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วารสาร HR intelligence ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ของปีที่ 12 ซึ่งยังอยู่ภายใต้กระแสการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศซึง่ มักจะเน้นการปรับเปลีย่ นในภาพใหญ่ๆ ในเชิงโครงสร้างเกือบทัง้ สิน้ แต่ในมุมกลับกันกลับหลงลืมการขับเคลือ่ นประเทศทีเ่ ริม่ จากระดับจุลภาค
ซึ่งหลายประเทศที่ประสบความส�ำเร็จได้น�ำไปใช้บนความเชื่อนี้ การศึกษา วิเคราะห์ และการเสนอแง่มุมใหม่ๆ ในการจัดการทุนมนุษย์ก็ควรมีส่วน
ส�ำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและการปฏิรปู ให้ได้ผลเป็นรูปธรรมและเกิดความยัง่ ยืน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสารสารเทศ ความรู้ และวิทยาการ
ใหม่ๆ ล้วนเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศ HR Intelligence หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสื่อกลางระหว่าง นักวิจัย นักปฏิบัติ นักวิชาการ และ
ผู้มีอ�ำนาจในสังคมที่ก�ำลังให้ความสนใจต่อการปฏิรูปและผลักดันยุทธศาสตร์ได้น�ำเอาแง่มุมและผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
HR Intelligence ฉบับนีจ้ ะขอเริม่ ต้นด้วย HR Tips ที่มีเป็นประจ�ำนัน้ ฉบับนีเ้ ป็นเรือ่ ง “การสร้างความสุขและส่งเสริมความผูกพันให้กับบุคลากร”
โดยข้อเสนอของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุนสิ า ช่อแก้ว นัน้ องค์การต้องสร้างความสุขและความผูกพันไปพร้อมกับการสร้างความรูส้ กึ ว่าได้รบั การยอมรับ
และให้เกียรติ หรือที่เรียกว่า EVP (Employee Value Proposition) ได้อย่างน่าสนใจ ท่านที่สนใจแนวทางติดตามอ่านได้ในรายละเอียด
เป็นที่น่ายินดีว่าวารสารในครึ่งปีหลังนี้มีผู้น�ำเสนอบทความถึง 6 เรื่อง นับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยให้เห็น
แง่มุมของข้อเท็จจริงและแนวทางในการน�ำไปใช้ในการปฏิรูปได้หลากหลายมากขึ้น
งานวิจัยเรื่องแรกเป็นงานของ ดร.นราเขต ยิ้มสุข ที่ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในเจนเนอเรชั่นต่างๆ
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ที่ผลการศึกษาพบว่า เจนเนอเรชั่นบีมีพฤติกรรมบริโภคพอเพียงมากกว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย ส่วนพฤติกรรมบริโภค
พอเพียงเป็นอย่างไร ใครคือเจนเนอเรชั่นบี ติดตามได้ในเล่มครับ
บทความชิ้นที่ 2 เรื่อง “ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)” โดย คุณพงศ์ศิริ สุขประวิทย์ ผู้ศึกษาและเสนอผลวิจัย บทบาทที่ส�ำคัญ 4 บทบาท
ได้แก่ การเป็นตัวกลางในการประสาน การเป็นผูก้ ระตุน้ เร่งเร้า บทบาทของการเป็นนักประชาสัมพันธ์ และบทบาทของการเป็นผูอ้ ำ� นวยให้เกิดการเรียนรู้
และยังพบบทบาทในการสร้างเสริมการเรียนรู้ในองค์การภาครัฐ จ�ำเป็นต้องมีบทบาทในลักษณะของการเป็นจิตอาสาและการติดตามการด�ำเนินงาน
เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา จะด้วยเหตุผลใดนั้น หาค�ำตอบได้ในบทความ
บทความชิ้นที่ 3 เป็นเรื่อง สมรรถนะครูไทยในศตวรรษที่ 21 : ปรับการเรียนเปลี่ยนสมรรถนะ โดย คุณฉัตรชัย หวังมีจงมี ที่พบปัญหาของครู
ในด้านการยึดติดกับรูปแบบการสอน การขาดจิตวิญญาณของความเป็นครู และพบสมรรถนะอีก 7 ประการที่มีความจ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผู้สนใจ
อ่านผลการวิจัยในรายละเอียดในเล่มว่ามีสมรรถนะใดบ้าง
การจัดการในยุคดิจิตอล ท�ำให้วงการ HR ล้วนต้องปรับตัวในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ คุณยศธร ทวีผล ได้เสนอเป็น ล�ำดับที่ 4
เรื่อง การจัดการทุนมนุษย์ยุคสื่อสังคมออนไลน์ โดยสาระส�ำคัญให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์ถูกน�ำมาใช้ในการจัดการ นับตั้งแต่ การสรรหาคนเก่งและ
พนักงานเจนวาย การสร้างความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการสร้างแบรนด์ให้กับนายจ้าง ขณะที่ยังพบปัญหาเรื่องความสอดคล้องกับลักษณะ
ของธุรกิจ ปัญหาการละเมิดความเป็นส่วนตัวและปัญหาจริยธรรม
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทำ� ให้การก�ำหนดยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศจ�ำต้องพิจารณาความท้าทายความเสี่ยงและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต การวิเคราะห์โดยอาศัย หลักสถิติ และอนุกรมเวลา ตลอดจนการใช้สมการถดถอย จะท�ำให้ผู้ตัดสินใจมีข้อมูลที่ส�ำคัญ บทความชิ้นที่ 5 เรื่อง
การประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย โดย ดร.วิทยา ปิ่นทอง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่อาศัยหลักเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์
ทางสถิติ ท�ำให้ทราบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะความไม่พอเพียงของรายได้ที่กระทบกับระบบการออมและจะส่งผลต่อภาระการเงินการคลังที่เพิ่มขึ้นใน
อัตราร้อยละ 10 ต่อปี
ส่วนบทความสุดท้ายเป็นความพยายามสังเคราะห์องค์ความรูก้ ารเปลีย่ นแปลงองค์การมาใช้ในการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทย โดย ดร.จ�ำเนียร
จวงตระกูล ที่เสนอแบบจ�ำลอง VAVRIEM Model ในบทความเรื่อง “การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อน�ำประเทศสู่สังคมประชาธิปไตย” อะไรคือ
ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของตัวแบบนี้ ติดตามรายละเอียดได้ใน HR Intelligence
ขอขอบคุณส�ำหรับผู้ส่งบทความทุกท่าน และยินดีรับบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ ในฉบับต่อๆ ไป
และในโอกาสครบก�ำหนดของการเป็นบรรณาธิการวารสาร HR Intelligence ก็ขอขอบคุณ ทุกท่านในกองบรรณาธิการ ที่ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง
บทความ ฝ่ายธุรการ ผู้ประสาน ผู้เขียนบทความ และผู้ติดตามอ่านวารสารทุกท่านและถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เลยนะครับ
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สร้างความสุข
ส่งเสริมความผูกพันให้บุคลากร
แม้ว่าเรื่องของความสุขและความผูกพันเป็นเรื่องที่
ดูเหมือนจะไม่ท้าทายเท่ากับประเด็นอื่นๆ ในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ แต่การที่พนักงานไม่มีความสุขและขาด
ความผู ก พั น นั้ น อาจเป็ น ภั ย เงี ย บต่ อ ทั้ ง หน่ ว ยงานและ
ตัวบุคลากรเอง เพราะความสุขและความผูกพันส่งผลต่อการ
ทุ่มเทท�ำงาน การที่บุคลากรไม่มีความสุขและความผูกพัน
ก็อาจน�ำไปสู่ปัญหาการลาออกในที่สุด1 ดังนั้น ในบทความ
HR Tips ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงอยากกล่าวถึงเรื่องความสุขและ
ความผูกพัน โดยเน้นการตอบค�ำถามสามข้อต่อไปนี้ “อะไร
คือความสุขและความผูกพันของบุคลากร?” “หน่วยงานจะรู้
ได้อย่างไรว่าบุคลากรมีความสุขและความผูกพันอยู่ในระดับ
ใด?” “หน่วยงานจะสร้างความสุขและส่งเสริมความผูกพัน
ให้บุคลากรได้อย่างไรบ้าง?”
ค�ำถามแรก “อะไรคือความสุขและความผูกพันของ
บุคลากร?”
หากจะหาค�ำตอบว่า “อะไรคือความสุข” คงจะไม่มี
ค�ำตอบทีต่ ายตัว แต่จากผลการวิจยั ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
1

(Harvard University) เรื่องความสุข ซึ่งได้ท�ำการศึกษาจาก
กลุม่ ตัวอย่าง 724 คน ทีน่ า่ สนใจคือ งานวิจยั ชิน้ นีใ้ ช้เวลาวิจยั
ค่อนข้างยาวนาน โดยท�ำการเก็บข้อมูลตั้งแต่กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จนกระทั่งระยะเวลาของการวิจัยผ่าน
ไปกว่า 75 ปี (กลุ่มตัวอย่างหลายคนได้เสียชีวิตแล้ว รวมทั้ง
ผู้วิจัยรุ่นแรกๆ) ผลของการวิจัยชิ้นนี้ได้ค�ำตอบแบบสรุปว่า
ชีวิตที่มีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่การ
งานเท่านั้น หรือไม่ใช่เพียงความส�ำเร็จทางด้านการเงินเพียง
อย่างเดียว หากแต่เป็นการมีความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
(Meaningful Connection) ของผู้คนรอบตัว แม้ว่าค�ำตอบ
จากการวิจัยจะไม่ตายตัวเหมือนกับการวิจัยหรือการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์ แต่จากความทุ่มเทในการเก็บข้อมูลด้วย
ระยะเวลาในการวิจัยอันยาวนานก็ได้ให้มุมมองสะท้อนเรื่อง
ความสุข จากค�ำตอบของงานวิจัยชิ้นนี้ดูเหมือนว่าความสุข
จะมาพร้อมกับความผูกพัน (ต่อคนรอบตัวซึ่งคนเหล่านั้นคือ
ความสัมพันธ์ที่มีความหมาย) จะดีแค่ไหน หากบุคลากรได้
มีความสัมพันธ์ที่มีความหมายซึ่งหมายถึง การมีหัวหน้างาน
และมีเพื่อนร่วมงานที่ท�ำให้เกิดความสุขทุกครั้งที่ได้พบเจอ

ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในหลักสูตรการสร้างความสุขและความผูกพันให้กับบุคลากรมาหลายรุ่น ท�ำให้
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมีทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่าย HR หลายท่านได้สะท้อนว่า หน่วยงานให้ความส�ำคัญกับสอง
ประเด็นนี้มากขึ้น เพราะมีปัจจัยที่กระทบส�ำคัญ 2 ประการ คือ ความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
และช่องว่างของช่วงวัยของบุคลากร (Generation Gap) ท�ำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ความไม่เข้าใจ และการลาออกของบุคลากรรุ่นใหม่ใน
อัตราส่วนที่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
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กัน พร้อมที่จะช่วยเหลือ ท�ำงานเป็นทีมเดียวกัน และพร้อม
ที่จะส่งความสุขและความผูกพันไปยังลูกค้าหรือผู้รับบริการ
ค�ำถามข้อสอง “หน่วยงานจะรู้ได้อย่างไรว่าบุคลากร
มีความสุขและความผูกพันอยู่ในระดับใด?”
จากรายงานความสุขของคนทัว่ โลก (World Happiness
Report)2 ซึง่ ได้ทำ� การส�ำรวจความสุขของคนใน 155 ประเทศ
ได้อธิบายว่าความสุขเป็นอัตวิสัย (Subjectivity) และบริษัท
ที่ปรึกษาชื่อดังอย่างบริษัทแกลลัพ (Gallup World Poll) ก็ได้
สร้างมาตรวัดความสุขแบบง่ายๆ ที่เรียกว่า ขั้นบันไดแห่ง
ความสุข (The Cantril Ladder) ค�ำถามข้อส�ำคัญมี 2 ข้อ
คือ ค�ำถามข้อแรก “หากระดับความสุขของคุณวัดได้ทตี่ วั เลข
0-10 โดยตัวเลข 10 แทนความสุขที่สุดในชีวิตของคุณ และ
ตัวเลข 0 แทนความเลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณแล้ว ขณะนี้
คุณมีความสุขอยู่ในระดับใด?” ค�ำถามข้อสอง “อีก 5 ปี
ข้างหน้า คุณคิดว่าคุณจะมีความสุขอยู่ในระดับใด?” ค�ำถาม
ทั้งสองข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นค�ำถามธรรมดา แต่ไม่ธรรมดา
เพราะค�ำถามข้อแรกสะท้อนให้เห็นมุมมองของบุคลากรต่อ
คุณค่าของตัวเองและความสัมพันธ์รอบตัวแบบองค์รวม และ
ข้อที่สองสะท้อนเรื่องความหวังและการขับเคลื่อนอนาคต
ซึ่งอาจจะหมายรวมทั้งอนาคตของบุคลากรและอนาคตของ
หน่วยงานด้วย...เมื่ออ่านถึงจุดนี้แล้ว ผู้เขียนอยากให้ผู้อ่าน
ลองตั้งค�ำถามนี้กับตัวเองดูว่าความสุขปัจจุบันและความสุข
ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะอยู่ในระดับใด? เมื่อตอบได้แล้วลองดู
ค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่เชิงอรรถ3

นอกจากการวั ดระดั บ ความสุ ข ดั ง ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายใน
ข้างต้นแล้ว ในประเทศไทยก็มีหน่วยงานที่ได้จัดท�ำคู่มือเพื่อ
ส�ำรวจความสุขของบุคลากร อาทิ คู่มือองค์กรแห่งความสุข
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ในคู่มือนี้ได้อธิบายตัววัดเรื่องความสุขไว้ทั้งหมด 9 ด้าน
ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยมิ ติ ที่ วั ด จากอั ต วิ สั ย เช่ น มี น�้ ำ ใจดี
มีจิตวิญญาณดี และมิติที่วัดแบบวัตถุวิสัย (Objectivity) เน้น
มาตรวัดที่ประเมินได้โดยไม่ต้องอาศัยการตีความส่วนบุคคล
เช่น การมีสุขภาพกายดี และสุขภาพการเงินดี4 เป็นต้น
เมื่อเราทราบว่าความสุขของบุคลากรวัดได้อย่างไร
แล้ว ค�ำถามถัดไปคือ แล้วหน่วยงานจะทราบได้อย่างไรว่า
บุคลากรมีความผูกพัน ในประเด็นนี้บริษัทเอออน ฮิววิท
(Aon Hewitt) ได้อธิบายว่า บุคลากรที่เรียกได้ว่ามีความ
ผูกพัน (Engagement) นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การพูดถึงหน่วยงานในทาง
ที่ดี (Say) ประการที่สอง การคงอยู่และทุ่มเทท�ำงานอย่าง
เต็มความสามารถ (Stay) และประการสุดท้าย การส่งมอบ
ผลงานทีเ่ หนือความคาดหมายหรือพยายามสร้างสรรค์ผลงาน
ให้ดียิ่งขึ้น (Strive) จะเห็นได้ว่า ความหมายของความผูกพัน
ในทีน่ มี้ ากกว่าแค่การพิจารณาทีอ่ ตั ราการลาออกของบุคลากร
หากแต่เน้นการพิจารณาจากคนทีอ่ ยูว่ า่ อยูอ่ ย่างมีความผูกพัน
หรือไม่...ผู้อ่านที่ได้อ่าน HR Tips ฉบับที่แล้วอาจจะยังพอจ�ำ
กรณีของบริษัทมิตรผลได้ว่า แนวปฏิบัติ (Practice) หนึ่ง
ที่มิตรผลใช้เพื่อการรักษาบุคลากรคือ การสัมภาษณ์เหตุผล
ของการคงอยู่ (Stay Interview) โดยมีแนวคิดว่าเก็บข้อมูล

2

http://worldhappiness.report/
ค่าเฉลี่ยของความสุข ณ ปัจจุบันประมาณ 7.3 และค่าเฉลี่ยของความสุขในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ 8.4 การที่ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึง
ความหวังต่อการใช้ชีวิตและการงานในอนาคต
4
มาตรวัดของ สสส. มี 5 ระดับ คะแนนต�่ำสุดคือ 1 สูงสุดคือ 5
3
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จากคนทีย่ งั อยูด่ กี ว่าคนทีจ่ ากเราไปแล้ว และยังเก็บข้อมูลการ
ลงทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อพิจารณาว่าบุคลากรแต่ละคนได้
ส่งมอบมูลค่าเพิ่มมากน้อยเพียงใด การด�ำเนินการเช่นนี้
จะท�ำให้ทราบทั้งสิ่งที่บุคลากรพูดถึงหน่วยงาน การทุ่มเท
ระหว่างการคงอยู่ และผลงานที่บุคลากรพยายามพัฒนาให้
ดียิ่งขึ้น
ค�ำถามข้อสาม “หน่วยงานจะสร้างความสุขและ
ส่งเสริมความผูกพันให้บุคลากรได้อย่างไรบ้าง?”
ก่อนจะตอบค�ำถามข้อที่สาม หน่วยงานจะต้องตอบ
ค�ำถามสองข้อแรกให้ได้ก่อนว่า อะไรคือความสุขและความ
ผูกพันในแบบฉบับของหน่วยงานเรา และบุคลากรมีความสุข
และความผูกพันในระดับใด เมื่อทราบค�ำตอบทั้งสองข้อ
ก่อนหน้านีแ้ ล้ว จึงน�ำเอาผลทีไ่ ด้มาจัดล�ำดับความส�ำคัญและ
วางแนวทางในการจัดการตามล�ำดับ บุคลากรมีความสุข
ในด้านใดน้อยทีส่ ดุ ให้เติมเต็มในด้านนัน้ ส่วนด้านใดทีม่ มี าก
ก็ให้พยายามส่งเสริมให้คงทีห่ รือเพิม่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญคือการสร้าง
ความสุขพร้อมกับการส่งเสริมความผูกพันนั้นจะต้องท�ำให้
บุคลากรรู้สึกว่าตัวเองได้รับเกียรติผ่านข้อเสนอเชิงคุณค่าที่
ส่งมอบให้กับบุคลากร (Employee Value Proposition) หรือ
ที่เรียกโดยย่อว่า EVP โดย EVP ที่หน่วยงานมอบให้บุคลากร
มีความหมายครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงิน โดย EVP ทีเ่ ป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
อื่นๆ ที่ตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ และ EVP ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น
การมอบหมายงานที่ท้าทาย การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ
เน้นการมีส่วนร่วม การสร้างเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
และท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้พนักงานเกิดความภูมิใจที่
เป็นส่วนหนึง่ ของหน่วยงาน เป็นต้น ทัง้ นี้ หลักการของการใช้
EVP ไม่ใช่การยัดเยียดสิ่งที่หน่วยงานอยากจะให้กับบุคลากร
เท่านั้น หากแต่หน่วยงานต้องพึงตระหนักว่า ข้อเสนอ
เชิงคุณค่าจะต้องมองในมุมมองของผูร้ บั (บุคลากร) มากกว่าผูใ้ ห้
(หน่วยงาน) เน้นการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
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สิ่งที่ท้าทายของการน�ำเอา EVP มาใช้คือ ความต้องการของ
บุคลากรแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน ดังนัน้ การน�ำเอา EVP
มาใช้จึงมาพร้อมกับความยืดหยุ่นในการออกแบบข้อเสนอ
และมีทางเลือกหลากหลาย บุคลากรแต่ละคนอาจจะได้
ผลตอบแทนไม่เหมือนกัน แต่ต้องมีความรู้สึกเป็นธรรมและ
ได้รับคุณค่าจากสิ่งที่หน่วยงานมอบให้
...หวังว่า HR Tips ครัง้ นีจ้ ะสร้างความสุขให้ผอู้ า่ น แล้ว
พบกันใหม่ใน HR Tips ฉบับหน้าค่ะ...
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บทความวิจัย

การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค
แบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่น
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
บทคัดย่อ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่นในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครต่างเจนเนอเรชั่น บี เอ็กซ์ และวาย
ต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนพฤติกรรมการบริโภคแบบ
พอเพียง ใช้ F-test ทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 ส่วนใหญ่เป็นเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ ร้อยละ 43.00 รอง
ลงมา ได้แก่ เจนเนอเรชั่นวาย ร้อยละ 36.50 และเจนเนอเรชั่นบี ร้อยละ 21.50 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 54.20 กิจกรรมยามว่างของเจนเนอเรชั่นบีและเอ็กซ์ส่วนใหญ่ คือ ดูโทรทัศน์ อยู่บ้านนอนพักผ่อน
ร้อยละ 80.23 และ 52.15 ตามล�ำดับ ส่วนเจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ 58.22
ระดับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ พบว่า ไม่ตามกระแส มีคา่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ การรูค้ ณุ ค่าทรัพย์สนิ และจากผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบว่า แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีเจอเนอเรชั่นแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง
แตกต่างกัน โดยที่เจนเนอเรชั่นบีมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงมากกว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย ดังนั้น ผู้ควบคุม
นโยบายภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการผลิต เนื้อหาที่บรรจุหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนําเสนอให้
เข้าใจได้อย่างง่ายดาย และชวนให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ อีกทั้งฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลขององค์การควรดําเนินการจัดกิจกรรม การรณรงค์ พร้อมทั้งการสร้างต้นแบบบุคลากรด้านการพอเพียงเพื่อ
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติตาม
ค�ำส�ำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง, แรงงาน, เจนเนอเรชั่น, นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
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A comparison of Workers of Different Generations on
Sufficient Consumption Behavior in Navanakorn
Industrial Estate
Abstract
The objective of the research was to compare the differences between workers of Generations B, X and Y
regarding sufficient consumption behaviors. Data was captured from questionnaire. And analyzed using statistical
tools of percentage, mean, and standard deviation regarding sufficient consumption behavior while the hypothesis
was tested by the F-test.
The findings on personal data showed that the majority of the sample were female (56.7%). Forty three percent
were Generation X, meanwhile the rest were Generation Y and Generation B (36.5% and 21.5%, respectively).
Most of them worked in the electronic industry (54.2%). The leisure activities of Generations B and X were watching
television and resting at home (80.23% and 52.15 respectively). While those of most of the Generation Y (58.22%)
were watching movies and listening to music.
The sufficient consumption behaviors of workers in Navanakorn Industrial Estate were at a moderate level.
The investigation of each component of the sufficient consumption behavior reveals that non-fashionable style
were at the highest average value, followed by appreciation of asset. The testing of the hypothesis reveals
that workers with different generations had different patterns of sufficient consumption behaviors. Generation B
particularly exercised more sufficient consumption behavior than Generation X and Generation Y. Therefore,
public sector should be support the creative several contents about sufficient consumption behaviors thru social
media and private sector (HR) should be create activities or campaign to motivating sufficient consumption
behaviors of workers.
Keywords : Sufficient Consumption Behavior, Workers, Generations, Navanakorn Industrial Estate
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บทน�ำ
กระแสโลกาภิวัตน์สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบโลกทั้งระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงในระบบดังกล่าว
ส่งผลทัง้ ต่อด้านบวกและด้านลบทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของ
ระบบสังคมโลกไว้ ดังนั้น การไร้พรมแดนที่เกิดขึ้น ทั้งใน
ระบบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของ
คนนั้น โลกไร้พรมแดนจึงเป็นการที่ท�ำให้ทุกคนเกิดความ
ตระหนักและมองถึงเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับ
โลก สังคม และระบบอื่นๆ ร่วมกัน บนพื้นฐานความซับซ้อน
จะมีการออกแบบอย่างไรให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน
(พิชยั วาศนาส่ง, 2549, น.11) เมือ่ พิจารณาจากปรากฏการณ์
ส�ำคัญในการพัฒนาของโลกาภิวตั น์แล้ว มีฐานจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารเป็นพลังขับเคลือ่ นสังคม ท�ำให้เกิด
การไหลของข้อมูลข่าวสารจากพืน้ ทีห่ นึง่ ไปยังพืน้ ทีห่ นึง่ ได้ดว้ ย
ความรวดเร็ว ด้วยพลังของข้อมูลข่าวสารเมื่อมองในมุมมิติ
เชิงเศรษฐกิจ นอกจากนัน้ โลกาภิวตั น์ยงั หมายถึงความส�ำคัญ
ของระบบทุนนิยม การค้าเสรี การแบ่งงานกันท�ำในระดับ
สากล โลกาภิวตั น์นนั้ ยังเชือ่ มโยงถึงวัฒนธรรมการบริโภคของ
ผู้คนจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งอีกด้วย ผ่านกระบวนการส�ำคัญการ
ครอบโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากระบบสื่อสารไร้พรมแดน
ก่อให้เกิดระบบชุมชนโลกทุกเหตุการณ์สามารถเคลื่อนและ
ลื่นไหลอย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการครอบโลกทางวัฒนธรรม
อิทธิพลของวัฒนธรรมและอ�ำนาจของเศรษฐกิจจากประเทศ
ทีพ่ ฒั นาแล้วได้ไหลบ่าเข้าสูป่ ระเทศอืน่ อย่างรุนแรง ก่อให้เกิด
กระแสวัฒนธรรมโลก (Neo - Westernization) ครอบง�ำทาง
ความคิด การมองโลก การแต่งกาย การบริโภคนิยม (อารีย์
นัยพินิจ, 2556)
กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละวั ฒ นธรรมโลกที่ เ ข้ า มาใน
ประเทศไทยส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต คนไทยทั้ ง ระดั บ ครอบครั ว
ชุมชน และประเทศ ท�ำให้ผู้คนมุ่งแสวงหาความสุขส่วนตัว
มากกว่าการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม สังคมเกิด
ภาวะต่างคนต่างอยู่ รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคที่บ่งบอก
ตัวตนทีส่ งู ขึน้ และเปลีย่ นแปลงไป ส่งผลประเด็นทางสังคมอืน่ ๆ

ตามมา เช่น พฤติกรรมการบริโภคเกินความจ�ำเป็น การ
บ่งบอกสถานะทางสังคมผ่านรูปแบบการใช้ชีวิตหรือการ
ใช้เงินเพือ่ แสวงหาความสุขเป็นหลัก เปลีย่ นจากการประหยัด
อดออมและความรู้สึก “พอเพียง” ในการด�ำรงชีวิตและการ
เกิดความสมดุลในชีวิตที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจแนวพุทธของ
ไทยมาอย่างช้านาน
กระแสการบริโภคนิยมที่เข้ามามีบทบาทผ่านกระแส
โลกาภิวัตน์นั้น มีปรากฏการณ์ส�ำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
คือ การพัฒนากรอบคิดเศรษฐกิจพอเพียง “…ความพอเพียงนี้
ก็แปลว่าความพอประมาณและความมีเหตุผล” พระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2541 (กองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.), 2551, น.
164) ข้างต้นแสดงว่า พฤติกรรมที่พอเพียงมีองค์ประกอบใน
ขั้นพื้นฐานอย่างน้อยสองประการ ประการแรก ได้แก่ ความ
พอประมาณ กล่าวคือ บุคคลจักต้อง “รูจ้ กั พอ” ซึง่ ในทีน่ จี้ ะขอ
ตีความอย่างแคบว่าหมายถึง ความพอในการบริโภค (ซึ่งจะ
มีนัยต่อไปถึงความพอในการถือครองทรัพย์สิน) อีกประการ
หนึ่งคือความมีเหตุผล กล่าวคือ บุคคลต้องตัดสินใจในทาง
เศรษฐกิจอย่างมีเหตุมีผล (สมชัย จิตสุชน, 2543, น.3) ดังนั้น
การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด�ำรงชีวติ คือทางเลือกของคนและกลุม่ คนจ�ำนวนหนึง่ ในการ
ด�ำเนินชีวติ และด�ำเนินกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ เพือ่ ปรับตัว
ให้สามารถอยู่รอดในสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ
ในช่วงวัยหรือยุคสมัยหรือเจนเนอเรชัน่ (Generation)
หมายถึง กลุ่มคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยกลุ่ม
ยุคสมัยหรือเจนเนอเรชั่นถูกมองว่ามีอิทธิพลที่ส�ำคัญต่อ
พฤติกรรมการบริโภค ส�ำหรับการแบ่งทั่วไปมีอยู่ 3 กลุ่ม
ยุคสมัย ประกอบด้วย 1) เจนเนอเรชัน่ บี ทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยแรงงาน
และยังไม่เกษียณจากการท�ำงาน เกิดในปี พ.ศ. 2498-2507
เป็นผู้มีความภักดีต่อองค์การของตนเองสูงกว่ากลุ่มอื่น หาก
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ก�ำลังท�ำงานอยู่ก็ก�ำลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่าง
มีความสุข สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา
หากเกษียณจากท�ำงานแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะซื้อ
สินค้าตามความต้องการของตน มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อ
จับจ่ายใช้สอยสินค้าเพือ่ ตัวเองและบุคคลใกล้ชดิ รูค้ ณุ ค่าของ
เงิน ตั้งใจท�ำงานและมุมานะเพื่อสร้างฐานะให้กับครอบครัว
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2551) 2) กลุม่ เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ คือ
แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2508-2522 ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance)
มีแนวคิดและการท�ำงานในลักษณะรู้ทุกอย่างท�ำทุกอย่างได้
เพียงล�ำพัง ไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟัง
ข้อติติง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง การท�ำงาน
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามตัง้ ใจและความทะเยอทะยาน
เพราะเกิดมาในยุคทีก่ ารแข่งขันสูง แต่รจู้ กั จัดสรรเวลาท�ำงาน
และเวลาพักผ่อนให้คล่องตัว ในด้านการใช้จ่าย มีความ
รอบคอบในการใช้จา่ ยและมีการวางแผนทางการเงินเป็นอย่างดี
เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ใช้เงินเป็น อะไรที่ไม่จ�ำเป็นจริงๆ ก็ไม่ซื้อ
แต่อะไรที่จ�ำเป็น ถึงจะแพงแค่ไหน ก็ควักตังค์จ่ายได้โดย
ไม่ลังเล (รัชฎา อธิสนธิสุกล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง, 2548)
3) กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2523-2543
เป็นกลุ่มที่มีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ชัชวาล ทัตศิวัช
(2553) กล่าวถึง คนยุคสมัยนี้ว่า เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรรม
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันกับยุคสมัยอื่นอย่างมาก ถือว่าเป็น
ผูข้ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจทัง้ ในแง่ผผู้ ลิตและผูบ้ ริโภค เจนเนอเรชัน่
วายเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพ
แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทัง้ เทคโนโลยี
ทีก่ า้ วหน้า เป็นวัยทีเ่ พิง่ เริม่ เข้าสูว่ ยั ท�ำงาน มีลกั ษณะนิสยั ชอบ
แสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
และไม่ชอบเงือ่ นไข เจนเนอเรชัน่ วายเป็นคนทันสมัย ไม่ตกยุค
และมักเบื่อง่าย เป็นกลุ่มคนที่ทันโลก ทันเทคโนโลยี
จากสภาพการท�ำงานในโลกปัจจุบันที่มีความเครียด
จากการท�ำงาน แรงงานจ�ำนวนมากต้องท�ำงานล่วงเวลาเพื่อ
ให้ได้ค่าแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแรงงานส่วนใหญ่
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ในเขตอุตสาหกรรมเป็นผูท้ ตี่ อ้ งย้ายถิน่ ฐานมาจากต่างจังหวัด
เพือ่ เข้ามาท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ
โดดเดี่ยวจากการห่างไกลจากครอบครัวของตน ปัจจัยต่างๆ
เหล่านี้ล้วนส่งผลให้แรงงานมีรูปแบบการด�ำรงชีวิตในเมือง
เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน สนธยา บางบ่อ
(2552) กล่าวถึงวิถีชีวิตของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ว่า มีวถิ ชี วี ติ ของคนในสังคมเมืองทีห่ นีไม่พน้ เรือ่ งความบันเทิง
ที่พอให้ช่วยผ่อนคลาย และสถานที่ที่รวบรวมความบันเทิง
ราคาย่อมเยาส�ำหรับแรงงานคงหนีไม่พ้นห้างสรรพสินค้า
ที่เป็นแหล่งรวมความบันเทิง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่เย็นสบาย
โรงหนัง ร้านอาหาร หรือเสื้อผ้าที่ทันสมัย แรงงานมีแนวโน้ม
ทีถ่ กู การโฆษณาชักจูงให้บริโภค ซึง่ เราเคยได้ยนิ ว่าการบริโภค
คือหนทางสู่การพักผ่อนหย่อนใจและการหาความสุข ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะการบริโภคเกีย่ วข้องกับอารมณ์มากกว่าเหตุผล
สอดคล้องกับ วนิศา โชคปลอด (2554) ได้ท�ำการศึกษาการ
ก่อหนี้นอกระบบของแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
พบว่า พฤติกรรมในการไม่มวี นิ ยั ใช้เงิน การใช้จา่ ยอย่างฟุม่ เฟือย
และใช้จ่ายไปกับการเที่ยว ดื่มกิน รวมถึงการเสี่ยงโชคลุ้นรับ
รางวัลต่างๆ เป็นหนึง่ ในพฤติกรรมส�ำคัญทีเ่ กิดความไม่พอเพียง
และก่อหนี้ นอกจากนั้นในงานวิจัยของ จุฑามาศ แก้วพิจิตร
(2552) ที่ได้ส�ำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่งพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 43)
มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ และมีวธิ กี ารแก้ปญั หาโดยการกูย้ มื
และวิธีการแก้ไขมากกว่า 1 วิธีการ เช่น จ�ำน�ำ ใช้บัตรเครดิต
กดเงินสดมาใช้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากงานวิจัยส่วนใหญ่ท่ี
ได้ศึกษาแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีแนวโน้มใน
การบริโภคอย่างไม่พอเพียง พฤติกรรมร่วมคือพฤติกรรมการ
บริโภค โดยส่วนใหญ่นนั้ พฤติกรรมการบริโภคทีแ่ สดงออกคือ
การบริโภคนิยม ด้วยเหตุผลประการส�ำคัญคือการสะท้อนการ
พักผ่อน การมุ่งแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นเพื่อชดเชยจากการ
ท�ำงาน
ภายใต้กระแสการบริโภคนิยมในปัจจุบันและภาวะ
หนี้สิ้นของแรงงานส่งผลให้การบริโภคอย่างพอเพียงจะเป็น

แนวทางส�ำคัญของการอยู่รอด จึงเป็นที่น่าสนใจว่าแรงงาน
แต่ ล ะกลุ ่ ม เจนเนอเรชั่ น นั้ น มี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคแบบ
พอเพียงมากน้อยเพียงใดและมีพฤติกรรมแตกต่างกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
เจนเนอเรชั่ น ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคแบบพอเพี ย งของ
แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เพื่อเข้าใจในความ
แตกต่างของพฤติกรรมในแต่ละกลุม่ ยุคสมัยต่อพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียง โดยบริบททีส่ ำ� คัญของนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร เนื่องจากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านเขต
อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย บริษัท นวนคร จ�ำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2514 และเป็นหนึ่งในบริษัท
ที่ด�ำเนินการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 41 ปี ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange
of Thailand, SET) เป็นบริษัทมหาชน เมื่อปี 2545 มีบริษัท
รวมกันอยู่ภายในโครงการมากกว่า 200 บริษัท ไม่ว่าจะเป็น
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยธุรกิจ
ส่วนใหญ่ในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมสนับสนุน และนวนครเป็นแหล่งรวมแรงงาน
ฝีมือจ�ำนวนมาก
ดังนั้น การศึกษานี้จึงเป็นเสมือนการศึกษาน�ำร่อง
(Pilot Study) น�ำมาสูแ่ นวทางการเข้าใจพฤติกรรมการบริโภค
ของแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชั่น และพัฒนาสู่แนวทางการปรับ
พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ขยายผลสู่เขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนครต่างเจนเนอเรชั่น บี เอ็กซ์ และวาย
ต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง

สมมติฐานของการวิจัย
เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงแตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และได้น�ำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้
1. พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง
พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง หมายถึงพฤติกรรม
การใช้จา่ ยสินค้าและบริการตามความเหมาะสมกับศักยภาพ
ของตนเอง ไม่ใช้จ ่ า ยจนเกินตั ว ผ่ า นการวางแผนและ
บริหารการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า และค�ำนึงถึงคุณภาพและ
ประโยชน์มากกว่าตราสินค้าเป็นส�ำคัญ (นราเขต ยิ้มสุข,
2557) พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ประกอบด้วย
องค์ประกอบส�ำคัญ 5 องค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การรู้คุณค่าของทรัพย์สิน เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ตนเองเลือกซื้อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด และการดูแลรักษาเพื่อให้ใช้อย่างยาวนาน
(สิระยา สัมมาวาจ, 2546 ; กิ่งอ้อ มะลินิล, 2552 ; ปรียานุช
พิบูลสราวุธ, 2552)
องค์ประกอบที่ 2 การค้นหาข้อมูล หมายถึง การ
แสวงหารายละเอียดของสินค้าหรือบริการเพื่อน�ำมาประเมิน
ทางเลือกก่อนตัดสินใจ (Schiffman and Kanuk, 2007 ;
Solomon, 2007 ; Blackwell, Miniard, and Engel, 2006 ;
ระวีวรรณ ธรณี และคณะ, 2551)
องค์ประกอบที่ 3 การเปรียบเทียบ เป็นการให้ความ
ส�ำคัญกับการเทียบเคียงคุณลักษณะของสินค้า และความคุม้ ค่า
ในการตัดสินใจซื้อ (ธงชัย สันติวงษ์, 2549 ; มัทนี วิเศษสุข,
2550 ; Blackwell, Miniard, and Engel, 2006)
องค์ประกอบที่ 4 การไม่ตามกระแส หมายถึง การ
เลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับตนเอง และไม่เลือกซื้อสินค้าตาม
กระแสนิยมของสังคม ลักษณะของพฤติกรรมไม่ตามกระแส
เป็นการตัดสินใจบริโภคตามความเหมาะกับตนเอง ซึ่งต้อง
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ซื้อเพราะเป็นความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง มิใช่การ
เลือกซื้อสินค้าตามกระแสนิยมของสังคม (สมชัย จิตสุชน,
2542 ; นพพร จันทรน�ำชู, 2544 ; สิระยา สัมมาวาจ, 2546 ;
ระวีวรรณ ธรณี และคณะ, 2551 ; สุดใจ จงวรกิจวัฒนา, 2551 ;
พรชนก ทองลาด, 2553)
องค์ประกอบที่ 5 การบริโภคตามความจ�ำเป็น หมายถึง
การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณาถึงความต้องการ
จริงในการใช้ประโยชน์และคุ้มค่าที่ได้รับ รวมถึงการเพิกเฉย
ต่อสิง่ ทีไ่ ม่จำ� เป็นหรือการเปลีย่ นสิง่ อืน่ ทีเ่ หมาะสมมากกว่ามา
ทดแทนกัน (พระไพศาล วิสาโล, 2545 ; อภิชา ที่รักษ์, 2551 ;
ระวีวรรณ ธรณี และคณะ, 2551 ; สุเมธ ตันติเวชกุล, 2552)
สรุปได้วา่ ความพอเพียงเป็นรูปแบบปรากฏการณ์ทาง
สังคม เพื่อสร้างกระบวนการเพื่อต่อต้านกระแสโลภาภิวัตน์ที่
เข้ามา โดยการสร้างลักษณะร่วมคือ การนิยามในเรื่องของ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ไม่ใช้จา่ ย
จนเกิ นตั ว อาจเป็ น เพราะการพิจ ารณาความเหมาะสม
ของตนเองนั้นเป็นการประเมินศักยภาพและความพร้อมของ
ตนเองที่จะสามารถมีการบริโภค ส่งผลต่อการวางแผนและ
บริหารการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า การบริโภคต้องรู้จักมีการ
วางแผนการใช้ จ ่ า ยที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ที่
แลกเปลี่ยน การบริโภคที่ไร้การวางแผนจะน�ำไปสู่การสร้าง
ภาระหนี้สินหรือการล้มละลาย ดังนั้น ความพอเพียงเป็นการ
ค�ำนึงถึงคุณภาพและประโยชน์มากกว่าตราสินค้าเป็นส�ำคัญ
โดยตัดสินใจบริโภคโดยค�ำนึงถึงคุณภาพหรือประโยชน์
2. ลักษณะความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น
เจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนทางสังคมที่มีรุ่นราว
คราวเดียวกันผ่านประสบการณ์จากเหตุการณ์ส�ำคัญและ
สภาพแวดล้อมคล้ายคลึงกัน ท�ำให้มคี วามคิด ความรูส้ กึ และ
การกระท�ำไปในทิศทางเดียวกัน เจนเนอเรชั่นนั้นเกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งของอายุและวิวฒั นาการทางสังคมตามล�ำดับเวลา ซึง่
นักวิจัยชาวตะวันตกโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
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เจนเนอเรชัน่ เพราะท�ำให้สามารถเข้าถึงการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมได้ (Mannheim, 1952, pp. 286-287 อ้างถึงใน ทัศนี
ศรีกติ ติศกั ดิ,์ 2554, น. 12) หรืออาจกล่าวได้อกี นัยหนึง่ ว่า แนวคิด
เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อพื้นฐานความเข้าใจ
โครงสร้างของสังคมทีม่ ที งั้ ความต่อเนือ่ งและการเปลีย่ นแปลง
(Takatoshi, 2004, pp.85 อ้างถึงใน ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์,
2554, น.12) ปัจจุบนั แรงงานและผูบ้ ริโภคถูกแบ่งแยกออกเป็น
3 เจนเนอเรชั่นส�ำคัญ เจนเนอเรชั่น บี เอ็กซ์ และ วาย ที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในเรื่องเทคโนโลยี การด�ำเนิน
ชีวิต และการท�ำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 เจนเนอเรชั่นบี มีชื่อเรียกอื่น เช่น Baby
Boomer หรือ Boomer Generation คือ คนที่เกิดในช่วงปี
พ.ศ. 2489 - 2507 เกิดหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (Hass
and Serow, 2002, pp.150) เป็นช่วงที่กระตุ้นให้มีการเกิด
มากๆ เพื่อทดแทนคนที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
สาเหตุที่เรียกช่วงเจนเนอเรชั่นนี้ว่า เบบี้บูมเมอร์ สืบเนื่อง
มาจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เกิดปรากฏการณ์
การเกิดของเด็กเป็นจ�ำนวนมาก อันมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
จ�ำนวนประชากรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท�ำให้ต้องเร่ง
ฟื้นฟูประเทศ และเพิ่มจ�ำนวนประชากรอย่างเร่งด่วนเพื่อ
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ วิวัฒนาการเรื่องการคุมก�ำเนิด
ยังไม่แพร่หลาย จึงท�ำให้แต่ละครอบครัวจึงมีจำ� นวนบุตรมาก
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552) อยู่ในช่วงที่สังคมไทย
ส่วนใหญ่ยงั เป็นสังคมชนบท เน้นภาคเกษตรกรรม ประชากร
ไม่หนาแน่นมาก (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559) และอยู่ใน
ช่วงที่การเมืองของไทยไม่มีเสถียรภาพ ขาดความมั่นคง เกิด
การปฏิวัติ รัฐประหาร มีอัตราการเกิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากยังไม่มีการคุมก�ำเนิด ขาดการวางแผนครอบครัว
และเทคโนโลยีใหม่ทางการแพทย์ (พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และ
คณะ, 2559) จากงานวิจัยในซีกโลกตะวันตกยังพบว่า คน
กลุ่มนี้มีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมร่วมคือ ความมุ่งมั่นกับ
การท�ำงานหนัก และให้ความส�ำคัญกับผลงาน มีความเคารพ
และปฏิบัติตามกฎกติกา (Bell & Narz, 2007 อ้างถึงใน พัชรา

โพธิ์ไพฑูรย์ และคณะ, 2559, น.114) กลุ่มเจนเนอเรชั่นบี
นับเป็นผู้มีก�ำลังซื้อกลุ่มใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศ มีความคิดที่ว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย
แต่เป็นความจ�ำเป็น และยอมจ่ายเพื่อความหรูหรา คน
กลุ่มนี้ต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่
สนุกสนานกับคนในวัยเดียวกันภายใต้ผู้น�ำที่มีความสามารถ
ความพึงพอใจของกลุ่มนี้สามารถวัดได้จากทางกิจกรรมที่
ท้าทายจิตใจ และหรือทางร่างกาย ไปจนถึงการนอนเฉยๆ
ให้คนนวดในสปา คนรุน่ นีต้ อ้ งการข้อมูลทีพ่ ร้อมสรรพส�ำหรับ
พวกเขา (Marconi, 2001)
2.2.2 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มี
ชื่อเรียกอื่น เช่น Thirteenth, Baby Busters, Lost Generation
และ Xers คือ คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508 - 2522 เติบโต
ใต้ร่มเงาอิทธิพลของเจนเนอเรชั่นบี (Casey Carlson &
Deloite & Touche Study, n.d.) เติบโตในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
ครอบครัวและสังคมที่ไม่มีความมั่นคง กล่าวคือ เป็นช่วงที่
บริษัทลดจ�ำนวนพนักงาน ลดเงินเดือน คนตกงาน เติบโต
เพียงล�ำพัง เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปท�ำงาน หรืออยู่ใน
ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากมีอัตราการหย่าร้างสูง
(Tolbize, 2008) อยู่ในช่วงที่สังคมไทยได้รับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก การเปลี่ยนแปลงภายในคือ นโยบาย
ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ ตั้งแต่มีการเริ่ม
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ประเทศไทย
จึงได้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม มีการค้าขายระหว่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น (ญาดา สามารถ, 2558) ความเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญหนึ่งของประเทศไทยในยุคที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ไทย
เติบโต คือ การเริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตก เช่น การมี
ระบบเคเบิลทีวีที่มีการเผยแพร่รายการจากต่างประเทศ การ
เข้ามาของร้านอาหารจานด่วน (Fast Food) และร้านสะดวกซือ้
เป็นต้น เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เติบโตมาในวัฒนธรรมไทยที่เริ่ม
มีการเปิดรับต่างชาติมากขึน้ (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559)
ผูบ้ ริโภคเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ตอ้ งการให้เข้าถึงด้วยความซือ่ สัตย์
และตรงไปตรงมา และคาดหวังกับค�ำสัญญาของการท�ำการ

ตลาด คนกลุ่มนี้มีก�ำลังซื้อและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเป็น
อย่างดี เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มชอบไปสังสรรค์ในกลุ่มตัวเอง
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ยังคงเดินทางด้วยเหตุผลทางธุรกิจและ
มีความต้องการเป็นเอกเทศเฉพาะ ดังนัน้ จึงต้องมีการออกแบบ
เตียง ทีวีจอแบน เกมส์คอนโซล (ส�ำหรับพักผ่อน) สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูงส�ำหรับการท�ำงานบน
โน้ตบุ๊ค เครื่องเล่นดีวีดี ฟิตเนส และย่านธุรกิจที่เปิดตลอด
24 ชัว่ โมง กาแฟสด อาหารเช้าเพือ่ สุขภาพ คลับมีระดับ ฝักบัว
หรูหราที่ฉีดน�้ำได้แรงๆ และผ้าปูที่นอนที่ทออย่างละเอียด
(Marconi, 2001)
2.2.3 เจนเนอเรชั่นวาย เจนเนอเรชั่นวาย มี
ชื่อเรียกอื่น เช่น Millennial, Nexters, Echo Boomers, Net
Generation, Digital Natives, Generation Me, Generation
Next และ Millennium Generation คือ คนที่เกิดในช่วง
ปี พ.ศ. 2523 - 2543 คนกลุ่มนี้เกิดและเติบโตในช่วงที่มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Nicholas, 2009) และการเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เติบโตมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขา
ถูกเลี้ยงดูด้วยความดูแลเอาใจใส่และคุ้มครองเป็นอย่างดี
อยู่ในยุคเศรษฐกิจผู้บริโภค (Casey Carlson & Deloite &
Touche Study, n.d.) เจนเนอเรชัน่ นีเ้ กิดในช่วงทีป่ ระเทศไทย
ยังคงพัฒนาสู่อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สังคมเริ่ม
เข้าสู่ยุคประชาธิปไตย เป็นช่วงที่มีการเปิดรับอารยธรรมและ
เทคโนโลยีจากต่างชาติทงั้ จากตะวันตกและเอเชีย ผลกระทบ
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมนัน้ เริม่ ปรากฏ
ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น โรคเอดส์ อาชญากรรม โสเภณี
สิง่ แวดล้อม เป็นต้น ท�ำให้รฐั บาลตระหนักถึงวิธกี ารแก้ปญั หา
ของคนในประเทศ ด้วยการมุง่ เน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา
ส่งผลให้คนรุ่นหลังมีการศึกษาที่สูงขึ้น (ธรรมรัตน์ อยู่พรต,
2556) สิ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยและ
คนเจนเนอเรชัน่ วายอย่างมาก คือการเปิดบริการอินเทอร์เน็ต
ในปี 2538 ท�ำให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนไปอย่าง
สิน้ เชิง (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559) ทัง้ นี้ เจนเนอเรชัน่ วาย
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 15

ต้องการได้รับการยอมรับ มีพฤติกรรมติดเพื่อน รอบรู้และเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ และต้องการความเป็นอิสระ
(เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552) ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่รุ่นเบบี้บูมเมอร์ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กและ
ยังคงยึดมั่นในแบรนด์นั้นๆ พวกเขาจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์ผ่านทางบริษัทที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ ซึ่งท�ำให้คนกลุ่มนี้มีการ
ระลึกถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ คนรุน่ นีจ้ ะชอบแบรนด์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงเหมาะสมกับตนเองมาก เจนเนอเรชัน่ วาย
มีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ เช่น การใช้ล็อบบี้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ การเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Marconi, 2001)
สรุปได้ว่า เจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกันน�ำมาสู่รูปแบบการใช้ชีวิต (Life Style) ที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ กระแสโลกาภิวัตน์
ส่งผลต่อความคิดและความเชื่อ เป็นสิ่งก�ำหนดรูปแบบการบริโภค สะท้อนการบริโภคบ่งบอกตัวตน (Self-referencing
Consumerism)
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ�ำนวน 54,491 คน (ข้อมูลจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558) จาก 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ เจนเนอเรชั่นบี คือ แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2498 - 2507
(อายุระหว่าง 51 - 60 ปี) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์คือ แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2508 - 2522 (อายุระหว่าง 36 - 50 ปี) และ
เจนเนอเรชั่นวาย คือ แรงงานที่เกิดในปี พ.ศ. 2523 - 2543 (อายุระหว่าง 15 - 35 ปี) ใช้วิธีการก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตารางส�ำเร็จของ Krejcie and Morgan (1970) (อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554, น.175) ดังนั้น จ�ำนวน
กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ 400 คน
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ตามเจนเนอเรชั่นของแรงงานส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า
เจนเนอเรชั่นบี มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 42 และเจนเนอเรชั่นวาย มีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 37 ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ แบบ
สอบถามพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ ผู้วิจัย
ได้ทำ� การทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.856
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว
(One-shot Case Study) ใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ตามสัดส่วนจ�ำนวน
เจนเนอเรชั่นในตารางที่ 1 ให้แก่พนักงานที่ท�ำงานที่นิคม
นวนครในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์
เคมีภัณฑ์หรือพลาสติก ยานยนต์ โลจิสติกส์ อาหารหรือ
วัตถุดิบ แม่พิมพ์ และสิ่งทอ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ F-test โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนด
เกณฑ์การแปลผล ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.00 คะแนน ถือว่ามีพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.01 - 3.00 คะแนน ถือว่าพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.01 - 4.00 คะแนน ถือว่าพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงอยู่ในระดับมาก
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาพบว่า แรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
นวนคร เมื่อจ�ำแนกตามเพศพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.70 เพศชาย ร้อยละ 43.30
โดยเป็น เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ร้อยละ 43.00 รองลงมา ได้แก่

เจนเนอเรชั่นวาย ร้อยละ 36.50 และเจนเนอเรชั่นบี ร้อยละ
21.50 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด
ร้อยละ 55.20 รองลงมา สถานภาพสมรส ร้อยละ 38.20 และ
สถานภาพหย่าหรือแยกกันอยู่ ร้อยละ 6.50 ตามล�ำดับ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 54.20 รองลงมา อุตสาหกรรมเคมีภณั ฑ์หรือพลาสติก
ร้อยละ 14.60 อุตสาหกรรมยานยนต์ ร้อยละ 13.60 อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ ร้อยละ 8.10 อุตสาหกรรมอาหารหรือวัตถุดบิ ร้อยละ
7.10 อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ ร้อยละ 1.50 และอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ร้อยละ 1.00 ตามล�ำดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีต�ำแหน่งปฏิบัติการ ร้อยละ
77.40 รองลงมา ต�ำแหน่งหัวหน้า ร้อยละ 22.60 มีรายได้
ต่อเดือนสูงสุด เท่ากับ 100,000 บาทต่อเดือน และรายได้
ต่อเดือนต�่ำสุด เท่ากับ 7,000 บาท โดยมีค่าเฉลี่ยรายได้ต่อ
เดือนโดยประมาณ เท่ากับ 18,044 บาท ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท�ำงานสูงสุด เท่ากับ 35 ปี และ
มีประสบการณ์การท�ำงานต�่ำสุด เท่ากับ 1 ปี โดยมีค่าเฉลี่ย
ประสบการณ์การท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 11 ปี กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มแี หล่งรายได้จากงานประจ�ำเพียงอย่างเดียว ร้อยละ
91.90 รองลงมา มีแหล่งรายได้จากงานประจ�ำและรายได้
เสริมอื่นๆ ร้อยละ 8.10 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
สถานภาพทางเศรษฐกิจรายได้พอดีกบั รายจ่าย ร้อยละ 49.60
รองลงมา สถานภาพทางเศรษฐกิจมีเงินเหลือเก็บ ร้อยละ
28.90 สถานภาพทางเศรษฐกิจมีหนี้สินที่สามารถจัดการได้
ร้อยละ 14.20 และสถานภาพทางเศรษฐกิจมีหนี้สินที่ยาก
ต่อการจัดการ ร้อยละ 7.30 ตามล�ำดับ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีภมู ลิ ำ� เนาภาคอีสาน ร้อยละ
33.40 รองลงมา ภาคกลาง ร้อยละ 21.60 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ร้อยละ 14.10 ภาคใต้ ร้อยละ 13.40 ภาคเหนือ
ร้อยละ 12.30 และภาคตะวันออก ร้อยละ 5.10 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแบบ
ตนเองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด ร้อยละ 60.90 รองลงมา
มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแบบอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยแบ่งภาระ
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ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 24.10 มีค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยแบบอยู่กับครอบครัว ญาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 9.60 มีค่าใช้จ่าย
ในการอยูอ่ าศัยแบบอยูก่ บั เพือ่ น คนรูจ้ กั โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ร้อยละ 3.00 และมีคา่ ใช้จา่ ยในการอยูอ่ าศัยแบบบ้านหรือห้องพัก
สวัสดิการ ร้อยละ 2.30 ตามล�ำดับ
กิจกรรมยามว่างของกลุ่มตัวอย่างใหญ่ 3 อันดับแรก ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นบี มีกิจกรรมยามว่าง คือ
ดูโทรทัศน์ อยู่บ้านนอนพักผ่อน ร้อยละ 80.23 รองลงมา คือ Shopping เดินห้าง ร้อยละ 37.21 และอ่านหนังสือ ร้อยละ 33.72
ตามล�ำดับ กลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูโทรทัศน์ อยู่บ้านนอนพักผ่อน ร้อยละ 52.15 รองลงมา
คือ เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นโทรศัพท์มือถือ คุยโทรศัพท์ Social Network ร้อยละ 30.65 และ ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ
29.03 และกลุ่มตัวอย่างเจนเนอเรชั่นวาย มีกิจกรรมยามว่าง คือ ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ 58.22 รองลงมา คือ ดูโทรทัศน์ อยู่
บ้านนอนพักผ่อน ร้อยละ 52.74 และ เล่นเกม เล่นอินเทอร์เน็ต เล่นโทรศัพท์มือถือ คุยโทรศัพท์ Social Network ร้อยละ 38.36
2. พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตามระดับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง
ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครของกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลีย่ 2.96 เมือ่ พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ไม่ตามกระแส มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.03 รองลงมา คือ การรู้คุณค่าทรัพย์สิน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 การบริโภคตามความจ�ำเป็น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 การเปรียบเทียบ 2.93 และการค้นหาข้อมูล มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามล�ำดับ
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3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การทดสอบสมติฐาน แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่มีเจอเนอเรชั่นแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการบริโภคแบบ
พอเพียงแตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ�ำแนกตามเจนเนอเรชั่น

จากตารางที่ 3 มีค่า F เท่ากับ 19.901 และค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ 0.05 กล่าวคือ เจนเนอเรชั่นแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงแตกต่างกัน จากนั้นจึงท�ำการทดสอบ
หาค่าความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบ LSD (Least Significant Difference) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณเพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงเป็น
รายคู่ จ�ำแนกตามเจนเนอเรชั่น

* หมายถึง คู่ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
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จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง ของกลุม่ ตัวอย่าง
จ� ำ แนกตามเจนเนอเรชั่ น แล้ ว พบคู ่ ที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย คะแนน
พฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังต่อไปนี้
กลุ่มตัวอย่างที่มีเจนเนอเรชั่นบี มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคแบบพอเพียง ( = 3.21) มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ( = 2.93)
กลุ่มตัวอย่างที่มีเจนเนอเรชั่นบี มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรม
การบริโภคแบบพอเพียง ( = 3.21) มากกว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่มีเจนเนอเรชั่นวาย ( = 2.86)
โดยสรุปแล้ว เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเจนเนอเรชั่นบี
มีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงสูงที่สุด
การอภิปรายผลการวิจัย
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนครมีเจนเนอเรชั่นครบทั้ง
3 เจนเนอเรชัน่ คือ บี เอ็กซ์ และวาย โดยพบว่ามีความแตกต่าง
ของแรงงานเจนเนอเรชั่นบีกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และวาย
ต่อพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียง พบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยเจนเนอเรชัน่ บีมพี ฤติกรรมการบริโภค
แบบพอเพียงโดยรวมมากกว่าเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจากเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองที่หล่อหลอมประสบการณ์ร่วมกันใน
ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ที่เจนเนอเรชั่นบีมีความแตกต่างกันจาก
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์และวาย ส่งผลให้กลุม่ แรงงานเจนเนอเรชัน่ บี
มีพฤติกรรมในการบริโภคอย่างพอเพียงแตกต่างกันออกไป
หากเราพิจารณาสภาพแวดล้อมปัจจุบนั (Current Conditions)
และประสบการณ์กลุ่มร่วมกัน (Cohort Experience) ที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมของแต่ละเจนเนอเรชั่นตามแนวคิดของ
Smith and Clurman (1997) จะพบว่า เจนเนอเรชั่นบี
เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ องและอยูใ่ นช่วงทีก่ ารเมือง
ของไทยขาดความมัน่ คง เกิดการปฎิวตั ิ รัฐประหาร บ่อยครัง้
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มีอตั ราการเกิดทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากยังไม่มกี ารคุมก�ำเนิด
การวางแผนครอบครัว หรือเทคโนโลยีใหม่ทางด้านการแพทย์
(พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และคณะ, 2559) ส่งผลให้ครอบครัว
ของเจนเนอเรชั่นบีเป็นครอบครัวขยาย การอบรมเลี้ยงดู
ในช่วงชีวิตในวัยเด็ก ผู้ปกครองอาจไม่ได้ให้ความสนใจ
มากนัก ซึง่ เป็นผลมาจากจ�ำนวนบุตรและภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมในช่วงก่อนและระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 โดยรวมแล้วเจนเนอเรชั่นบี สภาพสังคมมีปัจจัยที่
ก�ำหนดจากสภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Determinant)
ระบอบการสะสมทุนยุคหลังฟอร์ดมุ่งไปสู่ลัทธิสุข-บริโภค
นิยม (Hedonistic Consumerism) แต่ตลาดยังวางกรอบ
การแลกเปลี่ยนภายใต้สิ่งสร้างทางสถาบันเชิงสังคม (Socio
Institutional Constructs) ซึ่งประกอบอยู่ในความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจ (Elliott, 2000) ซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างบริโภคที่
เฟือ่ งฟูกบั การบริโภคทีเ่ หลือ่ มล�ำ้ ของคนกลุม่ ต่างๆ ปัจจัยเชิง
โครงสร้างทัง้ สภาพประชากรทีเ่ น้นนโยบายการเพิม่ ประชากร
และปัจจัยทางวัฒนธรรมน�ำไปสู่สถานการณ์การบริโภคที่อยู่
ในระดับเกินกว่าความจ�ำเป็นขัน้ พืน้ ฐานสูงมาก การบริโภคอยู่
บนเงื่อนไขของความต้องการที่ถูกเร่งเร้า และถูกผูกขาดโดย
กลุ่มผู้ที่มั่งคั่งที่สุดทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
(วรดุลย์ ตุลารักษ์, 2551) ดังนั้น เจนเนอเรชั่นบีจึงต้องเรียนรู้
การใช้ชวี ติ ด้วยตนเองเป็นหลัก ท�ำงานหนัก เพือ่ ทีจ่ ะมีรายได้
ทีพ่ อเพียงเหมาะสมต่อการบริโภค ซึง่ คุณลักษณะดังกล่าวจาก
ผลการวิจัยพบที่ประชากรในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดย
งานวิจัยในซีกโลกตะวันตกพบว่า คนกลุ่มนี้มีความมุ่งมั่นกับ
การท�ำงานหนักและให้ความส�ำคัญกับผลงาน มีความเคารพ
และปฏิบัติตามกฎกติกา (Bell & Narz, 2007) คนรุ่นนี้จึงเป็น
คนที่รู้คุณค่าของเงิน ขยันขันแข็งในการท�ำงาน มุมานะ เพื่อ
สร้างฐานะให้กับครอบครัว
ขณะที่เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์น้ันเกิดในช่วงที่ประเทศไทย
มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การผลิต
เพื่อทดแทนสินค้าน�ำเข้าเริ่มอิ่มตัว ไทยยังเริ่มหามาตรการ
ใหม่ๆ ในการขับดันเศรษฐกิจมากขึ้นด้วย โดยมีการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ในขณะเดียวกันก็มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทำ� ให้การติดต่อสือ่ สารสะดวกมากขึน้ นอกจากนัน้
ยังเกิดเครื่องมือเครื่องใช้ที่อ�ำนวยความสะดวกมากมาย
ซึ่งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล การวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจท�ำให้ประเทศไทยกลายเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิดที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น พึ่งพา
เศรษฐกิจโลกหรือที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย ส�ำหรับ
เจนเนอเรชัน่ วายซึง่ ก�ำลังเข้าสูต่ ลาดแรงงานและจะกลายเป็น
ประชากรหลักในอนาคต คนกลุ่มนี้เกิดในช่วงที่ไทยเริ่มเข้าสู่
ยุคประชาธิปไตย มีการพัฒนาสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
และเปิดรับอารยธรรมต่างชาติทั้งตะวันตกและเอเชีย ซึ่งมี
ส่วนท�ำให้เกิดปัญหาทางสังคม เช่น โรคเอดส์ อาชญากรรม
โสเภณี สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556)
ท�ำให้รัฐบาลเร่งส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นทางออกหนึ่งใน
การแก้ปญั หา ท�ำให้คนรุน่ หลังมีการศึกษาทีส่ งู ขึน้ นอกจากนี้
ยังเป็นช่วงที่มีการสื่อสารโทรคมนาคมที่คล่องตัว สามารถ
เข้ าถึ ง ข้ อมู ล ข่ าวสารต่า งๆ ได้ต ลอดเวลา มีเ ครื่ องมื อ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทอี่ ำ� นวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอล
อินเตอร์เน็ต บัตรเครดิต ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นช่วง
ที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่
ที่ส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ และภัยธรรมชาติที่รุนแรงและคาด
ไม่ถึง (พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ และคณะ, 2559) ดังนั้น จะเห็นได้
ว่าเงื่อนไขการก่อเกิดพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของ
เจนเนอเรชั่นบีนั้นมีความแตกต่างกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์และ
เจนเนอเรชั่นวายที่มีพฤติกรรมการบริโภคฟุ่มเฟือยมากกว่า
จากอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
สิน้ เปลือง ไม่คมุ้ ค่า และปริมาณของเสียเพิม่ ขึน้ เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ท�ำให้การพัฒนาไม่ยั่งยืน กระแสบริโภคนิยมท�ำให้มีการ
ใช้ทรัพยากรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
บริโภคจนเกินขีดความสามารถในการฟื้นตัวและรองรับของ

ระบบนิเวศ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2553)
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นแล้ ว พบว่ า
เจนเนอเรชั่นบีมีพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงมากกว่า
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในทุกด้าน และมากกว่าเจนเนอเรชั่นวาย
เกือบทุกด้านยกเว้นด้านการบริโภคตามความจ�ำเป็น ผูว้ จิ ยั มี
ความเห็นว่าเจนเนอเรชัน่ บีอาจมีความต้องการในการใช้สนิ ค้า
เพือ่ ตอบสนองความต้องการในช่วงวัยใกล้เกษียณอายุจากการ
ท�ำงานเพือ่ การผ่อนคลายหรือพักผ่อนของตนเองจากช่วงเวลา
ที่ท�ำงานมาอย่างยาวนานหลายสิบปี จากผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มแรงงานในเจนเนอเรชั่นบีของแรงงานนิคมอุตสาหกรรม
นวนครเน้นกิจกรรมยามว่างคือรูปแบบการพักผ่อนเป็นหลัก
ในขณะที่ปัจจุบันนักการตลาดในหลายๆ ประเทศ พุ่งเป้า
เน้นท�ำการตลาดกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นบี เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ มีก�ำลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภค
สินค้า อีกทั้งเป็นผู้บริโภคที่มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าเพือ่ ตัวเองและบุคคลใกล้ชดิ ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีห้ าก
ก�ำลังท�ำงานอยู่ก็ก�ำลังสะสมเงินเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่าง
มีความสุข สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามใจปรารถนา
หากเลิกท�ำงานแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่พร้อมจะซื้อสินค้าตาม
ความต้องการของตน (เรวดี วงษ์วัฒนะ, 2557, น.12) ทั้งนี้
พบว่าในกลุม่ เจนเนอเรชัน่ เช่นเอ็กซ์และวายนัน้ แรงงานนิคม
อุตสาหกรรมนวนครเน้นกิจกรรมในการพักผ่อน คือ การเล่น
Social Network กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอื่นๆ เป็นล�ำดับ
มีความสัมพันธ์กับการบริโภคที่เกิดขึ้น
ในปั จ จุ บั น เราจะเห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า แรงงานทั้ ง สอง
เจนเนอเรชั่นมีวิถีชีวิตส่วนใหญ่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มี
ความเชื่อในเรื่องการท�ำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้เงินจ�ำนวน
มากส� ำ หรั บ การใช้ ชี วิ ต และซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนอง
ความพึงพอใจและสะท้อนความมีตัวตนของตนเองในสังคม
นอกจากนั้น การที่แรงงานในปัจจุบันมีค่าแรงขั้นต�่ำมากกว่า
คนเจนเนอเรชัน่ บีในช่วงเริม่ ต้นการท�ำงานระยะแรกอย่างมาก
ส่งผลให้คณุ ภาพชีวติ และความสามารถในการบริโภคและก่อ
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หนี้สินยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ
ของ Marconi (2001) ที่พบว่า เจนเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรม
การบริโภคคล้ายกับเจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์ซงึ่ ใกล้เคียงกับกลุม่ ตน
ที่สุด พวกเขามีความต้องการคล้ายกัน ภายใต้ทิศทางที่มี
การพัฒนาของกระแสโลกาภิวัตน์เข้ามาอย่างต่อเนื่องใน
สองเจนเนอเรชั่นดังกล่าว ซึ่งสื่อและภาวการณ์รับรู้ของสื่อ
มีผลส�ำคัญต่อพฤติกรรมการบริโภคร่วมด้วย ดังสะท้อนได้
จากพฤติกรรมของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนครที่
ทั้งสองเจอเนอเรชั่นมุ่งเน้นการเสพสื่อข่าวสารและเทคโนโลยี
พร้อมทั้ง Social Media
อย่างไรก็ตาม เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์มีพฤติกรรมการ
บริโภคแบบพอเพียงในด้านการรูค้ ณุ ค่าของทรัพย์สนิ และด้าน
การค้นหาข้อมูลมากกว่าเจนเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผู้วิจัยมองว่าเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มยุคสมัยที่ต้องการ
ใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนัน้ ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ
และการดูแลรักษาเพือ่ ให้ใช้อย่างยาวนาน อาจเป็นเพราะด้วย
อายุในขณะท�ำวิจัยคือ อายุระหว่าง 36 - 50 ปี ถือว่าเป็นช่วง
อายุวยั กลางคนทีม่ คี รอบครัว มักเน้นการใช้สนิ ค้าทีค่ วามคุม้ ค่า
ยั่งยืนมากกว่ากลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายซึ่งอยู่ในช่วงวัยหนุ่ม
สาวที่มีการใช้จ่ายเพื่อความสบายใจของตนเอง สอดคล้อง
กับที่ Smith and Clurman (1997) ให้ความเห็นว่า ช่วงชีวิต
(Life Stage) เป็นจังหวะที่ผู้บริโภคได้เดินทางมาถึง และมี
ความส�ำคัญต่อพฤติกรรมการแสดงออกของคนที่มียุคสมัย
ที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลที่แรงงานกลุ่ม
เจนเนอเรชัน่ เอ็กซ์พยายามแสวงหารายละเอียดของสินค้าหรือ
บริการ เพื่อให้ได้ความแน่ชัดของเกณฑ์และทางเลือกในการ
ตัดสินใจก่อนทีจ่ ะท�ำการบริโภคในสินค้าหรือบริการนัน้ ขณะที่
กลุ่มแรงงานเจนเนอเรชั่นวายอาจให้ความส�ำคัญต่อการหา
ข้อมูลที่น้อยกว่า และเป็นไปได้ว่าสินค้าหรือบริการที่แรงงาน
กลุม่ นีซ้ อื้ หรือใช้อาจมีราคาหรือมีความซับซ้อนทีน่ อ้ ยกว่ามาก
ดังนัน้ แล้วผูว้ จิ ยั จึงเห็นถึงประเด็นส�ำคัญคือ เจนเนอเรชัน่
มีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อพฤติกรรมการบริโภคของบุคคล
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ทัง้ ในด้านการท�ำงานและการเป็นผูบ้ ริโภค การท�ำความเข้าใจ
เรื่องความชอบและไม่ชอบของแต่ละเจนเนอเรชั่นสะท้อนถึง
พฤติกรรมความพอเพียง เช่นเดียวกับการดึงดูด จูงใจผูบ้ ริโภค
ทัง้ นี้ ในการศึกษาส�ำคัญคือการเชือ่ มโยงให้เห็นแนวทางต่อโดย
เป็นความแตกต่างและความต้องการระหว่างเจนเนอเรชั่น
ของผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวในกลุ่ม
แรงงานในระบบจะเป็นตัวสะท้อนที่ส�ำคัญในการพัฒนาเรื่อง
แนวคิดเรื่องการออม การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมพอเพียง
ในกลุ่มดังกล่าวต่อไป
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
จากการวิจัยพบปรากฏการณ์ส�ำคัญทางสังคมคือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั รูปแบบการ
ด�ำเนินชีวิต สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อ
ค่านิยมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของแรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร ดังนั้น ในการเสริมสร้างและปลูกฝัง
ค่านิยมและพฤติกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
แรงงานแต่ ล ะเจนเนอเรชั่ น ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมนวนคร
จึงควรด�ำเนินการใน 3 ระดับ
1. ระดับบุคคล : พฤติกรรมความพอเพียงในแต่ละวัย
ทั้งในกลุ่มเจนเนอเรชั่นบี เอ็กซ์ และวาย มีความแตกต่าง
กัน แต่ทั้งหมดมาจากกระบวนการปัจจัยทางสังคมเป็น
กระบวนการก� ำ หนด ดั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาที่
กล่าวถึงกระบวนการก่อให้เกิดประสบการณ์ร่วม (Cohort
Experience) ที่เกิดขึ้นกับแต่ละช่วงวัยและส่งผลอนุมาน
มาถึงพฤติกรรม ดังนั้น กระบวนการส�ำคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านการให้ความรู้ จึงเป็นกระบวนการ
ที่ ส� ำ คั ญ ในแต่ ล ะกลุ ่ ม ต่ า งมี ก ารรั บ สื่ อ ที่ ส� ำ คั ญ มากน้ อ ย
ต่างกันไป การเปิดรับสื่อออนไลน์ (Social Media) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมส�ำคัญและตัวแบบอย่างมาก ดังนัน้ แนวทางส�ำคัญ
คือ สือ่ ทีน่ าํ เสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่

ผู้ควบคุมนโยบายภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการผลิตเนื้อหาที่
บรรจุหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบทีห่ ลากหลาย สามารถ
นําเสนอให้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย และชวนให้ติดตามอย่าง
ต่อเนื่องผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อสังคม
ออนไลน์ และสื่อโทรทัศน์ ควรทําการวิจัยเพื่อค้นหารูปแบบ
ของเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ว่าจะเป็น
สารคดี ละคร และอื่นๆ ผ่านสื่อต่างๆ จะสร้างประสิทธิผล
ต่อการทาํ ความเข้าใจและสามารถดึงดูดความสนใจให้ตดิ ตาม
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ หน่วยงานทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการน�ำมาสู่
การปฏิบตั คิ อื กรมประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาสือ่ ปลอดภัย
และสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างสือ่ เพือ่ การพัฒนาคนไทยให้เข้า
สู่กระบวนการประเทศไทย 4.0 ผ่านฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและความเป็นไทย
2. ระดับองค์การ : ส�ำหรับการพัฒนาในการส่งเสริม
พฤติกรรมพอเพียงนั้น ในระดับองค์การหรือโรงงาน ส�ำหรับ
นิคมอุตสาหกรรมนวนครนั้น ปัจจัยหลักส�ำคัญที่ใกล้ชิด
กับแรงงานในแต่ละเจนเนอเรชั่นมากที่สุดและส่งผลต่อการ
ส่งเสริมพร้อมทัง้ การปรับพฤติกรรม “ความพอเพียง” คือ ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลที่ดําเนินการได้หลายแนวทางด้วยกัน ทั้ง
รูปแบบกิจกรรม การรณรงค์ พร้อมทั้งการสร้างต้นแบบ
บุคลากรด้านการพอเพียงเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นตัวแบบ ดัง
ตัวอย่าง เช่น ผู้นําหรือผู้ก่อตั้งองค์การแสดงพฤติกรรมเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ในรูปแบบพฤติกรรมพอเพียง ก่อให้
เกิดการส่งเสริมให้พนักงานแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกันกับ
ผูน้ าํ และใช้การขัดเกลาทางสังคมในองค์การ (Socialization)
ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบพฤติกรรมร่วม และพัฒนาจนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์การ และสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
(Transformation) ความพอเพียงออกมาเป็นคุณลักษณะ
ร่วมของบุคลากรในองค์กร และน�ำมาสู่การปฏิบัติการใน
องค์กรในทุกมิติทั้งการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การฝึกอบรม
พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสร้างแบบอย่าง
จากพนักงานและผู้บริหารดีเด่น เรื่องเล่าและตํานานภายใน

องค์การ เพลงประจําหน่วยงาน คําขวัญ หรือค่านิยมของ
องค์การ และการประกวดหรือการแข่งขันในองค์การ เป็นต้น
3. ระดับมหภาค (ระดับประเทศ) : ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทิศทาง
ตรงกันข้าม นั่นหมายถึงประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศไทย
รวมถึงการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนได้รับความรู้ และ
ท�ำความเข้าใจกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เข้มข้น เพื่อป้องกันปัญหาเศรษฐกิจ จากทั้งภายในและจาก
ต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในกระแสเศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ทใี่ ห้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งของการเงินและการลงทุน เพราะเมือ่ เกิดปัญหา
จากเศรษฐกิจกระแสโลกาภิวัตน์ จะท�ำให้ประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนสามารถด�ำรงชีวติ อย่างมีภมู คิ มุ้ กัน
และท�ำธุรกิจต่อไปได้ด้วยความไม่ประมาท เพราะมีฐานราก
ที่มั่นคงที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ทีส่ ดุ อีกทัง้ ประชาชนและผูป้ ระกอบการภาคเอกชนควรด�ำรง
ชีวิต และท�ำธุรกิจด้วยความมีเหตุผล มีความพอประมาณ
ควบคู่กับการใช้ความรู้และคุณธรรม แนวทางดังกล่าวอาจ
น�ำมาสู่การพัฒนาเป็นนโยบายส�ำคัญในนิคมอุตสาหกรรม
ต้นแบบ เพื่อก่อให้เกิดการขยายผลระดับประเทศ พร้อมทั้ง
สร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันที่แท้จริงให้แก่ประเทศ
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บทความวิจัย

ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ : บทบาทในการสร้างเสริม
การเรียนรู้องค์การภาครัฐ
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การภาครัฐ ใน
ฐานะเป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมการเรียนรูท้ อี่ งค์การได้จดั ตัง้ ขึน้ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) จ�ำนวน 10 ท่าน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารภายในองค์การ เช่น ค�ำสั่ง ประกาศ คู่มือการปฏิบัติงาน
รายงานต่างๆ น�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ร่วมกัน
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) สามารถสรุปได้เป็น 6 บทบาท โดยมี 4 บทบาท
ที่สอดคล้องกับบทบาทของ Facilitator ในระดับกลุ่ม ได้แก่ บทบาทตัวกลางผู้ประสานงาน บทบาทผู้กระตุ้นเร่งเร้า บทบาท
นักประชาสัมพันธ์ และบทบาทการเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ส�ำหรับบริบทขององค์การภาครัฐมีการค้นพบเพิ่มเติมอีก
2 บทบาท ได้แก่ บทบาทของการเป็นจิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการท�ำงาน
ภาครัฐก�ำหนดให้ต�ำแหน่งผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็นสายงานสนับสนุน โดยอาศัยความเสียสละของพนักงาน
ในการให้ความร่วมมือท�ำหน้าที่ดังกล่าว จึงเกิดเป็นที่มาของจิตอาสา ส่วนบทบาทการติดตามผลการด�ำเนินงานมาจากการ
ท�ำงานที่ยึดติดขั้นตอนที่ต้องรายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ค�ำส�ำคัญ : บทบาท ผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ องค์การภาครัฐ องค์การแห่งการเรียนรู้
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The Learning Organization Agent : Roles of Facilitating
Learning in a State-Enterprise Organization
Abstract
This research aims to study the perception toward roles of the Learning Organization Agents (LO Agent)
in a State-Enterprise organization which involving in the learning activities. A qualitative research method was
employed. Data was collected from an in-depth interview with ten LO Agents. A secondary data such as internal
announcements, standard operating procedures and reports in an organization were also analyzed to verify and
support the finding.
The finding shows that the facilitator performs eight roles, which are Coordinator, Stimulator, Communicator,
Learning Guidance, Volunteer, Monitoring, Compromiser, and Observer. By the way, the LO Agent performs six
roles. The four roles are considered as group facilitation including Coordinator, Stimulator, Communicator, and
Learning Guidance. In a State-Enterprise Organization, the results reveal two additional roles including Volunteer,
and Monitoring. As LO Agent in this sample organization is considered as a supporting position, so volunteer roles
are emerged. In the realm of bureaucracy procedure, updating and reporting to supervisor are regular process,
so monitoring role are needed.
Keywords : Roles, Facilitator, Learning Organization Agent, State-Enterprise Organization, Learning
Organization
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บทน�ำ
ในยุคปัจจุบันการด�ำเนินงานขององค์การ ไม่ว่าจะ
เป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี ที่มีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
(Farazmand, 1999) เพื่อให้เกิดการปรับตัวได้อย่างทันท่วงที
ทัง้ องค์การภาครัฐและภาคเอกชนจึงหันมาให้ความส�ำคัญกับ
การรับมือกับความเปลีย่ นแปลงภายในองค์การ เพือ่ ให้สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมภายนอก องค์การจึงมีความจ�ำเป็นที่จะ
ต้องหาหนทางในการปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยภายนอกต่างๆ
ที่เกิดขึ้น โดยประเด็นหลักที่มีการน�ำมาใช้ในการปรับตัวคือ
การสร้างให้องค์การกลายเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อที่
จะท�ำให้ทุกคนในองค์การเกิดความเข้าใจ และค้นหาหนทาง
ในการปรับเปลีย่ นบริบทการด�ำเนินงานขององค์การให้ตอบรับ
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การ
สามารถด�ำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การสร้างให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์การสามารถ
เกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ในสิ่งที่ประสบผลส�ำเร็จและความ
ผิดพลาด ส�ำหรับการด�ำเนินงานขององค์การทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
อันเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นไปตามแผน ย่อมจะส่งผลให้
องค์การเกิดการรับรู้ถึงความส�ำเร็จที่ได้รับ และเกิดเป็นการ
เรียนรู้ในที่สุด (Single-loop Learning) นอกจากการเรียนรู้
จากผลส�ำเร็จที่ได้รับแล้ว การเรียนรู้จากความผิดพลาดเป็น
อีกหนึง่ เรือ่ งส�ำคัญทีส่ ร้างให้เกิดการเรียนรูข้ นึ้ ภายในองค์การ
การเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (Double-loop Learning) การเรียนรู้ดังกล่าว
จะเป็นการเรียนรู้ในเชิงลบที่เกิดขึ้น และพยายามหาแนวทาง
เพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานต่อไปเพือ่ ให้องค์การสามารถกลับมา
บรรลุเป้าหมายได้อีกครั้ง (Robert M. Fulmer, 1994) การ
สร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์การเป็นสิ่งจ�ำเป็น ส�ำหรับ
องค์การภาครัฐที่มีการปฏิบัติงานโดยยึดถือกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด มีรูปแบบการท�ำงานที่แตกต่างจากหน่วยงาน
ภายนอกอืน่ ๆ ได้รบั การกล่าวว่าเป็นองค์การทีใ่ ห้บริการล่าช้า

และไม่ทันสมัย (Farazmand, 2015) ควรที่จะน�ำลักษณะการ
เรียนรูใ้ นบริบทต่างๆ เข้าไปปรับใช้เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
วิถีการท�ำงานแบบเดิม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานให้ดีขึ้น เป็นองค์การภาครัฐยุคใหม่ที่มุ่งเน้นและใส่ใจ
การบริหารคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถาวร
เพื่ อ เป็ น การตอบสนองต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
องค์การภาครัฐจึงได้มีการจัดตั้งเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
องค์การภาครัฐขึ้น ซึ่งหนึ่งในเกณฑ์การประเมินที่มีการ
ก�ำหนดเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการความรูข้ ององค์การ
ในการสร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยมีส�ำนักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการและส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ เป็ น ผู ้ ด�ำ เนิ น การประเมิ น
องค์การภาครัฐ ติดตามกระบวนการท�ำงาน การพัฒนาใน
มิตติ า่ งๆ เพือ่ ให้การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะช่วยให้องค์การ
ภาครัฐดังกล่าวสามารถไปปรับปรุงพัฒนาจัดการองค์การ
ในการสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ใช้งบประมาณลงทุนภาครัฐได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนส่วนใหญ่ ส�ำหรับเกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินองค์การ
ภาครัฐทีอ่ งค์การผูต้ รวจประเมินได้กำ� หนดขึน้ ประกอบไปด้วย
7 หมวด โดยหมวดที่ 1 เกีย่ วข้องกับการน�ำองค์การ หมวดที่ 2
เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ที่องค์การน�ำมาใช้ หมวดที่ 3 เกี่ยวข้อง
กับลูกค้า หมวดที่ 4 เกี่ยวข้องกับการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ หมวดที่ 5 เกี่ยวข้องกับบุคลากร หมวด
ที่ 6 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ และหมวดที่ 7 เกี่ยวข้อง
กับผลลัพธ์โดยรวม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2557 และส� ำ นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, 2556.) จากเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 หมวด
องค์การภาครัฐมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการรายงานผล
ให้กบั องค์การผูต้ รวจประเมินเพือ่ ทีจ่ ะประเมินการพัฒนาการ
ทั้ง 7 หมวดที่ก�ำหนด
จากเกณฑ์ ก ารประเมิ น ในหมวดที่ 4 ซึ่ ง มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับการประเมินการเรียนรู้ขององค์การอันจะช่วยให้
องค์การเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐ
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หันมาให้ความส�ำคัญกับการจัดการความรู้ มีการด�ำเนินงาน
โดยการจัดตัง้ คณะท�ำงานเกีย่ วกับการสร้างให้เกิดบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์การ เพื่อตอบสนองเกณฑ์
ดังกล่าว รวมทัง้ ยังเป็นการสร้างให้องค์การเกิดการเปลีย่ นแปลง
สามารถพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งกลุ่มผู้ท�ำงาน
ดังกล่าวเป็นกลุม่ ทีม่ ชี อื่ เรียกว่า Facilitator ท�ำหน้าทีใ่ นการสร้าง
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในองค์การ ส�ำหรับในบริบทภาษา
ไทยมีการแปลความหมายของ Facilitator ไว้หลายค�ำ เช่น
กระบวนกร วิทยากรกระบวนการ ผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ หรือ
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ เป็นต้น ดังนัน้ ผูท้ เี่ ข้ามาท�ำหน้าทีส่ ำ� คัญ
ดังกล่าวให้กบั องค์การจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง เพื่อที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ
ให้ประสบผลส�ำเร็จตามที่องค์การต้องการ
เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทที่มีความส�ำคัญ
ของคณะผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ช่วยให้การ
ด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย การศึกษาบทบาทของต�ำแหน่งที่
เข้ามาท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูใ้ นองค์การ
จึงมีความส�ำคัญ เพราะองค์ความรู้ที่สามารถสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ เป็นองค์ความรูท้ มี่ า
จากตัวบุคคลซึง่ เป็นแรงงานทีม่ คี วามรู้ ท�ำให้ปจั จัยด้านบุคคล
จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะพัฒนาองค์การให้เจริญก้าวหน้าได้
อย่างรวดเร็ว (วีระชัย คล้ายทอง, 2550) นอกจากนี้ ประเด็น
ทางด้านบุคคลยังเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่จะช่วยสร้างเสริม
ให้องค์การเกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ความรู้ คิดพัฒนาต่อยอด
และน�ำความรู้ไปใช้ในที่สุด ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ขององค์การดีขึ้น ท�ำให้องค์การสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
(Garavan, 1997)
เนือ่ งจากการส่งเสริมการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งอาศัย
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เกิดจากตัวบุคลากร ต้องไม่เป็น
การบั ง คั บ ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผ ลของการต่ อ ต้ า น การส่ ง เสริ ม
การเรียนรู้จึงควรที่จะเป็นความสมัครใจที่จะท�ำ ดังนั้น
บุคคลที่รับบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
จึงต้องมีใจรัก มีความสมัครใจ มีความต้องการที่จะเรียนรู้
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(Lombardo & Eichinger, 2001) ต้องการที่จะเห็นองค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม หากบทบาทในการ
ส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้ถกู มอบหมายให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ได้มคี วาม
เต็มใจที่จะเรียนรู้ อาจเป็นเพราะมีสาเหตุมาจากบทบาทที่
ได้รับไม่สอดคล้องกับความคาดหวังส่วนบุคคล หรือมีความ
เข้าใจในบทบาทที่ไม่สอดคล้องกัน ย่อมที่จะส่งผลเสียต่อ
การปฏิบัติงาน และยังเป็นการเสียเวลาส�ำหรับการพัฒนา
ตัวบุคคลให้เกิดความรูใ้ หม่ทจี่ ะน�ำไปส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ในองค์การต่อไป ดังนั้น การรับทราบซึ่งบทบาทของผู้ที่จะ
เข้ามาท�ำหน้าทีใ่ นการส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายในองค์การ จึงเป็น
สิ่งที่ทุกคนในองค์การควรทราบ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบกับ
ความต้องการ ความคาดหวังของตนเอง มีเวลาท�ำความเข้าใจ
ในบทบาท และท�ำความเข้าใจในหน้าทีข่ องผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้
ให้เกิดความเข้าใจการท�ำงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
จวบจนสามารถปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองได้เป็นอย่างดีสามารถ
เข้าไปมีส่วนช่วยสร้างสรรค์องค์การให้กลายมาเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ เป็นองค์การที่มีคุณภาพ สะท้อนออกมาเป็น
ผลลัพธ์ตามที่องค์การคาดหวัง งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษา
บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การ
ภาครัฐ ในประเด็นการรับรู้บทบาทของการเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์การ ที่มีส่วนช่วยผลักดัน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในองค์การ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
จากการที่บทบาทเป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรม สถานะ
หน้าที่ ที่บุคคลต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามขอบเขตที่สังคม
เป็นผู้ก�ำหนด อันหมายรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่การท�ำงาน มีการพิจารณาถึงขอบเขต
ของการรับผิดชอบ นอกจากนี้ บทบาทสามารถขยายความ
ได้ถึงบรรทัดฐานทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกัน
มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในสังคม เพื่อใช้เป็นตัวกลางใน
การประสานความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน (ไพบูลย์ ช่างเรียน,
2516) จากการศึกษาในเรื่องของบทบาทของ Biddle (1986)

ได้ให้ค�ำนิยามถึงบทบาทเป็นเรื่องของความเป็นฉันทามติ
(Consensus) ความเห็นพ้องต้องกันทางสายกลาง ความคาดหวัง
เดียวกันที่ยึดถือโดยคนในสังคม สิ่งส�ำคัญของแนวคิดนี้คือ
บทบาททางสั ง คมเกิ ด ขึ้ น จากการที่ ม นุ ษ ย์ มี บ รรทั ด ฐาน
ร่วมกันท�ำให้สง่ ผลส�ำคัญต่อสมาชิกทีม่ ตี ำ� แหน่งต่างๆ ในสังคม
(Gordon, 1937 ; Cohen, 1979) นอกจากความเห็นพ้อง
ต้ อ งกั น แล้ ว บทบาทยั ง ต้ อ งแสดงถึ ง ความเข้ า ใจ ความ
สอดคล้อง (Conformity) ทีส่ ามารถอธิบายได้ถงึ ความยินยอม
พร้อมใจในรูปแบบของพฤติกรรมที่มีร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้เกิด
ความร่วมมือทางสังคมและความประทับใจระหว่างระดับ
ของบุคคลเพิ่มมากขึ้น เพราะกลุ่มคนมีความสอดคล้องใน
ความคาดหวังร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ความสอดคล้องนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นตลอด ในกรณีที่ความคาดหวังเปลี่ยนแปลงไป
อาจส่งผลต่อความสอดคล้องเช่นกัน (Gordon, 1937 ; Broom
& Selnick, 1977)
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในบทบาทมากยิง่ ขึน้ การเข้ามา
สวมบทบาท (Role Taking) จึงเป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
เพราะการสวมบทบาทจะช่วยให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมซึ่งเป็นลักษณะ
ที่ ส� ำ คั ญ ของการสวมบทบาท (Mead, 1934) ทั้ ง 2
องค์ประกอบนี้ต่างเป็นส่วนส�ำคัญของการสวมบทบาท (การ
รับรูบ้ ทบาทของผูอ้ นื่ ) การสวมบทบาทจึงมุง่ เน้นทีค่ วามส�ำคัญ
ในส่วนของความคาดหวัง เพื่อพิจารณาว่าผู้อื่นมีมุมมองและ
คาดหวังในตนเองอย่างไร การสวมบทบาททีป่ ระสบผลส�ำเร็จ
จะท�ำให้บุคคลสามารถพัฒนาตนเอง และเพิ่มระดับความ
ร่วมมือในสังคมได้ โดยการปฏิบัติตามบทบาทเพื่อแสดงออก
ถึงความเป็นเจ้าของสถานภาพตามทีส่ งั คมคาดหวัง (Gordon,
1937) นอกจากนี้ การที่บุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทที่ติดตัว
ออกมาได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาท
ของทั้งตนเองและสังคมรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลกลับมายังความ
สอดคล้องกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการ
รับรู้บทบาทของตนเอง

จากความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการสวมบทบาทที่ได้รับ
มีความสอดคล้องจากการรับรูบ้ ทบาททีไ่ ด้กำ� หนดไว้ให้ทราบ
โดยทั่วกัน ซึ่งจะท�ำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ความขัดแย้ง
ของบทบาท (Role Conflict) จึงไม่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อสิ่งที่คิดไม่มีความสอดคล้อง หรือมีส่วนร่วม หรือมีความ
คาดหวังร่วมกับพฤติกรรมของบุคคลอื่น (Cohen, 1979) ซึ่ง
หมายถึง ความคาดหวังระหว่างบุคคลมีความแตกต่างและ
เข้ากันไม่ได้ มีการโต้แย้ง ได้รับแรงกดดันจากความขัดแย้ง
ท�ำให้เกิดความเครียด เกิดความขัดแย้งทางบทบาท ซึ่ง
สามารถอธิบายได้จากความคาดหวังทีแ่ สดงออกมาพร้อมกัน
ในปัจจุบนั ทีเ่ ข้ากันไม่ได้กบั พฤติกรรมของตนเอง แนวความคิดนี้
มีแรงดึงดูด และจะปรากฏเป็นปัญหาในระดับสังคมทีซ่ บั ซ้อน
มีการศึกษาว่าความขัดแย้งในบทบาทส่งผลต่อแรงกดดันและ
ความเครียด และส่งผลต่อการท�ำงาน เช่น มีผลการด�ำเนินงาน
ที่ต�่ำ ความผูกพันในองค์การต�่ำ และส่งผลด้านลบอื่นๆ
ตามมา (Tett & Meyer, 1993)
เพือ่ ที่จะให้เข้าใจถึงบทบาทอย่างลึกซึ้งจึงต้องมีความ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันขององค์ประกอบด้านต่างๆ
ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติตามบทบาทได้เป็นอย่างดี ส่งผล
ต่อการท�ำงานเกิดขึ้นอย่างราบรื่น การสร้างให้ทุกคนใน
องค์การรับทราบถึงบทบาททีต่ รงกันในลักษณะบทบาทต่างๆ
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกๆ คนในองค์การได้เข้ามา
รับรู้และรับทราบ เข้าใจความหมายของต�ำแหน่ง หน้าที่
การท�ำงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบ รวมถึงสามารถน�ำไปเปรียบเทียบ
กับความสอดคล้องของตนเอง วิเคราะห์พิจารณาถึงความ
สอดคล้องในระดับเบือ้ งต้น และพร้อมทีจ่ ะเข้าไปสวมบทบาท
อันจะส่งผลต่อการท�ำงานที่ราบรื่นต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
หากไม่เกิดความสอดคล้องกัน ผูส้ วมบทบาทสามารถหลีกเลีย่ ง
การเข้าไปสวมบทบาทดังกล่าวได้ ส่งผลให้คนที่เข้ามา
ด�ำเนินงานดังกล่าวทดแทนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
และส่งผลดีต่อองค์การ รวมถึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด
ความขัดแย้งของบทบาท เพราะมีการรับทราบถึงบทบาท และ
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ด�ำเนินการวิเคราะห์ความสอดคล้องร่วมกันของบทบาทกัน
มาก่อน ท�ำให้ผทู้ เี่ ข้ามาท�ำงานสามารถด�ำเนินการสวมบทบาท
ได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้การท�ำงานดีขึ้น
ความหมายและบทบาทหน้าที่ของ Facilitator
Facilitator คือ ผู้ที่เข้าใจในระบบของการเรียนรู้
สามารถค้นหาวิธที เี่ หมาะสมต่อการเรียนรูใ้ นระดับกลุม่ เพือ่ ที่
จะท�ำให้กลุม่ /องค์การสามารถใช้ระบบการเรียนรูม้ าใช้ในการ
สร้างและพัฒนาการท�ำงานที่เป็นอยู่ให้เกิดผลที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (Pedler, 1996) พร้อมกันนี้เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ทั้งแรงกายและแรงใจในการสร้างสังคมรอบข้างให้ใส่ใจต่อ
การเรียนรู้ พร้อมยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
อันจะน�ำไปสูเ่ ป้าหมายทีม่ รี ว่ มกันของทุกคนในกลุม่ หรือองค์การ
(ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2545)
ส�ำหรับรายงานในประเทศไทยจากการศึกษา ค้นคว้า
ต�ำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ พบว่ามีการให้
ความหมายของค�ำว่า Facilitator ออกมาหลากหลายรูปแบบ
มีทั้งการเรียกตามค�ำศัพท์เดิมในลักษณะของค�ำย่อ เช่น ฟา
และการบัญญัติค�ำขึ้นมาใช้ใหม่ เช่น ผู้ด�ำเนินการสนทนา
วิทยากรกระบวนการ กระบวนกร ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม และผู้อ�ำนวยการเรียนรู้ เป็นต้น
บทบาทของ Facilitator เป็นบทบาทที่มาจากการ
ประยุกต์ทักษะด้านต่างๆ มารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะใน
การบริหารจัดการ ทักษะด้านการด�ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทักษะด้านความเป็นผูน้ ำ� ทีจ่ ะต้องเข้าใจความต้องการ
ของสมาชิกในกลุม่ กระตุน้ ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น หรือ
ทักษะในการสือ่ สาร เพือ่ จัดการกับการสือ่ สารทีส่ อื่ ออกไปให้มี
ความชัดเจนและเข้าใจถูกต้องตรงกัน ทักษะในการวิเคราะห์
บุคคล เพือ่ หาสาเหตุของพฤติกรรมทีส่ มาชิกในทีมแสดงออก
ว่ามาจากสาเหตุใดและสามารถจัดการสาเหตุเหล่านั้นได้
บทบาทของ Facilitator จึงเป็นบทบาทที่ต้องได้รับการฝึกฝน
โดยบทบาทของ Facilitator แบ่งออกเป็น 6 บทบาท (สถาบัน
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พัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2545 ; กลุ่มส่งเสริมการถ่ายทอด
วัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
ประกอบไปด้วย
1) บทบาทการเป็ น ผู ้ ป ระสานงาน (Role of
Coordinator) โดยด�ำเนินการจัดกระบวนการหรือกิจกรรม
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นทั้งผู้ให้ความรู้และผู้รับ
ความรู้ พร้อมกับขยายขอบเขตการเรียนรู้ ให้สมาชิกได้น�ำ
ไปปฏิบัติจริง
2) บทบาทการเป็นผูก้ ระตุน้ เร่งเร้า (Role of Stimulator)
เป็นผู้ด�ำเนินการกระตุ้นเร่งเร้ากลุ่มให้คิดและแสดงความคิด
เห็น คิดทบทวนใคร่ครวญ ถึงประเด็นที่ก�ำลังพูดคุย รวมถึง
การวางแผนลงมือปฏิบัติ
3) บทบาทในการเป็ น ผู ้ สั ง เกตการณ์ (Role of
Observer) เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมด้วยความเป็นกลาง ไม่ถือ
อคติ ไม่ให้ความสนใจกับแรงกดดันต่างๆ ให้ความสนใจ
ในการฟังการสนทนาของกลุ่ม สังเกตความเป็นไปของ
กระบวนการที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม
4) บทบาทในการเป็ น ผู ้ ส ร้ า งบรรยากาศ (Role
of Learning Creator) ท�ำหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแล
กระบวนการ พร้อมกับปรับสถานการณ์ในแต่ละช่วง มุ่งเน้น
ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและ
เท่าเทียมกัน รวมถึงการให้ก�ำลังใจภายในกลุ่ม
5) บทบาทในการเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยสื่ อ สาร (Role of
Communicator) ช่วยชี้แนะหรือตั้งค�ำถามสะท้อนความคิด
แสดงความคิดเห็น ประสบการณ์เมื่อกลุ่มด�ำเนินมาถึงจุดที่
สมาชิกเกิดการแสดงความคิดเห็นกันน้อยลง
6) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้ (Role
of Learning Guidance) ให้ค�ำแนะน�ำ รวมถึงสะท้อนให้
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ ได้เห็นและยอมรับศักยภาพของ
ตนเองและผูอ้ นื่ รวมถึงชีใ้ ห้เห็นประเด็นทีจ่ ะพัฒนาและสร้าง
การเปลี่ยนแปลง

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท�ำการศึกษาในองค์การภาครัฐที่ให้บริการด้านระบบ
สาธารณูปโภคพลังงาน โดยผู้วิจัยจัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับ
Facilitator ขององค์การ ซึ่งมาจากการแต่งตั้งคณะท�ำงานในการสร้างเสริมให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขององค์การ มี
ต�ำแหน่งที่เรียกว่า “ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้” หรือ “The Learning Organization Agent : LO Agent” เป็นคณะท�ำงานดังกล่าว
ค�ำถามวิจัยในครั้งนี้ คือ บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในหน่วยงานเป็นอย่างไร ซึ่งมุ่งค้นหาความเข้าใจใน
บทบาททีส่ ะท้อนออกมาเป็นความรูส้ กึ ของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดยมีคำ� ถามทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์เป็นค�ำถามเกีย่ วกับ
ประเด็นด้านการรับรูบ้ ทบาทของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดยมีการเลือกกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) ด�ำเนินการสัมภาษณ์ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่ต�่ำกว่า
3 ปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกับการเก็บข้อมูล พบว่า ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์มีความอิ่มตัว โดยไม่พบประเด็น
ใหม่ จากการสัมภาษณ์ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในรายที่ 10 ส�ำหรับรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล
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นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) อันได้แก่ รายงานการประชุม ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากองค์การ
น�ำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิท่ีได้รับเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างกันของข้อมูล และสนับสนุนให้ขอ้ มูล
ที่ได้รับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลจากการวิจัย
มีการถอดบทสัมภาษณ์เป็นความเรียงบันทึกลงในกระดาษ
พร้อมกับจัดส่งให้กบั ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ท�ำการ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องตรงตามประเด็นที่ได้เคยให้
ข้อมูลไว้ รวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้าของข้อมูล
(สุภางค์ จันทรวานิช, 2553) เป็นการตรวจสอบแหล่งเวลา
แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงจาก
ข้อมูลที่ได้รับในแต่ละรายบุคคล และลดปัญหาที่เกิดจาก
การน�ำข้อมูลมาเพียงแหล่งเดียว (Yeasmin & Rahman, 2012)
ส�ำหรับแหล่งเวลาตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบความ
แตกต่างในรูปแบบของข้อมูล แหล่งสถานที่ผู้วิจัยด�ำเนินการ
เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่มีภาระหน้าที่การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก
หน่วยงานที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันหรือไม่ และด้าน
แหล่งบุคคล ผู้วิจัยด�ำเนินการตรวจสอบผู้ให้ข้อมูลโดยการ
เก็บข้อมูลมีช่วงวัยที่แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในวัยที่
ต่างกันมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ส�ำหรับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับจากการถอดบทสัมภาษณ์ พร้อมกับ
น�ำมาวิเคราะห์จัดหารูปแบบ (Pattern) ของข้อมูล เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลบนรูปแบบของการวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ของ
เนื้อหา (Thematic Analysis) เพื่อที่จะสามารถน�ำมาสรุปเป็น
รูปแบบของข้อมูลที่ค้นพบ ซึ่งจะเป็นค�ำตอบของค�ำถามการ
วิจัย (Braun & Clarke, 2006)
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ผลการศึกษา
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) และการสืบค้นเอกสารค�ำสั่งขององค์การในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
มีเนื้อความที่ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ว่า “....มีหน้าที่ความรับผิดชอบถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สนับสนุน ประสานกิจกรรมการพัฒนาทีมหน่วยงานด้วย
เครื่องมือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization
Tool) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของหน่วยงาน...” โดย
ค�ำสั่งดังกล่าวเป็นการก�ำหนดบทบาทหน้าที่โดยกว้างของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
จากค�ำสั่งดังกล่าวสามารถสรุปบทบาทของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) ออกเป็น 4 บทบาทด้วยกันประกอบไป
ด้วย 1) บทบาทในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
2) บทบาทในการประสานงานด้านการประสานงานด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บทบาทในการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์
และ 4) บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
จากค�ำสั่งดังกล่าวเป็นค�ำสั่งที่ได้ประกาศออกมาให้รับทราบ
โดยทั่วกันทั้งองค์การ
ผลที่ ได้ รับจากการสั มภาษณ์ ผู ้ ส ่ งเสริ มการเรียนรู้
สามารถสรุปลักษณะบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ได้เป็น 6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็น
ตัวกลางผู้ประสานงาน 2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า
3) บทบาทนักประชาสัมพันธ์ 4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวย
ให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา และ
6) บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สรุปบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)

1. บทบาทในการเป็นตัวกลางผู้ประสานงาน เป็นบทบาทที่ท�ำหน้าที่ในการเป็นตัวกลางคอยประสานงานทั้งในระดับ
บุคคล ระดับหน่วยงาน และในระดับนโยบาย เป็นผู้ท�ำความเข้าใจทั้ง 2 ฝั่งท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับส่งสาร ให้มีความ
เข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงรับผิดชอบดูแลเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดนโยบายที่ได้รับมาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของ
ผู้ประสานงาน พร้อมกับรับฟังผลตอบรับจากผู้ที่รับนโยบายไปปฏิบัติ เพื่อน�ำไปคิดค้น หากระบวนการ วิธีการปรับปรุงแก้ไข
ให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ตามตัวอย่างค�ำกล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
“....จะเหมือนกับเป็นคนที่เป็นตัวกลางคอยสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็น�ำมาแจ้งเขา...” ผู้ให้ข้อมูล 1
“....เราก็จะเป็นคนคอยประสานงานว่า รูปแบบมันถูกต้องไหม หรือเราควรจะปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไร และก็จะมีเรื่อง
เป็นแกนน�ำในการหาที่พัฒนาทีม ท�ำกิจกรรมต่างๆ ...” ผู้ให้ข้อมูล 4
“....เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงาน ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทั่วไปเลย ทุกระดับ ทั้งพนักงานออฟฟิศ พนักงาน
ทีเ่ ป็นผูป้ ฏิบตั ิ พนักงานภาคสนาม เป็นตัวเชือ่ มระหว่างพนักงานกับนโยบายทีอ่ งค์การต้องการ โดยใช้ LO Agent เป็นเครือ่ งมือ
หลัก เป็นตัวแทน...” ผู้ให้ข้อมูล 8
2. บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า บทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในการสร้างแรงจูงใจในการท�ำ
กิจกรรมให้เกิดขึน้ กับพนักงานในองค์การ ส�ำหรับขอบเขตความรับผิดชอบของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ภายในหน่วยงาน
เป็นการกระตุ้นเพื่อให้เกิดการด�ำเนินงานหรือเข้าร่วมการท�ำกิจกรรมให้ส�ำเร็จตามแผนที่ได้ก�ำหนด และเกิดการเรียนรู้จาก
กิจกรรมที่เกิดขึ้น ตามตัวอย่างลักษณะข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลอธิบายถึงดังต่อไปนี้
“....มีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในที่ประชุมทีมของเขตทุกเดือน เหมือนเราก็ต้องคอยกระตุ้นด้วย...” ผู้ให้ข้อมูล 1
“....สร้างการกระตุน้ ให้เกิดขึน้ ให้คนในองค์การเกิดการเรียนรูท้ งั้ องค์การ แล้วจะท�ำอย่างไรให้เกิดการกระตุน้ กับพนักงาน
ให้เกิดการเรียนรู้ เลยกลายเป็นว่ามันต้องมีผู้แทนของพนักงานซึ่งมาจากการคัดเลือก...” ผู้ให้ข้อมูล 7
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“....ก็เลยแนะน�ำไปว่าพี่ลองคิดดูว่าพี่มีน้องมาขอ
ค�ำปรึกษาหรือค�ำแนะน�ำเรื่องอะไรบ่อยที่สุด เหมือนเราไป
จุดประเด็นให้เขา พีเ่ ขาก็มาบอกว่าเป็นเรือ่ งของการจัดตารางกะ
เขาก็เลยท�ำเรื่องนี้มาเขียน แล้วก็ไปช่วยเขาหาข้อมูลว่า
จะเขียนเรือ่ งนีข้ อบเขตต้องประมาณไหน ก็ได้ความรูผ้ เู้ กษียณ
ออกมา...” ผู้ให้ข้อมูล 9
3. บทบาทนักประชาสัมพันธ์ เป็นบทบาทในการ
แลกเปลีย่ นข่าวสารระหว่างผูร้ บั สารกับผูส้ ง่ สาร โดยมุง่ เน้นที่
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น
ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร พร้อมกันนี้บทบาทด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรูเ้ ป็นการส่งสารเดียวกัน
ให้กับบุคคลในหลายระดับ จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผูร้ บั สารในแต่ละระดับ เพือ่ ทีจ่ ะเลือกวิธกี ารสือ่ สารได้ตรงกับ
ลักษณะของบุคคล อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจในสารทีร่ บั
ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ ตามตัวอย่างค�ำกล่าวของผูส้ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) ในบทบาทของนักประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้
“....และอะไรก็แล้วแต่ที่ LO Agent เรียนรู้มา
รับทราบมา ต้องมีการน�ำเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน...”
ผู้ให้ข้อมูล 3
“....เป็นการประชาสัมพันธ์ เวลาเราไปประชุมหรือ
รับนโยบายมาก็จะให้ LO Agent มาประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ในเขตว่ามีเรื่องแบบนี้นะ เป็นแบบนี้นะ ให้ความรู้ไปเลย ให้
ความรูเ้ กีย่ วกับกฎระเบียบอะไรอย่างนีไ้ ปเลย...” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 5
“....เพื่ อ เป็ น คนกระจายในส่ ว นของการเรี ย นรู ้ ใ น
องค์การ มีการใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนรู้ เพราะจะให้มา
สอนคนทั้งองค์การมันไม่ได้ เรา LO Agent ซึ่งเป็นตัวแทน
ก็ไปกระจายต่อในหน่วยงาน” ผู้ให้ข้อมูล 9
4. บทบาทในการเป็นผูอ้ ำ� นวยให้เกิดการเรียนรู้ เปรียบ
เสมือนกับบทบาทในการเป็นวิทยากร เป็นผูใ้ ห้ความรูใ้ นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือของการจัดการความรู้ แต่
บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) มิใช่ท�ำหน้าที่
ในการให้ข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว ยังมีเรื่องของการเข้าไป
ดูแล กระตุ้น ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มเกิดแนวความคิด
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ที่จะเรียนรู้ต่อยอด และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ต่อไป ท�ำให้
บทบาทในด้านของวิทยากรอย่างเดียวไม่เพียงพอส�ำหรับ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ต้องมีการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่ ตามตัวอย่างค�ำกล่าวที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“....เพื่ อ มาสนั บ สนุ น เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ พ นั ก งานใน
องค์การ ในหน่วยงานของเรา เกิดการเรียนรู้ อยากที่จะ
Alert อยากที่จะมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยผ่าน LO Agent คือ
LO Agent เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนอยู่
เบื้องหลัง...” ผู้ให้ข้อมูล 7
“....เราก็จะเหมือนคนคนหนึ่งที่ต้องไปสอนให้เขา
ใช้เครื่องมือ สอนเขาให้รับรู้ว่าการเก็บความรู้ไม่ได้มีแค่การ
เล่าเรือ่ งเพียงอย่างเดียว ยังมีวธิ กี ารอืน่ ๆ อีกมาก...” ผูใ้ ห้ขอ้ มูล 9
“....เราก็ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการท�ำงานของ
เขา และบทบาทของการเป็นวิทยากรในการให้ค�ำแนะน�ำ
เอาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้มาใช้ในการท�ำงาน…”
ผู้ให้ข้อมูล 10
5. บทบาทของการเป็นจิตอาสา เป็นบทบาทในการ
อาสาเข้ามารับหน้าที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็น
เรื่องของความเสียสละที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) เอง เพือ่ อาสาเข้ามารับหน้าทีเ่ พิม่ เติม
จากงานประจ�ำที่ได้รับมอบหมาย แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจในการท�ำงานของส่วนรวมเสมือนกับงานประจ�ำของ
ตนเอง มีความต้องการให้งานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
เกิดทั่วทั้งองค์การ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมวางแผน
อย่างเต็มใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในองค์การอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าประสงค์เดียวกันขององค์การ คือการสร้างให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ความเสียสละที่เกิดจากจิตอาสาของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
ความผูกพันระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงาน
กับองค์การได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Green
B.C. & Chalip L. (2004) ที่สรุปได้ว่าความผูกพันระหว่างกัน
ของพนักงานกับองค์การ และพนักงานกับพนักงานเกิดจาก
การท�ำกิจกรรมหรือการท�ำงานร่วมกัน บทบาทในการเป็น

ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เป็นบทบาทที่เพิ่มขึ้นจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติม
การเข้ามาท�ำหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องของอาสาสมัครอย่าง
แท้จริง ดังตัวอย่างข้อมูลทีส่ ะท้อนมาจากผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ดังต่อไปนี้
“...งาน LO Agent มา นายก็ขอมา พีก่ ต็ ดั สินใจเข้าไป
ช่วย เข้ามาแล้วก็โอเคนะ แต่ภาระงานก็ตามมามากขึ้น ก็
อย่างที่บอก เราเสียสละมาแล้วก็ต้องท�ำให้ดี ให้เป็นหน้า
เป็นตาของหน่วยงาน...” ผู้ให้ข้อมูล 9
“...ดูๆ แล้วมันก็เป็นงานทีต่ อ้ งอาศัยในเรือ่ งของความ
เสียสละจิตอาสาส่วนหนึง่ ด้วยเหมือนกัน เพราะตอนแรกๆ ก็
ยังไม่รสู้ กึ อะไรหรอกนะ แต่พอท�ำไปเรือ่ ยๆ ก็รเู้ ลยว่าคนทีเ่ ข้า
มาท�ำแล้วเขาท�ำอย่างตัง้ ใจจริงๆ นีอ่ าสามาเองมากๆ อันนัน้
ตอบตามที่ได้เห็นนะ...” ผู้ให้ข้อมูล 2
“...สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ จิตอาสา...พอให้ความส�ำคัญ
กับ LO Agent เวลาเราปฏิบัติงานอะไรก็จะไม่ติดขัด อีก
อย่างหนึ่งที่ไม่มีการร้องเรียน งาน LO Agent ที่เราท�ำ เราท�ำ
ด้วยจิตอาสานะครับ ไม่ได้ท�ำด้วยการบังคับ...” ผู้ให้ข้อมูล 3
“...ต้องมีจิตอาสาที่จะท�ำด้วย เพราะถ้าเราไม่มีตรงนี้
แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะท�ำมันได้ พี่เชื่อว่า LO Agent ของ
องค์การเราหลายๆ คนจะคิดแบบพี่ อย่างเช่นเขตพี่ ทีพ่ สี่ งั เกต
เวลาท�ำอะไรมันจะร่วมมือกันดี และประสบผลส�ำเร็จด้วย มัน
คล้ายๆ กับว่าทุกคนมีจติ อาสา คิดไปทางเดียวกัน อยากทีจ่ ะ
ท�ำ อยากที่จะช่วย...” ผู้ให้ข้อมูล 5
6. บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน เป็นบทบาท
ที่สืบเนื่องจากหลายๆ บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ที่เริ่มต้นงานจากการวางแผนการปฏิบัติงาน การน�ำ
แผนไปปฏิบตั ิ รวมถึงการรายงานผลทีต่ อ้ งส่งให้กบั หน่วยงาน
อื่นส�ำหรับทุกๆ กระบวนการที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) เข้าไปมีสว่ นร่วม เป็นการตรวจสอบถึงความก้าวหน้า
ของการปฏิ บั ติ ง าน และในกรณี ที่ เ กิ ด ความผิ ด พลาด
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) สามารถที่จะเข้าไปช่วย
ด�ำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การที่ได้จัดท�ำ

ระบบการรายงานผลการจัดกิจกรรม ก็เป็นอีกส่วนหนึง่ ของการ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้
หน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแล เห็นภาพรวมของกิจกรรม
การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้จัดขึ้น และสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ตามตัวอย่างข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
“...ท�ำตั้งแต่ คิด น�ำเสนอ และก็ต้องรายงาน ตั้งแต่
กระตุ้น ติดตาม และก็รายงานด้วย เพราะทุกอย่างมันต้อง
Control ทุกอย่าง เราต้องคอยบอกนายว่าตอนนี้กิจกรรมนี้
มันไปถึงไหนแล้ว อะไรที่เราต้องการให้นายช่วย หรือตอนนี้
อะไรที่นายต้องท�ำ…” ผู้ให้ข้อมูล 1
“…แล้วหลังจากที่มีการวางแผนว่าจะท�ำกิจกรรม
อะไรๆ เราก็ต้องติดตามการจัดท�ำกิจกรรมนั้น ซึ่งจริงๆ ก็
เป็นคณะท�ำงานกับเขาด้วย...” ผู้ให้ข้อมูล 2
“...ทีเ่ ป็นส่วนการติดตามงานด้วยครับ เพราะส่วนใหญ่
หน่วยงานพี่อยู่คนละที่ บท. (แผนกบริหารทั่วไป) ก็อยู่
คนละทีก่ นั ท�ำให้บางครัง้ การด�ำเนินการหรือท�ำกิจกรรมอะไร
ที่เกี่ยวข้องกับ LO Agent ที่ต้องมีการส่งแผน การส่งผล และ
อะไรพวกนี้ LO Agent ก็ต้องติดตามด้วย...” ผู้ให้ข้อมูล 3
“คิดว่าต่อไป LO Agent ต้องคอยติดตามงานกับ บท.
ด้วย ไม่เช่นนั้นจะมีผลกับงบประมาณในปีถัดไป อาจถูกตัด
หรือลดงบลง” ผู้ให้ข้อมูล 6
จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การภาครัฐที่ได้รับ สามารถสรุป
บทบาทที่รับรู้ได้เป็น 6 บทบาท โดยแต่ละบทบาทมีความ
สอดคล้องกับกระบวนการด�ำเนินงานในการส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ขององค์การ และส่งผลให้องค์การกลายมาเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากบทบาทในแต่ละบริบททีไ่ ด้ทำ� การศึกษาสามารถสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี้ บทบาทจากการทบทวนวรรณกรรมประกอบไป
ด้วย 6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทการเป็นผู้ประสานงาน 2) บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์
4) บทบาทในการเป็นผู้สร้างบรรยากาศ 5) บทบาทในการเป็นผู้ช่วยสื่อสาร และ 6) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้
ส�ำหรับบทบาททีไ่ ด้มกี ารระบุในค�ำสัง่ ขององค์การเรือ่ งการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนหน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรู้
ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ประกอบไปด้วย 4 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการ
เรียนรู้ 2) บทบาทในการประสานงานด้านการประสานงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บทบาทในการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์
และ 4) บทบาทในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
สุดท้ายบทบาทที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย
6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็นตัวกลางผู้ประสานงาน 2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทนักประชาสัมพันธ์
4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา และ 6) บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน
ซึ่งสามารถสรุปเปรียบเทียบบทบาทที่ได้รับในแต่ละแหล่งที่มาตามตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของบทบาทระหว่างค�ำสั่งขององค์การเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
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จากตารางแสดงผลการเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะของ
บทบาทในแต่ละแหล่งทีม่ า เมือ่ พิจารณาลักษณะของบทบาท
ที่มาจากค�ำสั่งขององค์การเรื่องการแต่งตั้งผู้แทนหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละบทบาททีผ่ สู้ ง่ เสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้ สามารถอธิบายได้ในมิติ
ด้านความเป็นฉันทามติและความสอดคล้องตามแนวคิดของ
Biddle ทีไ่ ด้ให้แนวคิดของบทบาททีม่ คี วามเป็นฉันทามติไว้วา่
เป็นสิ่งที่ต้องรับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในบริบทขององค์การที่
ได้ท�ำการศึกษามีการระบุในค�ำสั่งเรื่องการแต่งตั้งผู้แทน
หน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูถ้ งึ ลักษณะ
ของบทบาททีเ่ กิดขึน้ และมีความเป็นฉันทามติคอื มีการประกาศ
ให้รับรู้โดยทั่วกัน ได้แก่ 1) บทบาทในการสนับสนุนงานด้าน
การส่งเสริมการเรียนรู้ 2) บทบาทในการประสานงานด้าน
การประสานงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 3) บทบาท
ในการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ และ 4) บทบาทในการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าจะมีค�ำสั่งขององค์การเรื่องการแต่งตั้งผู้แทน
หน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการเรียนรูท้ ไี่ ด้กำ� หนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดย
ภาพรวม แต่เมือ่ มีการศึกษาถึงการรับรูถ้ งึ บทบาททีแ่ ท้จริงของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) พบว่าผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
(LO Agent) มีการรับรู้รับทราบบทบาทจากการที่ได้ด�ำเนิน
กิจกรรม ท�ำงานด้านการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้น
6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการเป็นตัวกลางผูป้ ระสานงาน
2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทนักประชาสัมพันธ์
4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวยให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาท
ของการเป็นจิตอาสา และ 6) บทบาทในการติดตามการ
ด�ำเนินงาน
จากแหล่งที่มาของบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ทั้ง 2 แหล่ง คือ จากค�ำสั่งขององค์การเรื่อง
การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนหน่วยงานด้านการพัฒนาสูอ่ งค์การแห่งการ
เรียนรู้ และการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ พบว่าในมิติด้าน
ความสอดคล้องปรากฏความสอดคล้องตรงกันอยู่ 3 บทบาท

คือ 1) บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน 2) บทบาทในการ
เป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า และ 3) บทบาทในการเป็นผู้ช่วยสื่อสาร
และมีบทบาทที่ไม่สอดคล้องตรงกันอยู่ 4 บทบาท โดยมี
1 บทบาททีไ่ ด้รบั การประกาศในค�ำสัง่ แต่ผสู้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) ไม่เกิดการรับรู้ ได้แก่ บทบาทในการเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศ และอีก 3 บทบาทเป็นบทบาทที่ผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้ขึ้นเองจากการที่ได้เข้ามาสัมผัส
มาด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ขององค์การ
ได้แก่ บทบาทในการเป็นพีเ่ ลีย้ งให้เกิดการเรียนรู้ บทบาทของ
การเป็นจิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับบทบาทในการสร้างบรรยากาศทีม่ กี ารประกาศ
ในค�ำสัง่ ฯ แต่ไม่เกิดความสอดคล้องกับการรับรูข้ องผูส้ ง่ เสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) มีสาเหตุมาจากการก�ำหนดการท�ำงาน
ในประเด็นด้านการจัดการความรู้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ท�ำให้รปู แบบของการด�ำเนินงาน
มีแบบแผนที่แน่นอน ประกอบกับบทบาทการประชาสัมพันธ์
ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่มีการสื่อสารอย่าง
รวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ พ นั ก งานในองค์ ก ารเกิ ด การ
รับทราบกิจกรรมหรือสิง่ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการต่อไปทันที ดังนัน้
บทบาทในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ขององค์การจึง
ไม่ถูกกล่าวถึง นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการบังคับบัญชา
ของผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งการลงมา เป็นสิ่งที่ไม่สะท้อนให้
เห็นถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน
รวมถึงบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ไม่ควร
ที่จะน�ำลักษณะของการบังคับบัญชาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะ
ท�ำให้การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้มีความล�ำบากขึ้น และ
ไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงที่ได้รับจากผลลัพธ์ในกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์การ ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) จึงควรที่จะหาวิธีการที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
ในการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับองค์การ
ส�ำหรับบทบาททีไ่ ม่มคี วามสอดคล้องกันกับความเป็นฉันทามติ
แต่เป็นบทบาทที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้
และรู้สึกได้ ได้แก่ บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง
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เป็นบทบาททีเ่ กิดขึน้ ตามความเข้าใจของผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ทีม่ คี วามตระหนักรับรูว้ า่ ตนเองต้องท�ำหน้าทีก่ ระตุน้
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผ่านการสอน การแนะน�ำ การแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้ซึ่งกันและกัน
ในส่วนของบทบาทของการเป็นจิตอาสา เป็นบทบาทของการเสียสละในการเข้ามาท�ำหน้าทีข่ องส่วนรวม เพือ่ ให้องค์การ
สามารถด�ำเนินการตามแผน และบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้รับหน้าที่ในการ
ส่งเสริมการเรียนรูม้ คี วามพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง มุง่ ทีจ่ ะอาสาท�ำงานเพือ่ ส่วนรวม และเต็มใจทีจ่ ะแสดงศักยภาพ
ของตนเองออกมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อองค์การได้อย่างชัดเจน (Haivas, Hofmans & Pepermans, 2013.) และ
เป็นบทบาทที่เกิดขึ้นจากจิตใจภายในของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) โดยที่องค์การมิได้ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งขององค์การ
รวมถึงในบริบทขององค์การภาครัฐ การท�ำงานทีเ่ พิม่ เติมจากหน้าทีง่ านหลักทีไ่ ด้รบั นอกจากไม่ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้ แล้ว
ยังเป็นการเพิม่ ภาระหน้าที่ แต่บทบาทของจิตอาสาทีเ่ กิดขึน้ เป็นเครือ่ งยืนยันถึงความผูกพันทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ ทีแ่ สดงให้เห็น
ถึงความเสียสละในการท�ำงานเพื่อส่วนรวมได้เป็นอย่างดี
ส�ำหรับบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงานเป็นบทบาทที่เกิดขึ้นของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ที่ต้องท�ำหน้าที่
ดูแล การส่งเสริมการเรียนรูใ้ นระดับหน่วยงานและระดับองค์การ ทัง้ นี้ เป็นเพราะการด�ำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการแต่ละอย่าง
มีแผนการด�ำเนินงานเป็นตัวก�ำกับ หากมีการกระท�ำทีน่ อกเหนือจากแผนการท�ำงาน ต้องมีการชีแ้ จงทีซ่ บั ซ้อนและยุง่ ยาก ดังนัน้
การด�ำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์การภาครัฐจึงควรที่จะมีการติดตามแผนการด�ำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อที่จะ
ตรวจสอบให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามแผนมากที่สุด และในกรณีที่เกิดปัญหาจะท�ำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยเร็ว
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของบทบาทระหว่างการทบทวนวรรณกรรม และการรับรู้ของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent)
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ความสอดคล้องระหว่างบทบาททีผ่ สู้ ง่ เสริมการเรียนรู้
(LO Agent) รับรู้ เปรียบเทียบกับบทบาทจากการทบทวน
วรรณกรรมในตารางที่ 3 พบว่ามีบทบาทที่สอดคล้องตรงกัน
4 บทบาท ได้แก่ บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน บทบาท
ในการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิด
การเรียนรู้ และบทบาทในการเป็นผูช้ ว่ ยสือ่ สาร ทัง้ 4 บทบาท
เป็นบทบาทที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) รับรู้จากการ
ทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ าน ซึง่ เกิดความสอดคล้องขึน้ เองจากการด�ำเนินงาน
ด้านการดูแลจัดการเกีย่ วข้องกับการส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายใน
องค์การ
ส� ำ หรั บ บทบาทในการเป็ น ผู ้ ส ร้ า งบรรยากาศและ
บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์เป็นบทบาทที่ค้นพบในการ
ทบทวนวรรณกรรม ที่ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ไม่รับรู้ ในประเด็น
บทบาทในการสร้างบรรยากาศที่มีการกล่าวถึงมาก่อนหน้านี้
คือ การบริหารงานภาครัฐที่มีรูปแบบการท�ำงานที่แน่นอน
มีแผนการด�ำเนินงาน ท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการท�ำงาน
ตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
บทบาทในการสร้างบรรยากาศจึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) ส�ำหรับในส่วนของบทบาทผู้สังเกตการณ์
เป็นบทบาททีพ่ บในการทบทวนบทวรรณกรรมทีผ่ สู้ ง่ เสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) พึงมี แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการระบุถึง
บทบาทดั ง กล่ าวในค�ำสั่งองค์การเรื่อ งการแต่งตั้ งผู ้ แทน
หน่วยงานด้านการพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ สาเหตุที่
ท�ำให้ผสู้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ไม่ตระหนักถึงบทบาท
ดังกล่าว เป็นเพราะบทบาทการเป็นผูส้ งั เกตการณ์เป็นบทบาท
ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบกลุ่มขนาดเล็ก
ท�ำให้ผู้สังเกตการณ์จะสามารถควบคุมและดูแลผู้เข้าร่วมได้
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง แต่ส�ำหรับในบริบทของหน่วยงาน
ที่มีจ�ำนวนบุคลากรเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับสถานที่ของ
หน่วยงานบางหน่วยงานไม่ได้อยู่ในพื้นที่หรือบริเวณเดียวกัน
ท�ำให้บทบาทของผู้สังเกตการณ์ท�ำหน้าที่ได้ไม่ชัดเจน เพราะ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) จะสามารถสังเกตการณ์ได้
เฉพาะพื้นที่ที่ตนเองประจ�ำการอยู่ จึงท�ำให้ไม่เกิดความรับรู้

ในบทบาทของการสังเกตการณ์ ในส่วนของบทบาทการเป็น
จิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงานยังคงเป็น
บทบาทที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ขององค์การภาครัฐทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา มีบริบทมาจาก
การเป็นองค์การภาครัฐ เพราะมีการขออาสาสมัครช่วยเหลือ
ในการท�ำงานและการติดตามแผนการด�ำเนินงานตามรูปแบบ
การปฏิบัติงานภาครัฐที่ได้กล่าวมาก่อนหน้า
จากการชี้แจงบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ให้รับทราบโดยทั่วกันภายในองค์การ เป็นการสร้าง
ความเป็นฉันทามติในตัวบทบาทที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลท�ำให้
บุคลากรสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างบทบาท
ที่ตนเองคาดหวังกับบทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) ที่ได้มีการก�ำหนดไว้ ด้วยวิธีการนี้จะช่วยให้การสวม
บทบาทในการเป็นผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) เกิดขึน้ จน
สามารถปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมการเรียนรูไ้ ด้อย่างราบรืน่
เกิดการแลกเปลีย่ นข้อมูลความรู้ ความเชีย่ วชาญ ข้อผิดพลาด
และประสบการณ์ในการท�ำงาน และช่วยพัฒนาคุณภาพการ
ท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น เกิดการกระตุ้นและพัฒนาบุคลากรภายใน
องค์การให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ที่มีประโยชน์
ระหว่างกัน (ระบิล พ้นภัย, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และจันทนา
แสนสุข, 2559) อันจะส่งผลต่อการพัฒนาในระดับองค์การ
ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากบทบาททีร่ บั ทราบจากการประกาศ
ขององค์การเกี่ยวกับผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) มี
ความชัดเจน แต่บคุ ลากรทีเ่ ข้ามาท�ำหน้าทีไ่ ม่สามารถท�ำการ
สวมบทบาทได้ เพราะมีความไม่สอดคล้องเกิดขึน้ กับลักษณะ
ส่วนบุคคล การฝืนเข้ามารับบทบาทผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO
Agent) เพราะไม่กล้าที่จะปฏิเสธผู้บังคับบัญชา ประเด็น
ดังกล่าวจะส่งผลด้านลบในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับองค์การ เป็นเพราะผูท้ เี่ ข้ามาท�ำหน้าทีไ่ ม่มี
ความเต็มอกเต็มใจในการด�ำเนินงานดังกล่าว การท�ำงานจึง
สะท้อนออกมาในรูปแบบของการท�ำด้วยความไม่มุมานะ
ไม่ได้สมัครใจท�ำ ไม่ได้ทำ� ด้วยจิตอาสา แต่ทำ� ด้วยค�ำสัง่ บังคับ
ซึ่งจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งในตัวบทบาท และส่งผลให้การ
สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 41

ส่งเสริมการเรียนรูภ้ ายในองค์การเกิดขึน้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ เมือ่ ไม่ได้ให้ความส�ำคัญ กิจกรรมเหล่านัน้ ก็จะหายไปจนท�ำให้พนักงาน
ในองค์การไม่เห็นถึงความส�ำคัญและไม่เกิดการเรียนรู้ขององค์การอย่างแท้จริง
บทสรุป
สรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรม ส�ำหรับบทบาท Facilitator สามารถสรุปเป็น 6 บทบาท ได้แก่ 1) บทบาทในการ
เป็นผู้ประสานงาน 2) บทบาทในการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงให้เกิดการเรียนรู้ 4) บทบาทในการเป็น
ผู้ช่วยสื่อสาร 5) บทบาทในการเป็นผู้สร้างบรรยากาศ และ 6) บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์ และบทบาทของผู้ส่งเสริม
การเรียนรู้ (LO Agent) ในองค์การภาครัฐสามารถสรุปออกมาได้เป็น 6 บทบาทเช่นกัน ประกอบด้วย 1) บทบาทการเป็น
ผู้ประสานงาน 2) บทบาทการเป็นผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทของนักประชาสัมพันธ์ 4) บทบาทในการเป็นผู้อ�ำนวยการให้เกิด
การเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา และ 6) บทบาทในการติดตามการด�ำเนินงาน ที่มาของบทบาทจากการทบทวน
วรรณกรรมและจากการรับรู้ของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) สามารถน�ำมาสรุปรวมได้เป็น 8 บทบาท ดังภาพที่ 2 คือ
1) บทบาทของตัวกลางผู้ประสานงาน 2) บทบาทของผู้กระตุ้นเร่งเร้า 3) บทบาทของนักประชาสัมพันธ์/เป็นผู้ช่วยสื่อสาร
4) บทบาทของการเป็นผูอ้ ำ� นวยให้เกิดการเรียนรู/้ เป็นพีเ่ ลีย้ งให้เกิดการเรียนรู้ 5) บทบาทของการเป็นจิตอาสา 6) บทบาทในการ
ติดตามการด�ำเนินงาน 7) บทบาทในการเป็นผู้สังเกตการณ์ 8) บทบาทในการเป็นผู้สร้างบรรยากาศ
ภาพที่ 2 บทบาทของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
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จากการท� ำ งานด้ า นการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข อง
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ท�ำให้เกิดการรับรู้บทบาทของการเป็น
จิตอาสา และบทบาทในการติดตามการด�ำเนินงานเป็นบทบาท
ที่ค้นพบเพิ่มเติมจากการศึกษาในบริบทของการบริหารงาน
ภาครัฐที่ก�ำหนดให้มีผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) และ
จัดให้เป็นงานด้านการสนับสนุนองค์การ มีการขออาสาสมัคร
เข้ามาด�ำเนินการ บทบาทด้านจิตอาสาของผู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ (LO Agent) จึงเกิดขึ้น รวมถึงกระบวนการท�ำงาน
ทีย่ ดึ ถือล�ำดับขัน้ ตอน ต้องได้รบั การพิจารณาหรือความคิดเห็น
จากหัวหน้างาน พร้อมกับการรายงานผลการด�ำเนินงานอยู่
ตลอดเวลา จึงเกิดเป็นบทบาทของการติดตามการด�ำเนินงาน
แต่อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานขององค์การภาครัฐยังคง
ขาดบทบาทในการเป็นผูส้ งั เกตการณ์ และบทบาทในการเป็น
ผู้สร้างบรรยากาศซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดในระบบการท�ำงานของ
ภาครัฐ เกิดจากการยืดถือกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
จากการศึกษาเรื่อง ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ : บทบาท
ในการสร้างเสริมการเรียนรู้องค์การภาครัฐ ท�ำให้ทราบถึง
บทบาทที่ ข าดหายไป และบทบาทเพิ่ ม เติ ม เข้ า มาของ
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ในองค์การภาครัฐ โดยทั้ง
8 บทบาท ต่างเป็นบทบาททีค่ อยสนับสนุนซึง่ กันและกัน ช่วย
สร้างให้เกิดการเรียนรูภ้ ายในหน่วยงาน สร้างบรรยากาศแห่ง
การเรียนรู้ อันจะส่งผลให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
องค์การตามมา นอกจากนี้ ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ซึง่
เป็นกลุม่ บุคคลส�ำคัญทีด่ ำ� เนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ภายในองค์การ จะเป็นผู้ที่ช่วยให้องค์การเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรในการเข้ามาเป็น
ผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ตรงกับวัตถุประสงค์ และ
ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การ (CANIA, 2014) การ
ก�ำหนดนโยบายด้านการสรรหาบุคลากรจึงควรที่จะมีระบบ
การคัดเลือกที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า
บุคคลที่รับเข้ามาท�ำหน้าที่ดังกล่าวมีความสนใจและมีความ
สามารถตามบริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการ

คัดเลือกเข้ามาท�ำงานดังกล่าว บุคคลเหล่านั้นต้องแสดงให้
เห็นถึงความรูแ้ ละความสามารถทีเ่ กิดการพัฒนาจากการท�ำงาน
(มงคลชัย วิริยะพินิจ และพสุ เดชะรินทร์, 2551) พร้อมกันนี้
การคัดเลือกต้องสามารถสรรหาบุคลากรที่แสดงบทบาทที่
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ได้อย่างครบถ้วนทัง้ 8 บทบาท
ที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงหาวิธีการสร้างหรือพัฒนา
บทบาทที่ขาดหายไปของผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
ในกลุ่มปัจจุบันให้เกิดขึ้น อันได้แก่ บทบาทในการเป็น
ผูส้ งั เกตการณ์ และบทบาทในการเป็นผูส้ ร้างบรรยากาศ โดย
การเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรในการเป็น Facilitator หรือ
การเข้าร่วม Workshop ในการจ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้
ในรูปแบบต่างๆ ซึง่ จะท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมได้สมั ผัสกับประสบการณ์
จริง และสามารถสร้างบทบาทในการสร้างการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้น ซึ่งบทบาทดังกล่าวเป็นบทบาทที่มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นส�ำหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ ถึงแม้วา่ องค์การทีท่ ำ� การ
ศึกษาจะเป็นองค์การภาครัฐ มีการสัง่ งานทีม่ งุ่ อาศัยการบังคับ
บัญชาเป็นหลัก แต่ส�ำหรับการสั่งหรือการบังคับในบริบทของ
การส่งเสริมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดผลดี บทบาท
ทั้ง 2 ที่ขาดหายไปจึงควรที่จะสร้างขึ้นมาทดแทนให้เกิดกับ
ผูส้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent) ขององค์การภาครัฐ เพือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ภายในหน่วยงาน
และองค์การ รวมถึงสร้างให้พนักงานรูส้ กึ ถึงความเสรี ไม่ปดิ กัน้
ทางความคิด ยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เข้ามา พร้อมกันนีบ้ ทบาท
ในการสังเกตการณ์จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การส่งเสริมด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถ
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการท�ำงานเกิด
ความราบรื่น มีความต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืนในที่สุด
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาในบริบทของ
องค์การภาครัฐที่มีรูปแบบลักษณะการท�ำงานแบบเป็นขั้น
เป็นตอน มีกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติมาหลากหลายวิธี ท�ำให้
บทบาททีค่ น้ พบเป็นบทบาททีผ่ สู้ ง่ เสริมการเรียนรู้ (LO Agent)
รับรูจ้ ากการทีไ่ ด้ดำ� เนินการแบบเป็นขัน้ เป็นตอน ท�ำตามค�ำสัง่
ผู้บังคับบัญชา หรือท�ำตามกฎระเบียบข้อบังคับ ผลการวิจัย
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ที่ได้รับจึงอธิบายได้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจง อาจมีความ
แตกต่างในด้านการท�ำงานในองค์การรูปแบบอืน่ ๆ การน�ำผล
การวิจัยในครั้งนี้ไปอธิบายบทบาทหน้าที่ของ Facilitator ใน
ภาพรวมควรพึงระวัง ดังนั้น หากมีการศึกษาในองค์การภาค
เอกชนเพิม่ ขึน้ ทีม่ กี ระบวนการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันมีโครงสร้าง
ขององค์การ ล�ำดับขั้นตอนการบังคับบัญชาน้อย การท�ำงาน
ที่เน้นการตัดสินใจด้วยความรวดเร็ว มีรูปแบบการวัดผลการ
ด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน เทีย่ งตรง ประเด็นดังกล่าวจึงอาจทีจ่ ะช่วย
ท�ำให้การรับรู้บทบาทของ Facilitator ในองค์การภาคเอกชน
ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น หรือลดลงตาม
บริบทขององค์การ และเป็นประเด็นทีน่ า่ สนใจเพือ่ น�ำผลมาท�ำ
การศึกษาและเปรียบเทียบต่อไป

44 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกสารอ้างอิง
กลุม่ ส่งเสริมการถ่ายทอดวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมและเผยแพร่วฒั นธรรม ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม. (2551). คู่มือวิทยากรกระบวนการ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ส�ำหรับชุมชน/หมู่บ้าน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด.
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, ส�ำนักงาน. ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์วิธีการประเมิน). สืบค้นจาก http://
www.sepo.go.th/tinymce/plugins/filemanager/thumbs/SEPA/เอกสารเผยแพร่/1.pdf
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส�ำนักงาน. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558. สืบค้นจาก http://www.
opdc.go.th/uploads/files/2557/2.1.pdf
ทวีศักดิ์ นพเกสร. (2545). วิทยากรกระบวนการ : พัฒนาสุขภาวะชุมชน. เชียงใหม่ : วนิตาการพิมพ์.
ไพบูลย์ ช่างเรียน. (2516). สารานุกรมศัพท์ทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา.
มงคลชัย วิริยะพินิจ และ พสุ เดชะรินทร์ (2551). Transforming the Organizations in Thai Public Sector into Learning
Organizations : An Explanatory Case Study Research. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 117-118, 58 - 72. (in Thai)
ระบิล พ้นภัย, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ จันทนา แสนสุข (2559). ความสามารถในการแบ่งปันความรู้และผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์ไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 147, 25 - 63.
วีระชัย คล้ายทอง. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. กรุงเทพมหานคร : ก. พล (1996).
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ส�ำนักงาน ก.พ. (2545). การพัฒนาโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน
จ�ำกัด ส�ำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
สุภางค์ จันทวานิช. (2553). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Biddle, B.J. (1986). Recent Development in Role Theory. Annual Review of Sociology, 12, 67-92
Braun, V & Clake, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology 2016, 3,
77-101.
Broom, L, and Selnick, P. (1977). Sociology. NewYork : Harper & Row, 34 - 35.
CANIA, L. (2014). The Impact of Strategic Human Resource Management on Organizational Performance. Economia
Seria Management, 17 (2), 373-383.
Cohen, B J. (1979). Introduction to Sociology. New York : McGraw-Hill.
Farazmand, A. (1999). Globalization and Public Administration. Public Administration Review, 59 (6), 509-522.
Farazmand, A. (2015). Governance in the Age of Globalization : Challenges and Opportunities for South and
Southeast Asia. Springer International Publishing Switzerland, (11) DOI 10.1007/978-3-319-15218-9_2
Garavan, T.N. (1997). Training, development, education and learning : different or the same?, Journal of European
Industrial Training, 21 (2), 39-50.
Gordon, A. (1937). Personality : A psychological interpretation. New York : Holt, Rinehart, & Winston.

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 45

Green, B. C., & Chalip, L. (2004). Paths to volunteer commitment : Lessons from the Sydney Olympic Games.
Volunteering as leisure/leisure as volunteering : An international assessment, 49-67.
Haivas, S., Hofmans, J., & Pepermans, R. (2013). Volunteer engagement and intention to quit from a self-determination
theory perspective. Journal of Applied Social Psychology, 43 (9), 1869-1880.
Lombardo, M.M., and Eichinger, R.W., (2001). High Potentials as High Learners. Human Resource Management
Winter, 39 (4), 321-330.
Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. Chicago : Univ. Chicago Press.
Pedler, M. (1996). Action Learning for Managers. Lemons and Crean Publishing.
Robert M. Fulmer, (1994). A model for changing the way organizations learn. Planning Review, 22, 20-24.
Tett, R.P. & Meyer, J.P. (1993). Job Saticfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover :
Path Analysis Based on Meta-Analysis Findings. Personnel Psychology, 46, 259-293.
Yeasmin, S. & Rahman, K. F. (2012). Triangulation' Research Method as the Tool of Social Science Research.
BUP Journal, 1 (1), 154-163.

46 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Journal of

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ntelligence

ฉัตรชัย หวังมีจงมี
นักศึกษาปริญญาเอก การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวัดและประเมินผล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัย

สมรรถนะของครูไทยในศตวรรษที่ 21 :
ปรับการเรียน เปลี่ยนสมรรถนะ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 รวม 6 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่าโลก
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางคนยังไม่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัย
จึงท�ำการวิเคราะห์แบบอุปนัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาของครูผู้สอนในปัจจุบัน มี 2 ประการ คือ 1. ครูยังคงใช้
รูปแบบการสอนแบบดัง้ เดิม และ 2. ครูผสู้ อนขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู ส�ำหรับสมรรถนะของครูผสู้ อนระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานในศตวรรษที่ 21 มี 7 สมรรถนะ คือ 1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2. สมรรถนะ
ด้านการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาและค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล 3. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี และการรู้เท่าทันสื่อ 4. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 5. สมรรถนะด้านการท�ำงาน
เป็นทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 6. สมรรถนะด้านการข้ามวัฒนธรรม 7. สมรรถนะด้านการเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก
และแนะแนวทาง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหาร หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ะน�ำไปใช้ในการวางแผน
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 ต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : สมรรถนะของครู ศตวรรษที่ 21 ปรับเปลี่ยนสมรรถนะ
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Competency of Thai Teacher in 21st Century :
Wind of Change
Abstract
The objectives of the research were (1) to study the problems of basic education teachers and (2) to study
and understand of teachers’ competencies in the 21st century. The methodology of the research was qualitative
research using in-depth interview of six experts on the teachers’ competency in the 21st century. Those six
experts stated that the world society has been dramatically changed but at present some of the teachers still
cannot keep up with the times. The findings obtained from qualitative analysis are as follows : (1) Regarding styles
in teaching, the teacher use traditional teaching style are still dominant in actual classroom practice. And
(2) Teachers lack teaching spirit. From the interview with experts, it was found that the teachers’ competencies at
the basic education in the 21st century are (1) student-centred teaching competency, (2) formative evaluation
taking into individual learner difference competency (assessment and evaluation taking into account individual
learner difference), (3) computing and ICT literacy competency, (4) morality and professional ethics competency,
(5) teamwork and professional learning community competency, (6) cross cultural awareness competency, and
(7) coaching and facilitating competency. The results have implications for administrators and stakeholders to
create necessary teacher training and development to prepare them to be teachers of 21st century.
Keywords : teacher competency, 21st century, changing competency
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บทน�ำ
ในอดีตการศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนเพียง
เพื่อความต้องการของท้องถิ่น ขาดมาตรฐานที่เป็นเอกภาพ
ประชาชนมีโอกาสในการได้รบั การศึกษาทีไ่ ม่เท่าเทียมกันและ
มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
นั้นเป็นกระบวนของวิวัฒนาการที่เริ่มจากชีวิตความเป็นอยู่
แบบสังคมเกษตรกรรม ผ่านสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและใน
ปัจจุบันเราก�ำลังเรียนรู้อยู่ในยุคที่ 3 คือยุคของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (บุริม โอทกานนท์ และคณะ, 2550) ครูผู้สอน
เป็นบุคคลส�ำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
เพราะว่าครูเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้พร้อมที่จะออกไปสู่สังคมที่มีการแข่งขันสูง และเนื่องจาก
สภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป ดังนั้น ครูผู้สอนจึงมีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนา ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ทีเ่ ป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดสมรรถนะของครูผสู้ อน แต่การทีค่ รูผสู้ อน
จะมีสมรรถนะที่สูง ครูจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี จนเกิดความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ระบุไว้ว่า ให้
ส่วนราชการมีหน้าที่ด�ำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
คุณภาพชีวติ มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบตั ริ าชการ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐ ซึง่ สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ชัดเจนใน
มาตรา 80 (3) โดยระบุวา่ “จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 52 ได้มีบทบัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
ให้มีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาให้มคี ณุ ภาพและมาตรฐานทีเ่ หมาะสม

กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการก�ำกับและประสานให้
สถาบันที่ท�ำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็ง
ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจ�ำการ
อย่างต่อเนื่องโดยรัฐพึงจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ
(ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551) และมาตรา 80 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ยังได้ระบุให้มีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
บางวิทยฐานะ เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ทักษะ เจตคติทดี่ ี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะ
ท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความก้าวหน้าแก่ราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (2549) ทิศทางของการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มกี าร
ก�ำหนดให้มรี ะบบการพัฒนาทีเ่ น้นสมรรถนะ (Competency)
ขณะนี้ได้มีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินสมรรถนะ โดยน�ำไปเชื่อมโยง กับกระบวนการเลื่อน
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก
การติดตามผลการจัดการศึกษาของไทย การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า อุปสรรคในการจัดการ
ศึกษาที่ต้องเร่งรัดแก้ไข ได้แก่ คุณภาพครู ผู้บริหารสถาน
ศึกษา คุณภาพผู้เรียน หลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ประกอบ
กับ ผลการวิเคราะห์ปญั หา การจัดการศึกษามีหลายประการ
ด้านคุณภาพการศึกษา คุณภาพของผู้เรียนต�่ำกว่าเกณฑ์
สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ด้านผลผลิตและการ
พั ฒ นาครู อ าจารย์ ปั ญ หาการขาดแคลนครู โ ดยรวมทั้ ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปัญหาขาด
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การพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพ ด้านการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน ด้านการศึกษาตลอดชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของ
คนในชาติ (เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และคณะ, 2554, น.4)
สอดคล้องกับรายงานการวิจยั มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละพัฒนา
คุณภาพเยาวชน, 2557) พบว่า สภาพปัญหาการเรียนการสอน
ของครู ประกอบด้วย ครูขาดความพร้อมในการใช้หลักสูตร
โดยครูสว่ นหนึง่ ไม่เข้าใจวิธกี ารสอน ไม่ถนัดการสอนบางกลุม่
ประสบการณ์ จึงไม่สามารถดัดแปลงหรือยืดหยุ่นการสอน
อย่างเหมาะสม ครูมภี ารกิจมากไม่สามารถเตรียมการสอนได้
ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาลักษะนิสัยของ
ผู้เรียน สอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง ครูมีเจตคติการใช้สื่อ
การสอนท�ำให้ยุ่งยาก รวมถึงครูขาดความรู้และทักษะในการ
วางแผนเตรียมการสอน และวันครูแห่งชาติ ปี 2556 ส�ำนักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ได้สำ� รวจ
ความเห็นของครูสอนดี จ�ำนวน 210 คน เพื่อสอบถามถึง
ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการท�ำหน้าที่ครู และแนวทางการ
ส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ พบว่า ปัญหา
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะครูที่กลายเป็นอุปสรรคของ
การท�ำหน้าที่ครู คือ ขาดทักษะด้านไอซีที ครูรุ่นใหม่ขาด
จิตวิญญาณ ขณะที่ครูรุ่นเก่าไม่ปรับตัว ขาดอิสระในการจัด
การเรียนการสอน และส�ำหรับปัจจัยส่งเสริมการท�ำหน้าทีข่ อง
ครูให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ครูสอนดีสะท้อนว่า อันดับ 1
คือ การอบรม แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
การพัฒนาตนเองในเรื่องไอซีที
จะเห็นได้ว่า ครูผู้สอนพบปัญหาอย่างมาก ทั้งจาก
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในตัวของครูผู้สอนเอง แต่อีก
สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั จากการส�ำรวจคือ ครูผสู้ อนยังมีความต้องการ
การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนในการพัฒนา
นักเรียนให้เข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 ต่อไป แต่แนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
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โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสรุป
สมรรถนะของครูผู้สอนที่ได้จากการสัมภาษณ์ เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานในศตวรรษ
ที่ 21 ต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
1. วิ ก ฤติ ป ั ญ หาของครู ผู ้ ส อนระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีอะไรบ้าง ตามความรับรู้และ
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
2. สมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู
ผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
2. เพือ่ ศึกษาและท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะของ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้ได้รับการออกแบบสืบเสาะหาค�ำตอบ
ของค�ำถามการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นโดยใช้
แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key informants)
โดยมีวิธีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
ผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ การสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับสมรรถนะของ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 รวม
6 คน ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยได้
ก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิไว้
จ�ำนวน 2 ข้อ ดังนี้ 1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดย
พิจารณาจากระดับการศึกษาที่ส�ำเร็จเป็นระดับปริญญาเอก
สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาศักยภาพมนุษย์ และ/
หรือ 2) มีประสบการณ์ท�ำงานด้านการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเกณฑ์พิจารณาคือ
2.1) การเป็นหัวหน้าโครงการ/คณะท�ำงานโครงการวิจัยด้าน
การพั ฒ นาสมรรถนะของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
2.2) การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสมรรถนะของครู
และบุคลากรทางการศึกษาหรือเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์/พัฒนาศักยภาพมนุษย์ หรือการ
พัฒนาสมรรถนะนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรง
คุณวุฒิ โดยคัดเลือกผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตเิ บือ้ งต้นตรงตามเกณฑ์ใน
การคัดเลือก จ�ำนวน 10 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยน�ำรายชื่อของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒไิ ปขอความเห็นชอบจากทีป่ รึกษา
การวิจัย โดยที่ปรึกษาการวิจัยเห็นชอบและเรียงล�ำดับในการ
ติดต่อ จ�ำนวน 8 ท่าน จากนั้นผู้วิจัยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสะดวกที่จะ
ให้การสัมภาษณ์ จ�ำนวน 6 ท่าน
นอกจากนี้ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งมี
ประสบการณ์ท�ำงานที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการจัดกลุ่มข้อมูล น�ำข้อมูลมาท�ำการยืนยันและให้เกิด
ความเที่ยงตรง ผู้วิจัยจึงได้แบ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่หนึ่ง เป็นผู้ออกนโยบายในการพัฒนาครูผู้สอน
และเกี่ยวข้องกับการก�ำกับติดตามการจัดการเรียน การสอน
ของครูผู้สอน จ�ำนวน 2 ท่าน คือ 1) รองเลขาธิการส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 2) ที่ปรึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มที่สอง ผู้ออกนโยบายเพื่อก�ำกับการผลิตนิสิต
ระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้ที่บริหารมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตนิสิตเพื่อเป็นครูผู้สอน จ�ำนวน 2 ท่าน คือ 1) ที่ปรึกษา

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรัฐบาล
กลุ่มที่สาม ผู้ที่สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ท�ำหน้าที่บริหารสถานศึกษาและก�ำหนด
แนวทางในการสอนให้กับครูผู้สอน จ�ำนวน 2 ท่าน คือ
1) ที่ปรึกษาของส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ 2) ผู้ก่อตั้ง
และอ�ำนวยการโรงเรียนเอกชน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แนวทางในการก�ำหนดกรอบค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์
(Main Questions) ได้มาจากการศึกษาวิจยั บทความ เอกสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยน�ำข้อมูล
จากการศึกษาวิจัย บทความ เอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ดังกล่าวมาใช้เทียบเคียงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้
จนได้แนวค�ำถามในการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมเนื้อหาและได้
ข้อมูลทีต่ อ้ งการตามทีร่ ะบุไว้ในวัตถุประสงค์ หลังจากได้แนว
ค�ำถามส�ำหรับการสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสัมภาษณ์ที่
ได้พฒั นาขึน้ ไปขอความเห็นชอบและตรวจสอบจากที่ปรึกษา
การวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมก่อนที่จะน�ำ
ไปใช้ในการวิจัย และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของเนือ้ หาทีต่ อ้ งการจาก
การสัมภาษณ์ ตลอดจนการใช้ภาษาอีกครั้งหนึ่ง และน�ำไป
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
โดยแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของสมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์มีรูปแบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-structure Interview) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
เป็นข้อค�ำถามปลายเปิดสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
องค์ประกอบและตัวชีว้ ดั ของสมรรถนะของครูผสู้ อนระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน�ำมาวิเคราะห์
เนื้อหาสาระส�ำคัญ (Content Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
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แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตามขั้นตอนดังนี้
1. หลังจากการสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั น�ำเทปบันทึกเสียงของ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละรายมาเปิดฟัง จากนั้นท�ำการถอดเทปแบบ
ค�ำต่อค�ำ แล้วพิมพ์บันทึกข้อมูลเก็บไว้
2. ผูว้ จิ ยั อ่านข้อมูลทีไ่ ด้จากการถอดเทปอย่างละเอียด
หลายครั้ง เพื่อท�ำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา แล้ววิเคราะห์
จั ด แยกประเภทของข้ อ มู ล (Classification) ตามรหั ส
(Codes) จากนั้น ดึงข้อความหรือประโยคส�ำคัญตามเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของครูผู้สอนมาสังเคราะห์เป็นแกน
เรื่อง (Themes) เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย
ทีช่ ว่ ยให้เกิดความรูแ้ ละเข้าใจเกีย่ วกับสมรรถนะของครูผสู้ อน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ได้กระจ่างชัดขึ้น
4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารตรวจสอบและวิเคราะห์ความน่าเชือ่ ถือ
ของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการตรวจสอบข้อมูล
ที่ใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) (องอาจ นัยพัฒน์, 2551,
น.343-344) การเชื่อมโยงแบบสามเส้าเป็นการสะท้อนให้
เห็ น ว่ า ข้ อ มู ล หลั ก ฐานและผลของการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ อ าศั ย
วิธีการตีความข้อมูลหลักฐานที่รวบรวมได้ มีความไว้วางใจ
ได้วา่ มีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทีส่ ร้างสรรค์ขนึ้ โดย
ผู้วิจัยเลือกกระท�ำโดยอาศัยวิธีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
จากหลายแหล่ง (Data Triangulation) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วมในการวิจัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
จ�ำนวนทั้งหมด 6 คน
สรุปผลการวิจัย
1. วิกฤติปัญหาของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตามความรับรู้และมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ปั ญ หาของครูผู้สอนในปัจ จุบัน จากการสัม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยสรุปและตีความได้อยู่
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2 ประการ คือ 1. ครูยังคงใช้รูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม
2. ขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู
1. ครูยงั คงใช้รปู แบบการสอนแบบดัง้ เดิม ด้วยความคิด
ที่ว่า ครูจะต้องมีความรู้มากกว่านักเรียน จึงท�ำให้รูปแบบ
การเรียนการสอนเป็นลักษณะทีค่ รูถา่ ยทอดความรูใ้ ห้นกั เรียน
โดยการเล่า บอก สอนตามหนังสือ หนังสือมีเนื้อหาเช่นไร
ก็สอนให้กับนักเรียนไปอย่างนั้น ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีผู้ให้
ค�ำสัมภาษณ์ ต่อไปนี้
“ครูก็สอนอย่างเดียวในโรงเรียน คือ ผิดหลักที่เราควร
จะท�ำ เราต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่นี้ในการเรียน
รู้เค้าเรียนรู้อย่างไร ไม่ใช่ว่าคนสอนก็สอนเอา สอนเอา เรา
ต้องการให้เค้ารู้จักคิด รู้จักวิเคราะห์ รู้จักหาค�ำตอบด้วยตัว
เขาเองเป็นหลัก ไม่ใช่ไปฟังแล้วก็ท่องจ�ำอย่างเดียว”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ขาดทักษะในการสอนให้คนคิดเป็นท�ำเป็น และก็
แก้ปัญหาเป็น”
(ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
“ครูจ�ำนวนหนึ่งไม่ได้วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู ้ เ รี ย น แล้ ว ก็ ไ ม่ ไ ด้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของผู ้ เ รี ย น
ครูจ�ำพวกนี้กิจกรรมที่ออกมาก็จะเหมือนๆ กัน”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2. ครูขาดจิตวิญญาณในความเป็นครู เรือ่ งจิตวิญญาณ
ในความเป็นครูนนั้ เป็นเรือ่ งทีพ่ ดู มาโดยตลอด ดังเช่น พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวถึง
ครูอาชีพและอาชีพครู ว่ามีความต่างกัน โดยครูอาชีพ คือ ครู
ที่เป็นครูด้วยใจรัก เป็นครูด้วยจิตและวิญญาณ มีความเป็น
ครูทุกลมหายใจตั้งแต่เกิดจนตาย ส่วนอาชีพครู คือ คือครูที่
ใช้วิชาที่ร�่ำเรียนมาเป็นเครื่องมือในการหาเลี้ยงชีพ ไม่ได้เป็น
ครูดว้ ยความรักสมัครใจ ซึง่ จะสอดคล้องกับค�ำสัมภาษณ์ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 2 ท่าน ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ถงึ ปัญหาและความ
ส�ำคัญของจิตวิญญาณความเป็นครูในปัจจุบันว่า

“ครูที่ขาดจิตวิญญาณ ในกลุ่มนี้ครูส่วนใหญ่จะเป็น
อยู่บ้าง”
(ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน)
“ครูจะท�ำ best ตรงนี้ ตามนิยามเพื่อรับรางวัล โดย
ไม่ค�ำนึงถึงที่จะขอรับรางวัลหรือขอประเมินวิทยฐานะ มันจะ
ช่วยท�ำให้เด็กของเค้าดีขึ้นหรือเปล่า”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สอดคล้องกับ ธวชินี โรจนาวี (2544, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเรื่อง เส้นทางการเป็นครูแห่งชาติ : การวิจัยพหุกรณี
ศึกษา พบว่า คุณลักษณะของครูแห่งชาติประกอบด้วย
1) มีความรักและศรัทธาในการเป็นครู 2) มีความทุ่มเทและ
รับผิดชอบในการท�ำงาน 3) มีการบริหารเวลาและวางแผน
การท�ำงานที่ดี 4) มีบุคลิกภาพที่ดีน่าเชื่อถือและน่าศรัทธา
5)มีความคิดกว้างไกลและมีความคิดสร้างสรรค์ 6) พัฒนา
ตนเองในการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา 7) เข้าใจพฤติกรรม
และความแตกต่างของนักเรียน 8) สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ก่
เพือ่ นครู 9) สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 10) มีความรู้และความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 11) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรที่จะ
หาทางแก้ไขปัญหา ปรับวิธีการสอน หาวิธีอื่นๆ เข้ามาเสริม
การเรียนการสอน เพือ่ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดย
ครูจะต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครูที่จะทุ่มเทการสอน
เพื่อนักเรียน และเสริมสร้างสมรรถนะของครูให้เป็นครูใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้
มีประสิทธิภาพท่ามกลางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง
2. สมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21
สมรรถนะของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ศตวรรษที่ 21 จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทราบดีว่า ศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่าง
มาก และปัจจุบันครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบางคน
ยังไม่สามารถทีจ่ ะก้าวทันความเปลีย่ นแปลงของโลกได้ ผูว้ จิ ยั
ได้ท�ำการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้สมรรถนะ
ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้สรุปและตีความได้เป็น 7 สมรรถนะ ดังนี้
1. สมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันครูผู้สอนจะใช้วิธี
สอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher - Centered Method)
เป็นการสอนทีค่ รูเป็นผูส้ อน ครูเป็นผูด้ ำ� เนินกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นส่วนใหญ่ การจัดการเรียนการสอนหรือการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น Ketevan Kobalia & Elza
Garakanidze (2010) ได้ท�ำการวิจัยและให้แนวทางการ
จัดการศึกษาว่า จะต้องเปลีย่ นแปลงยุทธศาสตร์ทางการศึกษา
คือการเปลี่ยนวิธีการสอนจากเดิม ครู - หนังสือ - นักเรียน
เป็นวิธีการสอนแบบใหม่คือ นักเรียน - หนังสือเรียน - ครู
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น
จะต้องปรับเปลี่ยนให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนเป็น
ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
วิธีการที่ครูผู้สอนใช้สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านความรู้และทักษะผ่านการ
ท�ำงานวิธีการหนึ่งคือ การจัดการเรียนรู้เป็นแบบโครงการ
(PBL : Project Based Learning) เป็นการก�ำหนดรูปแบบ
ในการท�ำงานอย่างเป็นระเบียบ มีกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อ
ให้สามารถผลิตชิ้นงาน หรือผลงานที่สัมพันธ์กับหลักสูตร
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์กับชีวิตจริง ดังนั้น จึงต้องให้
นักเรียนออกแบบโครงการด้วยตนเอง ดังเช่นค�ำให้สัมภาษณ์
ของทีป่ รึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาทีว่ า่ “ต้องให้นกั เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมาก และครูคอยแนะน�ำ คอยชี้ คอย
กระตุ้น ถ้าเค้ายังไม่รู้ ก็คอยแนะน�ำ…น�ำเรื่องที่นักเรียนไป
ศึกษาด้วยตนเองแล้วไม่เข้าใจมาอภิปรายกัน มาแลกเปลี่ยน
กัน teach less learn more”
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ดังนัน้ ครูคอื ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญทีค่ วรส่งเสริมให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้เรียนรู้กับเพื่อนและบุคคลอื่น
นอกเหนือจากครู ครูต้องคอยให้ค�ำแนะน�ำและคอยเสริม
ความรู้โดยที่ยังไม่บอกค�ำตอบให้กับนักเรียนโดยทันที เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยครูผู้สอน
จะต้องปรับเปลี่ยนตนเองโดยครูจะต้องเป็นผู้ออกแบบการ
เรียนรู้ เปลี่ยนจากผู้สอน เป็นผู้ฝึก และท�ำหน้าที่อ�ำนวย
ความสะดวก ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ครูสมัยก่อนนั้นเป็น Teacher ดังนั้น จะต้องเปลี่ยน
มาเป็น ผมมองว่าเป็น 2 อย่าง คือ คนอ�ำนวยความสะดวก
ในการเรียน เรียกว่า Facilitator … ดังนั้น ครูจะต้องมาท�ำ
หน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกให้นักเรียน กับอีกตัวหนึ่ง
น่าจะเป็น Coaching ทีแ่ นะน�ำกลเม็ดเด็ดพรายให้กบั นักเรียน
ในการเรียนรู้”
(ที่ ปรึ ก ษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน)
“ครูจะต้องคอยไกด์เค้าว่าจะหาความรู้ได้ที่ไหน ครู
ไม่จ�ำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่อง แต่สามารถบอกได้ว่าสามารถไป
หาความรู้ได้ที่ไหน”
(ทีป่ รึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
“ครูคอื ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรู้
มันคนละเรื่องกัน มันคนละวิธี ฉะนั้นครูจะชี้ เช่น ลองไปดู
ตรงโน้นตรงนี้ ไปถามคนนั้นคนนี้ ไปถามภูมิปัญญาชาวบ้าน
ถามผู้รู้ คือเด็กจะต้องรู้จักค้นหาข้อมูล ลองไปอ่าน ไปค้นหา
ที่ห้องสมุด เป็นต้น”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
2. สมรรถนะด้านการวัดประเมินผลเพือ่ การพัฒนาและ
ค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล
การวัดและประเมินผลนั้น พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558,
น.93) ได้อธิบายว่า ผู้สอนต้องมีสมรรถนะ การประเมินผล
การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลผู้เรียนว่า ได้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชีว้ ดั และมาตรฐานการเรียนรูข้ อง
หลักสูตรมากน้อยเพียงใด ในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการวัด
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ที่ เ ปลี่ ย นไปจากเดิ ม คื อ จากเดิ ม เป็ น การวั ดเพื่ อ ตั ดสิ น
ผลการเรียนซึ่งจะขึ้นอยู่กับการทดสอบและนักเรียนจะต้อง
พยายามหาค�ำตอบที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการท�ำข้อสอบ แต่
ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นัน้ วิจารณ์ พานิช
(2558) ระบุว่า กระบวนการเรียน การสอน การได้รับ
ความรู้ และการตรวจสอบความรู้ คือกระบวนการเดียวกัน
และเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในขณะที่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้น
การประเมินจะไม่เป็นเพียงแต่ในการทดสอบเท่านั้น แต่ยัง
มีการสังเกตนักเรียน ดูการท�ำงานของนักเรียน และประเมิน
ไปถึงมุมมองของนักเรียนด้วย ซึ่งจากค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ที่ให้ความเห็น
สอดคล้องกัน ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ว่า
“การวัดผลในศตวรรษที่ 21 จะต้องใช้ ICT เข้ามาช่วย
สามารถวัดตรงไหนก็ได้ พร้อมตรงไหนก็วัดตรงนั้น”
(ที่ปรึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)
นอกจากจะเป็นการประเมินมุมมอง วัดและประเมินผล
ได้ทุกที่ ทุกเวลาแล้ว การวัดและประเมินผลในศตวรรษ
ที่ 21 นั้น จะต้องวัดผลเพื่อการพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง
กล่าวคือ (บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์, ม.ป.ป.) เป็นการตีค่า
หรือความหมายของข้อมูล หรือปรากฏการณ์ของสิ่งต่างๆ ที่
ต้องการประเมิน โดยเทียบข้อมูลทีว่ ดั ได้กบั เกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้แล้ว
ใช้ค่าหรือความหมายนั้นไปเป็นจุดเน้นหรือแนวทางในการ
ปรับปรุง เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขให้ดขี นึ้ ดังค�ำสัมภาษณ์ทวี่ า่
“ครูต้องวิเคราะห์เด็กเป็น ครูต้องออกแบบการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน การวัดและประเมินผลไม่เน้น
การได้-ตก แต่เน้นการวัดเพื่อการพัฒนา”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ซึ่งจะสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2557, น.59) ที่ว่า
ท่านที่เป็นครูทั้งหลายต้องเป็นนักประเมินแบบ Assessment
เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment)
ประเทศเราต้องพยายามท�ำให้ครูประเมินเด็กได้เก่ง ต้องเก่ง
ด้านประเมินว่าเด็กได้เรียนรู้สิ่งที่เราอยากให้เขารู้ หรือที่เรา

ตั้งเป้าไว้ เช่นเดียวกับค�ำสัมภาษณ์ของที่ปรึกษาส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ระบุถึงการวัดผล
จะต้องเปลี่ยนวิธีจากการวัดเพื่อตัดสิน เป็นการวัดเพื่อการ
พัฒนาและใช้วิธีการวัดที่หลากหลายมากกว่ารูปแบบการวัด
โดยใช้การท�ำแบบทดสอบทีใ่ ช้ในศตวรรษที่ 20 ดังค�ำสัมภาษณ์
ของที่ ป รึ ก ษาของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พืน้ ฐานทีว่ า่ “การวัดประเมินผลจะต้องเปลีย่ น ... เปลีย่ นเป็น
Formative Assessment คือการวัดความเจริญก้าวหน้าสั่งสม
วัดหลายวิธี วัดหลายทักษะ เช่น วัดวิธีพูด เขียน ผลก็จะ
วิเคราะห์ความเป็นนักเรียนคนนั้นได้ เปลี่ยนจากการวัดเพื่อ
ตัดสินเป็นการวัดเพื่อพัฒนา”
แนวคิดเรือ่ งลักษณะวิธกี ารวัดและประเมินผลการเรียนรู้
หลายรูปแบบนั้น Paris (2014, อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์,
2558, น.48) ได้อธิบายลักษณะของการวัดและประเมินการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า จะเน้นวัดประเมินทักษะด้านการ
พูดและการสนทนามากยิง่ ขึน้ นอกจากการเขียนเป็นตัวอักษร
และศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ได้ระบุว่า การ
อภิปรายปากเปล่า Oral Discussions ครูเสนอหัวข้อทีน่ า่ สนใจ
หรืออาจร่วมมือกันกับนักเรียน หยิบยกเอาสิง่ ทีน่ กั เรียนสนใจ
มาตั้งเป็นหัวข้ออภิปรายหรือให้มีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ
ทีต่ อ้ งการประเมิน การวัดผลประเมินผลปากเปล่า ในลักษณะ
เช่นนี้ ผูป้ ระเมินสามารถจะรูไ้ ด้ถงึ คุณภาพ และคุณสมบัตขิ อง
ผู้ถูกประเมินได้อย่างชัดเจนทีเดียว
นอกจากทีก่ ารวัดประเมินผลการเรียนรู้ ผูส้ อนจะค�ำนึงถึง
ความสอดคล้องตามจุดประสงค์ ประเมินตามสภาพจริง
วิธีการและเครื่องมือ สอดคล้องกัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน น�ำผลการประเมินไปพัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ งแล้ว
การวัดประเมินผลจะต้องค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลาย
ระหว่างบุคคล โดยการวัดประเมินผล ครูผู้สอนที่ค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยจะต้องน�ำผลจากการวัด
ประเมินผลนัน้ ไปใช้ในการออกแบบ การจัดการเรียนรูส้ ำ� หรับ
นักเรียนที่มีความแตกต่างกัน ดังค�ำสัมภาษณ์ที่ว่า

“เราจะน�ำเรื่องการวัดประเมินไปวัดเด็กที่มีความ
แตกต่างทางการเรียนรู้ได้อย่างไร มันต้องถามค�ำถามแบบนี้
ไม่ใช่แค่ว่า ออกข้อสอบอย่างไร ความยากง่ายของข้อสอบ
หาอย่างไร เวลาเราเรียนเราจะเรียนกันแบบนี้ แต่ถ้าบอกว่า
เด็กห้องนี้มีความแตกต่างทางการเรียนรู้กันอยู่ เด็กห้องนี้
learning style ที่หลากหลายมากเลย เด็ก 30 คน ในห้องนี้
แล้วคุณจะวัดยังไง วัดวิธีเดียวกันทั้งหมดเลยหรือเปล่า หรือ
คุณวัดแบบหลากหลาย วัดแบบเดี่ยว วัดแบบกลุ่ม”
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง)
3. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และ
การรู้เท่าทันสื่อ
กระบวนการและรูปแบบการเรียนรูข้ องศตวรรษที่ 21 มี
ความเปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่างมาก ความสามารถด้านการใช้
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี ครูทกุ คนควรทีจ่ ะต้องมีสมรรถนะ
ในด้านนี้ Liang et al. (2005, pp.197) ในสหรัฐอเมริกา
ครูผสู้ อนจะถูกร้องขอให้เรียนรูว้ ธิ กี ารสอนแบบใหม่ๆ และใน
เวลาเดียวกันก็ก�ำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและความหลากหลายของเทคโนโลยี มีครูเพียง
จ�ำนวนน้อยมากที่รู้สึกพร้อมที่จะบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไป
ในการจัดการเรียนการสอน และจากผลการวิจัยของ รุ่งนภา
จิตรโรจนรักษ์ ในปี 2556 ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้ส�ำรวจความเห็นของครูสอนดี
จ�ำนวน 210 คน เพื่อสอบถามถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของ
การท�ำหน้าทีค่ รู และแนวทางการส่งเสริมครูให้สามารถปฏิบตั ิ
หน้าทีไ่ ด้ดยี ง่ิ ขึน้ ซึง่ พบว่าปัญหาทีเ่ ป็นอุปสรรคปัญหาหนึง่ คือ
ครูขาดทักษะด้านไอซีที โดยความเป็นจริงแล้ว ครูผู้สอน
จะสามารถใช้ไอซีทีในการจัดการเรียนการสอนมานานแล้ว
เพียงแต่ยังใช้รูปแบบเดิม แต่ถ้าหากครูสามารถที่จะใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร พัฒนา
คุณภาพการศึกษา กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน รวมไปถึงการสร้างสื่อจาก
คอมพิวเตอร์ ท�ำให้ผเู้ รียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิง่ ขึน้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2558, น.11)
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ที่ได้ข้อสรุปว่า ทักษะที่ส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับครูยุคใหม่ เพื่อ
สร้างเด็กยุคใหม่ อันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ครูตอ้ ง
เป็นผู้มีสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของผู้
เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 2 ท่าน สอดคล้องกับที่
ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
ว่า “ทักษะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ครูต้องมี”
“สมรรถนะของครูยุคใหม่ก็จะต้องมีทักษะในการ
สื บ ค้ น ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ทั ก ษะในการ
น�ำเสนอ…เครือ่ งมือก็คอื สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นห้อง ทีวมี ที เี่ สียบแฮนดีไ้ ดรฟ์
(handy drive) อยูข่ า้ งหลัง สามารถเปิดได้ ไม่ใช่งมอยูส่ ามนาที
ก็เปิดไม่ได้”
(ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน)
จากค�ำให้สัมภาษณ์ แสดงให้เห็นว่า ครูทุกคนจะต้อง
มีความสามารถเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐานและ
ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นสมรรถนะจ�ำเป็น
ขัน้ พืน้ ฐานของครูผสู้ อนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้วยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ก้าวหน้า และรูปแบบการสื่อสาร
ทีท่ นั สมัยมากยิง่ ขึน้ เครือ่ งมือและช่องทางในการติดต่อสือ่ สาร
ที่ทันสมัย รวดเร็วทันใจ ใช้งานง่าย ราคาประหยัด โทรศัพท์
มือถือเป็นเครือ่ งมือทีท่ ำ� ให้เราเข้าถึงบุคคลหรือกลุม่ คน เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ ท�ำให้นักเรียนสามารถที่จะ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากนักเรียน
ยังขาดวุฒภิ าวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนือ้ หา
ที่มากับสื่ออย่างเหมาะสม แม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือครู
ผู ้ ส อนเอง ก็ ยั ง ขาดความรู ้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของการ
เท่าทันสื่อ ครูผู้สอนจึงต้องท�ำหน้าที่ชี้แนะและแนะน�ำการใช้
เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
การเสาะแสวงหาความรู้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก นักเรียน
สามารถที่จะน�ำคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ใน
การสืบค้นข้อมูล และอาจจะตั้งค�ำถามที่ครูไม่สามารถที่จะ
ตอบได้หรือไม่รู้ค�ำตอบมาก่อน ดังนั้น ครูจะต้องปรับตัวและ
พัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ พร้อมกันนี้
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ครูผสู้ อนยังจะต้องรูจ้ กั พัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรูเ้ ทคนิค
หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อให้เด็กมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ดังค�ำให้สัมภาษณ์ที่ปรึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
“จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมกับครูด้วย เพราะเมื่อมัน
มี สื่ อเข้ า มาครู ก็ ต ้ องใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มา ในการก้าวไป
พร้อมกับเด็ก จึงจะปรับตัวทันกับเด็กในยุคนี้”
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นไอซี ที ข อง
นั ก เรี ย น ให้ รู ้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเลื อ กสื่ อ ที่ ส ร้ า งสรรค์
เหมาะสมกับช่วงวัยของตนเอง มีวิจารณญาณในการรับสื่อ
รวมไปถึ ง การใช้ สื่ อ เพื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู ้ พั ฒ นาตนเอง
มากกว่ามุ่งใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะของการเสพสื่อ
ผิวเผิน สามารถใช้ทกั ษะความรูด้ า้ นไอซีที ในการสร้างสือ่ ดีๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง, ม.ป.ป.) นอกจากในการอบรมทักษะ ให้ครูผสู้ อน
สามารถสร้างและ/หรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและเนือ้ หา
การเรียนรูใ้ นรูปแบบดิจติ อลแล้ว ครูผสู้ อนควรมีความรูค้ วาม
เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ศกั ยภาพของการน�ำไอซีทไี ปใช้
ในลักษณะของเครือ่ งมือ (Tool) การจัดสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้
ซึ่งเน้นทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน
4. สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
จากการที่โลกพัฒนาไปทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง แต่สงิ่ ทีไ่ ม่พฒั นาไปพร้อมด้วย คือ คุณธรรม
จริ ย ธรรม เพื่ อ การสอนนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น คนที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมนั้น ครูผู้สอนจ�ำเป็นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย
กอปรกับพุทธศาสนา คือศาสนาประจ�ำชาติไทยซึ่งเป็น
ศูนย์รวมของจิตใจ เป็นที่รวมของกิจกรรม พิธีการต่างๆ ใน
การด�ำเนินชีวติ และจากศาสนานีเ้ องเป็นพืน้ ฐานของคุณธรรม
จริยธรรมและศีลธรรมของคนในด้านต่างๆ ดังนั้น คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพจึงเป็นสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็น
ต่อครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ดังเช่น พิมพันธ์ เดชะคุปต์
(2558) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาครูไทยในยุคศตวรรษที่ 21
ก็ต้องเป็นการพัฒนาให้ครูไทยมีทักษะ 7c ของครูมืออาชีพ

ควบคู ่ ไ ปกั บ การเป็ น ครู ผู ้ มี จิ ต วิ ญ ญาณครู มี คุ ณ ธรรม
จรรยาบรรณครู หรือเรียกรวมว่า ความเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม หรือเป็น Ethics Character ประกอบกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้สัมภาษณ์เกือบทุกท่านจะให้ความ
ส�ำคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ของครูเป็นอย่างมาก ดังค�ำ
ให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความเห็น
ได้อย่างสอดคล้องกัน จ�ำนวน 4 ท่าน ต่อไปนี้
“เราต้องการพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ และ
ที่ส�ำคัญต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ขาดไม่ได้นะครับ”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูจะต้องมีเรื่องของคุณธรรม กลุ่มความดีงาม โดย
เฉพาะเรือ่ งความรักความเมตตากับนักเรียน พีใ่ ห้ความส�ำคัญ
ต้นๆ เลย”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
“ครูจะมีมาตรฐาน เรียกว่าคุณธรรมตามมาตรฐาน
ก�ำหนดต�ำแหน่งตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งค่านิยม
12 ประการ เป็นอะไรที่ครูไทยควรมี”
(ที่ ป รึ ก ษาส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน)
“ครูจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในตัว ต้องมีต้องเป็น
แบบอย่าง เป็น model เป็น idol”
(ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัย
ได้จัดประเภทของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ใน
วิชาชีพ ไว้เป็นกลุม่ ๆ ตามทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ให้ขอ้ มูลมา เพือ่ ให้
เกิดประเด็นทีช่ ดั เจนตามประเด็นย่อยทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญและผูท้ รง
คุณวุฒิให้ข้อมูลมา ดังนี้
4.1 ความรักและความเมตตาต่อศิษย์
จากที่ในศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจาก
จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏ
เช่นกัน ดังนั้น ภาพความส�ำเร็จที่เกิดจากการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยครูผู้สอนในการ

ด� ำ เนิ น การต่ า งๆ เพื่ อ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า ง
ใกล้ชดิ ด้วยความรักและเมตตาทีม่ ตี อ่ ศิษย์ และมีความภูมใิ จ
ในบทบาทที่มีส่วนส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนให้เติบโตงอกงาม เป็นบุคคลทีม่ คี ณุ ค่าของสังคมต่อไป
โดยครูผู้สอนให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้ก�ำลังใจ
ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ครูไม่ตอ้ งเก่งทางวิชาการ แต่ครูเข้าใจเด็ก รักเด็ก
ต้องรักเด็ก และไม่ดา่ เด็ก ไม่ตเี ด็ก ไม่ใช้ความรุนแรง...แน่นอน
ครูต้องรักเด็ก ไม่ตะโกนใส่เด็ก ไม่ด่าเด็ก ไม่ลงโทษเด็ก ไม่ตี
เด็ก พอตีเด็ก เด็กก็คิดในใจว่าสักวันก็ต้องตีคนอื่นบ้าง”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูจะต้องรักศิษย์ จะต้องเอาใจใส่ ท�ำการสอนศิษย์
โดยไม่จ�ำแนก เท่าเทียมกัน…การรักลูกศิษย์ พร้อมที่ทุ่มเท
พัฒนา เอาใจใส่ให้เด็กพัฒนาเป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นอย่าง
เข้มแข็ง ทั้งเชิงวิชาการและเชิงจิตใจ”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
นอกจากครู ผู ้ ส อนมี ค วามรั ก และความเมตตา
ต่อนักเรียนแล้ว ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความ
เสียสละ พยายามทีจ่ ะท�ำเพือ่ ลูกศิษย์ โดยเสียสละทัง้ ทรัพย์สนิ
และอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์ทั้งในและนอกเวลาราชการ ดังที่
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้สมั ภาษณ์
ว่า “เรื่องความรักความเมตตากับผู้เรียน เพราะได้เห็นมา
เป็นเชิงประจักษ์ ถ้าครูรักเด็ก อะไรๆ มันดีตามมา สื่อไม่มี
เงินต่อหัวไม่พอ ถ้าครูรักเมตตาต่อเด็ก ครูจะไปหามาจนได้”
4.2. การเป็นต้นแบบ แบบอย่างที่ดี เป็นตัวอย่าง
ที่ดี
การแสดงออกอย่างสม�่ำเสมอของครูที่นักเรียน
สามารถสังเกตรับรู้ได้เอง เพื่อให้ผู้เรียนยึดถือและน�ำไป
ปฏิบัติตาม ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จึงถ่ายทอดคุณธรรม
จริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตัวอย่าง รวมทั้งการวางตน
ให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์ ทัง้ ทางกาย วาจา และ
จิตใจ ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
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“ครูตอ้ งเป็นต้นแบบจริงๆ เป็นตัวอย่างของความดี
ตลอดเวลา เราอยากให้เด็กเป็นคนอย่างไรครูตอ้ งเป็นอย่างนัน้ ”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“การเป็นตัวแบบที่ดี เป็นผลต่อเนื่องจากครูที่มี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ การพูด การประพฤติตัว การแต่งกาย
มันจะออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
5. สมรรถนะด้ า นการท� ำ งานเป็ น ที ม และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ความสามารถในการสอนของครูผู้สอนแต่ละคนย่อม
มีความสามารถที่แตกต่างกัน หากเป็นในศตวรรษที่ 20 เดิม
นั้น ครูเพียงผู้เดียวสามารถที่จะสอนได้ทุกวิชา และสามารถ
ที่จะท�ำงานธุรการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วยได้ แต่เมื่อยุคสมัยและ
สังคมเปลี่ยนไป ครูผู้สอนที่มีความสามารถเข้ามาสู่โรงเรียน
มากขึ้น จากเดิมที่ครูจะต้องสอนแต่เพียงผู้เดียว ทุกวิชา
กลับกลายเป็นว่า ครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 จะมีความเก่ง
เฉพาะด้านที่ตนเรียนมา เช่น ครูบางคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์
ครูบ างคนเก่ ง วิ ช าภาษาไทย ซึ่งความสามารถของครู ที่
แตกต่างกันนั้น จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานหรือวิธีสอน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยใช้ความร่วมมือร่วมกันทีจ่ ะ
สอนและพัฒนาเด็กนักเรียน พร้อมทัง้ ส่งต่อและเข้าใจนักเรียน
ที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นรายบุคคล ดังที่ รัฐบาล
ควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศออสเตรเลีย (Australia)
ได้ ร ะบุ ว ่ า ทั ก ษะการท� ำ งานเป็ น ที ม เป็ น หนึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะ
11 ประการ ของครูสอนดี (Good Teacher) (Department of
Education and Training, Queensland Government, 2015)
สอดคล้องกับ พรศิริ เทียนอุดม (2546, น.75-80) ได้ศกึ ษาปัจจัย
ที่ส่งเสริมคุณภาพการท�ำงานของครูต้นแบบ พบว่าปัจจัยที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การท�ำงานของข้าราชการครูต้นแบบ
ทั้ง 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับงาน และ
ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ ซึ่งการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและความ
สัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ มีความส�ำคัญในระดับมาก ดังนัน้ สมรรถนะ
ด้านการท�ำงานเป็นทีมจึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการ
58 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 ดังค�ำให้สัมภาษณ์ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้ความเห็นได้อย่างสอดคล้อง
กัน จ�ำนวน 4 ท่าน ต่อไปนี้
“การแลกเปลี่ยนครูต้องร่วมมือกัน ท�ำงานด้วยกัน
อย่างทีน่ เี่ ราประชุมอาทิตย์ละครัง้ และเราจะปรึกษาหารือกัน
ว่ามีอะไรที่เราต้องท�ำให้ดีขึ้น”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูที่สอนวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน เค้าจะมา
เจอกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน มาท�ำแผนการสอน
ด้วยกัน และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน”
(ที่ปรึกษาส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
วิธีการท�ำงานเป็นทีม ช่องทางหนึ่งนั้น ไม่เพียงเฉพาะ
จ�ำกัดอยูแ่ ค่ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะในแต่ละชัน้ เรียน
จะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ดังนัน้ ครูทกุ คนมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องแสวงหาวิธกี าร
ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ ดังที่โครงการการ
พัฒนาชุมชนครูผู้เรียนรู้บนฐานนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการ
ศึกษา (2557) ได้ให้ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ Professional Learning Community หมายถึง
การร่วมมือ ร่วมใจกันของครู ผูบ้ ริหารโรงเรียน ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการวางแผน การมีวิสัย
ทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน
หรือต่างโรงเรียนกัน ดังค�ำสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“คนทีไ่ ปท�ำงานเรือ่ งนัน้ ก็จะมาคุยกัน น�ำประสบการณ์
มาคุยกัน ก็จะเกิดคอเดียวกัน เป็นชุมชนนักปฏิบัติ ปัจจุบัน
เรียกว่า PLC”
(ทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
“การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC อันนี้คือการท�ำงานเป็น
ทีมนั่นเอง”
(รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

6. สมรรถนะด้านการข้ามวัฒนธรรม
ความทั น สมั ย ของการคมนาคมและการสื่ อ สาร
รูปแบบใหม่ๆ ท�ำให้โลกปัจจุบันที่แคบลง การย้ายถิ่นฐาน
ท�ำได้สะดวกขึน้ ไม่วา่ จะเพือ่ ประโยชน์ทางการงาน การสร้าง
ครอบครัวใหม่หรือแม้แต่การศึกษา จึงท�ำให้ในโรงเรียนมี
ความหลากหลายของเชือ้ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนัน้
ครูผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว และสามารถที่
จะถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียนได้ ดังเช่น Lynch & Hanson
(1998, อ้างถึงใน ณิชาภา จันทร์เพ็ญ, 2556, น.1162) อธิบาย
ไว้ว่าผู้ที่มีสมรรถนะข้ามวัฒนธรรม คือผู้ที่มีความสามารถ
ในการคิด รู้สึก และแสดงออกในทางที่ยอมรับ เคารพใน
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ สังคม วัฒนธรรม และภาษา
ซึ่งจะสอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช. (2555, น.19) ทักษะของ
คนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล
ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R x 7C ซึ่งทักษะ
ด้านความเข้าใจ ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Crosscultural Understanding) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในนั้น ซึ่ง
จะสอดคล้องกับค�ำให้สัมภาษณ์ของที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาที่ว่า “ครูต้องมีความรู้ในเรื่องของ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เทคนิคการสอนต่างๆ” และหาก
เป็นไปได้ วิจารณ์ พานิช. (2555, น.45-46) ครูต้องศึกษา
หาช่องทางท�ำความรูจ้ กั เพือ่ ร่วมมือกับครูในประเทศอืน่ ทีส่ นใจ
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Cross Culture Learning) ร่วมกัน
7. สมรรถนะด้านการเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกและ
แนะแนวทาง
ศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปมาก
หากจะให้ครูสอนแบบเดิมอยู่คงเป็นไปได้ยาก การปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์เช่นนี้จึงถือเป็นสิ่งส�ำคัญ เดิมครูมีบทบาท
ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ แต่ครูในศตวรรษใหม่จึง
จ�ำต้องเปลีย่ นบทบาทเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการเรียนรู้
แทน โดยท�ำหน้าทีว่ างแผนจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และ
ค้นพบค�ำตอบด้วยตนเองให้มากทีส่ ดุ ดัง พิมพันธ์ เดชะคุปต์

(2558, น.11) ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ใน
ชัน้ เรียนเป็นจุดส�ำคัญ ทีต่ อ้ งท�ำให้ครูไทยปรับวิธเี ปลีย่ นวิธสี อน
โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด ท�ำ พูด มากขึ้น เพื่อค้นหา
สร้างความรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูต้องสอนให้น้อยลง แต่กลับ
ไปเป็นผู้เตรียมประสบการณ์เรียนรู้ให้มากขึ้น กระตุ้นให้เด็ก
แสวงหาสารสนเทศ สร้างความรู้ ประยุกต์ความรู้ ซึ่งเป็นไป
ตามค�ำกล่าวของรัฐมนตรีการศึกษาสิงคโปร์ทกี่ ล่าวว่า Teach
Less Learn More ในการพัฒนาศักยภาพให้ครูไทยได้มที กั ษะ
7C ของครูมอื อาชีพนัน้ ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญ คือ การใช้ระบบ
ชี้แนะ (Coaching) และกระบวนการพี่เลี้ยง (Mentoring)
สอดคล้องกับค�ำให้สมั ภาษณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 ท่าน ดังนี้ ที่ปรึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให้สัมภาษณ์ว่า “ครูจะต้องคอยไกด์เค้าว่าจะ
หาความรู้ได้ที่ไหน ครูไม่จ�ำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่อง แต่สามารถ
บอกได้ว่าสามารถไปหาความรู้ได้ที่ไหน”
หน้าที่ของครูในศตวรรษใหม่จะไม่ใช่เพียงการสอน
หากแต่ต้องเปลี่ยนเป็นการจัดการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง วิจารณ์ พานิช (2555, น.15) ครูต้องไม่สอน แต่
ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอ�ำนวยความสะดวก (Facilitate)
ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท�ำ
แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง
สอดคล้องกับค�ำให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ครูคอื ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรู้
มันคนละเรื่องกัน มันคนละวิธี ฉะนั้นครูจะชี้ เช่น ลองไปดู
ตรงโน้นตรงนี้ ไปถามคนนั้นคนนี้ ไปถามภูมิปัญญาชาวบ้าน
ถามผู้รู้ คือเด็กจะต้องรู้จักค้นหาข้อมูล ลองไปอ่าน ไปค้นหา
ที่ห้องสมุด เป็นต้น”
(ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน)
“ครูสมัยก่อนนัน้ เป็น Teacher ดังนัน้ จะต้องเปลีย่ นมา
เป็น ผมมองว่าเป็น 2 อย่าง คือ คนอ�ำนวยความสะดวกในการ
เรียน เรียกว่า Facilitator…กับอีกตัวหนึง่ น่าจะเป็น Coaching
ที่แนะน�ำกลเม็ดเด็ดพรายให้กับนักเรียนในการเรียนรู้”
(ทีป่ รึกษาส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน)
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสมรรถนะของครูผู้สอนเดิม กับสมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

จากตารางที่ 1 พบว่า ความแตกต่างของสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ที่ต่างจากสมรรถนะเดิมคือ การวัดประเมินผล
เพื่อการพัฒนา และค�ำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันสื่อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การข้ามวัฒนธรรม และการเป็นผู้อำ� นวยความสะดวกและแนะแนวทาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ช่วง
ระยะเวลาเพียง 10 ปี สมรรถนะของครูผู้สอนได้ปรับเปลี่ยนไป สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ สังคม เทคโนโลยี นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดประเมินผล และจะต้อง
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวไว้จากการเสวนา ครูไทยใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ในการประชุมอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า “ครูต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน จึงเสนอแนวทางการพัฒนาครู ผ่านองค์ประกอบ 3 ได้แก่ การผลิตครู
ที่ต้องมีกระบวนการให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาครูที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รู้จักปรับตัวเข้าสู่โลกยุคปัจจุบัน และการใช้ครู
ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน, 2557) ดังนัน้ ครูผสู้ อน
จะต้องพัฒนาและปรับตัวให้เข้าสู่โลกในยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไป
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะระดับผู้ก�ำหนดนโยบาย
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันก�ำหนดหลักสูตร
การผลิ ต และพั ฒ นาครู ผู ้ ส อน ให้ เ ป็ น ไปตามสมรรถนะ
(Competency) ที่เป็นทิศทางเดียวกัน
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลด้วยตนเอง (Self Assessment Report) พร้อม
ก�ำหนดห้วงเวลาในการติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ
ให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะระดับผู้บริหารสถานศึกษา
1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองให้มีสมรรถนะที่พร้อมในการปรับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
2. ควรส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
หรือ Professional Learning Community เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ข้อแสนะแนะระดับครูผู้สอน
1. ควรพั ฒ นาตนเองอยู ่ เ สมอเพื่ อ ให้ มี ส มรรถนะ
ที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. ควรมีการร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความรู้
ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อยกระดับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
3. ควรปรับสมรรถนะของตนเองด้านการวัดประเมินผล
โดยใช้การวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนา โดยจะต้องค�ำนึงถึง
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีโดยเฉพาะการรูเ้ ท่าทันสือ่ และการเป็นผูอ้ ำ� นวย
ความสะดวกและแนะแนวทางให้กับนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มครูผู้สอนซึ่งเป็น
มุมมองจากผู้ปฏิบัติการ โดยการสัมภาษณ์เพื่อขยายทัศนะ
ตามมุมมองของผูป้ ฏิบตั กิ ารว่ามีมมุ มองอย่างไรกับสมรรถนะ
ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 เพราะในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้

ข้อมูลเป็นนักวิชาการที่บริหารงานอยู่ระดับนโยบาย อาจจะ
ไม่ได้สัมผัสกับปัญหาในการปฏิบัติว่าเกิดจากเหตุการณ์ใด
เพื่อให้เข้าใจกลุ่มครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี ก ารวิ จั ย ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ
ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21
3. ควรมีการท�ำวิจัยต่อเนื่องเพราะสมรรถนะของ
ครูผู้สอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเทคโนโลยี
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อทราบถึงสมรรถนะของครูผู้สอนที่จ�ำเป็นต่อ
การพัฒนาต่อไป
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การจัดการทุนมนุษย์ยุคสื่อสังคมออนไลน์
บทคัดย่อ
บทความนีม้ งุ่ ศึกษาโดยอยูบ่ นฐานการตัง้ ค�ำถามว่า (1) สือ่ สังคมออนไลน์ถกู น�ำมาใช้กบั การจัดการทุนมนุษย์ภาครัฐและ
เอกชนด้านใดบ้าง (2) อะไรคือข้อจ�ำกัดในการน�ำสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้กบั การจัดการทุนมนุษย์ (3) ปัญหาจริยธรรมทีส่ ำ� คัญของ
การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์มอี ะไรบ้าง การศึกษาพบว่า (1) สือ่ สังคมออนไลน์ถกู น�ำมาใช้กบั การจัดการทุน
มนุษย์ดา้ นการสรรหา โดยเฉพาะการสรรหาคนเก่งและพนักงานเจนวาย (Generation Y) รวมถึงการสร้างแบรนด์นายจ้าง การ
สร้างความร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร การคัดเลือกพนักงานบนสื่อสังคมออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในที่ท�ำงาน
(2) ข้อจ�ำกัดสือ่ สังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์ ได้แก่ ความไม่สอดคล้องของค่านิยมพนักงานกับธุรกิจ ความไม่สอดคล้อง
ของสื่อสังคมออนไลน์กับระบบดั้งเดิมของบริษัท ความไม่เป็นส่วนตัวและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล ในขณะที่ (3) ปัญหา
จริยธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ส�ำหรับการจัดการทุนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ตามความหลากหลาย ความเท่าเทียม
และการเข้าถึง พบว่า มีประเด็นปัญหาจริยธรรม อย่างไรก็ตาม การน�ำสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้กบั การจัดการทุนมนุษย์สว่ นใหญ่
เป็นบริษัทเอกชนชั้นน�ำของโลก ในขณะที่องค์กรภาครัฐยังมีข้อจ�ำกัดหลายประการ
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการทุนมนุษย์ สื่อสังคมออนไลน์
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Human Capital Management in the Era of Social Media
Abstract
The objective of this paper was to investigate these following questions : (1) What dimensions of human
capital management in public sector and private sector are the objectives of social media use?; (2) What are the
limitations of social media applied to human capital management?; and (3) What are important ethical issues of
social media applied to human capital management? The results found that : (1) The social media were used for
the human capital management in terms of recruitment, especially talent acquisition, Generation Y employees,
employee branding, collaboration and communication, employee selection via social media, and social media
use in workplace ; (2) There were several limitations of social media applied to human capital management such
as inconsistency of employee value and business value, inconsistency of social media and conventional system of
the company, no privacy, and insecurity of data ; and (3) Regarding the ethical issues of social media applied to
human capital management, an analysis of diversity, fairness, and access was conducted. The findings revealed
that there were ethical issues related to the social media as mentioned above. Additionally, the social media
were widely used for the human capital management in the world’s leading private companies while there were
many limitations of social media use in the public sectors.
Keywords : Human Capital Management, Social Media
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1. บทน�ำ
ปัจจุบันธุรกิจทุกประเภททั่วโลกได้เข้าสู่ยุคแห่งการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกันอย่างรุนแรง จึงไม่เป็น
ที่แปลกใจมากนักว่าเพราะเหตุใดองค์ประกอบส�ำคัญของการบริหารงานภาคธุรกิจจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะการจัดการทุนมนุษย์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจแบบใหม่จนถูกน�ำมาใช้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า สื่อสังคมออนไลน์ อิทธิพลดังกล่าวส่งผลให้การจัดการทุนมนุษย์เข้าสู่ยุคสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีแนวทางการจัดการทุนมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างถอนรากถอนโคน โดยเฉพาะมิติการสรรหาบุคลากรที่มี
ความพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นระบบการสรรหาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Recruiting) เพื่อลดต้นทุนบริษัทและเพิ่มความรวดเร็วใน
การสรรหาบุคลากร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสร้างโอกาสการเข้าถึงบุคลากรทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายของบริษทั (Hysa, Zdonek &
Mularczyk, 2015) ซึ่งนอกเหนือจากการจัดการทุนมนุษย์โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์มิติการสรรหาบุคลากร ยังมีการน�ำมาใช้
กับการจ้างงาน (Hiring) การสร้างความร่วมมือ การติดต่อสือ่ สาร การจัดการคนเก่ง (Talent Management) และการสร้างแบรนด์
ภายใน (Internal Branding) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การจัดการทุนมนุษย์อย่างครบวงจร (Zafar & Rastogi, n.d.) อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลการจัดการทุนมนุษย์โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้ประกอบการ แรงงาน และพนักงานบริษัทเริ่มมี
การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยผู้ประกอบการกว่า 76% ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้ลิ้งอิน (LinkedIn) กว่า
161 ล้านยูเซอร์ (Users) ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ทางด้านอาชีพเพื่อสรรหาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ในขณะเดียวกันกว่า 84%
ของวัยแรงงานมีเฟซบุ๊ค (Facebook) และใช้สื่อดังกล่าวเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจ้างงานรวมถึงมีวิถีชีวิตบนเครือข่ายออนไลน์
เช่นเดียวกับแรงงานหน้าใหม่กว่า 41% ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางหลักในการค้นหางานที่ตนมีความสนใจ และสุดท้าย
กว่า 60% ของพนักงานบริษัท มีการช่วยนายจ้างเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลส�ำคัญของบริษัท
(Isaacson & Peacey, 2012) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการทุนมนุษย์อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนกระทั่งบริษัท
ชั้นน�ำของโลกเริ่มก�ำหนดนโยบายสร้างสื่อบนสังคมออนไลน์ โดยมีเหตุผลส�ำคัญเพื่อน�ำมาจัดการกับทุนมนุษย์ด้านต่างๆ

ภาพที่ 1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์กับการจัดการองค์กร. จาก Social Networks Application for Human Resources
(pp.48), โดย Nassiriyar, Sadeghzadeh, Haghshenas & Shahbazi, 2015, Journal of Education. 1(3), 45-51.
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แม้ที่ผ่านมาการใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่า
เป็นตัวแปรส�ำคัญของการก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรอย่าง
แพร่หลาย ทัง้ ระดับปัจเจกบุคคลและองค์กร เช่น การสรรหา
ซึ่งสามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลบนสือ่ ออนไลน์ประเภทต่างๆ จนกระทัง่
บริษทั สามารถเลือกพนักงานทีม่ คี วามเหมาะสมกับเป้าหมาย
ของธุรกิจได้ ฯลฯ เป็นต้น แต่การจัดการทุนมนุษย์โดยอาศัย
สื่อสังคมออนไลน์ยังปรากฏข้อจ�ำกัดในการน�ำมาใช้อย่าง
เหมาะสม ตลอดจนข้อโต้แย้งทางด้านจริยธรรมบางประการ
เช่น ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงการสมัครงาน ความ
เป็นส่วนตัว ความถูกต้องแม่นย�ำของข้อมูล และการตัดสินใจ
จากข้ อมู ล บนอิ น เตอร์เน็ต ซึ่งอาจมีข้อ จ�ำกัดของความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้อง (Zhang, 2014) เป็นต้น ในขณะ
เดียวกันยังคงปรากฏปัญหาการน�ำสื่อสังคมออนไลน์ส�ำหรับ
การจัดการทุนมนุษย์เพื่อติดตามและควบคุมการท�ำงานของ
พนักงานมากกว่าการส่งเสริมการท�ำงาน ดังนั้น จากสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผล
ให้การจัดการทุนมนุษย์ของบริษัทชั้นน�ำมีความจ�ำเป็นต้อง
น�ำเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับปรุงแนวทางท�ำงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ แต่ทา่ มกลางประโยชน์มากมายปรากฏนัยบางอย่าง
เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดและข้อถกเถียงทางด้านจริยธรรม จึงเป็น
เหตุให้ผเู้ ขียนศึกษาการจัดการทุนมนุษย์ยคุ สือ่ สังคมออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ ได้แก่ (1) ลักษณะการน�ำสื่อ
สังคมออนไลน์มาใช้กบั การจัดการทุนมนุษย์ (2) ข้อจ�ำกัดของ
สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์ และ (3) ปัญหา
จริยธรรมการใช้สอื่ สังคมออนไลน์สำ� หรับการจัดการทุนมนุษย์
2. บทวิเคราะห์
ปัจจุบันการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับการจัดการ
ทุนมนุษย์ถือเป็นที่ปรากฏอย่างแพร่หลายในธุรกิจชั้นน�ำ
ของประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ทั่วโลกที่หันมาใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทต่างๆ จนกระทั่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและ

ท�ำให้การจัดการทุนมนุษย์ของภาคธุรกิจเปลีย่ นแปลงไป โดย
เฉพาะการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการรับสมัคร
และสรรหาบุคลากร ซึง่ เดิมอาศัยการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ โดย
การอาศัยสื่อลักษณะดังกล่าวถือว่ามีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับความ
สามารถในการตอบโต้ระหว่างแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และผู้สมัคร ท�ำให้ข้อมูลขาดความทันสมัยและไม่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของแรงงานในปัจจุบัน ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์
ที่มีความสามารถในการตอบโต้แบบรวดเร็วระหว่างผู้สมัคร
และแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นที่นิยมทั่วโลก
จนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นเครือข่ายออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มี
อิทธิพลต่อการจัดการทุนมนุษย์ โดยเฉพาะการสรรหา การ
จัดการคนเก่ง และการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ฯลฯ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการทุนมนุษย์ที่ถูกยอมรับว่ามี
ประสิทธิภาพ
โดยมีบล็อก (Blog) กูเกิล (Google) มายสเปซ
(MySpace) ยูทูป (YouTube) ยาฮู (Yahoo) สื่อสังคม
ออนไลน์ดังกล่าวมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทุนมนุษย์
ไม่แตกต่างกัน โดยอยู่บนพื้นฐานการสร้างชุมชนแห่งการ
แบ่งปันและเผยแพร่ข้อมูล จนกระทั่งก่อให้เกิดการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและการจัดการ
ทุนมนุษย์ ส�ำหรับการจัดการทุนมนุษย์ยุคสื่อสังคมออนไลน์
เป็นการเน้นการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร
การจัดการคนเก่ง การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร การ
ทดสอบบุคลากรและการสร้างความร่วมมือในกลุ่มพนักงาน
อย่างไรก็ตาม เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2018 อิทธิพล
ของสื่อสังคมออนไลน์น่าจะมีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดการทุนมนุษย์ ซึง่ อาจท�ำให้ระบบการจัดการทุนมนุษย์แบบ
ดั้งเดิม จ�ำเป็นต้องถูกยกเลิก (Bondarouk, Ruel, Axinia &
Arama, 2013)
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ตารางที่ 1 สื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทุนมนุษย์

หมายเหตุ. จาก Social Networking (p.99), โดย Weaver, A. C., & Morrison, B. B., 2008, Computer, 41 (2), 97-100.
จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าระบบเดิมในการติดต่อสือ่ สารเน้นการติดต่อสือ่ สารผ่านโทรศัพท์มอื ถือและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลัก ท�ำให้ขาดการเชือ่ มโยงระหว่างแผนกต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น แผนกการจัดการทุนมนุษย์ ผูจ้ ดั การ ผูส้ มัคร และ
ตัวแทนจัดหางาน ท�ำให้ทงั้ ผูส้ มัครและแผนกการจัดการทุนมนุษย์ขาดการติดต่อกันโดยตรง ซึง่ เป็นอุปสรรคต่อการสรรหาตลอดจน
การรักษาคนเก่ง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงจากการติดต่อสื่อสารแบบเดิมสู่สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร
และนายจ้าง ย่อมท�ำให้เกิดการจัดการทุนมนุษย์ที่มีความสอดคล้องกับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 2 สื่อออนไลน์ระบบเดิมกับการจัดการทุนมนุษย์. จาก Recruitment Strategies : A power of E-Recruiting
and Social Media (p.17), โดย Sharma, N. 2014, International Journal of Core Engineering & Management (IJCEM).
1 (5), 15-35.
2.1 การน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับการจัดการทุนมนุษย์ในภาครัฐและเอกชน
เดิมการจัดการทุนมนุษย์นิยมการสรรหาพนักงานด้วยการให้ผู้สมัครส่งประวัติส่วนตัวทางอีเมล รวมถึงส่งข้อมูลอื่นๆ
ที่บริษัทต้องการ วิธีการดังกล่าวท�ำให้บริษัทเข้าถึงพนักงานกลุ่มเป้าหมายอย่างจ�ำกัด โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจบใหม่และผู้มี
ความสามารถนิยมมีวิถีชีวิตที่ฝังตัวอยู่กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความสะดวก อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกลุ่ม
ดังกล่าว ดังนัน้ การปรับตัวของบริษทั เพือ่ การสรรหาพนักงานจึงจ�ำเป็นต้องก้าวเข้าสูก่ ารอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ ปรียบเสมือน
ชุมชนขนาดเล็กและมีพนักงานเจนวายในตลาดแรงงานขนาดใหญ่จ�ำนวนมาก (Bennett, Maton, & Kervin, 2008) โดยจาก
ข้อมูล พบว่า (ตารางที่ 2) มีการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับการจัดการทุนมนุษย์ด้านการสรรหามากที่สุด ทั้งการพิจารณา
โดยจ�ำแนกตามอุตสาหกรรม ขนาดธุรกิจ และประเภทบุคลากร (ยกเว้นนักปฏิบัติงาน) ในขณะที่ด้านการสร้างความร่วมมือ
และการสือ่ สารมีเพียงธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจขนาดเล็ก ส�ำหรับประเด็นการจัดการคนเก่งมีการน�ำสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้
เพียงธุรกิจประเภทเดียว ได้แก่ เทคโนโลยี ส่วนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีการใช้กบั เทคโนโลยีและผูม้ คี วามสามารถในการ
ตัดสินใจขององค์กร โดยจากบริษัทจ�ำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์ด้านการ
สรรหา พบว่า ท�ำให้บริษัทมีความสามารถในการพัฒนาข้อมูลที่มีความทันสมัยตลอดเวลา โดยมีประโยชน์ส�ำหรับการสรรหา
คุณสมบัตขิ องพนักงานทีบ่ ริษทั ต้องการและมีศกั ยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายบริษทั แต่อย่างไรก็ตามเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าบทบาท
การน�ำสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้กบั การจัดการทุนมนุษย์ของภาครัฐยังคงมีขอ้ จ�ำกัดแทบทุกกระบวนการ เช่น การสรรหา การจัดการ
คนเก่ง การสร้างแบรนด์นายจ้าง และการสร้างความร่วมมือ เป็นต้น
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การอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์สว่ นใหญ่ของภาคธุรกิจถือว่าประสบความส�ำเร็จด้านการสรรหาหรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่าเกือบ
ทุกประเภท ขนาด และภาคธุรกิจ หรือแม้วา่ การสรรหาดังกล่าวอาจไม่ประสบความส�ำเร็จจากการค้นหาพนักงานเข้ามาท�ำงาน
กับบริษัทได้ แต่บทบาทการอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ของภาคธุรกิจในการสรรหาสามารถก่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต�ำแหน่งงาน ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั และมีผลต่อบริษทั ส�ำหรับการสรรหา
ครั้งต่อไป โดยสามารถคาดการณ์ภาพลักษณ์พนักงานใหม่ที่บริษัทต้องการได้ (Hysa, Zdonek & Mularczyk, 2015)
ตารางที่ 2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส�ำหรับการจัดการทุนมนุษย์

หมายเหตุ. จาก Social media : Impact and relevance in managing human resources in India (pp.23), โดย
Pareek, A., Jindal, P.R., Nair, S., & Muthyala, S.K., 2012, From wipro : http://www.wipro.com/Documents/Social_
Media_Report_Feb_2012.pdf.
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2.1.1 กลยุทธ์การสรรหา (Recruitment Strategy)
บนสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่มี
ความเหมาะสมต่อการสรรหาบุคลากรของบริษัททุกประเภท
โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค โดยสื่อออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ประหยั ด ต้ น ทุ น การโฆษณาและก่ อ ให้ เ กิ ด
ทางเลือกของบริษทั จากจ�ำนวนพนักงานทีส่ นใจสมัครเข้าท�ำงาน
จนกระทัง่ ท�ำให้นายจ้างสามารถคาดหวังคุณภาพของผูส้ มัคร
ได้มากกว่าระบบเดิม (Coyle-Shapiro, Hoque, Kessler,
Pepper, Richardson & Walker, 2013) โดยเป็นช่องทางการ
สรรหาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Recruitment) มีประโยชน์ตอ่ ต้นทุน
บริษัท รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงจ�ำนวนการเข้าถึง
การสมัครงานของผู้หางานและคุณภาพผู้สมัคร โดยบริษัท
สามารถเผยแพร่ต�ำแหน่งงานที่เป็นความต้องการสู่ตลาด
แรงงานขนาดใหญ่ได้ ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้าง โดยมีความ
แตกต่างกับการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการลงหนังสือพิมพ์
(Sharma, 2014) อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสรรหาอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ.
2012 โดยให้ความส�ำคัญกับสือ่ ประเภทต่างๆ มีเป้าหมายเพือ่
ค้นหาบุคลากรเข้ามาท�ำงาน ไม่เพียงแต่ลิ้งอิน เฟซบุ๊ค และ
ทวิตเตอร์ มีการใช้เว็บไซต์ เช่น RateMyEmployer.ca จนเกิด
การแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างนายจ้างและผูส้ มัคร (Beaudin,
2014) โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ใช้ชวี ติ ทีเ่ น้นความทันสมัยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ มีบริษทั ทีน่ ำ� สือ่ สังคม
ออนไลน์มาใช้เพื่อการจัดการทุนมนุษย์ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ดังนี้
- บริษทั เอกชนขนาดใหญ่ เช่น บริษทั ยูพเี อส (UPS)
บริษัทขนส่งสินค้าและไปรษณีย์ให้บริการด้านการส่งพัสดุ มี
ขนาดธุรกิจใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่
ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ และมีพนักงาน 400,000 คน บริษัท
มีความต้องการจ้างงานสูง จึงใช้กลยุทธ์การสรรหาคนเก่ง โดย
ให้ความส�ำคัญกับเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ และกูเกิล รวมถึง
สือ่ สังคมออนไลน์อนื่ การด�ำเนินการดังกล่าวบริษทั ท�ำได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคมออนไลน์
ท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่านิยมด้านต่างๆ ที่มีความแตกต่างกัน
เช่น การจ้างงานทีม่ คี วามแตกต่างกันของค่าตอบแทน ความ
สามารถ และต�ำแหน่งงาน ฯลฯ เป็นต้น
- บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (Sodexo) ก่อตั้งในประเทศ
ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทที่เติบโตขึ้นด้านการเป็นผู้น�ำธุรกิจการ
บริการเพื่อคุณภาพชีวิตระดับโลก มีพนักงาน 425,000 จาก
80 ประเทศทัว่ โลก บริษทั มีพนักงานมากเป็นอันดับที่ 20 ของ
โลก และใช้สอื่ สังคมออนไลน์มาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 2007 จนกระทัง่
ประสบความส�ำเร็จ และมีแอพพลิเคชัน่ ส�ำหรับการสมัครงาน
ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกต�ำแหน่งงานจากโทรศัพท์มือถือ
โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการกว่า 1.5 ล้านคน เกิดการจ้างงาน
แก่บริษัทกว่า 53% จนกระทั่งเป็นบริษัทที่มีสามารถในการ
เลือกพนักงานและดึงดูดคนเก่งเข้ามาท�ำงานได้ดีกว่าคู่แข่ง
(Vorhauser-Smith, 2013)
- บริษัทลอรีอัล (L’Oreal) บริษัทขนาดใหญ่ด้าน
ความงามของโลก มีสาขาทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ และ
พนักงาน 68,900 คน บริษัทดังกล่าวใช้สื่อสังคมออนไลน์กับ
การจัดการทุนมนุษย์ด้านการสรรหาในหลายประเทศ เช่น
อินเดียและฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ
เป็นต้น โดยใช้ลิ้งอินในกระบวนการสรรหาจนบริษัทมีความ
สามารถสรรหาบุคลากรระดับผู้จัดการกว่า 6,000 คนต่อปี
นอกจากนั้นมีความพยายามสร้างแบรนด์ท่ีเป็นเอกลักษณ์
เกี่ยวกับเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกงาน โดย
พิจารณาจากที่ตั้งประเทศ ต�ำแหน่ง และขอบเขตงานที่มี
ลักษณะเฉพาะ (Zafar & Rastogi n.d.)
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะระดับเคาตี้
(County) เทศบาล (Municipal) และเมือง (City) ในมลรัฐ
นอร์ทแคโรไลนา เซาท์แคโรไลนา และจอร์เจีย มีการจ้างงาน
โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์คิดเป็น 14% เท่านั้น โดยมี
ข้อจ�ำกัดส�ำคัญจากกฎหมายที่มีการปกป้องการเข้าถึงกลุ่ม
ผูส้ มัครงานเพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยการว่าจ้างจ�ำเป็น
ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลภาพถ่าย ศาสนา การฝักใฝ่
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ทางการเมืองและสถานภาพผู้สมัคร ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย
สิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1964 (The Civil Rights Act of 1964)
ที่เป็นหน้าที่มลรัฐเพื่อให้การจัดการทุนมนุษย์มิก่อให้เกิด
ความแตกต่างทางโอกาส (Tufts, Jacobson & Stevens, 2015)
		 2.1.1.1 การจัดหาคนเก่ง (Talent Acquisition)
		 หลายบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้วิธีการ
ค้นหาคนเก่งด้วยการอาศัยช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้
เกิดการเข้าถึงกลุ่มผู้มีความสามารถอย่างแท้จริง วิธีดังกล่าว
ส่งผลให้บริษทั มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจเพิม่ ขึน้
และแผนกการจัดการทุนมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท
การท�ำงานในการค้นหาคนเก่งเข้ามาท�ำงานกับองค์กรได้
อย่างรวดเร็ว (Zafar & Rastogi, n.d.) ซึ่งนอกเหนือจากการ
ค้นหาคนเก่งจากแหล่งผูม้ คี วามสามารถบนสือ่ สังคมออนไลน์
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีจ�ำนวนผู้มีความสามารถจ�ำนวน
มากก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุม่ ผูส้ มัครจนกระทัง่ บริษทั
สามารถเลือกผู้สมัครได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
		 อิทธิพลของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จ�ำนวนกว่า
พันล้านคน ส่งผลให้บริษัทเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการ
จัดการทุนมนุษย์ ซึง่ อาศัยสือ่ สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นเครือ่ งมือ
ส�ำคัญส�ำหรับการค้นหาคนเก่ง การศึกษาของ Hunt (2010)
เชื่อว่าวิธีการดังกล่าวสามารถคัดเลือกคนได้อย่างเหมาะสม
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่สามารถท�ำให้เกิดการ
ติดต่อสื่อสารสองทาง โดยบริษัทมีโอกาสเสนอความต้องการ
ของตนแก่คนเก่งในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ โดย
เฉพาะรูปภาพและวิดีโอ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อผู้สมัครที่มีความ
สามารถและบริษัทสามารถพิจารณาศักยภาพผู้สมัครที่มี
ความสามารถได้จำ� นวนมากขึน้ (Doherty, 2010) โดยสามารถ
เก็บข้อมูลผู้สมัครเพื่อเป็นสารสนเทศที่ส�ำคัญให้แก่องค์กรได้
ดังนัน้ ความทันสมัยของสือ่ สังคมออนไลน์จงึ ได้รบั การยอมรับ
ในฐานะเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบริษัทและพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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		 2.1.1.2 การสรรหาบุคลากรเจนวาย (Recruit
Generation Y)
		 การสรรหาบุคลากรยุคใหม่จ�ำเป็นต้องทราบ
พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายของพนักงานที่บริษัทต้องการเพื่อ
ให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยปัจจุบันกลุ่ม
เป้าหมายของพนักงานที่บริษัทต้องการมักเป็นกลุ่มบุคลากร
เจนวาย กลุม่ ดังกล่าวถูกยอมรับว่ามีความพร้อมด้านศักยภาพ
ความสามารถ การท�ำงานอย่างสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น
ในการท� ำ งาน และกล้ า ได้ ก ล้ า เสี ย ดั ง นั้ น การเข้ า ถึ ง
กลุ่มบุคลากรเจ็นวายจึงไม่สามารถอาศัยวิธีการสรรหาแบบ
เดิมได้ (Papakonstantinidis, 2014) บริษัทจ�ำเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการสรรหา สือ่ สังคมออนไลน์จงึ ถูกน�ำมาใช้อย่าง
แพร่หลายเพื่อสรรหาบุคลากรเจนวายเข้ามาท�ำงานให้บรรลุ
เป้าหมายและความต้องการของบริษัท
		 ความจ�ำเป็นและความส�ำคัญของการสรรหา
บุคลากรเจนวายอยู่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
พนักงาน กลุม่ เจนวายนิยมให้ความส�ำคัญกับการเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มคนที่มี
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและจัดการกับเทคโนโลยี
ได้อย่างหลากหลาย มีความสามารถเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยมีทักษะพื้นฐานจนถึง
ขั้นสูง นอกจากนั้นกลุ่มบุคคลเจนวายยังนิยมใช้เทคโนโลยี
อย่างหลากหลายเพือ่ การอ�ำนวยความสะดวกในชีวติ ประจ�ำวัน
(Reisenwitz & Iyer, 2009) การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กร
เพื่อการเข้าถึงกลุ่มคนดังกล่าวจึงมีความจ�ำเป็นต้องอาศัย
เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากกลุ่ม
คนเจนวาย
2.1.2 การสร้ า งแบรนด์ น ายจ้ า ง (Employer
Branding)
การสร้างแบรนด์นายจ้างเป็นการให้ความส�ำคัญกับ

องค์กรเพื่อรองรับการสรรหาพนักงาน ตลอดจนเป็นกิจกรรม
สื่อสารองค์กร โดยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน
บริษัทอื่นและแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีกระบวนการจัดการ
ทุนมนุษย์ทมี่ คี วามเหมาะสม ดังนัน้ การสร้างกระบวนการรับรู้
แก่พนักงานภายนอกโดยการสร้างแบรนด์นายจ้างจึงหนี
ไม่พ้นการอาศัยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์
องค์กรที่ดี โดยเฉพาะการจ้างงานแก่พนักงานอย่างคุ้มค่า
รวมถึงวัฒนธรรมการท�ำงานที่ดีและค่านิยมองค์กรที่มีความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวเป็นที่แพร่หลาย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทส่วนใหญ่อาศัยบล็อก
ทวิตเตอร์ และเฟซบุ๊คเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่
นอกเหนือจากการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อ
การสร้างแบรนด์นายจ้างโดยเน้นการให้ความส�ำคัญกับการ
จ้างงานที่มีความคุ้มค่าเพื่อดึงดูดบุคลากรภายนอกเข้ามา
ท�ำงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่มีความสามารถสูง
การสร้างแบรนด์นายจ้างโดยสือ่ สังคมออนไลน์ยงั ถูกน�ำมาใช้
กับการส่งเสริมค่านิยมและความสามารถของพนักงานภายใน
องค์กรด้านต่างๆ เช่น ค่านิยมการแลกเปลีย่ น เรียนรู้ และการ
แบ่งปันข้อมูล (Bondarouk, Ruel, Axinia & Arama, 2013)
โดยเป็นวิธีการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการจัดการทุนมนุษย์
2.1.3 การสร้างความร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร
ปั จ จุ บั น การจั ด การทุ น มนุ ษ ย์ พ ยายามอาศั ย
สือ่ สังคมออนไลน์เข้ามาจัดระเบียบการติดต่อสือ่ สารและการ
สร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานภายในองค์กร โดยเป็น
พื้นฐานขององค์กรที่เน้นการติดต่อสื่อสารภายใน และเป็น
กลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร โดยเฉพาะพนักงาน
เจนวายที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผูกติดกับการใช้ชีวิต
ดังนั้น การสร้างความร่วมมือจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าวจึงมี
ความจ�ำเป็นต้องเลือกสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ ข้าถึงบุคลากรอย่าง
แท้จริง จึงจะท�ำให้บริษทั ได้รบั ความร่วมมือและเกิดการติดต่อ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานการสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นต้องออกแบบ
ระบบการติดต่อสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร
เพื่อการจัดการทุนมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เพียงแต่การ
เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์นโยบายการจัดการทุนมนุษย์ของ
บริษัท แต่ยังสามารถน�ำมาสู่การพัฒนาหรือการกระตุ้นการ
ท�ำงานของพนักงานให้ประสบความส�ำเร็จได้ ซึง่ เป็นช่องทาง
ทีป่ ระหยัดงบประมาณ ระยะเวลา และเข้าถึงกลุม่ พนักงานได้
อย่างกว้างขวางภายในระยะเวลาอันสั้น
2.1.4 การคัดเลือกพนักงานบนสื่อสังคมออนไลน์
การคัดเลือกพนักงานบนสื่อสังคมออนไลน์อาจ
ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับการสรรหาและถูกวิพากษ์วิจารณ์
ว่ามีขอ้ บกพร่องเกีย่ วกับการคัดเลือก โดยเฉพาะการคัดเลือก
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การพิจารณาจากบุคคลอ้างอิง การ
ทดสอบทางกายภาพ หรือแม้กระทั่งวิธีการทดลองงาน ซึ่งมี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความแม่นตรง ความเป็น
สากล และประโยชน์ของวิธีการดังกล่าว จนกระทั่งการใช้
สือ่ สังคมออนไลน์สำ� หรับการคัดเลือกไม่เป็นทีย่ อมรับมากนัก
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการคัดเลือกโดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์กับวิธีอื่น

หมายเหตุ. จาก Legal and Ethical Implications of Using Social Media in Human Resource Management
(p.69), โดย Zhang, L., (2014), International Journal of Innovation - IJI. 2(1), 65-76.
ดังนัน้ การคัดเลือกโดยอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์จงึ มีประโยชน์เฉพาะการเข้าถึงผูส้ มัครงานอย่างทัว่ ถึงและมีแนวโน้มทีจ่ ะ
สามารถค้นหาผู้มีประสบการณ์และความสามารถได้มากกว่าวิธีอื่น ในทางตรงกันข้ามเมื่อพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความ
แม่นตรง และความเป็นสากล พบว่า อยู่ในระดับต�่ำ โดยเป็นวิธีการที่ไม่สามารถสร้างหลักประกันได้ว่าบริษัทจะสามารถ
คัดเลือกพนักงานได้อย่างมีคณุ ภาพ ดังนัน้ ในการคัดเลือกจึงนิยมใช้การทดสอบภายภาพ การรับรู้ และการทดลองงาน มากกว่า
การใช้สื่อสังคมออนไลน์
2.1.5 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในที่ท�ำงาน (Social media in workplace)
นอกเหนือจากการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้เพื่อการสรรหา การสร้างแบรนด์นายจ้าง การสร้างความร่วมมือ และ
การติดต่อสื่อสาร บริษัทชั้นน�ำยังมีความพยายามน�ำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท�ำงานภายในองค์กร โดยเฉพาะการน�ำมาสร้าง
สังคมการท�ำงานทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมด้านการแลกเปลีย่ นข้อมูลการท�ำงาน รวมถึงผลงานและการเผยแพร่ผลการท�ำงานทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จของพนักงาน ซึง่ ก่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างพนักงาน จนกระทัง่ กลายเป็นวัฒนธรรมการท�ำงาน
ที่เน้นการบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน
การอาศัยสื่อสังคมออนไลน์จึงถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานภายในองค์กรอย่างหลากหลายนอกเหนือจากการ
จัดการทุนมนุษย์ เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ส�ำหรับการเผยแพร่หนังสือ นโยบายการบริหารงาน รายงานประจ�ำปีของบริษัท
ซึง่ เป็นการสร้างฐานข้อมูลเพือ่ ให้พนักงานเข้าถึง (Guerin, 2017) โดยจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาพนักงานของบริษทั ทัง้ ด้าน
การตื่นตัวต่อการบรรลุเป้าหมายบริษัท การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายเร่งด่วนของบริษัทและสามารถติดตามข้อมูลความส�ำเร็จ
ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
2.2 ข้อจ�ำกัดของสื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์
แม้ว่าการจัดการทุนมนุษย์โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท เช่น ท�ำให้บริษัทมีศักยภาพ
ในการสรรหาคนเก่งและน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาสร้างความร่วมมือ การสื่อสารภายในองค์กร การสร้างแบรนด์นายจ้าง และ
ภาพลักษณ์ทเี่ หมาะสม เป็นต้น โดยสามารถเข้าถึงกลุม่ คนวัยแรงงานหรือนักศึกษาจบใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพจ�ำนวนมหาศาลบนพืน้ ที่
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สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดงบประมาณด้าน
การจัดการทุนมนุษย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม การศึกษา
จ�ำนวนไม่น้อยต่างระบุตรงกันว่าการจัดการทุนมนุษย์โดย
อาศัยสื่อสังคมออนไลน์ยังคงมีข้อจ�ำกัดที่บริษัทจ�ำเป็นต้อง
น�ำมาพิจารณา
2.2.1 ความไม่สอดคล้องระหว่างค่านิยมพนักงาน
กับธุรกิจ
ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างค่านิยมพนักงาน
กับค่านิยมธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทสูญเสียงบประมาณส�ำหรับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้มีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทร่วมกัน โดย
บางบริษัทอาจมีอัตราการลาออกสูงเนื่องจากมีความขัดแย้ง
ทางค่านิยมระหว่างพนักงานและบริษทั ดังนัน้ การได้มาของ
บุคลากรจากกลยุทธ์การสรรหาคนเก่ง การสรรหาบุคลากร
เจนวาย การสร้างแบรนด์นายจ้าง การสร้างความร่วมมือและ
การติดต่อสื่อสาร การคัดเลือกพนักงานโดยอาศัยสื่อสังคม
ออนไลน์ อาจท�ำให้บริษัทได้พนักงานที่มีความสามารถและ
เข้าถึงกลุ่มคนเป็นจ�ำนวนมาก จนกระทั่งส่งผลให้บริษัทมี
ตัวเลือก แต่ทำ� ให้บริษทั ได้พนักงานทีม่ คี า่ นิยมทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับธุรกิจ ประเด็นดังกล่าวเป็นผลมาจากความรวดเร็วใน
การคัดกรองบุคลากร ซึ่งขาดความรอบคอบในการพิจารณา
วัฒนธรรม ความต้องการและเป้าหมายชีวติ ของพนักงาน จึง
ท�ำให้การจัดการทุนมนุษย์จำ� เป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
มากขึ้น
2.2.2 ความไม่สอดคล้องของสือ่ สังคมออนไลน์กบั
ระบบดั้งเดิมของบริษัท
แม้ว่าบริษัทจ�ำนวนไม่น้อยพยายามน�ำระบบการ
สรรหาบุคลากรบนสื่อสังคมออนไลน์มาใช้อย่างแพร่หลาย
โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเพิ่มความรวดเร็วและประหยัด
งบประมาณของบริษทั แต่ตอ้ งยอมรับว่าระบบดัง้ เดิมของการ
สรรหาบุคลากรด้วยวิธกี ารสมัครด้วยตนเองยังคงมีการใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน ลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความซับซ้อน
ของระบบการสรรหา จนกระทัง่ ท�ำให้การสรรหา การทดสอบ

และการสัมภาษณ์เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัคร โดยเฉพาะบริษัทที่มีการเปิดรับสมัคร
พนักงานโดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์และระบบดั้งเดิม ท�ำให้
เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางโอกาสของกลุ่ม
ผู้สมัคร รวมถึงกระบวนการรับสมัครที่มีความแตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าว การเปลีย่ นแปลง
ของบริษทั ทีม่ กี ารใช้กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ดงั้ เดิมอาจ
จ�ำเป็นต้องอาศัยงบประมาณและบุคลากรที่มีความทันสมัย
ซึ่งก่อให้เกิดพนักงาน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีทักษะความ
สามารถในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และกลุ่มที่ขาดทักษะ
ความสามารถ ซึง่ ลักษณะดังกล่าวย่อมท�ำให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อน
ในการจัดการทุนมนุษย์และท�ำให้บริษัทประสบปัญหาการ
จัดการทุนมนุษย์ที่ขาดประสิทธิภาพ
2.2.3 ความไม่เป็นส่วนตัวและความไม่ปลอดภัย
ของข้อมูล
ข้ อจ� ำ กั ด ของการใช้ สื่ อสั ง คมออนไลน์แทบทุก
ประเภทอยู่บนพื้นฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่สาธารณะ
ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว จึง
เป็นที่ถกเถียงกันว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการ
ทุนมนุษย์ โดยเฉพาะการสรรหาและการคัดเลือก ผู้สมัคร
ควรถูกได้รบั การปกป้องข้อมูลมากน้อยเพียงใด รวมถึงผูเ้ ข้าถึง
ข้อมูลของผู้สมัครควรเป็นกลุ่มบุคคลใดและการให้ข้อมูล
ของผู้สมัครแก่บริษัทควรจ�ำกัดขอบเขตข้อมูลเพื่อความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเพียงใด
ความเป็นส่วนตัวถือเป็นประเด็นส�ำคัญในกลุ่ม
พนักงานเจนวายและพนักงานยุคใหม่ การถกเถียงเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้สมัครหรือพนักงานออกสู่สาธารณะ (Lusk, 2014) โดยอาจ
จ�ำเป็นต้องน�ำประเด็นกฎหมายเข้ามาพิจารณาความสามารถ
ของบริษัทต่อการเปิดเผยข้อมูลของพนักงานหรือผู้สมัคร
เข้าท�ำงาน ซึ่งต้องก�ำหนดความสามารถในการเข้าถึงของ
ผู้บริหารหรือแผนกการจัดการทุนมนุษย์ภายในบริษัทให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงมาตรการการเผยแพร่ขอ้ มูลผูส้ มัครทีม่ ี
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ข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เช่น เชื้อชาติ จนกระทั่งถึงข้อมูลส่วนอื่น เช่น การฝักใฝ่ทางการเมือง
2.3 ปัญหาจริยธรรมของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์
หลังจากสือ่ สังคมออนไลน์ถกู น�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการจัดการทุนมนุษย์ ข้อพิจารณาประเด็นทางจริยธรรม
ของการใช้สื่อสังคมออนไลน์จึงถูกกล่าวถึงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งพยายามชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนบาง
ประการของการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ จนกระทั่งเกิดความระมัดระวังต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการ
ทุนมนุษย์ จากการศึกษาของ Zhang (2014) ระบุว่า จากการวิเคราะห์การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์ ตาม
หลักอรรถประโยชน์ (Analysis Based on Utilitarian Principle) หลักสิทธิ (Rights Principle) หลักการกระจายความเท่าเทียม
(Distributive Justice Principle) สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการทุนมนุษย์ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากรโดยอาศัยสื่อสังคม
ออนไลน์อาจน�ำมาสู่ข้อจ�ำกัดของประเด็นจริยธรรม กล่าวคือ มีปัญหาการเข้าถึงและการได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลผู้สมัคร
ซึง่ อาจถูกน�ำมาใช้ประโยชน์นอกเหนือจากการสมัครเข้าท�ำงานกับบริษทั รวมถึงการคัดเลือกผูส้ มัคร ซึง่ อาจมีความแตกต่างกัน
ในการทดสอบความสามารถจนส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมจากการพิจารณาความสามารถในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
นอกเหนือจากประเด็นจริยธรรมในการสรรหาและการคัดเลือกจากข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า มีความ
แตกต่างกันของกลุม่ ผูใ้ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ โดยจากภาพที่ 4 จะเห็นได้วา่ กลุม่ ลาติโน (Latino) มีสดั ส่วนการใช้ลงิ้ อินต�ำ่ กว่ากลุม่
ผิวด�ำ (Black) ในขณะที่กลุ่มคนผิวขาว (White) มีสัดส่วนการใช้อินสตาแกรม (Instagram) ต�่ำกว่ากลุ่มคนผิวด�ำหรือคนกลุ่ม
อื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแม้ภาพรวมจะมีการใช้เฟซบุ๊คไม่แตกต่างกัน แต่กลุ่มคนมีความแตกต่างกันในสื่อสังคมออนไลน์
ประเภทอื่น ดังนั้น หากน�ำการจัดการทุนมนุษย์มาใช้เพื่อการสรรหาหรือการคัดเลือก ฯลฯ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้าน
จริยธรรมเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลาย ความเท่าเทียม การเข้าถึง และโอกาสการได้งานท�ำ
ตารางที่ 4 ความแตกต่างของกลุ่มคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์

หมายเหตุ. จาก Social Media Update 2014 (pp.2), โดย Pew Research Center’s, 2014. Retrieved January 30,
2017, From Pewinternet : http://www.pewinternet.org/2015/01/09/social-media-update-2014/
ข้อมูลความแตกต่างของกลุม่ ผูใ้ ช้บริการสือ่ สังคมออนไลน์จงึ ท�ำให้กระบวนการสรรหาโดยอาศัยสือ่ สังคมออนไลน์เพือ่ การ
จัดการทุนมนุษย์มีข้อจ�ำกัดและปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน โดยมีความแตกต่างระหว่างการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้สื่อออนไลน์
กลุ่มต่างๆ ซึ่งบางกลุ่มที่ไม่ได้อาศัยสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเดียวกับนายจ้างอาจมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงโอกาส โดยเฉพาะ
การสรรหา ดังนั้น ประเด็นจริยธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการจัดการทุนมนุษย์จึงควรให้ความส�ำคัญกับโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการต่างๆ ในการจัดการทุนมนุษย์อย่างเท่าเทียมถึง โดยพิจารณาถึงกลุ่มผู้เข้าถึงข้อมูลอย่างหลากหลาย
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3. สรุป
ปัจจุบนั สือ่ สังคมออนไลน์มอี ทิ ธิพลต่อบริษทั ผูป้ ระกอบ
ธุรกิจอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการน�ำสื่อดังกล่าวมาใช้ใน
องค์กรเพื่อการจัดการทุนมนุษย์เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการสร้าง
ความได้เปรียบของบริษัทจากการที่แรงงานส่วนใหญ่นิยมใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ลิ้งอิน และทวิตเตอร์ ฯลฯ
เป็นต้น โดยการน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ส�ำหรับการจัดการ
ทุนมนุษย์ส่วนใหญ่ บริษัทนิยมให้ความส�ำคัญกับกลยุทธ์การ
ค้นหาพนักงาน การสรรหาคนเก่ง รวมถึงบุคลากรเจนวาย
นอกจากนั้นยังมีความพยายามน�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับ
ภารกิจอื่นของธุรกิจ เช่น การสร้างแบรนด์นายจ้าง การสร้าง
ความร่วมมือและการติดต่อสื่อสาร การคัดเลือกพนักงาน
บนสือ่ สังคมออนไลน์ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ในทีท่ ำ� งาน ซึง่
บริษัทเหล่านั้นเห็นว่าอิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์มีผลทางบวก
ต่อคุณภาพบริษัทและช่วยให้ประหยัดงบประมาณด้านการ
สรรหาบุคลากร โดยกรณีศึกษาที่มีการน�ำสื่อสังคมออนไลน์
มาใช้กับการจัดการทุนมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน เช่น
บริษัทยูพีเอส โซเด็กซ์โซ่ และ ลอรีอัล ซึ่งน�ำมาใช้กับการ
สรรหา ในขณะทีภ่ าครัฐ พบว่า มีการใช้อย่างจ�ำกัดและส่วนใหญ่
น�ำมาใช้งานเพือ่ การควบคุมและก�ำกับบุคลากรมากกว่าการใช้
เพื่อสร้างความได้เปรียบ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับเมือง เคาตี้ และเทศบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สือ่ สังคมออนไลน์จะมีประโยชน์ตอ่ บริษทั
ผู้ประกอบธุรกิจ แต่การศึกษาจ�ำนวนไม่น้อยต่างระบุว่าการ
น�ำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้กับการจัดการทุนมนุษย์อาจต้อง
เผชิญกับปัญหาความแตกต่างของค่านิยมพนักงานกับธุรกิจ
ความไม่สอดคล้องของสือ่ สังคมออนไลน์กบั ระบบดัง้ เดิมของ
บริษัท ความไม่เป็นส่วนตัวและความไม่ปลอดภัยของข้อมูล
ตลอดจนปัญหาทางจริยธรรมที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่
ให้ความส�ำคัญ ซึง่ เมือ่ พิจารณาถึงความหลากหลาย การเข้าถึง
และความเท่าเทียม ท�ำให้เห็นว่าการน�ำสือ่ สังคมออนไลน์มาใช้
ยังคงมีข้อจ�ำกัด
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การประเมินระบบการออม
เพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทยด้านความครอบคลุม
ประชากร ความเพียงพอของรายได้ และความยั่งยืนทางการคลัง
การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลารายปีในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2540 - 2559 ประกอบด้วย จ�ำนวน
ประชากรวัยแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในระบบประกันสังคม รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง
การออม และการลงทุน โดยการศึกษาครอบคลุมประชากรวัยแรงงานทัง้ ในและนอกระบบ ความเพียงพอของรายได้ตอ่ การด�ำรงชีพ
ขั้นพื้นฐานภายหลังเกษียณอายุ และความยั่งยืนทางการคลังของประเทศในอนาคต มีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาและ
เชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และสมการถดถอยอย่างง่าย
ผลการศึกษาพบว่า การประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย ด้านครอบคลุมมีความครอบคลุม
ประชากรวัยแรงงานในระบบทั้งหมด ยกเว้นแรงงานนอกระบบบางส่วนและแรงงานที่ไม่อยู่ในตลาด แต่มีปัญหาด้านความ
เพียงพอของรายได้ที่ประชากรบางกลุ่มซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ภายหลังเกษียณอายุอัตราร้อยละ 19 ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพขัน้ พืน้ ฐาน และจะมีปญั หาความไม่ยงั่ ยืนทางด้านการคลังเนือ่ งจากเป็นภาระต่องบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้
เป็นประจ�ำทุกปีอตั ราเฉลีย่ ร้อยละ 10 นอกจากนี้ การทีป่ ระชากรเข้าสูผ่ สู้ งู วัยมากขึน้ แล้วย่อมมีผลกระทบต่องบลงทุนเพือ่ พัฒนา
ประเทศและระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปัญหาการจัดท�ำงบประมาณแบบสมดุลในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : การประเมินระบบการออม การออมเพือ่ การเกษียณอายุ ความครอบคลุมประชากรวัยแรงงาน ความเพียงพอ
ของรายได้หลังเกษียณอายุ และความยั่งยืนทางการคลัง
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The Evaluation on Thailand’s Retirement Saving System
Abstract
This study aims to evaluate Thailand’s retirement saving systems on three dimensions, namely, the coverage
of population, the adequacy of their income after retirement, and fiscal sustainability.
The study uses secondary data such as time series data during the years 1997 - 2016 consisting the working
age population, Gross Domestic Product, old aged allowance in social security system, fiscal report data, investment
and saving data. Accordingly, the study covered the population of working age for both formal and informal
sectors, the adequacy of their income for basic living after retirement, and the fiscal sustainability of the country
in the future. The data were analyzed in descriptive and quantitative methods using descriptive statistics, time
series analysis, and simple regression equations.
The evaluation on Thailand’s retirements saving system shows that the system covers most part of the working
population, but low participation is among informal workers and working-age people who are not currently in
the labor force. For the adequacy rate 19%, most Thai people are at risk to have inadequate income to afford to
meet basic needs after retirement. The unsustainable fiscal burden on the government budget had increased an
average rate 10% every year due to the increase in elderly population, thus affected the investment budget for
national development and the economic system, including the preparation of balanced budgets in the future.
Keywords : The Evaluation on Retirement Saving System, the Coverage of the Working Age Population, the
Adequacy of Retirement Income, and the Fiscal Sustainability

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 81

1. บทน�ำ
ในปัจจุบันโลกก�ำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society1) เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) อัตราการเกิด
ลดต�่ำลง และ (2) อัตราการมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น จากการพัฒนาการทางด้านการแพทย์ และความตระหนักเรื่องสุขภาพ
ของประชากร รวมทั้งประชากรส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวัยแรงงานและผู้สูงอายุได้มีการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น ส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ทั้งประชากรในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (More Developed Countries)
และประชากรในประเทศที่ก�ำลังพัฒนา (Less Developed Countries)
ส�ำหรับกรณีประเทศไทยพบว่าก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่ปี พ.ศ. 25512 เป็นต้นมา จากภาพที่ 1 และข้อมูลตารางที่ 1
โดยร้อยละ 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และจากการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทย
จะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งประชากรสูงอายุจะมีถึงร้อยละ 20 ของจ�ำนวนประชากรไทย และในปี พ.ศ. 2578 หรือใน
อีก 20 ปี ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) โดยประมาณการว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุ
เพิ่มเป็นร้อยละ 303 ของจ�ำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ

ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
ที่มา : ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543 - 2573 ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

1

องค์การสหประชาชาติให้ค�ำนิยามว่ากรณีที่ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด กล่าวได้ว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 24 ตามล�ำดับ ส่วนสังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด จะมีจ�ำนวนของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเกิน
ร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด
2
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย.
3
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556
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การทีป่ ระเทศไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุนนั้ จะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศไทยด้านต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปนี้
1.1 สัดส่วนของประชากรวัยแรงงานลดลงต่อ
ประชากรทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้โดยรวมของ
ประเทศลดลง และอาจส่งผลต่อการลดลงของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)
เช่นเดียวกัน
1.2 ภาวการณ์พึ่งพาของประชากรวัยสูงอายุต่อ
ประชากรวัยแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้น
1.3 ภาครัฐต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการดูแล
ผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ ขณะทีผ่ สู้ งู อายุมคี วามสามารถในการสร้าง
รายได้ที่ลดลง หรือไม่สามารถมีรายได้เลย
ทัง้ นี้ ภาครัฐมีการก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญเพือ่ เป็นการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ส�ำหรับผู้สูงอายุภายหลังเกษียณอายุ
โดยมีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย
ที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตามมาตรฐานของธนาคารโลก
ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถด�ำรงชีพอยู่ได้
อย่างเพียงพอ และไม่อยูใ่ ต้เส้นความยากจนกระทัง่ สิน้ อายุขยั
แต่ ที่ ผ ่ า นมายั ง ไม่ เ คยมี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพ
และสมรรถนะของระบบทั้งๆ ที่โครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยก�ำลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ซึง่ จะต้องใช้งบเงินบ�ำนาญ
ในงบประมาณแผ่นดินที่นับวันจะสูงขึ้น
การศึกษานีจ้ งึ มุง่ ประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ของระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย โดย
ใช้กรอบแนวทางในการประเมินสมรรถนะของธนาคารโลก
ที่เป็นมาตรฐานสากล ในมิติของความครอบคลุมของระบบ
การออมเพือ่ การเกษียณอายุของประชากรวัยแรงงานทัง้ หมด
ความเพียงพอของรายได้ภายหลังเกษียณอายุในการด�ำรงชีพ
ขั้นพื้นฐาน และความยั่งยืนในด้านผลกระทบที่จะเกิดต่อ

ภาระงบประมาณและการคลังของประเทศในอนาคต รวมทัง้
เสนอแนะแนวทางในการด�ำเนินการต่อไป โดยหัวข้อต่อไป
จะกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และข้อเสนอแนะ
2. แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
2.1 ทฤษฎีเสาหลัก 5 เสา ตามนิยามของธนาคารโลก
(ระบบบ�ำนาญ)4
ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ เป็นระบบบ�ำนาญ
ซึ่ ง ธนาคารโลกก� ำ หนดกรอบแนวคิ ด ในการปฏิ รู ป ระบบ
บ�ำนาญให้ประเทศต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนให้
สามารถด�ำรงชีพอยูไ่ ด้ภายหลังเกษียณอายุ หรือเมือ่ ประชาชน
เข้าสู่วัยชราภาพ
หากประชาชนมีเงินออมพอใช้หลังเกษียณอายุ ภาครัฐ
สามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยการดูแลด้านสวัสดิการแก่ผสู้ งู อายุ
และท�ำให้ภาครัฐน�ำงบประมาณส่วนทีเ่ หลือไปใช้ลงทุนส�ำหรับ
การพัฒนาประเทศ เพือ่ ลดความเสีย่ งภาระทางการคลัง และ
หนี้สาธารณะที่สูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาต่อประเทศได้
โดยกรอบแนวคิดเพื่อการรองรับสังคมผู้สูงอายุให้
สามารถด�ำรงชีพขั้นพื้นฐานได้ด้วยการออมจ�ำนวนขั้นต�่ำ
เพื่อให้เพียงพอกับการด�ำรงชีพภายหลังเกษียณอายุ และ
ไม่อยูภ่ ายใต้เส้นความยากจนหรือภาวะขัดสนทีไ่ ม่อาจยอมรับ
ได้ ซึง่ ธนาคารโลกได้กำ� หนดรูปแบบการออมทัง้ ภาคสมัครใจ
และภาคบังคับ เพือ่ รองรับการใช้ชวี ติ หลังเกษียณอายุ ภายใต้
ทฤษฎีเสาหลัก 5 เสา ดังต่อไปนี้
เสาหลักที่ 0 : A Non-Contribution System “Zero
Pillar” เป็นระบบหลักประกันทางสังคมที่ประชาชนไม่ต้องมี
การออมหรือจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนแต่อย่างใด ภาครัฐ
ให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในวัยเกษียณอายุแบบให้เปล่า

4

การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณอายุให้คนไทย. ฝ่ายวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
กันยายน 2557.
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เพือ่ ให้ผสู้ งู วัยสามารถด�ำรงชีพพืน้ ฐานขัน้ ต�ำ่ ได้อย่างเพียงพอ
และให้ครอบคลุมผู้สูงอายุหรือผู้ยากไร้ไม่มีที่พึ่ง (Meanstested) ได้ทั้งหมด
เสาหลักที่ 1 : A Mandatory System “First Pillar”
เป็นระบบบ�ำนาญภาคบังคับให้แก่ประชาชน ซึ่งได้ก�ำหนด
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ ภายหลั ง เกษี ย ณอายุ (Defined
Benefit System) โดยมีการก�ำหนดให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือ
ภาครัฐ จ่ายเงินเข้ากองทุน โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้บริหารกองทุนดังกล่าว โดยสมาชิกที่ส่งออมเงินจะได้รับ
ผลประโยชน์ตามที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า ส�ำหรับรองรับเมื่อ
สมาชิกเกษียณอายุ ให้มีรายได้อย่างเพียงพอส�ำ หรับการ
ด�ำรงชีพได้ และไม่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจนเท่านั้น
เสาหลักที่ 2 : A Mandatory System “Second
Pillar” เป็นระบบบ�ำนาญภาคบังคับให้แก่ประชาชน ซึ่ง
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนเพือ่ รองรับการเกษียณอายุ
(Defined Contribution System) ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างมืออาชีพ โดยมีการจ่าย
เงินออมเข้าสูก่ องทุน ประกอบด้วย ลูกจ้าง นายจ้าง หรือภาครัฐ
และมีวตั ถุประสงค์เพิม่ เติมจากการออมใน Pillar 1 ซึง่ ผูท้ ำ� การ
ออมจะได้รับเงินสะสมพร้อมผลตอบแทนจากกองทุนเมื่อ
เกษียณอายุ ทัง้ นี้ การออมในระบบสามารถก�ำหนดรูปแบบให้
ผูอ้ อมก�ำหนดเลือกนโยบายการลงทุนได้ดว้ ยตนเอง และเลือก
รูปแบบของการรับเงินออมที่สะสมไว้หลังเกษียณอายุเป็น
เงินก้อนหรือเป็นรายเดือน
เสาหลักที่ 3 : A Voluntary System “Third Pillar” เป็น
ระบบบ�ำนาญภาคสมัครใจ โดยก�ำหนดจ�ำนวนเงินออมเพื่อ
การเกษียณอายุ (Defined Contribution System) ซึ่งผู้ออม
จะได้รบั เงินทีอ่ อมไว้พร้อมผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ เมือ่ เกษียณอายุ
ทั้งนี้ รูปแบบการออมดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายบุคคล ซึ่งมี
5

หลายรูปแบบโดยภาคเอกชนเป็นผู้จัดตั้งและบริหารจัดการ
กองทุน
เสาหลักที่ 4 : A Non-financial System “Fourth Pillar”
เป็นระบบที่ใช้ทรัพย์สินและการเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆ เพื่อ
รองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุ โดยการสนับสนุนในด้าน
สินเชื่อหรือการสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น บ้าน
ซึ่ ง อาจน� ำ มาเป็ น สิ น เชื่ อ ส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
Reverse Mortgage เป็นต้น
ทัง้ นี้ พัฒนาการของระบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุ
ในต่ า งประเทศได้ มี ก ารพั ฒ นาจากสั ง คมเกษตรกรรมสู ่
สังคมอุตสาหกรรม ท�ำให้รูปแบบการพึ่งพิงระบบการเงิน
ที่ไม่เป็นทางการ ได้มีการปฏิรูปเข้าสู่ระบบที่เป็นทางการ
เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ยามชราภาพให้แก่ประชากร
วัยแรงงานของประเทศ ระบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นระบบหลายเสา
หลัก (Multi Pillars System) ซึ่งประกอบด้วยสวัสดิการที่รัฐ
จัดให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นหลักประกันทางรายได้ขั้นพื้นฐาน
การออมภาคบังคับที่มีการก�ำหนดผลตอบแทน (Defined
Benefit) การออมภาคบังคับแบบก�ำหนดเงินสะสม (Defined
Contribution) และการออมภาคสมัครใจ เพื่อให้ประชากร
วัยแรงงานมีช่องทางการออมเพิ่มเติม ระบบการออมแบบ
หลายเสาหลัก เป็นระบบที่สามารถตอบโจทย์ด้านการสร้าง
ความครอบคลุม ความเพียงพอ และความยัง่ ยืนของระบบการ
ออมได้ซึ่งมีหลายประเทศ เช่น ประเทศชิลี กลุ่มประเทศใน
แถบลาตินอเมริกา และกลุ่มประเทศ OECD5 (Organization
for Economic Cooperation and Development) เป็นต้น
ได้ท�ำการปฏิรูประบบการออมเพื่อการเกษียณอายุโดยอาศัย
แนวคิดดังกล่าว รวมทัง้ การปรับรูปแบบการออมจาก Defined
Benefit เป็น Defined Contribution มากขึ้น ซึ่งจะช่วย

OECD เป็นองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศกลุม่ ยุโรป โดยมีประเทศทีพ่ ฒั นาแล้วทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นทวีปยุโรปเข้า
เป็นสมาชิกด้วย ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น OECD ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่โดยเน้นปัญหาของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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ลดภาระงบประมาณอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากร เพราะมีสดั ส่วนประชากรผูส้ งู อายุมากขึน้
กรอบแนวคิ ดของธนาคารโลกดั ง กล่ า วเป็ น ระบบ
บ�ำนาญส�ำหรับไว้ใช้ในการสนับสนุน และสร้างความแข็งแกร่ง
ของระบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุ เพือ่ เตรียมความพร้อม
ของประเทศต่างๆ ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในการสร้าง
ความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนโดยรวม และแต่ละ
ประเทศสามารถน�ำกรอบแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละประเทศ
2.2 แนวคิ ด การประเมิ น ระบบการออมเพื่ อ การ
เกษียณอายุของธนาคารโลก
แนวคิดการประเมินสมรรถนะระบบบ�ำนาญหรือระบบ
ประกันผู้สูงอายุตามมาตรฐานซึ่งก�ำหนดโดยธนาคารโลก
ประกอบด้วย ความครอบคลุม ความเพียงพอ และความยัง่ ยืน
การประเมินระบบการออมในด้านความครอบคลุม
(Coverage) มีตัวชี้วัดคือสัดส่วนของประชากรวัยแรงงาน
ที่ เ ข้ า สู ่ ร ะบบการออมเพื่ อ การเกษี ย ณอายุ ต ่ อ ประชากร
วัยแรงงานทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบ หากสัดสวนเข้าใกล้ร้อยละ 100 แสดงว่า
มีแรงงานในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการ
เกษียณอายุดังกล่าวเกือบทั้งหมด
การประเมิ น ระบบการออมในด้ า นความเพี ย งพอ
(Adequacy) มีเป้าหมายว่าประชากรวัยแรงงานที่เป็น
ผู้ประกันตนจะต้องมีรายได้ภายหลังเกษียณอายุให้เพียงพอ
เพือ่ ทดแทนรายได้ในปัจจุบนั โดยอัตราการทดแทนรายได้จาก
เงินบ�ำนาญของผูส้ งู อายุจะถูกก�ำหนดด้วยตัวชีว้ ดั ประสิทธิผล
ของระบบประกั นตนผู้สูงอายุ โดยการค�ำนวณหาอั ต รา
เงินทดแทนเป็นสัดส่วนร้อยละของรายได้หลังเกษียณอายุ
เมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละของรายได้ในวัยท�ำงาน ซึ่งจะใช้
เกณฑ์ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ Deloitte &
Touche Consulting Group ประเทศไทย (2545) ที่มีผลของ
การศึกษาว่ารายได้ที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพและมีชีวิต
ความเป็นอยู่ในระดับพื้นฐาน ควรมีอัตราทดแทนรายได้หลัง

เกษียณอายุ (Replacement Rate) อยู่ในอัตราทดแทน
ประมาณร้อยละ 50 - 60 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย จะท�ำให้
ผู้ได้รับบ�ำนาญยังคงรักษาสภาพการด�ำรงชีพได้เหมือนกับ
ก่อนการเกษียณอายุ
การประเมิ น ระบบการออมในด้ า นความยั่ ง ยื น
(Sustainability) มีตัวชี้วัดหลายตัวที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
การจ่ายเงินบ�ำนาญในปัจจุบัน การขาดดุลการคลัง มูลค่า
ปัจจุบันของการคาดการณ์การจ่ายเงินบ�ำนาญ และมูลค่า
ปัจจุบันของการจ่ายภาษีรายได้ การศึกษาครั้งนี้จะใช้การ
จ่ายเงินบ�ำนาญ และงบประมาณรายจ่ายคิดเป็นร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือร้อยละของงบประมาณ
ในแต่ละปีเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตาม
มาตรฐานรูปแบบการประเมินของธนาคารโลก
3. วิธีการศึกษา
ในการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ
การออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย จะด�ำเนินการ
โดยแยกออกเป็น 3 หัวข้อ ตามเกณฑ์การประเมินที่เป็น
มาตรฐานของธนาคารโลก ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ด้านความครอบคลุม ของระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย เป็นการวิเคราะห์
โครงสร้างของประชากร เพือ่ ค�ำนวณหาสัดส่วนของประชากร
ในวั ย แรงงานที่ อ ยู ่ ใ นระบบการออมเพื่ อ การเกษี ย ณอายุ
ประเภทต่างๆ เมือ่ เทียบกับประชากรวัยแรงงานทัง้ หมด เพือ่
พิจารณาว่าสัดส่วนของประชากรที่มีสิทธิได้รับหลักประกัน
ทางสังคมกรณีชราภาพมีมากน้อยเพียงใด หากสัดส่วนเข้า
ใกล้ร้อยละ 100 แสดงว่ามีแรงงานในระบบและนอกระบบ
เข้าสูร่ ะบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุดงั กล่าวเกือบทัง้ หมด
3.2 การวิเคราะห์ด้านความเพียงพอ ของระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์
ความเพียงพอของรายได้หลังเกษียณอายุต่อการด�ำรงชีพ ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ความเพียงพอของประชากรวัยแรงงานใน
ระบบและนอกระบบ โดยก�ำหนดเงือ่ นไขการส่งเงินออมสะสม
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ระยะเวลาการส่งเงินสะสม อัตราผลตอบแทน และอัตราการ
เติบโตของค่าซึ่งรวมอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าจ้างที่แท้จริง
ส� ำ หรั บ การค� ำ นวณอั ต ราทดแทนของรายได้ ภ ายหลั ง
เกษียณอายุ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการบ�ำนาญ ลูกจ้างที่เป็น
ผู้ประกันตน และผู้ประกอบอาชีพอิสระต่างๆ โดยคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละของรายได้หลังเกษียณอายุต่อรายได้ก่อนการ
เกษียณอายุ เพื่อเทียบกับเกณฑ์ความเพียงพอที่ใช้ หาก
มากกว่าเกณฑ์ถือว่ามีความเพียงพอ
3.3 การวิเคราะห์ด้านความยั่งยืน ของระบบการออม
เพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ภาระ
งบประมาณทีจ่ ดั สรรส�ำหรับระบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุ
เนื่องจากความยั่งยืนทางการคลังเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
งบประมาณเมือ่ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
โดยค�ำ นวณภาระงบประมาณที่ จั ด สรรส�ำ หรั บ ระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุแต่ละชนิด และสัดส่วนเงินบ�ำนาญ
ชราภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและต่องบประมาณ
ส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้ ประกอบ
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ โดยมีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยสมการ
ถดถอยอย่างง่ายเพื่อพยากรณ์ค่าแนวโน้มของข้อมูลอนุกรม
จนถึงปี พ.ศ. 2565 ดังนี้
Econ_Ind = a + b
โดย Econ_Ind เป็นตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่ศึกษา
จัดเก็บรวบรวมเป็นรายปี ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 2) กองทุนประกันสังคม 3) กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ 4) กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ 5) กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ส�ำหรับลูกจ้างประจ�ำของส่วนราชการ 6) กองทุนสงเคราะห์
ครูภาคเอกชน 7) ปริมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8) วงเงิน
งบประมาณ 9) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำ 10) งบประมาณ
รายจ่ายลงทุน โดยข้อมูลทั้งหมดมีหน่วยเป็นล้านบาท
เป็นตัวแปรอิสระ หน่วยที่ใช้คือ ปี พ.ศ.
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ทัง้ นี้ ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคทีศ่ กึ ษา (Econ_Ind) ทัง้
10 ตัวแปร ส�ำหรับปี พ.ศ. 2540 - 2558 ซึง่ เป็นข้อมูลจริง และ
ส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 ซึง่ เป็นตัวเลขประมาณการของหน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล ได้น�ำมาใช้ในการประมาณการสัมประสิทธิ์ a
และ b ของสมการถดถอย เพื่อใช้ในการประมาณการตัวแปร
เศรษฐกิจมหภาคทั้ง 10 ตัวแปรส�ำหรับปี พ.ศ. 2560-2565
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Data) และเอกสารสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ประกอบด้วย 1) ข้อมูล
โครงสร้างงบประมาณ ของส�ำนักนโยบายการคลัง ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บน
Website ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (www.fpo.go.th)
2) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โครงสร้างของ
ประชากรไทย ประมาณการประชากร จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.
nesdb.go.th) 3) ข้อมูลจ�ำนวนสมาชิก กองทุนประกันสังคม
ตามมาตรา 33, 39, และ 40 (เฉพาะส่วนของบ�ำเหน็จ) การ
จ่ายเงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
ข้าราชการ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ จากส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 4)
ข้อมูลกองทุนการออมแห่งชาติ และการจัดสรรงบประมาณ
ภาครัฐเข้าสู่ระบบการออม จากส�ำนักนโยบายการออมและ
การลงทุน กระทรวงการคลัง 5) ข้อมูลประชากรวัยแรงงาน
กระทรวงแรงงาน 6) ข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากกระทรวง
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และกระทรวง
มหาดไทย 7) ข้อมูลกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนจากกระทรวง
ศึกษาธิการ 9) สิ่งพิมพ์จากห้องสมุดส�ำนักงานเศรษฐกิจการ
คลัง ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานวิจยั ของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการออมเพือ่ การเกษียณ กองทุนการออมต่างๆ
และเอกสารวิชาการเพื่อการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้สูงขึ้น

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ด้านความครอบคลุม
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประชากรผู้มีสิทธิได้รับหลักประกันทางสังคมกรณีชราภาพ จากการวิเคราะห์พบว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีจ�ำนวนประชากรประมาณ 65.1 ล้านคน ประกอบด้วย ประชากรวัยแรงงานหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี
จ�ำนวนประมาณ 42.96 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.99 ของประชากรทั้งหมด และประชากรที่ไม่ใช่วัยแรงงานหรือมีผู้ที่
มีอายุน้อยกว่า 15 ปีหรือสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 22.14 ล้านคน หรือร้อยละ 34.01 ของประชากรทั้งหมด โดยแยกเป็น
ประชากรที่มีอายุไม่ถึง 15 ปี ประมาณ 11.79 ล้านคน หรือร้อยละ 18.11 ของประชากรทั้งหมด และในวัยเกษียณ ประมาณ
10.35 ล้านคน หรือร้อยละ 15.90 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งในกรณีของประชากรวัยชราภาพนั้น ภาครัฐได้จัดให้มีสวัสดิการ
ด้านการชราภาพแบบถ้วนหน้า โดยจ่ายเบี้ยยังชีพตามระดับของความชราในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น
ส่วนระบบการออมเพือ่ การเกษียณส�ำหรับประชาชนวัยแรงงานซึง่ มีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี จ�ำนวนประมาณ 42.96 ล้านคน
ดังกล่าว ได้จัดแบ่งออกเป็นผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานประมาณ 34.42 ล้านคน หรือร้อยละ 52.87 ของประชากรทั้งหมด ใน
จ�ำนวนนี้มีประชาชนที่เป็นแรงงานในระบบ (ผู้ที่มีรายได้ประจ�ำ มีเงินเดือนที่แน่นอน หรือเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน”) ซึ่งได้แก่
ข้าราชการ พนักงานของบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนักงานและลูกจ้างตามสัญญาจ้างในหน่วยงานราชการ
รวมประมาณจ�ำนวน 16.49 ล้านคน หรือร้อยละ 25.33 ของประชากรทั้งหมด และแรงงานนอกระบบ (ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ
มีรายได้ไม่แน่นอน) ประมาณ 17.93 ล้านคน หรือร้อยละ 27.54 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และผูร้ บั จ้างทัว่ ไป นอกจากนี้ ในกลุม่ ผูท้ อี่ ยูใ่ นวัยแรงงาน มีบางส่วนทีไ่ ม่อยูใ่ นตลาดแรงงาน เช่น
อยู่ระหว่างศึกษาเล่าเรียน ไม่ได้ท�ำงาน หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ เป็นต้น รวมประมาณจ�ำนวน 8.54 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ
13.12 ของประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลประชากร ผู้มีสิทธิได้รับหลักประกันทางสังคมกรณีชราภาพ

ที่มา : ข้อมูล ณ ธันวาคม 2558 จากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงแรงงาน
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จากการวิเคราะห์ตัวเลขของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
และกระทรวงแรงงานพบว่า แรงงานในระบบจ�ำนวนประมาณ
16.49 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 38.38 (ร้อยละ 38) ของ
ประชากรวัยแรงงาน มีหลักประกันด้านชราภาพตามการ
ออมภาคบังคับ อาทิ เสาหลักที่ 0 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระบบ
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการแบบเดิม เสาหลักที่ 1 กองทุน
ประกันสังคม (มาตรา 33, มาตรา 39) เสาหลักที่ 2 กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสงเคราะห์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือเสาหลักที่ 3 กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ส่วนแรงงานนอกระบบ ซึง่ มีจำ� นวนประมาณ
17.93 ล้านคน มีเพียงจ�ำนวนประมาณ 3 ล้านคน หรือร้อยละ
16.73 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด มีการออมเพื่อการ
เกษียณอายุ ได้แก่ กองทุนประกันสังคม (มาตรา 40) และ
กองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งเป็นภาคสมัครใจ หรือการออม
ในรูปแบบอื่น และอีกประมาณ 14.93 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ
83.26 ไม่มีการออมเพื่อการเกษียณอายุ ในส่วนประชากรใน
วัยแรงงานทีไ่ ม่อยูใ่ นตลาดแรงงานจ�ำนวนประมาณ 8.54 ล้านคน
นัน้ ซึง่ อาจจะอยูใ่ นภาคการศึกษา หรือไม่ทำ� งาน หรือว่างงาน
หรือพิการ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการ รวมทัง้ ด�ำเนินการส่งเสริม
ให้มีการออมเพื่อการเกษียณอายุด้วย เพื่อลดภาระการดูแล
ได้ในยามชราภาพ
สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ พบว่าประชากรวัยแรงงาน
ของไทยประมาณ 23.47 ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ
ส่วนหนึ่งและแรงงานที่ไม่อยู่ในตลาดแรงงานทั้งหมด ไม่อยู่
ในระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ หรือคิดเป็นร้อยละ
54.63 ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด แต่เมื่อประชากร
วัยแรงงานเหล่านี้เข้าสู่ภาวะชราภาพก็จะได้รับสวัสดิการ
จากภาครัฐด้วยกันทั้งสิ้น
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4.2 การวิเคราะห์ด้านความเพียงพอ
หั ว ข้ อ นี้ จ ะท� ำ การวิ เ คราะห์ อั ต ราการทดแทน
เงินบ�ำนาญเพื่อชราภาพเพื่อเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
ระบบการประกันรายได้ของคนในวัยชรา ทั้งนี้ รายได้หลัง
การเกษียณอายุเพื่อทดแทนรายได้ก่อนเกษียณอายุ6 ควร
จะอยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 50 - 60 ของเงินเดือนเดือน
สุดท้าย ดังนัน้ จะเห็นว่าแรงงานในระบบส่วนทีเ่ ป็นข้าราชการ
ที่อยู่ในระบบบ�ำนาญแบบเดิม (เสาหลักที่ 0) และเป็นสมาชิก
ของ กบข. (เสาหลักที่ 2) จะมีรายได้หลังเกษียณอายุเป็น
เงินบ�ำนาญร้อยละ 50 - 70 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพขั้นพื้นฐาน
ส่วนแรงงานในระบบที่เป็นสมาชิกของกองทุนประกัน
สังคม (เสาหลักที่ 1) ประมาณ 16 ล้านคน จะมีรายได้ตอ่ เดือน
ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก และจะมีความยากจนในวัยชรา
หากไม่มกี ารออมเพิม่ เติมในระหว่างวัยท�ำงาน โดยคาดการณ์
ว่าจะมีรายได้หลังเกษียณอายุเพียงร้อยละ 19
นอกจากนี้ ส�ำหรับแรงงานนอกระบบจ�ำนวนประมาณ
18 ล้านคน และไม่อยู่ในตลาดแรงงานอีกจ�ำนวนประมาณ
9 ล้านคน รวมเป็นประมาณ 27 ล้านคน จะได้รบั เงินน้อยกว่า
กลุ่มผู้ออมอื่นๆ เพราะส่วนใหญ่จะต้องพึ่งพาเบี้ยยังชีพ และ
เพื่อให้เกิดความเพียงพอดังกล่าว กลุ่มแรงงานนอกระบบ
จะต้องมีการออมเพิ่มเติม เช่น การเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ เป็นต้น ซึง่ เป็นภาคสมัครใจ และท�ำการออม
ตั้งแต่อายุ 15-60 ปี โดยจะได้รับเงินสนับสนุนในรูปแบบของ
เงินบ�ำนาญหลังเกษียณอายุ ทั้งนี้ จะสามารถด�ำรงชีพขั้น
พื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานได้ในกรณีท่ีมีการออมอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ เมือ่ รวมกับเบีย้ ยังชีพทีไ่ ด้รบั จากภาครัฐ (เสาหลัก
ที่ 0) จึงท�ำให้คาดว่าจ�ำนวนเงินที่ได้รับนั้นเพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีพต่อไป

ผลการศึกษาของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับ Deloitte & Touche Consulting Group ประเทศไทย รายงานว่ารายได้ที่เพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีพหลังเกษียณอายุของคนไทยมีอัตราทดแทนรายได้หลังเกษียณอายุ (Replacement Rate)
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การคาดการณ์รายได้หลังเกษียณของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมว่าจะมีรายได้ไม่เกินร้อยละ 19 ของเงินเดือน
เดือนสุดท้ายซึ่งจะไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนั้น ค�ำนวณมาจากสมมติฐาน (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนประกัน
สังคมในรูปของเงินบ�ำนาญ เพื่อค�ำนวณหาอัตราทดแทนของรายได้ โดยมีวิธีการร้อยละ7 20 + 1.5 หมายความว่าผู้ประกันตน
ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 20 ปี และได้รับผลประโยชน์ทดแทนร้อยละ 20 ของเงินเดือนเฉลี่ย 5 ปีสุดท้าย โดยเงินเดือนเฉลี่ย
ที่ได้ดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 15,000 บาท และหลังจากปีที่ 20 ผู้ประกันตนจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกปีละร้อยละ 1.5
(2) ผู้ประกันตนจะต้องเริ่มท�ำงานเมื่ออายุ 25 ปี และอยู่ในระบบประกันสังคมอีก 35 ปี และได้รับบ�ำนาญให้เมื่อผู้ประกันตน
เกษียณอายุที่ 60 ปี (3) มีอัตราการเติบโตของค่าจ้าง (Wage Growth) ร้อยละ 5 (4) ค�ำนวณที่ระดับค่าจ้างเริ่มต้นเฉลี่ยต�่ำกว่า
10,000 บาท โดยเริ่มต้นที่ 7,600 บาท (5) โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากรายได้และจ�ำนวนแรงงานมาจากส�ำนักงานประกันสังคม
ตั้งแต่ต�่ำกว่า 1,650 - 15,000 บาท
ผลจากการค�ำนวณ เมื่อผู้ประกันตนอยู่ในระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนเกษียณอายุที่ 60 ปี จะมีรายได้ในเดือนสุดท้ายจ�ำนวน
39,965.80 บาท และรายได้เฉลี่ย 5 ปีสุดท้ายเท่ากับ 36,336.00 บาท แต่มีข้อก�ำหนดเงื่อนไขของรายได้ที่จะน�ำมาค�ำนวณ
บ�ำนาญไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งมีระยะเวลาในการส่งเงินออมเข้ากองทุนเป็นเวลา 35 ปี
= {[20 + (1.5*(t-15))]*w}/100
ดังนั้น การค�ำนวณบ�ำนาญ = เงินบ�ำนาญรายเดือน8
โดยที่ t
= ระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบกรณีชราภาพ = 35 ปี
w
= ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
= 36,336 (15,000)
เงินบ�ำนาญ
= ((20 + (1.5*20))*15,000)/100
= 7,500 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนร้อยละรายได้ก่อนเกษียณอายุหรือเงินเดือนเดือนสุดท้าย = 18.77 หรือประมาณ ร้อยละ 19
ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนการเกษียณอายุ โดยรวมจะเห็นว่าแรงงานดังกล่าวมีรายได้จากเงินบ�ำนาญ
รวมกับเบี้ยยังชีพที่ได้รับอีก 600 บาท ก็ไม่เพียงพอกับรายได้ที่เหมาะสมซึ่งขาดอีกประมาณร้อยละ 31 จึงจะมีรายได้ในระดับ
ร้อยละ 50 ของรายได้ก่อนการเกษียณอายุ

ภาพที่ 2 แสดงอัตราร้อยละของรายได้ที่สามารถทดแทนรายได้หลังเกษียณอายุเพื่อให้มีความเพียงพอ

7
8

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของรายได้หลัง
เกษียณอายุต่อการด�ำรงชีพ พบว่าข้าราชการบ�ำนาญแบบ
เดิมและสมาชิกกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติมีรายได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้เดิม ส่วนแรงงานในระบบ
ซึ่งเป็นผู้ประกันตนของกองทุนประกันสังคมมีรายได้เพียง
ร้อยละ 19 และแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระนั้น
ส่วนใหญ่เมือ่ เกษียณอายุแล้วจะพึง่ พาเพียงเบีย้ ยังชีพ โดยรวม
ประชากรวัยแรงงานส่วนใหญ่จะมีรายได้ภายหลังเกษียณอายุ
ยังไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพขั้นพื้นฐานได้
4.3 การวิเคราะห์ด้านความยั่งยืน
4.3.1 การวิเคราะห์ภาระงบประมาณส�ำหรับระบบ
การออมเพื่อการเกษียณอายุ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการชราภาพที่
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการ
คลังได้ ตารางที่ 2 เป็นตัวเลขข้อมูลการประมาณการการ
จัดสรรงบประมาณส�ำหรับเงินบ�ำนาญเพือ่ การชราภาพ ได้แก่
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา กองทุนประกันสังคม เงิน
เบี้ยหวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
และกองทุนการออมแห่งชาติ พบว่าภาครัฐจะต้องด�ำเนินการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน
สูงถึง 297,215 ล้านบาท โดยจ�ำแนกเป็นการจัดสรรเพื่อการ
สงเคราะห์เบีย้ ยังชีพส�ำหรับผูส้ งู อายุจำ� นวน 75,466 ล้านบาท
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมจ�ำนวน 15,175
ล้านบาท จ่ายเป็นเงินเบี้ยหวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
จ�ำนวน 160,223 ล้านบาท และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการจ�ำนวน 46,351 ล้านบาท เมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ� ำ ปี พ.ศ. 2558 จะเห็ น ว่ า มี
เงินบ�ำนาญเพือ่ การชราภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.22 และต่องบประมาณรายจ่าย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.54
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลก�ำหนดกรอบวงเงิน
งบประมาณเป็นจ�ำนวน 2,776,000 ล้านบาท โดยจ่ายเงินบ�ำนาญ
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เพื่อการชราภาพเป็นจ�ำนวน 311,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวนร้อยละ 4.79 ซึ่งแยกเป็นกองทุนประกัน
สังคมเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 53.54 เงินเบีย้ หวัดข้าราชการบ�ำนาญเพิม่
ร้อยละ 9.66 ส่วนเงินส�ำหรับเบี้ยผู้สูงอายุลดลงร้อยละ 12.8
และเงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการลดลงเพียงเล็กน้อย
คิดเป็นร้อยละ 0.4 เท่านั้น เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ในด้านข้อมูลและมีข้าราชการบางกลุ่มลาออกจากการเป็น
สมาชิกกองทุน ทัง้ นี้ ส่วนของการจ่ายเงินเข้ากองทุนการออม
แห่งชาติจ�ำนวน 633 ล้านบาทนั้น เพราะได้มีการเปิดรับ
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.
2558 ณ ท�ำเนียบรัฐบาล ดังนั้น จึงไม่มีตัวเลขเปรียบเทียบ
กับปี พ.ศ. 2558
จากตัวเลขประมาณการในปี พ.ศ. 2560 - 2568
หรือในอีก 10 ปีขา้ งหน้า พบว่าในปี พ.ศ. 2568 รัฐบาลจะต้อง
รับภาระในการจัดสรรงบประมาณส�ำหรับจ่ายเข้าสู่ระบบ
บ�ำนาญเพื่อการชราภาพเป็นจ�ำนวนประมาณ 738,820 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.
2559 คิดเป็นร้อยละ 248.58 หรือ 2.49 เท่า โดยในปี พ.ศ.
2568 มีจ�ำนวนเงินบ�ำนาญเพื่อการชราภาพอยู่ในสัดส่วน
ร้อยละ 3.93 ต่อ GDP และสัดส่วนร้อยละ 20.29 ต่อวงเงิน
งบประมาณ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงมากและเป็นภาระ
ทางการคลังของรัฐบาล โดยพิจารณาจากตัวเลขที่รัฐบาล
จะต้ อ งจ่ า ยเบี้ ย หวั ด บ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญให้ แ ก่ ข ้ า ราชการที่
เกษียณอายุสูงถึง 462,017 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
12.69 ต่องบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2568
ดังนัน้ การคาดการณ์วา่ ภายใน 20 ปีขา้ งหน้าผูส้ งู อายุ
ที่เป็นข้าราชการบ�ำนาญก็จะทยอยเสียชีวิตลง อาจส่งผล
ท�ำให้การจ่ายเงินเบีย้ หวัดบ�ำเหน็จบ�ำนาญลดลงได้บา้ ง เพราะ
ข้าราชการส่วนใหญ่ในอีก 20 ปี จะอยู่ในระบบของกองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการทั้งหมด จากการวิเคราะห์เห็นได้
ว่าภาครัฐจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี โดยรัฐบาลจ่ายเงินบ�ำนาญเพือ่
การชราภาพคิดเป็นอัตราเพิม่ เฉลีย่ ร้อยละ 10.00 ต่อปี ซึง่ เป็น

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยภาพรวมของกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.56 ต่อปี การจ่าย
เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุมอี ตั ราเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 5.35 ต่อปี กองทุนประกันสังคมมีเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 10.63 เบีย้ หวัด
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 11.38
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณภาครัฐเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ ปี พ.ศ. 2558 - 2568
หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : ส�ำนักนโยบายการออมและการลงทุน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และค�ำนวณโดยผู้วิจัยปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 - 2559 เป็นข้อมูลจริง จากเอกสารงบประมาณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ 1. รายการกองทุนประกันสังคมเป็นตัวเลขกรณีชราภาพและสงเคราะห์บุตร
2. ใช้สมมติฐานว่าการตั้งงบประมาณให้แก่กองทุนประกันสังคม และ กบข. ได้เต็มจ�ำนวน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
		 2560 เป็นต้นไป
3. ข้อมูลปี พ.ศ. 2560 - 2568 เป็นข้อมูลประมาณการโดยการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูล โดย
		 ค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป ผลการวิเคราะห์ความยั่งยืนได้ดังนี้
(1) รัฐมีภาระงบประมาณที่สูงขึ้น จากการจ่ายเงินบ�ำนาญข้าราชการและเบี้ยยังชีพส�ำหรับผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อภาระการคลังของรัฐบาลในอนาคตได้
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(2) ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นให้แก่
กองทุนต่างๆ ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับลูกจ้างประจ�ำของส่วนราชการ
กองทุนสงเคราะห์ครูฯ กองทุนการออมแห่งชาติ
(3) จากการที่ประชากรวัยแรงงานลดลงจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ไม่สามารถเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ ขณะที่ภาครัฐมีการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มสูงขึ้น เพราะมีการใช้จ่ายในรูปสวัสดิการแก่
ประชากรผู้สูงอายุที่มีเพิ่มขึ้น ท�ำให้ในอนาคตประเทศไทย
มีสัดส่วนของงบประมาณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังได้
5. สรุปผลการศึกษา
การประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของ
ประเทศไทย สามารถสรุปผลทั้ง 3 มิติ คือ ด้านความ
ครอบคลุม ความเพียงพอ และความยั่งยืน ได้ดังนี้
1) ด้านความครอบคลุมส�ำหรับประชากรวัยแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบ พบว่าแรงงานร้อยละ 54.63 ของ
แรงงานทั้งหมดไม่อยู่ในระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ
อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าหลังจากแรงงานเหล่านี้เกษียณ
เข้าสูว่ ยั ชรา ก็จะได้รบั สวัสดิการจากรัฐเป็นเบีย้ ยังชีพตลอดไป
โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
(1) ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุภาคบังคับ
ส�ำหรับแรงงานในระบบ และอยู่ในตลาดแรงงาน ซึ่งมีอายุ
ระหว่าง 15 - 60 ปี โดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ส่วนของ
ประชากรวัยแรงงานทัง้ หมด เป็นสมาชิกในกองทุนต่างๆ เช่น
กองทุนประกันสังคม และกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
เป็นต้น
(2) ระบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุภาคสมัครใจ
โดยมีสดั ส่วนของประชากรวัยแรงงานนอกระบบและไม่อยูใ่ น
ตลาดแรงงานประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของประชากรวัยแรงงาน
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ทัง้ หมด สามารถเข้าสูร่ ะบบการออมโดยผ่านกองทุนการออม
แห่งชาติ (นวพร วิรยิ านุพงศ์) และกองทุนประกันสังคม (ตาม
มาตรา 40) ได้
(3) ประชากรวัยแรงงานเมื่อเกษียณอายุหรือเข้าสู่
วัยชราจะได้รับเบี้ยยังชีพ ซึ่งภาครัฐจะจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ได้
2) ด้านความเพียงพอของรายได้ภายหลังเกษียณอายุ
จะมีความเพียงพอเฉพาะประชากรวัยแรงงานในกลุ่มของ
ข้าราชการบ�ำนาญที่จะมีรายได้ร้อยละ 50 ของรายได้ก่อน
การเกษียณอายุเท่านัน้ แต่สำ� หรับกลุม่ ประชากรวัยแรงงานอืน่
ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเพียงพอต่อการด�ำรงชีพ โดยที่ผลการ
ค�ำนวณมูลค่ารายได้ภายหลังเกษียณอายุของกลุ่มประชากร
ดังกล่าวจะมีรายได้เพียงร้อยละ 19 ของรายได้ก่อนการ
เกษียณอายุ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต�่ำกว่าเกณฑ์ที่การศึกษานี้ใช้ ซึ่ง
ก�ำหนดว่าไม่ควรต�ำ่ กว่าร้อยละ 50-60 ของรายได้กอ่ นเกษียณ
ดังนัน้ จะเห็นว่ารายได้ของประชากรวัยแรงงานส�ำหรับ
ประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพภายหลังเกษียณอายุ
3) ด้านความยั่งยืนของระบบการออม พบว่าระบบ
การออมเพื่อการเกษียณอายุที่ภาครัฐได้ด�ำเนินการรองรับ
ประชากรวัยแรงงานเมื่อเกษียณอายุแล้วนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น
ภาระทางด้านการคลังทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อีกทัง้ ในแต่ละปี
รั ฐ บาลจะต้ องจั ด สรรงบประมาณค่ อนข้ า งสู งเพื่ อสมทบ
จ�ำนวนเงินออมเข้าสู่กองทุนที่มีการเติบโตขึ้นทุกปี รวมทั้ง
การจ่ายเบี้ยยังชีพที่สูงขึ้นเพราะมีประชากรเข้าสู่วัยชราภาพ
มากขึ้นเช่นกัน ยกเว้นกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
ทีจ่ ะมีภาระลงได้ในอนาคต อีกทัง้ จากการทีป่ ระเทศไทยเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุมากขึน้ ท�ำให้มสี ดั ส่วนของประชากรวัยแรงงาน
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมด ซึ่งส่งผล
ท�ำให้ภาครัฐจัดเก็บรายได้ที่เป็นภาษีอากรของประเทศลดลง
และอาจส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงได้
ในอนาคต หรืออาจกล่าวได้ว่าสังคมผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย

6. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า การประเมินระบบการออมเพือ่ การเกษียณอายุของประเทศไทยมีประเด็นทีค่ วรจะด�ำเนินการปฏิรปู
พัฒนา หรือปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ส�ำหรับการดูแลด้านสวัสดิการเพื่อการชราภาพของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้
1) ด้านความครอบคลุม ส�ำหรับประชากรวัยแรงงานในระบบ ซึ่งเป็นภาคบังคับ เมื่อเกษียณอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพและ
เงินออมจากประกันสังคมตามข้อก�ำหนดแบบถ้วนหน้า แต่เพือ่ ให้ผลมีความครอบคลุมมากขึน้ ส�ำหรับประชากรวัยแรงงานทีอ่ ยู่
ในภาคสมัครใจและแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นกลุ่มของประชากรที่มีรายได้ไม่แน่นอน ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน ดังนั้น
ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการในเชิงรุกและสร้างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดจ�ำนวนแรงงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ
เพื่อให้มีความครอบคลุมทุกครัวเรือน มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ วิธีการวางแผนการเงินส�ำหรับ
การใช้จ่ายและเหลือเงินออมไว้ใช้ในยามชราภาพ
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2) ด้านความเพียงพอ ภาครัฐจะต้องรีบเร่งให้มีการ
จัดตั้งกองทุนภาคบังคับให้ประชากรวัยแรงงานในระบบ ซึ่ง
เป็นภาคบังคับ ส่งเงินออม นายจ้างสมทบ และภาครัฐใน
การสนับสนุน โดยก�ำหนดจ�ำนวนเงินสะสมที่มีการค�ำนวณ
รายได้เพื่อให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพภายหลังเกษียณอายุ
ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเดิมที่เป็นภาค
สมัครใจ และภาครัฐควรหาแนวทางในการชะลอการจ่าย
เงินบ�ำนาญออกไปได้อีกระยะหนึ่ง และเพิ่มระยะเวลาของ
การออมเพื่อการเกษียณอายุเพิ่มขึ้น โดยก�ำหนดอัตราการ
จัดส่งเงินออม และเงินสะสม หรือเงินสมทบในแต่ละกองทุน
ตามความเหมาะสมของระบบเศรษฐกิจ และค่าครองชีพที่
เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการลงทุน
ของกองทุนทีบ่ ริหารจัดการโดยภาครัฐ เพือ่ ให้เกิดผลตอบแทน
ที่สูงขึ้น
3) ด้านความยั่งยืน ภาครัฐต้องจัดหากองทุนบ�ำนาญ
ที่ช่วยลดภาระด้านการคลังของภาครัฐลงได้ในอนาคต การ
จัดหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของกองทุนที่
ภาครัฐบริหารจัดการ เพือ่ ลดภาระทางด้านการคลัง การสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุน และภาคประชาชนต้องมี
ส่วนร่วมในการช่วยสร้างความยั่งยืนได้
อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อประเมินระบบการออม
เพื่อการเกษียณอายุครั้งนี้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือความ
ครอบคลุม ความเพียงพอ และความยั่งยืน เพื่อหาข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะในภาพรวม ผู้ที่สนใจท�ำการศึกษาต่อยอด
อาจจะท�ำการวิจัยเพิ่มเติมเชิงลึกในแต่ละมิติ เพื่อให้ได้
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงลึกยิง่ ขึน้ นอกจากนีใ้ นเรือ่ งของ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรทีศ่ กึ ษาเพือ่ ประมาณการ
แนวโน้มในอนาคต ผู้ศึกษาอาจใช้สมการในรูปแบบอื่นได้
เช่น ใช้สมการถดถอยเชิงซ้อนหรือเชิงพหุ เป็นต้น ซึ่งจะช่วย
แก้ไขข้อจ�ำกัดของการประมาณการแนวโน้มโดยใช้ตัวแปร
เวลาเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะท�ำการศึกษา โดยวิธีการ
ส�ำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อท�ำการจัดเก็บข้อมูลจาก
ประชากรวัยแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งจะท�ำให้
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มีความหลากหลายของแนวทางการศึกษา รวมทั้งการศึกษา
ข้อมูลของประชากรวัยแรงงานทีอ่ ยูใ่ นภาคเอกชนทีม่ รี ายได้สงู
เพือ่ เปรียบเทียบกับภาพรวมของประชากรวัยแรงงานทัง้ หมด
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การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทย
เพื่อน�ำประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตย
บทคัดย่อ
บทความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายทีจ่ ะน�ำเสนอกระบวนการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยเพือ่ น�ำประเทศไทยไปสูส่ งั คมประชาธิปไตย
โดยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน�ำมาสังเคราะห์เป็นแบบจ�ำลองเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปค่านิยมเพื่อการปฏิรูป
สังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตย กระบวนการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยตามแบบจ�ำลองที่สังเคราะห์ขึ้นใหม่เรียกว่า “แบบ
จ�ำลองแววเรี่ยม” (VAVRIEM Model) ประกอบด้วย ขั้นตอนเจ็ดขั้น คือ (1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของ
สังคมไทย (2) การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (3) การระบุค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมสนับสนุน
วิสยั ทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (4) การสร้างความพร้อมและยอมรับการเปลีย่ นแปลงค่านิยมร่วมของสังคมไทย (5) การน�ำ
ค่านิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ และ (7) การแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง แบบจ�ำลองนีส้ ามารถน�ำไปพิจารณาปรับใช้ในการด�ำเนินการต่อไปเพือ่ ให้การเปลีย่ นแปลง
การปกครองของไทยบรรลุผลและน�ำประเทศไทยสู่สังคมประชาธิปไตยตามเป้าหมาย
ค�ำส�ำคัญ : การปฏิรูป ค่านิยม สังคมไทย ประชาธิปไตย
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Thai Cultural Values Reform For A Democratic Society
Abstract
The objective of this paper is to present a process for reforming Thai cultural values to align with democratic
values. In order to propose a reform process, various literature reviews were made and “VAVRIEM Model” was
developed and presented as a new reform process. The proposed reform process comprises of seven steps :
(1) creating a clear vision and objective of Thai society ; (2) creating awareness of vision and objective of Thai
society among Thai people ; (3) identifying and creating the desired core Thai cultural values that align with
democratic society; (4) creating readiness for change and acceptance of the identified and created core Thai
cultural values that support democratic society among Thai people ; (5) implementing the identified and created
core Thai cultural values that support democratic society in Thai society ; (6) making follow-up and evaluation of
the implementation of the identified and created core Thai cultural values that support democratic society in Thai
society ; and, (7) taking all necessary corrective actions. It is recommended that the proposed reform processes
be implemented in order to achieve the goals outlined in this paper.
Keywords : Reform, values, Thai society, democracy
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บทน�ำ
ค่านิยมเป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญยิ่งต่อความส�ำเร็จ
ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม
จะบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนเป็นส�ำคัญ ประเทศไทย
ได้ เ ปลี่ ย นแปลงการปกครองของประเทศจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
นับถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 85 ปีมาแล้ว แต่ปรากฏว่าการปกครอง
ของประเทศไทยก็ยงั ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ตาม
เป้าหมายและตามเจตนารมณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ได้
ก�ำหนดไว้ตงั้ แต่ตน้ สาเหตุสำ� คัญส่วนหนึง่ ทีก่ ารเปลีย่ นแปลง
ไม่บรรลุผลเนื่องมาจากค่านิยมของสังคมไทยส่วนใหญ่ไม่ได้
มีการปรับเปลีย่ นหรือปฏิรปู ให้สอดคล้องกับค่านิยมของสังคม
ประชาธิปไตย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำเสนอแนวทางในการ
ปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อเป็นฐานในการปฏิรูปสังคม
ไทยไปสูส่ งั คมประชาธิปไตย โดยปรับปรุงมาจากข้อเสนอเพือ่
การปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยเพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยโดย
สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข การน�ำเสนอใน
บทความนี้จะแบ่งออกเป็นห้าตอน ประกอบด้วย (1) บทน�ำ
คือตอนนี้ (2) การทบทวนวรรณกรรม (3) การสังเคราะห์
วรรณกรรมเพื่อสร้างแบบจ�ำลองเพื่อการปฏิรูปค่านิยมของ
สังคมไทย (4) การน�ำเอาแนวทางการปฏิรูปค่านิยมของ
สังคมไทยสู่การปฏิบัติซึ่งมี 7 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 : การ
ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า หมายที่ ชั ด เจนของสั ง คมไทย
ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสังคมไทย ขั้นตอนที่ 3 : การระบุค่านิยมร่วม
ที่ส่งเสริมสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย
ขัน้ ตอนที่ 4 : การสร้างความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงค่านิยม
และการยอมรับค่านิยมร่วมของสังคมไทย ขัน้ ตอนที่ 5 : การน�ำ
ค่ า นิ ย มร่ ว มของสั ง คมไทยที่ ไ ด้ คั ด สรรแล้ ว สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
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ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ขั้นตอน
ที่ 7 : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และ (5) สรุปและเสนอแนะ
การทบทวนวรรณกรรม
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะน�ำเสนอกระบวนการ
เพือ่ การปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยเพือ่ น�ำสังคมไทยสูส่ งั คม
ประชาธิปไตย เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดกระบวนการ
เพือ่ การปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทยสูส่ งั คมประชาธิปไตย จะ
ได้น�ำเสนอการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย (1) แนวคิด
เกี่ยวกับค่านิยม (2) ลักษณะของค่านิยมไทย (3) ค่านิยม
ประชาธิปไตย (4) แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิรปู : แบบจ�ำลองการ
เปลี่ยนแปลง (5) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและยอมรับการ
เปลีย่ นแปลง (6) แนวคิดเกีย่ วกับการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
(7) กรณีศกึ ษาการเลิกทาสและการเปลีย่ นแปลงการปกครอง
ของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตย
แนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ค�ำว่า “ค่านิยม” หรือ “Value” นั้น Carlopio and
Andrewartha (2008) อธิบายไว้ว่า เป็นคุณลักษณะหนึ่ง
ของบุคคล ที่มีความยั่งยืนและคงทนถาวร เป็นรากฐาน
ของทัศนคติและความชอบส่วนตัวของบุคคล เป็นฐานของ
การตัดสินใจทีส่ ำ� คัญ เป็นทิศทางของชีวติ และรสนิยมส่วนตัว
ของบุคคล (จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค) ในขณะที่
Peters and Waterman (1982) อธิบายว่าคือความเชื่อ
พื้นฐาน (Basic Beliefs) ของบุคคล หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็น
กระบวนทัศน์ของบุคคล (Creswell, 2014) องค์การหรือสังคม
(จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข)
ค่านิยมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
“แบบแผนร่วมของจิตใจซึ่งแยกสมาชิกของมนุษย์กลุ่มหนึ่ง
ออกจากอี ก กลุ ่ มหนึ่ ง” (Hofstede, 1984, pp.21) ซึ่ง
Trompenaars and Hampden-Turner, 1998) แบ่งวัฒนธรรม

ออกเป็นสามชั้นคือ (1) ชั้นนอก คือวัฒนธรรมที่ชัดแจ้ง
“วัฒนธรรมที่ชัดแจ้งเป็นส่วนที่สามารถสังเกตเห็นได้จริง
เช่น ภาษา อาหาร อาคาร บ้านเรือน อนุสาวรีย์ การเกษตร
ศาลพระภูมิ ตลาดแฟชัน่ หรือศิลปะ” (pp.21) “สิง่ เหล่านีเ้ ป็น
สัญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่ลึกลงไป” (pp.21) (2) ชั้นกลาง
คือปทัสถานและค่านิยม ปทัสถาน (Norms) เป็นความรูส้ กึ ร่วม
ของกลุ่มว่าอะไร “ถูก” อะไร “ผิด” ในขณะที่ค่านิยม
(Values) ก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของ “ความดี” และ “ความ
ชั่ว” และ (3) ชั้นใน คือแกนหรือศูนย์กลางของข้อสมมุติฐาน
เกี่ ย วกั บ การด� ำ รงอยู ่ ส่ ว นคุ ณ ลั ก ษณะร่ ว มที่ ส� ำ คั ญ ของ
ค่านิยมประกอบด้วย (1) วัฒนธรรมเป็นหน้าที่ (2) วัฒนธรรม
เป็นสังคม (3) วัฒนธรรมเป็นข้อก�ำหนด (4) วัฒนธรรม
เรียนรู้ได้ (5) วัฒนธรรมชี้ขาดได้ (6) วัฒนธรรมเป็นค่านิยม
(7) วัฒนธรรมสะสมได้ และ (8) วัฒนธรรมสามารถปรับได้
(Runyon, 1977 ; จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค)
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ค่านิยมจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
มาก เพราะค่านิยมเป็นตัวบงการให้มนุษย์ตัดสินใจกระท�ำ
หรือไม่กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าหากบุคคลมี
ค่านิยมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ
หรือสังคมแล้วย่อมส่งผลให้การประพฤติปฏิบตั ไิ ปในทิศทางที่
สนับสนุนและส่งเสริมวิสยั ทัศน์และเป้าหมายให้ประสบความ
ส�ำเร็จ การทีเ่ ราจะปฏิรปู สังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตย
นั้นจ�ำเป็นจะต้องมีค่านิยมร่วมของคนในสังคมไทยที่ส่งเสริม
และสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในปัจจุบันนี้จะเห็น
ว่าค่านิยมของสังคมไทยมีหลายส่วนซึ่งอาจจะแบ่งออกได้
เป็นสามกลุม่ คือ (1) ค่านิยมดัง้ เดิม (2) ค่านิยมทีล่ อกเลียนแบบ
ของต่างชาติมา และ (3) ค่านิยมที่สร้างขึ้นมาใหม่ ในบรรดา
ค่านิยมทั้งสามกลุ่มนั้นยังแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ
(1) ค่านิยมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย และ (2) ค่านิยมที่ต่อต้านการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ค่านิยมของสังคมไทยนัน้ มีหลากหลาย
และมี ค วามแตกต่ า งจากค่ า นิ ย มของประเทศอื่ น มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศตะวันตก เนื่องจากการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบการปกครองที่น�ำ
เอาแบบอย่ า งมาจากประเทศตะวั น ตก ซึ่ ง มี ค ่ า นิ ย มที่
แตกต่างไปจากสังคมไทย ดังนัน้ ค่านิยมไทยบางอย่างจึงอาจ
ไม่สอดคล้อง หรือส่งเสริมและสนับสนุนระบอบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ประเด็นนีจ้ งึ อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
การน�ำเอาระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาใช้ใน
ประเทศไทยยังไม่ประสบผลส�ำเร็จ กล่าวคือยังไม่สามารถ
ถือได้ว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยโดย
สมบูรณ์ ดังนั้น การที่จะปฏิรูปการปกครองของประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์จึงจ�ำเป็นต้องมีการปฏิรูป
ค่านิยมของสังคมไทยด้วย
ลักษณะของค่านิยมไทย
ค่านิยมไทยมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างไปจากค่านิยมตะวันตก
เป็นอย่างมาก มีทงั้ ค่านิยมทีฝ่ งั ลึกอยูใ่ นสังคมไทยและสืบทอด
ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับค่านิยมที่พยายามก�ำหนดหรือ
สร้างขึ้นมาใหม่ตามยุคสมัยของผู้น�ำหรือรัฐบาลที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นค่านิยมที่มีการปฏิบัติ
กันอย่างจริงจังในสังคมไทย
ส�ำหรับค่านิยมที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคม
ไทยที่ส�ำคัญได้แก่ (1) การประนีประนอมแบบพบกันครึ่งทาง
(2) ความเกรงใจ (3) การตอบแทนบุ ญ คุ ณ (4) การ
รักษาหน้า (5) การรักษาน�้ำใจ (6) การให้อภัยแบบไม่เป็นไร
(Komin, 1990) เป็นต้น ค่านิยมต่างๆ เหล่านี้ฝังลึกแน่นอยู่
ในสายเลือดของคนไทยอย่างลึกซึ้งจนยากที่จะปรับเปลี่ยน
ได้ ค่านิยมเหล่านี้มักจะมีผลสองด้านเสมอ กล่าวคือถ้าหาก
มีการใช้อย่างตรงไปตรงมาแล้วจะก่อให้เกิดความสงบสุขใน
สังคมอย่างเช่นที่เป็นมาในอดีต แต่ในทางกลับกันหากใช้ไป
ในทางที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองและ
การบริหารอาจน�ำไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งอย่างรุนแรง
ในสังคมได้ เช่น เกรงใจที่จะคัดค้านการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
หรือตอบแทนบุญคุณกันด้วยการใช้กฎหมายเอื้อประโยชน์
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ให้ เป็นต้น เพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างค่านิยมไทยกับค่านิยมตะวันตก จ�ำเนียร จวงตระกูล และ โอกาส เตพละกุล
(Joungtrakul & Teparagul, 2012) ได้นำ� เสนอและเปรียบเทียบค่านิยมของสังคมไทยกับค่านิยมตะวันตกดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบค่านิยมของสังคมไทยกับค่านิยมตะวันตก

ที่มา : ปรับจาก Joungtrakul and Teparagul, 2012, pp.152.
จากตารางที่ 1 ข้างต้นจะเห็นว่าค่านิยมของสังคมไทยทีน่ ำ� มาพิจารณาเปรียบเทียบกับค่านิยมตะวันตกนีจ้ ะมีความแตกต่าง
กันแบบเป็นตรงกันข้าม เนื่องจากค่านิยมประชาธิปไตยเป็นค่านิยมตะวันตก การปฏิรูปสังคมไทยให้เป็นสังคมประชาธิปไตย
จึงจ�ำเป็นต้องปฏิรูปค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยโดยต้องค�ำนึงถึงค่านิยมตะวันตกประกอบด้วย
ส่วนค่านิยมที่ก�ำหนดขึ้นนั้นในที่นี้จะน�ำเสนอค่านิยม 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม (3) กตัญญู
ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ (4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (5) รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทยอันงดงาม (6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน (7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุขทีถ่ กู ต้อง (8) มีระเบียบวินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ อ้ ยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่ (9) มีสติ รูต้ วั รูค้ ดิ รูท้ ำ�
รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10) รู้จักด�ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�ำหน่าย
และพร้อมทีจ่ ะขยายกิจการเมือ่ มีความพร้อม เมือ่ มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี (11) มีความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่ อ�ำนาจ
ฝ่ายต�่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา (12) ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อส่วนรวมและของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (สถาบันพระปกเกล้า. http://www.wiki.kpi.ac.th : retrieved 21 October 2017) ค่านิยม
ดังกล่าวนี้มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน ซึ่งผู้คัดค้านเห็นว่าเป็นค่านิยมที่ต่อต้านความเป็นประชาธิปไตย (สถาบันพระปกเกล้า.
http://www.wiki.kpi.ac.th: retrieved 21 October 2017)
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ค่านิยมประชาธิปไตย
แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น
แนวคิดแบบตะวันตก หมายถึงการ ปกครองของประชาชน
โดยแต่ละเอกบุคคลมีสิทธิในการออกเสียงเกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ท�ำโดยถือเอาเสียงข้างมากตัดสิน (Carr, 2016. Democracy :
Who invented democracy/ http://www.quart.us :
retrieved 21 October 2017) การถือเอาเสียงข้างมากใน
การตัดสินใจเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การออกกฎหมายมาบังคับใช้
จึงเป็นลักษณะการปกครองแบบจากล่างขึ้นบน การปกครอง
แบบประชาธิปไตยในยุคแรกเกิดขึ้นที่กรุงเอเธนส์ เมื่อ 510 ปี
ก่อนคริสตกาล (510 BC) (Carr, 2016. Democracy : Who
invented democracy/ http://www.quart.us: retrieved 21
October 2017) จากนั้นแนวคิดนี้ได้กระจายออกไปอย่าง
กว้างขวาง ในประเทศอังกฤษเริ่มต้นเมื่อพระเจ้าจอห์นแห่ง
อังกฤษ ทรงลงพระปรมาภิไธยใน Magna Carta or Great
Charter หรือกฎบัตรใหญ่แห่งอิสรภาพ เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน
1215 ก�ำหนดให้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเสมอภาค
กัน รวมทั้งพระมหากษัตริย์ด้วย (Magna Carta-British
History. http://www.history.com, retrieved 21 October
2017) มีความเสมอภาคทางกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นสิทธิ
ทีจ่ ะไม่ถกู จ�ำคุกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย (Chivers, 2017. From
Magna Carta to universal suffrage, the 1000-year history
of British democracy. http://www.telegraph.co.uk:
retrieved 21 October 2017) ต่อมาในปี 1776 อาณานิคม
อเมริกาได้ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ และได้ใช้กฎบัตรใหญ่
แห่งอิสรภาพนีเ้ ป็นแม่แบบในการก�ำหนดโครงสร้างและเนือ้ หา
ของรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา (Magna Carta-British
History. http://www.history.com, retrieved 21 October
2017)
หลักการพืน้ ฐานส�ำคัญของประชาธิปไตยอยูท่ อี่ สิ รภาพ
(Liberty) ความเท่าเทียม (Equality) และความยุติธรรม
(Justice) อันเป็นค่านิยมพื้นฐานของระบอบการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ค่านิยมประชาธิปไตยสนับสนุนความเชื่อที่ว่า
ความสงบเรียบร้อยของสังคมสามารถเกิดขึน้ ได้ในขณะทีต่ อ้ ง
รักษาเสรีภาพ แต่ความสงบเรียบร้อยกับเสรีภาพต้องสมดุลกัน
(Democratic Values - Liberty, Equality, Justice, http://
www.ushistory.org/gov/ld.asp: retrieved 21 October
2017) ส�ำหรับตัวอย่างค่านิยมประชาธิปไตยที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนปรากฏในค�ำประกาศอิสรภาพและในรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย (1) ชีวิต (Life) พลเมืองแต่ละคน
มีสิทธิที่จะปกป้องชีวิตของตนเอง (2) อิสรภาพ (Liberty)
รวมถึงเสรีภาพในการทีจ่ ะเชือ่ ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ เสรีภาพ
ในการเลือกเพื่อน และเสรีภาพที่จะมีความคิดและความเห็น
เป็นของตนเอง เสรีภาพในการแสดงความคิดในที่สาธารณะ
สิทธิในการที่จะประชุมเป็นกลุ่ม สิทธิในการที่จะมีงานท�ำ
ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือธุรกิจ (3) การแสวงหาความสุข
(Pursuit of Happiness) พลเมืองแต่ละคนสามารถหาความสุข
ตามแนวทางของตนได้ตราบที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิของ
ผู้อื่น (4) ความยุติธรรม (Justice) คนทุกคนควรจะได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในความได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของประเทศ ไม่ควรให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดหรือกลุ่มใด
(5) ประโยชน์สว่ นรวม (Common Good) พลเมืองควรท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ ประโยชน์ของทุกคน รัฐบาลควรออกกฎหมายเพือ่
ประโยชน์ของทุกคน (6) ความเท่าเทียม (Equality) ทุกคน
ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกัน ไม่ว่าบิดามารดาหรือปู่ย่า
ตายายจะเกิดที่ใด มีเชื้อชาติใด นับถือศาสนาใด หรือมีเงิน
เท่าใด พลเมืองทั้งปวงมีความเท่าเทียมทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ (7) ความจริง (Truth) รัฐบาลและพลเมือง
ไม่ควรโกหก (8) ความหลากหลาย (Diversity) ความแตกต่าง
ทางภาษา การแต่งกาย อาหาร สถานที่เกิดของบิดามารดา
ปู่ย่าตายาย เชื้อชาติ ศาสนา ไม่เพียงเป็นสิ่งที่อนุญาตให้มี
แต่เป็นการยอมรับว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ (9) อ�ำนาจอธิปไตย
มาจากปวงชน (Popular Sovereignty) อ�ำนาจของรัฐบาล
มาจากประชาชน (1) ความรักชาติ (Patriotism) หมายถึง
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การอุทิศตนเพื่อประเทศและค่านิยมร่วมประชาธิปไตยที่พูด
และท�ำ (Core Democratic Values Defined, https://
www.learningtogive.org: retrieved 21 October 2017)
นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายังได้ก�ำหนด
ความเชือ่ พืน้ ฐานอันเป็นค่านิยมร่วมประชาธิปไตยไว้ดงั ต่อไปนี้
(1) การปกครองโดยกฎหมาย (Rule of Law) (2) การแบ่งแยก
อ�ำนาจ (Separation of Powers) (3) รัฐบาลเป็นตัวแทน
(Representative Government) (4) การตรวจสอบและถ่วงดุล
(Checks and Balance) (5) สิทธิส่วนบุคคล (Individual
Rights) (6) เสรีภาพในศาสนา (7) การใช้อ�ำนาจร่วมกันสอง
ระดับ (Federalism) (8) พลเรือนควบคุมทหาร (Civilian
Control of the Military) (Core Democratic Values List,
https://1.cdn.edl.io: retrieved 21 October 2017)
จากการพิ จ ารณาแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มรวมถึ ง
ลักษณะของค่านิยมไทยและค่านิยมประชาธิปไตยแล้วจะ
เห็นว่าค่านิยมไทยกับค่านิยมตะวันตกนั้นส่วนใหญ่มีความ
แตกต่างกันแบบตรงกันข้าม และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
กับค่านิยมประชาธิปไตยแล้วมีบางส่วนที่อาจจะเป็นไปได้
ยากในการที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตย เช่น
ประเด็นเกี่ยวกับพลเรือนเป็นผู้ควบคุมทหาร เป็นต้น ดังนั้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาหาแนวทางในการที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยให้
ส่งเสริม สนับสนุน หรือสอดคล้องกับค่านิยมประชาธิปไตย
ต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูป
ค�ำว่า “ปฏิรูป” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “reform”
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546,
น.648 ) ให้ความหมายว่า คือ “ปรับปรุงให้สมควร เช่น ปฏิรปู
บ้านเมือง” เป็นต้น ส่วน Macmillan English Dictionary for
Advanced Learners (2002, pp.1186) ได้ให้ความหมายของ
ค�ำว่า “reform” ไว้ 3 ประการ ซึง่ สามารถสรุปความเป็นภาษา
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ไทยได้ว่า (1) การเปลี่ยนแปลงที่มุ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์
ที่ผิดหรือไม่เป็นธรรม หรือการท�ำให้ระบบท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิผล (2) เพือ่ ปรับปรุงสถานการณ์โดยการแก้ไขสิง่ ทีผ่ ดิ
หรือไม่เป็นธรรม หรือท�ำให้ระบบท�ำงานมีประสิทธิผลมากขึน้
(3) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองหรือของบุคคลอื่นเพื่อ
ไม่ให้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายอีกต่อไป
ดังนัน้ การปฏิรปู จึงเป็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ พฤติกรรม
และระบบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงระบบให้สามารถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้ การปฏิรปู จึงเป็นการเปลีย่ นแปลง
จากสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหรือให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ดังนั้น ใน
การปฏิรูปจึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยไปสู่ค่านิยม
ในสังคมประชาธิปไตย ในส่วนนี้จะได้น�ำเสนอแนวคิดหรือ
ทฤษฎีการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญและเกีย่ วข้องเพือ่ เป็นแนวทาง
ในการพิจารณาต่อไป

แบบจ�ำลองทฤษฎีสนาม (Field Theory) : แบบจ�ำลองนีเ้ ป็นแบบจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงในยุคต้นๆ แบ่งเป็นสามขัน้ ตอน
(Lewin, 2000 orig. 1951) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีสนาม
ที่มา : Change management model-Lewin, https:// www.pinterest.com: retrieved 22 October 2017.
จากภาพที่ 1 กระบวนการเปลีย่ นแปลงแบ่งเป็นสามขัน้ ตอน คือ (1) การเตรียมความพร้อมให้คนพร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
ที่เรียกว่าการละลายน�้ำแข็ง (Unfreeze) คือการละลายพฤติกรรมเดิมและท�ำให้คนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (2) ด�ำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change : Implementation) คือการจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เดิมไปสู่สิ่งใหม่ตามที่ต้องการหรือที่ก�ำหนดวางแผนไว้ (3) การท�ำให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืนหรือการท�ำให้แข็งตัว (Refreeze
or Making it Stick) แบบจ�ำลองนี้ง่ายแก่การท�ำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม แต่ในการน�ำไปใช้จะต้องก�ำหนด
รายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนซึ่งในแต่ละกรณีอาจไม่เหมือนกัน ในการน�ำไปใช้จึงต้องมีการวางแผนที่เรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผน (Planned Change) (Lewin, 2000 orig. 1951 ; Swanson & Holton III, 2001)
แบบจ�ำลองความสอดคล้องต้องกัน (Congruence Model) : แบบจ�ำลองนี้เสนอแนวทางการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ขนาดใหญ่ (Large-scale Change) (Nadler & Tushman, 1980, 1989) โดยเสนอว่าไม่มีรูปแบบที่ดีที่สุดในการจัดองค์การ
และมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 4 ประเภท ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 : ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 4 แบบ
ที่มา : Nadler and Tushman, 1989, 196.
จากภาพที่ 2 จะเห็นว่ามีแกนด้านแนวตั้งและแกนด้านแนวนอน เมื่อมองตามแกนแนวตั้งมีสองประเภท คือ (1) ประเภท
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ เป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีความมุ่งหมายที่จะชิงความได้เปรียบของ
สถานการณ์ทคี่ าดการณ์ไว้ลว่ งหน้า (2) ประเภทตัง้ รับ เกิดขึน้ ตามเหตุจำ� เป็นของสภาพแวดล้อมหรือแรงบีบคัน้ ทีไ่ ม่ได้คาดหมาย
แกนแนวนอนมีการเปลี่ยนแปลงสองประเภทเช่นกัน (1) คือ ประเภทค่อยเป็นค่อยไป จะเกี่ยวข้องกับการปรับ (Adjustments)
ระบบย่อยตามที่จ�ำเป็นเพื่อรักษาองค์การให้เป็นไปตามทางเดินที่เลือกไว้ (2) ประเภทยุทธศาสตร์เป็นการเปลี่ยน (Alter)
รูปแบบหรือทิศทางทั้งหมดขององค์การ
ผลของการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 4 แบบคือ (1) แบบปรับแต่ง (Tuning) แบบนี้
เป็นปกติธรรมดาทีส่ ดุ มีความรุนแรงน้อยทีส่ ดุ และเป็นแบบทีม่ คี วามเสีย่ งน้อยทีส่ ดุ (2) แบบปรับตัว (Adaptation) เช่นเดียวกับ
การปรับแต่งการปรับตัวเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นการตั้งรับหรือ
สนองตอบปัญหาที่มาจากภายนอกที่เกิดขึ้นหรือสนองตอบต่อเหตุการณ์หรือแรงบีบคั้นที่มีต่อองค์การ (3) แบบเปลี่ยนแปลง
ใหม่ (Re-orientation) เป็นแบบคาดการณ์ล่วงหน้าและแบบยุทธศาสตร์ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการดัดกรอบเดิม (Frame
Bending) เนื่องจากองค์การได้เปลี่ยนทิศทางที่ส�ำคัญ แต่ก็ไม่ถึงกับแตกหักจากวิธีการเก่าขององค์การ (4) แบบการสร้างใหม่
(Re-creation) ความบีบคั้นของการแข่งขันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและเสี่ยงที่สุด การเปลี่ยนแปลงแบบนี้
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการหักกรอบเดิม (Frame Breaking) (จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ก, ค) แบบจ�ำลองนี้มีประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปญั หาและช่วยให้สามารถหาแนวทางในการเปลีย่ นแปลงเพือ่ แก้ไขปัญหาได้ (Congruence Model. https://leg4.
wikispaces.com/Congruence+Model : retrieved 23 October 2017) รวมทั้งช่วยให้เข้าใจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงได้
ดีขึ้น (Mercer Delta Consulting LLC, 2003) นอกจากนี้ ยังออกแบบมาส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ จึงสามารถน�ำมา
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยได้โดย พิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใด จะต้องใช้วิธีการเปลี่ยนแปลง
แบบใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะก่อให้เกิดค่านิยมประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย
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แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงแบบ 8 ขั้นตอน (8 Steps to Change Management) : แบบจ�ำลองนี้มีแปดขั้นตอน
(J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012) ดังแสดงในภาพที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ (1) ก�ำหนดส�ำนึกแห่งความเร่งด่วน (Establishing
a sense of urgency) ด้วยการตรวจสอบสภาพความเป็นจริงทางการตลาดและการแข่งขัน ระบุและปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
วิกฤตการณ์ทั้งที่เป็นอยู่และที่อาจเกิดขึ้นหรือโอกาสที่ส�ำคัญ (2) สร้างแนวทางความร่วมมือ (Creating the guiding coalition)
โดยตั้งกลุ่มที่มีอ�ำนาจเพียงพอที่จะท�ำการเปลี่ยนแปลง แล้วท�ำให้กลุ่มท�ำงานร่วมกันเหมือนทีมงาน (3) พัฒนาวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ (Developing a vision and strategy) โดยการสร้างวิสัยทัศน์เพื่อช่วยน�ำทางความพยายามในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อใช้ด�ำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ (4) สื่อสารวิสัยทัศน์ (Communicating the change vision) โดย
ใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทุกอย่างทีม่ เี พือ่ สือ่ สารอย่างต่อเนือ่ งให้ทกุ คนพบกับวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ และใช้แนวทางความร่วมมือ
เป็นแบบจ�ำลองพฤติกรรมที่คาดหวังของพนักงาน (5) มอบอ�ำนาจในการปฏิบัติการแบบกว้าง (Empowering broad-based
action) โดยก�ำจัดสิ่งกีดขวาง แล้วท�ำการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโครงสร้างที่ขัดขวางวิสัยทัศน์ การเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน

ภาพที่ 3 : แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอน
ที่มา : 8 Steps to Change Management, https:// www.pinterest.com : retrieved 22 October 2017.
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การด�ำเนินงานแบบเสี่ยงและแบบที่ไม่เป็นความคิดดั้งเดิม (6) สร้างชัยชนะระยะสั้น (Generating short-term wins) โดย
วางแผนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานที่เห็นได้ชัดเจนหรือ “ชัยชนะ” และ สร้างชัยชนะให้เกิดขึ้น พร้อมให้การยอมรับและให้
รางวัลอย่างชัดเจนแก่ผู้ก่อให้เกิดชัยชนะ (7) รวบรวมผลที่เกิดขึ้นและผลิตการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น (Consolidating gains and
producing more change) โดยให้เครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ เปลีย่ นระบบโครงสร้างและนโยบายทัง้ ปวงทีไ่ ม่เหมาะสมไปกันไม่ได้ และ
ที่ไม่เหมาะกับวิสัยทัศน์ในการแปลงโฉม ด�ำเนินการจ้าง เลื่อนขั้น และพัฒนาพนักงานที่สามารถด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงตาม
วิสัยทัศน์ และสร้างกระบวนการใหม่ที่เข้มแข็งโดยใช้โครงการใหม่ แนวทางและสื่อน�ำการเปลี่ยนแปลงใหม่ (8) สร้างแนวทาง
ใหม่ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม (Anchoring new approaches in the culture) ด้วยการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
โดยเน้นพฤติกรรมทีเ่ น้นลูกค้าและผลิตภาพความเป็นผูน้ ำ� และการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผลมากกว่าเดิม และสร้างความเชือ่ มโยง
ระหว่างพฤติกรรมใหม่และความส�ำเร็จขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางในการพัฒนาผู้น�ำและแผนทดแทน (จ�ำเนียร จวง
ตระกูล, 2553ก,ค) แบบจ�ำลองนี้มีประโยชน์ในการน�ำมาปรับใช้ในการก�ำหนดกระบวนการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อให้
ได้ค่านิยมที่จะน�ำสังคมไทยไปสู่สังคมประชาธิปไตย
แบบจ�ำลองแอดการ์ (ADKAR Model) : แบบจ�ำลองนีม้ หี า้ ส่วนคือ (1) การรับรู้ (Awareness) (2) ความปรารถนา (Desire)
(3) ความรู้ (Knowledge) (4) ความสามารถ (Ability) (5) การเสริมแรง (Reinforcement) (Hiatt, 2006 ; What is the ADKAR
Model, https://www.prosci.com/adkar/adkar-model: retrieved 22 October 2017) ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 : แบบจ�ำลอง ADKAR
ที่มา : Prosci ADKAR Model, https://www.pinterest.com : retrieved 22 October 2017.
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จากภาพที่ 4 การจัดการการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นด้วยการท�ำความเข้าใจความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจลักษณะธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง (Awareness) จากนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความปรารถนาที่จะให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงคือการให้การสนับสนุนและเข้าร่วมในการเปลี่ยนแปลง (Desire) ต่อมาก็ต้องมีความรู้ คือรู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไร
น�ำทักษะใหม่และพฤติกรรมใหม่มาใช้ปฏิบัติ (Knowledge) จากนั้นน�ำไปสู่ความสามารถมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและก่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ (Ability) แล้วท�ำการเสริมแรงหรือตอกย�้ำด้วยการท�ำให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมและความ
สามารถเพื่อท�ำให้การเปลี่ยนแปลงประสบความส�ำเร็จ (Reinforcement) แบบจ�ำลองนี้มีความเรียบง่าย แต่มีพลังเนื่องจากได้
น�ำเอาปัจจัยที่ส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาบูรณาการเข้าด้วยกันซึ่งสามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการจัดการปฏิรูป
ค่านิยมของสังคมไทยได้
แบบจ�ำลองต้นไม้สามต้น (The Three Tree Model) : แบบจ�ำลองนี้พัฒนาขึ้นโดย จ�ำเนียร จวงตระกูล เมื่อปี 2548
(2005) (Joungtrakul, 2009) ประเด็นส�ำคัญของแบบจ�ำลองนี้แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง การจัดการการเปลี่ยนแปลงใดๆ
จะต้องท�ำให้ครบวงจรทั้งสามส่วน คือ โครงสร้าง กระบวนการ และพฤติกรรม ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 : กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม 3 ส่วน
ที่มา : ดัดแปลงจาก จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 51.
จากภาพที่ 5 เป็นการเปรียบเทียบการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม 3 ส่วน ว่าเหมือนกับการที่จะน�ำคนข้าม
แม่น�้ำจากฝั่งแม่น�้ำที่อยู่ด้านซ้ายมือไปยังฝั่งขวามือของภาพ ซึ่งส่วนของโครงสร้างคือวิสัยทัศน์และเป้าหมายก็คือการที่คนจะ
เดินข้ามแม่นำ�้ จากฝัง่ ซ้ายมือไปอยูฝ่ ง่ั ขวามือ ส่วนของกระบวนการคือสะพานทีใ่ ช้เป็นทางให้คนเดินข้ามแม่นำ�้ ส�ำหรับส่วนของ
พฤติกรรมก็คือการที่คนเดินทางตามสะพานและข้ามแม่น�้ำไปอยู่ฝั่งขวามือส�ำเร็จ การที่จะท�ำให้คนเดินตามสะพานข้ามแม่น�้ำ
จากฝั่งซ้ายมือไปอยู่ฝั่งขวามือนั้น เราจ�ำเป็นที่จะต้องเตรียมการหลายอย่างทั้งด้านปทัสถานและค่านิยม
ส่วนที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงจะต้องค�ำนึงถึงค่านิยม ถ้าค่านิยมไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดและไม่ยั่งยืน
ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 : การน�ำเอาค่านิยมประชาธิปไตยซึ่งเป็นค่านิยมตะวันตกมาใช้กับสังคมไทย
ที่มา : ดัดแปลงจาก จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 52.
จากภาพที่ 6 เป็นการเปรียบเทียบเพื่อชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเมื่อปี 2475 เป็นการ
น�ำเอาค่านิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในสังคมไทยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยม ต้นไม้ต้นที่หนึ่งแทนต้นไม้
ตะวันตกที่เป็นค่านิยมประชาธิปไตยสืบทอดต่อเนื่องมาหลายพันปี ต้นไม้ต้นที่สองแทนต้นไม้ไทยที่เป็นค่านิยมไทยสืบทอด
ต่อเนื่องมาประมาณ 800 ปี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (การ
ใช้อ�ำนาจปกครองจากบนลงล่าง) มาเป็นแบบประชาธิปไตย (การใช้อ�ำนาจปกครองจากล่างขึน้ บน) เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รุนแรง เปรียบได้กับการตัดล�ำต้นของต้นไม้ไทยทิ้งไปแล้วน�ำเอาล�ำต้นของต้นไม้ประชาธิปไตยตะวันตกมาเสียบต่อเป็นต้นไม้
ต้นที่สาม ท�ำให้เกิดช่องว่างเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมให้เป็นค่านิยมประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงจึงไม่เกิด แม้นับ
ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 85 ปีแล้วก็ตาม
ส่วนที่สาม เป็นข้อเสนอในการด�ำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้สมบูรณ์ โดยจะ
ต้องท�ำสามอย่างพร้อมกันต่อเนื่องไป เปรียบกับการจัดการต้นไม้สามต้น คือต้นไม้ไทยเดิม ต้นไม้ไทยพัฒนา และต้นไม้ไทย
ใหม่ ดังแสดงในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของแบบจ�ำลองต้นไม้สามต้น
ที่มา : ดัดแปลงจาก จ�ำเนียร จวงตระกูล, 2553ข, น. 56.
จากภาพที่ 7 อธิบายได้ว่า ต้นไม้ต้นที่หนึ่ง ต้องค้นหาสิ่งที่ดีท่ีมีอยู่คือค่านิยมไทยที่ส่งเสริมประชาธิปไตยมาใช้เพื่อ
ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เรียกว่าเป็นการพัฒนาเอกลักษณ์ไทย (Identity Identification and Development : I&D) ในขณะ
เดียวกันต้นไม้ตน้ ทีส่ อง ก็ตอ้ งพยายามปรับค่านิยมประชาธิปไตยให้เข้ากับค่านิยมไทย เป็นการคัดลอกแล้วน�ำมาพัฒนาต่อยอด
(Copy and Development : C&D) และต้นไม้ต้นที่สาม เป็นการสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นมาเป็นค่านิยมประชาธิปไตยของไทย
(Research and Development : R&D) แบบจ�ำลองนี้มีข้อเสนอสามส่วนคือ จะต้องจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ครบวงจร เน้น
การเปลี่ยนแปลงค่านิยม และเสนอแนะให้ด�ำเนินการต่อเนื่องให้การเปลี่ยนแปลงเกิดผลอย่างสมบูรณ์ จึงสามารถน�ำมาเป็น
แนวทางในการพิจารณาด�ำเนินการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยได้
แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมย่อมเกี่ยวข้องกับคน หากคนไม่เปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงย่อมไม่เกิดขึ้น การจัดการการ
เปลี่ยนแปลงจึงต้องท�ำให้คนมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมและลดหรือขจัดการต่อต้าน
การเปลี่ยนแปลง ในที่นี้จะน�ำเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสองแนวคิดดังต่อไปนี้
แนวคิดบัวสี่เหล่าตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมานานกว่า 2,500 ปีแล้วว่า คนสามารถแบ่งออก
ได้เป็นสี่กลุ่ม (บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017) ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 : บัวสี่เหล่า
ที่มา : ดัดแปลงจาก บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017.
จากภาพที่ 8 จะเห็นภาพดอกบัวสี่กลุ่มที่ใช้แทนการแบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มเปรียบเสมือนบัวสี่เหล่า (บัวสี่เหล่า, https://
phatpark.wordpress.com : retrieved 22 October 2017) กล่าวคือ (1) บัวพ้นน�ำ้ เปรียบได้กบั คนทีม่ คี วามเฉลียวฉลาด สามารถ
เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้โดยง่าย มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (2) บัว
เสมอน�้ำ เปรียบได้กับคนที่มีสติปัญญาปานกลาง ต้องการข้อมูลและค�ำอธิบายเพิ่มเติมจ�ำนวนหนึ่งจึงสามารถเรียนรู้ได้ เมื่อได้
เรียนรูแ้ ล้วก็จะกลายเป็นบัวพ้นน�ำ้ ต่อไป (3) บัวในน�ำ้ เปรียบเสมือนคนทีไ่ ม่มสี ติปญั ญาและไม่เฉลียวฉลาดเหมือนคนกลุม่ ทีห่ นึง่
และสอง แต่ถา้ ได้รบั ข้อมูล ค�ำอธิบายความช่วยเหลือต่างๆ ก็สามารถทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ แต่อาจต้องใช้เวลาและความช่วยเหลือมาก
แต่ก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้ได้เช่นกัน (4) บัวใต้น�้ำ เปรียบเสมือนคนโง่และไม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้หรือปรับตัว ไม่เป็นตัวของ
ตัวเอง และอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคนอื่นๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่านั้น แนวคิดนี้แม้ว่า
จะมีอายุยาวนานกว่า 2,500 ปีแล้ว แต่กย็ งั สามารถน�ำมาใช้กบั การจัดการการเปลีย่ นแปลงได้ กล่าวคือจัดให้มกี ารประเมินความ
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และเข้าถึงกลุ่มที่หนึ่งก่อน เพื่อท�ำความเข้าใจและน�ำมาช่วยเป็นสื่อ
น�ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และตามด้วยกลุ่มที่ 2 เพื่อเพิ่มกลุ่มที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นและ
อาจต้องใช้เวลากับกลุ่มที่ 3 มากขึ้น ส่วนกลุ่มที่ 4 นั้นให้ข้อมูลและค�ำชี้แจงท�ำความเข้าใจตามกระบวนการและตามควรแก่
กรณี หากมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงก็ด�ำเนินการจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามควรแก่กรณี
ทฤษฎีการกระจายนวัตกรรม ทฤษฎีนี้ Roger ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปี 1962 (Rogers, 1983) ระบุว่าโดยทั่วไปแล้วในสังคม
จะประกอบด้วยคน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ นักนวัตกรรม มีประมาณร้อยละ 2.5 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่ยอมรับโดยเร็ว มีประมาณ
ร้อยละ 13.5 กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มที่ยอมรับเร็วกลุ่มใหญ่ มีประมาณร้อยละ 34 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ยอมรับทีหลังมีประมาณร้อยละ 34
เช่นกัน และกลุ่มที่ 5 กลุ่มล้าหลังมีประมาณร้อยละ 16 ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 : ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนห้ากลุ่ม
ที่มา : Rogers, 1983, pp.247.
ทฤษฎีนมี้ สี ว่ นคล้ายคลึงกับทฤษฎีบวั สีเ่ หล่าของพระพุทธเจ้าซึง่ สามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิรปู ค่านิยมของสังคมไทย
ไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยได้
แนวคิดเกี่ยวกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งมองในทางตรงกันข้ามกับความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ
ถ้าหากคนที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดขึ้น
หรือไม่รนุ แรง แต่โดยธรรมชาติแล้วความพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงของคนจะต่างกันดังทีไ่ ด้ศกึ ษามาแล้วข้างต้นนัน้ ในการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง นอกจากจะต้องสร้างความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของคนแล้วยังจ�ำเป็นต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ควบคู่ไปด้วย
สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุหลายประการ Armstrong (2010)
เสนอว่า (1) การช็อกจากการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่อาจมีผลทางลบ (2) ความกลัวทางด้านเศรษฐกิจ (3) ความ
ไม่สะดวกสบาย (4) ความไม่แน่นอน ก่อให้เกิดความวิตกกังวล (5) ความกลัวด้านสัญลักษณ์ (6) คุกคามความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล (7) คุกคามต่อสถานภาพและทักษะ (8) ความกลัวในด้านความสามารถ ในขณะที่ Kreitner (2007) เห็นว่าสาเหตุ
ของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย (1) เกิดความประหลาดใจ (2) ความเฉื่อยชา (3) ความเข้าใจผิดหรือความไม่รู้
หรือขาดข้อมูล (4) คุกคามสภาพการจ้างงาน
การจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การที่จะสามารถจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ดีน้ันจะต้องวิเคราะห์
หาสาเหตุของการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงแล้วใช้วธิ กี ารทีเ่ หมาะสมในการจัดการต่อต้านการเปลีย่ นแปลงในแต่ละกรณี วิธกี าร
เอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย (1) การให้การศึกษาและการสื่อสาร (2) การให้มีส่วนร่วม
และเข้ามาเกี่ยวข้อง (3) การอ�ำนวยความสะดวกและสนับสนุน (4) การเจรจาและท�ำข้อตกลง (5) การปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมและการน�ำมาเป็นพวก (6) การบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม (Kreitner, 2007)
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กล่าวโดยสรุป การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมีหลายสาเหตุ ดังนั้น ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงจึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึง
ประเด็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางป้องกันและแก้ไขและจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการ
สร้างความพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปด้วย
กรณีศกึ ษาการเลิกทาสและการเปลีย่ นแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
จ�ำเนียร จวงตระกูล (Joungtrakul, 2016) ได้ศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาธิปไตยของประเทศไทยคือกรณีการเลิกทาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 2417
และมาสิน้ สุดในปี 2448 ซึง่ ใช้เวลา 31 ปี กับกรณีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พบว่า การด�ำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบตรงกันข้ามที่ส�ำคัญสรุปได้
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบการเลิกทาสและการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย

ที่มา : Joungtrakul, 2016, pp.34-52.
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ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมเป็นแบบจ�ำลองกระบวนการเพื่อการปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยสู่สังคม
ประชาธิปไตย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นผูเ้ ขียนได้นำ� มาสังเคราะห์เป็นแบบจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปฏิรปู ค่านิยมของสังคม
ไทยโดยใช้ชื่อว่า “แบบจ�ำลองแววเรี่ยม : VAVRIEM Model” ดังแสดงในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 : แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทย-แบบจ�ำลองแววเรี่ยม : VAVRIEM Model
จากภาพที่ 10 จะเห็นว่า แบบจ�ำลองการเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีกระบวนการ
7 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนของสังคมไทย (Create Share Vision : V) (2) การ
สร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (Awareness of Share Vision : A) (3) การระบุค่านิยมร่วม
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย (Create Share Values : V) (4) การสร้างความพร้อมและการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมร่วมของสังคมไทย (Create Readiness and Acceptance : R) (5) การน�ำค่านิยมร่วมของ
สังคมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติ (Implementation of Share Values : I) (6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
(Evaluation of Implementation Process : E) (7) การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Monitoring and
Take Corrective Actions : M) โดยในที่นี้จะตั้งชื่อแบบจ�ำลองนี้ตามชื่อย่อภาษาอังกฤษของแต่ละขั้นตอนคือ VAVRIEM และ
ในล�ำดับต่อไปจะได้น�ำเสนอแนวทางการน�ำแบบจ�ำลอง “แววเรี่ยม : VAVRIEM Model” นี้ไปใช้ปฏิบัติต่อไป
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แนวทางการน�ำแบบจ�ำลองการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปฏิรปู
ค่านิยมของสังคมไทยสู่การปฏิบัติ
จากที่ได้สังเคราะห์วรรณกรรมและสร้างแบบจ�ำลอง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยข้างต้นคือ
แบบจ�ำลอง “แววเรี่ยม : VAVRIEM Model” ซึ่งมีทั้งหมด
7 ขัน้ ตอน แล้วในล�ำดับต่อไปจะได้นำ� เสนอการน�ำแบบจ�ำลองนี้
ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ปฏิบัติต่อไปโดยจะได้อธิบาย
ในแต่ละขัน้ ตอนและเปรียบเทียบกับกรณีการเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยพอสังเขปตามล�ำดับดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การก�ำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ของสังคมไทย
การก�ำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยมประชาธิปไตยนั้นจะส่งผลให้เกิด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมอันจะเป็นการสร้างพลังร่วมให้
ความคิดความเห็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะช่วยให้เกิด
การก�ำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะน�ำมาใช้ใน
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดผลส�ำเร็จต่อไป
การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2475 นั้นมีวิสัยทัศน์ที่ประกาศไว้ในประกาศ
ของคณะราษฎร์ (สถาบันพระปกเกล้า, https://wiki.kpi.
ac.th : retrieved 22 October 2017) แต่การสื่อสารและการ
ด�ำเนินการให้เกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมของประชาชนไม่สามารถ
กระท�ำได้ด้วยประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งการต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ในเวลาต่อมา การปรับแต่ง
และการสื่อสารวิสัยทัศน์ประชาธิปไตยมิได้ด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งและทัว่ ถึง จึงขาดความชัดเจนและไม่เกิดเป็นวิสยั ทัศน์
ร่วมของประชาชนทีจ่ ะเป็นเป้าหมายร่วมอันจะน�ำไปสูค่ า่ นิยม
ประชาธิปไตย ดังนั้น ในขั้นตอนที่หนึ่งนี้จึงจ�ำเป็นต้องระบุ
วิสยั ทัศน์ประชาธิปไตยของไทยให้ชดั เจนอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ เป็น
ฐานในการน�ำไปสู่การก�ำหนดค่านิยมร่วมประชาธิปไตยของ
ประชาชนไทยต่อไป (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul, 2009, 2016 ;
J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012)
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ขั้นตอนที่ 2 : การสร้างความตระหนักรับรู้ในวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของสังคมไทย
การสร้างความตระหนักรับรู้จะช่วยให้คนที่อยู่ใน
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงมีความเข้าใจถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความเข้าใจ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้การศึกษา การสื่อสารด้วย
วิธีการต่างๆ ท�ำให้เกิดความปรารถนาที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ทีจ่ ะผลักดันให้การเปลีย่ นแปลงบรรลุผล การเปลีย่ นแปลงการ
ปกครองของไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้นยังไม่บังเกิด
ผลสมบูรณ์เนื่องจากการรับรู้และความเข้าใจของประชาชน
ยังไม่ลึกซึ้งและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าซึ่งเป็นคน
ส่วนใหญ่และเป็นผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ
จึงจ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้เกิด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมของประชาชน อันจะน�ำไปสู่การ
มีค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันของประชาชนไทยและสังคม
ไทย (Hiatt, 2006 ; What is the ADKAR Model, https://
www.prosci.com/adkar/adkar-model: retrieved 22
October 2017)
ขั้นตอนที่ 3 : การระบุค่านิยมร่วมที่ส่งเสริมและสนับสนุน
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของสังคมไทย
การระบุ ค ่ า นิ ย มร่ ว มที่ ส ่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
วิสัยทัศน์ประชาธิปไตยนั้นเป็นสิ่งจ�ำเป็น การเปลี่ยนแปลง
การปกครองของประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นั้น
เป็นการเปลีย่ นแปลงขนาดใหญ่และเป็นการเปลีย่ นแปลงอย่าง
รุนแรงและเฉียบพลัน (Nadler & Tushman, 1989) เนื่องจาก
จ�ำเป็นต้องปกปิดแผนการต่างๆ ไว้เป็นความลับ การรับรู้
ของประชาชนผู้ที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจึงไม่มี
เพราะถูกจ�ำกัดอยู่ในกลุ่มผู้วางแผนการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็เผชิญกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
และปัญหาต่างๆ จ�ำนวนมาก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ค่านิยมประชาธิปไตยจึงขาดหายไป อันเป็นการด�ำเนินการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ครบวงจร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงได้ด�ำเนินการไปแล้วเป็นเวลากว่า 85 ปี แต่การ
เปลี่ยนแปลงยังไม่บรรลุเป้าหมายจึงจ�ำเป็นต้องสร้างค่านิยม
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น ซึ่ง Kotter ( 2002, 2007, 2012) ให้
ความส�ำคัญกับการสร้างค่านิยมภายหลังการเปลี่ยนแปลง
มากเพื่อให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมและความยั่งยืน
การระบุ ค ่ า นิ ย มประชาธิ ป ไตยต้ อ งอาศั ย การวิ จั ย หลาย
รูปแบบ (Creswell, 2014) เพื่อค้นหาค่านิยมไทยที่ส่งเสริม
สนับสนุนประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ค้นหาค่านิยมไทยที่
ต่อต้านหรือไม่สง่ เสริมสนับสนุนประชาธิปไตยและด�ำเนินการ
ท�ำลายให้สิ้นไป อีกทั้งยังจะต้องค้นหาค่านิยมใหม่ที่ส่งเสริม
สนับสนุนประชาธิปไตยที่ยังไม่มีในสังคมไทยแล้วสร้างสรรค์
ให้เกิดขึ้นและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป (Hiatt, 2006;
Joungtrakul, 2009; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012)
ขั้นตอนที่ 4 : การสร้างความพร้อมและการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมร่วมของสังคมไทย
การสร้างความพร้อมและการยอมรับการเปลีย่ นแปลง
การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของคนที่อยู่ในกระบวนการการเปลี่ยนแปลงยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ ถ้าคนไม่ยอมรับก็อาจเกิดการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูปค่านิยมไทยไปสู่ค่านิยม
ประชาธิปไตยจึงจ�ำเป็นต้องสร้างความพร้อมและยอมรับที่
จะเปลีย่ นแปลงและมีการจัดการการต่อต้านการเปลีย่ นแปลง
ด้วยวิธกี ารต่างๆ เช่น การให้การศึกษา การให้มสี ว่ นร่วม การ
แลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจอาศัยแนวคิดบัวสี่เหล่า
ของพระพุทธเจ้า (บัวสี่เหล่า, https://phatpark.wordpress.
com: retrieved 22 October 2017) และทฤษฎีการกระจาย
นวัตกรรมของ Rogers (1983) รวมทั้งแนวคิดการจัดการการ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ Armstrong (2010) และการ
เอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของ Kreitner (2007)
ประกอบกันเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5 : การน�ำค่านิยมร่วมของสังคมไทยที่ได้คัดสรร
แล้วสู่การปฏิบัติ
การน�ำค่านิยมไทยที่ได้คัดสรรแล้วสู่การปฏิบัติจริง
ขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญยิ่ง จ�ำเป็นต้องมีการวางแผน มีการ
ก�ำหนดยุทธศาสตร์ และด�ำเนินการให้ครบถ้วนกระบวนการ
และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มรากหญ้า
ในสังคม วิธกี ารหรือกลยุทธ์ทจี่ ะใช้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
กลุม่ ขึน้ อยูก่ บั ความพร้อมและบริบท ประการส�ำคัญคือความ
ทั่วถึง ทันการณ์ และต่อเนื่อง (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul,
2009 ; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Kreitner, 2007 ; Lewin,
2000 orig. 1951 ; Nadler & Tushman, 1989 ; Rogers, 1983)
ขั้นตอนที่ 6 : การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เป็นการท�ำให้
แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะบังเกิดผล การติดตามและ
ประเมินผลต้องกระท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ พบความส�ำเร็จก็นำ�
มาเผยแพร่และขยายผล มีการให้รางวัลแก่ความส�ำเร็จเพื่อ
เป็นแรงจูงใจให้สร้างความส�ำเร็จมากขึ้นและเป็นตัวอย่างแก่
คนกลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันหากพบปัญหาก็ด�ำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงอย่างทันท่วงที ประการส�ำคัญยิ่งก็คือจะต้องกระท�ำ
อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ตามเวลาที่ก�ำหนดไว้ เช่น รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายครึง่ ปี และรายปี โดย
จะต้องมีการบันทึกและสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึงและทันกาล (Hiatt, 2006 ; Joungtrakul, 2009 ; J. P.
Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Lewin, 2000 orig. 1951)
ขั้นตอนที่ 7 : การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมของขั้นตอนนี้จะสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน
ของการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นธรรมชาติของการ
จั ด การการเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาหรื อ
ข้อขัดข้องต่างๆ ซึง่ จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำ� เร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และท�ำให้การเปลี่ยนแปลงสามารถเดินหน้า
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บรรลุผลตามเป้าหมายได้และมีความยั่งยืน การด�ำเนินการ
ในขั้นตอนนี้จึงต้องอาศัยแนวคิดหลายแนวคิดผสมผสาน
กันไปตามบริบทต่างๆ (Armstrong, 2010 ; Hiatt, 2006 ;
Joungtrakul, 2009 ; J. P. Kotter, 2002, 2007, 2012 ; Kreitner,
2007 ; Lewin, 2000 orig. 1951 ; Nadler & Tushman, 1989 ;
Rogers, 1983) การท�ำให้การเปลี่ยนแปลงค่านิยมมีความ
ยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วจะต้องท�ำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามที่
ต้องการนั้นมีการประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ต้องการ
ก็คือต้องท�ำให้ค่านิยมที่ช่วยผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้วสิ ยั ทัศน์และเป้าหมายทีพ่ งึ ประสงค์ของสังคมไทยบรรลุผล
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ จะต้ อ งก� ำ หนดให้ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ เป็ น
ข้อผูกมัดของสังคมไทยที่จะต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ผูกมัดประชาชนทุกภาคส่วน ผูกมัดผู้น�ำ ผูกมัดนักการเมือง
นอกจากนี้ อาจจ�ำเป็นต้องออกกฎหมายมาบังคับว่าไม่ว่า
ใครหรือพรรคการเมืองใดจะมาเป็นรัฐบาล ก็จะต้องท�ำและ
ด�ำเนินการต่อไป ห้ามยกเลิกหรือเลื่อนการปฏิบัติออกไปเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นต้น
สรุปและเสนอแนะ
การเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย มเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและมีความยั่งยืน ประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นเวลากว่า 85 ปีแล้ว แต่
ประชาธิปไตยก็ยังไม่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโดยการปฏิ รู ป ค่ า นิ ย มให้ เ กิ ด
ค่านิยมประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลง
เป็นประชาธิ ปไตยจึ งจะเกิดขึ้น และมีความต่อ เนื่อ งและ
ยั่งยืน การปฏิรูปค่านิยมของสังคมไทยเพื่อให้ได้ค่านิยม
ที่สอดคล้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขอย่างยั่งยืนต่อไป เป็นเรื่องส�ำคัญซึ่งจะต้องท�ำ
อย่างครบวงจรและต่อเนื่อง ประเด็นส�ำคัญยิ่งก็คือ การน�ำ
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การมีสว่ นร่วมของประชาชน และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
การมีความเห็นพ้องต้องกัน และการน�ำสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้การปฏิรูป
สังคมไทยบังเกิดเป็นผลส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ของสังคมไทยตามที่วาดหวังไว้ได้ซึ่งก็คือ ประเทศไทยมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป
ทัง้ นี้ ในบทความนีไ้ ด้นำ� เสนอแบบจ�ำลองแววเรีย่ ม : VAVRIEM
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากแบบจ�ำลองนีส้ ร้างขึน้ จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมจ�ำนวนหนึ่งจึง
อาจจะไม่สามารถน�ำไปใช้แบบสามัญการ (Generalization)
ได้ จึงสมควรท�ำการวิจัยเพื่อทดสอบแบบจ�ำลองนี้ การวิจัย
อาจใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Research)
(Creswell, 2014 ; Creswell & Plano Clark, 2007) คือ ท�ำทั้ง
การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณตามยุทธศาสตร์
การวิจัยแบบผสมแบบใดแบบหนึ่ง เช่น การท�ำวิจัยทั้งสอง
อย่างควบคู่กันไปเพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัย (Concurrent
Triangulation) หรือท�ำการวิจัยแบบหนึ่งก่อนแล้วตามด้วย
อีกแบบหนึ่ง เช่น ท�ำการวิจัยเชิงปริมาณก่อนแล้วท�ำการวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Sequential
Explanatory) หรือท�ำการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนแล้วท�ำการ
วิจัยเชิงปริมาณตามมาเพื่อส�ำรวจทดสอบหรือยืนยันผลการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Sequential Exploratory) (Creswell, 2014 ;
Creswell & Plano Clark, 2007) เป็นต้น อีกประการหนึ่ง
แบบจ�ำลองนี้สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและแบบ
จ�ำลองการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ในองค์การเป็นส่วนใหญ่ การน�ำ
มาใช้ในการจัดการการเปลีย่ นแปลงในสังคมอาจเป็นข้อจ�ำกัด
หนึ่งในทางปฏิบัติได้ ในการน�ำไปใช้จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณา
ประเด็นนี้ประกอบด้วย
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความ
ลงตีพิมพ์ในวารสาร HR Intelligence
บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา
ลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง
นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Editorial Policy)
วารสาร HR intelligence ประสงค์รับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มี
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางส�ำหรับเผยแพร่ผลงานและบทความ
ทางวิชาการ ดังนั้น บทความที่จะได้รับลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ลงตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร และจะต้องเป็นบทความทีแ่ สดงให้เห็นถึงคุณภาพทางด้านวิชาการหรือประสบการณ์ของนักบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง
ขอบเขตของวารสาร HR intelligence จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “คน” ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาชุมชน ชุมชน ตลอดจนองค์ความรูท้ เี่ สริมสร้าง
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ สร้างทักษะ สร้างปัญญาให้กบั “คน” ในสังคมไทย เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม
ที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถด�ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข วารสารเปิดรับบทความ
ทั้งในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ อาทิ สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคมและ
แรงงาน ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ตลอดจนสหสาขาวิชา
ที่บูรณาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์เข้ากับสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ “คน”
ข้อก�ำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)
ผูท้ ปี่ ระสงค์จะส่งบทความจะต้องเขียนชือ่ -สกุล และสถานทีท่ ำ� งานหรือสถานศึกษา รวมทัง้ ข้อมูลทีต่ ดิ ต่อไว้ในส่วนทีแ่ ยก
ออกจากบทความ ผูส้ ง่ บทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการตีพมิ พ์ตน้ ฉบับ เช่น ตัวสะกด วรรคตอน และความเหมาะสม
ความสละสลวยของการใช้ภาษา รวมทั้งควรก�ำหนดประเภทของบทความให้ชัดเจนว่าเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
องค์ประกอบของบทความทั้ง 2 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) บทความวิชาการ หัวข้อและเนือ้ หาต้องเป็นการเสนอแนวคิดหรือการวิเคราะห์ รวมถึงเสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ต้องชี้ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการน�ำเสนอให้ชัดเจนและมีล�ำดับเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน โดย
เป็นไปตามหลักวิชาการหรือตามประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้เขียน เพื่อเป็นแนวทางในการน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์และองค์การที่น�ำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ บทความที่จะส่งต้องมีความยาว 12-20 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย
ฟอนท์ Cordia New ขนาด 15 พอยท์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความยาวไม่เกิน 280 ค�ำ โดยเรียบเรียง
ตามล�ำดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ส่วนน�ำ บอกถึงที่มา หลักการ และเหตุผลของบทความที่เขียน
2. เนื้อหา เนื้อหาเป็นส่วนของเรื่องราวที่น�ำเสนอ ต้องสอดแทรกแนวคิด ทัศนคติ และแสดงความคิดเห็นในแง่มุม
ต่างๆ และที่ส�ำคัญต้องยกแหล่งอ้างอิงมาประกอบ
3. ส่วนสรุป เป็นส่วนที่ขมวดประเด็นทั้งหมดด้วยถ้อยค�ำที่สั้น ง่าย ได้ใจความ กระตุ้นให้ผู้อ่านได้คิดตาม
2) บทความวิจัย ต้องเสนอการวิจัยและผลที่ได้รับอย่างเป็นระบบ สรุปผลการวิจัยที่จะน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้
บทความที่จะส่งต้องมีความยาว 12-20 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยฟอนท์ Cordia New ขนาด 15 พอยท์ พร้อมบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความยาวไม่ควรเกิน 280 ค�ำ บทความต้องเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย โดยเรียบเรียง
ตามล�ำดับหัวข้อดังต่อไปนี้
1. บทน�ำ ประกอบด้วยความส�ำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย พร้อมทั้งเสนอภาพรวมของบทความ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. วิธกี ารวิจยั เช่น วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ประชากรกลุม่ ตัวอย่าง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
3. ผลการศึกษา การอภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
หลักเกณฑ์การอ้างอิงเอกสาร
ในกรณีที่ผู้ส่งบทความต้องการอ้างอิงเอกสารภาษาไทยในเนื้อเรื่อง ควรใช้ชื่อตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในเอกสาร เช่น (อเนก,
2554) หรือ อเนก (2554) การอ้างอิงในกรณีที่ผู้แต่ง 2 คน เช่น วิทยาและมานะ (2523) หรือ (วิทยาและมานะ, 2535) ส่วนการ
อ้างอิงในกรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป เช่น (วิทยาและคณะ, 2554) หรือ วิทยาและคณะ (2554) แล้วแต่โครงสร้างประโยค
ส�ำหรับบทความที่ต้องการอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่อง ควรใช้ช่ือตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ในเอกสาร เช่น
(Voss, 2010) หรือ Voss (2010) การอ้างอิงในกรณีที่ผู้แต่ง 2 คน เช่น Sharwa and Jandalk (1978) หรือ (Sharwa and
Jandalk 1978) ส่วนการอ้างอิงในกรณีที่ผู้แต่งมากกว่า 3 คนขึ้นไป เช่น (Paul et al., 1999) หรือ Paul et al. (1999) แล้วแต่
โครงสร้างประโยค
หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมหรืออ้างอิงเอกสารท้ายเรื่อง
ผู้ส่งบทความต้องเรียงล�ำดับเอกสารภาษาไทยอยู่ในส่วนแรกและเอกสารภาษาต่างประเทศอยู่ในส่วนที่สอง โดยเรียง
ชื่อผู้แต่งตามอักษรแต่ละภาษา โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA (American Psychological Association)
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ (Review Process)
บทความที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เกี่ยวข้องโดยจะมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบเมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยสมบูรณ์
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวข้อและเนื้อหาของบทความถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
วารสาร รวมถึงกองบรรณาธิการจะตรวจสอบถึงประโยชน์ทั้งทางด้านทฤษฎีและแนวทางการน�ำไปใช้ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
3. ในกรณีทกี่ องบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรให้ดำ� เนินการส่งบทความเพือ่ ท�ำการกลัน่ กรองต่อไป บรรณาธิการจะส่งให้
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมจะตีพมิ พ์หรือไม่ โดยในกระบวนการ
พิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double-Blind Process)
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรง
คุณวุฒวิ า่ บทความนัน้ ๆ ควรจะลงตีพมิ พ์ในวารสารหรือควรทีจ่ ะส่งให้กบั ผูส้ ง่ บทความน�ำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครัง้ หนึง่
หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์
การส่งบทความ (Paper Submission)
ผูท้ ปี่ ระสงค์จะส่งบทความกับวารสาร HR intelligence กรุณาส่งต้นฉบับบทความในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word โดย
บทความภาษาไทย พิมพ์ด้วยฟอนท์ Cordia New ขนาด 15 พอยท์
บทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยฟอนท์ Cordia New ขนาด 15 พอยท์
และส่งบทความออนไลน์ที่ http://www.journalhri.com
หรือสามารถส่งในรูปของเอกสารทางไปรษณีย์พร้อมไฟล์มาได้ที่
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