

รับการจัดอันดับต้นๆ	 ของโลกอยู่เสมอ	 นอกจากนี้ภูมิ

ปัญญาไทย	 การสร้างสรรค์ด้านงานฝีมือและหัตถกรรม	

หรือการแพทย์แผนไทย	ก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็น

อุตสาหกรรมส่งออกต่อไปได้	

3.	 คนไทยมีทักษะความคิดสร้างสรรค์สูง	 ซึ่ง

หากนำมาผสมผสานกับความเป็นไทยเพื่อสร้างมูลค่า

เพิ่มแก่สินค้า	 ก็จะทำให้เกิดสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพื่อ

การส่งออกได้	

จดุออ่น (Weakness) ของอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 

1.	 การพัฒนาความเชี่ยวชาญหรือทักษะของ

บุคลากรที่อยู่ในอุตสาหกรรมยังมีน้อย	 ยังไม่มีแผนงาน

หรอืระบบการพฒันาทรพัยากรมนษุยด์า้นนีอ้ยา่งชดัเจน 

และเป็นรูปธรรม	

2.	 ระดับเทคโนโลยีของไทยโดยเฉพาะในกลุ่ม

อุตสาหกรรมประเภทสื่อ	 เช่น	 การกระจายเสียง	

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับ

ประเทศผู้ส่งออกวัฒนธรรมประเทศอื่นๆ	

โอกาส (Opportunity) ของอตุสาหกรรมวฒันธรรมไทย 

1.	การสนับสนุนของรัฐบาลโดยให้ความสำคัญ

เพิ่มขึ้นกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรืออุตสาหกรรม

สรา้งสรรค	์ซึง่เปน็ไปตามแผนมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ 

ระยะที่	 2	 ซึ่งเป็นแกนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	 11	 โดยผลักดันให้

ไทยเป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์	 (Creative	 City)	

เพื่อเป้าหมายหลัก	 สองประการ	 คือ	 ทำให้ประเทศไทย

กลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาค

อาเซยีนและเพือ่เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิของอตุสาหกรรม 

สร้างสรรค์จากร้อยละ	 12	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาต	ิ เปน็รอ้ยละ	20	ภายในป	ี2555	(Sirijantra, 

2552)	 ทั้งนี้มีการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ

ไทยแบ่งเป็น	 4	 กลุ่มตามการจัดประเภทของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

(สศช.)	โดยยึดรูปแบบของ	UNCTAD	เป็นกรอบ	ดังนี้	

(Suebsai,	 2552)	 1.	 มรดกทางวัฒนธรรม	 (Heritage	

or	 Cultural	 Heritage)	 ประกอบด้วยงานฝีมือและ

หัตถกรรม	การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	การแพทย์แผน

ไทย	อาหารไทย	2.	ศิลปะ(Arts)	ได้แก่	ศิลปะการแสดง	

และ	ทัศนศิลป์	3.	สื่อ	 (Media)	ได้แก่การพิมพ์และสื่อ

การพิมพ์	 การกระจายเสียง	 ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	

ดนตร	ี4.	งานสรา้งสรรรคต์ามลกัษณะงาน	(Functional 

Creation)	 ได้แก่	 งานออกแบบ	 แฟชั่น	 งานโฆษณา	

สถาปัตยกรรม	 ซอฟท์แวร์	 โดยล่าสุดมื่อกลางเดือน

กุมภาพันธ์	 2553	 รัฐบาลได้มีการอนุมัติงบประมาณ	
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1,000	 ล้านบาทในการผลักดันอุตสาหกรรมดังกล่าว	

(Jariya,	 2553)	 2.	 อตุสาหกรรมวฒันธรรมหรอือตุสาห- 

กรรมสร้างสรรค์ของไทยมีโอกาสเจาะตลาดเริ่มต้นใน

ทวีปเอเชียเนื่องจากวิถีชีวิตและค่านิยมในประเทศ

เอเชียด้วยกันยังมีความใกล้เคียงกัน	

อุปสรรค (Threat) ของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 

1.	 คู่แข่งขันในเชิงเปรียบเทียบที่มาจากเอเชีย

ด้วยกันเช่น	 สิงคโปร์	 เป็นคู่แข่งขันที่มีส่วนครองตลาด

สูงกว่า	มีเงินทุนและมีแผนงานอย่างเป็นระบบ	อย่างไร

ก็ตามวัฒนธรรมของสิงคโปร์ยังไม่มีลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างไทย	 แต่เหนือกว่าด้านเทคโนโลยีและบุคลากร

ส่วนมาเลเซียเป็นคู่แข่งขันที่มุ่งเน้นการส่งออกอุตสาห-	

กรรมประเภทนี้เช่นกันโดยสถาบันการเงินของรัฐ	 ได้แก่	

Bank	 Simpanan	 Nasional	 (BSN)	 ได้จัดเตรียมเงิน

ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	

4	 กลุ่มตามลำดับคือ	 กลุ่มสื่อหรือดิจิทัล	 คอนเทนท์	

กลุ่มนวัตกรรมสินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ	 กลุ่ม

หัตถกรรม	งานฝีมือทางศิลปะและวัฒนธรรม	และกลุ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์	 (EXPORT.BY	 Portal,	 2010)	 นอกจากนี้

ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการทางอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	 (Asia-Pacific	

Cultural	 Industry	 Exhibition)	 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	

2553	ซึง่ถอืเปน็การจดังานครัง้แรกในภมูภิาคนี	้ (Balita.ph, 

2010)	 และยังมีความร่วมมือระหว่างมาเลเซียและ

สิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวัฒนธรรม	 การ

สื่อสารและสารสนเทศร่วมกัน	 (Balita.ph,	 2009)	 เช่น

เดียวกับที่จีน	 เกาหลี	 ญี่ปุ่นก็มีความร่วมมือในการทำ

วิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นเนื้อหาทางวัฒนธรรม	

(cultural	 content)	 ร่วมกันมาตั้งแต่ปี	 2545	 (China.	

org.cn,	2009)		

2.	 บางประเทศยั ง ไม่ เปิด เสรี ในสาขาที่

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม	 อาทิ	 ฝรั่งเศสเป็นผู้นำในการ

ยืนยันมาโดยตลอดว่า	 วัฒนธรรมนั้นต้องเป็นข้อยกเว้น

จากข้อตกลงการค้าเสรี	 รัฐบาลแคนาดามักแสดงความ

หว่งใยในการเปดิเสรทีางการคา้ทีจ่ะกระทบกบัวฒันธรรม 

เช่นกัน	 สเปน	 เกาหลีใต้	 และบราซิล	 ต่างกำหนดให้

ภาพยนตร์	 (ที่สร้าง	 หรือที่ฉาย)	 ต้องมีเนื้อหาที่ผลิตใน

ท้องถิ่น	 ในขณะที่	 ฝรั่งเศสและสเปนกำหนดให้รายการ

โทรทัศน์ต้องมีเนื้อหาที่ผลิตในท้องถิ่นในสัดส่วนที่สูง	

(วรดุลย์	ตุลารักษ์,	2549)	

3.	 การรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้าที่มีแหล่ง

กำเนิดจากประเทศกำลังพัฒนาว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ

ต่ำ	แม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ตาม	แม้แต่

คนจีนเองก็เลือกซื้อสินค้าที่เป็นอินเตอร์แบรนด์มากกว่า

ไทยแบรนด์	 เพราะมองว่าเป็นสินค้าจากประเทศเล็กๆ	

เท่านั้นเมื่อเทียบกับจีน	(Cayla	และ	Eckhardt,	2007)	

4.	 คนไทยยังบริโภควัฒนธรรมของไทยเอง

น้อย	 โดยให้ความสำคัญกับการเลียนแบบในการดำเนิน

ชีวิตตามอย่างวัฒนธรรมต่างประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น

สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 หรือล่าสุดกระแสเกาหลีนิยมที่

กำลังมาแรง	

5.	 การเมืองไทยยังไม่มีเสถียรภาพ	 นอกจาก

จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการทำการค้าระหว่างประเทศ

แล้วยังส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายสนับสนุน

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล	

2.5 ข้อเสนอแนะในการส่งออกวัฒนธรรมของไทย 

1.	 ควรมีความร่วมมือจากรัฐบาล	 สื่อมวลชน

หรือสื่อสาธารณะอื่นๆ	 เพื่อปลูกจิตสำนึกของคนไทย
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ชลลดา สัจจานิตย์ 

โดยเฉพาะเยาวชนไทยให้มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ของตน	หรือกระตุ้นให้เกิดการบริโภควัฒนธรรมของตน

ก่อนการพัฒนาวัฒนธรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรม

การส่งออกให้ผู้บริโภคต่างประเทศมีความต้องการ

สินค้าวัฒนธรรมของไทย	

ทั้งนี้	 อาจจะมีเวทีให้เด็กหรือเยาวชนไทยได้

สรา้งสรรคผ์ลงานนวตักรรมเชงิวฒันธรรมอยา่งสมำ่เสมอ 

หรืออาจจัดตั้งชุมชนสร้างสรรค์วัฒนธรรมในแต่ละ

จังหวัด	 โดยให้เยาวชนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดนั้นมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาเป็นสังคมสร้างสรรค์	 โดยอาจจะดึง

ศิลปินดารานักร้องวัยรุ่นยอดนิยมที่เกิดหรือเติบโตใน

แต่ละจังหวัดเข้าร่วมโครงการเหล่านี้	 รวมทั้งจัดให้มี

การประกวดแนวความคิดของเยาวชนเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทย	 หากเยาวชนได้ริเริ่ม

เอง	 ดำเนินการเองจะส่งผลต่อการยอมรับและการนำ

ไปรณรงค์ได้ดีกว่า		

2.	 นโยบายที่จะมีการจัดตั้งสำนักเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของรัฐบาลเพื่อเป็นเจ้าภาพในการรวมทุก

หน่วยงานไว้ในที่เดียวสำหรับการผลักดันอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ของไทย	 จัดว่าเป็นนโยบายที่มาถูกทาง	

อยา่งไรกต็ามเพือ่ใหค้ลอ่งตวัยิง่ขึน้ในอนาคต	 ควรมกีาร

พัฒนาในลักษณะการดำเนินงานในรูปแบบของเอกชน	

เช่นเดียวกับ	 KOCCA	 ของเกาหล	ี และควรมีการ

ประชาสมัพนัธใ์นระดบัประเทศเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการรบั

รูร้ะดบัประเทศ	 จงูใจใหท้กุระดบัไดเ้ขา้รว่มในการพฒันา

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม	 หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ของไทย	 นอกจากนีห้นว่ยงานนีค้วรมกีารสรา้งความรว่ม

มือกับภาคเอกชนอย่างจริงจังที่จะก้าวเดินควบคู่กันใน

การปฏิบัติตามแผนงานที่จะเป็นศูนย์กลางเมือง

สรา้งสรรค	์(Creative	City)	ในภมูภิาคนี ้

3.	 นอกจากความร่วมมือภายในประเทศแล้ว	

รฐับาลควรมกีารสรา้งความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่ง	

ประเทศ	 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของ

ประเทศในระยะยาว	 อาทิ	 การจัดตั้งหน่วยงานความ

ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 การแลกเปลี่ยน

บคุลากร	การทำวจิยัรว่มกนั	 โดยเฉพาะในกลุม่อตุสาห	- 

กรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นสื่อสมัยใหม่ต่างๆ	

(new	media	group)	การผลิตภาพและเสียง	(audio-

visual	production)	เป็นต้น		

4.	 มกีารกำหนดแผนการตลาดทีช่ดัเจนสำหรบั	

การส่งออกวัฒนธรรมของไทย	 ควรจะมีจัดลำดับความ

สำคัญของกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่จะ

ผลักดันเพื่อการส่งออก	 เนื่องจากทั้ง	 4	 กลุ่มอุตสาห-

กรรมนั้นยังมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน	 แม้ว่า

สหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่นและเกาหลี	 จะประสบความสำเร็จ

ในการส่งออกความบันเทิงประเภทภาพยนตร์	 การ์ตูน	

ละครโทรทัศน์	แต่เนื่องจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ

ไทยในกลุ่มนี้ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนามาตรฐานให้

เทียบเท่าสากล	 ดังนั้น	 รูปแบบของความบันเทิงหรือ

การตอบสนองความสุขความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคทั่ว

โลกน่าจะไม่ใช่สื่อดังกล่าวที่คู่แข่งขันมีความเข้มแข็งอยู่

มากในระยะ	แรกนี้	แต่ควรจะเป็นการนำจุดแข็งของชื่อ

เสียงที่มีอยู่แล้วของสินค้าวัฒนธรรมของไทยมาสร้าง

มูลค่าเพิ่ม	 ซึ่งในการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของ

สินค้าวัฒนธรรมของไทยควรมองที่ลูกค้าเป้าหมาย	

ไม่ใช่ตัวสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ	 โดยสื่อสาร

ไปยังลูกค้าเป้าหมายในลักษณะบูรณาการ	 (Integrated	

Marketing	 Communication)	 เช่นการนำเสนอใน

ลักษณะเป็น	 Thai	 lifestyle	 for	 health	 สำหรับกลุ่ม

ลกูคา้รกัสขุภาพทีต่อ้งการสนิคา้และบรกิารจากธรรมชาต	ิ
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ตั้งแต่การรับประทานอาหารไทยเพื่อสุขภาพ	 โดยมีการ

มุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูลโภชนาการของอาหารไทย	 เช่น

ประโยชน์ของพืชผักชนิดต่างๆ	 ที่อยู่ในต้มยำกุ้งหรือผัด

ไทยหรืออาหารไทยอื่นๆที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดี	 ผลไม้

ไทยในแต่ละฤดูกาลที่มีหลากหลายและมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพช่วยล้างพิษในร่างกาย	ขนมไทยเพื่อสุขภาพที่ใช้

สีจากธรรมชาติ	 ตลอดจนกิจกรรมและกีฬาเพื่อสุขภาพ

จากภูมิปัญญาไทย	 อาทิ	 นวดแผนไทย	 การแพทย์แผน

ไทย	มวยไทย	ตะกร้อไทย	หรืออาจจะจัดโปรแกรมทัวร์

เพื่อสุขภาพในไทยในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

ซึ่งเป็นการผสมผสานกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยต่างๆเข้า

ด้วยกัน		

นอกจากนี้	 การนำจุดแข็งจากการที่คนไทยมี

ทักษะสูงด้านความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับมรดก

ทางวัฒนธรรมมาผลักดันการส่งเสริมกลุ่มอุตสาหกรรม	

การออกแบบ	 (Design)	 ไมว่า่จะเปน็การออกแบบเครือ่ง 

แต่งกาย	 เครื่องประดับแฟชั่น	 อัญมณี	 และเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ของไทยควรจะนำเสนอใน

ลกัษณะความเปน็ไทยทีร่ว่มสมยั	(Modern	Thai	brand) 

นั่นคือสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัย	 มีความคิด

สร้างสรรค์	 และเหมาะกับวิถีชีวิตปัจจุบันไปยังผู้บริโภค

เพื่อลดการต่อต้านจากค่านิยมในบางประเทศที่มองว่า

แบรนด์จากเอเชียหรือแบรนด์จากประเทศกำลังพัฒนา

เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพต่ำ	 (Cayla	 และ	 Eckhardt,	

2007)	

3. บทสรุป 

อตุสาหกรรมวฒันธรรม	(Cultural	Industries) 

หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์	 (Creative	 Industries)	

เป็นตัวขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในโลก

ทุกวันนี้	 โดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ	8.7	ในช่วง

ระหว่างปี	 2543	 -	 2548	 การผลักดันการส่งออก

วัฒนธรรม	 แม้จะมีการต่อต้านว่าทำให้เกิดการครอบงำ

ทางวัฒนธรรม	หรือทำให้โลกเข้าสู่ยุคการล่าอาณานิคม

ทางวัฒนธรรมทำให้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่ละ

ประเทศมีลักษณะเหมือนกันไปหมด	 อย่างไรก็ตามการ

แข่งขันที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลดีในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและส่งผลดีใน

การเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคทั่วโลก	 ซึ่งจากการที่การ

ส่งออกวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 และเกาหลี

ผ่านสื่อบันเทิงประสบความสำเร็จและสร้างความมั่งคั่ง

ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศผู้ส่งออกเหล่านี้	 น่าจะเป็น

แรงผลักดันให้มีการส่งออกวัฒนธรรมของไทยโดยการ

กำหนดลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่มและนำจุดแข็งในด้าน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของไทยผสมผสานกับมรดก

ทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกใน

ลกัษณะความเปน็ไทยรว่มสมยั	 โดยการสง่ออกวฒันธรรม 

ของไทยจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วม

มอืจากทกุฝา่ยทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และคนไทยทกุคน 
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สหกิจศึกษาตามมุมมองผู้บริหารสถานศึกษา 

บทคัดย่อ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ได้ให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา

เรื่องการดำเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้

มีความรู้คู่คุณธรรม	 เป็นผู้นำสังคมที่ดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้	 สหกิจศึกษาจึงมีบทบาท

สำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 สหกิจศึกษาคือการบูรณาการร่วมกันระหว่าง

สถานศึกษา	 สถานประกอบการและนักศึกษา	 สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้น

การเรียนรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรและเป็นการบูรณาการในการจัดการ

ศึกษากับการทำงาน	 ผลจากการวิจัยของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเรื่อง

การติดตามผลสัมฤทธ์ของโครงการสหกิจศึกษาเป็นการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร

สถานศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนทั้งสิ้น	 44	 แห่ง	 หัวข้อสัมภาษณ์

ประกอบด้วย	 การดำเนินงานสหกิจศึกษา	 คุณภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา	 ปัญหา

และอุปสรรคของการจัดระบบสหกิจศึกษา	 พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาพบปัญหาด้าน

การสร้างเครือข่ายสถานประกอบการและต้องการให้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ	 และปรับเปลี่ยนข้อกำหนดมาตรฐานของสหกิจ

ศึกษาบางส่วนเพื่อส่งผลให้การจัดระบบสหกิจศึกษาของสถานศึกษาประสบความ

สำเร็จตามเป้าประสงค์	

Abstract 

 Higher	Education	Commission	to	support	higher	education	institutions	on	
a	mission	to	effectively.Emphasis	on	improving	the	quality	of	the	students	
with	 knowledge	 and	 morality,	 leadership,	 social	 good	 and	 to	 live	 with	
others.	Cooperative	education	can	play	an	important	role	in	improving	the	

quality	 of	 the	 students.	 The	 role	 of	 cooperative	 education	 is	 the	
integration	 between	 institutions,	 establishments,	 and	 cooperative	
education	 students.	 Cooperative	 education	 is	 the	 education	 system	
focused	 on	 learning	 gained	 from	 actual	 work	 in	 the	 organization	 and	
integration	of	education	and	work.	Results	from	Tracking	achievement	of	
project	 activities	 Co-Operative	 of	 Higher	 Education	 Central	 Upper.	 The	
study	 by	 interviewing	 administrators	 of	 the	 network	 at	 the	 Central	
University	 was	 44	 institutions.	 Interview	 topics	 include	 operating	
cooperative	 education,	 quality	 of	 cooperative	 education	 students,	
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ผศ.เฉลิมขวัญ  ครุธบุญยงค์ 

บทเกริ่นนำ

แนวโน้มและสิ่งท้าทายในปัจจุบันและอนาคต

ของระบบการศึกษาไทยคือความก้าวหน้าทางวิทยาการ

และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และ

ระบบโทรคมนาคมที่ทำให้โลกเราสามารถติดต่อถึงกันได้

อย่างรวดเร็วง่ายดายและไร้พรมแดน	 ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม						

คุณธรรม	จริยธรรม	จึงส่งผลให้ทุกประเทศต้องเร่งปรับ

ตัวเพื่อให้อยู่รอดในเวทีโลกที่มีการแข่งขันรุนแรงมาก

ขึ้นทุกที	 ดังนั้นการเตรียมกำลังคนให้มีคุณภาพและ

ปริมาณที่เพียงพอ	 โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรอบรู้	

ความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อเป็น

ปัจจัยสำคัญในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจตาม

ความต้องการของประเทศ	 และเพื่อช่วยขับเคลื่อน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศนำไปสูเ่ปา้หมายทีต่อ้งการ 

ภาครัฐจึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเปน็เรง่

ด่วนในการเตรียมกำลังคนในสาขาที่สอดคล้องกับ	

ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	 โดยเฉพาะ

กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษาและอบรม	 จำเป็นต้องเร่งรัดการปฏิรูป

การศึกษาและอบรมให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อ

เนื่อง	 ดังเห็นได้จากการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การ

ปฏริปูการศกึษาเพือ่การพฒันาคนและสงัคมทีม่คีุณภาพ 

กรอบแนวทางสำคัญสำหรับการปฏิรูปการศึกษาในภาพ

problems	of	the	cooperative	education	system.	Found	that	meet	problems	
of	 network	 establishment	 and	want	 the	government	 to	 take	part	 in	 the	
network	 establishment.	 And	 reform	 the	 standards	 of	 cooperative	
education	in	part	to	result	 in	a	system	of	cooperative	education	achieve	
its	goals. 

รวมเพื่อให้ได้ผลในช่วงเวลาที่กำหนดจึงเกิดกลยุทธ์ร่วม

กันคือการพัฒนาความร่วมมือของภาครัฐ	 สถานศึกษา

และผู้ประกอบการ	 ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

แต่ละประเภทและได้กำหนดมาตรการเร่งผลิตและ

พัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักและขยาย

ระบบสหกิจศึกษาทั้งประเทศ	 สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจึงส่งเสริมสนับสนุนและการจัดระบบสห

กิจศึกษาขึ้นในสถานศึกษาโดยใช้กลยุทธ์การมอบหมาย

ให้สถานศึกษาจัดแบ่งผู้รับผิดชอบเป็น	 9	 เครือข่าย					

เริ่มดำเนินการสำรวจและวิจัยระบบสหกิจศึกษาของ

สถานศึกษา	 นักศึกษาและสถานประกอบการเป็นการ

เร่งด่วนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่มแผนพัฒนา

ระยะสั้น	ปี	พ.ศ.	2551-2555	

ความหมายของสหกิจศึกษา 

สหกิจศึกษาหมายถึงการจัดระบบการศึกษาที่

เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาร่วมกับการ

จัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่

ให้ความร่วมมือเสมือนหนึ่งว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ

สถานประกอบการนั้น	 งานที่นักศึกษาปฏิบัติสอดคล้อง

กับสาขาวิชาเอกของนักศึกษาและมีการประเมินผลจาก

พนักงานพี่เลี้ยงที่สถานประกอบการแต่งตั้งและมีการ

นิเทศของคณาจารย์จากสถานศึกษา	(วิจิตร	ศรีสะอ้าน,	

2552)	 ทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ทำงานจริงและมี
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คุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด	

มีโครงการสหกิจศึกษาของสถานศึกษาเป็นผู้ประสาน

ความร่วมมือกับสถานประกอบการ	เริ่มตั้งแต่การจัดหา

ตำแหน่งงานที่เหมาะสม	การคัดเลือกนักศึกษาตามหลัก

เกณฑ์ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ	 การเตรี

ยมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจ	

ศึกษาเพื่อให้สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจ

และมีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนการติดตามประเมินผลนัก

ศึกษาและรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษา	 ด้วย

ความร่วมมือของทุกฝ่ายและด้วยหลักการของสหกิจ

ศึกษาทำให้นักศึกษาได้รับผลประโยชน์สูงสุด	 ถึงแม้ว่า

การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามีหลักการสำคัญ	

คือการสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการอย่างมีระบบและแบบแผนให้แก่นักศึกษา	

แต่แนวทางในการดำเนินงานมีหลายรูปแบบตามความ

เหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา	 รูปแบบการจัดสหกิจ

ศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ประสบความ

สำเร็จและสามารถเป็นตัวอย่างการจัดสหกิจศึกษาที่

ประสบความสำเร็จคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	

เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่นำระบบสหกิจ

ศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและประสบ

ความสำเร็จทั้งด้านหลักสูตร	ด้านนักศึกษาและด้านการ

สร้างเครือข่ายสถานประกอบการ		

การวิจัยเรื่องการติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ

สหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาระดับอธิการบดี	 รอง

อธิการบดี	 คณบดีและบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล

สหกิจศึกษา	 จากผลการวิจัยพบว่า	 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถานศึกษาที่ประสบ

ความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษามาก

ทีส่ดุ	โดยมจีำนวนหลกัสตูรสหกจิศกึษา	จำนวนนกัศกึษา 

สหกิจศึกษาและจำนวนสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและมากที่สุดของเครือข่ายอุดมศึกษาภาค

กลางตอนบนทั้งหมด	 44	 สถาบัน	 แต่ยังมีสถานศึกษา

หลายแห่งที่มีจำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษา	 จำนวน							

นักศึกษาสหกิจศึกษามากขึ้น	 และมีสถานศึกษาหลาย

แห่งที่ต้องพบกับปัญหาด้านการสร้างสถานประกอบ

การเครือข่าย	 เพราะสถานศึกษาไม่ได้รับความร่วมมือ

จากสถานประกอบการเพื่อรับนักศึกษาสหกิจเข้า

ปฎิบัติงาน	 โดยสถานประกอบการให้เหตุผลว่าเป็นการ

เพิ่มภาระงานให้กับหน่วยงาน	 เช่น	 ต้องคอยหาพี่เลี้ยง

ให้ดูแลนักศึกษาสหกิจ	 ศึกษาต้องประเมินผลร่วมกับ

สถานศึกษาและยังมีขั้นตอนยุ่งยากในการดำเนินการ

ลดหย่อนภาษี		

ภาพรวมของการจัดระบบสหกิจศึกษา 

ผลการวจิยัเรือ่งการตดิตามผลสมัฤทธิโ์ครงการ 

สหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน						

พบว่าสถานศึกษาเครือข่ายฯ	 ทั้งหมด	 44	 แห่งจัดหลัก

สูตรสกิจศึกษาจำนวน	 23	 แห่ง	 (52.7%)	 และยังไม่มี

การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาจำนวน	 21	 แห่ง	 47.3%)		

มีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างสถานศึกษาที่มีการจัด				

สหกิจศึกษากับสถานศึกษาที่ไม่มีการจัดสหกิจศึกษา	

เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในการจัดหลักสูตร					

สหกิจศึกษาในอนาคตของประเทศไทย	 สถานศึกษา

ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

อยู่ ในระดับมากที่สุด	 (4.41)	 แต่ยังติดปัญหาด้าน

กระบวนการเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความ

สำคัญของสหกิจศึกษาอีกทั้งยังพบกับปัญหาด้านการ

สร้างเครือข่ายสถานประกอบการสอดคล้องกับรายงาน

ผลการวิจัยของพรชัย	 มงคลวนิช	 (2552)	 ที่สรุปไว้ว่า
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นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาที่			

ฉุดรั้งทำให้ตนจบการศึกษาช้ากว่านักศึกษาคนอื่นๆ	

เนื่องจากสหกิจศึกษาจะต้องออกไปปฎิบัติงานยังสถาน

ประกอบการ	 1	 ภาคการศึกษา	 (16	 สัปดาห์)	 โดยไม่

สามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆได้ในภาคการศึกษานั้น	

ทั้งนี้เป็นเพราะว่านักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีวิชาตกค้างที่

ต้องลงทะเบียนและมีความต้องการสำเร็จการศึกษา

มากกว่าการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการปฎิบัติ

สหกิจศึกษา		

เสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่

ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา	

โดยยึดถือมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเป็นหลักเปรียบเสมือนตัวมาตรฐานเป็นเข็ม

ทิศนำทาง	 แต่เหตุผลหลักของสถานศึกษาคือเพื่อหลีก

เลี่ยงการถูกประเมินเรื่องดำเนินการจัดหลักสูตรสหหกิจ

ศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งด้วย	

สถานศึกษาที่มีการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ความ

สำคัญกับการกำหนดจำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ

จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด	 โดย

ให้เหตุผลว่าบางภาคการศึกษาที่มีจำนวนนักศึกษาที่ลง

ทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาเป็นจำนวนมากจึงจำเป็น

ต้องกำหนดจำนวนและภาระหน้าที่ของคณาจารย์ที่

ปรึกษาเพื่อนิเทศงานของนักศึกษาและเพื่อคอยติดตาม

ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 สถานศึกษามีการกำหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาล่วงหน้าตามมาตรฐานสหกิจ

ศึกษา	 เช่น	 กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า	 2.00	 ขึ้น

ไป	เป็นนักศึกษาชั้นปีที่	4	ภาคการศึกษาที่	1	ที่ไม่มีวิชา

ตกค้าง	 สถานศึกษาจัดวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือก

หรือวิชาเลือกเสรี	 มีจำนวนหน่วยกิต	 6-9	 หน่วยกิต

ตามที่	 สกอ.กำหนด	 และกำหนดให้นักศึกษาออกปฎิบัติ

สหกิจศึกษา	1	ภาคการศึกษาหรือ	16	สัปดาห์	จะเห็น

ว่าสถานศึกษากำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นสอดคล้องกับ

ข้อกำหนดมาตรฐานด้านการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

ของ	 สกอ.	 ส่วนรายวิชาเงื่อนไขก่อนปฎิบัติสหกิจศึกษา

นั้น	 สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีการเตรียมรายวิชา

เงื่อนไข	(Pre-Co-op)	แต่จัดให้มีการเตรียมความพร้อม

ให้นักศึกษาโดยจัดประชุม	จัดปฐมนิเทศเพื่ออธิบายและ

แนะนำในเรื่องต่างๆดังนี้	 1)บทบาท	 หน้าที่ของนัก

ศึกษา	 2)	 ความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาสหกิจ

ศึกษา	 3)	 ความรู้ด้านวิชาการของนักศึกษา	 การที่ไม่มี

วิชา	 Pre	 Co-op	 นั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่เสียงสะท้อน

ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนบนเห็นว่า	 ในเบื้องต้นก่อนที่สถานศึกษาจะจัดส่ง

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาคารมีการเตรียมการ

ปฐมนิเทศให้นักศึกษาเพื่อการสร้างความพร้อมด้าน

บุคลิกภาพ	 ความรู้ด้านวิชาการให้กับนักศึกษาเพื่อช่วย

ลดปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น	 ปัญหาอีกประการ

หนึ่งของการที่สถานศึกษาไม่มีวิชา	Pre	Co-op	คือการ

จัดสรรงบประมาณการเตรียมการ	 การจัดปฐมนิเทศจะ

เสียงบประมาณค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการกำหนดวิชา	 Pre	

Co-op	 ให้กับนักศึกษา	 เสียงสะท้อนของสถานศึกษาที่

สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ	 การกำหนดจำนวนอาจารย์ที่

ปรึกษาต่อจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เหมาะสม	 ควร

มีสัดส่วนคณาจารย์นิเทศ	1	คนต่อนักศึกษาสหกิจศึกษา	

10	 คน	 โดยให้เหตุผลว่าถ้าสถานศึกษาที่มีจำนวน							

นักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวนมากแต่จำนวนคณาจารย์

นิเทศมีจำนวนน้อยต้องจัดสรรนักศึกษาจำนวนมาก					

ต่อคณาจารย์นิเทศหนึ่งคน	 จะทำให้คุณภาพของการ

ติดตามประเมินผลนักศึกษาลดลง	
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สหกิจศึกษาตามมุมมองผู้บริหารสถานศึกษา 

มมุมองของผูบ้รหิารสถานศกึษาดา้นมาตรฐาน 

การจัดสหกิจศึกษา	 ประกอบด้วย	 การจัดหลักสูตร						

สหกิจศึกษา	 การผลักดันให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความ

สำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษาและการสร้าง

เครือข่ายสถานประกอบการ	 สถานศึกษาเห็นว่าการ

เพิ่มหลักสูตรสหกิจศึกษาจะดำเนินการได้ง่ายและ

รวดเร็วที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุด	 แต่

สำหรับการเตรียมการเพื่อผลักดันให้นักศึกษาเล็งเห็น

ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากสหกิจศึกษาและการสร้างสถาน

ประกอบการเครือข่ายยังคงเป็นเรื่องที่กระทำได้ค่อน

ข้างยาก	 เนื่องจากพบปัญหาในการให้ความร่วมมือจาก

สถานประกอบการ	 เสียงสะท้อนจากสถานศึกษาทาง

ด้านความประพฤติของนักศึกษาเห็นว่านักศึกษามีคุณ

ธรรม	 จริยธรรมมากที่สุด	 แต่สำหรับด้านคุณภาพของ

นักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในแต่ละภาคการ

ศึกษานั้นบางครั้งสายงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย

อาจจะไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา	 แต่

สถานศึกษาก็ยังคงเห็นว่ามีประโยชน์สำหรับนักศึกษา

ในด้านการเพิ่มประสบการณ์การทำงานจริง	 การเรียนรู้

องค์กร	 การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กรให้กับ					

นักศึกษา	

เสียงสะท้อนจากสถานศึกษาเห็นว่านักศึกษามี

ความอดทนมากที่สุดแต่ขาดความละเอียดรอบคอบ	

โดยให้เหตุผลว่า	 บางครั้งสถานศึกษาได้รับคำเตือนมา

จากสถานประกอบการและบางสถานประกอบการส่ง

นักศึกษากลับในทันทีโดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการออก

ปฎิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาที่ยังเหลืออยู่	 สถาน

ศึกษาเห็นว่านักศึกษาบางกลุ่มที่เลือกสหกิจศึกษายัง

ขาดความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาได้ด้วยตนเองต้องรอการแก้ไขจากสถานศึกษา	

ยกตัวอย่างเช่น	 นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับพี่

เลี้ยงได้	 และไม่ต้องการเชื่อฟังพนักงานพี่เลี้ยงที่คอย

ดูแล	 มอบหมายงานให้ทำ	 นักศึกษาจึงขอเปลี่ยนสถาน

ประกอบการระหว่างการปฎิบัติสหกิจศึกษาในทันที	 จึง

ส่งผลกระทบกับระเวลาการสำเร็จการศึกษาของนัก

ศึกษาดังกล่าวด้วยอีกทางหนึ่ง		

ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาก่อนส่ง

นักศึกษาออกปฎิบัติสหกิจศึกษาพบว่ามีนโยบายกำหนด

ไว้ชัดเจน	 มีการจัดเตรียมหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อ

กำหนดมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 แต่ปัญหาที่พบคือขาดเครือข่ายสถาน

ประกอบการรองรับ	 ซึ่งค่อนข้างยากและถ้าขาดการ

สนับสนุนจากทางภาครัฐ	 การเพิ่มจำนวนหลักสูตรและ

จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษาอาจไม่เป็นไปตามเป้า	

ประสงค์ของภาครัฐที่ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมสห

กิจศึกษา	 เสียงสะท้อนจากสถานศึกษาที่น่าสนใจอีก

ประการหนึ่งคือการที่สถานประกอบการบางแห่งไม่

ยอมรับนักศึกษาสหกิจศึกษา	 โดยสถานประกอบการให้

เหตุผลดังนี้	 1)	 เป็นการเสียเวลาในการสอนงานให้กับ

นักศึกษา	 2)	 สถานประกอบการต้องคอยเตรียมหาพี่

เลี้ยงให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา	 ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึง

ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งหลีกเลี่ยงการรับนัก

ศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษา		

ด้านการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลสหกิจศึกษา	

สถานศึกษาเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานกลาง

เพื่อดูแลเรื่องสหกิจศึกษาเพียงแค่ควรมีผู้รับผิดชอบ

ระดับคณบดี	 หัวหน้าภาคและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา	 โดยให้เหตุผล

ว่าการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อดูแลระบบสหกิจศึกษา

ในสถานศึกษานั้นต้องมีการจัดตั้งงบประมาณที่ค่อนข้าง
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สูงและจำเป็นต้องกำหนดบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบที่

เหมาะสมและมีความรู้ด้านสหกิจศึกษาดีประจำสำนัก

สหกิจศึกษาด้วย	 สถานศึกษามีการประเมินผลสหกิจ

ศึกษาระหว่างที่นักศึกษาออกปฎิบัติสหกิจ	 โดยการ

นิเทศของคณาจารย์ย์นิเทศ	 1-2	 ครั้งต่อภาคการศึกษา

สอดคล้องกับการวิจัยของชลลดา	 มงคลวนิช(2552)	

สถานศึกษาเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจ

ศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับ	 จึงให้การสนับสนุนการดำเนิน

การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด(4.41)	

โดยให้เหตุผลว่า	สหกิจศึกษาเป็นกระบวนการศึกษาที่ได้

รับประโยชน์ทั้ง	 3	 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือสถานศึกษา	 นัก

ศึกษาและสถานประกอบการ	 เป็นการเพิ่มศักยภาพนัก

ศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้าน

วิชาการและวิชาชีพ	 ส่วนสถานศึกษาที่ยังไม่มีนโยบาย

การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาจะเริ่มคิดและวิเคราะห์ถึง

แนวทางการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาก็ต่อเมื่อภาครัฐ

ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณและ

การสร้างสถานประกอบการเครือข่ายรองรับ		

การดำเนินการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาใน

สถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน	 มี

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด	334	หลักสูตร	หลักสูตรที่มีสห

กิจศึกษามากที่สุดคือ	 หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์	

รองลงมาคือหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ	 มีจำนวนนัก

ศึกษาร่วมโครงการสหกิจศึกษารวมทั้งหมด	16,265	คน	

และมีสถานประกอบการเครือข่ายทั้งหมด	 3,054	 แห่ง	

จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มมีการจัดระบบสหกิจศึกษาจนถึง

ปัจจุบันมีตัวเลขของหลักสูตร	 นักศึกษาและสถาน

ประกอบการเพิ่มขึ้น	 นับว่าเป็นการแสดงให้ชี้ให้เห็นถึง

แนวทางในการพัฒนาการจัดระบบสหกิจศึกษาในสถาน

ศึกษาของประเทศไทยโดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ

นโยบายของภาครัฐที่มีความประสงค์จะเพิ่มจำนวน

หลักสูตรสหกิจศึกษาให้มากขึ้นและเป็นแรงกระตุ้นให้

สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาด้านการจัด

หลักสูตรสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียม

แผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา	 โดยประการ

แรกการสอดแทรกความรู้ เรื่องสหกิจศึกษาให้กับ									

นักศึกษาทุกชั้นปี	 เริ่มตั้ งแต่ชั้นปีที่	 1	 เป็นต้นไป	

ประการที่สองเตรียมแผนปฎิบัติการเตรียมพร้อม						

นักศึกษาออกปฎิบัติสหกิจศึกษาและประการสุดท้าย

การสนับสนุนของภาครัฐเพื่อเตรียมการสร้างเครือข่าย

สถานประกอบการรองรับ	 แต่หลายสถานศึกษาที่ยัง

ไม่มีความคิดริเริ่มดำเนินการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา

โดยให้เหตุผลว่าภาครัฐยังไม่มีนโยบายชัดเจนเรื่อง

แนวทางการผลักดันสหกิจศึกษาในอนาคตอ	 แต่ถ้ายัง

ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ	 เสียงสะท้อนจาก

สถานศึกษาเชื่อว่าการเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่จัด

หลักสูตรสหกิจศึกษา	 การเพิ่มจำนวนนักศึกษา	 ของ

สถานศึกษาในอนาคตคงเกิดขึ้นได้ยาก	

เสียงสะท้อนจากผู้บริหารสถานศึกษา 

เสยีงสะทอ้นจากผูบ้รหิารสถานศกึษาเครอืขา่ย 

อุดมศึกษาภาคกลางตอนบนที่ต้องการความช่วยเหลือ

และการสนันสนุนจากทางภาครัฐ	 ได้เสนอความคิดเห็น

เรื่องการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาไว้หลายมุมมอง	 ไม่ว่า

จะเป็นมุมมองด้านสถานศึกษา	 มุมมองด้านสถาน

ประกอบการและมุมมองเกี่ยวกับตัวนักศึกษาเอง	 มีทั้ง

เสียงสะท้อนที่แสดงความชื่นชมและเสียงสะท้อนที่

ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ	ดังนี้	

1.	 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษา	
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สหกิจศึกษาตามมุมมองผู้บริหารสถานศึกษา 

	 1.1	 ข้อกำหนดมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่กำหนดขึ้นโดย

ภาครัฐ	เรื่องระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา	ควรเป็นภาค

การศึกษาที่	 2	 ของนักศึกษาชั้นปีที่	 3	 หรือ	 ต้องเป็น

ภาคการศึกษาที่	1	ของนักศึกษาชั้นปีที่	4	นั้น	ควรยืด

หยุ่นให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา	 2	

ครั้งต่อปี	 คือควรเป็นภาคการศึกษาที่	 1	 และ/หรือ	

ภาคการศึกษาที่	 2	 ของนักศึกษาชั้นปีที่	 4	 เพื่อเปิด

โอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานจริงมากขึ้นและเพื่อ

เป็นการเพิ่มทักษะและทางเลือกในการได้งานทำของนัก

ศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา	

	 1.2	 สถานศึกษาส่วนใหญ่	 70%	 กำหนด

รายวิชาสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือก	 ต้องพบกับปัญหาที่

ไม่มีนักศึกษาเลือกเรียน	 โดยนักศึกษาเห็นว่าถ้าเลือก

วิชาสหกิจศึกษาแล้วจะมีผลให้ตนเองจบการศึกษา						

ช้ากว่านักศึกษาคนอื่นๆ	 ดังนั้นสถานศึกษาควรสร้าง

แรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาเพื่อตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้

รับจากสหกิจศึกษาด้วยการให้ความรู้กับนักศึกษาตั้งแต่

ชั้นปีที่	 1	 และควรมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องจนถึง

ชั้นปีที่	4		

2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 2.1	 ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ควรลดขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตรลง	 เพื่อสถาน

ศึกษาที่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรด้วยการเพิ่มรายวิชา

สหกิจศึกษาเข้าไว้ในหลักสูตรได้ง่ายขึ้นและเพื่อเป็นการ

สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงหลักสูตรของ

แต่ละสถานศึกษา		

	 2.2	 ภาครัฐควรยืดหยุ่นเรื่องกฎเกณฑ์	

ขั้นตอนการจัดหลักสูตรและมาตรฐานการจัดหลักสูตร	

โดยเปดิโอกาสใหส้ถานศกึษาเปน็ผูก้ำหนดเอง	 เนือ่งจาก 

สถานศึกษาแต่ละแห่งมีศักยภาพไม่เท่ากัน	 เช่น	 สถาน

ศกึษาภาครฐักบัสถานศกึษาภาคเอกชน	หรอืสถานศกึษา 

ระบบเปิดกับสถานศึกษาระบบปิด	 เมื่อภาครัฐยืดหยุ่น

ให้แล้ว	 ยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยกำกับการ

ดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้วางไว้	 แต่ไม่

ควรมีมาตรฐานที่ประกอบด้วย	 ต้องทำและมาตรฐาน

เสริมควรทำ	 จะทำให้สถานศึกษาบางแห่งเข้าใจสับสน

และส่งผลให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาไม่เป็นไปตาม

มาตรฐาน	

	 2.3	 ภาครัฐควรให้ความช่วยเหลือกับ

สถานศึกษาเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาดังนี้	

  1.	 การสรา้งเครอืขา่ยสถานประกอบ	

การเพื่อรองรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่เพิ่มขึ้น	

	 	 2.	 งบประมาณด้านค่าใช้จ่ายของ

สถานศึกษา	 ค่านิเทศของคณาจารย์นิเทศและค่าใช้จ่าย

ของนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา		

	 2.4	 ภาครัฐควรจับมือกับสถานศึกษาที่

มีชื่อเสียงและเป็นที่สนใจของนักศึกษาเพื่อจัดหลักสูตร

สหกิจศึกษาและเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นได้

เห็นการดำเนินงานสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพและ

ปฎิบัติตาม	

	 2.5	 การลดหย่ อนภาษี ให้ กั บสถาน

ประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษานั้นเป็นการสร้าง

ผลดีให้กับสถานประกอบการและสอดคล้องกับผลงาน

วิจัยของรัตนาวดี	 ศิริทองถาวร	 (2550)	 ที่สัมภาษณ์

สถานประกอบการ	 ส่วนใหญ่เห็นว่าควรลดหย่อนภาษี

ให้กับสถานประกอบการ	 แต่ภาครัฐมีการกำหนดกฎ

เกณฑ์และขั้นตอนการลดหย่อนภาษีไว้หลายขั้นตอน	
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ทำให้สถานประกอบการต้องเกิดความลำบากในการ

ดำเนินการเรื่องการลดหย่อนภาษี	 ภาครัฐควรลดขั้น

ตอนการลดหย่อนภาษีของสถานประกอบการที่รับ					

นักศึกษาปฏิบัติสหกิจลง	หรือภาครัฐควรกำหนดจำนวน

เงนิอยา่งชดัเจนสำหรบัสถานประกอบการทีร่บันกัศกึษา 

สหกิจศึกษาแต่ละคน	 เช่นถ้ารับนักศึกษาสหกิจศึกษา

หนึ่งคน	จะลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวนเงินเท่าใด		

	 2.6	 สถานศึกษาให้เหตุผลว่าสาเหตุที่

สถานประกอบการสว่นใหญไ่มใ่หค้า่ตอบแทนกบันกัศกึษา 

เนื่องมาจากการรับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นการ

เพิ่มค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาระให้กับสถานประกอบการ	

เช่นกัน	 แต่สถานประกอบการได้ให้อาหารและที่พัก

เป็นการทดแทน	 สำหรับนักศึกษายังต้องมีค่าใช้จ่ายใน

การเดนิทางอกีสว่นหนึง่ดว้ย	 ดงันัน้ภาครฐัควรสนบัสนนุ 

ค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับนักศึกษา	 จะทำให้นักศึกษาทุ่มเทการ

ทำงานมากยิ่งขึ้น	

	 2.7	 ควรมีผู้แทนเครือข่ายสถานประกอบ

การในประเทศไทยติดต่อกับเครือข่ายสถานประกอบ

การยังต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือกของ

นักศึกษาที่ต้องการปฎิบัติสหกิจศึกษายังต่างประเทศ	

กรณีที่นักศึกษาต้องปฎิบัติงานสหกิจศึกษายังต่าง

ประเทศ	 ต้องพบกับปัญหาด้านวีซา	 และด้านค่าใช้จ่าย

ส่วนตัวของนักศึกษา	 ภาครัฐควรจัดหน่วยงานที่รับผิด

ชอบเข้ามาดูแลเรื่องวีซานักศึกษา	 และค่าใช้จ่ายให้กับ

นักศึกษา	 จะช่วยลดปัญหาเรื่องการพำนักยังต่างประ

เทศเพื่อปฎิบัติสหกิจศกึษาและแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่าย

ของนักศึกษาได้		

	 2.8	 การคัดเลือกสถานประกอบการโดย	

นกัศกึษานัน้	 มสีถานประกอบการบางแหง่	 ไมร่บันกัศกึษา

ที่เลือกสถานประกอบการนั้น	 แต่จะเลือกนักศึกษาที่อยู่

ภายใต้เงื่อนไขของสถานประกอบการ	 เช่น	 ต้องมี

บุคลิกภาพดี	ภาษาดี	เป็นต้น	จึงทำให้นักศึกษาเสียสิทธิ์

ในการปฎิบัติสหกิจกับสถานประกอบการที่ตรงกับความ

รู้ความสามารถของตน	 ภาครัฐควรกำหนดเงื่อนไข

ชัดเจนว่า	 กรณีที่นักศึกษาเลือกสถานประกอบการใด	

สถานประกอบการนั้นต้องจัดลำดับนักศึกษาก่อนหลัง	

แต่มิใช่คัดเลือกตามข้อกำหนดตามเงื่อนไขของสถาน

ประกอบการเอง	

3. สถานศึกษา 

3.1	สถานศึกษาบางแห่งมีการจัดตั้งหน่วยงาน

กลางเพื่อดูแลสหกิจศึกษาและแก้ไขปัญหาโดยการ

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน	 แต่

สำหรับสถานศึกษาที่ไม่มีหน่วยงานกลางรับผิดชอบควร

มีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับบุคคลที่ดูแลรับผิดชอบ

ประกอบด้วย	 อธิการบดี	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	

คณบดี	 และคณาจารย์นิเทศที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจ

หลักการดำเนินการสหกิจศึกษาเป็นอย่างดี	

3.2	 สถานศกึษาควรมคีวามชดัเจนเรือ่งนโยบาย	

แผนดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและกระจายข้อมูล	

ข่าวสารให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงนโยบาย	 และ

ปฎิบัติตามแผนที่ได้เตรียมไว้	 จะช่วยลดปัญหาในการ

ดำเนินงานได้	

บทสรุป 

จากเสียงสะท้อนของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนต้องการความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ	 เมื่อเป็นเช่นนี้ภาครัฐและหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องควรหันกลับมามองผลสัมฤทธิ์ด้านการ

จัดระบบสหกิจศึกษาของสถานศึกษาอีกครั้งและถ้าภาค

รัฐมีเป้าประสงค์เดิมที่ต้องการเพิ่มจำนวนหลักสูตร		
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สหกิจศึกษาตามมุมมองผู้บริหารสถานศึกษา 

สหกิจศึกษา	 จำนวนนักศึกษาสหกิจศึกษา	 โดยเล็งเห็น

ถึงประโยชน์อย่างถ่องแท้	 จำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้อง

รับฟังเสียงสะท้อนเหล่านี้แล้วนำกลับมาทบทวนอีกครั้ง	

คือ	1)	มาตรฐานการดำเนินการจัดสหกิจศึกษา	2)	การ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาเรื่องการสร้างเครือ

ข่ายสถานประกอบการ	 3)	 กรอบมาตรฐานแต่ละด้าน

ควรเป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างชัดเจนและเป็นสากล	

เช่น	 ด้านการจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา	 ด้าน

คุณสมบัติของคณาจารย์นิเทศ	 4)	 ภาครัฐควรคำนึงถึง

มาตรฐานสหกิจศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษา	 เนื่องจากสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน

การสอนระดับบัณฑิตศึกษาพบปัญหาหลายประการ	

เช่น	 ระยะเวลาการออกสหกิจศึกษา	 และงบประมาณ	

5)	 ภาครัฐควรพิจารณาถึงเรื่องศักยภาพของแต่ละ

สถานศึกษาด้วยว่ามีศักยภาพและมีความพร้อมต่อ

ระบบสหกิจศึกษาเพียงใด	 6)	 ภาครัฐควรแนะนำแหล่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้กับสถานศึกษาและ

ทำความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลซึ่งในปัจจุบันมีหลาย

สถานศึกษาที่ยังไม่ชัดเจนในการค้นหาแหล่งข้อมูล	 เช่น	

หากต้องการข้อมูลเรื่องหลักการดำเนินหลักสูตรสหกิจ

ศึกษาต้องค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลใด	ถ้าต้องการผลการ

วิจัยเรื่องสหกิจศึกษาจะต้องค้นคว้าจากแหล่งใด	

เป็นต้น	ควรเป็นฐานข้อมูลเดียวที่เป็นศูนย์กลางเรื่องสห

กิจศึกษาทั้งระบบ	 สถานศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาค

กลางตอนบนทั้งหมดที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบสหกิจศึกษามีหลายสถานศึกษาที่เป็นสถาบัน

ต้นแบบ	 โดยมีตัวชี้วัดด้านมาตรฐานคุณภาพทางการ

ศึกษาและการประเมินผลสหกิจศึกษา	มีนักศึกษาปฎิบัติ

สหกิจอย่างต่อเนื่องและมีการเพิ่มจำนวนหลักสูตร

อย่างต่อเนื่องคือมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยี

ธัญบุรี	 สำหรับปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดระบบสห

กิจศึกษาของสถานศึกษาคือการได้รับความช่วยเหลือ

จากภาครัฐด้านการสร้างเครือข่ายสถานประกอบการ

รองรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และ

ความชว่ยเหลอืดา้นงบประมาณทีภ่าครฐัใหก้ารสนบัสนนุ 

และช่วยเหลือมาตั้งแต่ต้น	 ถ้าภาครัฐยังคงเดินหน้า

ใหก้ารสนับสนุนตอ่ไปอย่างต่อเนื่องโอกาสที่ประเทศไทย 

จะมีเครือข่ายของสหกิจศึกษาที่เป็นระบบสมบูรณ์แบบ

ทั้งประเทศคงอยู่แค่เอื้อม	

บรรณานุกรม 

เฉลมิขวญั	ครธุบญุยงค	์(2551),	การตดิตามผลสมัฤทธิ์

การจัดสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคกลางตอนบน,	สำนกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา;	เครอืขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนบน 

ชลลดา	 มงคลวนิช,(2552),	 รายงานการวิจัยเรื่อง

ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานสหกิจศึกษา, 

มหาวิทยาลัยสยาม;	 วารสารสหกิจศึกษาไทย		

ปีที่	1	ฉบับที่	1	หน้า	87	

พรชยั	มงคลวนชิ	,	(2552),	รายงานการวจิยัเรือ่งปจัจยั

ที่ส่งเสริมและฉุดรั้งความสำเร็จในการจัดการ

ศึกษาแบบสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ไทย,	 มหาวทิยาลยัสยาม;	 วารสารสมาคมสหกจิ

ศกึษาไทย	ปทีี	่1	ฉบบัที	่1	หนา้	19 

รตันาวด	ี ศริทิองถาวร,	 (2550),	 รายงานวจิยัเรือ่งทศันะ

เกี่ยวกับสหกิจศึกษาในมุมมองของผู้ประกอบ

การไทย:	มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย;	กรงุเทพฯ 

วิจิตร	ศรีสะอ้าน,(2552),	แผนการดำเนินงานส่งเสริม

สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหว่างปี 

พ.ศ.  
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ประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา: 

กรุงเทพฯ		

สมาคมสหกิจศึกษาไทย,(2552),	 ประมวลสาระชุดฝึก

อบรมสหกิจศึกษา,สมาคม	 สหกิจศึกษา

ไทย:กรุงเทพฯ		

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ,	 (2551),	

แผนการดำเนินงานส่งเสริมสหกิจศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปี 2551-2555: 

บริษัท	แปลน	พริ้นท์ติ้ง	จำกัด;	กรุงเทพฯ	
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 การบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน 

บทคัดย่อ 
 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนในภาวะการแข่งขันสูง	 จำเป็นต้องปรับ

เปลี่ยนกลยุทธการจัดการศึกษา	 กระทำได้หลายทาง	 แนวทางหนึ่งที่มีความสำคัญ

และจำเป็นในภาวะการณ์ปัจจุบัน	 ในการพัฒนาเพื่อเสริมความยั่งยืนในการดำเนิน

กิจการของมหาวิทยาลัยเอกชน	 คือ	 การพัฒนาการบริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ใน

การพัฒนานักศึกษา	 ให้มีคุณลักษณะพิเศษที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม

และบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง	 ประกอบกับสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ	 ด้วยการ

กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ชัดเจน	 มุ่งประสิทธิผลที่สำคัญ	 ทบทวนและเตรียม

ความพร้อม	 เกี่ยวกับความสามารถ(Capability)ทั้งระดับสังคม	 ระดับมหาวิทยาลัย	

ระดบัคณาจารย	์และนกัศกึษา	สูก่ารจดักระบวนการดำเนนิงาน	ควบคูก่บัจดัทรพัยากร

ต่าง	 ๆ	 ในการรองรับภารกิจตามเป้าหมาย	 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลากหลาย	

พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม	 โดยเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ	 เสริมการพัฒนาวิชาการ

วิชาชีพ	 โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร	 และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 บูรณาการ

กับการสร้างความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ	 ฝ่ายวิจัย	 และคณะวิชาต่าง	 ๆ	 ภายใน

สถาบัน	 ความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบัน	 องค์กรภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 รวมทั้ง

ความร่วมมือจากชุมชน	ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค

ส่วน	 เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	 ที่จัดการศึกษาสนองตอบความต้องการของ

สังคมอย่างมีคุณภาพ	

 คำสำคัญ :	การบริหาร	กิจการนักศึกษา	ความยั่งยืน	มหาวิทยาลัยเอกชน	

Abstract 

   It	 is	 necessary	 for	 the	 private	 universities	 to	 change	 strategies	 in	

competitive	 management	 todays.	 The	 marked	 one	 is	 student	 affair	
administration	 for	 long	 –	 lasting	 organization,	 by	 producing	 students	
with	 special	 characteristic	 for	 serving	 the	 changing	 needs	 of	 social	
combine	with	quality	entrusting.	The	private	universities	have	 to	point	
their	 goals	 and	 visions	 for	 preparing	 all	 levels,	 including	 social,	
university,	personnel	and	student	capabilities	and	run	their	administration 
processes	 along	with	 other	 assets,	 using	many	 student	 activities	with	
student	 center,	 combine	with	 functional	 administration	 and	 leadership,	
cooperative	 with	 academic	 and	 research	 administration	 and	 all	 their	
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faculties	 under	 cooperative	 administration	 with	 all	 stake	 –	 holder,	
outside	 units	 and	 people,	 for	 supporting	 long	 -	 lasting	 and	 quality	 of	
private	university.	

   Keyword:administration,	student	affair,	long	-	lasting,	private	university 

ความสำคัญและความเป็นมา 

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน	

เป็นไปในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ	 ที่						

มุ่งบรรลุภารกิจต่าง	 ๆ	 ตามประเภทของมหาวิทยาลัย	

โดยหลักการพึ่งตนเอง	 ที่พึงตระหนักในเรื่อง	 “ความยั่ง

ยืน”	 ของมหาวิทยาลัย	 โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตซึ่ง

เป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไป						ใน

ขณะที่ น โยบายของรั ฐ เอื้ อต่อการจัดการศึกษา							

ทั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอย่างอิสระ	 เกดิ

ภาวะการแข่งขันในการผลิตบัณฑิตอย่างกว้างขวาง 

มหาวิทยาลัยเอกชน	 ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการเพื่อ

ความยัง่ยนืขององคก์รเปน็ประเดน็สำคญั	 ทีพ่งึตระหนกั 

และรีบเร่งดำเนินการ	 ศึกษาบริบท	 กำหนดเป้าหมายที่

ชัดเจน	 สู่การกำหนดยุทธศาสตร	์ ความสามารถหรือ

สมรรถนะที่ต้องจัดเตรียม	 และกระบวนการดำเนินงาน 

ที่สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิผล		

บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามความต้องการของ

สังคมทั้งภาครัฐและเอกชน	 นอกจากจะต้องมีความรู้

ความสามารถด้านวิชาการวิชาชีพแล้ว	 ควรต้องมี

คุณลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้น	เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม		ทั้ง

ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีภาวะผู้นำ	 รู้จักทำงาน	 ใช้

เทคโนโลยีเป็น	 และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 รวมทั้งเป็นผู้

ตามที่ดีในบางโอกาส	 คุณลักษณะดังกล่าว	 นอกจาก

ต้องอาศัยการพัฒนาด้านวิชาการวิชาชีพแล้ว	 ยังต้อง

อาศัยการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาที่จัดขึ้นอย่างเหมาะ

สมกับนักศึกษาและบริบทของสังคม	 ในลักษณะที่เน้น

นักศึกษาเป็นสำคัญ	 โดยอาศัยทั้งการบริหารจัดการ

ระบบ	 และคณาจารย์ที่มีความสามารถและเจตนารมณ์

มุ่งพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม	 ควบคู่กับการพัฒนา

วิชาการวิชาชีพอย่างมีดุลยภาพ	การบริหารงานกิจการ

นักศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักศึกษาทุก

ระดับความสามารถ	

เมื่อมุ่งเป้าหมายความยั่งยืนในการดำเนิน

กิจการของมหาวิทยาลัยเอกชนโดยเน้นกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน	 อย่างมี

คุณภาพ	 การบริหารงานกิจการนักศึกษาเชื่อมโยงกับ

การบริหารงานส่วนอื่น	 จึงสามารถจัดเป็นส่วนสำคัญ

เพื่อการนี้	 แนวทางพัฒนาจึงจำเป็นต้องกำหนด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ	อาศัยการบริหารจัดการ	คน	และ

ระบบ	 ควบคู่กัน	 (นันธวุฒิ	 ลีอมรสิริ,	 2552)	 เน้นการ

เปลี่ยนแปลงที่ระบบ	 โดยอาศัยคนเป็นตัวผลักดัน	 (จิร

ประภา	อัครบวร,	2552)	

หลักการและแนวทางพัฒนา 

ในการมุ่งพัฒนาสู่การบริหารจัดการเพื่อความ

ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน	 ผู้ เขียนได้ประเมิน						

จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และภาวะคุกคามของ

มหาวิทยาลัยเอกชน	 และฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ศึกษา

สภาพแวดล้อม	 สู่การกำหนดยุทธศาสตร์	 และการ

บริหารจัดการ	ดังภาพประกอบ	1	
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 การบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ภาพประกอบ 1	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสู่การกำหนดยุทธศาสตร์	 และวิธีบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เอกชน	

ทีม่า : ประยกุตจ์าก	 ปณัรส	 มาลากลุ	ณ	 อยธุยา.	 (2552).	 การวเิคราะหบ์รบิทในการบรหิารมหาวทิยาลยั. 

การอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 21. วันที่	17	กันยายน	2552.		

จากภาพประกอบ	1	การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลยัเอกชน	 เมือ่วเิคราะหโ์อกาส	 พบวา่	 ผูเ้รยีน 

นิยมการจบปริญญา	 รัฐสนับสนุนการจัดการศึกษา								

มีพันธมิตรร่วมผลิตบัณฑิต	 มีเครือข่ายชุมชน	 เมื่อ

วิเคราะห์ภัยคุกคาม	 พบว่า	 มีภาวะการแข่งขันสูง									

มีกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการ							

อุดมศึกษาควบคุม	 ส่วนการวิเคราะห์จุดแข็งของ

มหาวิทยาลัยเอกชน	 พบว่า	 สามารถปรับเปลี่ยนระบบ

การจัดการได้ง่ายและรวดเร็ว	 คณาจารย์และบุคลากร

มีความพร้อมในการสร้างหลักสูตร	และจัดการศึกษา	มี

แหล่งฝึกประสบการณ์ในชุมชน	 มีความคล่องตัวในการ

ส่งมอบนโยบาย	 นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์จุดอ่อนของ

มหาวทิยาลยัเอกชน	พบวา่	มกีารแขง่ขนักนัเอง	ลงทนุสงู 

กลุ่มผู้เรียนไม่มากพอ	 องค์ความรู้ในสถาบันไม่ครอบ	

คลุมทุกวิชาชีพ		

สำหรับการวิเคราะห์จุดแข็งของฝ่ายกิจการ	

นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน	 พบว่า	 มีความคล่องตัว	

และสามารถปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ	 สามารถ

สรรหาคณาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถด้าน

กิจกรรมนักศึกษาได้	 มีเครือข่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา		

มีแหล่งฝึกประสบการณ์กิจกรรมในชุมชน	 มีแนวโน้ม

การบริหารงานบูรณาการกับคณะและฝ่ายอื่น	 ๆ	

คณาจารย์และบุคลากรมักทราบถึงความจำเป็นที่ต้อง

ร่วมมือกันจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	

ส่วนการวิเคราะห์จุดอ่อนของฝ่ายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเอกชน	พบว่า	องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัด
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กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการพัฒนา	 ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้เพียงบางส่วน	 คือ	

มีนักศึกษาเพียงจำนวนน้อยที่รับการพัฒนาจากกิจกรรมอย่างรอบด้าน	อัตราการลาออกของคณาจารย์และบุคลากร

อยู่ในระดับมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ		

จากวเิคราะหข์า้งตน้	 ไดข้อ้สรปุ	 กำหนดยทุธศาสตรเ์พือ่ความยัง่ยนืของมหาวทิยาลยัเอกชน	 มุง่ประสทิธผิล 

การผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพิเศษแบบองค์รวม	 สู่การวิเคราะห์ความสามารถหรือสมรรถนะ	 (Capability)	 ที่

มหาวิทยาลัยเอกชนพึงมี	 การวางแผนงาน	 ต่อเนื่องด้วยการกำหนดโครงการ	 กิจกรรมรองรับ	 และหาแนวทาง

บริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป	ดังภาพประกอบ	2	

ภาพประกอบ 2		แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน	

ที่มา : ประยุกต์จาก	ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่.	(2552ข).	การประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัย.	การอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่นที่ 21. วันที่	12	ตุลาคม	2552.		
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 การบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน 

จากภาพประกอบ	2	เมือ่วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

และวิเคราะห์ตนเอง	 ทั้งมหาวิทยาลัยเอกชนและฝ่าย

กิจการนักศึกษาแล้ว	 กำหนดแผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อ

ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน	 ประกอบด้วย	 2	

ยุทธศาสตร์หลัก	 คือ	 1)	 ยุทธศาสตร์สร้างบัณฑิต

ลักษณะพิ เศษแบบองค์รวมด้วยกิจกรรม	 และ													

2)	 ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ	 มุ่ง

ประสิทธิผลการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะพิเศษแบบองค์

รวม	มีคุณธรรม	จริยธรรม	จิตบริการ	ความรับผิดชอบ	

ความรู้ดี	มีทักษะทางปัญญา	คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล	 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	

ทักษะการสื่อสาร	ใช้ภาษาได้ดี	ทั้งภาษาไทย	และภาษา

ต่างประเทศที่จำเป็น	 การใช้เทคโนโลยี	 และทักษะ

วิชาชีพ	 โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาความสามารถหรือ

สมรรถนะ	 เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	 และขยายผลสู่การ

กำหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสนองเป้าหมาย

และวิสัยทัศน์	 “จัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนของ

มหาวิทยาลัยเอกชน	อย่างมีคุณภาพ”		

สำหรับการศึกษาความสามารถหรือสมรรถนะ

ที่พึงมีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์	 พบว่า	 จะต้องมีความ

สามารถหรือสมรรถนะ	3	ระดับ	ทั้งระดับสังคม	ระดับ

มหาวิทยาลัย	 ระดับคณะ/หน่วยงาน	 ระดับคณาจารย์	

บุคลากร	 และผู้นำนักศึกษา	 จะต้องเตรียมความพร้อม	

คือ	 1)	 การสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐ	 2)	

การบริหารที่มีคุณภาพและบูรณาการข้ามฝ่ายหลายมิติ

แบบมีส่วนร่วม	 3)	 ความเข้มแข็งของคณาจารย์และ

บุคลากรกิจการนักศึกษา	ทั้งที่เกี่ยวกับวิชาการ	วิชาชีพ	

และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างหลาก

หลายและมีคุณภาพ	 4)	 ความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำนัก

ศึกษา/ศิษย์เก่า	 5)	 ความสามารถของผู้นำนักศึกษา	 6)	

การมีส่วนร่วมของคณาจารย์/บุคลากรในมหาวิทยาลัย	

และ	7)	ความร่วมมือระหว่างสถาบันเครือข่าย	

จากการศึกษาและพัฒนาความสามารถหรือ

สมรรถนะ(Capability)ที่พึงมีเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ดัง

กล่าว	 กำหนดแผนงาน	 โครงการและกิจกรรม	 ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้	

1)	 แผนงานส่งเสริมการบริหารแบบบูรณา

การ/มีส่วนร่วม	 จัดกิจกรรมระดมสมองการบริหารร่วม

กัน	 ส่งเสริมการบูรณาการวิชาการกับกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา	จัดกิจกรรมสัมมนาสร้างความร่วมมือระหว่าง

ฝ่ายกิจการนักศึกษากับคณะวิชา		

2)	 แผนงานพฒันาความสามารถ/เจตคต	ิ และ	

พันธะผูกพันของอาจารย์	 บุคลากร	 และอาจารย์ที่

ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา	 ในการร่วมกันจัดการศึกษาให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม	

ศึกษาแห่งชาติ	 พัฒนาระบบการแต่งตั้ง	 การสรรหาฯ	

จดัภาระงาน	 รกัษาบคุลากรอยา่งเหมาะสม	 จดัโครงการ 

/กิจกรรม	 จัดการความรู้/ความเสี่ยง	 กีฬา/สันทนาการ  

และอบรมเชิงปฏิบัติการ	 สอดคล้องกับวาระการพัฒนา

ของสังคม	

3)	 แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา	

โดยจัดโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำ	 และ

โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา		

4)	 แผนงานพัฒนาผู้นำนักศึกษา/นักศึกษา	

โดยจัดโครงการ/กิจกรรม	 สร้าง/พัฒนาผู้นำนักศึกษา	

โครงการ/กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ	 จิตบริการ/คุณ

ธรรมจริยธรรม	 และความรับผิดชอบเป็นหลัก	 นอก

เหนือจากกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปกติ		
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5)	 แผนงานควบคุมมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษา	 โดยจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ

บุคลากรทุกฝ่าย	 ทุกระดับ	 ในการร่วมพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา	 และจัดกิจกรรมติดตามการดำเนินงาน

คุณภาพการศึกษา	เชื่อมโยงเป้าหมาย	

6)	 แผนงานสร้างเครือข่ายสถานศึกษา	 โดย

จัดโครงการสัมมนาเครือข่าย	 โครงการ/กิจกรรมกีฬา/

สันทนาการเครือข่าย	 โครงการ/กิจกรรมทำประโยชน์

ตอบแทนสังคม	 (Corporate	Social	Responsibility	 :	

CSR)	 ร่วมกัน	 รวมถึงกิจกรรมขอรับการสนับสนุนการ

จัดการศึกษาจากภาครัฐ	

7)	 แผนงานเผยแพร่จุดแข็งและเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษา	 โดยจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่มี

คุณภาพ	 ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะพิเศษแบบองค์รวม	

จัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เอื้อโอกาสให้นักศึกษาได้

แสดงศักยภาพ	

ทั้งนี้	 แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถกำหนดดัชนี

ความสำเร็จให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรม	

ตามศักยภาพ	 โดยจะต้องมีดัชนีความสำเร็จที่สำคัญ	

คือ	 กระบวนการทำงานสู่เป้าหมายเดียวกันแบบมีส่วน

ร่วม	 พันธะผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัย	 ของคณาจารย์	

บุคลากร	 ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษา	 จำนวนนักศึกษา	

ที่ เข้าร่วมกิจกรรม	 ประเภทและจำนวนกิจกรรมที่						

นักศึกษาต้องเข้าร่วม	 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา	 พันธะผูกพันของศิษย์เก่า	

จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย	 บนพื้นฐานคุณภาพ	

นักศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	

บรูณาการกจิกรรมนกัศกึษากบัวชิาการ	 ซึง่มหาวทิยาลยั 

ควรมีการพัฒนา	 สนับสนุน	 ประเมิน	 ยกระดับ	 และ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง	

สู่ความสำเร็จที่กำหนดไว้ชัด	ในช่วงเวลาไม่เกิน	3	-5	ปี	

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	 การกำหนด

ยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิผลสำคัญ	 กำหนดความ

สามารถหรือสมรรถนะที่พึงมี	 และกระบวนการทำงาน

ที่วางแผนไว้	 จะต้องผลักดันสู่การปฏิบัติ	 ด้วยการ

บริหารจัดการแบบบูรณาการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย	 โดย

เฉพาะฝ่ายกิจการนักศึกษา	 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะพิเศษแบบองค์รวม	 สร้างความเชื่อมั่นใน

คุณภาพการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย	 เพื่อบรรลุ

เป้าหมายความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	แสดงได้ดังภาพ

ประกอบ	3	
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ภาพประกอบ 3	การประเมินสมรรถนะ	บูรณาการ	การบริหารกิจการนักศึกษา	 เพื่อเสริมความยั่งยืนของ

มหาวิทยาลัยเอกชน	

ที่มา	:	ประยุกต์จาก	ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่.	 (2552ข).การประเมินสมรรถนะของมหาวิทยาลัย.	การอบรม

หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย(นบม.) รุ่นที่ 21.	วันที่	 12	ตุลาคม	2552	และ	 [Bartol	 et	

al.	(2003).	and	Samson.	(2005).	Cited	in	Osman,	Peter.	(2008).	ManagementPrinciples	:	Online]		
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ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร 

จากภาพประกอบ	 3	 เมื่อวิเคราะห์บริบทใน

การบรหิารมหาวทิยาลยัเอกชน	 วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ภายใน/	 ภายนอก	 ตลาด	 ผู้รับบริการ	 คู่แข่ง	 ชุมชน	

กลุ่มผู้เสริมการผลิตบัณฑิต	 และตลาดแรงงาน	 (ปัณรส	

มาลากลุ	ณ	อยธุยา,	2552)	จงึกำหนดจดุยนื	(Position) 

ของมหาวิทยาลัยในการ	 “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ

พิเศษแบบองค์รวม”	แล้ววิเคราะห์	จุดแข็ง	(Strength)	

จุดอ่อน	 (Weakness)	 โอกาส	 (Opportunity)	 และ

ภาวะคุกคาม	 (Threat)	 (SWOT	 Analysis)	 สู่การ

กำหนดยุทธศาสตร์	 การประเมินปัจจัยการพัฒนา

มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ระบบคุณค่า	 /วิสัยทัศน์	 ความ

สามารถ	กระบวนการ	ทรพัยากร	และกำหนดโครงสรา้ง	

การดำเนินงาน	 บนพื้นฐานของความพอเหมาะพอดี	

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้	(ชาติชาย	ณ	เชียงใหม่,	

2552ข)	

เปา้หมายสำคญัในการบรหิาร	 อยูท่ีค่วามยัง่ยนื	

ของมหาวทิยาลยั	 โดยเฉพาะการบรหิารกจิการนกัศกึษา 

เพื่อเสริมการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 มีบทบาทหลักใน

การบริการและพัฒนานักศึกษา	 ในที่นี้ผู้เขียนให้ความ

สำคัญในเรื่องการพัฒนานักศึกษา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

คือ	 การพัฒนาภาวะผู้นำ	 จิตบริการ	 ความสามารถใน

การทำงานร่วมกัน	 และคุณธรรมจริยธรรม	 โดยเฉพาะ

ความรับผิดชอบ	แก่นักศึกษา		

ในการบริหารงานดังกล่าว	 ผู้บริหารพึงมีภาวะ

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง	 ประยุกต์สู่การบริหารกิจการนัก

ศึกษา	ประสานสัมพันธ์กับการบริหารฝ่ายอื่น	ๆ	บูรณา

การกับหน้าที่หลักทางการบริหารอีกชั้นหนึ่ง	 ใช้ในการ

บริหารทั้งบุคลากร	 งบประมาณ	 อาคารสถานที่	 วิชา

การและสารสนเทศเพื่อการจัดการกิจการนักศึกษา	 ให้

มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

(Bartol	et	al,	2003	and	Samson,	2005	Cited	 in	

Osman,	Peter,	2008	 :	Online)	ซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัย

การพัฒนามหาวิทยาลัย	อธิบายสู่การบริหารกิจการนัก

ศึกษาได้ดังต่อไปนี้	

1)		 การวางแผน	 ประกอบด้วย	 การกำหนด

จุดหมายการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมเพื่อเสริม

ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	 อย่างเท่าทันการปฏิรูป

การศึกษา	 เอื้อและสนองตอบการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต	ิ ประสานงาน 

กับคณะ	 และส่วนงานคุณภาพการศึกษา	 แล้วกำหนด

ภารกิจ	 มาตรฐาน	 และวางแผนและจัดลำดับขั้นตอน

การทำงาน	 เป็นการคิดการล่วงหน้า	 เตรียมการกระทำ

ต่าง	 ๆ	 อย่างมีทิศทาง	 กำหนดแนวทางการดำเนินงาน	

การใชท้รพัยากรและเงือ่นเวลาชว่ยใหง้านมปีระสทิธภิาพ 

และลดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า		

2)	 การจดัองคก์าร	เปน็การออกแบบโครงสรา้ง 

องค์การเพื่อให้การบริหารงานบรรลุจุดหมาย	 และแผน

เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 โดยจะต้องประสาน

ทรัพยากรต่าง	 ๆ	 ทั้งบุคคล	 วัตถุและสิ่งแวดล้อม	 และ

กระบวนการจัดการศึกษาของทั้งมหาวิทยาลัยเข้าด้วย

กัน	 รวมทั้งประสานความสามารถของแต่ละส่วนงาน	

ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เพื่อความสำเร็จในการ

พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	

	 3)	 การนำหรือการสั่งการ	 ผู้บริหารใช้ความ

พยายามที่จะมีอิทธิพลต่อคณาจารย์และบุคลากร	 ใน

การร่วมปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่าง

มีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

การจูงใจ	ภาวะผู้นำ	การติดต่อสื่อสาร	และการบริหาร

กลุ่มผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม	 เพื่อประสิทธิผลการ

ทำงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ		
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จากการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก	การบรหิาร 

จึงต้องปรับเปลี่ยน	 เน้นการมีคุณธรรมจริยธรรม	 ผู้นำ

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้องมีการจัดการใช้	

“การจัดการ”	 เป็นเครื่องมือ	 มีทักษะในการจัดการที่ดี	

สร้างเครือข่าย	 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 และสร้าง

ภาวะผู้นำแก่คณาจารย์และบุคลากร	 รวมทั้งต้อง

ออกแบบสภาวะการนำให้เหมาะกับงานแต่ละอย่าง	

เน้นการปรับเปลี่ยนเจตคติของคณาจารย์และบุคลากร

สู่ด้านบวก(ชาติชาย	ณ	 เชียงใหม่,	 2552ก)	 ในที่นี้จึงให้

ความสำคัญกับการ	 “นำ”	 ในลักษณะผู้นำการเปลี่ยน	

แปลง	 กล่าวคือ	 1)	 มีอิทธิพลอย่างเป็นอุดมการณ์แบบ

มีเหตุผลและเป็นกิจนิสัย	 สร้างความตระหนักถึงการ

ต้องมีมาตรฐานด้านคุณธรรม	 (Moral	 Standards)	 ให้

เกิดขึ้นในใจคณาจารย์และบุคลากร	 ประพฤติตนเป็น

ตัวอย่างที่ดี	 เสริมสร้างบรรยากาศของคุณธรรมใน

มหาวิทยาลัย	 แสดงความสามารถ	 ความมุ่งมั่นพัฒนา	

มีจริยธรรม	 ปฏิบัติตนให้เป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจ	 จน

คณาจารย์และบุคลากรรู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมงาน	 และร่วม

คิดร่วมปฎิบัติงานจนประสบความสำเร็จ	 2)	 สร้างแรง

บันดาลใจแก่คณาจารย์และบุคลากร	 ยกระดับความ

ต้องการของเขาสู่การมุ่งผลสำเร็จ	 สร้างแรงจูงใจให้

เกิดขึ้นภายในบุคคลเหล่านี้	 สร้างความท้าทายในงาน	

กระตุ้นสำนึกการทำงานเป็นทีม	 มุ่งปฏิบัติงานเพื่อ

ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ

ในงานนั้น	 3)	 กระตุ้นให้คณาจารย์และบุคลากรใช้

ปัญญาในการคิดแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ	สร้างสรรค์	และส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่	ๆ	และ	

4)	 มุ่งสัมพันธ์และเอาใจใส่คณาจารย์และบุคลากร

แต่ละคน	 ให้ความสำคัญแก่เขาเป็นรายบุคคลในการ

พัฒนาศักยภาพ	 ความก้าวหน้าในงาน	 ตามความหลาก

หลายของคณาจารย์และบุคลากร	 (Hoy,	 Wayne	 K.	

and	Miskel,	Cecil	G.	,	2005	:	397-399)		

4)	 การควบคุม	 เพื่อให้การปฏิบัติงานของ

มหาวิทยาลัยบรรลุผลตามจุดหมายที่กำหนดไว้	 มุ่งให้

เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติไปใน

ทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานการทำงานที่

กำหนด	วิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	ของมหาวิทยาลัยดัง

กล่าวแล้ว	 ตรวจสอบประเมิน	 ทั้งก่อนดำเนินการเพื่อ

ให้การเตรียมการเป็นไปตามนโยบาย	 และยุทธศาสตร์	

ที่วางไว้	 ตรวจสอบประเมินระหว่างดำเนินการติดตาม

ความก้าวหน้าของงานให้สำเร็จตามกำหนด	 และตรวจ

สอบประเมินหลังดำเนินการเพื่อทราบผลลัพธ์และผล

กระทบ	เพื่อใช้ในการตัดสินใจบริหารงาน		

นอกจากนี้	 การบริหารยุดใหม่	 ยังพึงยึดหลัก	

อิทธิบาทสี่	 คือ	 ฉันทะ	 วิริยะ	 จิตตะ	 วิมังสา	 ประกอบ

กับการมีจิตเป็นกุศล	จิตสาธารณะ	มีเมตตาธรรมสูง	ให้

โอกาสคณาจารย์และบุคลากร	มองหาจุดดี	นำจุดดีของ

แต่ละคนมาใช้	 ให้เขาได้ทุ่มเทศักยภาพทำงานจนสำเร็จ	

และสร้างคนรุ่นใหม่ไว้พร้อมรับงานข้างหน้าในเวลา

เดียวกัน(จีรเดช	อู่สวัสดิ์,	2552)	

ขอ้ควรคำนงึในการจดักจิกรรมพฒันานกัศกึษา 

ดังกล่าว	 ซึ่งเสมือนมีอยู่แล้วทั่วไปในมหาวิทยาลัย

เอกชนต่าง	 ๆ	 สำหรับมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมี

ประสบการณ์เรื่องนี้มานาน	 สามารถเน้นการเตรียม

สมรรถนะของมหาวิทยาลัยที่กล่าวแล้วเพิ่มขึ้น	 และ

ดำเนนิการตอ่เนือ่งเปน็ปกต	ิ สว่นมหาวทิยาลยัขนาดเลก็ 

อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาความรู้	ทักษะ	และเจตคติ

ของคณาจารย์และบุคลากร	 รวมทั้งผู้นำนักศึกษา	 เพื่อ

เป็นทีมงานดำเนินการ	 จึงจะสามารถจัดกระบวนการ

พัฒนานักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล	 ซึ่งในสภาพจริง	
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การพัฒนานักศึ กษาด้ วยกระบวนการกิ จกรรม	

มหาวิทยาลัยทั่วไปมักจัดให้ได้เฉพาะนักศึกษาเพียง	

ส่วนน้อย	 เพื่อการรายงานการบรรลุตามภารกิจของ

ส่วนงาน	ทั้งที่มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

เปน็หลกั	 เพราะเปน็การจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบกจิกรรม 

ที่สามารถพัฒนานักศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม	 นอก

เหนือจากการพัฒนานักศึกษาในชั้นเรียน	 ซึ่งควรมุ่ง

พัฒนานักศึกษาส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัย	 เพื่อสร้าง

บณัฑติแบบองคร์วมควบคูก่บัการพฒันาวชิาการวชิาชพี 

ในที่นี้ผู้เขียนจึงกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเสริม

ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน	2	ยุทธศาสตร์ข้าง

ต้น	 และนำเสนอการพัฒนานักศึกษา	 ทั้งพัฒนาภาวะ

ผู้นำ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 จิตอาสา	 ความรับผิดชอบ	

กระบวนการทำงาน	การสื่อสาร	และการมีสัมพันธ์อันดี

กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนองยุทธศาสตร์สร้างบัณฑิต

ลักษณะพิเศษแบบองค์รวมด้วยกิจกรรมเป็นสำคัญ	

อย่างมีคุณภาพ	

จากประสบการณก์ารบรหิารฝา่ยกจิการนกัศกึษา 

ของผู้เขียน	พบว่า	การพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียน

รู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม	 เรียนรู้กระบวนการทำงาน

เป็นทีม	 ฝึกการวางแผนการทำงาน	 การสื่อสารที่ดี		

การตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 การสร้างสัมพันธภาพกับ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	 การเสียสละช่วยเหลือกันและกัน		

ฝึกการบริหารเวลา	ฝึกความอดทนต่อความยากลำบาก

ทีป่ระมวลไวใ้นกจิกรรม	รวมทัง้ฝกึความมวีนิยั	การเคารพ 

ซึ่งกันละกัน	 ฝึกการเป็นผู้นำที่ดี	 และฝึกการเป็นผู้					

ร่วมงานและการเป็นผู้ตามที่ดีในบางโอกาส	 รวมทั้ง

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน	 มีหลักการสำคัญ	

คอื	จะตอ้งอาศยัการวางแผนการดำเนนิงานของอาจารย	์

ที่เกี่ยวข้อง	 ในการจัดการการเข้าร่วมกิจกรรมของ						

นักศึกษาอย่างจริงจัง	 ในลักษณะให้นักศึกษามีส่วนร่วม

ในทุกขั้นตอนดำเนินกิจกรรม	 จนรู้สึกเป็นเจ้าของการ

ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการนั้น	 ๆ	 เกิดพันธะผูกพันที่

จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ	 และ

สนุกกับกิจกรรม	 ซึ่งนอกจากกิจกรรมจากส่วนกลาง

ของมหาวิทยาลัยแล้ว	 คณะวิชายังสามารถจัดกิจกรรม

ตามวาระ	 และความตอ้งการหรอืความสนใจของนกัศกึษา 

เพื่อพัฒนานักศึกษาในลักษณะเดียวกันได้	 การส่งเสริม

ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	 หรือชมรมที่สนใจ	 หรือที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่ศึกษา	 จัดกิจกรรมเสริมหรือ

บูรณาการกับวิชาชีพ	 จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้	 และ

พัฒนาตนเองไปหลายด้านพร้อม	 ๆ	 กัน	 ในแบบการ

จดัการศกึษาทีเ่นน้กจิกรรม	และเนน้นกัศกึษาเปน็สำคญั 

การมุ่ งพัฒนานั กศึ กษา ให้ มี คุณลั กษณะ								

ดังกล่าว	 มีหลักปฏิบัติสำคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ							

การพัฒนาแกนนำนักศึกษาให้เข้มแข็ง	 จำนวนหนึ่ง	

มาก	น้อย	ขึ้นกับศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย	และ

ควรเป็นสัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา	 เนื่องจากผู้นำ						

นักศึกษามีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเพื่อน	

นักศึกษา	 โดยเฉพาะนักศึกษารุ่นน้อง	 กล่าวคือ	 เมื่อ					

รุ่นพี่ที่ เป็นแกนนำนักศึกษาสามารถคิดสร้างสรรค์

กิจกรรม	 ควบคุม	 และชักจูงกลุ่มนักศึกษาให้เข้าร่วม

กิจกรรม	 จะส่งผลให้กลุ่มนักศึกษา	 เกิดความสนุกและ

ผูกพันกับกิจกรรม	 และแพร่ขยายสู่นักศึกษากลุ่มใหญ่

ได้อย่างกว้างขวาง	 ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวพึงอยู่

ภายใต้การสนับสนุน	 ดูแล	 รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ	

จากคณาจารย์และบุคลากร	 แบบต่อเนื่องอย่างมีศิลปะ	

โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้	 และมีอิสระในการคิด	

และดำเนินกิจกรรมด้วยกลุ่มนักศึกษาเอง	 เพื่อให้เกิด

การพัฒนานักศึกษาอย่างแท้จริง		
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 การบริหารกิจการนักศึกษาเพื่อเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ในระยะเริ่มดำเนินการพัฒนานักศึกษา	 จำเป็น

ต้องอาศัยคณาจารย์ทั้งจากคณะวิชาและจากคณาจารย์

และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ในการพัฒนาผู้นำ	

นักศึกษา	 จัดกิจกรรมหลากหลายที่มีสาระเพื่อพัฒนา

ทกัษะการใชช้วีติรว่มกบัเพือ่น	 จดักจิกรรมรว่มกบัชมุชน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย	

ทั้งประเพณีตามเทศกาลต่าง	 ๆ	 ได้สัมผัสและซึมซับ

ความละเอียดอ่อน	 งดงาม	 ของวิถีชีวิตในสังคมไทย	

โดยเฉพาะในชนบท	 ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่มีคุณค่ายิ่ง	

กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษามีความรัก	และรู้จักปรับ

ตัวให้กลมกลืนและมีคุณค่าต่อคนในสังคมในภาพกว้าง	

เป็นพื้นฐานในการคิดและปฏิบัติสร้างสรรค์	 และดูแล

รกัษาสงัคมในอนาคต	 อกีทัง้ยงัเปน็การสนบัสนนุภารกจิ 

ของมหาวิทยาลัยในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	

และช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง	

อนึ่ง	 มหาวิทยาลัยพึงทบทวนแนวทางพัฒนา

นักศึกษา	 นอกจากดำเนินงานให้สอดคล้องเกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนใน					

การจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนา	 ทั้งด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	 ด้านความรู้	 ด้านทักษะทางปัญญา	 การคิด

วิเคราะห์	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ	 การสื่อสารที่ดี	 และการใช้เทคโนโลยี

แล้ว	 ยังควรรสนองตอบความต้องการของสังคมและ

บ้านเมืองในแต่ละช่วงเวลา	ที่ประมวลไว้ในนโยบายของ

กระทรวง	 ศึกษาธิการ	 สู่สำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา	 ซึ่ง	ณ	ช่วงเวลานี้	 คือ	 การดำเนินงานตาม

นโยบาย	3D	ได้แก่	การส่งเสริมประชาธิปไตย	(Demo	

cracy)	 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย	

(Decency)	 และการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด	

(Drug	-	Free)		

การจดักจิกรรมทีห่ลากหลายจะชว่ยใหน้กัศกึษา 

มีพัฒนาการความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบองค์รวม	 คือ	

พัฒนาการทั้งทางกาย	 สังคม	 จิตสังคม	 และปัญญา	

รวมทั้ งได้พัฒนาทางอารมณ์	 ซึ่ ง เป็นเรื่องสำคัญ								

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มัก	“ติด”	กิจกรรม	

เพราะกิจกรรมให้ประสบการณ์หลากหลาย	 และมักมี

ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย	 รักเพื่อน	 รักรุ่นพี่	 รุ่นน้อง	

รักอาจารย์	 และรักที่จะเข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย	

น่าจะเป็นแนวทางในการลดอัตราการลาออกกลางคัน

ของนักศึกษา	 อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการ		

โน้มน้าวหรือชี้นำให้นักเรียนรุ่นน้องเข้ามาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย	 ที่สำคัญ	 คือ	 กลุ่มผู้นำนักศึกษาจะเป็น

พลังสำคัญในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้

อย่างทรงพลัง	และกลมกลืนกับหมู่นักศึกษา		

ความสำ เร็ จของการจั ดการศึ กษาของ

มหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย	 ต้องอาศัยการผลักดัน

ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ	 อาศัยการบริหารจัดการ							

ทั้งฝ่ายกิจการนักศึกษา	 ประสานหรือบูรณาการกับ	

ฝ่ายอื่น	 ๆ	 โดยเฉพาะฝ่ายวิชาการ	 ฝ่ายวิจัย	 ฝ่ายแผน

และพัฒนา	และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน		

บทสรุป 

การที่มหาวิทยาลัยเอกชนมีค่านิยมคุณภาพ

และความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย	 สู่การจัดการศึกษาที่

เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะพิเศษแบบองค์

รวม	 ต้องอาศัยการตัดสินใจดำเนินการ	 ระดมสรรพ

กำลังจากทุกส่วนทุกฝ่ายสู่การเตรียมความสามารถ

หรือสมรรถนะรองรับยุทธศาสตร์	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

จะต้องมีการบริหารจัดการ	พัฒนาการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษาระหว่างเรียนให้มีทั้งปริมาณ	 และคุณภาพเพิ่ม
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ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 อีกทั้งสนับสนุนการจัดการ

ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 จาก

การวิเคราะห์ระบบให้ทราบชัดถึง	จุดแข็ง	จุดอ่อน	ของ

มหาวทิยาลยั	 ประกอบกบัวเิคราะห	์ โอกาสและอปุสรรค 

การพฒันา	 สูก่ารกำหนดแนวทางดำเนนิงาน	 บนพืน้ฐาน 

การมีส่วนร่วม	 วางรากฐานการดำเนินงานที่เข้มแข็ง	
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โดยการนับลูกดิ้นต่อการลดการตายของทารกก่อนระยะคลอด
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์โดยการนับลูกดิ้น ต่อการลดการตายของทารกก่อนระยะคลอด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 

บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค	์ เพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ	์ ในการ

ดูแลตนเอง	 โดยการนับ	 และบันทึกลูกดิ้น	 ในหญิงตั้งครรภ์ที่คลอด	 โรงพยาบาลค่าย

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	 จงัหวดัพษิณโุลก	 ปงีบประมาณ	 2549-2552	 ผลการมสีว่น

รว่มของหญงิตัง้ครรภใ์นการดแูลตนเอง	 โดยการนบั	 และบนัทกึลกูดิน้ของหญงิตัง้ครรภ	์

พบวา่	 การแนะนำและบนัทกึการนบัลกูดิน้	 ของหญงิตัง้ครรภใ์นป	ี 2552	 โดยวธิกีารนบั

เดก็ดิน้ใหค้รบ	10	ครัง้	ตัง้แตอ่ายคุรรภ	์30	สปัดาห	์ตัง้แตเ่วลา	8.00-12.00	น.	(เทคนคิ

ของ	Baskette	&	Liston	หรอื	Modified	Cardiff	Count)	เมือ่พบวา่ลกูดิน้นอ้ย	ใชก้าร

ตรวจสอบ	 โดยวธิ	ี Nonstress	 test	 เพือ่วางแผนการรกัษาทีเ่หมาะสม	 พบวา่	 การตาย

ทารกในครรภล์ดลง	 จากอตัรา	 7.7,	 5.8	 และ	 8.1	 ตอ่	 1,000	 การคลอดทัง้หมด	 ในป	ี

2549,	2550	และ	2551	เปน็	3.9	ตอ่	1,000	ของการคลอดทัง้หมด	ในป	ี2543	ขอ้เสนอ

แนะจากการศกึษาครัง้นี	้หญงิตัง้ครรภท์กุคนควรทีจ่ะนบั	และบนัทกึลกูดิน้	ซึง่เปน็วธิหีนึง่	

ทีจ่ะลดการตายของทารกกอ่นระยะคลอดลง		

 คำสำคญั  1.	การดแูลตนเอง		2.	หญงิตัง้ครรภ	์	3.	การนบัลกูดิน้		4.	ปรกิำเนดิ

Abstract

 The	objective	of	this	study	was	to	evaluate	the	effects	of	pregnant	women’s	
participation	in	fetal	movement	count	and	record	on	antepartum	fetal	death	
at	Fort	somdet	Phranaresuan	maharat	Hospital	 .	 in	 the	Fiscal	year	2006	-	
2009.	Pregnant	women	who	attended	antenatal	 care	 at	Lamphun	hospital	
were	advised	to	record	the	fetal	movement	counts	by	using	the	Baskette	&	
Liston	 or	Modified	Cardiff	 Count	 the	 fetal	movement	 to	 ten	 times	 during	

8:00-12:00	 am.	 If	 the	 fetal	 movement	 decreased,	 the	 nonstress	 test	 as	 a	
confirmatory	test	would	be	performed.	The	further	treatment,	then,	would	be	
planned	accordingly.	It	was	found	that	the	antepartum	fetal	death	rate	was	
reduced	from	7.7,	5.8	and	8.1	per	thousand	births	in	Fiscal	2006,	2007	and	
2008	respectively	 to	3.9	per	 thousand	total	births	 in	2009.	 It	 is	suggested	
that	 all	 pregnant	 count	 and	 record	 the	 fetal	movement	 count	 in	 order	 to	
reduce	the	antepartum	fetal	death.		

 KEYWORDS		1.	Participation		2.	Pregnant	Women	3.	Fetal	movement	count		
	 							4.	Perinatal 
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บทนำ

เป้าหมายสำคัญของการให้บริการอนามัย

มารดา	และทารก	ได้แก่	การลดอัตราตาย	และทุพพล

ภาพของมารดา	และทารก	สุขภาพของประชากร	 เป็น

สิ่งสำคัญประการหนึ่ง	 ที่ใช้เป็นข้อบ่งชี้	 ให้ทราบถึง

คุณภาพของประชากร	 อันเป็นเป้าหมายสำคัญในการ

พัฒนาประเทศ	 องค์การอนามัยโลก	 และประเทศต่างๆ	

ทั่วโลกยอมรับว่า	 อัตราตายของทารกปริกำเนิดนั้น	

สามารถนำมาใช้เป็นดัชนี	 ที่แสดงถึงประสิทธิภาพ	 ใน

การดูแลทางด้านสูติกรรม	 และทารกแรกเกิด	 ระดับ

สุขภาพอนามัยของประชากร	 และยังรวมไปถึงความ

ก้าวหน้า	 ทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย	 การตาย

ของทารกปริกำเนิด	 ถือเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ	

เนื่องจากในการตั้งครรภ์	 จนกว่าจะคลอด	 ต้องเสียค่า

ใช้จ่าย	ได้แก่	ค่ายา	ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ	ค่าอาหาร	

ค่ายานพาหนะ	และอาจจะต้องหยุดงาน	หรือทำงานได้

น้อยลง	 ทำให้สูญเสียรายได้ไปบางส่วน	 แต่ผลที่ได้กลับ

ต้อง	มาคลอดทารกที่ไม่มีชีวิต	อันเป็นการสูญเสียทารก

ในระยะสุดท้าย	 ของการตั้งครรภ์	 หรือหลังคลอดใหม่ๆ

ซึ่งเป็นการสูญเสียที่มีผลหลังคลอดใหม่ๆเป็นการสูญ

เสียที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่ไม่สามารถประเมินได้	 ทั้ง

กับตัวมารดาเอง	 ครอบครัวตลอดจนผู้ให้บริการทาง

ด้านสูติกรรมอัตราตายทารกปริกำเนิดในประเทศไทย	

จากการศึกษาในปี	2522	-	2533	พบว่า	ร้อยละ	42.28	

ของการตายทารกปริกำเนิด	จากการตายเปื่อยยุ่ย	จาก

ข้อมูลของกรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 พบว่า	

สาเหตุการตายของทารกอันดับ	 1	 เกิดจากการตาย

เปื่อยยุ่ย	 (ร้อยละ	 29,	 28.4	 ในปี	 2537,	 2538)	 ในปี	

2539,	2540	สาเหตกุารตายปรกิำเนดิมกีารเปลีย่นแปลง 

โดยการตายเปื่อยยุ่ย	 เป็นสาเหตุการตายลำดับที่สอง	

รองจากสาเหตุเฉพาะ	แต่ยังคงมีอัตราร้อยละ	22.5,	25	

ในปี	2541,	2542	สาเหตุการตายทารกปริกำเนิดอันดับ	

1	 กลับเป็นการตายเปื่อยยุ่ยอีก	 โดยมีอัตราร้อยละ	

31.8,	37.5	ตามลำดับ	จากการศึกษาการตายทารกปริ

กำเนิด	 ในโรงพยาบาลในกรุงเทพ	 และโรงเรียนแพทย์

ในต่างจังหวัด	พบว่า	สาเหตุการตายอันดับ	1	เกิดจาก

การตายเปื่อยยุ่ย	(ร้อยละ	15.9-28.9)		

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตายปริ

กำเนิด	จังหวัดพิษณุโลก	ในปี	2538-2542	พบว่า	ร้อย

ละ	 40	 ของการตายทารก	 เกิดจากการตายเปื่อยยุ่ย	

ดังนั้น	การหาแนวทางเพื่อลดปัญหานี้	จึงมีความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่ง	 การหาแนวทางในการลดการตายปริ

กำเนิด	 จากการตายเปื่อยยุ่ย	 พบว่า	 เกือบทั้งหมดให้

ประวัติเด็กดิ้นน้อยลง	 และได้ทำการตรวจสุขภาพทารก

ด้วย	 NSTหรือCSTพบว่า	 ทารกอยู่ในภาวะ	 distress	

และสามารถทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์และทารกรอด

ชีวิต	 ซึ่งบ่งชี้ว่าการตายทารกในครรภ์ไม่น้อยสามารถ

ป้องกันได้	 ถ้าเห็นความสำคัญของจำนวนครั้งของเด็ก

ดิ้น	

วัตถุประสงค์ 

เพื่อประเมินผลของการมีส่วนร่วม	 ในการดูแล

ตนเองของหญิงตั้งครรภ์	 โดยการนับลูกดิ้น	 ต่อการลด

การตายของทารก	 ก่อนระยะคลอด	 โรงพยาบาล						

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 จังหวัดพิษณุโลก	

ปีงบประมาณ	2549-2552		

ประโยชน์ที่ได้รับ 

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรที่จะนับ	 และบันทึก	

ลูกดิ้น	 ซึ่งเป็นวิธีหนึ่ง	 ที่จะลดการตายของทารกก่อน

ระยะคลอดลง		
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ขอบเขตการวิจัย

การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาเฉพาะหญงิตัง้ครรภ์	 ทีม่าฝากครรภโ์รงพยาบาลคา่ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช	

จังหวัดพิษณุโลก	เท่านั้น	

วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ไขปัญหา	 ภาวะขาดออกซิเจน	 ในทารกแรกเกิด	 โดยศึกษาไป					

ข้างหน้า	ระหว่างปีงบประมาณ	2549	-	2552	โดยมีเอกสาร โครงการ	และเอกสารการบันทึกลูกดิ้น	ติดในสมุดฝาก

ครรภ์	ในปีงบประมาณ	2552		

Intervention

การแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์นับ	และบันทึกการนับลูกดิ้น	 ในปีงบประมาณ	2552	 โดยใช้วิธีการนับเด็กดิ้นให้

ครบ	 10	 ครั้ง	 ตั้งแต่อายุครรภ์	 30	 สัปดาห์	 ตั้งแต่เวลา	 8.00-12.00	 น.	 (เทคนิคของ	 Baskett	 &	 Liston	 หรือ	

Modified	Cadiff	Count)	 7-8	หากเด็กดิ้นน้อย	หรอืไมค่รบ	10	ครัง้	ตอ้งมาพบแพทย	์ เพือ่ตรวจสขุภาพ	ทารกใน

ครรภ์	โดยวิธี	Nonstress	Test		

ผลการศึกษา

เมื่อเริ่มต้นโครงการ	 ได้มีการประเมินความรู้	 ผู้รับบริการงานอนามัยแม่และเด็ก	 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช	จังหวัดพิษณุโลก	พบว่า	ผู้รับบริการนับลูกดิ้นถูกวิธี	ร้อยละ	75	ทราบถึงประโยชน์ของการนับ

ลูกดิ้น	ทราบว่าเมื่อลูกดิ้นน้อย	จะต้องมาพบแพทย์	เห็นด้วยกับโครงการนับลูกดิ้น	และยินดีเข้าร่วมโครงการร้อยละ	

100	 จากข้อมูลพบว่า	 เจ้าหน้าที่ในคลินิกฝากครรภ์	 มีความตื่นตัว	 และใส่ใจในการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์	 โดย

การตรวจ	Nonstress	 Test	 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่จำนวนการคลอดลดลง	หญิงตั้งครรภ์ที่มีความรู้สึกว่าลูกดิ้น

น้อยลง	ได้รับการตรวจ	Nonstress	Test	ทุกราย	นอกจากนั้น	 ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง	 เช่น	ทารกเจริญ

เติบโตช้าในครรภ์	ก็จะได้รับ	การตรวจ	Nonstress	Test	มากขึ้น		

ตารางที่ 1 แสดงการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ในปี 2549 - 2552 

การตรวจ 2549 2550 2551 2552

Nonstress	Test	 181	ครั้ง	 227	ครั้ง	 241	ครั้ง	 264	ครั้ง	

จำนวนการคลอดทั้งหมด	 2,057	 1,878	 1,596	 1,531	

ที่มา :	 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จังหวัดพิษณุโลก	 ในปี	2549	-	2552ารตรวจสุขภาพ

ทารกในครรภ์	ในปี	2	
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อำนวยพร  สุนทรสมัย, ฟ้าวริณยา  สูงขาว, 

ตารางที่ 2 
แสดงสาเหตุ และอัตราการตายทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลค่าย 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลกปี 2549-2552 

 	

2549



อัตรา : 

1000

2550



อัตรา : 

1000

2551



อัตรา : 

1000

2552



อัตรา : 

1000

DFU	 16 7.77	 11 5.85	 13 8.14	 6 3.92	

NND	day	0-7	 23	 11.18	 7 3.72	 11 6.89	 10	 6.53	

Birth	asphyxia	 4 1.9	 1 0.5	 1 0.6	 -	 -	

Congenital	

anomaly	 3 1.4	 2	 1.1	 5 3.1	 5 3.3	

Prematunity	 6 2.9	 2	 1.1	 3 1.8	 2	 1.3	

Specific	Cause	 10	 4.8	 2	 1.1	 2	 1.2	 3 1.9	

-	HydropFetalis	 8 3.9	 2	 1.1	 2	 1.25	 2	 1.3	

-	Pneumonia	 1 0.4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

-	Others	 1 0.4	 -	 -	 -	 -	 1 -	

Totals	 39 18.9	 18 9.6	 24	 15.1	 16 10.4	

Total	Delivery	 2,057	  	 1,878	  	 1,596	  	 1,531	  	

ที่มา : โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จังหวัดพิษณุโลกงในปี	2549	-	2552	

กราฟ

แสดง 

อัตราและสาเหตุการตายทารกปริกำเนิด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช จังหวัดพิษณุโลก ปี 2549-2552 

ที่มา : โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จังหวัดพิษณุโลกงในปี	2549	-	2552	
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ข้อเสนอแนะ

การตายคลอด	 (Fetal	 death)	 อาจแบ่งออก

ได้เป็น	 2	 ช่วง	 คือ	 ก่อนระยะคลอด	 และระยะคลอด	

การตายก่อนระยะคลอดนั้น	 เป็นครึ่งหนึ่งของการตาย

ทารกปริกำเนิดทั้งหมด	 มีการศึกษาในอเมริกา	 พบว่า	

ในประชากรที่ไม่ได้รับ	 การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์	

(monitor)	มีอัตราตายก่อนระยะคลอด	ประมาณ	8	ต่อ	

1,000	 มีรายงานที่ศึกษาการตาย	 ก่อนระยะคลอดแบ่ง

ออกได้เป็น	4	กลุ่มหลัก	คือ	1.	กลุ่มที่เกิดจาก	chronic	

asphyxia	 ประมาณร้อยละ	 30	 2.	 กลุ่มที่เกิดจาก

มารดาที่มีภาวะแทรกซ้อน	 เช่นความดันโลหิตสูงครรภ์

เป็นพิษ	รกลอกตัวก่อนกำหนดร้อยละ	25.3	กลุ่มที่เกิด

จากความพิการแต่กำเนิด	ร้อยละ	20.4	กลุ่มที่เกิดจาก

ไม่ทราบสาเหตุ	 ร้อยละ	 25	 การเคลื่อนไหวของทารก	

เป็นสัญญาณบอกว่า	 ทารกอยู่ในภาวะปกติ	 แข็งแรง	

ถ้ามีภาวะเครียด	 ทารกจะเคลื่อนไหวน้อยลงก่อน	 หรือ

หยุดไป	 โดยที่หัวใจทารกยังคงเต้นอยู่	 เชื่อว่าการที่

ทารกเคลื่อนไหวลดลง	 เกิดจากการกดระบบประสาท	

หรืออาจเป็นเพราะร่างกายต้องการลด	 การใช้พลังงาน	

และออกซิเจน	 เพื่อสงวนไว้อวัยวะที่สำคัญ	 เช่น	 สมอง	

และหัวใจเป็นต้น	 ธรรมชาติของทารกที่อยู่ในภาวะ

เครียด	 มักมีการเคลื่อนไหวลดลง	 ก่อนที่จะเสียชีวิต	

หัวใจจะไม่หยุดเต้นโดยฉับพลัน	 การที่ทารกดิ้นน้อยลง	

จนกระทั่งหยุดดิ้นไปนานกว่า	 12	 ชั่วโมง	 และยังคงฟัง

เสียงหัวใจทารกได	้ เรียกว่า	 Movements	 Alarm	

Signals	 (MAS)	 หรือสัญญาณอันตรายที่ทารก	

พยายามบอกเตือนมารดาว่า	 กำลังตกอยู่ภาวะคับขัน	

อาจจะเสียชีวิตได้	 ถ้าให้การช่วยเหลือไม่ทัน	 ประมาณ

ครึ่งหนึ่งของทารก	 ที่เสียชีวิตในครรภ์	 เกิดขึ้นในครรภ์	

กลุ่มมารดาที่มีอัตราเสี่ยงต่ำ	 ซึ่งหมายถึงกลุ่มมารดา

ปกติ	 ซึ่งไม่มีโรค	 ที่เป็นปัจจัยเสี่ยง	 เช่น	 เบาหวาน	

ความดันเลือดสูง	เป็นต้น	กลุ่มมารดานี้มักจะไม่ได้ตรวจ

สุขภาพทารก	 ในครรภ์	 เพราะไม่มีข้อบ่งชี้ดังนั้นจึง

จำเป็นต้องมีวิธีการที่จะให้มารดามีส่วนร่วมในการดูแล

ทารกในครรภ์เอง	 ในช่วงที่แม่ไม่ได้รับการตรวจจาก

แพทย์ตามนัดซึ่งได้แก่	 การนับ	 หรือบันทึกทารกดิ้นใน

ครรภ์	วิธีนี้สามารถปฏิบัติได้ในมารดาทุกราย	ไม่ว่าจะมี

ปัจจัยเสี่ยง	 หรือไม่ก็ตาม	 Moore	 และคณะ	 ได้ศึกษา

สตรีตั้งครรภ์	ที่ทารกเสียชีวิตในครรภ์	พบว่า	ประมาณ

ครึ่งหนึ่งบอกว่า	ทารกดิ้นน้อยลง	หรือไม่ดิ้นมาก่อน	10	

สาเหตุ	 การตายทารกปริกำเนิด	 ที่สูงของโรงพยาบาล

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 จังหวัดพิษณุโลก	 มา

จากทารกไร้ชีพ	 โดยไม่ทราบสาเหตุ	 ทารกที่คลอดส่วน

มาก	เป็นทารกตายเปื่อยยุ่ย	จากการศึกษาปัจจัยที่มีผล	

ต่อการตายปริกำเนิด	 ในจังหวัดพิษณุโลก	 พบว่า	 ร้อย

ละ	 32.7	 มาโรงพยาบาลด้วยอาการเด็กไม่ดิ้น	 ร้อยละ	

10.3	 มาโรงพยาบาลด้วยอาการเด็กดิ้นน้อย	 เมื่อซัก

ประวัติมารดา	พบว่า	มีประวัติลูกดิ้นน้อยลง	หรือทารก

ไม่ดิ้น	 แนวทางในการดูแลปัญหานี้	 เริ่มที่การฝากครรภ์

ที่มีคุณภาพ	 การนับ	 และบันทึกลูกดิ้น	 ทารกในครรภ์	

ทุกราย	 เมื่ออายุครรภ์	 30	 สัปดาห์	 โดยแนะนำให้นับ	

ลูกดิ้น	 ในช่วงเวลา	8.00	 -	 12.00	น.	 โดยให้นับลูกดิ้น

ให้ครบ	 10	 ครั้ง	 หากทารกดิ้นไม่ครบ	 10	 ครั้งหรือ

ทารกดิ้นน้อยลง	 แนะนำให้มาพบแพทย์	 เพื่อตรวจ

สุขภาพทารกในครรภ์(NST)	 มีบทบาทสำคัญในการลด

ทารกเกิดไร้ชีพ	 โดยไม่ทราบสาเหตุลงได้	 ในปี	 2543						

มีความร่วมมือระหว่าง	 โรงพยาบาลชุมชน	 และ							

โรงพยาบาลจังหวัด	 ส่งเสริมให้มีการแนะนำการนับ					

ลูกดิ้น	 และมีการส่งต่อทารกที่ดิ้นน้อย	 มารับการตรวจ	

NST	 ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	
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จังหวัดพิษณุโลก	 การสร้างการมีส่วนร่วมของหญิงตั้ง

ครรภ์	 ในการดูแลตนเอง	 โดยการนับ	และบันทึกลูกดิ้น

เมื่อพบว่า	 ลูกดิ้นน้อย	 ใช้การตรวจสอบโดยวิธี	

Nonstress	 test	พบว่า	 การตายทารกในครรภ์ของโรง

พยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 จังหวัด

พิษณุโลก	ลดลง	จากอัตรา	8.1	ต่อ	1,000	ในปี	2551	

เป็น	 3.9	 ต่อ	 1,000	 ในปี	 2552	 การคลอดสอดคล้อง

กับการศึกษาของ	 Freeman	 11	 พบว่า	 ถ้าใช้	 NST	

เป็น	 Primary	 surveillance	 พบว่า	 อัตราตายก่อน

ระยะคลอด	เท่ากับ	3.2/1,000	จากรายงานการตายใน

ครรภ์	 ของทารกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่					

พบว่า	เกือบทั้งหมดให้ประวัติเด็กดิ้นน้อยลง	นำมาก่อน

และหยุดดิ้นไปในที่สุด	 มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ให้ประวัติ

หยุดดิ้นหรือดิ้นน้อยลง	 และได้ทำการตรวจสุขภาพ

ทารกด้วย	 NST	 หรือ	 CST	 พบว่า	 ทารกอยู่ในภาวะ	

distress	 และสามารถทำให้สิ้นสุด	 การตั้งครรภ์	 และ

ทารกรอดชีวิต	 ซึ่งบ่งชี้ว่า มีการตายทารกในครรภ์ 

ไม่น้อย สามารถป้องกันได้ ถ้าเห็นความสำคัญของ

จำนวนครั้งของเด็กดิ้น ผลของการนับเด็กดิ้น ต่อ

ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ หลายการศึกษาได้สนับสนุนว่า 

การนับเด็กดิ้นช่วยป้องกันการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ 

ได้จำนวนมาก  

จากการศึกษาผลของการนับเด็กดิ้นของทารก

ในครรภข์องโรงพยาบาลคา่ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

จังหวัดพิษณุโลก	 พบว่า	 การนับเด็กดิ้นด้วยวิธี	 การนับ

เด็กดิ้นให้ครบ	10	ครั้ง	ตั้งแต่	8.00-12.00	น.	(เทคนิค

ของ	 Baskette	 &	 Liston	 หรือ	 Modified	 Cardiff	

Count)	 พบวา่	 ชว่ยปอ้งกนัการตายทารกในครรภล์งได ้

ประมาณร้อยละ	 50	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	

Moore	 และ	 Piacquadio	 ซึ่งได้ศึกษา	 การนับเด็กดิ้น

จากความรู้สึกของมารดา	 ซึ่งได้รับการสอนให้นับครบ	

10	 ครั้ง	 ตั้งแต่ช่วง	 19.00-23.00	 น.	 ช่วงเวลาเฉลี่ยที่

นับได้ครบประมาณ	 21	 นาที	 เมื่อเปรียบเทียบการฝาก

ครรภ์	โดยไม่มีระบบการบันทึก	เด็กดิ้นแล้ว	พบว่า	การ

นับเด็กดิ้นด้วยระบบนี ้ จะสามารถลดอัตราการตาย

ของทารก ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (จากการศึกษาใน 

6,000 ราย) การตรวจนับ การเคลื่อนไหว หรือเด็ก

ดิ้นในครรภ์ เป็นวิธีติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ที่ 

ใช้มานานที่สุด เป็นวิธีง่ายที่สุด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

น้อยที่สุด ไม่มีอันตรายหรือข้อบ่งห้ามใดๆมีคุณค่า

มากในการคัดกรองสตรีตั้งครรภ์ ที่มีความเสี่ยงเพื่อ

นำมาทำการประเมินด้วยเทคนิคอื่นๆ ที่สิ้นเปลือง 

และแม่ยำอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาอย่าง 

ประเทศไทย	 จะเห็นได้ว่า	 การนับเด็กดิ้นเป็น	

Antepartum	surveillance	ที่มีคุณค่ามาก	เป็นเทคนิค

เดียวที่สามารถตรวจสอบสุขภาพทารก	 ได้ทุกวัน	ตรวจ

สอบได้ด้วยตนเอง	 รับประกันสุขภาพที่ปกติได้ดี	 และ

เป็นเครื่องคัดกรองที่ดี	 สำหรับการค้นหาทารกที่มีความ

เสี่ยง	 เป็นเทคนิคที่ไม่เจ็บตัว	 และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ใดๆ	 ประมาณมากกว่า	 2/3	 ของการตายของทารก	

(Fetal	death)	 เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่ระบบคลอด	จึงจำเป็น

ต้องขยาย	 FHR	 monitoring	 ไปสู่ก่อนระยะคลอด	

เพื่อตรวจระวัง	 และป้องกันการตายของทารกประมาณ	

ร้อยละ	 50	 ของการตายก่อนระยะคลอด	 เกิดขึ้นกับ

กลุ่มไม่มีปัจจัยเสี่ยง	(low-risk)	และอีกร้อยละ	50	เกิด

ขึ้นกับการตั้งครรภ์	 ที่มีความเสี่ยงสูง	 (high-risk)	 ซึ่ง

กลุ่มหลังนี้มีอยู่ราวร้อยละ	 10-20	 ของประชากรฝาก

ครรภ์ทั่วไป	ดังนั้น	การนับและบันทึกลูกดิ้น	เป็นวิธีการ

คัดกรองเบื้องต้นเพื่อตรวจพิเศษโดยวิธี	 NST	 ต่อไป	

การนับลูกดิ้น	 มีบทบาทสูงในการลดการตายทารกได้ใน
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์โดยการนับลูกดิ้น ต่อการลดการตายของทารกก่อนระยะคลอด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 

อดีต	 บทบาทของผู้ให้บริการในการดูแลการตั้งครรภ์	

และการคลอดเป็นบทบาทที่ผู้ให้บริการดำเนินการเพียง

ด้านเดียวโดยผู้ให้บริการมีเป้าหมาย	 การดำเนินงาน	

โดยมุ่งผลลัพธ์ในขณะที่ผู้รับบริการ	 อาจจะไม่ทราบว่า	

ผู้ให้บริการมีเป้าหมายการดำเนินงาน	 อย่างไรบ้าง	 ใน

ปัจจุบัน วิธีคิดในการดำเนินงาน ควรที่จะสร้างความ

ตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ 

ให้มีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ บทบาทนี้จะ

สง่ผลใหก้ารตัง้ครรภ ์ และการคลอดมคีวามปลอดภยั

นอกจากนัน้ การสรา้งการมสีว่นรว่มในการดแูลตนเอง

ของหญิงตั้งครรภ์ โดยการนับลูกดิ้น สอดคล้องกับ

การดำเนินการ “เส้นทางลูกรัก” ของกรมอนามัยที่

ต้องการให้หญิงตั้งครรภ์ สามารถเข้าใจ ตระหนักมี

องค์ความรู้ ในการดูแลตนเอง ในขณะตั้งครรภ์ เพื่อ

ให้ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักดี สุขภาพแข็งแรงต่อไป  

สรุป

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์	

ในการดูแลตนเอง	 โดยการนับ	 และบันทึกลูกดิ้น	 เมื่อ

พบว่า	 ลูกดิ้นน้อย	 ใช้การตรวจสอบวิธี	 Nonstress	

test	พบว่า	การตายทารกในครรภ์ลดลงจากอัตรา	7.7,	

5.8	 และ	 8.1	 ต่อ	 1,000	 ของการคลอดทั้งหมด	 ในปี	

2549,	2551	และ	2552	เป็น	3.9	ต่อ	1,000	ของการ

คลอดทั้งหมดในปี	2552	

ข้อเสนอแนะ

แพทย์และเจ้าหน้าที่ฝากครรภ์	 และสตรีตั้ง

ครรภ์	จะต้องให้ความสำคัญของ	“เด็กดิ้น”	เสมอ	สตรี

ตัง้ครรภค์วรบนัทกึจำนวนเดก็ดิน้อยา่งเปน็ระบบ	 แพทย ์

และเจ้าหน้าที่ฝากครรภ์	 ต้องอธิบายถึงความสำคัญ

ของการบันทึกจำนวนเด็กดิ้น	 ให้มารดาเข้าใจก่อน	 เพื่อ

ที่จะได้ให้ความร่วมมือในการบันทึก	 ควรอธิบายขั้นตอน

และวิธีสังเกตและบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นบันทึกให้

มารดาเข้าใจ	 แพทย์และเจ้าหน้าที่	 ฝากครรภ์	 ควรให้	

คำแนะนำแก่สตรีตั้งครรภ์ทุกคน	 ไม่ว่าจะมีความเสี่ยง

สูงหรือต่ำ	 ให้เริ่มตรวจนับเด็กดิ้น	 ตั้งแต่อายุครรภ์	 30	

สัปดาห์	 เป็นต้นไปการนับเด็กดิ้นเป็นการตรวจสุขภาพ

ทารกเบื้องต้น	 ที่สามารถทำได้	 ในวงกว้าง	 มารดาทุก

คนควรได้รับคำแนะนำให้ทำการตรวจสุขภาพทารกใน

ครรภ์โดยวิธีนี้	 การนับเด็กดิ้นเป็นวิธีที่ดีมาก	 ทำได้ทุก

เวลา	 ทุกสถานที่	 น่าจะมีบทบาทมากกว่าวิธีอื่นๆที่ต้อง

อาศัยเทคโนโลยีราคาแพง	 และไม่สามารถทำได้ตลอด

เวลา	 เหมาะสมอย่างยิ่งทั้งในครรภ์	 ที่มีความเสี่ยงต่ำ	

และมีความเสี่ยงสูง	 การให้ความสำคัญเรื่องการนับลูก

ดิ้น	เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก	สร้างการมีส่วนร่วมของ

หญิงตั้งครรภ์	 ในการดูแลตนเอง	 โดยการนับลูกดิ้น	

และมาพบแพทย์อย่างทันท่วงที	 เพื่อให้แพทย์ตรวจ

ประเมินสุขภาพทารกในครรภ์	 ในปัจจุบัน	 บทบาทของ	

ผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ	 ที่ควรพิจารณาคือ	 กระตุ้น	

สร้างการมี	 ส่วนร่วมของหญิงตั้งครรภ์	 เรื่องการดูแล

ตนเอง	 สร้างการมีส่วนร่วม	 (participation)	 ของผู้รับ

บริการ	 ที่จะร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์	 กระตุ้น

ให้ผู้รับบริการ	 รับรู้	 เห็นประโยชน์ของโครงการ	 สร้าง

ความรู้	ความเข้าใจ	ในปัญหาที่ผู้ให้บริการสนใจ	และให้

หญิงตั้งครรภ์ทราบว่า	 เรากำลังทำอะไร	 เราสนใจอะไร	

และสิ่งที่เราสนใจ	 และกำลังดำเนินการอยู่	 มีประโยชน์

ต่อเขา	 และบุตรอย่างไร	 เช่น	 การดำเนินการเพื่อให้

หญิงตั้งครรภ์	 ผลของการดูแลปัญหาดังกล่าวจะส่งผล

ให้ทารกที่คลอดมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย	 ถ้าแพทย์

สามารถให้ความรู้แก่มารดา	 จนมารดามีความเข้าใจถึง

ความสำคัญของเด็กดิ้น	 เท่ากับที่แพทย์เห็นความสำคัญ
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อำนวยพร  สุนทรสมัย, ฟ้าวริณยา  สูงขาว, 

แล้ว	 เชื่อว่า	 การนับเด็กดิ้น จะเป็นวิธีตรวจสุขภาพ

ในครรภ์ ที่ดีมากที่สุด เนื่องจากไม่มีแพทย์ หรือ

บุคลากรใดจะให้ความสนใจ อย่างทุ่มเทกับการ

ติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ ได้เท่ากับมารดาเอง 

ซึ่งมีความพร้อมทางด้านจิตใจ ความเอาใจใส่ที่จะ

ติดตามสุขภาพทารกอยู่ตลอดเวลา เพราะเป็นสอง

ชีวิต ที่ติดต่อรับความรู้สึกถึงกันและกัน อยู่ในทุก

สถานที่ ทุกเวลา และไม่มีเทคนิคอื่นใด ที่พร้อมเสมอ

สำหรับมารดา ในการตรวจสุขภาพลูกได้ดีเท่ากับ 

การรับความรู้สึกดิ้นในครรภ	์ควรตระหนักว่า	หญิงตั้ง

ครรภ์มารับบริการฝากครรภ์	 เพียงช่วงสั้นๆ	และตลอด

การตั้งครรภ์อาจมารับบริการ	 เพียงไม่กี่ครั้งและแต่ละ

ครั้งก็ไม่นานนักตลอด	 40	 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์นั้น	

หญิงตั้งครรภ์ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน	 ดังนั้น	 การดูแลตนเองที่

ถูกต้อง	 ร่วมกับการนับและบนัทกึลกูดิน้	 ตลอดจนตอ้ง

เสรมิสรา้งใหผู้ร้บับรกิาร	มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการ

ดูแลตนเองพึ่งตนเองได้และเฝ้าระวังความผิดปกติที่

อาจมีขึ้น	ในขณะตั้งครรภ์	ร่วมกับการมาพบแพทย์ก่อน

นัด	 เมื่อมีปัญหา	 เนื่องจากการตายเปื่อยยุ่ย	 ยังคงเป็น

สาเหตุหลักอันดับต้นๆ	 ของการตายทารกปริกำเนิด	 ใน

ประเทศไทย	 จึงเห็นควรที่จะมีระบบการนับ	 และบันทึก

ลูกดิ้น	 อย่างมีระบบการนับ	 และบันทึกลูกดิ้น	 เป็น

เทคนิคที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมาก	 แบบฟอรม์การบนัทกึ

มีราคาถูก	 ประมาณ	 1	 บาท/คน	 เมื่อเปรียบเทียบกับ						

งบประมาณ	 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝากครรภ์	 การตรวจ

เลือด	 ค่ายา	 วิธีการนับลูกดิ้น	 เป็นวิธีเดียวที่สามารถ

ใช้ได้ทุกโอกาส	 และสามารถทำได้สะดวก	 จำเป็นอย่าง

ยิ่งที่หญิงตั้งครรภ์ทุกคนทั่วประเทศ	จะได้รับการแนะนำ	

และปฏบิตั	ิ หากมกีลวธิกีารปฏบิตั	ิ ในเรือ่งนีอ้ยา่งจรงิจงั 

ต่อเนื่อง	 เชื่อได้ว่า	 จะสามารถลดอัตราตายทารกปริ

กำเนิดจากสาเหตุนี้ได้		

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณะสาธารณสุขวิทยาลัยพิษณุโลก	

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	 ที่สนับสนุน	

สมุดบันทึกลูกดิ้นในสตรีตั้ งครรภ์	 ขอขอบคุณ										

รองศาสตราจารย์	 กัญญามณ	 อินหว่างที่ปรึกษาวิจัย	

ดร.ประสพ	 แสนคำเครือ	 อดีตคณบดีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็น								

ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและ

ขอ้เสนอแนะในการสรา้งแบบสอบถาม	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ 

(พิเศษ)	 ดร.ธวัช	 บุญมุณี	 หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุข

ศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วิทยาลัยสาธารณสุข-

สิรินธร	 จังหวัดพิษณุโลก	 นายแพทย์	 ณัฏฐพล	 อิ่มสม-

สมบูรณ์	 (ว.28722)	 แพทย์สูตินารีเวชโรงพยาบาล				

ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	 จังหวัดพิษณุโลก	 ที่ให้

คำแนะนำ	 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อนามัย	 นักสุขศึกษาที่

ให้คำแนะนำ	 การนับลูกดิ้น	 พยาบาลผู้ตรวจสุขภาพ

ทารกในครรภ์	ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี		

บรรณานุกรม

คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวที่มีการเจริญ

พันธุ์.การพยาบาลมารดา–ทารก และการ

ผดุงครรภ์ .คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและ

พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยคริสเตียน	;2549	

ชาลี	 วชิรศรีสุนทรา.	 การดูแลสุขภาพทารกในครรภ์ 

โดยให้มารดาบันทึกเวลาทารกดิ้น ด้วยวิธีนับ

หนึ่งถึงสิบ. สารสารคลินิก	2543;16:889-92.	

ธรีะ	 ทองสง.	การทดสอบสขุภาพจากการดิน้ของทารก.

ใน	:	ธรีะ	ทองสง	การตรวจสขุภาพทารกในครรภ.์ 

พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพฯ:	สำนักพิมพ์	บี	ฟอเรน	

บุ๊คส	เซนเตอร์	;2544:92-104.	
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์โดยการนับลูกดิ้น ต่อการลดการตายของทารกก่อนระยะคลอด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก 

บุษบา	 อนุศักดิ์,	 สุธิต	 คุณประดิษฐ์,	 เจียมจิตร	 ปญัญา

ศรเีลศิ.	รายงานการวจิยัปจัจยั ทีม่คีวามสมัพนัธ ์

ต่อการตายทารกปริกำเนิด จังหวัดลำพูน. 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน;	2549	

ประทักษ์	โอประเสริฐสวัสดิ์,	กำแหง	จาตุรจินดา.	การ

ตายของทารกปริกำเนิด.	 ใน	 :	 ประทักษ์	 โอ

ประเสริฐสวัสดิ์,	 วินิต	 พัวประดิษฐ์,	 สุรศักดิ์	

ฐานีพานิชสกุล,	 บรรณาธิการ.	 สูติศาสตร์	

รามาธิบดี	1	ฉบับนิพนธ์ครั้งที่	2.	พิมพ์ครั้งที่	1	

กรุงเทพฯ:	 บริษัท	 โฮลิสติก	 พับลิชชิ่ง	 จำกัด,	

2539:	59-86.	

ศริพิร	กญัชนะ.	Thechangingtrendinmaternal

and perinatal motality.	ใน	:	บุญศรี	จันทร์

รัชชกูล,	รสิก	รังสิปราการ,	พัญญู	พันธ์บูรณะ,	

บรรณาธิการ.	 สูติศาสตร์ร่วมสมัย.	 พิมพ์ครั้งที่	

1	กรุงเทพมหานคร:	สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง,	2542:	

1-11.	

สธุติ	คณุประดษิฐ	์กลุม่งานสตู-ินรเีวชกรรม	 โรงพยาบาล 

ลำพนู	วารสารการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยั

สิ่งแวดล้อม	ปีที่	24	ฉบับ	3	;	2549	

สำนักส่งเสริมสุขภาพ	 กรมอนามัย.	 ข้อมูลการตายทา

รกปริกำเนิด	2533,	2537-2542.	
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การศึกษาการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยอากาศร่วมกับน้ำ 

บทคัดย่อ

 บทความนี้เป็นการศึกษาและออกแบบชุดสร้างละอองน้ำ	 เพื่อนำมาใช้ระบายความร้อน

ของคอนเดนเซอร์	 ซึ่งใช้กับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด	 63,000	 BTU	 โดย

ติดตั้งทางด้านหลังชุดคอนเดนเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ	 จากนั้นทำการทดลองและ

เก็บข้อมูล	 โดยการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้	 ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ	 (COP)	 และค่า

ประสิทธิ์ภาพการให้ความเย็น	(EER)	ทั้งก่อนและหลังจากการปรับปรุง		

	 จากการศึกษาพบว่า	 เมื่อทำการฉีดละอองน้ำเข้าที่แผงคอนเดนเซอร์	 ทำให้อุณหภูมิ

และความดันของสารทำความเย็นที่ออกจากชุดคอนเดนเซอร์ลดลง	 ส่งผลให้ภาระการ

ทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศลดลงทำให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ	 (COP)	 เพิ่มขึ้น

จาก	3.83	เป็น	4.21	หรือเพิ่มขึ้นเป็น	9.03	%	และค่าประสิทธิ์การให้ความเย็น	(EER)	

เพิ่มขึ้นจาก	8.18	เป็น	8.84	หรือเพิ่มขึ้นเป็น	7.46	%	และค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเวลา	

8	ชั่วโมง	ลดลงคิดเป็น	16.98	%	

Abstract

 This	paper	is	to	study	and	design	the	water	spray	generating	system	to	use	
for	spraying	at	condensing	unit	of	air	conditioner	as	the	evaporative	rate	is	
needed	to	be	improved.	The	selected	size	and	type	of	tested	air	conditioner	
is	typical	air	conditioner	with	63,000	BTU.	The	water	was	being	sprayed	at	
the	 back	 of	 condensing	 unit	 then	 the	 power	 consumption	 and	 also	
refrigeration	values	i.e.	temperature	and	pressure	etc.	will	be	recorded	and	
analyzed	both	before	and	after	 testing.	This	 is	 to	check	 the	Coefficient	of	
Performance	or	COP	and	Energy	Efficiency	Ratio	or	EER	

	 The	 tested	 result	 shows	 that	 after	 the	 water	 was	 being	 sprayed	 at	 the	
condensing	unit,	 the	 temperature	and	pressure	of	 refrigerant	 after	passing	
this	process	will	be	reduced.	That	means	the	evaporative	rate	of	condensing	
process	is	better	that	related	to	efficiency	of	air	conditioner.	Then	the	COP	
and	EER	were	checked	 to	compare	and	 found	 that	 the	COP	 is	 increased	
from	3.83	to	4.21	or	9.03%	and	EER	is	increased	from	8.18	to	8.84	or	7.47%	
while	the	power	consumption	at	8	hours	using	will	be	reduced	16.98%.	
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อติกร เสรีพัฒนานนท์, พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, ธนากร น้ำหอมจันทร์ 

1. บทนำ

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ในเครื่องปรับอากาศจะ

ถูกใช้ไปกับการระบายความร้อนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิต	

ประกอบกับสภาพอากาศภายนอกที่ร้อน	 ทำให้การ

ระบายความร้อนมีประสิทธิภาพต่ำ	 ส่งผลให้สูญเสีย

พลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มขึ้น	 อีกทั้งเครื่อง

ปรับอากาศภายในบ้านส่วนใหญ่ใช้คอนเดนซิ่งยูนิต	ที่ใช้

อากาศระบายความร้อนจึงต้องใช้พัดลมที่มีความเร็ว

รอบสงู	 เพือ่ใหอ้ากาศปรมิาณมากไหลผา่นคอนเดนเซอร์	

ทำให้ใช้กำลังไฟฟ้าสูง	 ปัจจุบันได้มีการติดตั้งชุดระบาย

ความร้อน	(Cooling	Pack)	เข้ากับคอนเดนซิ่งยูนิตโดย

มีน้ำเป็นตัวช่วยลดความร้อนของอากาศที่ผ่านเข้าไปใน

คอนเดนซิ่งยูนิต	 (คธาวุธ	 มูลทองชุน	 และณัฐฐิกานต์	

ขีดขิน.2553)	 ซึ่งระบบดังกล่าวมีราคาสูง	 จึงได้ทำการ

ศึกษาและออกแบบการระบายความร้อนของเครื่อง

ปรับอากาศที่คอนเดนซิ่งยูนิต	 โดยใช้ละอองน้ำฉีดเข้าที่

คอนเดนซิ่งยูนิต	 ซึ่งโดยจะทำงานควบคู่กับการทำงาน

ของคอมเพรสเซอร์	

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 วัฏจักรของการทำความเย็นชนิดอัดไอ

	 ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่งจะวิเคราะห์ตาม

กฎข้อที่	 1	 ของเทอร์โมไดนามิคส์	 โดยวิเคราะห์วัฏจักร

การทำความเย็นชนิดอัดไอเบื้องต้น	 ซึ่งมีอุปกรณ์หลัก

ประกอบด้วย	 คอมเพรสเซอร์	 คอนเดนเซอร์	 เอ็กแพน

ชั่นวาล์ว	และอีแวปปอเรเตอร์	(ผศ.ชูชัย	ต.ศิริวัฒนาม.	

2546)	

 

  

รูปที่ 1		วัฏจักรการทำความเย็นชนิดอัดไอเบื้องต้น	

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2		แผนภูมิความดันกับเอนธาลปีของสารทำความเย็น	

จากรูปที่	 1	 การทำงานของวัฎจักรการทำ	

ความเย็นชนิดอัดไอเบื้องต้นเริ่มจากคอมเพรสเซอร์ดูด

สารทำความเย็นซึ่งอยู่ในสภาวะเป็นไอที่จุดที่	1	และอัด

เพื่อให้มีความดันสูงขึ้นตามกระบวนการไอเซนโทรปิค	

(Isentropic	 Process)	 ที่จุด	 2	 แลว้สง่สารทำความเยน็

ซึง่เปน็กา๊ซความดนัสงูและอณุหภมูสิงูไปยงัคอนเดนเซอร	์

เพื่อทำให้ก๊าซกลั่นตัวโดยการระบายความร้อนออก	

สารทำความเย็นก็จะควบแน่นจนกลายเป็นสารทำความ

เย็นเหลวที่มีความดันสูงจุดที่	 3	 จากนั้นจะถูกส่งผ่าน	

เอ็กแพนชั่นวาล์วเพื่อลดความดันลงที่จุดที่	 4	 สารทำ	

ความเย็นเหลวจะเริ่มเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอหรือ

เริ่มเดือด	 จะดูดความร้อนเข้าในวัฏจักรเพื่อช่วยในการ

เปลี่ยนสถานะจนกลายเป็นไอหมดพอดีที่จุดที่	 1	 แลว้
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เริม่วฏัจกัรใหมอ่กีตอ่ไป	 ในการพจิารณาแกนความสมัพนัธ	์

ของอุณหภูมิและเอนโทรปี	 หรือความดันและเอนธาลปี

สามารถอธิบายดังรูปที่	2	

กรณีที่มีการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศเพื่อให้

ประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มสูงขึ้น	 และเพื่อให้

ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า	 เมื่อเขียนกราฟแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนธาลปีกับความดันของวัฏจักร

การทำความเย็นสามารถเขียนได้ดังรูปที่	3	

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิความดันกับเอนธาลปีของสารทำความเย็น	

กรณีมีการปรับปรุง	

จะเห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยการทำให้ความดันและ

อุณหภูมิที่ทางออกของคอนเดนเซอร์ลดลง	 ดังนั้นวัฎ

จักรการทำความเย็นจะเปลี่ยนจากกระบวนการ	 1234	

ไปเป็นกระบวนการ	 12′3′4	 เมื่อวัฎจักการทำความเย็

นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็จะทำให้เกิดการประหยัด

พลังงานเท่ากับผลต่างของเอนธาลปี	

3.  การออกแบบ

3.1  ชุดสร้างละอองน้ำเพื่อใช้ในการช่วย

ระบายความร้อนให้กับคอนเดนซิ่งยูนิต	 โดยการใช้หัว

ฉีดน้ำสเปรย์จำนวน	 6	 ชุด	 ซึ่งจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่ง

ด้านหลังของคอนเดนซิ่งยูนิต	 โดยชุดสร้างละอองน้ำจะ

ถูกควบคุมโดยชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์ที่ทำงานร่วม

กับคอมเพรสเซอร์และปั้มน้ำไฟฟ้ากระแสตรง	12	Vdc,	

0.5A		

รูปที่ 4		ไดอะแกรมการทำงาน 

หลกัการทำงานดงันี	้ เมือ่คอมเพรสเซอรท์ำงาน 

ไทม์เมอร์รีเลย์และชุดเรกติไฟเออร์(ผศ.อำนาจ	 ทอง

ผาสุก.2529)	 จ่ายแรงดันให้กับปั้มน้ำกระแสตรงสร้าง

ละอองน้ำให้แก่คอนเดนซิ่งยูนิตโดยไทม์เมอร์รีเลย์จะ

ควบคุมให้ปั้มน้ำทำและหยุดทำงานทุกๆ	 1	 นาที	 เพื่อ

ประหยัดน้ำที่ใช้	ในส่วนการควบคุมความดันของละออง

น้ำสามารถควบคุมโดยการปรับเพิ่มหรือลดแรงดัน

ไฟฟ้ากระแสตรงจากชุดเรกติไฟเออร์(ชูชัย	 ธนสารตั้ง

เจริญ.2552.)	

รูปที่ 5 วงจรควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ	
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ชุดสร้างละอองน้ำจะฉีดละอองน้ำให้กับครีบ

ระบายความรอ้นของคอนเดนเซอรย์นูติ	 ในขณะเดยีวกนั	

พัดลมดูดอากาศจะทำหน้าที่ดูดอากาศจากภายนอก

ผ่านคอนเดนเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย

ความร้อนดังแสดงในรูปที่	6		

3.2  วิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำ 

งานของเครื่องปรับอากาศ 

	 ในการศึกษาจะใช้เครื่องปรับอากาศ

แบบอัดไอชนิดแยกส่วน	 (Split	 Type)	 3	 เฟส	 ขนาด	

63,000	 BTU	 และได้ทำการติดตั้งเกจวัดความดัน	

อุณหภูมิของสารทำความเย็นภายในระบบจำนวน	 4	

จุด	ดังแสดงในรูปที่	8	

การตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของ

เครื่องปรับอากาศ	 จะทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ

วัดทางไฟฟ้า	 อุณหภูมิ	 ความชื้นสัมพัทธ์และเครื่องมือ

วัดความเร็วลม	 เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาคำนวณหา

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศมีวิธี

ดำเนินการดังนี้	

	1.	 วัดค่าทางไฟฟ้า	 โดยใช้เครื่องมือวัดค่า

ไฟฟ้าแบบ	Data	Logger	ซึ่งสามารถใช้วัดค่าทางไฟฟ้า

ได้ทั้ง	ค่าแรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	และพลังงานไฟฟ้า

ที่ใช้	 โดยเครื่องจะทำการบันทึกผลทุก	 ๆ	 1	 นาที	 และ

สามารถตั้งระยะเวลาที่จะทำการบันทึกผลได้	

2.	 การหาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะและค่า

ประสิทธิภาพการให้ความเย็น	 เพื่อใช้ในการเปรียบ

เทียบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	 โดยจะอาศัย

ค่าที่ได้จากการวัดภายในระบบของเครื่องปรับอากาศ	

คือ	 ค่าความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็น

ภายในระบบเครื่องปรับอากาศ	 ค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ของ

คอมเพรสเซอร์	 และความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับ

อากาศ	(BTU)	โดยทำการวดัคา่อณุหภมู	ิความชืน้สมัพทัธ ์

ความเร็วลมและพื้นที่หน้าตัดของหน้ากากทางลมส่ง	

เพื่อนำมาคำนวณค่าความเย็นที่ ได้จากเครื่องปรับ

อากาศต่อไป	

รูปที่ 6	ตำแหน่งติดตั้งหัวฉีดสเปรย์ที่ด้านหลังแผงคอนเดนเซอร์	

รูปที่ 7	ชุดควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำที่ติดตั้งด้านใน	

ของคอนเดนซิ่งยูนิต	
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 รูปที่ 8	ตำแหน่งที่ติดตั้งเกจวัดความดัน	

1.	 เกจความดันสูงทางด้านขาออกของคอมเพรสเซอร์	

2.		เกจความดันสูงทางด้านขาออกของคอนเดนเซอร์	

3.		เกจความดันต่ำทางด้านขาออกของลิ้นลดความดัน	

4.		เกจความดนัตำ่ทางดา้นขาออกของอแีวปปอเรเตอร ์

การวัดค่าปริมาณความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับ

อากาศ	 (BTU)	 จะประกอบไปด้วยการวัดอุณหภูมิ			

กระเปาะแห้ง	ความชื้น	และความเร็วลมทั้งทางด้านลม

ส่งและทางด้านลมกลับ	 การคำนวณหาประสิทธิภาพ

การให้ความเย็น	 (EER)	 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอม	เกล้าธนบุรี.2553)		EER			 =		 R		 (1)	  	 	 P

เมื่อ	P	 =		กำลังงานที่ใช้ของเครื่องปรับอากาศ	(W)	

EER		 =		ประสิทธิภาพการให้ความเย็น	(BTU/	W.hr)

R		 =		ความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศ		

  (BTU/hr)

4. ผลการทดลอง 

เมื่อทำการตรวจสอบประสิทธิภาพของการ

ทำความเย็นทั้งก่อนและหลังจากการติดตั้งชุดสร้าง

ละอองน้ำแล้วจึงนำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ในการทำงานของทัง้	 2	ระบบ	 โดยทำการวดัคา่พลงังาน 

ไฟฟ้าของชุดเรกติไฟเออร์และมอเตอร์ปั้มน้ำรวมเท่ากับ	

0.08	kW	

ตารางที่ 1	 ค่าอุณหภูมิ	 ความชื้น	 ความเร็วลมและ

พื้นที่หน้าตัดของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง	

 

จำนวนครั้งการทดสอบ (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 

ทางด้านลมส่ง      

อุณหภูมิ(ฐC)	 10.9	 10.5	 10.2	 9.1	 9.4	 10.2	

ความชื้น(%)	 89.2	 89 89.1	 88.6	 88.7	 88.9	

ความเร็วลม(m/s)	 3.2	 3.2	 3.2	 3.2	 3.2	 3.2	

พื้นที่หน้าตัด(m2)	 0.125	 0.125	 0.125	 0.125	 0.125	 0.125	

ทางด้านลมกลับ      

อุณหภูมิ(ฐC)	 23.6	 23.1	 23.5	 23.2	 23.2	 23.3	

ความชื้น(%)	 68.6	 68.5	 67.6	 67.5	 67.5	 67.9	

ตารางที่ 2	 ค่าความดันและอุณหภูมิของสารทำความ

เย็นภายในระบบเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง	



จำนวนครั้งการทดสอบ (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

แรงดันทางเข้าคอมเพรสเซอร์	(psig)	 48 48 48 48 46 47.6	

อุณหภูมิทางเข้าคอมเพรสเซอร์	(%ๆC)	 -5	 -5	 -5	 -5	 -6	 -5.2	

แรงดันทางเข้าคอนเดนเซอร์	(psig)	 260	 265	 265	 255	 260	 261	

อุณหภูมิทางเข้าคอนเดนเซอร์	(%ๆC)	 48 49 49 47 48 48.2	

แรงดันทางเข้าลิ้นลดความดัน	(psig)	 250	 255	 255	 245	 250	 251	

อุณหภูมิทางเข้าลิ้นลดความดัน	(%ๆC)	 47 47 47 46 47 46.8	

แรงดันทางเข้าอีแวปปอเรเตอร์	(psig)	 72	 70	 70	 74 72	 71.2	

อุณหภูมิทางเข้าอีแวปปอเรเตอร์	(%ๆC)	 6 6 6 8 6 6.4	
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ผลการวัดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ	 (COP)	

โดยการนำข้อมูลที่ได้จากตารางที่	 1	 และ	 2	 ทำการ

ป้อนลงในโปรแกรมคูลแพค	 (Coolpack)	 (Technical	

University	of	Denmark.	2553)	เพื่อคำนวณค่า	COP	

และพล๊อตแผนภาพมอลเลียร์ก่อนปรับปรุง 

ตารางที่ 3	 ค่าอุณหภูมิ	 ความชื้น	 ความเร็วลมและ

พื้นที่หน้าตัดของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง	



จำนวนครั้ง การทดสอบ (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 ค่าเฉลี่ย 

ทางด้านลมส่ง      

อุณหภูมิ(ฐC)	 8.9	 9.4	 9.2	 10.5	 9.1	 9.42	

ความชื้น(%)	 89.8	 89.2	 88.8	 89 88.7	 89.1	

ความเร็วลม(m/s)	 3.2	 3.2	 3.2	 3.2	 3.2	 3.2	

พื้นที่หน้าตัด(m2)	 0.125	 0.125	 0.125	 0.125	 0.125	 0.125	

ทางด้านลมกลับ      

อุณหภูมิ(ฐC)	 22.7	 22.4	 23.7	 23.9	 23.3	 23.2	

ความชื้น(%)	 68.4	 68.8	 68.2	 68.6	 69.8	 68.76	

ตารางที่ 4	 ค่าความดันและอุณหภูมิของสารทำความ

เย็นภายในระบบเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง	

 

จำนวนครั้ง การทดสอบ (ครั้ง) 

1 2 3 4 5 เฉลี่ย 

แรงดันทางเข้าคอมเพรสเซอร์	(psig)	 42	 42	 42	 42	 42	 42	

อุณหภูมิทางเข้าคอมเพรสเซอร์	(%ๆC)	 -8	 -8	 -8	 -8	 -8	 -8	

แรงดันทางเข้าคอนเดนเซอร์	(psig)	 225	 220	 225	 225	 225	 224	

อุณหภูมิทางเข้าคอนเดนเซอร์	(%ๆC)	 43 42	 43 43 43 42.8	

แรงดันทางเข้าลิ้นลดความดัน	(psig)	 200	 195 200	 195 195 197 

อุณหภูมิทางเข้าลิ้นลดความดัน	(%ๆC)	 38 37 38 37 37 37.4	

แรงดันทางเข้าอีแวปปอเรเตอร์	(psig)	 66 66 66 66 68 66.4	

อุณหภูมิทางเข้าอีแวปปอเรเตอร์	(%ๆC)	 4 4 4 4 4 4 

โดยการนำข้อมูลที่ได้จากตารางที่	 3	 และ	 4	

ทำการป้อนลงในโปรแกรมคูลแพค	 (Coolpack)	 เพื่อ

คำนวณค่า	 COP	 และพล๊อตแผนภาพมอลเลียร์หลัง

ปรับปรุง	

 

รูปที่ 9	 ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ	 (COP)	 ที่คำนวณได้

จากโปรแกรมก่อนการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ	3.83	

รูปที่ 10 วัฎจักรการทำความเย็นแผนภาพมอลเลียร์

ของเครื่องปรับอากาศก่อนปรับปรุง	



124วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม2553

การศึกษาการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนด้วยอากาศร่วมกับน้ำ 

รูปที่ 11	ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ	(COP)	ที่คำนวณได้

จากโปรแกรมหลังการปรับปรุงมีค่าเท่ากับ	4.21	

คอนเดนเซอร์ลดลงจากก่อนการปรับปรุง	 เนื่องจาก

อุณหภูมิของอากาศที่ระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์มี

ค่าต่ำกว่าก่อนการปรับปรุง	 ส่วนความดันที่อีแวปเปอเร

เตอร์ทั้งก่อนปรับปรุงและหลังจากปรับปรุงมีค่าใกล้

เคียงกัน	 จึงทำให้ภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับ

อากาศลดน้อยลง	

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมทั้งระบบขณะเครื่อง

ปรับอากาศทำงาน	 เมื่อทำเปรียบเทียบค่าพลังงาน

ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศก่อนและหลังปรับปรุง							

พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศหลัง

ปรับปรุงจะมีค่าต่ำกว่าก่อนปรับปรุง	เหตุเพราะเกิดการ

ระบายความร้อนที่ดีให้แก่สารทำความเย็นเป็นผลให้

ประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มขึ้น	

ตารางที่ 6	 เปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนและ

หลังการติดตั้ง	



พลังงานไฟฟ้า 

ที่ใช้ใน 8 ช.ม. 

คิดเป็นจำนวนเงิน 

(คิดที่ 3.5 บาท/kWh) 

ก่อนการติดตั้ง		 26.09	kWh	 91.32	บาท	

หลังการติดตั้ง		 21.66	kWh	 75.81	บาท	

ค่าที่ลดลง		 4.43	kWh	 15.51	บาท	

	 จากตารางที่	 6	 สามารถสรุปค่าพลังงาน

ไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในเวลา	 8	 ชั่วโมง	 จากก่อนการฉีด

ละอองน้ำมีค่า	26.09	เป็น	21.66	kWh	และค่าใช้จ่าย

พลังงานไฟฟ้า	 ก่อนการฉีดละอองน้ำ	 91.32	 บาท	 ลด

ลงเหลือ	75.81	บาท	หรือลดลงคิดเป็น	16.98	%	เมื่อ

คิดน้ำที่ ใช้ เฉลี่ยเท่ากับ	 40	 ลิตรต่อวัน	 โดยใช้งบ

ประมาณรวม	 2,000	 บาท	 มีระยะเวลาในการคืนทุน

เท่ากับ	4.15	เดือน	

 

รูปที่ 12	 วัฎจักรการทำความเย็นแผนภาพมอลเลียร์

ของเครื่องปรับอากาศหลังปรับปรุง	

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการให้ความเย็น	

(EER)	ก่อนและหลังการติดตั้ง	



ประสิทธิภาพ 

การให้ความเย็น (EER) 

ก่อนการติดตั้ง	 8.18		

หลังการติดตั้ง	 8.84		

ค่าความแตกต่าง	 0.54		

5. สรุปผล 

ผลจากการปรับปรุงเครื่องปรับอากาศโดยการ

ฉีดสเปรย์น้ำที่ชุดแผงคอนเดนเซอร์	 พบว่าความดันที่
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อติกร เสรีพัฒนานนท์, พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ, ธนากร น้ำหอมจันทร์ 

6. ข้อเสนอแนะ

	 ในการนำชุดสร้างละอองน้ำฉีดให้กับแผง	

คอนเดนซิ่งนี้ไปใช้งานจริง	 ในสถานที่	 ๆ	 มี	 เครื่องปรับ

อากาศติดตั้งอยู่ติดกันหลายเครื่อง	 เพื่อความสะดวกใน

การติดตั้งหรือดูแลรักษาปั้มน้ำ	 อาจปรับใช้เป็นปั้ม					

น้ำแรงดันกระแสสลับ	 และควบคุมการจ่ายน้ำให้แต่ละ

เครื่องด้วยโซลินอยล์วาล์ว	 โดยการใช้น้ำจากถังที่มี

ขนาดใหญ่หรือจากท่อน้ำประปา	
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Abstract 

 This	paper	investigates	results	of	the	“Buddy	Observer	Project”,	a	project	
designed	 to	 promote	 peer	 observation	 in	 Language	 Institute,	 Bangkok	
University	 as	 a	method	 of	 teacher	 development	 among	 its	 teachers	 of	
English.	All	of	the	50	teacher	members	of	the	institute	were	each	assigned	
to	participate	 in	 the	project	 by	observing	 their	 peer’s	 classroom,	writing	
their	reflections	on	a	developed	observation	form	and	submitting	it	to	the	
project	 committee.	 Later,	 a	 questionnaire	 survey	 and	 a	 semi-structured	
interview	were	conducted	to	investigate	the	participants’	feedback	of	the	
project.	An	analysis	of	the	teacher’	reflections	on	their	observation	and	the	
results	of	the	participants’	opinions	in	terms	of	advantages	and	obstacles	
of	the	observation	were	reported.	Despite	the	fact	that	peer	observation	is	
useful	for	teacher	development,	there	are	also	complications	regarding	its	
practice	in	reality.	Finally,	insights	and	recommendations	concerning	peer	
observation	and	teacher	development	are	discussed	and	proposed.		

 Keywords :	 teacher	 development,	 peer	 observation,	 teachers’	 reflections	

Introduction		 

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ	“Buddy	Observer	Project”	ซึ่งจัดทำโดย

สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียน

การสอน	 คณาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษจำนวน	 50	 คนถูกมอบหมายให้เข้าร่วม

โครงการนี้โดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์ห้องเรียนของเพื่อนอาจารย์และบันทึกผลการ

สังเกตการณ์ลงในแบบฟอร์มที่กำหนด	 หลังจากนั้นผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ผลการ

สังเกตการณ์จากแบบฟอร์มที่ส่งคืนและได้ทำการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อประโยชน์ที่ได้รับและอุปสรรคที่พบจากการเข้าร่วมโครงการ	

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าวิธีการสังเกตเพื่อนอาจารย์จะมีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาการเรียนการสอน	 แต่ในทางกลับกันก็พบอุปสรรคในทางปฏิบัติ	 ซึ่งผู้วิจัยได้

อภิปรายและนำเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้วิธีการสังเกตการณ์เพื่อนอาจารย์เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป	

 คำสำคัญ: การพัฒนาการเรียนการสอน,	การสังเกตการณ์เพื่อนอาจารย์,	ผลสะท้อน

กลับของอาจารย์	
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Introduction

Peer	 observation	 among	 the	 teaching	
faculty	of	a	language	program	is	suggested	as	
a	tool	of	collaborative	professional	development	
for	teachers	to	improve	their	teaching	practices	
and	student	learning.	It	is	a	means	of	improving 
teaching	 quality	 through	 the	 sharing	 of	 good	
practice	 among	 academic	 staff	 (Lomas	 &	
Kinchin,	 2006).	 Willerman	 and	 others	 (1991)	
elaborate	that	it	places	the	teachers	in	control	
of	improving	their	existing	skills	or	of	developing 
new	skills	as	the	participated	teachers	assume	
responsibility	 for	 their	 own	 development	 and	
works	 in	 collaboration	 with	 other	 teachers	 to	
become	 a	 more	 effective	 professional.	 Case	
(2008)	 states	 that	 by	 observing,	 teachers	 can	
see	 samples	 of	 both	 good	 and	 bad	 teaching	
practices	 that	 others	 do	 in	 their	 classrooms.	
They	 can	 give	 suggestions	 to	 each	 other	 to	
improve	 themselves	 as	 well	 as	 reflect	 on	
themselves	 how	 they	 do	 in	 their	 own	
classroom.	 Adshead,	 White,	 and	 Stephenson	
(2006)	agree	that	peer	observation	is	a	way	to	
identify	 teachers’	 teaching	 problems	 and	
stimulate	them	to	try	out	new	methods	in	their	
own	 classroom.	 Richard	 and	 Lockhart	 (1992)	
also	 add	 that	 peer	 observation	 plays	 an	
important	 role	 in	a	 language	program	since	 it	
can	 immediately	 and	 practically	 benefit	
individual	 teachers	 as	 well	 as	 the	 whole	
program	 in	 a	 long	 run.	 Not	 only	 do	 teachers	
benefit	from	the	peer	observation,	but	Donnelly	

(2007)	also	affirms	that	teachers	should	keep	in	
mind	that	at	the	end,	the	great	benefit	will	be	
on	students.	She	considers	 the	observation	as	
a	 teaching	 process	 review	 that	 involves	
student	 learning.	 She	 further	 explains	 that	
observers	 can	 see	 how	 teaching	 works	 from	
the	students’	perspectives.	Therefore,	feedback,	
support	and	assistance	of	one	another	are	very	
useful.		

There	are	many	discussions	concerning	
advantages	and	disadvantages	of	peer	observation 
since	 peer	 observation	 can	 be	 viewed	 and	
used	in	two	aspects:	teacher	development	and	
quality	 control	 (Tapper	 &	 Filippakou,	 2008).	
While	peer	observation	can	be	used	formatively	
to	 focus	 on	 professional	 development,	 it	 may	
be	 used	 for	 summative	 purposes	 by	 an	
institution	 as	 part	 of	 its	 quality	 assurance	
procedures.	This	 illustrates	 a	 conflict	 between	
the	 twin	 aims	 of	 quality	 enhancement	 and	
quality	assurance.	In	spite	of	the	fact	that	peer	
observation	 assists	 in	 the	 improvement	 of	
teaching,	 its	 practicality	 is	 questionable	 as	 it	
involves	time,	commitment	and	positive	attitude. 
According	 to	Adshead,	White	and	Stephenson	
(2006),	main	obstacles	were	given	as	time	and	
workload	 including	 widespread	 anxiety	 about	
scrutiny	 and	 questioned	 motives	 of	 the	
university	department.	In	their	study,	less	than	
half	of	the	teacher	participants	wished	to	take	
part	 in	 peer	 observation	 despite	 seeing	 the	
benefits.	 Cautions	 as	 well	 as	 suggestions	 of	
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implementing	 peer	 observation	 have	 been	
proposed	 with	 an	 emphasis	 on	 using	 peer	
observation	as	the	support	and	development	of	
teacher	 rather	 than	 an	 evaluative	 procedure.	
However,	 Poumellec,	 Parrish,	 and	 Garson	
(1992)	point	out	 that	 the	observation	may	not	
be	 effective	 if	 observers	 are	 lack	 of	 training	
and	 experience	 in	 observing	 and	 giving	
feedback.	They	may	not	know	where	to	focus	
and	finally	give	some	useless	feedback	to	their	
observees.	 Moreover,	 even	 some	 experienced	
teachers	 may	 not	 make	 use	 of	 their	
opportunity	 either	 since	 they	 do	 not	 feel	
comfortable	 to	point	 out	 their	 peers’	 teaching	
weaknesses.	As	a	 result,	 the	peer	observation	
may	be	ineffective	for	teacher	development.	

BackgroundoftheStudy

Language	 Institute	 (LI) ,	 Bangkok	
University	recognizes	the	value	and	importance	
of	 peer	 observation	 of	 teaching	 as	 a	 develop	
mental	 activity	 for	 its	 faculty	members.	 Assis	
tant	 Professor	 Dr.	 Chutima	 Thamraksa,	 the	
Director	 of	 Language	 Institute	 launched	 the	
Buddy	 Observer	 Project	 in	 the	 first	 academic	
year	of	2008.	The	Buddy	Observer	Project	was	
organized	by	 faculty	members	 in	 the	 institute	
to	help	all	of	the	teachers	improve.	There	were	
two	reasons	 for	organizing	 the	project.	 It	was	
one	 of	 methods	 to	 create	 a	 teamwork	 atmos	
phere	 as	 opposed	 to	 one	 in	 which	 teachers	
work	 in	 isolation.	 Moreover,	 this	 project	

responded	to	the	concept	of	‘Knowledge	Mana	
gement’	 (KM).	 It	 was	 one	 of	 the	 KM	 efforts	
with	 a	 focus	 on	 encouraging	 the	 sharing	 of	
knowledge	 and	 insights.	 To	 coordinate	 the	
project,	a	working	 team	of	5	 faculty	members	
was	set	up	on	a	voluntary	basis	to	design	the	
observation	 form	 and	 compiled	 the	 completed	
forms.	 All	 of	 the	 full-time	 teachers	 were	
assigned	 to	 join	 the	 Buddy	 Observer	 Project.	
They	were	all	informed	of	the	objectives	of	the	
project.	

To	 participate	 in	 the	 program,	 they	
were	 assigned	 to	 observe	 at	 least	 two	 class	
rooms	of	their	peers	and	to	use	the	developed	
observation	 form	 to	 record	 their	 observation	
and	 their	 reflections.	 After	 completing	 the	
observation	form,	they	were	assigned	to	return	
the	 forms	 to	 the	 coordinating	 team	 for	 gathe	
ring	and	analyzing	the	information.		

Researchobjectives:

The	research	objectives	are	as	follows:	

1.	 To	 explore	 reflections	 of	 the	 parti	
cipating	teachers	on	their	observation		

2.	 To	 identify	 participants’	 feedback	
regarding	 the	 advantages	 of	 the	Buddy	Obser	
ver	Project	

3.	 To	 identify	 participants’	 feedback	
regarding	the	obstacles	of	the	Buddy	Observer	
Project		
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Significanceofthestudy:

1.	 The	 study	 will	 provide	 insights	 on	
the	 use	 of	 peer	 observation	 for	 teacher	
development.	

2.	The	study	will	provide	an	evaluation	
for	the	Buddy	Observer	Project	

3.	 The	 study	 will	 contribute	 ideas	
about	teacher	development	and	the	use	of	peer	
observation	 for	 other	 organizations	 to	 develop	
their	academic	staff.		

ResearchMethodology:

All	 of	 the	 LI	 full-time	 teachers	 (50	
teachers)	 were	 assigned	 to	 participate	 in	 the	
project.	An	observation	 form	was	designed	by	
the	working	 team	and	was	validated	by	 three	
experts	in	the	field	of	language	instruction	(see	
Appendix	A).	

Each	 of	 the	 participants	 was	 required	
to	 observe	 at	 least	 two	 classrooms	 of	 their	
peers	 and	 record	 their	 observation	 and	 reflec	
tions	 using	 the	 provided	 observation	 form.	
Then,	 they	 submitted	 their	 completed	observa	
tion	 forms	 to	 the	 working	 team.	 All	 of	 the	
completed	 forms	were	 compiled	 and	 analyzed	
using	 content	 analysis:	 grouping,	 coding,	 and	

counting	 frequency.	 Later,	 participants	 were	
asked	 to	 complete	 a	 questionnaire	 (see	
Appendix	B)	asking	their	opinions	towards	the	
project.	 The	 questionnaire	 was	 validated	 by	
three	experts	before	actual	use.	Data	obtained	
from	 the	 collected	 questionnaires	 were	 then	
analyzed	 using	 SPSS	 program.	 Later,	 a	 semi-
structured	 interview	was	 conducted	 with	 ten	
participants	 who	 accepted	 an	 invitation	 to	
participate	in	the	interview	to	obtain	additional	
qualitative	 data	 which	 later	 was	 analyzed	
using	content	analysis.	

Researchfindings

This	section	reports	the	findings	of	the	
following	 topics:	 the	 teachers’	 reflections	 on	
their	 observation	 and	 their	 opinions	 on	 the	
advantages	and	the	obstacles	of	the	observation.	 

Theteachers’reflectionsontheir
observation

Forty-five	 completed	observation	 forms	
were	submitted	 to	 the	working	 team.	Table	1	
and	 2	 below	 illustrates	 an	 analysis	 of	 the	

output	 from	 all	 of	 the	 submitted	 observation	
forms.	
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Table1:Ananalysisofteachingpracticesasindicatedinthesubmittedobservationforms

TeachingPractices


Number
ofusers

Class	management	 3 

Disciplining	students	
 •	 Using	dictation		
 •	 Using	quizzes	

 
2	
2	

Giving	feedbacks	by	pointing	out	weaknesses	and	strengths		 5 

Reviewing	lessons	 5 

Assessing	students	 1 

Giving	explanations/examples	 9 

Answering	questions	 3 

Stimulating	participation	
 •	 Class	discussion	

 
2	

Giving	instructions	 2	

Encouraging	students	
 •	 to	ask	questions	
 •	 to	express	ideas	
 •	 to	improve	their	learning		

 
4 
3 
4 

Interacting	with	students	 4 

Teaching	some	reading	techniques	 2	

Using	a	checklist	for	writing	 1 

Use	songs	to	learn	different	“tone”	of	language	 1 

Using	technology	to	help	learning	 5 

Provide	learning	materials	(e.g	handouts)	 1 

Cooperative	learning		
 •	 Group	work	for	oral	presentation	
 •	 Using	games	to	practice	grammar	
 •	 Using	game	to	practice	vocabulary		

 
3 
2	
3 
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Table2:Ananalysisoftheteachers’reflections

No. 



Teachers’Reflections

(Participantsmay/maynotprovideareflectionor

mayprovidemorethanonetypeofreflections)

Freq



1.	 No	Reflection	 3 

2.	 Sharing	their	own	style	of	teaching	 1 

3.	 Explaining	what	they	should	do	in	their	class	 1 

4.	 Saying	that	they	did	not	get	much	benefit	 1 

5.	 Providing	suggestions	for	the	techniques	they	observed	 1 

6.	 Giving	them	new	ideas	 3 

7.	 Commenting	the	observee	 4 

8.	 Stating	clearly	that	they	will	adapt/use	the	new	technique	they	learned	 5 

9.	 Expressing	feeling/describing	atmosphere	 18 

10.	 Giving	explanation	how/why	things	work	 24	

11.	 Identifying	knowledge	they	have	learned	from	their	observation	 26	

From	Table	1	and	2,	the	findings	from	the	submitted	observation	forms	present	what	the	
teachers	 have	 gained	 from	 their	 observations.	 An	 analysis	 of	 the	 teachers’	 records	 on	 their	
observation	 forms	 demonstrates	 a	 variety	 of	 teaching	 practices	 being	 observed	 and	 different	
methods	 of	 reflecting	 thoughts	 and	 ideas.	 According	 to	 Table	 2,	 it	 is	 obvious	 that	 item	 no.10	
identifying	what	 have	 learned	 from	 their	 observations	 and	 item	 no.	 11	 giving	 explanation	why/	
how	the	observed	practice	worked	were	the	most	frequently	found	in	the	participants’	reflections.	

The	rest	of	the	items	show	the	participants’	comments	and	feedback	on	what	(styles/	methods	of	
teaching,	class	activities	they	have	observed.	

Participants’feedback

50	 questionnaires	 were	 distributed	 to	 the	 teacher	 members.	 Only	 35	 copies	 of	 the	
questionnaire	were	returned.	Cronbach’s	Alpha	coefficient	of	the	questionnaire	is	0.69.		

Table	 3	 shows	 general	 information	 of	 the	 teachers	who	 returned	 the	 questionnaire.	 The	
results	are	presented	as	follows:	
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Table3:Demographicdataofteacherswhoreturnedthequestionnaire

 Freq Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent
Gender

Male	 9 25.7	 25.7	 25.7	

Female	 26	 74.3	 74.3	 100.0	

Categories

Thai	Instructors	 24	 68.6	 68.6	 68.6	

Native	Instructors	who	speak	English	as	their	

native	language	 8 22.9	 22.9	 91.4	

Non-native	foreign	Instructors	such	as	Burmese	

and	Filipino	instructors	 3 8.6	 8.6	 100.0	

YearsofTeachingExperience

5-10	years	 12	 34.3	 34.3	 34.3	

11-15	years	 10	 28.6	 28.6	 62.9	

16-20	years	 5 14.3	 14.3	 77.1	

More	than	20	years	 8 22.9	 22.9	 100.0	

The	majority	 of	 the	 sampled	 teachers	 are	 females	 (74.3%).	 Only	 25.7%	 are	males.	Most	
subjects	are	Thai	instructor	(68.6	%),	22.9%	are	native-speaker	instructors	and	8.6%	are	non-native	
foreign	instructors.	Most	of	the	respondents	(34.3%)	have	5-10	years	of	teaching	experience.	

Participants’feedbackonadvantagesoftheobservation

Part	2	of	the	questionnaire	asked	the	respondents	their	opinions	about	the	advantages	of	
the	project.	To	get	the	respondents’	points	of	view,	they	were	asked	to	rate	the	opinions	on	a	five-
rating	scale:	from	‘5’	which	means	‘strongly	agree/	the	most’	to	‘1’which	means	‘strongly	disagree/	
the	least’.	The	findings	are	shown	in	Table	4	and	5.	
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Table 4:Mean and standarddeviationof teachers’ opinionson advantagesof the
observation

No Ithinktheobservation N Min MaxMean SD CV

1 helps	teachers	to	improve	their	teaching	practice.	 35 2.00	 5.00	 3.42	 0.69	 20.36%	

2	

 

gives	teachers	new	ideas	to	manage	their	

classroom.	

35 

 

2.00	

 

5.00	

 

3.80	

 

0.67	

 

17.83%	

 

3 

 

encourages	teachers	to	try	out	new	teaching	

techniques.	

35 

 

2.00	

 

5.00	

 

3.60	

 

0.77	

 

21.52%	

 

4 

 

provides	teachers	an	opportunity	to	learn	new	

teaching	styles.	

35 

 

1.00	

 

5.00	

 

3.74	

 

0.91	

 

24.54%	

 

5 

 

helps	teachers	to	reflect	their	teaching	practice	

more	clearly	

35 

 

2.00	

 

5.00	

 

3.57	

 

0.91	

 

25.67%	

 

6 arouses	enthusiasm	for	teaching	profession.	 35 2.00	 5.00	 3.14	 0.87	 27.98%	

7 

 

establishes	a	collaborative	learning	community	

among	teachers.	

35 

 

1.00	

 

5.00	

 

3.22	

 

1.00	

 

31.05%	

 

8 increases	trust	among	teachers.	 35 1.00	 5.00	 3.02	 0.98	 32.52%	

9 

 

encourages	teachers	to	want	to	share	ideas	with	

other	teachers.	

35 

 

2.00	

 

5.00	

 

3.34	

 

0.87	

 

26.10%	

 

 Total 35 2.00 5.00 3.80 0.67 17.83% 

Table	4	shows	the	respondents’	views	on	the	advantages	of	the	Buddy	Observer	Project.	
The	 findings	 reveal	 that	 the	 teachers	 realized	 the	 benefits	 of	 the	 project	 (all	 of	 the	 items	were	
rated	 >	 3.00).	Most	 of	 the	 respondents	 believed	 that	 peer	 observation	 gave	 them	new	 ideas	 to	
manage	classroom	( =3.80)	and	provided	an	opportunity	to	learn	new	teaching	styles	( =3.74)	wh
ile	 the	 respondents	 saw	 peer	 observation	 as	 a	way	 to	 increase	 trust	 among	 teachers	 the	 least							
( =	3.02).	

The	 majority	 of	 the	 criteria	 show	 the	 percent	 of	 coefficient	 variation	 (CV<	 26%)	
representing	 consistency	 of	 the	 respondents’	 opinions	 meaning	 that	 the	 teachers’	 responses	
slightly	 vary.	 Only	 four	 items	 (no.	 6,7,8,9)	 show	 the	 percent	 of	 CV	 (26%-50%)	 representing	
consistency	of	the	respondents’	opinions	meaning	that	the	teachers’	responses	moderately	vary.		



136วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม2553

An Investigation on Teachers’ Reflections and Their Opinions on Teacher Development through Buddy Observer Project at Bangkok University 

As	for	qualitative	data,	the	10	participants	were	interviewed	for	clarification	concerning	the	
advantages	 of	 the	 observation.	 Seven	 participants	 agreed	 that	 the	 observation	 gave	 them	 some	
new	ideas	on	teaching.	They	explained	that	they	could	adapt	their	peers’	ideas	and	techniques	in	
their	own	classroom.	One	of	the	participants	added	“I	just	tried	one	game	asking	the	students	to	
narrate	a	story	 in	the	past.	 I	got	 this	 idea	 from	one	of	my	observation.	 It	worked.	The	students	
enjoyed	the	game	very	much.”	Another	participant	shared	her	view	that	it	was	a	great	opportunity	
to	ask	her	colleagues	a	permission	to	observe	their	class.	She	said,	“I	always	wanted	to	see	how	
other	teachers	handle	their	class,	but	I	was	afraid	that	they	would	feel	offended	if	I	asked	to	sit	in	
their	class.	When	we	were	assigned	to	join	the	project,	it	was	just	like	I	got	a	free	pass	to	go	to	
anyone’s	classroom.”		

However,	the	rest	three	of	the	participants	did	not	think	the	observation	beneficial.	They	
said	 that	 it	 was	 a	 waste	 of	 time	 as	 they	 did	 not	 find	 anything	 new	 or	 interesting	 from	 their	
observation.	Moreover,	 they	all	agreed	 that	 they	did	not	see	 this	observation	project	as	 learning	
exchange.	They	did	not	believe	that	their	peers	gave	sincere	feedback	because	they,	themselves,	
admitted	that	they	avoided	commenting	on	weaknesses	of	their	peers.	

Then,	 the	 respondents	were	also	asked	 to	 rate	 the	obstacles	of	 the	observation.	Table	5	
shows	the	results.	

Table5:Meanandstandarddeviationofteachers’opinionsonobstaclesoftheobservation

No.  N Min Max Mean SD CV

I	think	the	observation…..	

1 adds	more	workload	to	teachers	 35 1.00	 5.00	 3.28	 1.07	 32.66%	

2	 takes	too	much	time.	 35 1.00	 5.00	 3.02	 1.01	 33.49%	

3 makes	teachers	feel	uncomfortable	to	be	observed.	 35 1.00	 5.00	 3.68	 1.13	 30.70%	

4 makes	teachers	feel	uncomfortable	to	observe	other	teachers.	 35 1.00	 5.00	 3.40	 1.26	 37.20%	

5 is	hard	to	ask	someone	for	permission	to	observe.	 35 1.00	 5.00	 3.25	 1.09	 33.59%	

6 
 

is	no	use	because	different	teachers	have	their	own	styles	

that	are	appropriate	to	them.	

35 

 

1.00	

 

5.00	

 

3.14	

 

1.28	

 

40.94%	

 

7 makes	teachers	feel	under	scrutiny.		 35 1.00	 5.00	 3.31	 1.10	 33.35%	

8 I	think	people	are	afraid	of	being	judged	by	others.	 35 1.00	 5.00	 3.54	 1.01	 28.51%	

 Total 35 2.00 5.00 3.74 0.88 32.66% 
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According	 to	 Table	 5,	 feeling	 uncom	
fortable	 to	 be	 observed	 and	 being	 afraid	 of	
being	 judged	 by	 others	 were	 rated	 as	 the	
greatest	 obstacle	 ( =3.68)	 and	 ( =	 3.54)	 res
pectively	 while	 taking	 too	 much	 time	 was	
rated	the	least	problematic.	The	majority	of	the	
items	 show	 the	 percent	 of	 CV	 (26%-50%)	
representing	 consistency	 of	 the	 respondents’	
opinions	 meaning	 that	 the	 respondents’	
responses	moderately	vary.	

Furthermore,	 data	 from	 the	 interview	
reviewed	that	all	of	the	ten	participants	admit	
ted	 that	 the	main	 obstacle	 of	 the	 observation	
was	feeling	uncomfortable	to	be	observed.	“No	
one	wants	 to	be	watched”,	one	of	 the	partici	
pants	put	 it.	Another	participant	 inserted	 that	
every	 time	 when	 she	 saw	 the	 observer	 took	
notes,	 she	 thought	 that	 she	might	 have	done	
something	 wrong.	 Even	 though	 the	 class	
ended,	 for	 the	 rest	 of	 day	 she	 still	 kept	
thinking	 how	 she	 was	 doing,	 and	 whether	 it	
was	good	enough.		

In	summary,	 the	 findings	of	 this	study	
revealed	 that	 various	 teaching	 practices	 were	
observed	 as	 well	 as	 a	 diversity	 of	 teachers’	
reflections	 were	 provided.	 The	 reflections	 of	
the	 teachers’	 observation	 as	 appeared	 in	 the	
observation	 forms	 il lustrated	 knowledge	
embodied	in	each	of	individual	teachers.	It	was	
undeniable	 that	 peer	 observation	 allowed	
opportunities	 for	 teachers	 to	 learn	 new	 ideas	

and	 reflect	 their	 thoughts.	 In	 terms	 of	 the	
advantages	 and	 the	 obstacles	 of	 the	
observation,	 both	 positive	 and	 negative	 sides	
of	 the	observation	were	 found.	 It	seemed	that	
the	 teachers	 were	 torn	 between	 the	 advan	
tages	 and	 the	 obstacles	 of	 the	 peer	 obser	
vation.	Based	on	the	questionnaire	survey,	the	
mean	scores	rated	for	the	positive	sides	of	the	
observation	 were	 very	 close	 to	 the	 mean	
scores	 rated	 for	 the	 negative	 ones.	While	 the	
teachers	 real ized	 the	 benefits	 of	 the	
observation,	 they	 also	 faced	 the	 challenges	 of	
implementing	the	observation	in	reality.	Based	
on	 the	 results	 of	 the	 survey,	 anxiety	 of	 being	
watched	 and	 fear	 of	 judgment	 were	 the	 two	
major	downsides.	 It	can	be	said	 that	personal	
feelings,	personality	and	culture	in	a	particular	
setting	 play	 a	 big	 role	 in	 implementing	 an	
observation.	 Many	 scholars	 have	 mentioned	
this	 particular	 issue.	 According	 to	 Martin,	
Smith	and	Double	(1999,	as	cited	in	Lomas	&	
Kinchin,	2006,	p.	206),	some	academic	staff	are	
opposed	 to	 the	 observation	 of	 their	 teaching	
because	 they	consider	 it	as	“an	 intrusion	 into	
intimate	 part	 of	 their	 work”.	 Moreover,	 Black	
well	and	McLean	(1996)	shared	their	argument	
that	peer	observation	might	also	be	perceived	
as	 “a	 threat	 to	 their	 professional	 autonomy”	
(p.157).	



138วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยปีที่16ฉบับที่1พฤษภาคม2553

An Investigation on Teachers’ Reflections and Their Opinions on Teacher Development through Buddy Observer Project at Bangkok University 

Implications

Some	implications	can	be	drawn	as	the	
following.	First	of	all,	by	compiling	the	teachers’ 
records	 of	 their	 observations,	 the	 organization	
was	 able	 to	 identify	 and	 create	 a	 sharing	 of	
knowledge	among	 its	working	 team.	This	can	
lead	to	subsequent	projects	such	as	workshops	
or	 research	 studies	 concerning	 common	 areas	
of	 teaching	 interest	 or	 weaknesses	 to	 be	
conducted.	 Besides,	 a	 collection	 of	 what	 has	
gained	from	the	observation	can	be	formalized,	
elaborated	 and	 published	 as	 an	 instruction’s	
manual.	 Second,	 to	 solve	 the	 issue	 of	 the	
offended	 feeling	 caused	 by	 being	 observed,	 it	
seems	that	the	first	thing	a	university	or	any	of	
its	department	needs	to	do	in	order	to	execute	
a	peer	observation	project	is	to	raise	an	awareness 
of	 the	 importance	 of	 peer	 observation.	 Schein	
(2004)	 suggested	 that	 the	 organization	 should	
set	the	peer	observation	as	a	part	of	its	culture. 
In	 order	 to	 achieve	 this,	 Hutchins	 (1994)	
believes	that	it	is	crucial	that	teaching	percep	
tion	needs	to	be	changed.	Teachers	should	be	

encouraged	to	perceive	teaching	as	he	puts	it	
“a	sharing	activity	rather	than	a	private	activity” 
(p.	 3).	Then,	peer	observation	will	 be	 seen	as	
“collegial	 conversations	 and	 collaborating	
about	 teaching	 rather	 than	 merely	 as	 peer	
judgments	about	teaching”	(Quinlan	&	Akerlind, 
2000,	p.	27).	Another	factor	needed	to	take	into 
consideration	 is	 the	 fact	 that	 this	project	was	
an	 assignment	 for	 each	 of	 the	 teachers.	 This	

might	reinforce	the	negativity	of	peer	observation. 
The	 way	 the	 project	 was	 conducted	 as	 an	
initiative	 from	 the	 administration,	 was	 in	
conflict	with	its	one	of	the	intended	objectives:	
teacher	 development.	Wajnryb	 (1992,	 as	 cited	
in	 Gnawali,	 2008,	 p.	 221)	 pointed	 out	 that	
teacher	development	is	voluntary	and	it	comes	
from	 the	 individual	 teacher	 or	 the	 group	 and	
that	nobody	can	 force	 teachers	 to	develop.	 In	
line	with	Wajnryb	 (1992),	Clark	 (1992)	 labeled	
teacher	 development	 as	 ‘self-directed	 profes	
sional	 development	 not	 other-directed.	 He	
explains	further	that	voluntary	effort	is	the	key	
for	 adult	 development.	 Therefore,	 to	 promote	
teacher	 development	 and	 to	 achieve	 the	 best	
results	 from	 it,	 teachers	 should	 be	 given	
choices	 or	 opportunities	 to	 invent	 their	 own	
approach.	 In	 this	 case,	 peer	 observation	 can	
then	be	recommended	as	an	alternative	not	an	
obligation.	Formal	observation	can	be	arranged	
among	 those	 who	 are	 willing	 to	 participate	
while	 others	 can	 choose	 to	 organize	 a	 more	
casual	meeting	where	 participants	 share	 their	
experience.	Then,	a	comparative	study	between 
the	 impact	 of	 formal	 observation	 and	 casual	
knowledge	 sharing	 meeting	 toward	 teacher	
development	 could	 be	 an	 interesting	 topic	 to	
be	explored	later.	

Although	 peer	 observation	 has	 great	
advantages	 due	 to	 its	 immediate	 practical	
benefits	for	teachers,	the	implementation	of	the	
approach	 is	 complicated	 and	 sensitive	 as	 it	
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involves	 issues	 of	 individual’s	 sense	 of	 appre	
hension,	 vulnerability	 and	 anxiety.	 If	 profes	
sional	 development	 is	 to	 be	 achieved	 at	 the	
individual	level	via	peer	observation,	awareness	
raising	 and	 careful	 management	 are	 signifi	
cantly	 necessary.	 Otherwise,	 academic	 staff	
should	be	given	a	chance	to	take	on	personal	
responsibility	 in	 making	 their	 own	 learning	
decisions	 for	 their	 own	 professional	 develop	
ment.		
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AppendixA:BuddyObserverForm  

Date................................................................................................... Course................................................................................................................. 

Teacher.......................................................................................... Observer............................................................................................................. 

Pleaseselectonlyoneofthefollowings(eitheroneactivityoroneteachingpractice)
you found the most interesting/effective/creative. 

Activities TeachingPractices

❑	Pair	work	 	 	

❑	Group	work	 	

❑	Role	play	 	 	

❑	Game	 	 	

❑	Class	discussion	 		

❑	Presentation	

 

❑	Class	management	❑	Answering	questions	

❑	Disciplining	students	❑	Stimulating	participation	

❑	Rewarding		 ❑	Giving	instructions	

❑	Giving	feedbacks		 ❑	Encouraging	students	to	ask		

❑	Reviewing	lessons	questions	

❑	Assessing	students		❑	Interacting	with	students		

❑	Giving	explanation/	examples/reasons	 		

❑	Other………….....….......................	 ❑	Other…………….........................................................................	

Please indicate the objective(s) of the activity or the teaching practice. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Please briefly describe the activity or the teaching practice. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

What have you learned from this observation? 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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An Investigation on Teachers’ Reflections and Their Opinions on Teacher Development through Buddy Observer Project at Bangkok University 

AppendixB:
QuestionnaireSurveyaboutyouropinionstowardsTheBuddyObserverProject
PartI:GeneralInformation

1.		❑	Male	 		 ❑	Female	
2.		❑	Thai	Instructor		 	 ❑	Native	Instructor	 	 ❑	Non-native	Instructor	
3.		 Years	of	Teaching	Experience	
  ❑	Less	than	5	years		❑	5-10	years		❑	11-15	Years		❑	16-20	years		❑	20	years	+	

Part II : Please mark (√) in the box to rate your opinions towards the Buddy Observer Project

No. 



Statements



Youropinions

Strongly
Agree

5

Agree

4

Neutral

3

Disagree

2

Strongly
Disagree

1

 AdvantagesofBuddyObservation

1.	 I	think	it	helps	teachers	to	improve	their	teaching	practice.	

2.	 I	think	it	gives	teachers	new	ideas	to	manage	their	classroom.	

3.	 I	think	it	encourages	teachers	to	try	out	new	teaching	technique.	

4.	 I	think	it	provides	teachers	an	opportunity	to	learn	new	teaching	styles.	

5.	 I	think	it	helps	teachers	to	reflect	their	teaching	practice	more	clearly.	

6.	 I	think	it	arouses	enthusiasm	for	teaching	profession.	

7.	 I	think	it	establishes	a	collaborative	learning	community	among	teachers	

8.	 I	think	it	increases	trust	among	teachers.	

9.	 I	think	it	encourages	teachers	to	want	to	share	ideas	with	other	teachers.	

 Obstacles	of	Buddy	Observation	

1.	 I	think	it	adds	more	workload	to	teachers.	

2.	 I	think	it	takes	too	much	time.	

3.	 I	think	it	makes	teachers	feel	uncomfortable	to	be	observed.	

4.		 I	think	it	makes	teachers	feel	uncomfortable	to	observe	other	teachers.	

5.	 I	think	it	is	hard	to	ask	someone	for	permission	to	observe.	

6.		
 

I	think	it	is	no	use	because	different	teachers	have	their	own	styles	that	are	
appropriate	to	them.	

7.	 I	think	“observation”	makes	teachers	feel	under	scrutiny.	

8.	 I	think	people	are	afraid	of	being	judged	by	others.	

PartIII:OtherComments
................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


