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Abstract
The purposes of this research are to compare the application of the sufficiency economy philosophy

to organizations, Emotional Quotient (EQ) and Adversity Quotient (AQ) between personnel who work in

sufficiency economy organizations and organizations which are managed by other philosophies. Furthermore,

this research will also study how factors such as EQ and AQ relate to the application of the sufficiency

economy philosophy to organizations. The samples used are 210 personnel who work in sufficiency economy

organizations and 198 personnel who work in organizations which are managed by other philosophies.  The

questionnaires consisted of 4 parts which are Demographic information, Assessment of sufficiency economy

philosophy applications, Measurement of Emotional Quotient and Measurement of Adversity Quotient

(Reliabilities of these measurements in part 2, 3 and 4 are .813, .858 and .897, respectively).  Statistical

analysis methods used in this study include frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard

deviation, t-test analysis and Pearson's product moment correlation. The results of statistical analysis are as

follows:

1. Personnel who work in the sufficiency economy philosophy organizations apply the concept at

individual and organizational levels more than personnel who work in non- sufficiency economy organizations.

2. Personnel who work in the sufficiency economy philosophy organizations apply the sufficiency

economy philosophy to immunity factors and overall sufficiency economy factors more than personnel who

work in non- sufficiency economy organizations. However, there were not significant differences between the

two groups in the abstinence factor and rational factor.

3. Personnel who work in the sufficiency economy philosophy organizations had higher level of Emotional

Quotient in Self-Awareness, Self-Regulation, Self-Motivation, Social Skills and overall EQ dimensions than

personnel who work in other organizations. On the other hand, there were not significant differences between

the two groups in Empathy dimension.

4. Personnel who work in the sufficiency economy philosophy organizations had higher level of Adversity
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Quotient in Reach, Endurance and overall AQ dimensions than personnel who work in other organizations. On

the other hand, there were not significant differences between the two groups in Control and Origin and

Ownership dimensions.

5. There were positive relationships between overall sufficiency economy concept and overall EQ and

AQ at .01 level of statistical significance (r = .556 and r = .551, respectively).

6. There were positive relationships between overall EQ and overall AQ (r = .610) at .01 level of

statistical significance.

บทคัดยอ
การศกึษานี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบและหาความสมัพนัธระหวางเชาวนอารมณ และเชาวนวริยิะ

ของบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ กลมุตวัอยาง เปน

กลมุบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการ จำนวน 210 คน และบคุลากรในองคกร

ทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ จำนวน 198 คน เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบดวย แบบสอบ

ถามวดัการประยกุตใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง แบบสอบถามวดัเชาวนอารมณ และแบบสอบถามวดัเชาวนวริยิะ

คาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถามเทากบั .813, .858 และ .897 ตามลำดบั  สถติทิีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ไดแก คาความ

ถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบคา t (t-test)

คาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเพยีรสนั ผลการวจิยัพบวา

1. บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการ มกีารประยกุตใชหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับบุคคลและระดับองคการ มากกวาบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหาร

จดัการ

2. บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ มีการประยุกตใชเศรษฐกิจ

พอเพยีงดานการมภีมูคิมุกนั และความพอเพยีงโดยรวมมากกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิาร

จดัการ แตไมพบความแตกตางของทัง้สองกลมุในปจจยัดานความพอประมาณและความมเีหตผุล

3. บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ มีเชาวนอารมณดานการ

ตระหนกัรใูนตนเอง การจดัระเบยีบอารมณของตนเอง การสรางแรงจงูใจใหตนเอง ทกัษะทางสงัคม และเชาวนอารมณ

โดยรวม สงูกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ แตไมพบความแตกตางของทัง้สองกลมุใน

เชาวนอารมณดานการรวมรับรูความรูสึกของผูอื่น

4. บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ มีเชาวนวิริยะดานผลกระทบ

ดานความอดทน และเชาวนวริยิะโดยรวม สงูกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ แตไม

พบความแตกตางของทั้งสองกลุมในเชาวนวิริยะดานการควบคุมและดานสาเหตุและความรับผิดชอบ

5. หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวมมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัเชาวนอารมณโดยรวม และเชาวนวริยิะ

โดยรวม อยางมนียัสำคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 (r = .556 และ r = .551 ตามลำดบั)

 6.  เชาวนอารมณโดยรวมมคีวามสมัพนัธทางบวกกบัเชาวนวริยิะโดยรวม (r = .610) อยางมนียัสำคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .01
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คำนำ
ทามกลางกระแสของโลกาภิวัตนและการเปลี่ยน

แปลงอยางรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม

รวมไปถงึความกาวหนาของวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

สงผลใหการดำเนินธุรกิจตองปรับตัวใหทันเพื่อความอยู

รอด มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความได

เปรยีบทางการแขงขนั

แตแนวคดิหนึง่ซึง่เกดิขึน้มาทามกลางความเจรญิ

ของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและความเจริญทางดานวัตถุ

คอื แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่เปนปรชัญาทีพ่ระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลปจจุบัน ทรงมีพระราช

ดำรสัชีแ้นะแนวทางการดำเนนิชวีติแกพสกนกิรชาวไทย

มาโดยตลอดตัง้แตกอนวกิฤตกิารณทางเศรษฐกจิ  และ

เมือ่ภายหลงัวกิฤตกิารณทางเศรษฐกจิไดทรงเนนย้ำเพือ่

เปนแนวทางในการแกไขวกิฤตขิองชาต ิ เพือ่ใหประเทศ

สามารถดำรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส

โลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงตางๆ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (สุเมธ, 2542)

พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีพระราช

กระแสรบัสัง่วา "เศรษฐกจิพอเพยีง เปนปรชัญาชีถ้งึแนว

ทางการดำรงอยแูละปฏบิตัตินของประชาชนในทกุระดบั

ตัง้แตระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน จนถงึระดบัรฐั  ทัง้ใน

การพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ใหกาวทนั

ตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความ

พอประมาณ ความมเีหตผุล รวมถงึความจำเปนทีจ่ะตอง

มรีะบบภมูคิมุกนัในตวัทีด่พีอสมควร  ตอผลกระทบใดๆ

อนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน ทัง้นี้

จะตองอาศยัความรอบร ูความรอบคอบ  และความระมดั

ระวังอยางยิ่งในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวาง

แผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกัน

จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะ

เจาหนาทีข่องรฐั นกัทฤษฎ ี และนกัธรุกจิในทกุระดบั  ให

มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต  และใหมีความ

รอบรทูีเ่หมาะสม  ดำเนนิชวีติดวยความอดทน  ความ

เพยีร มสีตปิญญา และความรอบคอบ เพือ่ใหสมดลุ และ

พรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ

กวางขวางทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม  และ

วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด"ี

อยางไรกต็าม แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงเปนแนว

คดิใหม การทีจ่ะนำแนวคดินีไ้ปใชในการบรหิารจดัการให

ประสบความสำเร็จไดนั้น สวนที่สำคัญคือผูบริหารและ

บคุลากรในองคกรจะตองมกีารปรบัตวัในการทีจ่ะยอมรบั

สิ่งใหม และมีการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให

บคุลากรในองคกรมคีวามเขาใจทีต่รงกนั ทัง้ผบูรหิารและ

บุคลากรในองคกรจึงควรมีความสามารถในการบริหาร

จดัการอารมณ และความรสูกึภายในของตนเอง เพือ่ให

การตดิตอสือ่สารระหวางตนเองกบัผอูืน่เกดิผลสำเรจ็ การ

มเีชาวนอารมณ (EQ) จะทำใหรจูกัอารมณของตนเองและ

ผอูืน่ เขาใจสาเหตแุละความเปนไปของอารมณ ความรสูกึ

ความคดิ และการกระทำ มใีจกวางยอมรบัความรสูกึทัง้

เชงิบวกและลบ มกีารแสดงออกทางอารมณอยางเหมาะ

สม รวูาตนเองควรคดิ รสูกึหรอืกระทำอยางไร ตระหนกั

ถึงอิทธิพลของอารมณ และสุดทายสามารถใชอารมณ

ความรสูกึใหเปนประโยชน รบัรวูาตนเองเปนคนด ี   การ

ที่บุคลากรในองคกรมีเชาวนอารมณ จึงสงผลใหการสื่อ

สารในองคกรเกดิความสมัฤทธผิล และสามารถสรางการ

ยอมรับสิ่งใหม คือ แนวคิดในการบริหารจัดการโดยยึด

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงได

นอกจากนีแ้ลว การนำแนวคดิใหมไปใชในองคกร

จำตองอาศัยความเชื่อมั่น มีวิสัยทัศน ไมยอมแพตอ

อปุสรรค ลกุขึน้ตอสแูละพยายามมองหาโอกาสในวกิฤติ

นั้นจนประสบความสำเร็จไดในที่สุด (มติชนสุดสัปดาห,

2547) และทีส่ำคญั ยงัตองมคีวามอดทนตอผลลพัธทีย่งั

ไมสามารถคาดเดาจากการนำแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช บคุลากรในองคกรจงึควรมเีชาวนวริยิะ (AQ) เพือ่ที่

จะสามารถรบัมอืกบัอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ และรวมมอืกนัเพือ่

สรางประสทิธภิาพขององคกร

จากการศกึษาคนควาขอมลูทีเ่กีย่วของกบัเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาเปนระยะเวลาหนึง่ ทำใหไดรบัทราบขอมลูที่

นายินดียิ่งวา ในปจจุบันมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนจำนวนมากที่ไดนอมนำเอาพระราชดำรินี้ไปเปน

แนวทางในการดำเนินงานขององคกรของตน  โดยไดมี

การประกาศเปนนโยบายในการดำเนนิงาน  รวมทัง้สนบั

สนุนใหมีการดำเนินการตามนโยบายดังกลาวอยางตอ

เนื่อง ยังใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรมและนามธรรม

โดยรฐับาลของนายกรฐัมนตร ีพลเอก สรุยทุธ จลุลานนท
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ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และไดประกาศเปนนโยบายและวาระแหงชาติในการ

ขอความรวมมอืจากหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนใหเลง็

เหน็ถงึความสำคญัในการปฏบิตัตินตามแนวพระราชดำริ

ดงักลาว และดำเนนิการประชาสมัพนัธและสนบัสนนุให

ประชาชนชาวไทยไดรบัทราบขาวสารเกีย่วกบัเศรษฐกจิ

พอเพยีงอยางตอเนือ่ง  รวมทัง้แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดอญัเชญิ

"ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง" มาเปนแนวปฏบิตัใินการ

พฒันาแบบบรูณาการเปนองครวมทีม่ ี"คนเปนศนูยกลาง

การพฒันา" ตอเนือ่งจากแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่8 และฉบบั

ที ่9 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่เปนการกระตนุจติสำนกึของ

ประชาชนใหเห็นถึงความสำคัญและไดรับทราบขอมูล

ขาวสารและแนวทางปฏิบัติในการนำแนวพระราชดำรัส

ไปปรบัใชอยางเปนรปูธรรม อนัจะสงผลดตีอประเทศชาติ

และประชาชนอยางยั่งยืนตอไป

ดวยเหตผุลทีก่ลาวมาแลวขางตน ทำใหคณะผวูจิยั

เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจ

พอเพยีง" ซึง่เปนหลกัปรชัญาทีส่ามารถนำไปปรบัใชได

กบัทกุคน ทกุชวงเวลาของชวีติ ทกุสาขาอาชพี และรวม

ถงึการนำหลกัปรชัญาดงักลาวมาปรบัใชในองคกรตางๆ

เพื่อการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ คณะผูวิจัยจึงตองการที่จะศึกษาเปรียบ

เทียบและหาความสัมพันธระหวางการประยุกตใชหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เชาวนอารมณ และเชาวนวริยิะ

ของบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

และหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

วตัถปุระสงคของการวจิยั

1. เพื่ อศึกษาระดับการประยุกต ใชปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เชาวนอารมณ และเชาวนวริยิะ ของ

บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

หลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการประยุกตใชปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เชาวนอารมณ และเชาวนวริยิะ ของ

บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

หลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

3. เพือ่ศกึษาหาความสมัพนัธระหวางการประยกุต

ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชาวนอารมณ และเชาวน

วิริยะ

วิธีการศึกษา
ขอบเขตของการศกึษา

1. การศึกษาบทบาทของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในสังคมไทย เปนการศึกษาเฉพาะการนำหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใช และความคดิเหน็

เกี่ยวกับผลลัพธที่ไดจากการนำหลักปรัชญาดังกลาวไป

ประยุกตใชเทานั้น

2. การศึกษาการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง

เชาวนอารมณ และเชาวนวิริยะของบุคลากรในองคกรที่

ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอื่นใน

การบรหิารจดัการ เปนการศกึษาจากองคกรทีอ่ยใูนฐาน

ขอมูลของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมเพียงเทานั้น โดยผูวิจัยจะใชตัวแปรความ

พอเพียงระดับชุมชนและองคกรในการแบงกลุม

สมมติฐานของการวิจัย

1. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง เชาวน

อารมณ และเชาวนวิริยะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

องคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จดัการ จะมรีะดบัสงูกวาการประยกุตใชเศรษฐกจิพอเพยีง

เชาวนอารมณ และเชาวนวิริยะของบุคลากรในองคกรที่

ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

2. การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง มีความ

สมัพนัธในทางบวกกบัเชาวนอารมณ และเชาวนวริยิะ

คำจำกดัความทีใ่ชในการวจิยั

1. หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง หมายถงึ แนวคดิ

หรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ เนนการสรางความ

พอเพยีงขึน้กบัตนเองและองคการ โดยเศรษฐกจิพอเพยีง

จะประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความ

พอประมาณ ความมเีหตผุล และการมภีมูคิมุกนั โดยมี

เงือ่นไขในการตดัสนิใจและการดำเนนิกจิกรรมตางๆ ให

อยใูนระดบัความพอเพยีง ซึง่จะตองอาศยัทัง้ความรแูละ

คุณธรรมเปนพื้นฐาน

1.1 ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอด ีไม

นอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับ

พอประมาณ

1.2 ความมเีหตผุล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีย่ว

กับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
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เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอด

จนคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการกระทำนั้นๆ อยาง

รอบคอบ

1.3 การมภีมูคิมุกนั หมายถงึ การเตรยีมตวัให

พรอมรับผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่

จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ

ตางๆ ทีค่าดวาจะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกลและไกล

เงือ่นไขความร ูประกอบดวย ความรอบรเูกีย่ว

กับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ

รอบคอบที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยง

กนั เพือ่ประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขัน้

ตอนการปฏิบัติงาน

เงือ่นไขคณุธรรม ประกอบดวย มคีวามตระหนกั

ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มี

ความเพยีร ใชสตปิญญาในการดำเนนิชวีติ

2. ระดบัของความพอเพยีง ศกึษาใน 2 ระดบั คอื

2.1 ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว

เปนเศรษฐกจิพอเพยีงแบบพืน้ฐาน ทีเ่นนความพอเพยีง

ในระดบับคุคลและครอบครวั คอื การทีส่มาชกิในครอบ

ครัวมีความเปนอยูในลักษณะที่สามารถพึ่งพาตนเองได

สามารถสนองความตองการขั้นพื้นฐาน เชน ความตอง

การในปจจยัสีข่องตนเองและครอบครวัได มกีารชวยเหลอื

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียว และมี

ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตดวยการประหยัดและ

การลดคาใชจายทีไ่มจำเปน จนสามารถดำรงชวีติอยไูด

อยางมคีวามสขุทัง้กายและใจ

2.2 ความพอเพยีงระดบัชมุชนหรอืองคกร เปน

เศรษฐกจิพอเพยีงแบบกาวหนา  ทีเ่นนความพอเพยีงใน

ระดบักลมุหรอืองคกร กลาวคอื เมือ่บคุคล/ครอบครวั มี

ความพอเพียงในระดับที่หนึ่งแลว ก็จะรวมพลังกันใน

รปูกลมุหรอืสหกรณ เพือ่รวมกนัดำเนนิงานในดานตางๆ

ทั้งดานการผลิต การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ

การศกึษา สงัคมและศาสนา โดยไดรบัความรวมมอืจาก

หนวยงานทีเ่กีย่วของ ทัง้หนวยงานราชการ มลูนธิ ิและ

เอกชน

3. เชาวนวิริยะ (Adversity Quotient: AQ) คือ

ความสามารถในการควบคุมปญหา การรับรูถึงสาเหตุ

ของปญหาทีม่กัจะมาจากปจจยัภายนอกและความรบัผดิ

ชอบตอปญหา การจำกดัผลของความเสยีหายใหอยภูาย

ในขอบเขตและอดทนตอความยืดเยื้อของปญหา ตลอด

จนไมปลอยใหปญหายดืเยือ้เกนิความจำเปน แบงออกเปน

4 ดานตามแนวคดิของสตอลทซ (Stoltz, 1997) ดงันี้

3.1 ดานการควบคมุ (C = Control) หมายถงึ

ระดับการรับรูถึงความสามารถในการควบคุมตนเองให

สามารถขามผานเหตกุารณทีย่ากลำบากหรอือปุสรรคไป

ได

  3.2 ดานสาเหตุและความรับผิดชอบ (O
2
 =

Origin and Ownership) หมายถงึระดบัการวเิคราะหหา

สาเหตแุละปจจยัอืน่ทีเ่ปนองคประกอบของอปุสรรความี

สาเหตมุาจากอะไร โดยการพจิารณาจากตวัเองกอนเพือ่

ชวยใหเกดิการเรยีนรจูากสิง่ทีเ่คยทำผดิพลาดในอดตีและ

นำมาปรับปรุงแกไข ทั้งนี้จะไมตำหนิโทษตนเอง แต

ตระหนักรูวาเปนความรับผิดชอบของตนเองและมี

บทบาทในการตองหาทางแกใหได ไมผลกัภาระความรบั

ผดิชอบใหคนอืน่

3.3 ดานผลกระทบ (R = Reach) หมายถงึ ระดบั

การวดัผลกระทบของความยงุยากทีม่ตีอการดำเนนิชวีติ

ของแตละคนวามมีากนอยเพยีงใด

3.4 ดานความอดทน (E = Endurance) หมาย

ถึง ระดับการรับรูความคงทนของอุปสรรคไดมากหรือ

นอย ความสามารถในการรับมือกับความยืดเยื้อของ

อปุสรรค รวมถงึหาวธิขีจดัอปุสรรคใหหมดไป

4. เชาวนอารมณ (Emotional Quotient: EQ)

หมายถึง ความสามารถทางอารมณที่จะชวยใหการ

ดำเนินชีวิตเปนไปอยางสรางสรรคและมีความสุข เปน

ความสามารถในการตระหนักรูอารมณของตนเองและผู

อืน่ สามารถบรหิารอารมณของตนเองและผอูืน่ สรางแรง

จงูใจใหกบัตนเองและสรางสมัพนัธทีด่กีบัผอูืน่ได ซึง่แบง

ออกเปน 5 องคประกอบตามแนวคิดของโกลแมน

(Goleman, 1998) ดงันี้

 4.1 การตระหนกัรใูนตนเอง (Self-Awareness)

หมายถึง การตระหนักรูถึงความรูสึกภายในของตนเอง

การรบัรถูงึความเปนตวัตนของตนเอง ความชอบสวนตวั

และความสามารถของตนเอง รวมทั้งการรับรูถึงความ

ทกุข ความขาดแคลนในชวีติ และเปาหมายทีแ่ทจรงิของ

ชวีติ

4.2 การจัดระเบียบอารมณของตนเอง (Self-

Regulation) หมายถงึ ความสามารถในการแสดงอารมณ
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และความรูสึกอยางตรงไปตรงมา สามารถบริหาร

อารมณและจดัการกบัความรสูกึภายในไดอยางเหมาะสม

มสีตติรวจสอบความสมเหตสุมผลของความคดิทีน่ำไปสู

อารมณทีเ่ปนบวกได

4.3 การสรางแรงจงูใจใหตนเอง (Self-Motiva-

tion) หมายถึง ความรูสึกเปนอิสระ มีความพยายามที่

จะบรรลุเปาหมายที่ตองการ มองโลกในแงดี มีความ

กระตือรือรน ไมทอแทงายๆ มีความสามารถในการรอ

คอยผลของความสำเรจ็ได มคีวามคดิรเิริม่สรางสรรคและ

ยดืหยนุ

4.4 การรวมรบัรคูวามรสูกึของผอูืน่ (Empathy)

หมายถงึ การตระหนกัรถูงึความรสูกึ ความตองการและ

ความกงัวลใจของผอูืน่ เปนผฟูงทีด่ ีสามารถเขาถงึความ

ตองการของผอูืน่ได

  4.5 ทกัษะทางสงัคม (Social Skills) หมายถงึ

ความสามารถในการมอีทิธพิลตอผอูืน่ สามารถชกัจงูและ

สื่อสารโนมนาวใจใหผูอื่นคลอยตามและเกิดการตอบ

สนองในทางทีต่นตองการได รวมทัง้สามารถทีจ่ะจดัการ

กบัความขดัแยง และสามารถทำงานเปนกลมุกบัผอูืน่ได

อยางเปนมิตร

3. เครือ่งมอืในการวจิยั

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คอื

สวนที ่1 แบบสอบถามปจจยัสวนบคุคล เพือ่ใชเปน

ขอมลูพืน้ฐานของผตูอบแบบสอบถามซึง่ผวูจิยัไดกำหนด

ขึน้เองประกอบดวยขอคำถาม จำนวน 6 ขอ ไดแก  เพศ

อาย ุตำแหนงงาน ประเภทธรุกจิ ระดบัการศกึษา และ

ประสบการณทำงาน

สวนที ่2 แบบสอบถามปจจยัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง ผวูจิยัไดสรางและพฒันาแบบสอบถามจากงาน

วจิยัของธรีะศกัดิ ์และคณะ (2552) ประกอบดวย 5 ดาน

ไดแก  ความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว ความ

พอเพียงระดับชุมชนหรือองคกร ความพอประมาณ

ความมเีหตผุล และการมภีมูคิมุกนั

สวนที ่3 แบบสอบถามเพือ่ใชวดัเชาวนวริยิะ เปน

แบบตรวจสอบพฤติกรรมการเผชิญปญหาในชีวิต

ประจำวนั เพือ่ประเมนิเชาวนวริยิะ 4 ดาน คอื การควบคมุ

สาเหตแุละความรบัผดิชอบ ผลกระทบ และความอดทน

สวนที ่4 เปนสอบถามการจดัการกบัอารมณ เพือ่

ประเมนิเชาวนอารมณ 5 ดาน คอื การตระหนกัรใูนตนเอง

การจัดระเบียบอารมณของตนเอง การสรางแรงจูงใจให

ตนเอง การรวมรบัรคูวามรสูกึ และทกัษะทางสงัคม

การเก็บรวบรวมขอมูล

เก็บขอมูลโดยการสงแบบสอบถามใหกับกลุม

ตัวอยางทางไปรษณียโดยอาศัยฐานขอมูลจากเว็บไซต

ของสำนกังานสงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม

ทัง้หมด 2,000 ชดุ แบงเปนกลมุองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการ 1,000 ชดุ และ

กลุมองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

1,000 ชดุ ไดรบัแบบสอบถามทีส่มบรูณกลบัคนืจำนวน

408 ชดุ เมือ่นำมาแบงรปูแบบการบรหิารงานขององคกร

โดยใชตวัแปรความพอเพยีงระดบัองคกร ไดกลมุองคกร

ที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ

จำนวน 210 ชดุ และกลมุองคกรใชหลกัปรชัญาอืน่ในการ

บรหิารจดัการจำนวน 198 ชดุ

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล

ผวูจิยัไดดำเนนิการกบัขอมลูโดยการนำแบบสอบ

ถามทีส่มบรูณ มาวเิคราะหโดยโปรแกรมสำเรจ็รปู SPSS

for Windows ดงันี้

1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ

อาย ุอาชพี ตำแหนงงาน ประเภทธรุกจิ ระดบัการศกึษา

และประสบการณทำงานโดยใชการหาคาความถี่และคา

รอยละ

2. วเิคราะหความแตกตางของปจจยัตางๆ ระหวาง

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในการบริหารจัดการ กับบุคลากรในองคกรที่ใชหลัก

ปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ โดยใชการวิเคราะห

แบบ Independent Samples T-Test

3. วเิคราะหหาความสมัพนัธระหวางการประยกุต

ใชเศรษฐกจิพอเพยีง เชาวนวริยิะและเชาวนอารมณ โดย

ใชการวิเคราะหแบบ Pearson's Product Moment

Correlation

ผลการวิจัย และอภิปรายผล
ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

1. องคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการ
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บริหารจัดการ

กลมุตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย โดยมี

เพศหญงิ 134 คน (รอยละ 63.8)   เพศชาย 76 คน (รอย

ละ 36.2) มอีายอุยใูนชวง 21-30 ป มากทีส่ดุ จำนวน 75

คน (รอยละ 35.7) และกลมุตวัอยางอายตุ่ำกวา 18 ป มี

จำนวนนอยที่สุดไดแก 3 คน (รอยละ 1.4)  และกลุม

ตัวอยางมีตำแหนงงานสวนใหญอยูในระดับปฏิบัติการ

จำนวน 111 คน (รอยละ 52.9) รองลงมาอยูในระดับ

บริหาร จำนวน 59 คน (รอยละ 28.1) ประกอบธุรกิจ

ประเภทอตุสาหกรรมมากทีส่ดุ จำนวน 82 คน (รอยละ

39.0) และประกอบธุรกิจประเภทเกษตรกรรมนอยที่สุด

จำนวน 5 คน (รอยละ 2.4) มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี

มากทีส่ดุจำนวน 102 คน (รอยละ 48.6)   มปีระสบการณ

ทำงานรวมเปนเวลา  1-7 ป มากทีส่ดุ จำนวน 75 คน

(รอยละ 35.7) และมีประสบการณทำงานในองค

กรปจจบุนัเปนเวลา  1-7 ป มากทีส่ดุ จำนวน 121 คน  (รอย

ละ 57.6)

2. องคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ

กลมุตวัอยางเปนเพศหญงิมากกวาเพศชาย โดยมี

เพศหญงิ 138 คน (รอยละ 69.7)  เพศชาย 57 คน (รอย

ละ 28.8) มอีายอุยใูนชวง 31-40 ป มากทีส่ดุ จำนวน 78

คน (รอยละ 39.4) และกลมุตวัอยางทีม่จีำนวนนอยทีส่ดุ

ไดแก ผทูีม่อีาย ุ60 ปขึน้ไป มจีำนวน 4 คน (รอยละ 2.0)

มตีำแหนงงานสวนใหญอยใูนระดบัปฏบิตักิาร จำนวน 89

คน (รอยละ 44.9) รองลงมาอยใูนระดบัจดัการ จำนวน 57

คน (รอยละ 28.8) ประกอบธรุกจิประเภทอตุสาหกรรม

มากทีส่ดุ จำนวน 122 คน (รอยละ 61.6) และประกอบ

ธรุกจิประเภทเกษตรกรรมนอยทีส่ดุ จำนวน 5 คน (รอย

ละ 2.5) มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีากทีส่ดุจำนวน 92

คนคิดเปนรอยละ 46.5 มีประสบการณทำงานรวมเปน

เวลา  8-14 ปมากทีส่ดุ จำนวน 63 คน (รอยละ 31.8) มี

ประสบการณทำงานในองคกรปจจุบันเปนเวลา  1-7

ปมากทีส่ดุ จำนวน 123 คน (รอยละ 62.1)

การเปรียบเทียบการประยุกตใชปจจัยแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพยีง

1. ความพอเพยีงระดบับคุคล และระดบัองคกร

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ  มกีารดำเนนิชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดานความพอเพยีงระดบับคุคล

มากกวาบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการ

บริหารจัดการอยางมีนัยสำคัญ (t = 2.552, p < .05)

(ตารางที่ 1) ซึ่งสาเหตุอาจเปนเพราะหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ปลูกฝงใหคนคำนึงถึงความ

สามารถในการพึง่พาตนเองได สามารถสนองความตอง

การของตน ดำเนนิชวีติดวยการประหยดั มกีารออมเงนิ

อยางนอย 10% ของรายได สามารถลดคาใชจายที่ไม

จำเปน จนสามารถดำรงชวีติอยไูดอยางมคีวามสขุทัง้ราง

กายและจิตใจ

ขณะเดียวกัน SEP ยังทำใหคนในชุมชนได

ตระหนักถึงการรวมพลังกันในรูปของกลุมหรือสหกรณ

เพื่อรวมกันดำเนินงานในดานตางๆ เชน ดานการผลิต

การตลาด ความเปนอย ูสวสัดกิาร การศกึษาและศาสนา

มกีารชวยเหลอืซึง่กนัและกนัตามกำลงัและความสามารถ

ของแตละบคุคล จงึทำใหบคุลากรในองคกร SEP มกีาร

ดำเนินชีวิตดานความพอเพียงระดับองคกรสูงกวา

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหาร

จดัการอยางมนียัสำคญั (t = 29.306, p <.01)  (ตารางที ่1)

2. ความพอประมาณ ความมเีหตผุล และการมภีมูิ

คมุกนั

ไมพบความแตกตางในการประยุกตใชหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในปจจยัดานความพอประมาณ

ระหวางบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการกับบุคลากรในองคกรที่ใช

หลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ (ตารางที1่) สาเหตุ

ทีไ่มพบความแตกตางในดานความพอประมาณ อาจเปน

เพราะชวงการเกบ็ขอมลูทำวจิยั (ป พ.ศ. 2551 - 2552) มี

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่รุนแรง รวมตัวกันเปน

กลุมตางๆ เพื่อประทวงทางการเมือง ทำใหอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจอยูในระดับต่ำ โดยภาพรวม

เศรษฐกจิไทยในป 2552 ยงัคงหดตวัลงรอยละ 2.3 (สำนกั

งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาต,ิ 2547) สงผลใหการทำมาหากนิฝดเคอืง ทกุคนจงึ

ตองอยอูยางพอประมาณ ประหยดัมธัยสัถ ไมวาบคุลากร

ในองคกร SEP หรอื Non - SEP ตางกพ็ยายามใชจาย

ใหไมเกนิรายรบัของตน ดงัเชน ขอคำถามทีถ่ามวา "ทาน

มกัจะใชจายเกนิกวาทีท่านสามารถหาได" ซึง่ทัง้สองกลมุ
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ใหคะแนนขอนีอ้ยใูนระดบัต่ำ และมคีะแนนทีใ่กลเคยีงกนั

ทั้งสองกลุม อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหจากขอคำถาม

ยอยอื่นๆ เชน "ในแตละเดือนทานสามารถจัดสรรเงิน

เพื่อใชเปนคาภาษีสังคมของทานไดอยางเหมาะสม"

บคุลากรในองคกร SEP ใหคะแนนในขอนีส้งูกวาอยางมี

นยัสำคญั แสดงใหเหน็วา ถงึแมวาบคุลากรทัง้ 2 กลมุนี้

จะเผชิญปญหาเศรษฐกิจเหมือนกัน แตบุคคลในองคกร

SEP จะคำนึงถึงการวางแผนในการใชชีวิตอยาง

พอประมาณมากกวา

สวนในดานความมีเหตุผลก็ไมพบความแตกตาง

อีกเชนเดียวกัน อาจเปนเพราะภาวะการเมืองและ

เศรษฐกจิทีไ่มแนนอน (ชวงป พ.ศ. 2551 - 2552) ทำให

บุคคลตองอยูดวยความระมัดระวัง ประชาชนตองมี

เหตผุลในการดำเนนิชวีติเพือ่ความอยรูอดมากขึน้ นอก

จากนี้ ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง

(ระดบัปรญิญาตร ีและสงูกวาปรญิญาตร)ี ทัง้สองกลมุเชือ่

วา การศกึษาทีส่งูยอมยอมชวยใหทัง้สองกลมุมกีารดำเนนิ

ชีวิตอยางมีเหตุผลในการตัดสินใจ รวมทั้งการดำเนิน

กิจการใดมักคำนึงถึงผลกระทบ ยกตัวอยางจากคำถาม

ยอยทีว่า "ทกุครัง้กอนทีจ่ะขบัรถออกจากบาน ทานจะคดิ

อยางรอบคอบในเสนทางที่ทานจะเดินทาง" และ "บอย

ครั้งที่ทานโดยสารรถไฟฟาเพราะทานสามารถควบคุม

เวลาในการเดนิทางได"

บคุลากรในองคกร SEP มภีมูคิมุกนัในการดำเนนิ

ชวีติมากกวาบคุลากรในองคกร Non - SEP ซึง่อาจจะมี

เหตผุลมาจาก SEP มกีารรวมตวักนั มกีารดแูลซึง่กนัและ

กันในชุมชน ตลอดจนสงเสริมใหมีการแสวงหาความรู

ความสงบ มกีารวางแผนการใชจายแตละวนั ยกตวัอยาง

จากคำถามยอยทีว่า "ทานเขาวดั ฟงธรรมหรอืนัง่สมาธิ

เพือ่แสวงหาความสงบสขุทางใจ" "องคกรของทานมกีาร

ตารางที ่1 เปรียบเทียบปจจัยดานตางๆ ระหวางบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กับบุคลากรใองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

  บคุลากรในองคกรที่ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบน n t df Sig

 บรหิารจดัการโดยใช มาตรฐาน (2-tailed)

1) ดานความพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว

- เศรษฐกจิพอเพยีง 4.14 .757 210 2.552 406 .011*

- หลักปรชัญาอืน่ 3.94 .837 198

2) ดานความพอเพยีงระดบัชมุชนและองคกร

- เศรษฐกจิพอเพยีง 4.21 .637 210 29.306 405.438 .000**

- หลกัปรชัญาอืน่ 2.45 .579 198

3) ดานความพอประมาณ

- เศรษฐกจิพอเพยีง 4.17 .701 210 1.374 399.461 .170

- หลกัปรชัญาอืน่ 4.08 .581 198

4) ดานความมเีหตผุล

- เศรษฐกจิพอเพยีง 4.24 .692 210 -.219 406 .827

- หลกัปรชัญาอืน่ 4.25 .632 198

5) ดานการมภีมูคิมุกนั

- เศรษฐกจิพอเพยีง 3.35 .707 210 7.508 405 .000**

- หลกัปรชัญาอืน่ 2.84 .654 198

6) การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม

- เศรษฐกจิพอเพยีง 3.98 .515 210 9.980 365 .000**

- หลกัปรชัญาอืน่ 3.55 .341 198
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จัดกิจกรรมตางๆ เพื่อชวยเหลือและดูแลชุมชนเสมอ"

"องคกรของทานมกีารอบรมพนกังานอยางสม่ำเสมอ เพือ่

เตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลง" โดยขอคำถาม

เหลานี ้บคุลากรในองคกร SEP จะมคีะแนนเฉลีย่ของขอ

คำถามดานการมีภูมิคุมกันสูงกวากลุมตัวอยางบุคลากร

ในองคกร Non - SEP

6. การเปรียบเทียบการประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงโดยรวม

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ มรีะดบัการประยกุตใชหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมสูงกวาบุคลากรใน

องคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการอยางมนียั

สำคญั (t = 9.980, p < .01) (ตารางที ่1)  ผลการศกึษา

ครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสง

ผลตอบคุลากร ในการนำหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

มาเปนแนวทางในการดำรงชวีติ กลาวคอื เมือ่พจิารณา

ในทกุองคประกอบของความพอเพยีง ไมวาจะเปนความ

พอประมาณ ความมเีหตผุล และการมภีมูคิมุกนัทีด่ ีทัง้

ในระดับบุคคลและองคกร บุคลากรในองคกรที่ใชหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการ จะมกีาร

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเชิง

ปฏบิตัมิากกวา อนัจะสงผลใหเกดิความสมดลุในการดำรง

ชีวิต และปรับตัวเขากับกระแสสังคมที่มีความเปลี่ยน

แปลงอยูเสมอไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

องคกรทีน่ำหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใช

สวนหนึง่มกัจะเปนองคกรทีผ่านวกิฤตการณทางธรุกจิมา

แลวอยางโชกโชน จงึมกีารปรบัตวัและเรยีนรอูยางเขมขน

ขึน้ ดงัเชน คำกลาวของคณุ รวสิร รกัษพนัธ ุกรรมการผู

จัดการชุมพร คาบานา รีสอรท และศูนยกีฬาดำน้ำ ที่

กลาวเอาไววา "เมือ่เจอวกิฤตคิรัง้แรกป 2540 คดิวาคงตอง

ปลอยธุรกิจไปตามบุญตามกรรม โชคดีพบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกตใชอยางจริงจัง จึง

รอดและเติบโตมาอยางมั่นคงดังเชนทุกวันนี้" หรือ

คำกลาวของคณุกานต ตระกลูฮนุ กรรมการผจูดัการใหญ

เครอืซเีมนตไทย ทีก่ลาวเอาไววา "ในชวงวกิฤตปิ 2540

เครอืซเีมนตไทย เกดิหนีข้ึน้มากกวาสองแสนลาน เพราะ

ทำอะไรเกินตัว แตเมื่อมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช จึงสามารถอยูรอดมาไดจนทุกวันนี้ แม

จะเจอวกิฤตปิ 2551 แตเนือ่งจากบรษิทัเตบิโตมาดวยพืน้

ฐานของความพอเพียง จึงผานพนวิกฤติไปไดดวยดี"

(สมาคมการจดัการงานบคุคลแหงประเทศไทย, 2552)

การเปรียบเทียบเชาวนวิริยะ

1. ดานการควบคมุ

ไมพบความแตกตางของเชาวนวริยิะดานการควบ

คุมระหวางบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ (ตาราง

ที่ 2) เมื่อวิเคราะหในขอคำถามยอยพบวา มีเพียงขอ

คำถามทีว่า "คณุพยายามเปลีย่นงานใหมทีค่ณุชอบและ

เปนงานทีค่ณุถนดัมากกวางานในปจจบุนั แตคณุไมไดรบั

การสนบัสนนุจากคนรอบขาง คณุจะ..." ทีค่ำตอบมคีวาม

แตกตางอยางมีนัยสำคัญ โดยที่บุคลากรในองคกรที่ใช

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ มี

แนวโนมจะตอบวา "เปลีย่นไปทำงานทีต่นชอบและถนดั

มากกวา" มากกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่

ในการบริหารจัดการ โดยบุคลากรในองคกรที่ใชหลัก

ปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ มแีนวโนมจะตอบวา "ยก

เลิกความคิด และทำงานเดิมตอไป" ดังนั้น คำตอบที่

บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การบริหารจัดการสวนใหญเลือกตอบ จึงแสดงถึงความ

สามารถที่จะขามผานอุปสรรคตางๆ โดยมีแรงขับที่เกิด

จากตนเองมากกวาสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยสำคัญที่

จะชวยใหบุคคลเกิดการตระหนักรูและเลือกหนทางการ

ดำเนนิชวีติทีเ่หมาะสมกบัตวัเองในทีส่ดุ

อีกทั้งเมื่อวิเคราะหลงลึกไปในรายละเอียดของ

ระดับเชาวนวิริยะ พบวามีขอคำถามยอยที่คำตอบของ

บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การบริหารจัดการแสดงถึงความมีสติและมีความ

สามารถในการควบคมุตนเองมากกวาบคุลากรในองคกร

ที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

2. ดานสาเหตแุละความรบัผดิชอบ

ไมพบความแตกตางของเชาวนวิริยะดานสาเหตุ

และความรับผิดชอบระหวางบุคลากรในองคกรที่ใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอื่นในการ

บริหารจัดการ (ตารางที่ 2) เมื่อวิเคราะหในแตละขอ

คำถามกไ็มพบความแตกตางเชนเดยีวกนั ผลการวจิยัใน

ครัง้นี ้อาจแสดงใหเหน็วา บคุลากรในองคกรทัง้สองกลมุ
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มีตำแหนงและภาระงานที่คอนขางชัดเจน ซึ่งเปนสิ่ง

กำหนดความรบัผดิชอบในเหตกุารณตางๆ ดงันัน้ เมือ่มี

ความผิดพลาดเกิดขึ้น เชาวนวิริยะในดานสาเหตุและ

ความรบัผดิชอบจงึมแีนวโนมทีจ่ะใกลเคยีงกนั กลาวคอื

คนหาวาสาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาจากปจจัยภาย

นอก หากเปนความผิดพลาดของตนก็มักมองวามาจาก

ภายนอก แลวพยายามปรับปรุงตนเองจากความผิด

พลาดทีเ่กดิขึน้ และไมโทษตวัเองพร่ำเพรือ่ แตกไ็มผลกั

ความรับผิดชอบไปใหผูอื่นเชนเดียวกัน (Stoltz, 1997

pp..106-125) ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในดานความมีเหตุผล กลาวคือพิจารณาเหตุ

ปจจัยรอบดานที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้นอยาง

รอบคอบ และตดัสนิใจอยางมเีหตผุล ซึง่เปนทกัษะเฉพาะ

ตนของบุคลากรทั้งสองกลุม โดยบุคลากรทั้งสองกลุมมี

ความสามารถในการใชเหตุผลอยูในระดับสูงและมี

คะแนนเฉลีย่ทีไ่มแตกตางกนั จงึเปนเหตใุหไมพบความ

แตกตางในมิติดานสาเหตุและความรับผิดชอบ

3. ดานผลกระทบ

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการ มีระดับเชาวนวิริยะดาน

ผลกระทบสูงกวาบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่น

ในการบรหิารจดัการอยางมนียัสำคญั (t = 3.308, p < .01)

(ตารางที ่2) ผลการศกึษาในครัง้นีแ้สดงใหเหน็วาบคุลากร

ในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

บริหารจัดการ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ

ดานลบและจำกดัความเสยีหายใหอยภูายในขอบเขตทีต่ัง้

ไว รวมถึงสามารถในการเผชิญกับสถานการณตางๆ

อยางไมหวัน่ไหว ดงัขอคำถามยอยทีว่า "คณุพลาดการ

สมัภาษณงานในบรษิทัยกัษใหญและมัน่คงแหงหนึง่ ซึง่

เปนบริษัทที่คุณอยากทำงานมาก คุณรูสึกวา..." "คุณ

พลาดโอกาสในการไปเทีย่วตางประเทศ เพราะตดิภารกจิ

ของครอบครวั ทัง้ทีค่ณุไดตัว๋เครือ่งบนิพรอมทีพ่กัฟรจีาก

การจบัรางวลัชงิโชค คณุจะรสูกึ..." และ "หวัหนาของคณุ

สัง่ใหยกเลกิงานสำคญัทีค่ณุกำลงัรบัผดิชอบอย ูแลวโอน

งานนัน้ไปใหคนอืน่ทำแทนและไมยอมใหเหตผุล จากเหตุ

การณดังกลาว คุณคิดวา..." กลุมตัวอยางบุคลากรใน

ตารางที ่2 เปรียบเทียบเชาววิริยะดานตางๆ ระหวางบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กับบุคลากรใองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

  บคุลากรในองคกรที่ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบน n t df Sig

 บรหิารจดัการโดยใช มาตรฐาน (2-tailed)

1) ดานการควบคมุ

เศรษฐกิจพอเพียง 3.90 .612 210 1.783 390.7 .075

หลักปรัชญาอื่น 3.80 .472 198

2) ดานสาเหตแุละความรบัผดิชอบ

ใชเศรษฐกิจพอเพียง 4.12 .592 210 .829 406 .408

หลักปรัชญาอื่น 4.07 .497 198

3) ดานผลกระทบ

ใชเศรษฐกิจพอเพียง 3.95 .717 210 3.308 403.46 .001**

หลักปรัชญาอื่น 3.73 .624 198

4) ดานความอดทน

เศรษฐกิจพอเพียง 4.14 .633 210 3.498 405 .001**

หลักปรัชญาอื่น 3.92 .628 198

5) โดยรวม

ใชเศรษฐกิจพอเพียง 4.03 .562 210 2.864 406 .004**

หลักปรัชญาอื่น 3.88 .456 198
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องคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการมีแนวโนมที่จะตอบในลักษณะที่แสดงถึงการมอง

โลกในแงดี มีกำลังใจและหาเหตุผลเชิงบวกใหกับ

เหตุการณตางๆ สูงกวาบุคลากรในองคกรที่ใชหลัก

ปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

4. ดานความอดทน

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการ มีระดับเชาวนวิริยะดาน

ความอดทนสงูกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่

ในการบรหิารจดัการ อยางมนียัสำคญั (t = 3.498, p <

.01) (ตารางที ่2 )เมือ่วเิคราะหในขอคำถามยอยทีว่า "ทัง้ๆ

ที่คุณทำงานดีมาโดยตลอด แตก็ไดรับการตำหนิอยาง

รุนแรงจากหัวหนาในระยะหลัง จนทำใหคุณเชื่อวา..."

"คณุถกูตรวจพบวามผีลเลอืดเปนบวก (เปนเอดส) คณุคดิ

วา..." "คณุลงทนุซือ้หนุเปนจำนวนมาก และตอมาตลาด

หนุตกทำใหคณุขาดทนุ คณุจะ..." และ "คณุทำธรุกจิผดิ

พลาดทำใหหมดตัว ทรัพยสินถูกยึดทั้งหมด คุณเสียใจ

มาก เพราะแตกอนคุณเคยเปนคนที่ร่ำรวย และมีแต

คนชื่นชมในความสามารถอยางมาก คุณจะ..." กลุม

ตัวอยางบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการ มีแนวโนมที่จะตอบไปใน

ทางสรางกำลังใจใหกับตนเองและพยายามที่จะตั้งใจ

พัฒนาตนเองเพื่อฟนฝาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมากกวา

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหาร

จดัการ แสดงใหเหน็วา เมือ่มอีปุสรรคเกดิขึน้ บคุลากรใน

องคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จดัการ จะสามารถสรางกำลงัใจใหกบัตนเอง และหาทาง

ทีจ่ะขามผานอปุสรรคตางๆ อยางไมยอทอ  ไมวาจะใช

เวลานานแคไหน ก็รับรูและอดทนตอปญหาที่คงอยูได

มากกวาบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการ

บริหารจัดการ

5. เชาวนวริยิะโดยรวม

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการ มีเชาวนวิริยะโดยรวมสูง

กวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิาร

จดัการ อยางมนียัสำคญั (t = 2.864, p < .01) (ตารางที่

2) เหตุที่เปนเชนนี้เพราะพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จะเริ่มตนตั้งแตการสรางพื้นฐานที่ดีใหบุคคล

สามารถพึง่พาตนเองได และคอยๆ ขยายออกไปในขอบ

เขตทีก่วางขึน้ ดวยการชวยเหลอืซึง่กนัและกนั เพือ่ความ

พอเพยีงของชมุชน ขณะเดยีวกนักเ็ตรยีมความพรอมให

บุคคลดวยการสรางความมีเหตุผล ความพอประมาณ

และการมีภูมิคุมกันที่ดี เมื่อบุคลากรเผชิญปญหาหรือ

วิกฤติจึงสามารถควบคุมตนเองและอดทนตอความยืด

เยือ้ของปญหา และไมทำเรือ่งเลก็ใหเปนเรือ่งใหญ ดวย

เหตนุีเ้องทำใหเกดิความสามารถในการฟนฝาอปุสรรคที่

มากกวาบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการ

บรหิารจดัการ สอดคลองกบักรณศีกึษาของ ชมุพร คาบา

นา รสีอรททีป่ระสบกบัวกิฤตการณทางการเงนิในป 2540

ซึ่งหลายองคกรตองปดกิจการ แตเนื่องจากผูบริหาร

ชุมพร คาบานา รีสอรท สามารถนำความรูความเขาใจ

ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชไดอยางทันทวงที ทำให

จากเดมิทีค่ดิวาคงจะผานวกิฤตทิีเ่กดิขึน้ไปไดยาก เปลีย่น

เปนการประยกุตใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในทนัที

และเกิดแนวคิดใหมวาหากทุกคนทำตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไมวาเกิดปญหาอยางไรก็สามารถ

ผานพนไปได ซึ่งการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของ ชุมพร คาบานานั้น มีแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 หวง 2 เงื่อนไข   (สมาคมการ

จดัการงานบคุคลแหงประเทศไทย, 2552)

ถงึแมวาในองคประกอบบางดาน คอื ดานความอด

ทน และดานสาเหตแุละความรบัผดิชอบ อาจไมพบความ

แตกตาง เนือ่งจากสงัคมไทยปจจบุนัมวีกิฤตปิญหาเกดิขึน้

มากมาย ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิง่วกิฤตกิารเมอืงทีย่ดืเยือ้ไมมทีทีาวาจะเลกิโดยงาย

ทำใหคนไทยตองพัฒนาตนเองใหมีความอดทน หาทาง

ออกดวยวิธีการตางๆ อีกทั้งเมื่อพิจารณาในดานสาเหตุ

และความรบัผดิชอบนัน้ อาจอธบิายไดวาเมือ่มปีญหาเกดิ

ขึ้น คนเรามักจะโทษปจจัยภายนอกอยูแลว ดังเชน

คำพังเพยที่วา "รำไมดี โทษปโทษกลอง" แตเมื่อตอง

ทำงานอยใูนองคกรเดยีวกนั ทำงานรวมกนั มเีปาหมาย

รวมกัน และการทำงานตางๆ ยอมพบเจออุปสรรคอยู

เสมอ บคุลากรจงึตองปรบัตวั รวมกนัรบัผดิชอบและหา

วธิแีกปญหาตางๆ รวมกนั เพือ่ทีจ่ะใหงานสามารถดำเนนิ

ตอไปได อยางไรกต็ามเมือ่พจิารณาในภาพรวม ผลการ

วจิยัในครัง้นีส้ามารถสะทอนใหเหน็วาบคุลากรในองคกร

ทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจะสามารถหาทางรบั
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มอืกบัปญหาไดอยางมปีระสทิธภิาพมากกวา

การเปรียบเทียบเชาวนอารมณ

1. ดานการตระหนักรูในตนเอง

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการบริหารจัดการ มีเชาวนอารมณดานการ

ตระหนกัรใูนตนเองสงูกวาบคุลากรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ใน

การบรหิารจดัการอยางมนียัสำคญั (t = 3.014, p < .01)

(ตารางที่ 3) เนื่องจากบุคคลที่ดำเนินชีวิตโดยใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำเปนที่จะตองตระหนักรูถึง

ศกัยภาพในดานตางๆ ของตนเอง ทัง้ทางดานรางกาย สติ

ปญญาและจติใจ เพือ่ทีจ่ะสามารถปรบัปรงุหรอืเสรมิสราง

ปจจยัตางๆ ใหกบัตนเอง เชน รวูารางกายออนแอกจ็ำเปน

ตองกนิอาหารทีม่ปีระโยชน หรอืออกกำลงักาย รวูาไดรบั

เงนิเดอืนเทาใดควรจะใชจายเทาใด รวูาอารมณรอนกต็อง

ฝกใหใจเยน็ขึน้ อนัจะเปนเกราะปองกนัในการดำเนนิชวีติ

ทีจ่ะตองพบกบัสถานการณตางๆ ในหลายรปูแบบ และ

สามารถใชชีวิตไดอยางพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิ

คมุกนัตอสิง่ตางๆ ทีจ่ะเขามาเปนอปุสรรคในชวีติ

นอกจากนี้เงื่อนไขของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ซึง่ไดแก ความรแูละคณุธรรม ในสวนของความ

รูนั้น หมายถึง การมีความรูและสามารถนำความรูมา

ประยกุตกบัชวีติสวนตวัและการทำงาน  คณุธรรม หมาย

ถงึ การตระหนกัในคณุธรรม มคีวามซือ่สตัยสจุรติ มคีวาม

รูสึกวาตนเองเปนคนดี รูจักตัวเองเปนอยางดี (จากการ

วเิคราะหขอคำถามยอยทีว่า "ฉนัรจูกัตวัเองเปนอยางด"ี

"ฉันรูวาฉันเปนคนดี" ซึ่งบุคลากรในองคกรที่ใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ มีคา

คะแนนเฉลีย่ในขอคำถามดานนีส้งูกวาบคุลากรในองคกร

ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบเชาวอารมณดานตางๆ ระหวางบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง กับบุคลากรใองคกรที่ใชหลักปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการ

  บคุลากรในองคกรที่ คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบน n t df Sig

 บรหิารจดัการโดยใช มาตรฐาน (2-tailed)

1) ดานการตระหนกัรใูนตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง 1.45 .450 210 3.014 388.91 .003**

หลักปรัชญาอื่น 1.33 .347 198

2) ดานการจัดระเบียบอารมณของตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง 1.39 .340 210 3.892 386.97 .000**

หลักปรัชญาอื่น 1.27 .258 198

3) ดานการสรางแรงจงูใจใหตนเอง

เศรษฐกิจพอเพียง 1.73 .385 210 4.422 406 .000**

หลักปรัชญาอื่น 1.56 .358 198

4) ดานการรวมรบัรคูวามรสูกึของผอูืน่

เศรษฐกิจพอเพียง 1.61 .321 210 1.903 405 .058

หลักปรัชญาอื่น 1.55 .287 198

5) ดานทกัษะทางสงัคม

เศรษฐกิจพอเพียง 1.62 .347 210 6.275 405 .000**

หลักปรัชญาอื่น 1.41 .306 198

6) โดยรวม

เศรษฐกิจพอเพียง 1.55 .290 210 5.256 378.37 .000**

หลักปรัชญาอื่น 1.42 .207 198
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ทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการ) ซึง่การรจูกัตวั

เองเปนอยางดนีัน้ ถอืเปนหวัใจสำคญัของเชาวนอารมณ

ดานการตระหนักรูในตนเอง

2. ดานการจดัระเบยีบอารมณของตนเอง

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ มเีชาวนอารมณดานการจดั

ระเบยีบอารมณของตนเองสงูกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ช

หลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิารจดัการอยางมนียัสำคญั (t =

3.892, p < .01)  (ตารางที ่3) เมือ่วเิคราะหในขอคำถาม

ยอยพบความแตกตางอยางมนียัสำคญัในขอคำถามทีว่า

"เมื่อมีโอกาสฉันมักจะตรวจสอบอารมณของฉันในแตละ

วนั แลวจดบนัทกึในสมดุของฉนั" ซึง่เปนพฤตกิรรมทีบ่ง

ชี้ถึงการตรวจสอบตนเองและแสดงออกในความเปนตัว

ตนไดอยางเหมาะสมมากกวา ทำใหสามารถเตรียม

พรอมรบัมอืกบัเหตกุารณเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้ได

การตรวจสอบอารมณของตนเองอยเูสมอนัน้ สงผลใหเมือ่

เผชิญกับปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ความไวในการจัด

ระเบียบความคิดจะทำใหสามารถจัดระเบียบอารมณให

กลับสูภาวะปกติไดเร็วกวาบุคคลอื่น อันจะชวยใหการ

ตดัสนิใจและเผชญิปญหาเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพมาก

ขึ้น ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันของชีวิต อันเปนลักษณะ

อยางหนึง่ของผทูีด่ำเนนิชวีติภายใตหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงที่จะตองมีความสามารถในการรับมือกับปญหา

ตางๆ ได

ในขณะเดียวกันการมีภูมิคุมกันที่ดี มีคุณธรรม

ประจำใจกส็งเสรมิใหบคุลากรนัน้สามารถบรหิารอารมณ

ของตนเองไดเปนอยางด ีทัง้นีค้นทีม่ภีมูคิมุกนัทีด่ ีมกัจะมี

การตรวจสอบการเปลีย่นแปลงเสมอ มกีารเตรยีมพรอม

ทีจ่ะรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงตางๆ ทีอ่าจ

จะเกดิขึน้ และความมคีณุธรรมทำใหจติใจสงบ มสีตริตูวั

จึงทำใหบุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ มคีวามสามารถในดานการ

บริหารอารมณไดดีกวา นอกจากนี้ ความมีเหตุผลของ

บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การบรหิารจดัการ ยงัชวยใหมคีวามเชือ่ของชวีติอยางมี

เหตผุล (Rational Belief) ซึง่เปนทกัษะสำคญัในการจดั

ระเบียบอารมณและเปนองคประกอบสำคัญของหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดานความมเีหตผุลดวย

3. ดานการสรางแรงจงูใจใหตนเอง

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ    มเีชาวนอารมณดานการ

สรางแรงจงูใจใหตนเองสงูกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกั

ปรัชญาอื่นในการบริหารจัดการอยางมีนัยสำคัญ (t =

4.422, p < .01)  (ตารางที ่3) ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากบคุลากร

ที่มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มกัเปนคนทีม่คีวามกระตอืรอืรน ขวนขวายหาความรอูยู

เสมอ ซึ่งเปนหนึ่งในเงื่อนไขความรูและคุณธรรม ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีลักษณะ

ของการมองโลกในแงบวก มีความพอประมาณ แตไม

ตระหนี่ กลาทดลองสิ่งใหมๆ มีความคิดสรางสรรค ซึ่ง

คุณลักษณะเหลานี้เปนคุณสมบัติสำคัญของบุคลากรที่มี

เชาวนอารมณดานแรงจงูใจในตนเองสงู

นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาถงึการมภีมูคิมุกนัทีด่ตีาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแลว อาจจะตองอาศยัการ

สรางแรงจูงใจใหตนเองเปนตัวชวยสงเสริม เพราะการ

เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้นนั้น จำเปนตองพัฒนาตนเองอยู

เสมอ แรงจงูใจทีด่จีะเปนปจจยัสำคญัใหบคุลากรสามารถ

พัฒนาตนเองใหพรอมรับมือกับปญหาไดดียิ่งขึ้น ดัง

คำกลาวทีว่า "การปราศจากซึง่แรงจงูใจ ยอมปราศจาก

การเรยีนร ู(Without Motivation, Without Learning)"

4. ดานการรวมรับรูความรูสึกของผูอื่น

ไมพบความแตกตางของเชาวนอารมณดานการ

รวมรบัรคูวามรสูกึของผอูืน่ระหวางบคุลากรในองคกรทีใ่ช

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและหลกัปรชัญาอืน่ในการ

บริหารจัดการ เหตุผลที่ไมพบความแตกตางของเชาวน

อารมณดานการรวมรับรูความรูสึก อาจเปนเพราะ

ลักษณะพื้นฐานของคนไทยที่เปนสังคมที่ยึดมั่นในพระ

พทุธศาสนาทีส่อนใหมคีวามเมตตาตอกัน มคีวามเหน็อก

เหน็ใจตอกนั รจูกัการเอาใจเขามาใสใจเรา จงึเปนเหตใุห

ไมพบถงึความแตกตางดงักลาว

5. ดานทกัษะทางสงัคม

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ มเีชาวนอารมณดานทกัษะ

ทางสงัคมสงูกวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ใน

การบรหิารจดัการ อยางมนียัสำคญั (t = 6.275, p < .01)
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(ตารางที ่3) ทัง้นีเ้นือ่งจากหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

นัน้ ความพอเพยีงในระดบัองคกรจะเกดิขึน้ไดจำเปนอยาง

ยิ่งที่บุคลากรเหลานี้จะตองใชทักษะทางสังคมในการ

ตดิตอ ใหความชวยเหลอื รวมมอืกนัทำกจิการตางๆ ทำให

บคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใน

การบริหารจัดการไดฝกทักษะเหลานี้อยู เสมอ ยิ่ง

วเิคราะหในขอคำถามยอย จะพบวาบคุลากรในองคกรที่

ใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการบรหิารจดัการ มี

คะแนนทีส่งูกวาอยางมนียัสำคญัเกอืบทกุขอคำถาม เชน

"ฉันสามารถโนมนาวใจคนใหคลอยตามในสิ่งที่ตองการ"

"ฉนัรวูธิทีีจ่ะทำงานรวมกบัผอูืน่เปนอยางด"ี หรอื "เวลา

ทีฉ่นัขอความชวยเหลอื เพือ่นๆ มกัจะใหความชวยเหลอื

อยางเตม็ใจ" และขอคำถามยอยทีพ่บความแตกตางสงูที่

สดุคอื "คนอืน่ยอมรบัฉนัเพราะวาฉนัเปนคนดแีละมคีวาม

สามารถสงู" ซึง่สะทอนใหเหน็วาการดำเนนิชวิติตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสวนชวยสงเสริมเชาวน

อารมณใหพัฒนาขึ้นดวย

6. เชาวนอารมณโดยรวม

บุคลากรในองคกรที่ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงในการบรหิารจดัการ มเีชาวนอารมณโดยรวมสงู

กวาบคุลากรในองคกรทีใ่ชหลกัปรชัญาอืน่ในการบรหิาร

จดัการอยางมนียัสำคญั (t = 5.256, p < .01)  (ตารางที่

3) คนที่มีเชาวนอารมณสูง มักจะบริหารอารมณของ

ตนเองไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณ ทำใหรูถึง

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล อีกทั้งผูที่มีเชาวน

อารมณสูงมักจะรับรูถึ งคุณคาในตนเอง  ซึ่ ง เปน

คณุลกัษณะของการมภีมูคิมุกนัทีด่ ีอนัเปนปจจยัทีส่ำคญั

ของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ดงัจะเหน็ไดจากตวัอยางการประยกุตใชเศรษฐกจิ

พอเพียงของเครือซีเมนตไทย (สมาคมการจัดการงาน

บุคคลแหงประเทศไทย, 2552) ที่ปรับโครงสรางธุรกิจ

ใหสอดคลองกับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ

องคกรและลดบทบาทในธุรกิจที่ไมถนัดซึ่งถือไดวาเปน

การปฏิบัติตามหลักความพอประมาณของหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง แตการทีจ่ะหาศกัยภาพขององคกรรวม

ถึงของพนักงานไดนั้น จำเปนอยางยิ่งที่บุคลากรตอง

ตระหนักรูในตนเองเปนอยางดี และสามารถจัดระเบียบ

อารมณของตนเองไดอยางรวดเร็ว เมื่อตองเผชิญกับ

ภาวะความกดดนัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง การตดัสนิใจ

ในการปรบัโครงสรางไดอยางสมเหตสุมผลตามหลกัของ

ความมเีหตผุล ตองอาศยัความร ูความคดิรเิริม่สรางสรรค

การมองโลกในทางบวก ซึ่งเปนคุณสมบัติสำคัญของ

เชาวนอารมณดานการสรางแรงจงูใจใหตนเอง นอกจาก

นีก้ารสรางภมูคิมุกนัทีด่ใีหกบัองคกร  เครอืซเีมนตไทยยงั

สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งอาศัยกระบวน

การสรางแรงจงูใจในตนเอง จากตวัอยางทีก่ลาวมา จะเหน็

ไดวาเชาวนอารมณเปนสวนสำคัญที่จะชวยสงเสริมการ

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางมีประ

สทิธภิาพมากขึน้

ความสัมพันธระหวางปจจัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับเชาวนวิริยะ

ปจจัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมี

ความสมัพนัธทางบวกกบัเชาวนวริยิะโดยรวม (ตารางที่

4) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองกันระหวางองค

ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเชาวน

วริยิะ ทัง้นีเ้พราะหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไดรบัการ

พฒันาขึน้ เพือ่สงเสรมิใหบคุคลตางๆ มคีวามสามารถใน

การพึ่งพาตนเองผานความมีเหตุผล ความพอประมาณ

และการมภีมูคิมุกนั ซึง่จะชวยใหการกระทำตางๆ อยใูน

ระดบัทีเ่หมาะสมกบัสถานภาพและบทบาทของตน อกีทัง้

การกระทำตางๆ ไดผานการพจิารณาถงึเหตปุจจยัทีเ่กีย่ว

ของ ตลอดจนผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ ทายทีส่ดุคอืการ

เตรยีมพรอมรบัมอืกบัสถานการณตางๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้

(จิรายุ, 2550) ซึ่งทั้งหมดนี้ชวยใหเราสามารถรับมือกับ

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจนขามผานอุปสรรค

ตางๆ ได ซึ่งพฤติกรรมความสามารถดังกลาวมีความ

หมายคลายกบัความหมายหรอืนยิามของเชาวนวริยิะ ที่

วา "ความสามารถในการควบคมุหรอืจดัการปญหา รบัรู

ถึงสาเหตุของปญหาวามาจากปจจัยภายนอกและเขาไป

รับผิดชอบ เปนเจาของปญหา จำกัดความเสียหายของ

ปญหาใหอยภูายในขอบเขต ตลอดจนเขาแกปญหาโดยไม

ปลอยใหปญหายดืเยือ้ (ธรีะศกัดิ,์ 2550)

ดงันัน้ ความมเีหตผุลและการมภีมูคิมุกนัของหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทำใหบคุลากรในองคกรมสีตใิน

การควบคมุตนเองเมือ่เกดิวกิฤต ิมคีวามรบัผดิชอบในการ

เขาไปมสีวนรวมในการแกปญหา มคีวามอดทนตอความ
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ยืดเยื้อของปญหา นอกจากนี้เงื่อนไขการมีความรูและ

คุณธรรมของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให

บุคลากรสามารถฟนฝาปญหาดวยสติปญญาและความรู

ความสามารถตามแนวคดิของเชาวนวริยิะ มใิชแกปญหา

อยางไมมหีลกัการดงัเชนการแกปญหาของคนทัว่ไป

ความสัมพันธระหวางปจจัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงกับเชาวนอารมณ

ปจจัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมมี

ความสมัพนัธทางบวกกบัเชาวนอารมณโดยรวม (ตาราง

ที่ 5) ซึ่งแสดงใหเห็นวาองคประกอบของหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงและเชาวนอารมณนัน้มสีวนทีช่วยเสรมิ

ซึง่กนัและกนั ดงัที ่สเุมธ (2550) กลาวถงึความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียงวา เปนหลักปรัชญาที่ตองปรับจิตใจ

และสภาพตัวเราเสียกอน ถาหากยังหลงในกิเลสตัณหา

ความมเีหตผุลกจ็ะหายไป คำกลาวนีช้วยสะทอนใหเหน็

ถงึความจำเปนในการพฒันาการตระหนกัรใูนตนเอง ซึง่

เปนองคประกอบสำคัญของความสามารถในการบริหาร

อารมณของตน เชาวนอารมณชวยใหบุคลากรสามารถ

ปรบัสภาพจติใจของตนใหเหมาะสมในทกุๆ สถานการณ

อนัจะชวยใหการตดัสนิใจตางๆ เปนไปอยางมสีตแิละมภีมูิ

คุมกันมากขึ้น ทำใหมีความสามารถในการรับมือกับ

ปญหาไดอยางดยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะขอคำถามทีว่า "ทานเขา

วดั ฟงธรรม หรอืนัง่สมาธ ิเพือ่หาความสงบสขุทางใจ" ซึง่

เปนองคประกอบของการมภีมูคิมุกนัทีม่คีวามสมัพนัธทาง

บวกกบัเชาวนอารมณในระดบัสงู แสดงใหเหน็ชดัถงึความ

จำเปนในการพฒันาจติใจใหรเูทาทนัอารมณตางๆ ทีเ่กดิ

ขึน้ เพือ่เตรยีมพรอมและสามารถอยกูบัอปุสรรคตางๆ ได

อยางมีสติ ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจ

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเชาวนวิริยะ

                                                                           ปจจยัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

     เชาวนวริยิะ ความพอเพียง ความพอเพียง ความพอ ความมี การมีภูมิคุมกัน ปจจัย

ระดับบุคคล ระดับองคกร ประมาณ เหตผุล ที่ดีในตัว รวม

การควบคุม .259** .138** .448** .349** .329** .474**

สาเหตุและความรับผิดชอบ .182** .073 .440** .386** .288** .422**

ผลกระทบ .169** .241** .482** .416** .366** .527**

ความอดทน .206** .204** .415** .337** .294** .451**

เชาวนวิริยะโดยรวม .236** .199** .522** .436** .375** .551**

**p<.01

ตารางที ่ 5 ความสมัพนัธระหวางปจจยัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัเชาวนอารมณ

                                                                           ปจจยัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

     เชาวนอารมณ ความพอเพียง ความพอเพียง ความพอ ความมี การมีภูมิคุมกัน ปจจัย

ระดับบุคคล ระดับองคกร ประมาณ เหตผุล ที่ดีในตัว รวม

การตระหนกัรใูนตนเอง .262** .167** .471** .198** .305** .441**

การจัดระเบียบอารมณของตนเอง .118* .245** .425** .288** .328** .446**

การสรางแรงจูงใจใหตนเอง .168** .207** .467** .259** .201** .404**

การรวมรับรูความรูสึกของผูอื่น .261** .090 .389** .199** .082 .305**

ทักษะทางสังคม .304** .313** .435** .201** .277** .477**

เชาวนอารมณโดยรวม .299** .272** .584** .305** .325** .556**

*p<.05   **p<.01
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พอเพยีง

เมือ่พจิารณาถงึความสอดคลองกนัระหวางเชาวน

อารมณกบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจะเหน็ไดวาทกุ

องคประกอบของเชาวนอารมณมีสวนชวยสงเสริมให

คนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เชน ดานการตระหนักรูในตนเองชวยสนับสนุนใหเกิด

ความพอประมาณ ไมทำอะไรจนเกนิกำลงัความสามารถ

ของตนเอง สวนดานการจดัระเบยีบอารมณของตนเองนัน้

เมื่อตองเผชิญกับปญหาการที่จะสามารถจัดระเบียบ

อารมณใหกลบัสภูาวะปกตไิดนัน้ จำเปนตองอาศยัความ

คดิความเชือ่ทีส่มเหตสุมผล (Rational Beliefs) ความเชือ่

ดังกลาวจึงมีสวนชวยในการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดานความมีเหตุผล อีกทั้งยังเปนการ

สรางภมูคิมุกนัทีด่ ีเชนเดยีวกบัดานการสรางแรงจงูใจให

ตนเองที่ชวยใหคนเกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเอง

ในขณะทีเ่ชาวนอารมณดานการรวมรบัรคูวามรสูกึของผู

อื่นและดานทักษะทางสังคมนั้น มีสวนสำคัญในการ

ตอยอดและขยายขอบเขตของการประยุกตใชหลัก

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหเกดิพลงัรวมกนัในการ

สรางความพอเพยีงระดบับคุคลสรูะดบัองคกร จนทายที่

สดุอาจทำใหหลกัปรชัญานีก้ระจายไปสคูวามพอเพยีงใน

ระดับประเทศ

ความสมัพนัธระหวางเชาวนวริยิะกบัเชาวนอารมณ

เชาวนวิริยะโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับ

เชาวนอารมณโดยรวม (ตารางที่ 6)  และพบวาองค

ประกอบของเชาวนอารมณ 5 ดานมีความสัมพันธ

ทางบวกกบัองคประกอบของเชาวนวริยิะทัง้ 4 ดาน ซึง่

สอดคลองกับการศึกษาความสัมพันธระหวางเชาวนใน

การแกปญหา (AQ) เชาวนอารมณ (EQ) จรยิธรรมธรุกจิ

และความเครียดของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในเขตกรุงเทพมหานคร (ธีระศกัดิ ์และ

ฐติมิา, 2550) และงานวจิยัเชาวนในการแกปญหา (AQ)

เชาวนอารมณ (EQ) และบคุลกิภาพของนกัธรุกจิเชือ้สาย

จีนในประเทศไทยกับนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศจีน

(ธีระศักดิ์ และทิพยสุดา, 2551) ที่วาองคประกอบของ

เชาวนอารมณทัง้ 5 องคประกอบมคีวามสมัพนัธทางบวก

กบัเชาวนวริยิะ (เชาวนในการแกปญหา) อยางมนียัสำคญั

ทางสถติ ิ ทัง้นีเ้ปนเพราะลกัษณะของบคุคลทีส่ามารถรบั

มือและขามผานอุปสรรคตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

จำเปนอยางยิง่ทีจ่ะตองเกดิการตระหนกัรใูนตนเอง โดย

รถูงึความสามารถและทรพัยากรตางๆ ทีต่นเองม ีเพือ่รบั

มอืกบัปญหาทีเ่กดิขึน้ รวมถงึการควบคมุอารมณตางๆ ที่

เกดิขึน้ เพือ่มใิหสงผลเสยีตอการแกไขปญหา อกีทัง้ตอง

สามารถผลกัดนัตนเองใหทำสิง่ตางๆ โดยอาศยัแรงขบัที่

มาจากภายในมากกวาสิ่งแวดลอมภายนอก นอกจากนี้

เพือ่การควบคมุสถานการณไดอยางดทีีส่ดุ จำเปนตองมี

สติและมีความไวในการรับรูถึงอารมณความรูสึกของ

คนรอบขางและหาทางจดัการกบับคุคลทีเ่กีย่วของนีผ้าน

ทางทกัษะทางสงัคม จนในทีส่ดุจงึสามารถฟนฝาอปุสรรค

ตางๆ เหลานีไ้ปได ไมวาจะดวยเหตผุลคอืความอยรูอดใน

องคกรหรือความอยูรอดในการใชชีวิตก็ตาม

ตารางที ่6 ความสมัพนัธระหวางเชาววริยิะกบัเชาวนอารมณ

                                                                           เชาววริยิะ

     เชาวนอารมณ การควบคุม สาเหตุและ ผลกระทบ ความอดทน เชาวนวริยิะ

ความรับผิดชอบ โดยรวม

การตระหนกัรใูนตนเอง .394** .383** .483** .413** .493**

การจัดระเบียบอารมณของตนเอง .276** .304** .419** .338** .397**

การสรางแรงจูงใจใหตนเอง .329** .357** .520** .465** .497**

การรวมรับรูความรูสึกของผูอื่น .369** .405** .413** .405** .467**

ทักษะทางสังคม .334** .331** .445** .408** .450**

เชาวนอารมณโดยรวม .453** .471** .604** .539** .610**

**p<.01
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ขอเสนอแนะสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สงเสริมความรูในดานเชาวนวิริยะและเชาวน

อารมณใหกับหนวยงานตางๆ ที่พยายามสงเสริมการ

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากทั้ง

เชาวนวิริยะ เชาวนอารมณ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  ชวยสง เสริมซึ่ งกันและกันไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ผทูีเ่กีย่วของในการพฒันาทรพัยากรบคุคล

ในองคการ จงึควรนำผลการวจิยัทีไ่ดไปใชพฒันาบคุลากร

ในองคการของตน โดยมแีนวทางดงันี้

1.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเชาวน

อารมณ

จากผลการวิจัยที่พบวา เศรษฐกิจพอเพียงกับ

เชาวนอารมณมคีวามสมัพนัธกนัอยางมนียัสำคญั ดงันัน้

การพฒันาใหบคุลากรมคีวามสามารถในดานการบรหิาร

อารมณ ยอมสงผลใหการประยุกตใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในทางกลับกัน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงก็มีสวนสงเสริมใหคนมีความฉลาดทางอารมณ

สามารถจัดการกับอารมณอยางมีประสิทธิภาพ ทำให

คนเราสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีความสุขได

1.2  เศรษฐกจิพอเพยีงกบัการพฒันาเชาวนวริยิะ

เชาวนวิริยะ หรือความสามารถในการเผชิญ

และฟนฝาอุปสรรค มีความสัมพันธกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสำคัญ จึงเชื่อไดวาการ

นำหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชอยางได

ผลสมบูรณ ผูนำไปใชตองมีความสามารถที่จะฟนฝา

อปุสรรคตางๆ ทีเ่กดิขึน้จากการนำหลกัปรชัญาดงักลาว

ไปสูแนวทางในการปฎิบัติ ทั้งนี้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงนัน้คอนขางเปนนามธรรม ยากตอการเขาใจ ผู

ปฎิบัติยอมตองพัฒนาคุณสมบัติความสามารถดาน AQ

มีความอดทนตอความลำบากในการนำแนวคิดที่ใหมมา

ประยกุตใชใหบงัเกดิผล อยางไรกต็าม ผทูีม่วีถิชีวีติตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ยอมชวยใหตนเองมคีวาม

สามารถในการฟนฝาวกิฤตติางๆ ในการทำงาน หรอืใน

ชวีติประจำวนัไดอยางดเีชนเดยีวกนั

2. สงเสรมิและพฒันาการประยกุตใชหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงใหเปนรปูธรรมมากขึน้ เพือ่ใหงายตอ

การนำไปใชจริงในเชิงปฏิบัติ โดยสงเสริมผานการ

ฝกอบรมตางๆ ทัง้ในเรือ่งหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

และหัวขออื่นที่สนับสนุนการดำเนินชีวิตภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได เชน การฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเชาวนวิริยะ เชาวนอารมณ หรือ

ปจจัยอื่นที่มีงานวิจัยสนับสนุนวาสามารถสงเสริมการ

ดำเนนิชวีติภายใตปรชัญาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพราะปจจยัตางๆ เหลานี ้สวนใหญมหีลกัสตูรทีค่อนขาง

ชดัเจน และบางหลกัสตูร มหีนวยงานทีม่คีวามรดูใีนเรือ่ง

นัน้อยแูลว ดงัเชน กรมสขุภาพจติทีม่อีงคความรเูกีย่วกบั

เชาวนอารมณเปนอยางด ี การฝกอบรมในหวัขอเหลานี้

จะชวยใหบคุคลมศีกัยภาพสงูขึน้ทัง้ทางตรงคอืความรใูน

หัวขอดังกลาวและทางออมคือการนำมาประยุกตเขากับ

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่ถอืวาเปนการสรางภมูิ

คมุกนัทีด่อีกีอยางหนึง่

3. สงเสรมิและสนบัสนนุการจดัทำฐานขอมลูเกีย่ว

กบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหมคีวามทนัสมยัมาก

ขึน้ เพือ่ใหงายตอการพฒันาและสงเสรมิทัง้ดานการวจิยั

และการประยกุตใชหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

4. สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องถึง

ความสัมพันธระหวางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ

ตวัแปรอืน่ๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ เพือ่สงเสรมิ

การสรางองคความรูที่สามารถเชื่อมโยงกับหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง อนัจะชวยใหการพฒันาบคุลากรเปน

ไปอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ รวมถงึการ

เผยแพรหลกัปรชัญานีใ้หประเทศอืน่เขาใจมากยิง่ขึน้ ซึง่

ผลทายที่สุดคือพลวัตทางสังคมโลกที่เปนไปอยางสมดุล

และลดผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงตางๆ จากกระแส

โลกาภวิตัน ดงัคำกลาวของนายโคฟ อนันนั ทีเ่ลง็เหน็ถงึ

ผลลพัธทีป่ระชาคมโลกจะไดรบั หากดำเนนิชวีติภายใต

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

5. นอกจากนี ้ผวูจิยัยงัไดพฒันารปูแบบ "ปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงเชงิเชาวนอารมณและเชาวนวริยิะ" ดงั

รปูที ่1

จากรปูที ่1 อธบิายไดวา ความพอประมาณ ความ

มเีหตผุล และการมภีมูคิมุกนั จะบงัเกดิขึน้อยางสมดลุและ

ยัง่ยนืนัน้ ตองไดรบัการสนบัสนนุจากเชาวนอารมณ (EQ)

เชาวนวริยิะ (AQ) ความรแูละคณุธรรม นอกจากนี ้องค

ความร ูคณุธรรม เชาวนวริยิะ และเชาวนอารมณตางกส็ง

ผลซึ่งกันและกัน
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ดังนั้น การสงเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารและ

ดำเนินชีวิต เพื่อใหเกิดความสมดุลและความยั่งยืนของ

การพัฒนานั้น องคกรจำเปนตองสงเสริมใหคนนั้นได

พัฒนาทักษะความสามารถดานเชาวนอารมณ เชาวน

วริยิะ ความร ูและความมคีณุธรรมไปพรอมๆ กนัดวย

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. พัฒนาแบบสอบถามเพิ่มเติมสำหรับแตละ

ปจจยัของหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่รองรบัความ

หลากหลายของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางในแตละ

งานวจิยั

2. ในการทดสอบสมมติฐานควรพิจารณารวมกับ

พืน้ฐานความคดิ ความเชือ่ เชน เรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม

ทางธรุกจิ หรอืการดำเนนิชวีติของแตละกลมุตวัอยาง เพือ่

จะทำใหการตั้งสมมติฐานเปนไปอยางครอบคลุมมากยิ่ง

ขึน้

3. ในการศกึษาวจิยัครัง้ตอไป ควรนำปจจยัอืน่เขา

มาศกึษารวมดวย เชน ผลประกอบการ ประสทิธภิาพของ

การบรหิารจดัการ คณุภาพของการบรกิาร เปนตน เพือ่

จะไดเห็นถึงความสัมพันธระหวางแตละปจจัยกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดชัดเจนขึ้น ซึ่งจะชวยให

สามารถอธิบายถึงผลการทดสอบสมมติฐานไดดียิ่งขึ้น
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Abstract
This study is the second phase of the research project "Psychological Factors of Entrepreneurial

Success in Tourism and Accommodations Small Business Entrepreneurs:  Knowledge". The purposes are to
study the attributions and the relationships of Entrepreneurial Orientation, Human Capital, and Success of
Entrepreneurs and to develop the prediction equation to entrepreneurial success by such factors. Subjects are
525 SME Accommodation Entrepreneurs in highest successful provinces from 6 parts of tourism Thailand.
The measurement instruments are individual structured interviews and questionnaires. Statistical analysis
tools include frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's Coefficient of Correlation and Stepwise
multiple regression analysis. The results of the study are:

1. Majority of subjects are 34-44 year-old Bangkokers of male sex. Inexperienced of being entrepreneur
and in-practicing in accommodation business are mostly found among subjects. Most of them were
ex-employees and have been alone running their own business since 1997 (Most), 1992 (some), 1986 (some),
with starting investment of more than 1 million baht. The inspiration of career came from the cousin's business.
At least, more than 31 employees works in an organization, to which only short-plans are set for every duties/
position.  Not more than 50 hours per week is the average working rate of an entrepreneur. Business success
did not show any correlations to sex, age, cousin's business, extra education/training, and experienced of
being entrepreneur.

2. With regard to Entrepreneurial Orientation, it is found that the entrepreneurs have Autonomy, Need
for Achievement, and Stability & Learning at a considerably high level while Risk Taking, Innovativeness, and
Competitive Aggressiveness are at a medium level.

3. With regard to Human Capital, it is found that most of the entrepreneurs hold Bachelor's Degree.
Nevertheless, they have skills and experience in management at a considerably medium level.

 4. The entrepreneurs are generally successful at a high level, following by at a medium level.
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Surprisingly, a few entrepreneurs have shown their success at a low level.
5. With Regard to the relationship of entrepreneurial Orientation, Human Capital, and Success, style

of Entrepreneurial Orientation in Autonomy, Innovativeness, stability & Learning, and Achievement, including
Human Capital in experience in management and career skills, positively correlate with Success. The predict
ing equation shows that Innovativeness, Achievement, Autonomy, of entrepreneurial Orientation, and Experience
in management of Human Capital, could predict Success at 9.6%, with the error of 6.4421

6. It has been discovered that the details and the results of the relationships have specific characteristics
because they are conditioned by the context of each tourist area.

บทคัดยอ
การวจิยันีเ้ปนระยะที ่2 ของโครงการวจิยั 3 ปเรือ่ง "ปจจยัทางจติวทิยาของความสำเรจ็ในการประกอบการ

ของผปูระกอบวสิาหกจิขนาดยอมการทองเทีย่วและทีพ่กั :  ความร"ู ซึง่เปนการศกึษาถงึลกัษณะ ความสมัพนัธ และ
สมการทำนายของ บคุลกิผปูระกอบการ ภมูคิวามรคูวามชำนาญ และคณุลกัษณะเฉพาะสวนบคุคล ตอความสำเรจ็
ในการประกอบการของผปูระกอบธรุกจิประเภทโรงแรมแบบอสิระจาก 6 ภาคทีผ่านเกณฑตดัสนิวาเปนแหลงทองเทีย่ว
ทีป่ระสบความสำเรจ็สงูสดุของประเทศไทย และดำเนนิธรุกจิมาไมนอยกวา 3/5 ป รวมทัง้เตม็ใจใหความรวมมอื กลมุ
ตวัอยางถกูสมุแบบบงัเอญิตามหลกัสถติขิอง Yamane มจีำนวนทัง้สิน้ 525 ราย เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัคอื แบบ
สัมภาษณเชิงโครงสรางเปนรายบุคคล แบบสอบถามประเมินคาดวยตนเองของผูประกอบการ และแบบสอบถาม
ประเมนิคาโดยผสูมัภาษณ  สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาความถี ่คารอยละ คาเฉลีย่เลขคณติ คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ไดผลการ
ศกึษาดงันี้

1.  ผปูระกอบการสวนมากเปนชาย อายรุะหวาง 34-44 ป ภมูลิำเนาเดมิอยใูนกรงุเทพฯ มกีารศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี เคยเขารับการฝกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม มีสมาชิกหลักในครอบครัวเปนเจาของกิจการรวมและเขารวม
ดำเนนิงาน  สวนมากไมเคยเปนผปูระกอบการมากอนโดยเฉพาะในธรุกจิโรงแรม แตเคยเปนพนกังานโดยเฉพาะใน
ธรุกจิการโรงแรม โดยจะสรางธรุกจิโรงแรมดวยตนเองและสวนใหญเริม่ตนดำเนนิธรุกจิในป พ.ศ. 2540 รองลงมาคอื
2535 และ 2529 ดวยเงนิทุนจดทะเบยีนตัง้แต 1,000,000 บาท มพีนกังานในธรุกจิ 31 คนขึน้ไป มแีผนธรุกจิในการ
ดำเนนิการนอยกวาหรอืเทากบั 1 ป และมชีัว่โมงทำงานนอยกวาหรอืเทากบั 50 ตอสปัดาห โดยผลความสมัพนัธของ
ความสำเรจ็ในการประกอบการกบัคณุลกัษณะสวนบคุคลจะไมพบในดานเพศ อาย ุ การมสีมาชกิหลกัในครอบครวัเปน
เจาของกจิการ  การเขารบัการฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ และการมปีระสบการณในการเปนผปูระกอบการ

2. ผลการวจิยับคุลกิการเปนผปูระกอบการ พบวา ผปูระกอบการสวนใหญมลีกัษณะความเปนตวัของตวัเอง
ความใฝใจในความสำเรจ็ ความสม่ำเสมอและใฝใจในการเรยีนรอูยใูนระดบัคอนขางสงู มคีวามกลาเสีย่ง ความกาวราว
ในการแขงขนั ความมนีวตักรรมอยใูนระดบัปานกลาง

3. ผลการศกึษาภมูคิวามรคูวามชำนาญพบวา ผปูระกอบการสวนใหญมกีารศกึษาเฉลีย่อยใูนระดบัปรญิญา
ตรี มีความชำนาญในวิชาชีพและประสบการณในการบริหารอยูในระดับคอนขางสูง

4. ผลการวจิยัความสำเรจ็ในการประกอบการพบวา ผปูระกอบการสวนใหญมีความสำเรจ็ในการประกอบการ
อยใูนระดบัสงู รองลงมาคอืระดบัปานกลาง และพบความสำเรจ็ในระดบัต่ำดวย

5. ผลของความสัมพันธพบวา บุคลิกการเปนผูประกอบการแบบความเปนตัวของตัวเอง แบบความมีนวัต
กรรม แบบความใฝใจในความสำเรจ็ และภมูคิวามรคูวามชำนาญในดานประสบการณในการบรหิาร มคีวามสมัพนัธ
ในทางบวกและสามารถรวมกนัทำนายความผนัแปรของความสำเรจ็ในการประกอบการได 9.6% โดยมคีาความคลาด
เคลือ่น 6.4421

6. ผลในแตละภาคและจงัหวดัมกีารผนัแปรไปบางในรายละเอยีดแตสวนใหญกเ็ปนไปในทศิทางเดยีวกนั
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คำนำ
จากแนวคิดของโครงการวิจัย (2551-3) นี้ที่เนน

ศกึษาผปูระกอบการวสิาหกจิ SMEs ทีเ่ปนตวัแทนของ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจางงาน (Birch,

1987, p.12-4) ทีม่ถีงึ 2,884,041 ราย คดิเปน 99.8% ของ

วสิาหกจิทัง้หมดในประเทศไทย โดยมกีารกระจายตวัสงู

สุดอยูในภาคการคาและซอมบำรุง 47.3% และมีมูลคา

ผลติภณัฑมวลรวมในประเทศ (GDP) คดิเปนสดัสวนถงึ

37.8% ทีก่อใหเกดิการจางงานถงึ 9,701,354  ราย (สำนกั

งานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2552,

น.1-18) จงึเหน็ไดวาผปูระกอบการเหลานีม้คีวามสำคญั

ตอระบบเศรษฐกจิของประเทศ และการทีผ่ปูระกอบการ

ไทยเลอืกประกอบกจิการแบบ SMEs เพราะใชเงนิลงทนุ

ไมสงูมากและสวนใหญพฒันามาจากอาชีพเกษตรกรรม

หรือเกี่ยวของ จึงชอบความเปนอิสระและตองการควบ

คุมธุรกิจของตนเอง อยางไรก็ดีในชวงระยะ 3-4 ปนี้

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลกระทบจากเหตุการณ

ตางๆ เชน วกิฤตเศรษฐกจิทัว่โลกจากปญหาสถาบนัการ

เงนิในอเมรกิา หรอืวกิฤตกิารณรนุแรงทางการเมอืงเริม่

จากปลายป พ.ศ. 2551 จนถึงขีดสุดกลางกรุงเทพฯใน

เม.ย.-พ.ค. 2553 ที่ผานมา รวมทั้งสถานการณโรค

ระบาดไขหวดัใหญสายพนัธใุหม 2009  และผลของความ

กาวหนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม การ

พัฒนาระบบการคาใหมในรูปแบบเสรีไรพรมแดน และ

การสรางมาตรฐานสินคาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชากรในประเทศและโลก (มนันีแ่ชนแนล, 2551)

เปนตน รัฐบาลไทยจึงตองมีนโยบายหลักสำคัญหนึ่งใน

การบรหิารประเทศคอื การสงเสรมิสนบัสนนุการพฒันา

อตุสาหกรรมและธรุกจิทัง้หลายใหรอดพนจากวกิฤต เรง

รัดสรางศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ การผลิตและ

การบริการใหมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงเสริม

การเพิ่มและรักษาระดับรายไดของชุมชนและประชาชน

ใหมั่นคงและสูงขึ้น  ซึ่งจะสงผลตอสภาพเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศและยังผลดีไปถึงวิสาหกิจภายใน

ประเทศทกุขนาด โดยเฉพาะอยางยิง่วสิาหกจิ SMEs ที่

ไดรับการชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน พัฒนา มี

มาตรการกำหนดอยางชดัเจน (การทองเทีย่วแหงประเทศ

ไทย, 2553)

การประสบความสำเร็จหรือลมเหลวในการดำเนิน

กิจการนั้น ผูประกอบการจะเปนหัวใจสำคัญเพราะ

ตองบรหิารจดัการ ปรบัปรงุ แกไข เมือ่ธรุกจิเกดิปญหา

และเปนผูตัดสินใจ สรางแรงจูงใจ สื่อสาร  ชี้แนะ เพื่อ

นำธรุกจิไปสคูวามสำเรจ็ ( Frese, 1998 , p.21) นอกจาก

นี้ยังเปนผูริเริ่มและยินดีที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุน

ประกอบกิจการ โดยการรวบรวมผสมผสานปจจัยการ

ผลติทัง้หลายเขาดวยกนั และนำสตปิญญา ความสามารถ

รวมทัง้ประสบการณ และวทิยาการดานการผลติและการ

จัดการที่เหมาะสม เพื่อการจัดการใหเกิดการผลิตสินคา

การจัดจำหนาย หรือการใหบริการแกผูที่เกี่ยวของ

(อาทติย, 2543, น.39) ขณะทีค่วามลมเหลวของธรุกจินัน้

สวนใหญเกิดมาจากผูประกอบการบริหารงานผิดพลาด

ขาดประสบการณและความสามารถในการบรหิารงานถงึ

90% แตสาเหตุอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผู

ประกอบการ เชน ผลกระทบจากสภาพแวดลอม ผู

ประกอบการที่มีทักษะก็สามารถชวยลดความรุนแรงลง

ได (สธุาโฉม, 2543, น.11) จงึเหน็ไดวา ผปูระกอบการ

ถือเปนปจจัยสำคัญและจำเปนตอความสำเร็จในการ

ประกอบการ

จากการคนควาพบวาในการศึกษาผูประกอบการ

หรอืการประกอบการ ยงัไมมขีอตกลงทีช่ดัเจนของนยิาม

เชนคำวา การประกอบการ (Entrepreneurship)  ผกูอตัง้

(Founder) หรอื เจาของ (Owner) หรอื ผบูรหิาร (Man-

ager) กเ็ปนคำทีแ่ตกตางแตมคีวามหมายในลกัษณะเดยีว

กนั วธิกีารทีด่ทีีส่ดุกค็อื ใชการนยิามพฤตกิรรม ซึง่สราง

บนพื้นฐานของความสำเร็จ ความเจริญกาวหนา หรือ

ความลมเหลวของธรุกจิเปนหลกั (Hisrich,1990) "การเปน

ผปูระกอบการ" ถอืไดวาเปนอาชพีทีเ่ปดกวางมากทีส่ดุไม

วาเพศ อายุ หรืออาชีพอะไรก็สามารถเขามาลงทุน

ประกอบการได แตตองมีความสามารถในการบริหาร

งาน พฒันาธรุกจิไดอยางตอเนือ่ง โดยอาจใชเทคนคิใหมๆ

ที่ถูกคิดคนและดัดแปลงใหเหมาะสมกับธุรกิจของตน มี

ความเขาใจและปรบัตวัใหเขากบัสิง่แวดลอม นโยบายของ

รฐั และความตองการของผบูรโิภค  ตลอดจนมทีกัษะและ

ความสามารถในการเปนผนูำ (ศวิพร, 2522, น.55)  ปจจยั

ที่ทำใหบุคคลที่มีอาชีพประกอบการผันแปรไปจากกัน

กค็อื ประเภทของธรุกจิทีเ่ปนตวัแปรอทิธพิลสำคญัตอการ
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ดำเนนิงาน นัน่คอื ธรุกจิแตละประเภทมขีอไดเปรยีบเสยี

เปรียบในการดำเนินงานและบริหารงานที่แตกตางกัน

บางประเภทมีกระบวนการที่สลับซับซอนตองการแรง

งานสงู (เชน ธรุกจิการผลติ)  แตบางประเภทเนนความ

สมัพนัธระหวางบคุคล การสือ่สาร (เชน ธรุกจิการบรกิาร)

ดงันัน้ ผปูระกอบการทีด่ำเนนิธรุกจิแตละประเภทตองมี

วธิกีารกลยทุธในการดำเนนิการ (Strategy Process) ที่

แตกตางกนัไป ซึง่สิง่เหลานีเ้ปนคณุสมบตัเิฉพาะทีจ่ำเปน

สำหรับธุรกิจนั้นๆ ทำใหผูที่กาวเขาสูธุรกิจนั้นถูกปรับ

บุคลิกลักษณะ ความคิด ความประพฤติ  นิสัยเฉพาะ

บคุคลทีเ่รยีกวา บคุลกิภาพ ใหเปลีย่นไปตามสภาพแวด

ลอมธรุกจินัน้ ซึง่เราเรยีกคณุลกัษณะบคุลกิทีผ่นัแปรไป

ตามสภาพอาชีพของการเปนผูประกอบกิจการนี้วา

บุคลิกการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurial Orienta-

tion) (Frese, 2000, p.12-16)

จากการคนควาพบวา มีโครงการวิจัยที่ทำการ

ศกึษาในประเทศเยอรมนั เนเธอรแลนด ไอรแลนด และ

ประเทศทีก่ำลงัพฒันาในทวปีแอฟรกิาเกีย่วกบัเรือ่งปจจยั

ของการประกอบการทีป่ระสบความสำเรจ็โดยไมเคลิ เฟร

เซอรและคณะ (Frese, 1997; Frese, 2000; Frese and

Rauch, 2001; Frese, et al., 2000) และไดเสนอแบบ

จำลองโครงสรางของความสำเร็จในการประกอบการกี

เซน-อมัสเตอรดมั (Geissen-Amsterdam model of en-

trepreneurial success) ที่พัฒนามาจากแนวคิดของ

McClelland and Winter (1977),  Miner, et al. (1989)

,Lumpkin and Dess (1996), และ Gebert (1992) ดงันี้

แบบจำลองนีย้งัมขีอถกเถยีง เชน ไมมีสมมติฐาน

วามีความสัมพันธโดยตรงของบุคลิกการเปนผปูระกอบ

การ ทุนมนุษย หรือ สิ่งแวดลอมตอความสำเร็จในการ

ประกอบการ  แบบจำลองนี้เชื่อวาไมมีความสำเร็จใดที่

จะเกิดไดถาไมมีการกระทำ ซึ่งการกระทำจะถูกวัดโดย

ตรงจากเปาหมายและกลยุทธ ดังนั้น ในแบบจำลองนี้

กลยุทธในการกระทำตางๆ จะเปนคอคอดสำหรับความ

สำเร็จในการประกอบการที่สามารถทำใหเกิดขึ้นทั้งได

และไมได  จากมุมมองทางจิตวิทยาของแบบจำลองนี้

กลยุทธจะเกี่ยวของโดยตรงกับการกระทำที่ผันแปรไป

ตามเปาหมาย ซึง่สามารถแยกกลยทุธออกมาเปน 3 มติิ

คอื เนือ้หา ขบวนการ และการผนัแปร ซึง่ทัง้ 3 มตินิีเ้ปน

เกณฑที่สลับกันไปมาได โดยมิติที่หนึ่งคือ เนื้อหาของ

กลยทุธจะเกีย่วของกบัประเภทของการตดัสนิใจทางธรุกจิ

ไดแก ลกูคา ผจูดัจำหนาย  พนกังาน สนิคา ปจจยัของ

ผลผลติ การตลาด ตนทนุ คแูขงขนัซึง่สวนมากจะศกึษา

โดยนกัเศรษฐศาสตร (เชน Porter, 1980) เชน การทำให

ธนาคารเชือ่ถอืเพือ่ใหเงนิก ู สวนมติทิีส่องคอื กระบวนการ

ของกลยทุธทีเ่กีย่วกบัการกำหนดวธิกีารดำเนนิธรุกจิ การ

วางรูปแบบและการปลูกฝง กลยุทธในการตัดสินใจ

(Olson and Bokor, 1995, p.120-126) การดำเนนิงาน

และ ทฤษฎกีารรบัรแูละปฏบิตั ิ (Cognitive and Action

 รปูที ่1 แบบจำลองโครงสรางของความสำเรจ็ในการประกอบการกเีซน-อมัสเตอรดมั
ทีม่า : Geissen-Amsterdam  Model  of  Entrepreneurial  Success (Gelderen and Frese, 1998, p.16)



25วารสารวจิยัทรพัยากรมนษุย  ปที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถินุายน 2554

Theory, Van Gelderen and Frese, 1998, p.234-248) ที่

แตกตางกันตามเปาหมาย ระยะการวางแผน พื้นฐาน

ความรู ความกระตือรือรน และการตอบสนองตอสถาน

การณ (Frese, et al., 2000, p.45-49) ซึง่แบงเปนรปูแบบ

กลยทุธในการดำเนนิงาน 4 แบบคอื การวางแผนลวงหนา

อยางสมบรูณ (Complete Planning) การวางแผนเฉพาะ

สิง่สำคญั (Critical Point Planning) การแสวงหาโอกาส

(Oppor-tunistic Strategy) และการตั้งรับ (Reactive

Strategy) ซึง่ไดทำการศกึษาในระยะที ่ 1 ของโครงการ

วจิยันี ้(ดใูน อบุลวรรณา, 2552) และมติทิีส่าม บคุลกิการ

เปนผปูระกอบการ เปนการพจิารณาถงึกระบวนการทีอ่ยู

เบือ้งหลงัวาทำไมผปูระกอบการจงึมรีปูแบบการกระทำที่

แนนอน ซึง่เปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัคานยิม ความเชือ่ และ

การปรบัใหเขากบัสิง่แวดลอม ลกัษณะผปูระกอบการเปน

การปรบัเปลีย่นตนของผปูระกอบการในการดำเนนิธรุกจิ

และพจิารณาจำแนกบคุลกิความเปนผปูระกอบการ (En-

trepreneurial Orientation) เปน 6 ดานคอื ความเปนตวั

ของตวัเอง (Autonomy Orientation) ความมนีวตักรรม

(Innovativeness Orientation) ความกลาเสีย่ง (Risk Tak-

ing Orientation) ความกาวราวในการแขงขนั (Competi-

tive Aggressiveness Orientation) ความสม่ำเสมอและ

ความใฝใจเรยีนร ู(Stability and Learning Orientation)

และความใฝใจในความสำเร็จ (Achievement Orienta-

tion) ซึง่เปนตวัแปรสำคญัของงานวจิยัฉบบันีเ้พือ่ศกึษาวา

เปนไปจรงิตามแบบจำลองดงักลาวในผปูระกอบการหรอื

การประกอบการแบบไทยหรือไม

สมมตฐิานของแบบจำลองโครงสรางความสำเรจ็ใน

การประกอบการกีเซน-อัมเตอรดัมยังเสนอวา แมวา

บคุลกิการเปนผปูระกอบการจะมคีวามเกีย่วของกบัความ

สำเรจ็ทางธรุกจิ แตไมใชคณุลกัษณะทีต่ดิตวัมาตัง้แตเกดิ

แตเปนผลมาจากการหลอหลอมของประสบการณ การ

ศกึษา ทกัษะ การเรยีนร ูและการฝกฝน ซึง่สิง่เหลานีเ้รยีก

วา "ทนุมนษุย"  (Human Capital)  หรอื "ภมูคิวามรคูวาม

ชำนาญ" (Ucbasaran, et al., 2006) ทีผ่ปูระกอบการตอง

ลงทนุสรางใหเกดิเพือ่นำใชในการบรหิารดำเนนิกจิการให

ประสบความสำเรจ็ (Marshall and Oliver, 2004, p.17)

แตทนุมนษุยนีไ้ดจากการสัง่สม เพิม่พนูประสบการณใน

อดีตของผูประกอบการแตละคนไมมีใครสามารถลอก

เลยีนได ถอืเปนทรพัยากรวกิฤต ิ(Critical Resource) ที่

สงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนนิธรุกจิ เปนปจจยัชวย

เพิ่มโอกาสในการอยูรอดของธุรกิจใหสูงขึ้น (Frese &

Rauch, 2001, p.4554 และ Rauch, Frese, & Utsch,

p.682) เกณฑการวัดภูมิความรูความชำนาญ (Human

Capital) ตามแบบจำลองโครงสรางความสำเรจ็กเีซน-อมั

สเตอรดัมนั้นประกอบดวย จำนวนปที่ใชในการศึกษา

(Education Years) ความชำนาญในวชิาชพี (Skill) และ

ประสบการณในการบรหิาร (Experience  in Manage-

ment) ซึง่ไดรบัความนยิมและมงีานวจิยัจำนวนมากนำไป

ใชเปนแนวทางในการศกึษา (เชน Koop, Reu, and Frese,

2000; รณรงค ศรีจันทรานนท, 2544) เพื่อคนหาวา

ภมูคิวามรคูวามชำนาญควรลงทนุอยางไรทีจ่ะเอือ้ตอการ

ดำเนนิธรุกจิใหประสบความสำเรจ็  นอกจากปจจยัตางๆ

ที่กลาวมาแลว ปจจัยเฉพาะสวนบุคคลที่ติดตัวมาตั้งแต

เกิดผสมผสานกับการสรางจากสภาวะแวดลอมของการ

เจรญิเตบิโต อบรมเลีย้งด ูและลกัษณะพืน้ฐานการทำงาน

ในองคการธรุกจิตางๆ เชน ธรุกจิในระบบครอบครวั กจ็ะ

มีอิทธิพลตอการประกอบการใหเกิดความสำเร็จหรือ

สมบูรณมากขึ้น นั่นคือ ผูประกอบการที่ดีหรือประสบ

ความสำเร็จควรจะมีปจจัยเฉพาะบุคคลอยางไรที่จะเอื้อ

ตอการประกอบการใหสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล จากการวจิยัของจอหนสนั (Johnson, 1991,

p.1139) ไดพบวา ภูมิหลังหรือขอมูลสวนตัวของผู

ประกอบการมีสวนชวยใหเกิดการเรียนรูและสราง

ลกัษณะตางๆ ของผปูระกอบการ ดงันัน้ การศกึษาเกีย่ว

กบัคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลทีม่ผีลตอความสำเรจ็ในการ

ประกอบการจงึเปนเรือ่งทีจ่ำเปนอยางยิง่

นอกจากทีก่ลาวมาทัง้หมดโครงการวจิยันีม้งุศกึษา

ผูประกอบการวิสาหกิจ SMEs การทองเที่ยวและที่พัก

แบบโรงแรมอิสระทั้งนี้จากการคนควาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยพบวา การทองเทีย่วเปนอตุสาหกรรมหลกัใน

การสร า ง ร ายได ให กั บประ เทศนอก เหนื อจาก

อตุสาหกรรมการสงออก (ไทยรฐั, ออนไลน, 2548) ทำราย

ไดใหกบัประเทศในอนัดบั 1 ใน 3 และมแีนวโนมเพิม่ขึน้

โดยตลอด โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการทองเทีย่วและการ

โรงแรมหรือที่พักจะเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดเขา

มาเปนอนัดบั 1 ใน 5  (กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม, 2549,

p 2-3) เชน ในป พ.ศ. 2550  ทำรายไดจำนวน 547,500 ล

านบาท เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2549 ถงึ 13.5% รวมทัง้ธรุกจิ
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การทองเที่ยวยังชวยกระตุนให เกิดการผลิตและ

นำทรพัยากรมาใชใหเกดิประโยชน  กอใหเกดิการจางงาน

และการกระจายรายได  รวมทั้งสงเสริมใหเกิดธุรกิจตอ

เนื่องอีกหลายประเภท (สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม, 2552ข, ยอหนาที่ 1) แต

ผลจากวกิฤตตางๆ ในรอบ 3-4 ปทีผ่านมาดงักลาวแลว

ขางตน  ทำใหสถานการณการทองเทีย่วในประเทศไทย

ตกต่ำลงเปนอยางมาก  ในป พ.ศ. 2552 มตีวัเลขนกัทอง

เทีย่ว 14.24 ลานคน ลดลงจากป พ.ศ. 2551 ประมาณ

1.5 % มรีายไดประมาณ 5.32 ลานบาท ลดลง 2.86%

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน, 2552) แตในชวงมีนาคมและ

เมษายน 2553 ททท. ไดวเิคราะหและพบวา  ใน 2 เดอืน

นีก้ารทองเทีย่วไทยสญูเสยีโอกาสของรายไดจากการทอง

เทีย่วไปแลวราว 7,500 ลานบาท  โดยในเดอืนมนีาคม

พ.ศ. 2553  มนีกัทองเทีย่วจำนวนประมาณ 1.34 ลานคน

เมือ่เทยีบกบัป พ.ศ. 2551 แลวลดลงรอยละ 4.59  ซึง่นกั

ทองเทีย่วเหลานีม้คีาใชจาย 3,810 บาทตอคนตอวนั  มี

วนัพกัเฉลีย่ 9.80 วนั  ทำใหสญูเสยีรายไดประมาณ 2,500

ลานบาท  สวนในวนัที ่ 1-30 เมษายน 2553  ตวัเลขนกั

ทองเทีย่วผานสวุรรณภมูจิำนวน 6.8 แสนคน เมือ่เทยีบ

กบัปพ.ศ. 2551 ซึง่มจีำนวนประมาณ 8.6 แสนคน เทา

กบัลดลงถงึ 21%  คดิเปนการเสยีโอกาสของรายไดจาก

การทองเทีย่วราว 5 พนัลานบาท  ซึง่ทีต่องเปรยีบกบัป

พ.ศ. 2551  เพราะเปนปที่ถือวาเหตุการณคอนขาง

ปกตไิมรนุแรงนกั ไมมปีญหาการปดสนามบนิหรอืความ

วนุวายทางการเมอืงเหมอืนในป พ.ศ. 2552 และ 2553

(ฐานเศรษฐกจิ, 2553, ยอหนาที ่4) จงึเหน็ไดวาผปูระกอบ

การธรุกจิทองเทีย่วไดรบัผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะ

ธุรกิจโรงแรมที่จำนวนนักทองเที่ยวเปนปจจัยสำคัญ

ตอการฟนตัวทางธุรกิจแตตองรับผลกระทบโดยตรง

จากปริมาณนักทองเที่ยวที่ลดลงเกือบรอยละ 90  ทั้ง

นั กทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะ

โรงแรมประเภทที่ไมมีเครือขายตองบริหารงานเองที่

เรียกวา โรงแรมแบบอิสระ จะไดรับผลกระทบมากที่สุด

(เดลนิวิส, 2553, ยอหนาที ่1-2)  ดงันัน้ โครงการศกึษานี้

จึงใชอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในธุรกิจโรงแรมแบบ

อสิระเปนประชากรศกึษาเพือ่หาขอมลูและวธิกีารตางๆ ที่

จะชวยในการพฒันา ปรบัปรงุศกัยภาพของการประกอบ

การการใหดีขึ้นและเพื่อพัฒนาใหยั่งยืนในอนาคต โดย

เฉพาะในการศกึษาคนหาปจจยัทางจติวทิยาทีจ่ะชวยใหผู

ประกอบการไทยประสบความสำเรจ็ในการประกอบการ

วัตถุประสงคของการวิจัย   เพื่อศึกษาลักษณะ

ความสัมพันธ และสมการทำนายความสำเร็จในการ

ประกอบการ (Business Success)  ของบคุลกิการเปน

ผปูระกอบการ (Entrepreneurial Orientation) ภมูคิวาม

รคูวามชำนาญ (Human Capital) และปจจยัเฉพาะบคุคล

(Individual background) ของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดยอมธรุกจิการทองเทีย่วและทีพ่กัแบบโรงแรมอสิระ

วิธีการศึกษา
ขอบเขตของงานวจิยั  การศกึษานีเ้กบ็รวบรวม

ขอมลูในระหวางตลุาคม พ.ศ. 2551 ถงึ มกราคม พ.ศ.

2553 ทีเ่กดิเหตกุารณทางการเมอืงของประเทศไทยตัง้แต

กลุมผูประทวงเสื้อเหลืองปดสนามบินสุวรรณภูมิ จนถึง

กลุมผูประทวงเสื้อแดงจลาจลในกรุงเทพฯ ครั้งแรกใน

เดอืนเมษายน พ.ศ.2552 แตการเกบ็ขอมลูเสรจ็สิน้กอน

การประทวงที่จลาจลรุนแรงจนเผายานการคาสำคัญ

กลางกรงุเทพฯ พ.ศ. 2553

ประชากรศกึษาและกลมุตวัอยาง  โดประชากร

ศกึษาเปนผปูระกอบการวสิาหกจิ SMEs การทองเทีย่ว

และที่พักประเภทโรงแรมอิสระที่อยูในจังหวัดที่ประสบ

ความสำเรจ็ผานตามเกณฑ 4 เกณฑ (การทองเทีย่วแหง

ประเทศไทย, 2553) คอื

1 รายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากกวา

1,000 ลานบาท

2 จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติมากกวา

200,000คน

3 รายไดจากนกัทองเทีย่วชาวไทยมากกวา  5,000

ลานบาท

4 จำนวนนกัทองเทีย่วชาวไทยมากกวา 1,000,000

คน

โดยผานเเกณฑทั้ง 4 ในระดับ 1-10 สูงสุดของ

ประเทศไทยตดิตอกนั 3 ป ซึง่พบวามทีัง้หมด 5 ภาค 10

จงัหวดั แตดวยจดุมงุหมายทีต่องการศกึษาในครบ 6 ภาค

แหลงทองเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศไทย จะมอีกี1 ภาค

ทีผ่านแตเกณฑของนกัทองเทีย่วไทย (ขอ 3 และ 4) มา

เปนประชากรศกึษาดวย คอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ดงั
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นัน้ จงึมผีปูระกอบการทีใ่หความรวมมอืเปนกลมุตวัอยาง

ทัง้หมด 525 คน คดิเปน 85.78% ของจำนวนประชากร

ศกึษาทัง้หมด

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั แบบสมัภาษณเชงิโครง

สรางเปนรายบคุคล (คา inter-relate = 0.98) แบบสอบ

ถามประเมนิคาดวยตนเองของผปูระกอบการ (r= 0.884)

และแบบสอบถามประเมนิคาโดยผสูมัภาษณ (r = 0.946)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาความถี่ คา

รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การวิเคราะหสหสัมพันธเพียรสัน และการวิเคราะหการ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

วธิกีารดำเนนิการวจิยั แบงเปน 3 ขัน้ตอน  คอื

1. ขัน้เตรยีมการ ฝกการสมัภาษณ และหาคณุภาพ

ของเครือ่งมอื และทำการตดิตอผปูระกอบการ

2. ขั้นลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะห

ประมวลผล

3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล เผยแพรผลการศึกษา

และวางแผนระยะตอไป

ผลการวิจัยและการสรุปผล
1. ผลวิเคราะหลักษณะของบุคลิกการเปนผู

ประกอบการโดยรวม พบวา ผปูระกอบการมบีคุลกิแบบ

ความเปนตัวของตัวเอง ความใฝใจในความสำเร็จ และ

ความสม่ำเสมอและใฝใจในการเรียนรูอยูในระดับคอน

ขางสูง และมีบุคลิกแบบการกลาเสี่ยง การมีนวัตกรรม

และความกาวราวในการแขงขนัอยใูนระดบัปานกลาง ซึง่

แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการโรงแรมที่ประสบความ

สำเรจ็ของประเทศไทยทัง้ 11 จงัหวดัจะตองมบีคุลกิการ

เปนผูประกอบการตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป โดย

เฉพาะผปูระกอบการทีจ่ะประสบความสำเรจ็ตองมคีวาม

สามารถและความตัง้ใจทีจ่ะนำตนเองไปสโูอกาส ทำงาน

และตดัสนิใจไดในภาวะทีบ่บีบงัคบั มคีวามมัน่คงไมหวัน่

ไหวกับสถานการณ  รูจักนำขอบกพรองมาเปน

ประสบการณในการเรยีนร ูคนหาหนทางไปสคูวามสำเรจ็

ชอบงานทีท่าทายและมแีรงจงูใจทีจ่ะทำงานใหดกีวาเดมิ

2. ผลวิเคราะหลักษณะของบุคลิกการเปนผู

ประกอบการในแตละภาค สรปุในตารางที ่1

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูประกอบการในทุก

ภาคมีบุคลิกแบบความสม่ำเสมอและใฝใจในการเรียนรู

ความกลาเสี่ยง ความกาวราวในการแขงขันในลักษณะ

เดยีวกบัผลรวมทัง้หมด ซึง่บคุลกิแบบความใฝใจในความ

สำเร็จก็เชนกัน ยกเวนในภาคใตที่มีในระดับปานกลาง

อาจเพราะไปเนนแบบความเปนตวัของตวัเองในระดบัสงู

เชนเดียวกับบุคลิกแบบความมีนวัตกรรมที่ทุกภาคมี

ลักษณะเดียวกับผลรวม ยกเวนภาคอีสานที่มีในระดับ

คอนขางสูง อาจเพราะทองที่มีลักษณะเฉพาะทาง

ธรรมชาติและศิลปะขอมโบราณที่ตองหาวิธีใหมๆ สราง

ความสนใจตอนกัทองเทีย่ว สวนบคุลกิแบบความเปนตวั

ของตัวเองผันแปรไป ในภาคตะวันออกและภาคใตมี

บุคลิกนี้ในระดับสูง อาจเพราะเปนแหลงทองเที่ยวพื้นที่

ชายฝงทะเล มนีกัทองเทีย่วหลากหลายทำใหตองสามารถ

ทีจ่ะนำตนเองไปสโูอกาส ตดัสนิไดดวยตนเอง ซึง่ตางกบั

ในภาคกลางที่มีบุคลิกแบบนี้ในระดับปานกลางซึ่งอาจ

เพราะการมสีภาพเปนศนูยกลางของความเจรญิ สถานที่

ตัง้สำคญั ทีช่มุนมุประทวงทางการเมอืง การแพรระบาด

ตางๆและสวนมากมีหุนสวนเขารวมดำเนินการจึงทำให

ตารางที ่1 บคุลกิการเปนผปูระกอบการในแตละภาค

                                                                    บคุลกิการเปนผปูระกอบการ

    ภาค ความเปนตัว ความใฝ ใจใน ความสม่ำเสมอและ ความ ความมี ความกาวราว

ของตัวเอง ความสำเร็จ ใฝใจในการเรยีนรู กลาเสี่ยง นวตักรรม ในการแขงขนั

กลาง ปานกลาง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ตะวันออก สูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ใต สูง ปานกลาง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

อีสาน คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางสูง ปานกลาง

ตะวันตก คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
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   จงัหวดั ความเปนตัว ความใฝ ใจใน ความสม่ำเสมอและ ความ ความมี ความกาวราว

ของตัวเอง ความสำเร็จ ใฝใจในการเรยีนรู กลาเสี่ยง นวตักรรม ในการแขงขนั

กรงุเทพฯ ปานกลาง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

เมืองพัทยา สูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ระยอง สูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

เชียงใหม คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

เชียงราย คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

กระบี่ คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

พงังา คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

ภูเก็ต คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางสูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

นครราชสมีา คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางสูง ปานกลาง

เขตชะอำ ปานกลาง คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางต่ำ ปานกลาง คอนขางสูง

เขตหัวหิน คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง คอนขางสูง ปานกลาง คอนขางต่ำ

ตารางที ่ 2 บคุลกิการเปนผปูระกอบการในแตละจงัหวดั

การตดัสนิใจตางๆตองคำนงึถงึสภาพสิง่แวดลอมและตอง

การความคดิเหน็จากหลายฝายรวมกนั

3. ผลลกัษณะของบคุลกิการเปนผปูระกอบการ

ในแตละจงัหวดั สรปุไดดงัตารางที ่2

ผลการวจิยัแสดงวา บคุลกิแบบความสม่ำเสมอและ

ใฝใจในการเรียนรูของทุกจังหวัดเปนไปในลักษณะเดียว

กับผลรวม เชนเดียวกับผลของแบบความใฝใจในความ

สำเรจ็ ยกเวนในพงังาและภเูกต็ทีม่ใีนระดบัปานกลางอาจ

เพราะทัง้ 2 จงัหวดัทีป่ระสบภยัคลืน่สนึามเิสยีหาย ทำให

ผูประกอบการตองมุงเนนการสรางธุรกิจใหม สวน

ผลบคุลกิแบบความมนีวตักรรมกเ็ปนเชนเดยีวกบัผลรวม

ยกเวนในนครราชสมีาทีอ่ยรูะดบัคอนขางสงูเชนเดยีวกบั

ผลของภาคอสีานดงักลาวแลว สวนบคุลกิแบบความกลา

เสีย่งและแบบความกาวราวในการแขงขนักม็ผีลเชนเดยีว

กบัผลรวม ยกเวนในเขตชะอำทีม่แีบบความกลาเสีย่งใน

ระดบัคอนขางต่ำ แตแบบความกาวราวในการแขงขนัใน

ระดบัคอนขางสงู ในขณะทีใ่นเขตหวัหนิมแีบบความกลา

เสี่ยงในระดับคอนขางสูง แตมีแบบความกาวราวในการ

แขงขนัในระดบัคอนขางต่ำ ซึง่ทัง้ 2 เขตนีเ้ปนแหลงทอง

เทีย่วทีม่กีารพฒันาในรอบทศวรรษทีป่ระสบความสำเรจ็

อยางรวดเร็วและมีแนวโนมที่จะสรางรายไดนำหนาใน

ระดบั 1 ใน 5 ของประเทศ แตเขตชะอำตองมกีารแขงขนั

กันสูงเพราะสภาพแหลงทองเที่ยวที่เหมือนกันในพื้นที่

ธรรมชาตชิายทะเล ไมตองเสีย่งลงทนุมาก แตตองเนนใน

ความพยายามล้ำหนาใหเหนอืกวาคแูขงในตลาดเดยีวกนั

และตองกนัคแูขงอืน่ๆ ทีจ่ะเขามาในตลาด สวนเขตหวัหนิ

เปนแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ผูประกอบการตองกลา

เสีย่งกยูมืลงทนุสรางทีพ่กัและตองรวมมอืชวยกนัรองรบั

นักทองเที่ยวที่แตกตางกันในความสนใจเหลานี้ สวน

ผลบคุลกิแบบความเปนตวัของตวัเองกม็ผีลลกัษณะเดยีว

กบัผลรวม ยกเวนในกรงุเทพฯและเขตชะอำมอียใูนระดบั

ปานกลาง  ซึง่ในกรงุเทพฯ มผีลเหมอืนในภาคกลางดงั

กลาวแลวในเรื่องการมีหุนสวนรวมดำเนินการและเขต

ชะอำในเรือ่งพืน้ทีท่องเทีย่วเดยีวกนั ซึง่ตางจากในเมอืง

พทัยาและจงัหวดัระยองทีม่บีคุลกินีใ้นระดบัสงูกวาจงัหวดั

อืน่ๆ ทัง้นีเ้พราะทัง้ 2 จงัหวดัเปนแหลงทองเทีย่วทีส่ราง

และพฒันาขึน้มาเพือ่วตัถปุระสงคของการเปนแหลงทอง

เทีย่วอยางแทจรงิ ผปูระกอบการจงึใชความสามารถและ

ความตั้งใจของตนเองสรางโอกาสและตัดสินใจไดอยาง

เปนอิสระ

4. ผลการศึกษาภูมิความรูความชำนาญโดย

รวม พบวา ผูประกอบการสวนใหญมีการศึกษาอยูใน

ระดบัปรญิญาตร ีมปีระสบการณในการบรหิารและความ

ชำนาญในวชิาชพีอยใูนระดบัปานกลาง
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ตารางที ่ 3 ลกัษณะของภมูคิวามรคูวามชำนาญในแตละภาค

                                                     ภมูคิวามรคูวามชำนาญ

       
ภาค

ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหาร ความชำนาญในวิชาชีพ

กลาง ปริญญาตรี ปานกลาง ปานกลาง

ตะวันออก สูงกวาหรือเทากับปริญญาโท ปานกลาง ปานกลาง

เหนือ ปริญญาตรี คอนขางสูง คอนขางสูง

ใต ปริญญาตรี คอนขางต่ำ ปานกลาง

อีสาน ปริญญาตรี ปานกลาง ปานกลาง

ตะวันตก ปริญญาตรี ปานกลาง ปานกลาง

5. ผลการวเิคราะหลกัษณะของภมูคิวามรคูวาม

ชำนาญในแตละภาค สรปุไดดงัตารางท ี3

ผลการวิจัยผูประกอบการโรงแรมอิสระในแตละ

ภาคก็มีลักษณะในทิศทางเดียวกับผลรวมในการนิยมใช

เวลากับการศึกษาหาความรู  โดยเฉพาะในภาคตะวัน

ออกที่มีคาเฉลี่ยการศึกษาอยูในระดับสูงกวาปริญญาตรี

หรือในระดับปริญญาโท ซึ่งประสบการณในการบริหาร

และความชำนาญในวิชาชีพก็มีลักษณะเดียวกับผลรวม

เชนกนั ยกเวนในภาคเหนอืทีม่อียใูนระดบัคอนขางสงู ทัง้

นี้อาจเพราะสภาพการทองเที่ยวที่มีความหลากหลายใน

ศิลปวัฒนธรรมและแหลงธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตของ

ชาวเขาเผาตางๆ ความชำนาญและประสบการณในการ

ตารางที ่ 4  ลกัษณะของภมูคิวามรคูวามชำนาญในแตละจงัหวดั

                                                   ภมูคิวามรคูวามชำนาญ

       
ภาค

ระดับการศึกษา ประสบการณในการบริหาร ความชำนาญในวิชาชีพ

กรงุเทพฯ ปริญญาตรี ปานกลาง ปานกลาง

เมอืงพทัยา สงูกวาหรอืเทากบัปรญิญาโท ปานกลาง ปานกลาง

ระยอง ปริญญาตรี ปานกลาง ปานกลาง

เชยีงใหม ปริญญาตรี คอนขางมาก คอนขางมาก

เชยีงราย อาชวีศกึษาชัน้สงู ปานกลาง ปานกลาง

กระบี่ ปริญญาตรี คอนขางนอย ปานกลาง

พงังา อาชวีศกึษาขัน้สงู คอนขางนอย คอนขางนอย

ภเูกต็ ปริญญาตรี คอนขางนอย ปานกลาง

นครราชสีมา ปริญญาตรี ปานกลาง ปานกลาง

เขตชะอำ อาชวีศกึษาชัน้สงู คอนขางมาก ปานกลาง

เขตหวัหนิ ปริญญาตรี คอนขางนอย คอนขางมาก

ดำเนนิกจิการจงึมคีวามจำเปนในระดบัสงู  แตตรงขามกบั

ในภาคใตทีม่ปีระสบการณในการบรหิารอยใูนระดบัคอน

ขางต่ำ อาจเปนเพราะผลกระทบอยางภัยคลื่นสึนามิที่

ทำใหผูประกอบการปจจุบันเปนผูประกอบการใหม จึง

ทำใหประสบการณในการบริหารอยูในระดับคอนขางต่ำ

6. ผลการวเิคราะหลกัษณะของภมูคิวามรคูวาม

ชำนาญในแตละจงัหวดั สรปุไดดงัตารางที ่4

ผลของภูมิความรูความชำนาญของผูประกอบการ

ในแตละจังหวัดมีลักษณะในทางเดียวกับผลรวมและ

ผลในแตละภาค แตก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางในบาง

จงัหวดัคอื ในระดบัการศกึษาพบวา ในเมอืงพทัยามกีาร
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ศกึษาสงูกวาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทากบัปรญิญาโททัง้นี้

อาจเพราะพัทยาที่เปนเมืองทองเที่ยวมีนักทองเที่ยวใน

หลายเชือ้ชาตภิาษามคีวามตองการ ความสนใจแตกตาง

กนัไปดงันัน้ความรใูนระดบัสงูจงึเปนสิง่จำเปน ในขณะที่

ในเชียงราย พังงา และเขตชะอำ ตางก็มีการศึกษาใน

ระดับอาชีวศึกษาซึ่งอาจเพราะแหลงทองเที่ยวแบบ

เชียงรายมีลักษณะเฉพาะดวยภูเขา ดอย ชนเผา

วัฒนธรรมทองถิ่นที่หลากหลายจึงตองการความรูใน

ลักษณะพิเศษเหลานั้นมากกวาความรูทางสายสามัญ

สวนเขตชะอำทีม่แีหลงทองเทีย่วอยใูนพืน้ทีเ่ดยีวกนัการ

ศึกษาระดับสูงจึงยังไมนิยมมากนัก สวนในพังงาที่เสีย

หายอยางหนักจากภัยสึนามิ ตองการการปรับปรุงและ

พฒันาอยางเรงดวน  ซึง่ผปูระกอบการรนุลกูหรอืใหมจงึ

ไมมีเวลาพอที่จะศึกษาในระดับสูงมากนัก  สวนผลของ

ประสบการณในการบรหิารพบวาเปนไปตามผลโดยรวม

และผลในแตละภาค ยกเวนในจงัหวดัของภาคใตทัง้หมด

ทีผ่ปูระกอบการรนุลกูหรอืใหมทีต่องเรงดวนเขามารบัชวง

ดำเนินการแทนรุนเดิมที่สูญหายหรือวางมือไปจากภัย

สนึาม ิกจ็ะมปีระสบการณในการบรหิารนอยกวาจงัหวดั

อืน่ๆ  สวนในเขตหวัหนิทีผ่ปูระกอบการมปีระสบการณ

ในการบริหารคอนขางนอย  อาจเพราะสวนมากจางผู

เชยีวชาญมาบรหิารจดัการแทน โดยตนเองทำหนาทีเ่ปน

เพียงผูกำหนดและดูแลนโยบายรวมทั้งลงทุนเทานั้น

(อบุลวรรณา, 2552, น.308-10)  ซึง่ตางกบัผปูระกอบการ

ในเชยีงใหมทีผ่ลพบวามปีระสบการณในการบรหิารคอน

ขางมาก ทัง้นีเ้พราะเชยีงใหมเปนศนูยกลางของภาคเหนอื

ดานการทองเที่ยวการบริหารกิจการจึงจำเปนตองอาศัย

ประสบการณที่จะรองรับนักทองเที่ยวในแตละฤดู เชน

เดียวกับในเขตชะอำที่มีประสบการณในการบริหารคอน

ขางมาก ทัง้นีเ้พราะการทองเทีย่วทีเ่ฉพาะพืน้ทีด่งักลาว

แลว  สวนผลความชำนาญในวชิาชพีพบวาสวนมากกเ็ปน

ไปในทางเดียวกับผลรวมและผลในแตละภาค  ยกเวน

พงังาทีม่ใีนระดบัคอนขางนอย ซึง่กด็วยเหตผุลของความ

เรงดวนมาเปนผปูระกอบการดงักลาวแลว  ซึง่ตรงขามกบั

ในเชยีงใหมทีม่อียใูนระดบัคอนขางมาก ซงึกด็วยเหตผุล

เดียวกับที่กลาวแลวในประสบการณในวิชาชีพคอนขาง

มากเชนเดยีวกบัในเขตหวัหนิทีม่อียใูนระดบัคอนขางมาก

เชนเดยีวกนั

8. ผลการวเิคราะหลกัษณะของความสำเรจ็ใน

การประกอบการโดยรวม พบวา ผูประกอบการสวน

ใหญมคีวามสำเรจ็ในการประกอบการอยใูนระดบัสงู รอง

ลงมาคือ ระดับปานกลาง และที่นอยที่สุดคือ ระดับต่ำ

ผลการวิจัยนี้เปนไปตามธรรมชาติของกลุมตัวอยางวา

ตองเปนผูประกอบการที่ประสบความสำเร็จเทานั้น แต

อยางไรก็ยังมีความสำเร็จอยูในระดับปานกลางและมี

ระดบัต่ำอยดูวยซึง่ชีใ้หเหน็วา การประกอบการเหลานีย้งั

ตองการการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากกวานี้

8. ลักษณะของระดับความสำเร็จในการ

ประกอบการของแตละภาค สรปุในตารางที ่5

ผลของระดบัความสำเรจ็ในการประกอบการของผู

ประกอบการในแตละภาคสอดคลองกับผลโดยรวมที่ทุก

ภาคสวนมากมีความสำเร็จอยูในระดับสูงและรองลงมา

เปนระดับปานกลาง แตผลของแตละภาคไมพบความ

สำเร็จที่อยูในระดับต่ำ แตผลของภาคเหนือแตกตางไป

คอื ผปูระกอบการมคีวามสำเรจ็ในการประกอบการอยใูน

ระดบัสงูและปานกลางในสดัสวนใกลเคยีงกนัและยงัมอียู

ในระดบัต่ำดวย

     9. ผลวเิคราะหลกัษณะของความสำเรจ็ของการ

ประกอบการในแตละจงัหวดั สรปุในตารางที ่6

ผลของระดบัความสำเรจ็ในการประกอบการของผู

ประกอบการในแตละจงัหวดัสอดคลองกบัผลโดยรวมและ

ผลในแตละภาค โดยสวนมากมคีวามสำเรจ็อยใูนระดบัสงู

รองมาเปนระดับปานกลางและไมพบในระดับต่ำ แต

ผลของพังงา ภูเก็ต เชียงราย และนครราชสีมามีความ

ตารางที ่ 5  ระดบัความสำเรจ็ในการประกอบการของแตละ

ภาค

                                       ระดบัความสำเรจ็

        ภาค                     ของการประกอบการ (%)

สูง  ปานกลาง  ต่ำ

กลาง (132 คน) 69.7 30.3 -

ตะวนัออก (98 คน) 73.5 26.5 -

เหนอื (78 คน) 48.7 47.4 3.8

ใต (137 คน) 51.1 48.9 -

อสีาน (30 คน) 66.7 33.3 -

ตะวนัตก (50 คน) 68 32 -
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ตารางที ่ 6  ระดบัความสำเรจ็ในการประกอบการของแตละ

จังหวัด

                                       ระดบัความสำเรจ็

        ภาค                     ของการประกอบการ (%)

สูง  ปานกลาง  ต่ำ

กรงุเทพฯ 69.7 30.3 -

เมอืงพทัยา 81.5 18.5 -

ระยอง 57.6 42.4 -

เชยีงใหม 56.1 36.6 7.3

เชยีงราย 40.5 59.5 -

กระบี่ 62.2 37.8 -

พงังา 48.3 51.7 -

ภเูกต็ 29.4 70.6 -

นครราชสีมา 33.3 66.7 -

เขตชะอำ 68 32 -

เขตหวัหนิ 68 32 -

แตกตางไปคือ มีความสำเร็จในการประกอบการอยูใน

ระดับปานกลางมากกวาระดับสูงแตไมมีในระดับต่ำ

10. ผลการวิเคราะหลักษณะของคุณลักษณะ

เฉพาะบคุคลโดยรวม  สรปุในตารางที ่7

ผลพบวาผูประกอบการโดยรวมสวนมากเปน

เพศชายอยูในวัยทำงาน 34-44 ป มีภูมิลำเนาเดิมใน

กรุงเทพฯ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีตกย็งัใฝความ

รเูพิม่เตมิ มคีนในครอบครวัเปนเจาของกจิการแตไมเคย

ประกอบธุรกิจมากอนโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม  เคย

ทำงานเปนพนกังานมากอน  แตไมใชในธรุกจิโรงแรม เริม่

ดำเนนิธรุกจิดวยตนเองตัง้แตป พ.ศ. 2546 ดวยเงนิทนุ

จดทะเบยีน 1 ลานบาทขึน้ไป และบรหิารจดัการกจิการ

เพยีงผเูดยีว มแีผนธรุกจิในการดำเนนิธรุกจิเพยีง 1 ปหรอื

นอยกวา มพีนกังานในกจิการ 31 คน ขึน้ไป ซึง่ผปูระกอบ

การโดยรวมทำงานนอยกวาหรือเทากับ 50 ชั่วโมงตอ

สปัดาห

     11.  คณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผปูระกอบการ

โรงแรมในแตละภาค สรปุในตารางที ่8

ผลคุณลักษณะเฉพาะบุคคลในแตละภาคเปนไป

ตามผลโดยรวมแทบทัง้หมด  ยกเวนความแตกตางดงันี้

คอื  ในภาคตะวนัตกมผีปูระกอบการทัง้หญงิและชายพอๆ

กนั ในภาคอสีานสวนมากมอีาย ุ55 ปขึน้ไป ในภาคตะวนั

ออก ตะวันตก และภาคเหนือสวนใหญไมเคยฝกอบรม

วชิาชพีใดๆ ในภาคตะวนัตกไมมสีมาชกิในครอบครวัเปน

เจาของกิจการ ในภาคใตและภาคอีสานไมเคยประกอบ

ธรุกจิประเภทโรงแรมมากอน ผปูระกอบการในภาคกลาง

และภาคเหนอืไมเคยทำงานเปนลกูจางมากอนและรบัชวง

กจิการมาจากครอบครวั โดยในภาคกลางมหีนุสวนเขามา

รวมดำเนนิการ ในภาคอสีานสวนมากเริม่ดำเนนิกจิการ

ทัง้กอนปพ.ศ. 2535 และในชวงปพ.ศ. 2536 - 2540 ใน

ภาคกลางและภาคเหนือเริ่มกอนปพ.ศ. 2535 ในภาค

ตะวันออกเริ่มในปพ.ศ. 2541-2545 ในภาคใตและภาค

ตะวันตกเริ่มตั้งแตปพ.ศ. 2546 ในภาคตะวันตกไมเปด

เผยเงินทุนจดทะเบียน ในภาคเหนือและอีสานไมมีแผน

ธรุกจิ ในภาคตะวนัออกสวนมากมพีนกังาน 6-10 คน ใน

ภาคใตมพีนกังาน 0-5 คนเทานัน้ ในภาคกลางผปูระกอบ

การสวนใหญทำงานนอยกวาหรอืเทากบั 50 ตอสปัดาห

ในภาคเหนอืและใตทำงานมากกวาหรอืเทากบั 81 ชัว่โมง

ตอสัปดาห

12.  ผลการวิเคราะหลักษณะของคุณลักษณะ

เฉพาะบคุคลในแตละจงัหวดั สรปุในตารางที ่9

ผลคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลในแตละจงัหวดัเปนไป

ตามผลรวมและผลในแตละภาคแทบทัง้หมด โดยมคีวาม

แตกตางบางประการคือ ผูประกอบการในเชียงรายและ

เขตชะอำสวนมากเปนหญิง ในพัทยา ระยอง ภูเก็ตผู

ประกอบการสวนใหญมอีายใุนชวง 34 - 44 ป ในกระบี่

และพังงามีอายุต่ำกวา 34 ป ในนครราชสีมาและเขต

หวัหนิมอีาย ุ55 ปขึน้ไป ในนครราช สมีา เขตชะอำ เขต

หวัหนิสวนมากมพีืน้เพเดมิมาจากกรงุเทพฯ  ในเชยีงราย

สวนมากไมเคยฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ ในภเูกต็มทีัง้ที่

เคยและไมเคยฝกอบรม ในเชยีงราย เขตชะอำ เขตหวัหนิ

ไมมีสมาชิกหลักในครอบครัวเปนเจาของกิจการ ใน

เชียงราย พังงา และนครราชสีมาเคยประกอบธุรกิจเอง

มากอน ในกรุงเทพฯ ไมเคยเปนพนักงานมากอนและ

รับชวงมาจากครอบครวัเชนเดยีวกบัในเชยีงใหม และใน

กรงุเทพฯ มหีนุสวนเขามารวมดำเนนิการดวย ในกระบี่

พงังา และเขตหวัหนิ สวนมากเริม่กจิการตัง้แตป 2546  ใน

กรงุเทพฯและเชยีงใหมเริม่กอนป 2535   ในนครราชสมีา

เริม่กอนป 2535 และในป 2536 - 2540 ในระยองมเีงนิ



32 Thai Human Resource Research Journal, Vol. 6 No. 1, January - June 2011

ตารางที ่7  คณุลกัษณะเฉพาะบคุคลโดยรวม (525 คน)

           คณุลกัษณะเฉพาะบคุคล

1. เพศ ชาย  (55.2%)

2. อายุ 34-44 ป (35.4%)

3. ภมูลิำเนา กรงุเทพฯ (44.4%)

4. การศกึษา ปรญิญาตร ี (50.1%)

5.การฝกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม เคยเขาอบรม (53.1%)

6. มีสมาชิกหลักในครอบครัวเปนเจาของกิจการ ม ี(63.8%)

7. ประสบการณในการทำงานของผูประกอบการ

- เคยประกอบธุรกิจมากอน ไมเคย (57.5%)

- เคยทำธรุกจิมากอนในธรุกจิเดยีวกนั ไมเคย(77.6%)

- เคยเปนลกูจาง เคย (69.1%)

- เคยเปนลกูจางในธรุกจิทีพ่กัโรงแรม ไมเคย(53.7%)

8. ลกัษณะการดำเนนิธรุกจิและสภาพกจิการ

- การเริม่ดำเนนิธรุกจิ ตนเอง (44%)

- การดำเนนิงาน ผเูดยืว (57.1%)

- ปเริม่ตนของกจิการ 2546 (34.1%)

- เงนิทนุจดทะเบยีน 1 ลานบาทขึน้ไป (68.6%)

9. ลักษณะการดำเนนิธรุกจิและการวางแผนธรุกจิ

- มแีผนธรุกจิในการดำเนนิธรุกจิ ม ี   (68.3%)

- ระยะเวลาของแผนธรุกจิ  นอยกวาหรอืเทากบั 1 ป  (68.7%)

- จำนวนพนกังานในปจจบุนั 31 คน ขึน้ไป (47.6%)

- จำนวนชั่วโมงทำงานตอสัปดาห 50  (39.4%)

ทนุจดทะเบยีน 1 แสน-1 ลานบาท ในเชยีงรายมแีผนธรุกจิ

มากกวา 1 ปและนอยกวา 1 ปหรอืเทากนั ในระยองมพีนกั

งานทัง้ 0 -5 คนและ 6-10 คน ในเชยีงรายมพีนกังาน 6-

10 คนและ 31 คนขึน้ไป  ในเขตหวัหนิมพีนกังาน 11-20

คนและ 31 คนขึน้ไป

13. ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ

ของบุคลิกการเปนผูประกอบการ ภูมิความรูความ

ชำนาญ กับความสำเร็จในการประกอบการ และ

สมการทำนาย (ยอมรบัสมมตฐิาน)

สมมติฐานที่ 13.1  ความสำเร็จในการประกอบ

การมคีวามสมัพนัธทางบวก  ถกูทำนายความผนัแปรทาง

บวกได 9.6% ดวยบุคลิกแบบความเปนตัวของตัวเอง

ความมีนวัตกรรม ความใฝใจในความสำเร็จ  และ

ภูมิความรูความชำนาญในดานประสบการณในการ

บรหิารดวยคาความคลาดเคลือ่น 6.4421  ไดสมการ คอื

Zsuccess  =  0.114Zinno +  0.181Znach + 0158

Zauto + 0.092 Zexpman

 สมมตฐิานที ่13.2  บคุลกิการเปนผปูระกอบการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญ มคีวามสมัพนัธกบัความ สำเรจ็

ในการประกอบการในแตละภาค  สรปุผลดงัตารางที ่10

สรุปสมการทำนายในรูปของสมการถดถอย

มาตรฐานดังนี้

ภาคกลาง

Zsuccess  =  0.333Zauto  + 0.300Zexpman  +

0.194Zcomp

ภาคตะวันออก

Zsuccess  =  0.575Zexpman +  0.322Zcomp +

0.276 Zauto  - 0.226Zinno

ภาคเหนอื

Zsuccess  =  0.336Zinno  - 0.217Zcomp
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ตารางที ่8 คณุลกัษณะเฉพาะบคุคลในแตละภาค

                                                                                                  ภาค

   คุณลักษณะเฉพาะบุคคล                         กลาง                    ตะวันออก                เหนือ                ใต                   อีสาน               ตะวันตก

(132 คน) (98 คน) (178 คน) (137 คน)  (30 คน)        (50 คน)

1. เพศ ชาย (54.5%) ชาย (56.1%) ชาย (59%) ชาย (52.6%) ชาย (66.7%) ชาย (50%)

2. อาย ุ(ป) 45-54 (54.5%) 33-44 (36.7%) 45-54 (41%) 33-44 (35.8%) 55 ขึ้นไป (46.7 %) 44-55 (36%)

3. พืน้เพเดมิ กทม. (84.8%) ตะวนัออก (86.7%) เหนอื (64.1%) ใต (74.5%) กทม. (53.3%) กทม. (90%)

4. การศกึษา ป.ตร ี(45.5%) ป.ตร ี(54.4% ป.ตร ี(61.5%) ป.ตร ี(43.1%) ป.ตร ี(53.3%) ป.ตร ี(54%)

5. การฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ เคย (78.8%) ไมเคย(67.3%) ไมเคย51.3%) เคย(57.4%) เคย (60%) ไมเคย(763%)

6. มสีมาชกิหลกัในครอบครวั

    เปนเจาของกจิการ ม ี(69.7%) ม ี(64.3%) ม ี(52.6%) ม ี(74.5%) ม ี(60%) ไมม ี(62%)

7. ประสบการณในการทำงาน

    ของผูประกอบการ

- เคยประกอบธุรกจิมากอน ไม (60.6%) ไม (59.2%) ไม (62.8%) เคย (51.1%) เคย (53.3%) ไม (68%)

- เคยทำธรุกจิเดยีวกนัมากอน ไม (84.6%) ไม (77.5%) ไม (72.4%) ไม (74.3%) ไม (75%) ไม (81.3%)

- เคยเปนลกูจาง เคย (63.6%) เคย (44.9%) เคย (84.6%) เคย (74.5%) เคย (60%) เคย (72%)

- เคยเปนลกูจางในธรุกจิ

          ที่พักโรงแรม เคย (58.3%) ไม (53.8%) เคย (63.6%) ไม (63.7%) ไม (77.8%) ไม (61.1%)

8. ลักษณะการดำเนินธุรกิจและสภาพกิจการ

- การเริ่มดำเนินธุรกิจ รบัชวง (69.7%) ตนเอง (62.2%) รบัชวง(59%) ตนเอง (67.9%) ตนเอง (60%) ตนเอง (58%)

- การดำเนนิงาน มหึนุสวน (72.7%)  ผเูดยีว (57.1%) ผเูดยีว (89.7%) ผเูดยีว (72.3% ผเูดยีว (66.7%)) ผเูดยีว (62%)

- ปเริ่มตนของกิจการ กอน 2535 (36.4%) 2541-45 (42.9%) กอน 2535 (32.1%)  2546 (44.5%) กอน 2535 (33.3%) 2546 (36%)

& 2536 - 40  (3.3%)

-  เงนิทนุจดทะเบยีน (ลานบาท) ≥ 1 (78.8%) ≥ 1 (62.2%) ≥ 1 (65.4%) ≥1 (69.3%) ≥ 1 (86.7%) ไมระบ ุ(48%)

9. ลักษณะการดำเนินธุรกิจและการวางแผนธุรกิจ

-  มีแผนธุรกิจ ม ี(93.9%) ม ี(68.4%) ไมม ี(55.1%) ม ี(69.3%) ไมม ี(60%) ม ี(62%)

-  ระยะเวลาของแผนธรุกจิ ≤1 ป (58.1% ≤1 ป (79.1%) ≤1 ป (71.4%) ≤1 ป (70.5%) ≤1 ป (66.7%) ≤1 ป (80.6%)

- จน.พนักงานในปจจุบัน ≥31 (93.9%) 6-10 (26.5%) ≥31(46.2%) 0-5 (34.3%) ≥31 (60%) ≥31 (34%)

- จน.ชม.ทำงาน/สัปดาห ≤50(69.7%) 51-60 (61.2%) ≥61(42.3%) ≥61(45.3%) 51-60 (46.7%) 51-60 (52%)

ภาคใต

Zsuccess  =  0.280Zauto  + 0.256Znach

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

Zsuccess  =  0.433Zauto - 0.366Zeduyear

ภาคตะวันตก

Zsuccess  =  0.464Zauto

ผลไมพบความสมัพนัธใดๆ ของความสำเรจ็ในการ

ประกอบการกับบุคลิกแบบความสม่ำเสมอและใฝใจใน

การเรยีนร ูความกลาเสีย่ง ความกาวราวในการแขงขนั ใน

ทกุภาคซึง่เปนไปในทางเดยีวกนักบัผลโดยรวม  บคุลกิ

แบบความใฝใจในความสำเรจ็และความเปนตวัของตวัเอง

มีความสัมพันธทางบวกกับความสำเร็จในภาคใต ซึ่งใน

ภาคกลางก็พบความสัมพันธทางบวกของบุคลิกแบบ

ความเปนตัวของตัวเองกับความสำเร็จ สวนบุคลิกแบบ

ความมนีวตักรรมของทกุภาคมคีวามสมัพนัธทางบวกกบั

ความสำเร็จยกเวนในภาคตะวันออก สวนการทำนาย

ความผันแปรของความสำเร็จในการประกอบการพบวา

บุคลิกแบบความเปนตัวของตัวเองเปนตัวแปรสำคัญที่
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สามารถทำนายความสำเร็จไดในทุกภาค โดยเฉพาะใน

ภาคตะวันตกที่เปนตัวแปรเดียวที่ทำนายความผันแปร

ของความสำเรจ็ได  แตไมพบผลการทำนายในภาคเหนอื

สวนความกาวราวในการแขงขันทำนายความผันแปรใน

คาบวกของความสำเรจ็ในผปูระกอบการภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก และในคาลบในภาคเหนอื และความสำเรจ็ใน

การประกอบการในภาคตะวนัออกยงัถกูทำนายในคาลบ

ดวยบุคลิกแบบความมีนวัตกรรมและในคาบวกในภาค

เหนือเชนเดียวกับผลของบุคลิกแบบความใฝใจในความ

สำเรจ็ทีท่ำนายในคาบวกในภาคใต  สวนผลของภมูคิวาม

รูความชำนาญพบวา ระยะเวลาในการศึกษามีความ

สัมพันธและสามารถทำนายความผันแปรในทางลบของ

ความสำเร็จในภาคอีสาน สวนประสบการณในการ

บริหารก็แสดงความสัมพันธและสามารถทำนายความ

ผันแปรในคาบวกของความสำเร็จในภาคกลางและภาค

ตะวันออก สวนผลของความชำนาญในวิชาชีพมีความ

สัมพันธทางบวกแตไมสามารถทำนายความผันแปรของ

ความสำเร็จในการประกอบการในภาคกลางและภาค

ตะวันออกได

สมมติฐานที่ 3 บุคลิกการเปนผูประกอบการ

ภมูคิวามรคูวามชำนาญ มคีวามสมัพนัธกบัความสำเรจ็ใน

การประกอบการในแตละจงัหวดั  สรปุผลไดดงัตารางที่

11

สรุปสมการทำนายในรูปของสมการถดถอย

มาตรฐานดังนี้
กรงุเทพฯ

Zsuccess = 0.333Zauto + 0.300Zexpman  +

0.194Zcomp

เมืองพัทยา

Zsuccess =  0.561Zexpman  + 0.384Zauto

ระยอง

Zsuccess =  0.482 Zexpman

เชียงใหม

ไมสามารถทำนายผลได

เชียงราย

Zsuccess =  -0.463Zcomp  + 0.457Zinno

กระบี่

Zsuccess =  0.323Zauto + 0.240Zskill

พงังา

Zsuccess =  0.387Zrisk

ภูเก็ต

ไมสามารถทำนายผลได

                                                                                         ภาคการทองเทีย่ว

   
 ความสำเรจ็ในการประกอบการ

กลาง ตะวันออก เหนือ ใต อีสาน ตะวันตก

1. บคุลกิการเปนผปูระกอบการ

- ความเปนตวัของตวัเอง ส+ ไม ไม ส+ ไม ส+

- ความสม่ำเสมอและใฝใจในการเรยีนรู ไม ไม ไม ไม ไม ไม

-ความกลาเสี่ยง ไม ไม ไม ไม ไม ไม

- ความใฝใจในความสำเรจ็ ไม ไม ไม ส+ ไม ส+

- ความกาวราวในการแขงขนั ไม ไม ไม ไม ไม ไม

- ความมนีวตักรรม ส+ ไม ส+ ส+ ส+ ส+

2. ภมูคิวามรคูวามชำนาญ

- ระดบัการศกึษา ไม ไม ไม ไม ส - ไม

- ประสบการณในการบรหิาร ส+ ส+ ไม ไม ไม ไม

- ความชำนาญในวชิาชพี ส+ ส+ ไม ไม ไม ไม

ส+ = มคีวามสมัพนัธทางบวก     ส - = มคีวามสมัพนัธทางลบ      ไม = ไมมคีวามสมัพนัธ

ตารางที ่10 ความสมัพนัธของบคุลกิการเปนผปูระกอบการ ภมูคิวามรคูวามชำนาญ กบัความสำเรจ็ในการประกอบ

การในแตละภาค
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นครราชสมีา

Zsuccess =  0.433Zauto - 0.366Zeduyear

เพชรบรุ ี เขตชะอำ

Zsuccess =  0.591Zauto  + 0.342Zstab

ประจวบคีรีขันธ เขตหัวหิน

Zsuccess =  0.479Zauto

ผลของบคุลกิการเปนผปูระกอบการและภมูคิวามรู

ความชำนาญไมแสดงความสมัพนัธใดๆ กบัความสำเรจ็

ในเชียงใหมและภูเก็ต และผลของบุคลิกแบบความสม่ำ

เสมอและใฝใจในการเรียนรูก็ไมแสดงความสัมพันธใดๆ

กับความสำเร็จในทุกจังหวัด เชนเดียวกับผลของบุคลิก

แบบความกาวราวในการแขงขันที่ไมพบความสัมพันธ

ใดๆ กับความสำเร็จในทุกจังหวัด ยกเวนในเชียงรายที่

พบความสัมพันธในทางลบ สวนบุคลิกแบบความกลา

เสี่ยงก็ไมพบความสัมพันธใดๆ กับความสำเร็จในทุก

จงัหวดั ยกเวนในพงังาทีพ่บความสมัพนัธทางบวก สวน

บุคลิกแบบความเปนตัวของตัวเองในกรุงเทพฯ  พัทยา

กระบี ่ เขตชะอำ และเขตหวัหนิ ตางกม็คีวามสมัพนัธและ

สามารถทำนายความผนัแปรทางบวกของความสำเรจ็ได

ผลพบวาในนครราช สมีาไมพบความสมัพนัธของบคุลกิ

แบบความเปนตวัของตวัเองกบัความสำเรจ็ แตสามารถ

ทำนายความผนัแปรในทางบวกรวมกบัระยะเวลาในการ

ศกึษาในทางลบตอความสำเรจ็ สวนผลของประสบการณ

ในการบรหิารและความชำนาญในวชิาชพีพบวา มคีวาม

สัมพันธและสามารถทำนายความผันแปรทางบวกของ

ความสำเรจ็ไดในกรงุเทพฯ  เมอืงพทัยา ระยอง  และกระบี่

14. การทดสอบความสมัพนัธของคณุลกัษณะ

เฉพาะบุคคลกับความสำเร็จในการประกอบการ

วสิาหกจิขนาดยอมธรุกจิการทองเทีย่วและทีพ่กั และ

สมการทำนาย

สมมติฐานที่ 13.1  คุณลักษณะเฉพาะบุคคลมี

ความสมัพนัธกบัความสำเรจ็ในการประกอบการโดยรวม

แตไมพบความแตกตางกันของความสัมพันธกับความ

สำเรจ็ในดานเพศ อาย ุการฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ การ

มสีมาชกิในครอบครวัเปนเจาของกจิการ การเคยประกอบ

ธุรกิจเองมากอน การเคยประกอบธุรกิจโรงแรมมากอน

การเคยเปนลกูจาง การเคยเปนลกูจางในธรุกจิโรงแรมมา

กอน ดานเงนิทนุจดทะเบยีนซึง่สรปุไดดงัตารางที ่12

สมมตฐิานที ่13.2  คณุลกัษณะเฉพาะบคุคล  มี

ความสมัพนัธกบัความสำเรจ็ในการประกอบการวสิาหกจิ

ขนาดยอมธุรกิจการทองเที่ยวและที่พักในแตละภาคซึ่ง

สรปุไดดงัตารางที ่13

                                                                                    จงัหวดั/เมอืง

กรงุเทพฯ พทัยา ระยอง เชยีงใหม เชยีงราย กระบี่ พังงา ภเูกต็ นครราชสมีา ชะอำ หัวหิน

1. บุคลิกการเปนผูประกอบการ

- ความเปนตวัของตวัเอง ส+ ส+ ไม ไม ไม ส+ ไม ไม ไม ส+ ส+

- ความสม่ำเสมอและใฝใจในการเรยีนรู ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

- ความกลาเสีย่ง ไม ไม ไม ไม ไม ไม ส+ ไม ไม ไม ไม

- ความใฝใจในความสำเรจ็ ไม ไม ไม ไม ไม ส+ ไม ไม ไม ไม ไม

- ความกาวราวในการแขงขนั ไม ไม ไม ไม ส� ไม ไม ไม ไม ไม ไม

- ความมนีวตักรรม ส+ ไม ไม ไม ส+ ส+ ไม ไม ส+ ส+ ไม

2. ภมูคิวามรคูวามชำนาญ

- ระดบัการศกึษา ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ส - ไม ไม

- ประสบการณในการบริหาร ส+ ส+ ส+ ไม ไม ส+ ไม ไม ไม ไม ไม

- ความชำนาญในวชิาชพี ส+ ส+ ส+ ไม ไม ส+ ไม ไม ไม ไม ไม

ส+ = มคีวามสมัพนัธทางบวก     ส - = มคีวามสมัพนัธทางลบ      ไม = ไมมคีวามสมัพนัธ

ตารางที ่11 ความสมัพนัธของบคุลกิการเปนผปูระกอบการ ภมูคิวามรคูวามชำนาญ กบัความ สำเรจ็ในการประกอบการใน

แตละจังหวัด/เมือง
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                   ผลโดยรวม                             ความสำเรจ็ใน                         Post - Hoc Analysis
                                                     การประกอบการ

  1. เพศ ไมแตกตาง -

  2. อายุ ไมแตกตาง -

  3. ภมูลิำเนาเดมิ แตกตาง ภาคเหนอื < กรงุเทพฯ, ภาคตะวนัออก, ภาคอสีาน,

และภาคใต

  4. การศกึษา แตกตาง ไมม/ีไมจบ< ประถมศกึษา มธัยมตอนปลาย

อาชวีศกึษา อาชวีศกึษาขัน้สงู ปรญิญาตรี

และปริญญาโท,

มธัยมตอนปลาย < อาชวีศกึษา, ปรญิญาตรี

< อาชวีศกึษา, ปรญิญาตร ี< ปรญิญาโท

  5. การฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ ไมแตกตาง -

  6.มสีมาชกิหลกัในครอบครวัเปนเจาของกจิการ ไมแตกตาง -

  7.เคยประกอบธรุกจิเองมากอน ไมแตกตาง -

  8.เคยประกอบธรุกจิโรงแรมมากอน ไมแตกตาง -

  9. เคยเปนพนกังาน ไมแตกตาง -

10. เคยเปนพนกังานโรงแรมมากอน ไมแตกตาง -

11. การเริม่ดำเนนิธรุกจิ แตกตาง 1. ซือ้ตอกจิการมา > ทีร่บัชวงมา, ทีก่อตัง้เอง,

   ทีค่ดิรวมกบัหนุสวน

2. ทีม่บีรษิทัแมทำให> ทีร่บัชวงมา, ทีก่อตัง้เอง,

    ทีค่ดิรวมกบัหนุสวน

12. ลกัษณะการดำเนนิงาน แตกตาง มหีนุสวนแตไมรวมดำเนนิงาน > มหีนุสวนและเขารวม

ดำเนนิงาน, และ กลมุมไีมมหีนุสวน เปนเจาของกจิการ

เพียงผูเดียว

13. ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ แตกตาง กอนป 2535< ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545

และตัง้แตป 2546

14. เงนิทนุจดทะเบยีน ไมแตกตาง -

15. มแีผนธรุกจิ แตกตาง มี > ไมมี

16. ระยะเวลาของแผนธรุกจิ ไมแตกตาง -

17. จำนวนพนกังาน แตกตาง 0-5 คน < 11 - 20 คน, และ 31 คนขึน้ไป

18. ชั่วโมงทำงานตอสัปดาห แตกตาง 1. นอยหรอืเทากบั 50 ชัว่โมง/สปัดาห < 51-60

   ชัว่โมง/สปัดาห

2. 51-60 ชัว่โมง/สปัดาห > 71-80  ชัว่โมง/สปัดาห,

   มากกวาหรอืเทากบั 81  ชัว่โมง/สปัดาห

3. 61-70 ชัว่โมง/สปัดาห > 71-80 ชัว่โมง/สปัดาห,

    มากกวาหรอืเทากบั 81 ชัว่โมง/สปัดาห

ตารางที ่ 12  คณุลกัษณะเฉพาะบคุคลมคีวามสมัพนัธกบัความสำเรจ็ในการประกอบการโดยรวม
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คณุลกัษณะเฉพาะบคุคล

                                                                   ภาค

กลาง  ตะวนัออก เหนือ  ใต  อสีาน  ตะวนัตก

1. เพศ มต มต มต มต ต มต

2. อายุ ต ต มต มต มต มต

3. พืน้เพเดมิ ต ต มต มต มต มต

4. การศกึษา ต มต มต มต ต มต

5. การฝกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติม มต มต ต ต มต มต

6. มีสมาชิกหลักในครอบครัวเปนเจาของกิจการ มต มต มต มต มต มต

7. เคยประกอบธุรกิจเองมากอน ต มต มต ต มต มต

8. เคยประกอบธุรกิจโรงแรมมากอน ต มต มต มต มต มต

9. เคยเปนพนกังาน ต ต มต มต มต มต

10. เคยเปนพนกังานโรงแรมมากอน ต มต ต มต มต มต

11. การเริม่ดำเนนิธรุกจิ ต มต มต ต มต มต

12. ลกัษณะการดำเนนิงาน ต ต มต มต มต มต

13. ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ ต ต มต มต มต ต

14. เงินทุนจดทะเบียน ต มต มต มต ต มต

15. มแีผนธรุกจิ ต ต ต ต มต ต

16. ระยะเวลาของแผนธุรกิจ ต มต มต มต มต มต

17. จำนวนพนกังาน ต ต มต มต ต มต

18. ชั่วโมงทำงานตอสัปดาห ต มต มต มต ต มต

ต = แตกตาง    มต = ไมแตกตาง

ตารางที ่13 ความสัมพันธคุณลักษณะเฉพาะบุคคล กับความสำเร็จในการประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมธุรกิจการทอง

เทีย่วและทีพ่กัในแตละภาค

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จในการ

ประกอบการที่แตกตางกันของคุณลักษณะเฉพาะบุคคล

ในแตละภาคดังนี้

ภาคกลาง

อาย ุ: กลมุอาย ุ45 - 54 ป > อายตุ่ำกวา 34 ป, และ

อาย ุ55 ปขึน้ไป

ภมูลิำเนาเดมิ : กรงุเทพฯ < ภาคอสีาน, ภาคใต,

และภาคตะวันออก

การศกึษา : อาชวีศกึษา > มธัยมศกึษาตอนปลาย,

ปริญญาตรี, และปริญญาโท

การประกอบธรุกจิเองมากอน : เคย > ไมเคย

การประกอบธรุกจิโรงแรมมากอน : เคย > ไมเคย

การเปนลกูจาง : เคย > ไมเคย

การเปนลกูจางโรงแรม : เคย > ไมเคย

การเริม่ดำเนนิธรุกจิ : ทีร่บัชวงมา < ทีซ่ือ้ตอกจิการ

มา, ทีก่อตัง้เอง, ทีม่บีรษิทัแมทำให;  ทีค่ดิรวมกบัหนุสวน

< ทีซ่ือ้ตอกจิการมา, ทีก่อตัง้เอง, ทีม่บีรษิทัแมทำให

ลักษณะการดำเนินงาน : มีหุนสวนและเขารวม

ดำเนนิงาน < ทีม่หีนุสวนแตไมรวมดำเนนิงาน, และทีไ่ม

มหีนุสวน เปนเจาของกจิการเพยีงผเูดยีว

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : กอนป 2535 <

ตัง้แตป 2536 ถงึ 2540, ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545, และ

ตัง้แตป 2546 เปนตนไป

แผนธรุกจิ : ม ี> ไมมี

ระยะเวลาของแผนธรุกจิ : นอยกวาหรอืเทากบั 1

ป < มากกวา 1 ป

พนกังานในปจจบุนั : 11 - 20 คน > 21 - 30 คน,

และ 31 คน ขึน้ไป

จำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาห : นอยกวาหรอืเทา

กบั 50  < ตัง้แต 51 ถงึ 60
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ภาคตะวนัออก

อาย ุ: อายตุ่ำกวา 34 ป < กลมุอาย ุ45 - 54 ป, และ

อาย ุ34 - 44 ป

ภมูลิำเนาเดมิ : กรงุเทพฯ > ภาคตะวนัออก

การเปนลกูจาง : เคย > ไมเคย

ลักษณะการดำเนินงาน : มีหุนสวนและเขารวม

ดำเนนิงาน < ทีม่หีนุสวนแตไมรวมดำเนนิงาน, และทีไ่ม

มหีนุสวน เปนเจาของกจิการเพยีงผเูดยีว

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : ตัง้แตป 2546 เปน

ตนไป > กอนป 2535, และ ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545

การมแีผนธรุกจิ : ม ี> ไมมี

พนกังานในปจจบุนั : 0 - 5 คน < 6 - 10 คน,11 - 20

คน > 21 - 30 คน, และ 31 คน ขึน้ไป

ภาคเหนอื

การฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ : เคย > ไมเคย

การเปนลกูจางโรงแรม : เคย > ไมเคย

แผนธรุกจิ : ม ี> ไมมี

ภาคใต

การฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ : เคย < ไมเคย

การประกอบธรุกจิเองมากอน : เคย > ไมเคย

การเริม่ดำเนนิธรุกจิ : คดิรวมกบัหนุสวน < ทีซ่ือ้ตอ

กจิการมา, ทีก่อตัง้เอง: และทีซ่ือ้ตอกจิการมา< ทีม่บีรษิทั

แมทำให

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพศ : ขาย > หญงิ

การศกึษา : ประถมศกึษา > ไมระบ,ุ ปรญิญาตร,ี

ปริญญาโท: อาชีวศึกษา > ไมระบุ, ปริญญาตรี, และ

ปริญญาโท

เงนิทนุจดทะเบยีน : 1 ลานขึน้ไป > 100,001- 1 ลาน

บาท

                                                                                               จงัหวดั/เมอืง

       
  คุณลักษณะเฉพาะบุคคล

                   กทม.    พัทยา ระยอง  เชียงใหม   เชียงราย  กระบี่   พังงา   ภูเก็ต    นครราชสีมา   ชะอำ   หัวหิน

1. เพศ ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ตต ไม ไม

2. อายุ ตต ไม ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

3. พืน้เพเดมิ ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ตต ไม

4. การศกึษา ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ตต ไม ตต

5. การฝกอบรมวชิาชพีเพิม่เตมิ ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

6.มสีมาชกิหลกัในครอบครวัเปนเจาของกจิการไม ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

7.เคยประกอบธุรกิจเองมากอน ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

8.เคยประกอบธุรกิจโรงแรมมากอน ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม น

9. เคยเปนพนักงาน ตต ตต ตต ไม ไม ตต ไม ไม ไม ไม ไม

10. เคยเปนพนกังานโรงแรมมากอน ตต ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

11. การเริม่ดำเนนิธรุกจิ ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ตต ตต

12. ลักษณะการดำเนินงาน ตต ตต ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

13. ป (พ.ศ.) ที่เริ่มตนดำเนินธุรกิจ ตต ไม ตต ไม ตต ตต ไม ไม ไม ตต ไม

14. เงนิทนุจดทะเบยีน ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ตต น ไม

15. มีแผนธุรกิจ ตต ไม ตต ตต ไม ไม ไม ไม ไม ตต ไม

16. ระยะเวลาของแผนธรุกจิ ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม

17.จำนวนพนักงาน ตต ไม ไม ไม ไม ตต ไม ไม ไม ตต ไม

18. ชัว่โมงทำงานตอสปัดาห ตต ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ตต ไม ไม

ไม = ไมแตกตาง , ตต = แตกตาง, น = ไมสามารถวิเคราะหได

ตารางที ่14 ความสัมพันธคุณลักษณะเฉพาะบุคคล กับความสำเร็จในการประกอบการวิสาหกิจขนาดยอมธุรกิจการทอง

เที่ยวและที่พักในแตละจังหวัด/เมือง
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พนกังานในปจจบุนั : 21 - 30 คน > 31 คน ขึน้ไป

จำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาห : ตัง้แต 51 ถงึ 60

> นอยกวาหรอืเทากบั 50 ชัว่โมง, มากกวาหรอืเทากบั

81 ชัว่โมงตอสปัดาห และ < ตัง้แต 61 ถงึ 70 ชัว่โมง: ตัง้

แต 61 ถงึ 70 ชัว่โมง >  มากกวาหรอืเทากบั 81 ชัว่โมง

ตอสัปดาห

ภาคตะวันตก

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : ตัง้แตป 2541 ถงึ

2545 <  ตัง้แตป 2546 เปนตนไป, ตัง้แตป 2536-2540

สมมติฐานที่ 13.3 คุณลักษณะเฉพาะบุคคล  มี

ความสมัพนัธกบัความสำเรจ็ในการประกอบการวสิาหกจิ

ขนาดยอมธรุกจิการทองเทีย่วและทีพ่กัในแตละจงัหวดัซึง่

สรปุไดตามตารางที ่14

ผลการวิจัยสามารถแสดงใหเห็นถึงความสำเร็จใน

การประกอบการที่แตกตางกันของคุณลักษณะเฉพาะ

บคุคลในผปูระกอบการแตละจงัหวดัดงันี้

กรงุเทพมหานคร

อาย ุ: กลมุอาย ุ45 - 54 ป > อายตุ่ำกวา 34 ป, และ

อาย ุ55 ปขึน้ไป

พืน้เพเดมิ : กรงุเทพฯ < ภาคอสีาน, ภาคใต, และ

ภาคตะวันออก

การศกึษา : อาชวีศกึษา > มธัยมศกึษาตอนปลาย,

ปริญญาตรี, และปริญญาโท

การประกอบธรุกจิเองมากอน : เคย > ไมเคย

การประกอบธรุกจิโรงแรมมากอน : เคย > ไมเคย

การเปนลกูจาง : เคย > ไมเคย

การเปนลกูจางโรงแรม : เคย > ไมเคย

การเริม่ดำเนนิธรุกจิ : ทีร่บัชวงมา < ทีซ่ือ้ตอกจิการ

มา, ทีก่อตัง้เอง, ทีม่บีรษิทัแมทำให;  ทีค่ดิรวมกบัหนุสวน

< ทีซ่ือ้ตอกจิการมา, ทีก่อตัง้เอง, ทีม่บีรษิทัแมทำให

ลักษณะการดำเนินงาน : มีหุนสวนและเขารวม

ดำเนนิงาน < ทีม่หีนุสวนแตไมรวมดำเนนิงาน, และทีไ่ม

มหีนุสวน เปนเจาของกจิการเพยีงผเูดยีว

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : กอนป 2535 <

ตัง้แตป 2536 ถงึ 2540, ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545, และ

ตัง้แตป 2546 เปนตนไป

แผนธรุกจิ : ม ี> ไมมี ระยะเวลาของแผน

ธรุกจิ : นอยกวาหรอืเทากบั 1 ป < มากกวา 1 ป

พนกังานในปจจบุนั : 11 - 20 คน > 21 - 30 คน,

และ 31 คน ขึน้ไป

จำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาห : นอยกวาหรอืเทา

กบั 50  < ตัง้แต 51 ถงึ 60

จงัหวดัชลบรุ ีเมอืงพทัยา

มสีมาชกิหลกัในครอบครวัเปนเจาของกจิการ : ไม

ม ี> มี

การเปนลกูจาง : เคย > ไมเคย

การเปนลกูจางในธรุกจิโรงแรมมากอน : เคย > ไม

เคย

ลักษณะการดำเนินงาน : มีหุนสวนและเขารวม

ดำเนนิงาน < มหีนุสวนแตไมรวมดำเนนิงาน, และไมมี

หนุสวน เปนเจาของกจิการเพยีงผเูดยีว

จงัหวดัระยอง

อาย ุ: ต่ำกวา 34 ป < 34 - 44 ป, และ45 - 54 ป: 45

- 54 ป > 55 ปขึน้ไป

การเคยเปนลกูจาง : เคย > ไมเคย

ลักษณะการดำเนินงาน : มีหุนสวนและเขารวม

ดำเนนิงาน < มหีนุสวนแตไมรวมดำเนนิงาน, และไมมี

หนุสวน เปนเจาของกจิการเพยีงผเูดยีว

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : ตัง้แตป 2546 เปน

ตนไป < กอนป 2535, ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545

การมแีผนธรุกจิ : ม ี> ไมมี

จงัหวดัเชยีงใหม

การมแีผนธรุกจิ : ม ี> ไมมี

จงัหวดัเชยีงราย

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : กอนป 2535 <

ตัง้แตป 2536 ถงึ 2540, ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545, และ

ตัง้แตป 2546 เปนตนไป

จงัหวดักระบี่

การเปนลกูจาง : เคย > ไมเคย

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : ตัง้แตป 2546 เปน

ตนไป < กอนปพ.ศ. 2535, และ ตัง้แตป 2541 ถงึ 2545

พนกังานในปจจบุนั : 0-5 คน < 6-10 คน, 11- 20

คน, 21- 30 คน, และ 31 คน ขึน้ไป

จงัหวดัพงังา และ จงัหวดัภเูกต็

- ไมพบความแตกตางในคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล

ใดๆ
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จงัหวดันครราชสมีา

เพศ : ชาย > หญงิ

เงนิทนุจดทะเบยีน : 1 ลานขึน้ไป > 100,001- 1 ลาน

บาท

การศกึษา : ประถมศกึษา > ไมระบ,ุ ปรญิญาตร,ี

ปริญญาโท: อาชีวศึกษา > ไมระบุ, ปริญญาตรี, และ

ปริญญาโท

พนกังานในปจจบุนั : 21 - 30 คน > 31 คน ขึน้ไป

จำนวนชัว่โมงทำงานตอสปัดาห : ต้ังแต 51 ถงึ 60

> นอยกวาหรอืเทากบั 50 ชัว่โมง, มากกวาหรอืเทากบั

81 ชัว่โมงตอสปัดาห และ < ตัง้แต 61 ถงึ 70 ชัว่โมง: ตัง้

แต 61 ถงึ 70 ชัว่โมง >  มากกวาหรอืเทากบั 81 ชัว่โมง

ตอสัปดาห

จงัหวดัเพชรบรุ ีเขตชะอำ

ภมูลิำเนาเดมิ : กรงุเทพฯ < ภาคใต

การเริม่ดำเนนิธรุกจิ : ซือ้ตอกจิการมา < กอตัง้เอง

ป (พ.ศ.) ทีเ่ริม่ตนดำเนนิธรุกจิ : ตัง้แตป 2541 ถงึ

2545 < ตัง้แตป 2546 เปนตนไป, และตัง้แตป 2536 ถงึ

2540

แผนธรุกจิ : มี > ไมมี

พนกังานในปจจบุนั : 21-30 คน > 0-5 คน, และ

11-20 คน: 0-5 คน < 31 คน ขึน้ไป

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เขตหวัหนิ

การศึกษา : อาชีวศึกษาขั้นสูง > อาชีวศึกษา,

ปริญญาตรี : ปริญญาตรี < ปริญญาโท

ขอเสนอแนะสำหรับผูประกอบธุรกิจและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
1.ได/มีองคความรูทางวิชาการในเรื่องปจจัยของ

บุคลิกการเปนผูประกอบการ ภูมิความรูความชำนาญ

และคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่มีผลตอความสำเร็จใน

การประกอบการทั้งในภาพรวมและรายละเอียดเฉพาะ

สำหรับทองถิ่นซึ่งสามารถนำไปใชในการสงเสริม ปรับ

ปรุง พัฒนาตนเอง สรางทักษะและประสบการณที่พึง

ประสงคสอดคลองกับความสำเร็จไดอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม รวมทั้งยังสามารถนำไปประยุกตใชกับผู

ประกอบการในแหลงวฒันธรรมหรอืการทองเทีย่วทีม่คีณุ

ลกัษณะคลายคลงึกนัทัง้ในและนอกประเทศไดดวย

2. รฐับาลและหนวยงานทีเ่กีย่วของจะไดแนวทางใน

การวางรากฐานของแผนการฝกอบรมหรือการสราง

กิจกรรมที่จะชวยพัฒนาในเรื่องการฝกบุคลิกการเปนผู

ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จ หรือในการลงทุน

มนษุย รวมทัง้คณุลกัษณะเฉพาะบคุคลทีเ่ปนปจจยัสำคญั

ตอความสำเร็จในการประกอบการ

3. รัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนหรือ

สถาบันการเงินหรือที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ

สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนเกณฑหรือแนวทางใน

การสรางแบบคัดเลือกในการใหทุนหรือใหกูเงินแกผู

ประกอบการทั้งเกาและใหมหรือผูที่สนใจไดโดยเฉพาะ

ธรุกจิทีพ่กั

4. องคความรแูละคณุลกัษณะทีพ่บในงานวจิยันีท้ัง้

ในภาพรวมและรายละเอียดในแตละภาคและจังหวัด

สามารถที่จะชวยใหรัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนหรอืองคการทีเ่กีย่วของ ใชเปนขอมลูในการกำหนด

นโยบาย วางแผนการลงทนุ พฒันา สนบัสนนุ หรอืวาง

ระบบเศรษฐกิจของแหลงทองเที่ยวตางๆ เพื่อใหสอด

คลองกับลักษณะและสภาพของผูประกอบการและพื้นที่

นัน้ๆ เพือ่การทำธรุกจิทีย่ัง่ยนื

5. รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งหลาย

สามารถนำผลวิจัยไปใชเปนเกณฑในการคัดเลือกผู

ประกอบการที่ตองการหรือมาเขารวมในโครงการตางๆ

ของรัฐบาลเพื่อใหมั่นใจในความคุมคาของการลงทุนตอ

ทรัพยากรมนุษย

6. ขอมูล/องคความรูที่ไดจากผลการศึกษาในงาน

วิจัยนี้ สามารถนำไปใชสรางเกณฑหรือแบบในการ

ประเมนิผลงานหรอืการปฏบิตังิานหรอืการดำเนนิกจิการ

หรอืความสำเรจ็ในการประกอบการ หรอืคณุภาพในการ

บริหารจัดการ หรือคุณลักษณะตางๆ ที่เอื้อตอความ

สำเร็จในการประกอบการและการทำงาน  เพื่อใช

ประโยชนในการตดัสนิใจทางการคา หรอืการลงทนุ หรอื

การวางแผนสนับสนุน สงเสริม พัฒนาของรัฐบาลหรือ

องคการ หนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ในและตางประเทศ หรอื

แมแตตัวผูประกอบการเอง

7. ขอมูล/องคความรูที่ไดจากผลการศึกษาในงาน

วิจัยนี้ สามารถนำไปใชประโยชนอยางมากในการสราง

โปรแกรมตางๆ ทั้งในลักษณะทั่วไปและเฉพาะเรื่อง
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สำหรบัการฝกอบรมเพือ่ปลกูฝง ปรบัปรงุและพฒันาคณุ

ลักษณะและปจจัยตางๆ ที่จะเอื้อตอความสำเร็จในการ

ประกอบการไวใชในงานและในรูปแบบตางๆ สำหรับ

ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม/ที่พักของทองถิ่น/

วัฒนธรรม/สังคมไทยที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบการดำเนิน

การ การบรหิารจดัการธรุกจิ การใหบรกิารตางๆ

8. หนวยงานทีเ่กีย่วของกบัการจดัฝกอบรมพฒันา

และสรางเสริมผูประกอบการรายใหม สามารถใชเปน

หลักเกณฑในการพิจารณาและจัดหลักสูตรที่มีความ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของผูประกอบการและสภาพ

ธุรกิจของผูประกอบการที่เขารวมการฝกอบรม โดย

เฉพาะหลักสูตรทางดานการวางแผนธุรกิจและการ

บรหิารจดัการ เพือ่สรางความรแูละแนวทางปฏบิตัใิหกบั

ผูประกอบการ ซึ่งจะสงผลใหผูประกอบการมีโอกาส

ประสบความสำเร็จมากขึ้น

9. ขอมลูทีไ่ดในการวจิยัสามารถนำไปประยกุตใช

ในการสรางหลกัสตูรทางการศกึษาในวชิาชพีเฉพาะดาน

ตางๆ หรือสถาบันการศึกษาตางๆ สามารถนำไปใชใน

การพฒันาหรอืวางหลกัสตูรในการเรยีนการสอนในระดบั

อุดมศึกษาหรือการศึกษาเฉพาะอาชีพ นอกจากนั้นยัง

นำไปพฒันาเปนหลกัสตูรการเรยีนการสอนพเิศษเฉพาะ

ผปูระกอบธรุกจิหรอืผบูรหิารแบบ CEO ในงานดานทีพ่กั/

โรงแรมในการทองเทีย่วใหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการศึกษาที่พบในงานวิจัยนี้ยังมีความแตก

ตางกนัไปตามรายภาคและจงัหวดัซึง่อาจเนือ่งมาจากตวั

แปรอืน่ๆ ซึง่มทีฤษฎแีละสมมตฐิานอืน่ๆ ไดเสนอแนะไว

ดังอภิปรายไวแลว ดังนั้น จึงควรศึกษาตัวแปรเหลานั้น

เพือ่พสิจูนถงึอทิธพิลของตวัแปรเหลานัน้

2. เพื่อใหสามารถสรางสมการพยากรณความ

สำเรจ็ในการประกอบการใหมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ควร

เนนศึกษาประชากรที่มีลักษณะความสำเร็จในการ

ประกอบการตามเกณฑอยางชดัเจน

3. การวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูประกอบการ

ประเภทโรงแรมอิสระที่อยูในแหลงทองเที่ยวที่ประสบ

ความสำเรจ็สงูสดุของประเทศไทยเทานัน้ ดงันัน้ควรขยาย

การศึกษาไปสูธุรกิจที่พักที่อยูในประเภทอื่นๆ หรือ

อุตสาหกรรมอื่นๆเพื่อพิสูจนประสิทธิภาพของตัวแปร

เหลานีใ้หชดัเจนยิง่ขึน้
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ผลกระทบของการควบคุมตนเองกับการกระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและรางกาย

ของเด็กและเยาวชนชายที่ถูกควบคุมตัวในศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนชาย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Effect of Self-Control Theory on the Recidivism of Criminal Offences against Person

among Male Juvenile Delinquents in the Bangkok Metropolitan Area

เสาวธาร โพธิก์ลดั1)

Saowathan Phoglad1)

Abstract
The purpose of this research was to study the effect of self-control factors on offences against person

recidivism in 154 male juvenile offenders in the Bangkok Metropolitan area. Specifically, the study examined

elements of self-control theory which may predict offences against person recidivistic behavior. A variety of

self-control factors were explored, including personal background variables. Data were collected from training

schools in the Bangkok Metropolitan area, and the hypothesis was explored.

Results indicated that the sample had an average age of first offence against persons of 16.05 years,

and the average current age of offenders was 19.11 years. The majorities of the participants were students

(37%), at junior secondary school level (48.7%), and were Buddhist (96.75%). In total, more than half had

parents who were married and living together, and they lived with their parents (62.3%). About community

context, 16.9% of them lived in a slum, and 7.8% lived in a high crime rate community, especially for offences

against the person. 81.2% of participants reported that they had committed fewer than 10 offences, and

73.5% had a criminal history background in offences against persons, including murder.

Multiple logistic regression analysis demonstrated that a high level of impulsivity, a high level of the

simple task factor, a high level of risk taking, and a high level of temper were all significant predictors of

offences against person recidivism. Implications of these findings, including ways for preventing and resolv-

ing these behaviors, are discussed.

Key words: juvinile against against person  recidivism offender/self-control factors,multiple logisticregressions

บทคัดยอ
วตัถปุระสงคของการวจิยัเพือ่หาผลกระทบของปจจยัทางดานการควบคมุตนเองและพฤตกิรรมการกระทำผดิ

ซ้ำทางดานชวีติและรางกายของเดก็และเยาวชน โดยศกึษาในกลมุเดก็และเยาชนชายทีก่ระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและราง

กายจำนวน 154 คนทีไ่ดรบัการฝกอบรมอยใูนศนูยฝกเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล กลาวคอื การศกึษาในทีน่ี้

มุงที่จะทดสอบตัวแปรที่เปนองคประกอบของทฤษฎีการควบคุมตนเองรวมถึงปจจัยทางดานภูมิหลังสวนบุคคล ที่

สามารถจะใชเปนตวัทำนายพฤตกิรรมการกระทำผดิซ้ำทางดานชวีติและรางกาย ผลจากการศกึษาวจิยัพบวา เดก็และ

เยาวชนทีก่ระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกายมอีายเุฉลีย่ประมาณ 16.05 ป หรอื 16 ป 5วนั และมอีายปุจจบุนัเฉลีย่

19.11 ป หรอื 19 ป 11 เดอืน เดก็และเยาวชนชายทีต่อบแบบสอบถามสวนใหญพบวายงัเปนนกัเรยีนนกัศกึษารอยละ
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บทนำ
อาชญากรรม  เปนสิง่ทีส่งัคมสวนใหญมองวาเปน

การกระทำผิดที่มีอันตราย มีความรุนแรง และเปนการ

ทำลายความสงบสขุของสงัคม ซึง่ผทูีไ่ดรบัผลกระทบจาก

การอาชญากรรมตางตองการใหขจัดคนราย หรือ

อาชญากร ดวยวธิกีารใดกต็ามใหออกไปจากสงัคม ดงันัน้

พฤติกรรมการกระทำความผิดจึงเปนการแยกคนออก

เปนสองกลมุ  คอื  กลมุคนด ีและกลมุคนชัว่  การทีค่นรวม

ตวักนัเปนกลมุ  ชมุชน  สงัคม  เมือ่วนัเวลาผานไปสงัคม

ยอมมกีารขยาย  มจีำนวนสมาชกิเพิม่มากขึน้  เกดิการ

ขดัแยง  เบยีดเบยีน  รงัแก  เอาเปรยีบ  ววิาท  และทำราย

กนัทัง้รางกายและจติใจ โดยมรีปูแบบตาง ๆ  หลากหลาย

ความสลับซับซอนในวิธีการและกลุมคนกระทำผิดมี

จำนวนเพิม่ขึน้  ความรนุแรงกม็มีากขึน้ดวย

อาชญากรรม  คอื การกระทำความผดิทางอาญา

(พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542) ซึง่เปน

ปญหาของสังคมอยางหนึ่งที่มีผลกระทบตอความ

ปลอดภยัในชวีติ และทรพัยสนิเปนจำนวนมาก โดยการ

กระทำผิดทางอาญานั้น ไดกระทำขึ้นโดย "อาชญากร"

เชน คดฆีาผอูืน่ ทำรายรางกาย ขมขนืกระทำชำเรา ลกั

ทรพัย วิง่ราวทรพัย ชงิทรพัย และปลนทรพัย เปนตน

โดยทั่วไปแลวเมื่อพิจารณาความสัมพันธอาชญากรรม

กบัสงัคมจะพบวา (ณจัฉลดา  พชิติบญัชาการ, 2533)

1. อาชญากรรมเปนสิ่งที่มีคูกันกับสังคมทุกสังคม

เปนปญหาสังคมที่สำคัญคุกคามความสงบสุขของ

ประชาชนและเปนภยัตอสงัคม ทำลายชวีติและทรพัยสนิ

แสดงถงึความไมสมบรูณและความบกพรองของระเบยีบ

สงัคม

2. การศึกษาอาชญากรรมในแวดวงสังคมวิทยา

จะเปนการศกึษาถงึ พฤตกิรรมทีเ่บีย่งเบนของบคุคลตอ

สงัคม วเิคราะหหาสาเหตแุหงความขดัแยง

3. ในอดีตปญหาอาชญากรรมยังไมเกิดมีมากนัก

เนื่องจากวาสังคมแบบเดิมเปนสังคมที่มีจารีตประเพณี

กำหนดไวแนนอน ทกุคนจะตองปฏบิตัติามแบบแผนการ

ดำเนนิชวีติวฒันธรรมและสงัคมของตนอยางเครงครดั ผู

ใดฝาฝนจะเปนทีร่งัเกยีจของสงัคม

4. พฤตกิรรมของคนเราจะแตกตางกนัไปในแตละ

กลุม แตจะมีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับการ

กระทำบางอยางทีเ่หน็วา ดแีละสมควรใหปฏบิตั ิถาใคร

ไมปฏิบัติตามก็ไมเสียหาย ในสังคมที่เจริญกาวหนามติ

ตาง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมตองการใหสมาชิกของ

สงัคมปฏบิตัจิะออกมาในรปูบทบญัญตัทิางกฎหมาย ผใูด

ฝาฝนทำใหสังคมปราศจากความปกติสุขกระทบกระ

เทือนสวัสดิภาพและสิทธิของผูอื่น ผูนั้นก็จะตองไดรับ

โทษ

อยางไรก็ตาม สภาวการณหน่ึงของการเกิด

37 ซึง่สวนใหญกำลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน รอยละ 48.7 และสวนมากจะนบัถอืศาสนาพทุธ รอยละ

96.75 ในจำนวนผตูอบแบบสอบถามทัง้หมด รอยละ 62.3 อาศยัอยกูบับดิามารดา และมากกวารอยละ 50 ตอบวา

บดิาและมารดาสมรสและอยรูวมกนั เกีย่วกบัลกัษณะของทีอ่ยอูาศยัของเดก็และเยาวชนกอนถกูจบักมุ รอยละ 7.8 ตอบ

วาบรเิวณทีอ่ยอูาศยันัน้มอีตัราการการเกดิอาชญากรรมสงูโดยเฉพาะอยางยิง่การกระทำผดิเกีย่วกบัชวีติและรางกาย

ประมาณรอยละ 81.2 ของเดก็และเยาวชนทีต่อบแบบสอบถามจะมจีำนวนครัง้ของการกระทำผดินอยกวา 10 ครัง้ และ

รอยละ 73.5 กลาววาประเภทคดีของการกระทำผิดสวนใหญจะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรม ผลจากการวิเคราะหโดยใช

multiple logistic regression พบวาตวัแปรองคประกอบของทฤษฎกีารควบคมุตนเองทีส่ามารถใชเปนตวัทำนายการ

กระทำผดิซ้ำในคดเีกีย่วกบัชวีติและรางกายของเดก็และเยาวชนชาย ในการวจิยัครัง้นีอ้ยางมนียัสำคญัทางสถติไิดแก

การมรีะดบัของปจจยัความหนุหนัพลนัแลน (impulsive) สงู, การมรีะดบัของปจจยัการชอบใชชวิีตงายๆ (simple task)

สงู, การมรีะดบัของปจจยัการชอบใชชวีติแบบเสีย่ง (risk taking) สงู และการมรีะดบัของปจจยัการมอีารมณโกรธและ

ฉนุเฉยีว (temper) สงู โดยผลการวจิยัครัง้นีส้ามารถนำไปประยกุตใชในการหาแนวทางปองกนัและแกไขพฤตกิรรม

ของเดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิทางดานชวีติและรางกายไดตอไป

คำสำคญั: เดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกาย/ ปจจยัทางดานการควบคมุตนเอง/ การวเิคราะหแบบ

Multiple logistic regressions



48 Thai Human Resource Research Journal, Vol. 6 No. 1, January - June 2011

อาชญากรรมในปจจุบันที่บุคคลในสัมคมควรรวมกัน

ตระหนกัถงึความเปนปญหาทีส่ำคญัคอื อาชญากรรมสวน

ใหญที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากอาชญากรที่มีอายุนอยลง

เรือ่ยๆ จนกลายเปนทีม่าของคำวา ยวุอาชญากร

ปญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนใน

ประเทศไทยนัน้ นบัวาเปนปญหาทีส่ำคญัเปนอยางยิง่และ

เปนปญหาที่ทุกภาคทุกสวนจะตองใหความสนใจและ

ดำเนินการแกไขโดยเรงรีบ ซึ่งจะเห็นไดจากขอมูลทาง

สถติใินแตละปนัน้มจีำนวนหลายหมืน่ราย อยางเชนในป

พ.ศ. 2547 มจีำนวน 33,308 ราย และในป พ.ศ. 2548 มี

จำนวน 36,080 ราย  ในป พ.ศ. 2549 มจีำนวนถงึ 48,218

ราย ในป พ.ศ. 2550 มจีำนวนถงึ 51,128 ราย และในป

พ.ศ. 2551 มีจำนวนถึง 42,766 ราย (รายงานสถิติ

คดีประจำป, กลุมงานขอมูลและสารสนเทศ, สำนักงาน

พัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน, 2551 : 22)

นอกจากนีจ้ากการสำรวจกลมุของเดก็และเยาวชนทีม่กีาร

กระทำผดิซ้ำ พบวาเพิม่ขึน้เปนอยางมากในชวงระหวาง

ป พ.ศ. 2533 - 2543 ในขณะที่อัตราการจับกุมระหวาง

ป พ.ศ. 2542 - 2551 พบวาเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 29.4

โดยเฉพาะอยางยิง่คดอีาชญากรรมทีเ่กีย่วของกบัชวีติและ

รางกาย พบวาเพิม่สงูขึน้ถงึรอยละ 79.6 ซึง่เปนจำนวน

ทีม่ากกวาคดอีาชญากรรมประเภทอืน่ๆ (กรมพนิจิและคมุ

ครองเดก็และเยาวชน, 2551) จากขอมลูทางสถติ ิจะเหน็

ไดวาการกระทำผดิของเดก็และเยาวชนนัน้เพิม่สงูขึน้เปน

อยางมากในชวงระยะเวลา 20 ป ทีผ่านมา นอกจากนีย้งั

พบวา การกระทำผดิซ้ำของเดก็และเยาวชนยงัมแีนวโนม

เพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ จนกลายเปนการกระทำผดิอยางตอเนือ่ง

อกีดวย ทัง้นีค้ดอีาชญากรรมทีม่กีารกระทำผดิซ้ำโดยเดก็

และเยาวชน 3 ลำดบัแรก ไดแก คดอีาชญากรรมทีเ่กีย่ว

ของกับทรัพย คดีอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

และ คดอีาชญากรรมทีเ่กีย่วของกบัชวีติรางกาย

จากสภาวการณดงัทีป่รากฏนี ้ สงัคมควรตระหนกั

รวมกนัวาปญหาของเดก็และเยาวชนเปนปญหาทีส่มควร

พิจารณาหาแนวทางแกไขอยางเรงดวน และมีความ

จำเปนอยางยิ่งที่หนวยงานหรือผูที่เกี่ยวของตองหาแนว

ทาง หรอืวธิกีารควบคมุการกระทำผดิของเดก็และเยาวชน

เหลานีไ้มใหมคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ หรอืมกีารพฒันา

เปนการกระทำผิดซ้ำอยางตอเนื่อง (Wiebush et al.,

1995)

ในทางอาชญาวิทยา มีนักทฤษฎีอาชญาวิทยา

หลายทานทีพ่ยายามคนหาทฤษฎเีพ่ือนำมาใชอธบิายรปู

แบบของการกระทำผดิของเดก็และเยาวชนเหลานี ้หนึง่ใน

ทฤษฎีที่นำมาใชในการอธิบายพฤติกรรมการกระทำผิด

คือ ทฤษฎีทั่วไปของอาชญากรรม (ทฤษฎีการควบคุม

ตนเอง) โดยกอ็ตเฟรดสนั และ เฮอรช ิ(Gottfredson และ

Hirschi) โดยทฤษฎีดังกลาว เปนการพัฒนาทฤษฎีการ

ควบคมุทางสงัคม (Social control) หรอื ทฤษฎพีนัธะทาง

สงัคม (Social bond theory) ของ เฮอรชแิตเดมิ และได

ผสมผสานเขากบัทฤษฎทีางดาน ชวีสงัคม (Biosocial),

จติวทิยา (Psychology), พฤตกิรรมปกตวิสิยั (Routine

activities) และ ทฤษฎทีางเลอืก (Rational Choice theo-

ries) ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น (Gottfredson and

Hirschi, 1990)   กอ็ตเฟรดสนั และ เฮอรช ิกลาววา คนมี

แนวโนมที่จะกระทำผิดหรือประกอบอาชญากรรมไดทุก

คน เนือ่งจากขาดความอดกลัน้ ขาดความยบัยัง้ชัง่ใจ (Self

restraint) นอกจากนัน้ ยงัอยใูนสภาพแวดลอมทีม่โีอกาส

จะกระทำผดิไดอกีดวย นอกจากนัน้ ทฤษฎนีีแ้สดงใหเหน็

วา คนที่มีแนวโนมหรือมีคุณลักษณะที่จะกระทำผิดสูง

จะกระทำผดิไดงายกวาคนทีม่แีนวโนมหรอืมคีณุลกัษณะ

ที่จะกระทำผิดต่ำ แนวโนมหรือคุณลักษณะที่จะกระทำ

ผดิจะตดิอยกูบัตวัคนตลอดไป (The propensity to com-

mit crimes remains stable throughout a person's life)

(John McMullen, 1999)

อยางไรกต็าม ทฤษฎกีารควบคมุตนเองนีไ้ดรบัการ

พิสูจนอยูตลอดเวลาตั้งแตอดีตจนกระทั่งปจจุบันและได

รับการยอมรับอยางกวางขวางวา สามารถอธิบายการมี

พฤติกรรมอาชญากรรมหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ

บคุคลไดเปนอยางด ีโดยการทดสอบทฤษฎดีงักลาว งาน

วจิยัสวนใหญจะมงุเนนไปทีก่ารทดสอบองคประกอบของ

ทฤษฎี เชน ผลกระทบจากการควบคุมตนเองต่ำกับ

พฤติกรรมการกระทำผิด ผลกระทบจากโอกาสของการ

เขารวมอาชญากรรมบนพื้นฐานของการควบคุมตนเอง

หรอืความสามารถในการควบคมุตนเองในชวงระยะเวลา

ทีเ่ปลีย่นไป (John McMullen, 1999)

จากเหตุผลดังกลาวนี้ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่

จะศกึษาผลกระทบจากปจจยัของการควบคมุตนเอง หรอื

ปจจัยของทฤษฎีทั่วไปของการเกิดอาชญากรรมที่มีตอ

พฤติกรรมการกระทำผิด โดยการศึกษาในครั้งนี้จะทำ
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การพิจารณาใน 6 ปจจัยตามแนวคิดของก็อตเฟรดสัน

และ เฮอรช ิคอื ความหนุหนัพลนัแลน (impulsive), การ

ชอบเสีย่ง (risk taking), การใชภาษากายมากกวาภาษา

พดู (physical activities), การยดึถอืตนเองเปนจดุศนูย

กลาง (self center), มอีารมณโกรธฉนุเฉยีวงาย (temper),

รวมถึงมักจะเลือกทำงานที่งาย ๆ ไมซับซอน (simple

task) อันจะสงผลตอการมีพฤติกรรมกระทำผิดของเด็ก

และเยาวชนชาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนชายที่มี

พฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำ หรือมีแนวโนมในการ

กระทำผิดอยางตอเนื่องในคดีชีวิตและรางกาย

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการควบคุมตนเอง

กับการกระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและรางกายของเด็กและ

เยาวชนชาย

2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของแตละปจจัยของ

ทฤษฎีการควบคุมตนเองของการกระทำผิดกับการ

กระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและรางกายของเด็กและเยาวชน

ชาย

3. เพื่อเปนแนวทางของการศึกษาในประเด็นการ

ควบคมุตนเองกบัการกระทำผดิ การมพีฤตกิรรมกระทำ

ผดิ หรอืการมพีฤตกิรรมเบีย่งเบนของเดก็และเยาวชนใน

คดคีวามผดิอืน่ ๆ

วิธีการศึกษา
ขอบเขต

ในการศกึษาครัง้นี ้มขีอบเขตในการศกึษา เปนการ

ศกึษาผลกระทบของการควบคมุตนเองกบัการกระทำผดิ

ซ้ำของเด็กและเยาวชน เฉพาะเด็กและเยาวชน

ชายกระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและรางกายที่ถูกควบคุมตัว

ในศนูยฝกอบรมเดก็และเยาวชนชายในเขตกรงุเทพมหา

นครและปรมิณฑล ไดแก ศนูยฝกและอบรม ฯ บานกรณุา

ศูนยฝกและอบรม ฯ บานมุทิตา ศูนยฝกและอบรม ฯ

บานอเุบกขา ศนูยฝกและอบรม ฯ บานสรินิธร และ ศนูย

ฝกและอบรมฯ บานกาญจนาภเิษก

นิยามศัพท

ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง ผลกระทบจากปจจยัการควบ

คมุตนเองกบัการกระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกายของ

เด็กและเยาวชนชายในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล ภายใตการใหคำนยิามในการวจิยั ดงันี้

เดก็และเยาวชนชาย หมายถงึ เดก็และเยาวชนชาย

ทีม่อีายรุะหวาง 7 ป แตไมเกนิ 18 ป

การกระทำผดิคดชีวีติและรางกาย หมายถงึ  การ

กระทำผิดกฎหมายที่ผูกระทำผิดกระทำตอชีวิตรางกาย

ตอผอูืน่โดยตรง เชน การทำใหผอูืน่ถงึแกความตายโดย

เจตนา กระทำโดยไมเจตนา กระทำโดยประมาท กระ

ทำอนัเปนเหตใุหผอูืน่ฆาตนเองหรอืพยามฆาตนเอง หรอื

การเขารวมชลุมนุตอสอูนัเปนเหตใุหบคุคลหนึง่บคุคลใด

ถึงแกความตาย

การกระทำผดิซ้ำ หมายถงึ การกระทำผดิมากกวา

1 ครัง้ขึน้ไป ทัง้ทีถ่กูดำเนนิคดตีามกฎหมาย และไมไดถกู

ดำเนนิคดตีามกฎหมาย

ปจจยัตามทฤษฎคีวบคมุตนเอง หรอื ทฤษฎทีัว่ไป

ของอาชญากรรม หมายถงึ ความหนุหนัพลนัแลน, การ

ชอบเสีย่ง, การใชภาษากายมากกวาภาษาพดู, การยดึถอื

ตนเองเปนจดุศนูยกลาง, มอีารมณโกรธฉนุเฉยีวงาย และ

การเลอืกทำงานงาย ๆ ไมซบัซอน

การดำเนนิการ

สำรวจพฤตกิรรมและทศันคตขิองเดก็และเยาวชน

ชายที่กระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและรางกายกับระดับของ

การควบคุมตนเองตามปจจัยตาง ๆ โดยการเก็บขอมูล

ดวยแบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช

ในการศึกษาวิจัยนี้ใชแบบสอบถามที่ออกแบบ

สำหรบัเกบ็ขอมลูในหวัขอตามปจจยัทัง้ 6 ของทฤษฎคีวบ

คมุตนเอง หรอื ทฤษฎทีัว่ไปของอาชญากรรม จำนวนทัง้

สิน้ 33 ขอคำถาม

ผลการศึกษา
1. ขอมลูพืน้ฐานและปจจยัภมูหิลงั

จากผลการศกึษาตวัแปรปจจยัภมูหิลงั ของเดก็และ

เยาวชนกลมุเปาหมายจำนวน 154 คนนัน้ พบวา เดก็และ

เยาวชนสวนใหญมภีมูลิำเนาอยใูนเขตตางจงัหวดั (รอยละ

67.5) มอีายเุริม่ตนของการกระทำผดิโดยมากแลวจะอยู

ในชวง 14-18 ป (รอยละ 96.8) โดยมอีายตุ่ำทีส่ดุอยทูี ่8

ป และสงูทีส่ดุอยทูี ่18 ป เดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิสวน

ใหญนี้จะมีพื้นฐานทางดานการศึกษาอยูในระดับมัธยม
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ศกึษาตอนตน สำหรบัประเดน็ความสมัพนัธในครอบครวั

ของเดก็และเยาวชนทีก่ระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกาย

มากกวารอยละ 50 ใหขอมลูวาอาศยัอยกูบัครอบครวั พอ

แมรักและอยูดวยกัน โดยครอบครัวมีความสัมพันธใน

ลกัษณะรกัใครกลมเกลยีวกนัดี

เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษากลุมตัวอยางทาง

ดานประวตัใินการกระทำผดิ พบวา เดก็และเยาวชนกลมุ

เปาหมายทัง้หมด 154 ราย มปีระวตัอิาชญากรรมทีเ่กีย่ว

ของกบัคดฆีาถงึรอยละ 73.5 (คดฆีา, พยายามฆา และ

รวมกันฆา) นอกจากนั้นแลวยังกระทำผิดในคดีอื่นรวม

ดวยเชน กระทำผดิในคดปีลนฆา (รอยละ 2.1) หรอืใน

คดฆีาและขมขนื (รอยละ 0.7) เปนตน และจากผลการ

ศกึษายงัแสดงใหเหน็วาเดก็และเยาวชนชายทีก่ระทำผดิ

ซ้ำในคดีชีวิตและรางกายประมาณรอยละ 82 จะมีคา

เฉลี่ยจำนวนครั้งของการกระทำผิดกอนถูกจับกุม

ประมาณคนละ 2 ครัง้

2. ผลจากการศึกษาความสัมพันธของตัวแปรคือ 6

ปจจัยของทฤษฎีการควบคุมตนเอง และการมี

พฤติกรรมกระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและรางกายโดย

การใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติแบบ Logistic Re-

gression

จากการวเิคราะหความสมัพนัธของตวัแปรระหวาง

ปจจยัตาง ๆ  ของทฤษฎโีดยวธิ ีLogistic Regression ซึง่

ผูวิจัยไดแบงกลุมของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตาม

จำนวนครัง้ของการกระทำผดิ ("lower times recidivism

(0-3 times)" = 1, "higher times (upper 3 times)" = 2)

โดยการหาความสมัพนัธระหวางตวัแปรดวยการทดสอบ

ความสมัพนัธของเพยีรสนั (Pearson r correlations) กอน

ทำการวิเคราะห Logistic Regression ซึ่งจากผลการ

วิเคราะหคาความสัมพันธของเพียรสัน แสดงใหเห็นวา

ระดบัของความสมัพนัธระหวางตวัแปรมทีัง้ความสมัพนัธ

ทีม่นียัสำคญัทางสถติแิละไมมนียัสำคญัทางสถติ ิโดยตวั

แปรการกระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกายของเดก็และ

เยาวชนมคีวามสมัพนัธกบัปจจยัการควบคมุตนเองอยาง

มนียัสำคญัทางสถติ ิ(r(145) = 0.01, p<0.01) รวมทัง้องค

ประกอบของปจจยัการควบคมุตนเอง เชน ความหนุหนั

พลนัแลน (r(154) = 0.014, P<0.05) เลอืกทำงานทีง่ายๆ

ไมซบัซอน (r(153) = 0.42, p<0.05) การชอบความเสีย่ง

(r(153) = 0.00, p<0.01) และ การมอีารมณโกรธฉนุเฉยีว

งาย (r(153) = 0.002, p<0.01) ในขณะที่ตัวแปรการ

กระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกายของเดก็และเยาวชนมี

ความสัมพันธอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติกับ การใช

ภาษากายมากกวาภาษาพดู และการยดึถอืตนเองเปนจดุ

ศนูยกลาง (r(153) = 0.130 และ 0.503, p<0.05 ตาม

ลำดบั) ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาความสมัพนัธระหวางปจจยัการ

ควบคมุตนเองกบัองคประกอบแตละองคประกอบ พบวา

มีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับปาน

กลางจนถงึระดบัสงู (0.213** - 0.812**)  (พจิารณาจาก

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางปจจัยการควบคุมตนเองกับองคประกอบของปจจัย และการกระทำผิดซ้ำในคดีชีวิตและ

รางกายของเดก็และเยาวชน (N = 154)

                ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8

1. การกระทำผดิของเดก็และเยาวชน 1

2. การควบคมุตนเอง -0.214** 1

3. ความหนุหนัพลนัแลน 0.197* 0.812** 1

4. การชอบทำงานงายๆ 0.165* 0.601** 0.540** 1

5. การชอบความเสีย่ง  0.330** 0.753** 0.470** 0.435** 1

6. การมอีารมณฉนุเฉยีวงาย  0.252** 0.671** 0.428** 0.226** 0.367**  1

7. การใชภาษากายมากกวาภาษาพดู    0.123 0.621** 0.353** 0.345** 0.423** 0.368** 1

8. การยดึตวัเองเปนศนูยกลาง            -0.055 0.699** 0.432** 0.213**  0.533** 0.295** 0.335** 1

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
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ตารางที ่1)

และเมื่อวิเคราะหความสัมพันธเพื่อการทดสอบ

สมมตฐิานการวจิยั ความสมัพนัธระหวางปจจยัการควบ

คมุตนเอง และความเสีย่งตอการกระทำผดิซ้ำในคดชีวีติ

และรางกายของเด็กและเยาวชนชายกลุมตัวอยาง จาก

ผลการวิเคราะหโดยวิธี Logistic Regression และแบง

การวเิคราะหออกเปน 4 โมเดล โดยโมเดลที ่1 จะแสดง

ความสมัพนัธระหวางปจจยัภมูหิลงักบัการกระทำผดิซ้ำ ฯ

(พจิารณาโมเดลที ่1, ตารางที ่2) พบวาโมเดลไมสามารถ

ทำนายการกระทำผดิซ้ำ ฯ ได (คาความสมัพนัธระหวาง

ปจจยัภมูหิลงักบัการกระทำผดิซ้ำ ฯ มคีวามสมัพนัธกนั

ไมมนียัสำคญัทางสถติ,ิ p = 0.370) แตเมือ่ทำการแยก

การพจิารณาตวัแปรเปนรายตวั จะพบวาภมูลิำเนา และ

อายเุริม่ตนของการกระทำผดิ (14-18 ป) มคีวามสมัพนัธ

กับการกระทำผิดซ้ำ ฯ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p =

0.026 และ 0.045 ตามลำดบั) ซึง่ผลการวจิยันีย้งัมคีวาม

สอดคลองกบัแนวคดิของทฤษฎ ี Life cause ทีก่ลาววา

อายุของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรม

เบีย่งเบนสวนใหญจะเริม่ตนขึน้ในชวงวยัรนุ

เมือ่พจิารณาโมเดลที ่2 (ตารางที ่2) ซึง่แสดงความ

สมัพนัธระหวางองคประกอบของปจจยัการควบคมุตนเอง

ทั้ง 6 ประการกับการกระทำผิดซ้ำ ฯ พบวา โมเดลดัง

กลาวสามารถทำนายการกระทำผดิซ้ำ ฯ ไดรอยละ 35.2

โดยมคีาความเทีย่งของการทำนายรอยละ 80.7 (ตาราง

ที ่4) และเมือ่พจิารณาแยกเปนแตละองคประกอบจะพบ

วาองคประกอบที่มีความสัมพันธกับการกระทำผิดซ้ำ ฯ

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติไดแก การมีระดับของปจจัย

ความหนุหนัพลนัแลน (impulsive) สงู, การมรีะดบัของ

ปจจยัการชอบใชชวีติงายๆ (simple task) สงู, การมรีะดบั

ของปจจยัการชอบใชชวีติแบบเสีย่ง (risk taking) สงู และ

การมีระดับของปจจัยการมีอารมณโกรธและฉุนเฉียว

(temper) สงู ในขณะทีก่ารใชภาษากายมากกวาภาษาพดู

(physical activities) และการยึดถือตนเองเปนจุดศูนย

กลาง (self center)ไมมคีวามสมัพนัธอยางมนียัสำคญัทาง

สถติกิบัการกระทำผดิซ้ำ ฯ (p = 0.049, 0.045, 0.000

และ 0.040 ตามลำดบั)

เมือ่พจิารณาโมเดลที ่ 3 (ตารางที ่ 2) แสดงความ

สัมพันธรวมระหวางปจจัยภูมิหลังและปจจัยการควบคุม

ตนเอง กบัการกระทำผดิซ้ำ ฯ พบวา โมเดลไมสามารถ

ทำนายการกระทำผิดซ้ำได (คาความสัมพันธระหวาง

ปจจยัภมูหิลงัและปจจยัการควบคมุตนเองกบัการกระทำ

ผดิซ้ำ ฯ มคีวามสมัพนัธกนัไมมนียัสำคญัทางสถติ,ิ p =

0.442) แตเมือ่ทำการแยกพจิารณาเปนรายปจจยัพบวา

ปจจัยภูมิลำเนา ปจจัยการมีระดับของปจจัยการชอบใช

ชวีติแบบเสีย่ง (risk taking) สงู และปจจยัการมรีะดบัของ

ปจจัยการมีอารมณโกรธและฉุนเฉียว (temper) สูง มี

ความสมัพนัธกบัการกระทำผดิซ้ำ ฯ อยางมนียัสำคญัทาง

สถิติ

สำหรับโมเดลสุดทาย (โมเดลที่ 4, ตารางที่ 3)

แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยการควบคุมตนเองกับ

การการะทำผิดซ้ำฯ พบวาโมเดลดังกลาวสามารถ

ทำนายการกระทำผดิซ้ำ ฯ ไดรอยละ 4.6 และมคีาความ

เทีย่งของการทำนายรอยละ 60 (ตารางที ่4)

จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรางเปนสมการ

ทำนายการกระทำผดิซ้ำ ฯ ไดดงันี้

logit (π) = α + β
1
X

1
 +  β

2
X

2
 + … + β

n
X

n

จากโมเดลที ่2

การกระทำผดิซ้ำ ฯ  = 1.888 + (0.753) ความหนุ

หนัพลนัแลน + (0.492) การชอบใชชวีติงาย ๆ  + (0.281)

การชอบใชชวีติแบบเสีย่ง + (0.104) การมอีารมณโกรธ

และฉุนเฉียว

จากโมเดลที ่4

การกระทำผดิซ้ำ ฯ  = 2.398 + (-0.031) ปจจยัการ

ควบคมุตนเอง

จากผลการวเิคราะหทางสถติจิากการศกึษาวจิยัดงั

กลาวแสดงใหเหน็วาปจจยัการควบคมุตนเองเพยีงปจจยั

เดยีวไมสามารถทำนายการกระทำผดิซ้ำ ฯ ของเดก็และ

เยาวชนไดดีที่สุด และในขณะที่องคประกอบของปจจัย

การควบคมุตนเองนัน้ กม็เีพยีงบางองคประกอบเทานัน้ที่

มอีำนาจในการทำนายการกระทำผดิซ้ำได อยางไรกต็าม

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีความสอดคลองกับผลการ

ศกึษาของ Grasmick และ คณะ (1993), การศกึษาของ

Wood และคณะ (1993) และ การศกึษาของ Longshore

และคณะ (1996) ทีพ่บวาปจจยัการควบคมุตนเองเพยีง

อยางเดียวจะมีความสามารถในการทำนายการกระทำ

ผดิซ้ำไดนอยกวาการนำปจจยัอืน่ๆ เชน ปจจยัทางดาน

โอกาสของการกระทำผดิ เขามารวมเปนองคประกอบใน

การทำนายการกระทำผดิซ้ำดงักลาวดวย
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ตารางที ่4 Classifications after Entry of the Explanatory Variables in the Model

 Predicted                                                   Observed

Lower group Upper  group % Correct Overall percentage

Model II Lower group 68 11 86.1 80.7
Upper group 17 49 74.2

Model IV Lower group 58 21 73.4 60.0
Upper group 37 29 43.9

* The number in parentheses were % correct prior to entry of the explanatory variables in the

model

ตารางที ่3 การวเิคราะหขอมลูแบบ Multiple Logistic Regression Analysis ระหวาง

ตวัแปรอสิระ (การควบคมุตนเอง) และตวัแปรควบคมุ (การกระทำผดิซ้ำทาง

ดานรางกาย)

                                                            Model 4

       Predictors                                  Odds    95% C.I for

            B        ratio       p              Odds ratio

Lower Upper

Self-control factor variable -0.031 0.97 0.012 0.947 0.993

Constant 2.398 11.002 0.02

-2 log likelihood 193.031

Chi-square 2.913

df 8

P 0.04

Pseudo R square 0.046

"As a predictor of crime, crime opportunity in

our data appears to be almost as strong as (in the

case of fraud) or stronger than (in the case of force)

the term representing the interaction of low self-con-

trol and crime opportunity" (Grasmick et al. 1993:24)"

"ตัวทำนายการเกิดอาชญากรรม, โอกาสของการ

เกิดอาชญากรรมจากขอมูลของการศึกษานั้น พบวา มี

อำนาจในการทำนายการเกดิอาชญากรรม (ในกรณขีอง

อาชญากรรมทางเศรษฐกจิ) หรอืมอีำนาจในการทำนาย

มากกวา (ในกรณขีองอาชญากรรมทีเ่กีย่วของกบัการใช

กำลัง) ตัวแปรการทำนายการเกิดอาชญากรรมที่เปน

ผลกระทบรวมระหวาง การควบคมุตนเองต่ำ และโอกาส

ของการเกดิอาชญากรรม (Grasmick et al. 1993:24)"

อภิปรายผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคหลักของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

คือ ตองการทดสอบอำนาจขององคประกอบของปจจัย

การควบคมุตนเองตอการกระทำผดิซ้ำทางดานชวีติและ

รางกายของเดก็และเยาวชนในศนูยฝกและอบรมเดก็และ

เยาวชนชายในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล โดยทำการ

ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางองค

ประกอบของปจจัยการควบคุมตนเองและการกระทำผิด

ซ้ำทางดานรางกาย ซึง่จากการทดสอบสมมตฐิานพบวา

(a) มคีวามสมัพนัธกนัระหวางบางองคประกอบของปจจยั
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การควบคมุตนเองและการกระทำผดิซ้ำทางดานรางกาย

ของเดก็และเยาวชนอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ(b) ปจจยั

ทางดานภูมิหลังบางปจจัยจะมีความสัมพันธกับการ

กระทำผิดซ้ำทางดานรางกายของเด็กและเยาวชน

ชายอยางมนียัสำคญัทางสถติ ิ (c) เมือ่รวมองคประกอบ

ของปจจยัการควบคมุตนเองและปจจยัภมูหิลงัพบวาไมมี

นัยสำคัญทางสถิติในการทำนายการกระทำผิดซ้ำทาง

ดานรางกายของเดก็และเยาวชนชาย และ (d) ปจจยัการ

ควบคุมตนเองมีนัยสำคัญทางสถิติในการกระทำผิดซ้ำ

ทางดานรางกายของเด็กและเยาวชนชาย ซึ่งจากขอคน

พบดังกลาวนับวาสามารถพิสูจนสมมติฐานของการ

ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดเปนอยางดี รวมทั้งยังมีความสอด

คลองกบัการศกึษาวจิยัในอดตีทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ของ

ตัวแปรการควบคุมตนเองกับการกระทำผิด

ซึง่จากผลการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้พบวา ใหการสนบัสนนุ

ความสมัพนัธระหวางองคประกอบของปจจยัการควบคมุ

ตนเองกบัการกระทำผดิซ้ำ ซึง่การศกึษาวจิยัในครัง้นีไ้ด

ใชการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดวยวิธีการทาง

สถติแิบบ Multiple logistic regressions และมกีารเพิม่

ตวัแปรปจจยัภมูหิลงัของเดก็และเยาวชนชายเขารวมใน

การวเิคราะหในครัง้นีด้วย สามารถพจิารณาไดจากโมเดล

ที ่ 1 และโมเดลที ่ 3 สำหรบัองคประกอบของปจจยัการ

ควบคมุตนเองจะสามารถพจิารณาไดจากโมเดลที ่2 และ

3 และโมเดลสุดทาย (โมเดลที่ 4) เปนการรวมองค

ประกอบทกุองคประกอบเขาดวยกนัเปนปจจยัการควบคมุ

ตนเอง (Self-control) โดยแตละโมเดลการวิเคราะหนั้น

จะมีความแตกตางของอำนาจการทำนายการกระทำผิด

ซ้ำของเดก็และเยาวชนชาย โดยโมเดลทีม่อีำนาจในการ

ทำนายสงูทีส่ดุคอื โมเดลที ่2 ดงัทีผ่วูจิยัไดนำเสนอไปแลว

ในสวนของผลการศกึษาวจิยั

ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะทางนโยบายโดยอาศัยผลจาก

การวจิยั

จากการศกึษาวจิยัในปจจบุนัมกีารแสดงใหเหน็วา

แนวโนมการกระทำผดิซ้ำของเดก็และเยาวชนสงูขึน้ โดย

เฉพาะอยางยิ่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนใน

คดเีกีย่วกบัรางกาย โดยมคีวามรนุแรงมากขึน้กวาในอดตี

ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวาปญหาการกระทำผิดซ้ำดัง

กลาวของเดก็และเยาวชนดงักลาว เปนปญหาทีส่ำคญัยิง่

ของประเทศไทย

จากผลการศกึษาในครัง้นีร้วมทัง้ผลจากการศกึษา

วิจัยอื่นๆ ในปจจุบันแสดงใหเห็นวาปจจัยการควบคุม

ตนเอง ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคลของตัวผูกระทำผิด มี

บทบาทสำคัญในการทำนายการกระทำผิดซ้ำทางดาน

รางกายของเดก็และเยาวชน ดงันัน้การหาแนวทาง หรอื

วิธีการพัฒนาระดับการควบคุมตนเองของเด็กและ

เยาวชนจงึนาจะเปนสวนชวยในการปองกนัและลดปญหา

การกระทำผดิของเดก็และเยาวชนดงักลาวได

ผลการศกึษานีแ้สดงใหเหน็วาเดก็และเยาวชนชาย

ที่กระทำความผิดนั้นจะขาดหรือมีการควบคุมตนเองใน

ระดับต่ำ ซึ่งจะสงผลใหเด็กและเยาวชนเหลานี้มีความ

เสีย่งในการกระทำผดิซ้ำมากกวาเดก็และเยาวชนทีม่กีาร

ควบคมุตนเองในระดบัสงู ดงันัน้ รปูแบบของการบำบดั

เด็กและเยาวชนกลุมนี้มีความจำเปนที่จะตองหาวิธีการ

เพิม่ระดบัของการควบคมุตนเอง โดยทำการทดสอบและ

พฒันาโปรแกรมใหเหมาะสมกบัเดก็และเยาวชนทีก่ระทำ

ผดิทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพือ่แกไข บำบดัและสราง

ทศันคตเิดก็และเยาวชนใหมจีติใจทีเ่ขมแขง็ ความอดทน

อดกลั้น หรืออาจเรียกวามีการควบคุมตนเองสูง (High

Self-control) เพื่อเปนการปองกันการกระทำผิดซ้ำที่

จะเกดิขึน้ในอนาคต เชน Pre-release center, Half-way

house, หรอื Foster home e.g. (ชาญคณติ และอนุษิา,

2553)

ยิง่ไปกวานัน้ จากผลการวเิคราะหทางสถติทิีแ่สดง

ใหเห็นวาอายุเริ่มตนของการกระทำผิดทางดานรางกาย

คอืชวงอายรุะหวาง 8-18 (อายเุฉลีย่ 16.05 ป) นัน้ สามารถ

ทำนายการกระทำผิดซ้ำได ซึ่งผลการวิเคราะหจากการ

ศึกษาในครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของก็อตเฟรดสัน

และ เฮอรช ิ(Gottfredson and Hirschi) ในป 1990 ทีก่ลาว

วาพฤตกิรรมสวนบคุคลโดยเฉพาะอยางยิง่การมลีกัษณะ

ของระดบัการควบคมุตนเองต่ำนัน้จะเปนผลมาจากความ

ยากจนและผลจากการเลี้ยงดูที่ไมถูกตองของพอแมใน

ชวงตนของชวีติ (กอนอาย ุ8 ป)

การเลีย้งดแูละความเอาใจใสของของพอแมจะเปน

การสรางและพฒันาพนัธะ หรอืความผกูพนัระหวางเดก็

และเยาวชนกับพอแม เมื่อพันธะดังกลาวไดเกิดขึ้นแลว

เด็กและเยาวชนก็จะมีการเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ
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จากพอแมของตน ซึ่งโดยปกติแลวพันธะ หรือความ

ผูกพันดังกลาวนี้จะเปนตัวปดกั้นพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ตางๆ รวมถึงเปนการสรางระดับการควบคุมตนเองของ

เดก็และเยาวชนใหสงูขึน้ดวย

ดังนั้น รูปแบบของการบำบัดเด็กและเยาวชนที่

กระทำผดิเหลานีจ้งึควรเนนถงึความสมัพนัธภายในครอบ

ครัวเปนอันดับแรก คือ การทำใหเด็กและเยาวชนเกิด

ความรสูกึถงึความรกัของพอ-แมหรอืผปูกครองและความ

เสยีใจตอการกระทำผดิของบตุร เพือ่ใหเดก็และเยาวชน

ตระหนักถึงความรูสึกของบุคคลในครอบครัวหาก

ตนเองกลบัมากระทำผดิซ้ำอกี นอกจากนี ้ควรชีใ้หเหน็ถงึ

ผลรายทีเ่กดิขึน้กบัผเูสยีหายหรอืผทูีต่กเปนเหยือ่จากการ

กระทำผดิของเดก็และเยาวชนดงักลาวดวย

2) ขอเสนอแนะในการศกึษาวจิยัครัง้ตอไป

2.1 การศกึษาวจิยัในครัง้นีไ้มไดครอบคลมุถงึปจจยั

อืน่ ๆ  ทีม่คีวามเปนไปไดวาอาจจะเปนปจจยัตวัแปรเกีย่ว

เนือ่งทีม่นียัสำคญัตอการทำใหเกดิการกระทำผดิซ้ำทาง

ดานรางกายของเดก็และยาวชนชาย เชน ปจจยัทางดาน

การคบสมาคมทีแ่ตกตาง ปจจยัพนัธะทางสงัคม ปจจยัภมูิ

หลงัของพอแม และปจจยัทางดานโอกาสและการตดัสนิ

ใจตอการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน  หรือการเกิด

อาชญากรรม ดงันัน้ แนวทางในการศกึษาวจิยัในอนาคต

จึงนาจะมีการเพิ่มตัวแปรเหลานี้เปนตัวแปรรวมในการ

วิเคราะหและทำนายพฤติกรรมการกระทำผิดซ้ำทาง

ดานรางกายของเดก็และเยาวชนชายดงักลาว

2.2 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใหความสนใจเฉพาะ

กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนชายในเขตกรุงเทพและ

ปรมิณฑลทีก่ระทำผดิซ้ำในคดชีวีติและรางกายเทานัน้ ดงั

นัน้การศกึษาวจิยัในอนาคตจงึนาจะเปนการศกึษาวจิยัที่

ใหการครอบคลมุมากขึน้ โดยศกึษาจากเดก็และเยาวชน

ชายทีม่กีารกระทำผดิซ้ำในคดชีวีติรางกาย จากทกุศนูย

ฝกและอบรมฯ เพือ่เปนการทดสอบยนืยนัความสมัพนัธ

ระหวางองคประกอบของปจจยัการควบคมุตนเองกบัการ

กระทำผดิซ้ำทางดานรางกายของเดก็และเยาวชนชายดงั

กลาวไดถกูตองมากยิง่ขึน้

2.3 ควรที่จะมีการพัฒนาขอคำถามที่มีความ

จำเพาะและมีความสัมพันธกับพฤติกรรมอาชญากรรม

หรอืพฤตกิรรมการกระทำผดิของเดก็และเยาวชนใหมาก

ยิง่ขึน้

2.4 การศกึษาวจิยัเพิม่เตมิในอนาคตควรจะมกีาร

ศึกษาระดับของการควบคุมตนเองของเด็กและ

เยาวชนกระทำผิด ที่ผานกระบวนการบำบัด หรือปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม และแนวโนมของการกลับมากระ

ทำผดิซ้ำของเดก็และเยาวชนชายเหลานัน้
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สภาพแวดลอมที่และการแขงขันที่เปลี่ยน

แปลง
ทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อยางมาก ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ

จำนวนประชากร  วิถีการดำเนินชีวิต  วิธีการคิด

พฤตกิรรมการบรโิภค การใชเทคโนโลยใีนชวีติประจำวนั

การรอยหรอลงของทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ เหตกุารณ

ดงักลาวทำใหโลกของเราตองแขงขนั แยงกนัในทกุๆ ดาน

การแขงขันที่รุนแรงและดุเดือดบนพื้นฐานของขอจำกัด

ของทรพัยากรและสภาพแวดลอมนีย้อมผลกัดนัใหทกุคน

ทุกสาขาอาชีพตองพยายามสรางสรรควิธีการใหมๆ ใน

การใชทรพัยากรทีจ่ำกดัและหายากมากขึน้ในชวีติประจำ

วนัใหเกดิประโยชนสงูสดุและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ ใน

ขณะทีจ่ำนวนประชากรกลบัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัมคีวาม

ตองการทีส่ลบัซบัซอนมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่แผขยายไปทั่ว ธุรกิจและ

องคกรตางๆ กจ็ำเปนตองสรางสรรคผลติภณัฑและการ

บรกิารทีส่ามารถตอบสนองความตองการของลกูคาใหได

ตรงใจมากที่สุด รวมถึงการปรับปรุงหรือพัฒนาวิธีการ

ทำงานใหมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยใชทรพัยากรตางๆ ให

นอยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด

ในทางตรงกันขาม หากองคกรใดไมไดปรับปรุง

หรือพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับกระแสของความ

เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ อาจจะทำใหองคกรนั้นๆ ไม

สามารถแขงขันและอยูรอดไดในสภาพแวดลอมและการ

แขงขนัในปจจบุนั ซึง่นบัวนัจะทวคีวามเขมขนและวิง่เขา

มาในวิถีชีวิตของเราดวยความเร็วมากขึ้นอยางที่ไมเคย

ปรากฏมากอน ซึ่งโลกยุคโลกาภิวัตนที่ไรพรมแดนนี้ได

ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาความคิดสรางสรรค
Human Resource and Creativity Enhancement

เดชา  เดชะวฒันไพศาล1)

Decha Dechawatanapaisal1)

ผลกัดนัใหทกุๆ คนจำเปนตองแสวงหาแนวทางคดิคนวธิี

การทีจ่ะเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั และอยรูอด

ไดในระยะยาว ซึ่งหนึ่งในความสามารถนี้คือ ความ

สามารถในการสรางสรรคนวัตกรรม ดังนั้น การพัฒนา

องคกรใหมคีวามสามารถในการสรางสรรคนวตักรรมนัน้

จำเปนตองออกแบบการบริหารจัดการ "ทรัพยากร

มนุษย" ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐาน ใหมีความสามารถใน

กระบวนการคิดและเปลี่ยนแปลงใหมีความเขมแข็งและ

เทาทนัเหตกุารณความเคลือ่นไหวตางๆ ทีม่คีวามไมแน

นอนสงู

ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาความคิด

สรางสรรค
พจนานุกรมออกฟอรด (Hornby, 2000) นิยาม

ความหมายของ "Creative" (p. 294) วา "Involving the

use of skill and the imagination to produce some-

thing new" และ "Innovate" (p. 670) วา "To introduce

new thing, ideas, ways of doing" ซึง่แสดงนยัยะถงึการ

เปลีย่นแปลงเพือ่กาวไปสแูนวคดิใหมๆ  การทำใหเกดิบาง

สิง่บางอยางขึน้มาใชประโยชนได การลงมอืปฏบิตัดิวยวธิี

การใหมๆ ใหสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งตองอาศัย

ทักษะและจินตนาการในการสรางแนวคิดดังกลาว ทั้งนี้

ตองอาศยั "ทรพัยากรมนษุย" หรอื "คน" ผซูึง่มทีกัษะและ

จนิตนาการเปน "ผกูระทำ" หรอืเปน "ผขูบัเคลือ่น" ใหเกดิ

การเปลี่ยนแปลง พัฒนา และสรางสรรคความคิดใหมๆ

เพื่อนำผลประโยชนมาสูองคกร (Hedberg, 1981;

Greenberg & Baron, 2002) ดงันัน้ การพฒันา "ทรพัยากร

มนษุย" ซึง่เปน "ผกูระทำ" การเปลีย่นแปลงใหสามารถ
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แสดงศกัยภาพในกระบวนการทำงานและพฤตกิรรม เพือ่

เปนกลไกใหแกองคกรหนึง่ๆ สรางสรรคและพฒันาความ

คิดใหมๆ และนำไปสูการสรางนวัตกรรมจึงเปนพื้นฐาน

สำคญัสำหรบัการบรหิารจดัการในยคุปจจบุนั

ในอดตีทีผ่านมา เรามกัมองคำวา "ความคดิสราง

สรรค" ผานงานศลิปะแขนงตางๆ ไมวาจะมาจากผลงาน

ของศลิปน นกัดนตร ีนกัเขยีน นกัประพนัธ นกัออกแบบ

ทำใหการรับรูเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคของบุคคลใน

อาชพีอืน่ๆ ยงัอยใูนวงจำกดั  แทจรงิแลว มนษุยทกุคนไม

วาจะประกอบอาชพีใด ลวนแลวแตใชความคดิสรางสรรค

ที่ไดสั่งสมมาอยางตอเนื่องตั้งแตแรกเกิด ผานกระบวน

การเรียนรู และความตองการที่จะอยูรอด โดยเฉพาะ

อยางยิง่ในสภาวะแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ เชน

ในยคุสมยัทีม่นษุยยงัอาศยัอยใูนถ้ำและดำรงชพีดวยการ

ลาสตัว  ชวงเวลานัน้ มนษุยไดเรยีนร ูสงัเกต ลองผดิลอง

ถูก ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง คดิใหมและลองทำใหมซ้ำแลว

ซ้ำเลา (Improvisation) ทำใหมนุษยคนพบไฟ และ

สามารถนำไฟ ตลอดจนพลังงานความรอนมาใชใหเกิด

ประโยชนในชวีติประจำวนั รจูกัน้ำและการกกัเกบ็น้ำ รจูกั

สรางทีอ่ยอูาศยัทีส่ะดวกสบายมากขึน้ รจูกัการเพาะปลกู

การปรุงอาหาร การถนอมอาหาร ทำใหมนุษยสามารถ

ดำรงชพีและอยรูอดไดอยางสอดคลองกบัภมูปิระเทศ ภมูิ

อากาศ และธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแมกระทั่ง

สามารถเอาชนะธรรมชาตไิด เนือ่งจากสมองของมนษุย

เรามีสัญชาตญาณและความสนใจในการเรียนรูและปรับ

ตวัเพือ่การอยรูอดนัน่เอง (Medina 2008)

จากประเดน็ขางตน เราอาจกลาวไดวา ปจจยัสำเรจ็

ตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันและอยูรอดได

ในปจจบุนันัน้ หาใชเงนิทนุทีม่ากกวา หรอืการครอบครอง

สมัปทานหรอืทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ากกวา แตเปนการ

บริหารจัดการ "ทรัพยากรมนุษย" และ "ทักษะ ความรู

และความสามารถ" หรอือกีนยัหนึง่คอื "กระบวนการคดิ"

ของคนเหลานั้นที่จะทำใหสังคมหรือองคกรอยูรอดและ

สามารถแขงขนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ (Drucker, 1995)

ศาสตราจารย Jeffrey Pfeffer แหงมหาวทิยาลยั

สแตนฟอรดสรุปผลจากงานวิจัยซึ่งทำการวิเคราะห

ผลประกอบการขององคกรชัน้นำตางๆ ในชวงเวลา 20 ป

ระหวางป 1972-1992 วาการพฒันา "ทรพัยากรมนษุย"

และ "กระบวนการคดิ" โดยสนบัสนนุใหบคุลากรไดมสีวน

รวมในการคิด มีโอกาสแสดงความคิดสรางสรรคและ

แสดงศกัยภาพในการทำงานอยางเตม็ที ่(High-Involve-

ment Innovation) ในการพฒันาสนิคา บรกิาร และปรบั

ปรุงกระบวนการทำงาน สงผลกระทบในเชิงบวกตอ

ผลประกอบการขององคกรนัน้ๆ  ไมวาจะเปนดานรายได

ผลกำไร และราคาหุน ตลอดจนความสามารถในการ

แขงขนัอยางมนียัสำคญั เมือ่เทยีบกบัองคกรทัว่ไปทีไ่มได

ใหความสำคัญหรือมุงเนนการพัฒนาทักษะการคิดของ

บคุลากร (Pfeffer, 1994)

ตวัอยางขององคกรชัน้นำเหลานี ้ ไดแก General

Electric, Nintendo, Toyota, Samsung, Tata Group,

3M, Apple, Google, Proctor & Gambles, Coca-Cola,

Southwest Airlines เปนตน และทีส่ำคญัองคกรเหลานี้

กย็งัสามารถแขงขนัไดด ีมงุมัน่คดิใหมทำใหมเสมอ และ

รักษาระดับความสำเร็จไดอยางตอเนื่อง ทำใหสามารถ

ยนืหยดัอยใูนอนัดบั 50 บรษิทัแรกของการจดัอนัดบัให

เปน The World's Most Innovative Companies (Busi-

ness Week, 2009) ในปลาสุด แมวาสภาพเศรษฐกิจ

สงัคม เทคโนโลย ีและพฤตกิรรมผบูรโิภคไดเปลีย่นแปลง

ไปอยางมากก็ตาม

ตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ

องคกรชั้นนำ1)

1. การพฒันาคนเพือ่สรางสรรคนวตักรรมแบบ

Southwest Airlines1) ธุรกิจสายการบินเปน

อตุสาหกรรมทีม่กีารแขงขนักนัสงูมาก ความเปนสายการ

บินแหงชาติก็เปนอุปสรรคทำใหการเขามาแขงขันของผู

ประกอบการรายใหมๆ เปนไปไดยากมากขึ้น ประกอบ

กับมีตนทุนการดำเนินการที่สูงและกฎเกณฑที่จะตอง

ปฏบิตัอิยางเครงครดัมากมาย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง

เวลาหลงัเหตกุารณกอการรายสะเทอืนขวญัชาวโลกเมือ่

วนัที ่11 กนัยายน 2544 สายการบนิเปนธรุกจิหนึง่ทีไ่ด

รับผลกระทบอยางมากจากเหตุการณดังกลาว ซึ่งทำให

แตละบรษิทัประสบปญหาในการดำเนนิงานมากมาย ไม

วาจะเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซับซอนมากขึ้น เนื่อง

มาจากกฎระเบียบในการเดินทางและการรักษาความ

ปลอดภยัทีเ่ขมงวด สงผลใหมตีนทนุการดำเนนิงานทีส่งู

1) ทีม่า: Bessant (2003)
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ขึน้ตามไปดวย  แตหนึง่ในสายการบนิทีเ่ปลีย่นแปลงแนว

คิดธุรกิจและการจัดการของสายการบินโดยทั่วไปและที่

เคยปฏบิตักินัมา ใหเกดิความแตกตางและสามารถสราง

กลมุผโูดยสารใหมๆ  ได

สายการบนิดงักลาว คอื สายการบนิ Southwest

Airlines ซึง่เปนตนแบบทีส่ำคญัของสายการบนิตนทนุต่ำ

(Low Cost Carrier) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคแูขง ซึง่โดยมาก

เปนสายการบนิแหงชาตขินาดใหญแลว Southwest Air-

lines ตองเผชญิกบัปญหาในการดำเนนิงานเกอืบทกุดาน

ไมวาจะเปนขอจำกัดดานเสนทางบินภายในภูมิภาคที่

กำหนด ตองใชบรกิารขึน้และลงจอดทีส่นามบนิทองถิน่

ขนาดเลก็ และไมสามารถใชบรกิารขึน้และลงจอดทีส่นาม

บินนานาชาตไิด เปนตน

อยางไรก็ตาม สายการบิน Southwest Airlines

สามารถเอาชนะอุปสรรค โดยการพัฒนา "ทรัพยากร

มนุษย" เพื่อใหสามารถสรางประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดำเนินงานที่เหนือกวาคามาตรฐาน

ของอตุสาหกรรมการบนิในทกุๆ ดาน และไดสรางประวตัิ

ศาสตรหนาใหมของการบริหารสายการบินไดอยาง

งดงาม ไมวาจะเปน การลดเวลาการจอดของเครือ่งบนิที่

สนามบนิ (Turnaround Time) ไดอยางมนียัสำคญั ทำให

สามารถนำเครือ่งขึน้บนิไดเรว็กวาสายการบนิอืน่ๆ กลาว

คอื รอยละ 80 ของ Southwest Airlines สามารถนำเครือ่ง

ขึน้บนิไดภายใน 15 นาท ีหลงัจอดรบัผโูดยสาร เมือ่เทยีบ

กบัคามาตรฐานของอตุสาหกรรม ซึง่อยทูี ่45 นาท ีและ

ทีส่ำคญัสายการบนิทีด่ทีีส่ดุในโลกยงัใชเวลาถงึ 30 นาที

นอกจากนีย้งัสามารถสรางสถติใิหมๆ  ใหเกดิขึน้ เชน สถติิ

การสูญหายของกระเปาเดินทางของผูโดยสารต่ำที่สุด

สถติคิวามไมพงึพอใจในการรบับรกิารจากผโูดยสารนอย

ทีส่ดุ สถติกิารตรงตอเวลาสงูสดุ ทัง้สามประเดน็ดงักลาว

เรยีกวา The Triple Crown ถอืวามกีารบรหิารจดัการทีม่ี

ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งยังไมเคยมีสายการบินใดใน

อุตสาหกรรมการบินสามารถทำสถิติอยางนี้ไดมากอน

แตสายการบนิ Southwest Airlines ทำสถติ ิThe Triple

Crown ไดถงึ 9 ครัง้ดวยกนั

ความสำเร็จเหลานี้ไดสรางผลประกอบการและ

ภาพลักษณที่ดีแกองคกรมาอยางตอเนื่อง ประเด็นที่นา

สนใจคือ เบื้องหลังของความสำเร็จอยางเยี่ยมยอดดัง

กลาว ไมไดมาจากการทีส่ายการบนิ Southwest Airlines

มเีงนิทนุมากกวา หรอืมทีรพัยากรมากกวา หรอืมเีครือ่ง

มอื ตลอดจนเทคโนโลยทีีล่้ำเลศิกวาแตอยางใด แตมาจาก

"คน" และ "ทศันคต"ิ ทัง้สิน้

องคกรและบุคลากรมีสวนรวมในการทำงาน

เปลี่ยนแปลง และสรางสรรคความคิดดีๆ อยางใกลชิด

ทุกๆ คนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแสดง

ศกัยภาพในการใหบรกิารและนำไปปฏบิตั ิโดยไมไดแบง

แยกตำแหนงหนาที ่อายแุละอาวโุส สายการบนิ South-

west Airlines สรางแรงจงูใจจากภายในทีไ่มใชรปูแบบของ

เงนิ (Intrinsic Motivation) และดแูลเอาใจใสบคุลากรเปน

อยางดี โดยใหความสำคัญอยางมากกับการพัฒนาฝก

อบรม สรางวนิยัในการทำงานเปนทมีและการมสีวนรวม

สงเสริมใหพนักงานไดคิดและลองไอเดียใหมๆ อยูเสมอ

จนเปนสวนหนึง่ของวฒันธรรมในองคกรไปแลว สายการ

บนินีไ้มเคยปลดพนกังานแมแตคนเดยีว แมในภาวะวกิฤติ

ซึ่งทำใหบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดีมาก

และพรอมที่จะทุมเทกำลังกาย กำลังใจ ตลอดจนกำลัง

ความคดิใหกบัองคกรอยางเตม็ที ่ทีม่า: Bessant (2003)

2. การสรางสรรคนวัตกรรม Reverse แบบ

General Electric (GE)2) แนวคดิทีว่าดวย Globalization

นัน้ทำใหบรษิทัขามชาตชิัน้นำตางๆ สามารถผลติสนิคา

จำหนายไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกดวยความเปน

มาตรฐานเดียวกัน เปนรูปแบบเดียวกัน โดยมีกระบวน

การออกแบบ ผลิต และจำหนายแบบเบ็ดเสร็จตามตน

ฉบบัจากบรษิทัแม นัน่คอืการนำเสนอสนิคาระดบั Global

มาสูผูบริโภคหรือผูใชงานในระดับ Local ของแตละ

ประเทศ

ที่ผานมาบริษัทขามชาติชั้นนำ เชน GE ตาง

ก็ประสบความสำเร็จพอสมควรในการดำเนินงานตาม

แนวทางนีใ้นการขยายตลาดไปยงักลมุประเทศเศรษฐกจิ

เกดิใหม (Emerging Market) ทัง้หลาย

อยางไรกต็าม ในป 2005 GE ไดพบกบัประเดน็

ปญหาเกี่ยวกับตัวสินคาที่นาสนใจขึ้นในประเทศอินเดีย

กลาวคอื เมือ่ Raja Venkaratraman หวัหนาหนวยธรุกจิ

ที่เกี่ยวของอุปกรณเครื่องมือทางการแพทยไดสังเกต

เห็นวาเครื่องฉายเอกซเรยเพือ่ชวยการผาตดัทีผ่ลติโดย

GE สหรฐัอเมรกิานัน้ ขายไมคอยดใีนอนิเดยี แมวาจะเปน

2) ทีม่า: Immelt et al. (2009)
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อุปกรณทางการแพทยที่มีคุณภาพสูง ล้ำสมัย มีระบบ

การใชงานทีห่ลากหลาย แตเนือ่งจากมรีาคาสงูเกนิไป ใช

ยาก ซบัซอน มนี้ำหนกัมาก ทำใหการเคลือ่นยายไปยงั

จดุตางๆ ทำไดยากมาก จงึไมเหมาะกบัความตองการใช

งาน สภาพความเปนอยู และฐานะทางการเงินของโรง

พยาบาลในชุมชนตางๆ ของอินเดียในการจัดซื้อและ

บรหิารการใชงานของอปุกรณดงักลาว

Raja Venkaratraman จงึเสนอความคดิเหน็นีไ้ปยงั

สำนักงานของ GE ในอินเดียวา นาจะสรางเครื่องฉาย

เอกซเรยทีไ่มตองล้ำสมยัมากนกักไ็ด เพยีงแตใหใชงานได

งาย คลองตวัและมนี้ำหนกัเบาพอทีแ่พทยจะนำตดิตวัไป

ตามสถานทีต่างๆ เพือ่ดำเนนิการรกัษาผปูวยได และที่

สำคัญนาจะปรับปรุงใหราคายอมเยาลงมา

ปรากฏวาความคดิเหน็ของ Raja นัน้กลบัไมไดรบั

ความสนใจจากผบูงัคบับญัชาเลย เพราะเหตใุด ขอสงัเกต

หรอืความคดิทีน่าสนใจอยางของ Raja Venkaratraman

จงึไปไมถงึผบูริหารระดบัสงูขององคกร Jeffrey Immelt

CEO และคณะทีป่รกึษาดานนวตักรรมของ GE ไดรวม

กนัวเิคราะหประเดน็สำคญัของกรณนีีท้ีว่า ในบรษิทัขนาด

ใหญทั้งหลายยอมมีผูจัดการ หรือหัวหนางาน แมพนัก

งานทั่วไปที่มีไอเดียดีๆ แตไมสามารถนำเสนอความคิด

ฝาดานผูบังคับบัญชาแตละลำดับชั้นขึ้นไปสูผูมีอำนาจ

ตดัสนิใจได จงึดเูหมอืนวาลำดบัชัน้ของโครงสรางองคกร

เปนอปุสรรคสำคญั แตการปรบัเปลีย่นโครงสรางองคกร

ทีม่ลีำดบัชัน้ของการบงัคบับญัชานัน้เปนเรือ่งใหญ และไม

สามารถกระทำไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร

ขนาดใหญ ดงันัน้ ผนูำองคกร ไมวาจะเปน CEO หรอืผู

บริหารระดับสูงตางๆ ควรมีบทบาทสำคัญในการเขาถึง

หรอืเดนิเขาไปหาแหลงไอเดยีเหลานีใ้หไดมากทีส่ดุ แทน

ที่จะรอใหความคิดดังกลาวไหลเวียนมาตามสายการ

บงัคบับญัชา

ดวยเหตนุี ้Jeffrey Immelt จึงมกีำหนดการเดนิทาง

ไปยังกลุมประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมเหลานี้ปละ 2 ครั้ง

เพื่อเขาถึงแหลงไอเดียของแตละทองถิ่นดวยตนเองดัง

ตวัอยางเชนทีอ่นิเดยี Jeffrey ไดรบัประกายความคดิและ

การสรางสรรคนวตักรรมจากการรวมสนทนากบั Anand

Mahindra CEO ของ Mahindra & Mahindra ซึง่เปนบรษิทั

ที่สามารถผลิตและขายรถแทรกเตอรดวยราคาที่ต่ำกวา

ของสินคาของยี่หอ John Deere ซึ่งเปนบริษัทผลิตรถ

แทรกเตอรระดบัยกัษใหญสญัชาตอิเมรกินัไดถงึครึง่หนึง่

และดวยราคาที่ต่ำกวานั้นก็ยังคงทำใหบริษัทไดกำไร

มหาศาล จนกระทั่งมียอดขายแซงหนา John Deere

ไปอยางงดงาม เนื่องจากผลิตสินคาไดโดนใจและตอบ

สนองความตองการของผใูชงานมากกวา

นีค่อืทีม่าของแนวคดิทีเ่รยีกวา Reverse Innova-

tion ที ่GE ไดเรยีนร ูโดยการมองยอนกลบัไปศกึษาดวูา

สภาพความเปนอยู เศรษฐกิจ และสังคมของแตละ

ประเทศจรงิๆ วาเปนอยางไร มคีวามตองการในลกัษณะ

ใด มกีำลงัซือ้แคไหน แลวจงึนำขอมลูดงักลาวมาออกแบบ

สนิคาใหตรงใจผบูรโิภคหรอืผใูชงานอยางแทจรงิ แทนที่

จะนำแนวคดิของตนเองไปเสนอขายตรงๆ ในแบบทีเ่คย

ปฏิบัติกันมา

ดงันัน้  ในป ค.ศ. 2007 GE ไดผลติอปุกรณอลัตรา

ซาวดขนาดเล็กที่สามารถควบคุมโดยคอมพิวเตอรโนต

บุค ทำใหอุปกรณโดยรวมมีน้ำหนักเบาและสามารถ

เคลื่อนยายไปไหนตอไหนไดสะดวก ดวยราคาเครื่องละ

15,000 ดอลลาร ยอมเยาลงกวาเดิมที่ เคยผลิตอุ

ปกรณอัลตราซาวดคุณภาพเยี่ยม ล้ำสมัยระดับโลกใน

ราคาสูงถึงเครื่องละ 30,000 ดอลลาร ดวยการเปลี่ยน

แปลงนีส้งผลใหอตัราเกดิเตบิโตของสนิคาในหมวดนีข้อง

GE เตบิโตสงูถงึกวารอยละ 50 ถงึ 60 ตอป  ดวยวธิกีาร

นีท้ำให GE ไดเรยีนรกูารสรางสรรคนวตักรรมใหม โดย

มองไปทีค่วามตองการของลกูคาในระดบั Local เปนหลกั

แลวนำขอมูลนั้นมาประมวลผล สังเคราะหแนวคิด และ

ดำเนินการออกแบบและผลิต โดยทีมงานระดับ Global

และนำกลบัไปขายในตลาด Local อกีทหีนึง่ ซึง่กระบวน

การดงักลาวจะเกดิขึน้ได กต็อเมือ่บรษิทัจะตองไดรบัไอเดี

ย ขอมูลการสื่อสารตางๆ จากทีมงานของแตละทองถิ่น

อยางใกลชดิ

ดังนั้น การกระจายอำนาจใหทีมงานทองถิ่นไดมี

โอกาสไดคิด นำเสนอ ตลอดจนการพัฒนาไปสูยุทธ

ศาสตรทางธุรกิจในตลาดนั้นๆ ดวยทีมงานทองถิ่นเอง

แทนที่สำนักงานใหญเปนผูกำหนดยุทธศาสตรและ

นโยบายแตเพยีงผเูดยีว กน็าจะสงผลการกระบวนการคดิ

สรางสรรคและการพฒันานวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัแตละ

พื้นที่ไดดี เนื่องจากทีมงานทองถิ่นนั้นมีฐานความรูและ
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ความใกลชดิลกูคาในพืน้ทีม่ากกวา จงึมคีวามเปนไปไดที่

จะมองเห็นรายละเอียดและโอกาสในทองถิ่นไดมากกวา

โดยทีท่มีงานระดบั Global นัน้ควรเปนทีป่รกึษา อำนวย

ความสะดวก สรางแรงจูงใจและสนับสนุนใหเกิดการ

เปลีย่นแปลง

องคประกอบในการสรางสรรคนวัตกรรม

ในองคกร
จากกรณศีกึษาขางตน เราสามารถสรปุไดวา "คน"

หรอื "ทรพัยากรมนษุย" เปน "ผกูระทำ" และเปน "ตน

น้ำ" ที่สำคัญยิ่งในกระบวนการสรางสรรคความคิดไป

จนถึงนวัตกรรมใหมๆ สรางความแตกตางจากสิ่งที่เคย

ทำมา เพือ่แกปญหาหรอืตอบสนองความตองการในการ

ทำงาน และนำไปสกูารลงมอืทำใหเกดิผลสำเรจ็ องคกรใน

ปจจุบันจำเปนตองพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถ

แกไขปญหาอยางนอกกรอบ พฒันากระบวนการเรยีนรทูี่

เปนวงจรเกีย่วของกบั "พฤตกิรรม" ของบคุลากร ซึง่จะมี

สวนสำคญัในการกระตนุใหเกดิความสามารถในการปรบั

ตวั (พยตั วฒุริงค, 2552)

ในอดีตเราเคยเชื่อกันวา "ยิ่งเรามีสติปญญาสูง

เทาไร เรากจ็ะยิง่มคีวามคดิสรางสรรคมากเทานัน้"  ความ

เปนจรงิ คอื สตปิญญามคีวามสมัพนัธกบัความคดิสราง

สรรคในระดบัหนึง่เทานัน้ (Shapiro, 1985) เพราะเมือ่เรา

ใชสตปิญญามากพอทีจ่ะทำงานของเราไดดนีัน้ กระบวน

การคดิใหมของเราอาจไดรบัผลกระทบได เนือ่งจากเรามี

ความชำนาญมากขึ้น จึงมีแนวโนมที่ทำใหความคิดของ

เราขาดความยดืหยนุ หรอืกลาวอกีนยัหนึง่ไดวา ลกัษณะ

ของความคิดสรางสรรคของบุคคลหนึ่งๆ มักไมตายตัว

หรือมีความยืดหยุนได เมื่อเทียบกับการวัดระดับสติ

ปญญาหรอื IQ ซึง่มรีปูแบบเฉพาะมากกวา จงึทำใหการ

ประเมนิคาความคดิสรางสรรคเชงิรปูธรรมทำไดยาก และ

สงผลใหระดับสติปญญาและความคิดสรางสรรคไมมี

ความสมัพนัธกนัอยางมนียัสำคญั

เนื่องจากเราไมสามารถคาดเดา "พฤติกรรม"

ในการสรางสรรคของบคุคลหนึง่ๆ ไดชดัเจน จงึควรตอง

หนัมาดปูจจยัตางๆ ในองคกรทีก่อใหเกดิกระบวนการคดิ

สรางสรรคแทน เพื่อชวงสงเสริมหรือกระตุนใหเกิด

"พฤติกรรม" การสรางสรรคนวัตกรรมในองคกร โดยที่

Amabile (1998) อธบิายวา ความคดิสรางสรรค (Creati -

vity) ของบุคคลประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก

ความรู ความชำนาญ (Expertise) ทักษะการคิดสราง

สรรค (Creative Thinking Skill) และแรงจงูใจ (Motiva-

tion) ความร ูความชำนาญ ไดแก ความรดูานเทคนคิ ความ

รใูนวชิาการ ความเขาใจกระบวนการทำงาน ตลอดจนภมูิ

ปญญาที่สั่งสมมาของบุคคลหนึ่งๆ  ทักษะการคิดสราง

สรรค หมายถงึ วธิทีีบ่คุคลหนึง่ๆ ใชในการแกปญหา ซึง่

ทักษะดังกลาวมักจะเกิดจากกระบวนการคิด (Thinking

Style) บคุลกิภาพ (Personality) และวธิกีารทำงาน (Work

Style) ของแตละบคุคล สวนแรงจงูใจนัน้เกดิจากปจจยัทัง้

ภายนอกและภายใน แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic

Motivation) จะไดจากปจจยัภายนอก เชน ผลตอบแทน

ในรปูของตวัเงนิ การเลือ่นตำแหนง สวนแรงจงูใจภายใน

(Intrinsic Motivation) ซึง่เปนแรงจงูใจทีเ่กดิขึน้จากความ

ปรารถนาอันแรงกลา (Passion) หรือความสนใจ

(Interest) ในสิง่ใดสิง่หนึง่ของบคุคลทีจ่ะขบัเคลือ่นใหเกดิ

กระบวนการคดิและลงมอืปฏบิตั ิดงัแสดงในรปูที ่1

ปจจัยทั้งสามดังกลาวขางตนเปนพื้นฐานสำคัญ

ใหองคกรสามารถบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และพื้นฐานการคิดเพื่อใหสงเสริมหรือชวยกระตุน

"พฤตกิรรม" การคดิสรางสรรคทีจ่ะนำไปสกูารเปลีย่นแปลง

และการพฒันานวตักรรมเพือ่การแขงขนัได ดงัแนวทาง

การปฏิบัติดังตอไปนี้

รปูที ่1 แผนภาพแสดงปจจัยสงเสริมความคิดสรางสรรค

(Amabile, 1998)
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พืน้ฐานความร ูความชำนาญ

ความร ูความชำนาญเปนสิง่ทีต่ดิตวับคุคลมาตัง้แต

เริ่มตนการดำเนินชีวิต การทำงานและสั่งสมประสบ

การณมาเรื่อยๆ ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล

หนึง่ๆ  อยางไรกต็าม  ความร ูความชำนาญในดานใดดาน

หนึ่งเพียงดานเดียวอาจไมเพียงพอตอกระบวนการคิด

สรางสรรคและสรางนวัตกรรมใหมๆ ในการแขงขันยุค

โลกาภวิตัน ซึง่ตองการความรรูอบดานและความสนใจใฝ

รเูพิม่ขึน้ ประเดน็นีจ้งึเปนความทาทายสำคญัของหนวย

งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของแตละองคกรซึ่ง

เปรียบเสมือนเปนตนน้ำในการนำคนที่มีคุณภาพ ประ

สทิธภิาพ และคณุลกัษณะทีต่องการเขามารวมงานทีส่อด

คลองกับทิศทางการสรางสรรคนวัตกรรม

อยางไรก็ตาม เนื่องจากระบบการวัดระดับความ

คิดสรางสรรคยังไมชัดเจน และทำไดยาก เมื่อเทียบกับ

การวัดระดับสติปญญา ความรู ตลอดจนความสามารถ

ดานอืน่ๆ  องคกรจงึจำเปนตองพจิารณาคณุลกัษณะบาง

ประการของบุคลากรที่สามารถบงชี้ความเปนผูมีความ

คดิสรางสรรคไดโดยทางออม ซึง่ Roberts และ Fusfeld

(1997) ไดตั้งขอสังเกตในคุณลักษณะของบุคคลผูซึ่งนา

จะมคีวามคดิสรางสรรคอยางกวางๆ ไวดงันี้

- เปนผมูคีวามร ูความชำนาญมากกวาหนึง่สาขา

ซึ่งอาจแตกตางกัน

- ชอบการทำงานที่ตองคิดคน หรือสรรหาแนว

ทางใหมๆ  ไมนยิมวธิกีารทีแ่นนอนตายตวัหรอื

มกีฎเกณฑ

- มักจะเปนคนที่ชอบทำงานแบบสันโดษ คิดได

ดวยตนเอง และทาทายความคดิของตนเองและ

ผูอื่นเสมอ

- เปนคนชอบแกปญหาและสามารถแกปญหาได

ดี

- มีมุมมองในสิ่งตางๆ แบบใหมและแตกตางไป

จากคนอืน่ๆ

- เชื่อมั่นวาจะสามารถสรางความแตกตางได

เสมอ

จะเหน็ไดวาการพจิารณาวฒุกิารศกึษา เกรดเฉลีย่

จากการเรียน อาจทำใหเราเห็นภาพเพียงมิติเดียวและ

อาจไมเพยีงพอทีจ่ะสรปุวาบคุคลนัน้ๆ มลีกัษณะการคดิ

และพฤตกิรรมในการเรยีนร ูตลอดจนมคีวามสามารถใน

การเชื่อมโยงความรู ความชำนาญกับประเด็นอื่นๆ ได

อยางไรบาง

องคกรชั้นนำของไทยในยุคปจจุบันเองก็ได

นำประเด็นดานความสามารถในการสรางสรรคนวัต

กรรมมาเปนสวนหนึง่ในการพจิารณาคดัเลอืกทรพัยากร

มนุษยเขามาทำงาน โดยกำหนดเปนสวนหนึ่งความ

สามารถหลักขององคกร (Core Competency) ของ

บุคลากรที่จะเขามาทำงาน

บางองคกรเองก็ไมไดใหความสำคัญกับสาขาที่

จบการศึกษามา (พยัต วุฒิรงค, 2552) องคกรควร

พิจารณาวิธีการอื่นๆ มาผสมผสานในกระบวนการคัด

เลือกและสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม นอกเหนือจากการ

พิจารณาวุฒิการศึกษาและการสัมภาษณตามปกติ

กจิกรรมในการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากรทีเ่รยีก

วา Assessment Center เปนอกีทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะทำให

องคกรรจูกัและวเิคราะหคณุสมบตั ิความสามารถ ตลอด

จนพฤตกิรรมของผสูมคัรไดดยีิง่ขึน้ เชน องคกรอาจพบวา

วศิวกรบางคนนอกจากมพีืน้ฐานความรทูางเทคนคิดแีลว

ยังสามารถมีปฏิสัมพันธกับลูกคาไดดีและเขาใจสภาพ

ธรุกจิ ซึง่ทำใหองคกรเขาใจลกูคาและปญหาทางเทคนคิ

ของลูกคาไดดีขึ้น เปนตน ซึ่งการพิจารณาจากผลการ

ศกึษา สาขาทีจ่บการศกึษา หรอืสมัภาษณเพยีงมติเิดยีว

อาจไมสามารถคนพบคณุลกัษณะทีน่าสนใจดงักลาวนีไ้ด

นอกจากนี้ เรายังตองทบทวนความเชื่อที่วา

"คนหนุมสาวมีความคิดสรางสรรคมากกวาคนสูงอายุ"

เสยีใหมดวย ขอความจรงิคอือายไุมใชตวับงบอกศกัยภาพ

ในการสรางสรรคทีช่ดัเจน (Amabile, 1998) การทีบ่คุคล

หนึ่งๆ จะมีความรู ความชำนาญในดานใดดานหนึ่งนั้น

ตองอาศยัเวลาเรยีนรแูละสัง่สมประสบการณตัง้แต 7 ป

ถงึ 10 ป ความชำนาญจากประสบการณทำใหบคุคลนัน้

สามารถมองเหน็รปูแบบหรอืความหมายของสิง่ตางๆ ได

ลึกซึ้งกวา เมื่อเทียบกับกลุมคนหนุมสาวที่ยังอาจมอง

ประเดน็เดยีวกนัไมทะลปุรโุปรง แตในขณะเดยีวกนัความ

ชำนาญในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่กอ็าจเปนตวัขดัขวางความคดิ

สรางสรรคไดเชนกนั เนือ่งจากเปนเรือ่งยากทีจ่ะคดินอก

กรอบเดมิๆ ทีเ่คยรแูละปฏบิตัมิา

ดงันัน้ องคกรในปจจบุนัควรพจิารณาการผสมผสาน

ระหวางบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณและ
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บุคลากรรุนใหมแตยังขาดประสบการณในการทำงาน

รวมกันใหเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่

เกีย่วของกบัการวจิยัและพฒันาสนิคาและบรกิาร ตลอด

จนการพัฒนาองคกร เพื่อที่จะชวยเติมเต็มหรือลด

ข อจำกัดในกระบวนการคิดของบุคลากรแตละกลุมให

สมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะเปนการชวยเปดโอกาสให

บุคลากรสรางเครือขาย (Network) ในสายอาชีพตางๆ

จากการรูจักคนจำนวนมากขึ้น เพื่อขยายความสามารถ

ในการเรยีนรใูหกวางขึน้ (Dyer et al., 2009)

นอกจากนี้ องคกรควรวิเคราะหและจัดหมวดหมู

(Segmentation) ความรู ความชำนาญของบุคลากรให

ชดัเจน วาใครมคีวามเชีย่วชาญในดานใดและอยางไรบาง

เพือ่ประโยชนในการบรหิารงานและการผสมผสานความ

ร ูความชำนาญเพือ่ตอยอดความคดิใหเหมาะสมกบัความ

ตองการขององคกรในการสรางสรรคนวัตกรรมตอไป

แรงจงูใจ รางวลั และผลตอบแทนทีส่นบัสนนุ

การสรางสรรคนวตักรรม

การจูงใจเปนแรงเสริม (Reinforcement) สำคัญ

อยางหนึง่ทีม่สีวนสนบัสนนุและใหกำลงัใจแกบคุคลากรใน

การสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดขึ้น (Hennessey &

Amabile, 1998) องคกรควรพจิารณาสนบัสนนุทัง้แรงจงู

ใจภายนอก เชน การใหรางวัลตอบแทน การเลื่อน

ตำแหนง และแรงจูงใจภายใน เชน การเปดโอกาสให

บคุลากรคดิและปฏบิตัไิดอยางเปนอสิระโดยไมมขีอจำกดั

ประกอบกันอยางเหมาะสมและลงตัว และเปนพื้นฐาน

สำคัญในการปลูกฝงจิตวิญญาณความเปน Innovator

แกบคุลากรในระยะยาว (Dyer et al., 2009)

การใหรางวัลตอบแทนเปนแรงจูงใจภายนอกขั้น

พื้นฐานที่สรางความพึงพอใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน

องคกรจึงควรกำหนดรางวัลตอบแทนใหกับผูที่สามารถ

แสวงหาความคดิใหมๆ  หรอืนำเสนอความคดิสรางสรรค

เพื่อชวยแกปญหาตางๆ ขององคกร การใหรางวัลตอบ

แทนนีถ้อืเปนการสงสญัญาณทีช่ดัเจนวา ความคดิสราง

สรรคหรือแนวคิดใหมๆ เปนความคิดที่ดี และเปนสิ่ง

สำคัญตอองคกร  การใหรางวัลตอบแทนจะมีประสิทธิ

ผลมากขึ้น เมื่อเชื่อมโยงกับเปาหมายและผลสำเร็จของ

งาน ตลอดจนกระบวนการประเมนิผลงาน (Katz, 2003)

ซึง่จะทำใหบคุลากรแตละคนทราบเปนแนวทางเดยีวกนั

วาจะตองปฏิบัติอยางไร

อยางไรก็ตาม จากผลการสัมภาษณเชิงลึกจากผู

บรหิารองคกรชัน้นำของไทย โดยพยตั วฒุริงค (2552)

ระบุวา รางวัลที่ใหกับบุคลากรสำหรับการสรางสรรค

นวัตกรรมนั้นไมจำเปนตองมาก แตเปนสิ่งที่ทำใหเกิด

การมีสวนรวมและความสนุก ชวยกระตุนใหเกิดความ

กระตือรือรนในการทำงาน ที่สำคัญควรเปนสิ่งที่สราง

ความภูมิใจ ทั้งนี้ผลลัพธที่ดีจากการสรางสรรคนวัต

กรรมจะมีสวนทำใหบุคลากรไดรับการประเมินผลงานที่

ดดีวย

นอกจากการใหรางวัลตอบแทนแลว องคกรที่มุง

เนนดานการพฒันานวตักรรมหลายแหง อยางเชน บรษิทั

3M และ Microsoft เปนตน ไดพิจารณาการเลื่อน

ตำแหนงของบุคลากรเปนการตอบแทนดวยการพัฒนา

เสนทางอาชพีในระดบัทีส่งูขึน้เปนสองสาย (Dual Career

Track) ซึง่ไดแก สายผเูชีย่วชาญ (Specialist Track) และ

สายบรหิาร (Managerial Track) เพือ่เปนทางเลอืกในการ

จงูใจสำหรบัความคดิสรางสรรคของบคุลากรในการคดิคน

ประดิษฐสิ่งใหมๆ หรือสามารถสรางนวัตกรรมไดสำเร็จ

ประเด็นสำคัญของการบริหารในลักษณะนี้ คือ คุณ

ลักษณะ ความสามารถ ความปรารถนาสวนตนในการ

ดำรงตำแหนงผูบริหารของแตละคนแตกตางกัน บาง

คนสนใจทำงานดานการวจิยัและพฒันามากกวา ดวยการ

เสริมแรงจูงใจผานระบบเสนทางอาชีพนี้ทำใหองคกร

สามารถรักษาและจูงใจกลุมบุคลากรที่เปนนักวิจัย นัก

วทิยาศาสตร หรอืวศิวกรทีช่อบคดิ คนควาและสรางสรรค

นวตักรรมตางๆ ใหกบัองคกรไดเปนทีน่าพอใจ

อยางไรก็ตาม การใหรางวัลตอบแทนสำหรับ

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมที่เปนแรงจูงใจภายใน

กเ็ปนเรือ่งสำคญัทีไ่มควรมองขาม การใหรางวลัตอบแทน

ที่เปนตัวเงินและความกาวหนาในเสนทางอาชีพนั้น

จะชวยเสริมสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานในเชิง

รปูธรรม แตลกัษณะของแรงจงูใจภายนอกนีอ้าจไมเพยีง

พอตอการกระตุนใหเกิดความเปนอิสระ (Freedom)

ในการคิดหรือการสรางสรรคนวัตกรรม ตลอดจนการ

สรางพนัธะสญัญาทางใจ (Commitment) ของบคุลากรตอ

องคกร จงึจำเปนตองสรางแรงจงูใจภายในขึน้มาชวยเสรมิ

อกีแรงหนึง่ ตวัอยางเชน การใหโอกาสทดสอบสมมตฐิาน
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ไมวาจะเปนทางวทิยาศาสตรหรอืทางธรุกจิวาจะเปนจรงิ

ไดหรอืไม โดยทีไ่มมขีอจำกดั อสิระในการคดิคนหาวธิกีาร

แกปญหาดวยตนเอง โดยไมยดึตดิกบัรปูแบบเดมิ การเปด

กวางทางความคิด การมีโอกาสเสนอความคิดเห็นของ

ตนเอง การทำตามความสงสัยใครรู มีเวทีใหไดลองคิด

และลองทำ โอกาสในการพบปะสงัสรรคกบัลกูคา รวมถงึ

การที่องคกรเปดเวทีและเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถ

ใชทรพัยากรในการทำงาน เพือ่ใหบคุลากรเหลานีแ้สดง

ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ โดยไมติดกรอบใดๆ

และเปนการสรางจิตสำนึกและความใสใจเกี่ยวกับการ

พฒันาตนเอง พรอมทัง้วนิยัในตดิตามผลการดำเนนิงาน

ดวยตนเองไปโดยธรรมชาต ิแรงจงูใจเหลานีถ้อืไดวาเปน

การใหรางวัลอีกอยางหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการสราง

สรรคนวัตกรรมอยางมีนัยสำคัญ (Amabile 1998;

Mumford, 2000)  ทัง้นีเ้ทยีบไดกบัศลิปนทีต่องหาผสูนบั

สนนุดานการเงนิหรอืทรพัยากรอืน่ๆ เพือ่ทีจ่ะไดทำงาน

ศิลปะตามแรงบันดาลใจไดอยางอิสระ บุคลากรผูสราง

สรรคนวัตกรรมเองก็ตองการการสนับสนุนจากองคกร

และผูบริหารระดับสูงในลักษณะนี้เชนเดียวกัน ดังเชน

กรณศีกึษาของ GE ทีผ่บูรหิารใหการสนบัสนนุอยางเตม็

ทีจ่นเกดิเปนแนวคดิ Reverse Innovation (Immelt et al.,

2009) เพราะถาหากปราศจากแรงจงูใจและการสนบัสนนุ

ทีเ่หมาะสมแลว ความคดิใหมๆ  หรอืความคดิสรางสรรค

ที่นาสนใจหลายอยางก็อาจตองลมเลิกไปกลางคันหรือ

ตกหายไประหวางทางอยางนาเสยีดาย

การบมเพาะทกัษะคดิสรางสรรค

ในอดีตเราอาจเคยเชื่อวา "เราไมสามารถจัดการ

ความคดิสรางสรรคได"   ซึง่โดยขอเทจ็จรงิแลว เราเองกไ็ม

มีทางรูลวงหนาวาใครจะสรางสรรคอะไรใหมขึ้นมาหรือ

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อไร เพราะทุกสิ่งทุกอยาง

ลวนไมแนนอน อยางไรกต็าม ถาความคดิสรางสรรคและ

นวตักรรมเปนสวนสำคญัตอความไดเปรยีบในการแขงขนั

และความอยรูอดขององคกรแลว ผบูรหิารควรตองแสดง

บทบาทสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และชวย

สนบัสนนุ พรอมกบักระตนุ "พฤตกิรรม" ของบคุลากรใน

การสะสมองคความร ูบมเพาะทกัษะการคดิ จดุประกาย

ทางความความคดิ ตกผลกึเขาใจในความคดิ จนกระทัง่

นำความคิดนั้นๆ รวมพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน

องคกรตอไป (Immelt et al., 2009)

จากการศึกษาของพยัต วุฒิรงค (2552) ระบุวา

องคกรชั้นนำของไทยที่มุงเนนการสรางนวัตกรรมมี

กระบวนการฝกอบรมและพัฒนาที่ชัดเจนเพื่อเสริมสราง

ความคิดสรางสรรคและกระตุนพฤติกรรมนวัตกรรม ไม

วาจะเปน หลกัสตูรเพือ่สงเสรมิการคดินอกกรอบหรอืการ

คิดที่แตกตางในบุคลากรทุกระดับ ซึ่งแตละองคกรดัง

กลาวพบวาการฝกอบรมและพัฒนามีอิทธิพลตอการ

สรางพฤติกรรมนวัตกรรม อยางไรก็ตาม เนื่องจากการ

คดิสรางสรรค ตลอดจนความเปน Innovator มคีวามเกีย่ว

ของกบั "พฤตกิรรม" การฝกอบรมอยางเดยีว โดยเฉพาะ

อยางยิง่ในรปูแบบชัน้เรยีนปกต ิ(Instructor-Led Training)

อาจไมสามารถกอใหเกิดการบมเพาะหรือการเปลี่ยน

แปลงพฤติกรรมเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมในตัวบุคลากร

ได จงึจำเปนตองมกีลไกอืน่ๆ ในองคกรประกอบกนั

ดงันัน้ การบมเพาะทกัษะการคดิสรางสรรคโดยการเปด

โอกาสใหบุคลากรไดเขารวมการเสวนา การไดไป

ดตูวัอยางทีด่จีากบรษิทัอืน่ๆ หรอืไดเดนิทางไปเปดหเูปด

ตานอกสถานทีจ่ะเปนการเปดโลกทศัน จดุประกายความ

คดิและประสบการณใหมแกบคุลากรได แมจะไมสามารถ

สรางสรรคนวัตกรรมไดอยางทันที แตเปนการชวย

ตอยอดทางความคดิทีม่อีย ู(Dyer et al., 2009) การได

ยิน ไดฟงหรือไดรับประสบการณจากตนแบบที่ดีนา

จะเปนกาวยางสำคัญในการสรางการตระหนักรู (Self-

Actualization) ในกระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมตอ

ไป (Mumford, 2000)

นอกจากนี้ การสรางบรรยากาศที่สงเสริมใหเกิด

การคดิและลงมอืทำ และการสงเสรมิใหมกีารผสมผสาน

ความคิดจากหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนลักษณะของ

โครงการทำงาน การกำหนดกลุมงานเฉพาะกิจ (Task

Force) ลวนแลวแตเปนกลไกชวยใหบคุลากรเกดิการเรยีน

รดูวยเอง และพฒันาทกัษะการคดิสรางสรรคไดอยางตอ

เนือ่ง Katz (2003) อธบิายพืน้ฐานของคณุลกัษณะของ

องคกรทีม่บีรรยากาศทีส่งเสรมิการสรางนวตักรรมไวดงันี้

- ผูบริหารสงสัญญาณที่ชัดเจนวา ความอยูรอด

ขององคกรและบคุลากรขึน้อยกูบัความสามารถ

ในการคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรมอยาง

ตอเนือ่ง

- บคุลากรไมกลวัทีจ่ะคดิ เสนอแนะสิง่ใหม ตลอด
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จนการลงมือปฏิบัติใหเปนรูปธรรม

- ไมมีใครรูสึกวาแคมาทำงานก็นาจะดีพอแลว

- ไมยดึตดิกบัความพอใจในความสำเรจ็ทีม่อียู

- บคุลากรรบัรถูงึผลลพัธอนัเกดิจากสิง่ทีไ่ดทมุเท

ทำใหกบัองคกร

- บคุลากรอางองิหรอืเทยีบเคยีง (Benchmark) กบั

องคกรภายนอกทัง้ในอตุสาหกรรมเดยีวกนัและ

อุตสาหกรรมอื่นๆ หรือผูเชี่ยวชาญในสาขา

ตางๆ เพื่อที่จะแสวงหาและผสมผสานแนว

ความคดิและแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุ และนำมา

ประยุกตใหเหมาะสมกับตนเอง

แนวคิดนี้สอดคลองกับการบริหารจัดการ ตลอด

จนการสรางบรรยากาศการบมเพาะทักษะการคิดสราง

สรรคของ Southwest Airlines หรอื GE ดงักรณศีกึษา

ขางตน ในการสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิด

และลงมือทำงานรวมกันใหมากที่สุด โดยที่ผูบริหารให

การสนับสนุนอยางเต็มที่

Google ที่ไดรับการจัดอันดับตนๆ ใหเปน The

World's Most Innovative Companies โดยวารสาร Busi-

ness Week (Business Week, 2009) และเปนองคกรที่

ดทีีส่ดุอนัดบัหนึง่ทีม่คีนเปนจำนวนมากอยากรวมงานดวย

หรอื The Best Companies to Work For โดยวารสาร

Fortune (Levering & Moskowitz, 2008) โดยยดึหลกัปรชั

ญา 10 ประการ (Google, 2008) ซึง่ถอืไดวาเปนสวนหนึง่

ของวัฒนธรรมองคกรหรือดีเอ็นเอไปแลว และผูบริหาร

เองกป็ฏบิตัติวัใหเปนแบบอยางทีด่ดีวยเชนกนั จนกลาย

มาเปนปรชัญาการทำงานขององคกรทีท่กุคนยดึเปนหลกั

ปฏบิตัจินกระทัง่ทกุวนันี ้ซึง่สรปุพอสงัเขปไดดงันี้

- เอาใจใสกบัความตองการของลกูคาใหมาก

- ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รับผิดชอบหรือที่ชำนาญอยู

อยางเตม็ทีแ่ละดทีีส่ดุเทาทีจ่ะทำได

- ทำงานใหสำเร็จอยางรวดเร็ว ดีกวาทำงานให

สำเร็จแตชา

- การแสวงหาความคิดดีๆ ไมจำเปนตองนั่ง

ทำงานอยทูีโ่ตะของตวัเองเสมอไป

- ทกุอยางมทีางออกเสมอ

- เราสามารถทำงานอยางจรงิจงัได โดยไมจำเปน

ตองมีความเปนทางการ

- จงอยาพอใจกบั "ความยอดเยีย่ม" หรอื "สิง่ทีด่ทีี่

สุด"

ทีผ่านมาเราอาจเคยคดิวา "ความคดิสรางสรรคมกั

จะเกิดขึ้นจากคนๆ เดียว" (Katz, 2003) ดังเชนการ

ประดิษฐคิดคนของนักวิทยาศาสตรในยุคแรกๆ ไมวา

จะเปน Thomas Edison หรอื Henry Ford เปนตน แตใน

ปจจบุนันีส้ถานการณตางๆ เปลีย่นแปลงไป และสงผลให

การดำเนินงานดานตางๆ มีความสลับซับซอนมากขึ้น

ความร ูความชำนาญแตกแขนงออกไปหลากหลาย เรา

เขาถงึขอมลูตางๆ ไดมากขึน้ ดงันัน้ กระบวนการคดิโดย

พิจารณาเพียงมิติใดมิติหนึ่งหรือใชความชำนาญเพียง

ดานเดยีวอาจไมเพยีงพอ

จะเหน็ไดวานวตักรรมทีส่ำคญัของโลกยคุปจจบุนั

สวนใหญแลวเกดิจากการประสานความคดิ ตอยอดความ

คิด และการชวยกันคิดของกลุมบุคลากรที่มีทักษะและ

ความรทูีช่วยสงเสรมิซึง่กนัและกนั (Synergy) ซึง่อาจมา

จากตางทีต่างพืน้ฐานกนั มากกวาทีจ่ะเกดิจากบคุคลใด

บคุคลหนึง่โดยเฉพาะ จงึอาจกลาวไดวาการสงเสรมิใหมี

การผสมผสานความคดิจากหนวยงานตางๆ ในองคกรนัน้

ถือเปนกลไกสำคัญยิ่งในการบมเพาะทักษะการคิดสราง

สรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการใฝรูและแสวงหา

(Discovery Skill) ทีถ่กูปลกูฝงในตวัของบคุลากร (Dyer

et al., 2009) ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่จะนำองคกรไปสู

ผลลัพธทางนวัตกรรมไดในที่สุด

เมื่อพิจารณาในมิติขององคกร ความรูและความ

คดิสรางสรรคอาจเกดิขึน้นอยมาก ถาความรแูละความคดิ

เหลานัน้กระจดักระจายอยตูามสวนตางๆ ขององคกร ผู

บรหิารทีด่จีะหาวธิผีสมผสานทกัษะ ความร ูและความคดิ

ที่กระจัดกระจายอยูนั้นใหผสานรวมกันในการทำงาน

สรางสรรคนวัตกรรม โดยการนำเอาบุคลากรที่มีทักษะ

และความคิดซึ่งสงเสริมกันและกันหรือแตกตางกันบาง

เขามารวมพบปะสังสรรค ไมวาจะเปนการรับประทาน

อาหารดวยกัน การรวมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ

การระดมความคิดและเรียนรูรวมกันเปนทีม เพื่อชวย

กระตุนและบมเพาะทักษะการคิดสรางสรรคที่แตกตาง

กนัในแตละบคุคลใหขยายออกไปและตอยอดเปนโอกาส

ในการสรางนวตักรรมใหเกดิขึน้ในองคกร ดงัเชน ความ

สำเร็จของบริษัทชั้นนำของญี่ปุนไมวาจะเปน Honda,

Matsushita, Canon ในการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ

จากการผสมผสานความคดิทีแ่ตกตางกนัของบคุคลในแต
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ละสายอาชพี เชน วศิวกรทำงานรวมกบันกัมานษุวทิยา

ในการออกแบบและสรางตนแบบรถยนตประเภท City

Car หรอืนกัวทิยาศาสตรไปเรยีนรวูธิกีารทำขนมปงจาก

รานเบเกอรี ่เพือ่แกไขปรบัปรงุกระบวนการนวดแปงและ

การอบสำหรบัเครือ่งทำขนมปงสำเรจ็รปูในครวัเรอืน เปน

ตน (Nonaka & Takeuchi, 1995)

หลายองคกรสรางกรอบความคิดที่เขามาปดกั้น

ความคิดสรางสรรคโดยไมไดตั้งใจ หลายกรณีเปนการ

สั่งสมจากวัฒนธรรมการทำงานในองคกร ซึ่งอาจเปน

อุปสรรคตอการกระตุนและบมเพาะทักษะการคิดสราง

สรรค ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบใหเหน็ถงึปจจยัทีส่งเสรมิ

และเปนอปุสรรคตอการบมเพาะทกัษะการคดิสรางสรรค

ในองคกร (Katz, 2003) เพือ่เปนแนวทางในการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยและพื้นฐานการคิดในการพัฒนานวัต

กรรม ปจจยัเหลานีส้อดคลองกบัปรชัญาการทำงานสวน

ใหญขององคกรชัน้นำของโลกทีไ่ดรบัการจดัอนัดบัใหเปน

The World's Most Innovative Companies (Business

Week, 2009)

บทสรุป
ในยุคสมัยแหงการเปลี่ยนแปลงดังเชนทุกวันนี้

องคกรตางๆ ควรใหความสำคญักบั "ทรพัยากรมนษุย"

และ "พืน้ฐานการคดิ" โดยรวมถอืเปนการลงทนุสำหรบั

การสรางความสามารถ (Capabilities) แหงอนาคต ที่

จะทำใหองคกรนัน้ๆ แตกตางจากองคกรอืน่ๆ การลงทนุ

ดานทรัพยากรมนุษยเพื่อการสรางนวัตกรรมนั้นเปน

กระบวนการทีต่องอาศยัการสะสม บมเพาะ การเปลีย่น

แปลงในระดับรากฐานอยางตอเนื่อง ซึ่งตองใชเวลา

พอสมควร (Dyer et al., 2009; Gurchiek, 2009) และ

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองไมใชการทำตามกระแส

นยิมของสงัคมทีก่ำลงักลาวถงึและสือ่สารใหเหน็ถงึความ

สำคัญของความสามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรม

เปนวงกวาง ซึ่งบางองคกรไดสรางสรรคและพัฒนา

กิจกรรมตางๆ เพื่อการนี้อยางฉาบฉวย หรือใหความ

สนใจในชวงแรกๆ เพือ่ใหเกดิการรบัรใูนชวงเวลาใดเวลา

หนึ่ง โดยพื้นฐานการคิดและดีเอ็นเอในการทำงานของ

ปจจัยที่สงเสริมทักษะการคิดสรางสรรค

 มีความคิดริเริ่มและชอบการแกปญหา

 สามารถคิดนอกกรอบ หรือนอกเหนือกฎเกณฑ

 เปนคนสนกุสนาน ราเรงิแจมใส

 มุงเนนไปที่การคนหาความเปนไปไดตางๆ

 รับฟงและใหการยอมรับความแตกตางของผูอื่น

 สามารถยอมรบัความลมเหลวและเรยีนรู

 เปนผูที่กลาเสี่ยงอยางชาญฉลาด

 เปดรับความคิดใหมๆ

 ประสานความรวมมอื โดยมงุไปทีผ่ลประโยชนรวมกนั

 ยอมรับความไมชัดเจนหรือคลุมเครือได

 ยอมรับความคิดที่แตกตางออกไปจากตนเอง

 มคีวามยดืหยนุ

 มีความพยายามไมยอทอ

 มจีดุยนืของตนเอง เปนตวัของตวัเอง

 รับรูถึงศักยภาพในการสรางสรรคของตนเอง

ปจจัยที่ปดกั้นทักษะการคิดสรางสรรค

 ไมมองการณไกล

 มักปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางเครงครัด

 เหน็วาการคยุเลนเปนเรือ่งไรสาระ

 มุงเนนไปที่การหาคำตอบที่ถูกตอง

 ชอบตดัสนิและวพิากษวจิารณ

 กลวัความลมเหลว

 รูสึกไมดีที่ตองเผชิญกับความเสี่ยง

 ไมเปดรับความคิดใหมๆ

 มีปญหาการเมืองภายในองคกรและแสดงใหเห็นถึงการ

แบงพรรคแบงพวก

 ยอมรับความคลุมเครือไมได

 ไมยอมรับความคิดที่แตกตางออกไปจากตนเอง

 ไมมีความยืดหยุน

 ยอมแพเรว็เกนิไป ยอมจำนนตอความผดิพลาด

 กังวลกับสิ่งที่คนอื่นคิดมากเกินไป

 คิดวาตนเองเปนคนที่ไมสรางสรรค

ตารางที ่ 1  ปจจยัทีส่งเสรมิทกัษะการคดิสรางสรรค และปจจยัทีป่ดกัน้ทกัษะการคดิสรางสรรค
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บุคลากรไมไดถูกเปลี่ยนแปลงและบมเพาะใหงอกเงย

อยางตอเนือ่ง ทำใหกระบวนการสรางสรรคนวตักรรมไม

ไดเกดิขึน้อยางแทจรงิ

นอกจากนี ้เราควรตองพจิารณาในมมุมองทีก่วาง

ขึ้นวาการสรางสรรคนวัตกรรมไมไดเปนเพียงแคสินคา

หรือบริการเทานั้น แตยังรวมถึงวิธีการคิด ปรัชญาการ

ทำงาน การจัดการความรู ภาวะผูนำที่เสริมสรางความ

เชือ่มัน่ ตลอดจนการสรางบรรยากาศการทำงานทีเ่ปนใจ

ทัง้นีเ้พือ่กอใหเกดิการพฒันาทีต่อเนือ่งและเอือ้ประโยชน

ตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันและทำให

องคกรนัน้ๆ สามารถอยรูอดได

กอนที่องคกรใดจะเริ่มนำนโยบายดานการสราง

สรรคนวัตกรรมมาเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตร องค

กรนั้นจำเปนตองศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร

ซึ่ งการจัดการที่ เหมาะสม กลาวคือเหมาะสมกับ

สถานการณและยุคสมัย จะนำไปสูการพัฒนาความคิด

สรางสรรค การสรางนวัตกรรมและผลการดำเนินงาน

องคกรในระดบัทีส่งูขึน้ ถงึแมวาเสนทางของการบรหิาร

จดัการ ตลอดจนการพฒันาทรพัยากรมนษุยตองใชเวลา

พอสมควรจงึจะเหน็ผลสำเรจ็ อนึง่ องคกรทีส่รางสรรคนัน้

ไมไดหมายความวาจะตองมีอะไรที่หวือหวา ผิดแปลก

แตกตางจากองคกรอืน่ๆ หรอืสงัคมทัว่ไปอยางมาก ความ

เรียบงายและพอเพียงเหมาะสมกับสถานภาพและความ

เปนอย ูตลอดจนสถานการณและความตองการนัน้ กเ็ปน

คุณลักษณะขององคกรที่สรางสรรคและนำไปสูการ

พฒันาเกดินวตักรรมไดเชนกนั  หากแตผบูรหิารใหการ

สนบัสนนุและเปนกำลงัใจ บคุลากรมคีวามพยายามและ

มุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

กลาที่จะคิดและลงมือทำอยางจริงจัง และดวยขีดความ

สามารถนีเ้องจะทำใหเราสามารถสรางความไดเปรยีบใน

การแขงขนัในยคุโลกาภวิตันทีม่คีวามไมแนนอนไดอยาง

เขมแขง็และยัง่ยนื

บรรณานุกรม
พยตั วฒุริงค (2552) 5 สดุยอดองคการแหงนวตักรรมของ

ไทย: ความแตกตางภายใตความคลายคลึงในการบริ

หารทรัพยากรมนุษย, เอกสารประกอบการประชุม

วิชาการระดับชาติดานทรัพยากรมนุษยและองคการ
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คำนำ  อปุกรณและวธิกีาร  ผลการทดลองและวจิารณ  สวนบทคดัยอ  และ Abstract จะมหีรอืไมมกีไ็ด
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1.  การตรวจเอกสาร

ในเนือ้เรือ่งของคำนำ  หรอือปุกรณและวธิกีาร  หรอืผลการศกึษา หรอืทดลอง

ตวัอยางการเขยีน

 ก. ผเูขยีน 1 คน

โกศล (2523) หรอื (โกศล 2532)

Krebs (1978) หรอื (Krebs 1978)

ข. ผเูขยีน 2 คน

อิม่จติ และมานะ (2523) หรอื (อิม่จติ และมานะ 2535)

Sharwa and Jandalk (1978) หรอื (Sharwa and Jandalk 1978)

ค. ผเูขยีนมากกวา 2 คน

สะอาด และคณะ (2523) หรอื (สะอาด และคณะ 2523)

Lekakul et al. (1977) หรอื (Lekakul  et al. 1977)

ง. เอกสารไมปรากฏชือ่ผเูขยีน

นรินาม (2529) หรอื (นรินาม 2529)

2. เอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม

ในบัญชีเอกสารอางอิงทายเรื่อง

2.1 การเรียงลำดับเอกสาร

ใหเอกสารภาษาไทยอยใูนสวนแรก  และเอกสารภาษาตางประเทศอยใูนสวนทีส่อง

ใหเรียงชื่อผูแตงตามอักษรแตละภาษา

ผแูตงชือ่เดยีวกนั  มเีอกสารมากกวา  1  ฉบบั

- ถาตพีมิพในปตางๆ กนั  ใหเรยีงปทีพ่มิพจากนอยไปหามาก

- ถาตพีมิพในปเดยีว ใหใสอกัษร ก ข ค หรอื a b c กำกบัในเนือ้เรือ่งทีอ่างถงึกอนและหลงั  ตามลำดบั

2.2 ประเภทของเอกสาร

ก. ตำรา

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่หนงัสอื. ชือ่สำนกัพมิพ  จงัหวดั. จำนวนหนา.

ตวัอยางการเขยีน

โกศล  เจรญิสม. 2523. แตนเบยีนคาชดิอย. เอกสารพเิศษ  ฉบบัที ่3 ศนูยวจิยัและควบคมุศตัรพูชืโดยชวีนิทรยี

แหงชาต.ิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  และสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ กรงุเทพฯ. 301 หนา.

สะอาด  บญุเกดิ  จเร  สดากร  และทพิยวรรณ  สดากร. 2523. ชือ่พรรณไม  ในเมอืงไทย. กองทนุจดัพมิพตำรา

ปาไม  คณะวนศาสตร  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  กรงุเทพฯ. 657 หนา.
Krebs, C.J. 1978. Ecology : the Experimental Analysis Distribution and Abundance. 2nd Ed. Harper and Row,

N.Y. 678 pp.
Lekakul, B., K. Askins, J. Nabhitabhata and A. Samruadkit. 1977. Field Guide to Butterflies of Thailand.

Kuruspha, Bangkok. 260 pp.

การเขียนเอกสารอางอิง

ขอควรระวงัในการเขยีน

เอกสารอางองิ

การอางอิงเอกสารในเนื้อเรื่อง และ

เอกสารอางทายเรือ่งตองตรงกนัและมคีรบ

ถวน  กลาวคอื

ถามกีารอางองิในเนือ้เรือ่ง จะตองมี

เอกสารอางองิทายเรือ่ง

เอกสารอางอิงทายเรื่องใด ถาไมมี

การอางองิในเนือ้เรือ่ง ใหตดัออก

ขอใหตรวจสอบการเขียนใหถูก

ตองกอนสงตนฉบบั !!
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ข. วารสาร Newsletter และ Bulletin

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. ชือ่วารสารหรอืชือ่ Newsletter หรอืชือ่ Bulletin  ถามตีวัยอเปนสากล  กใ็หใชตวัยอ ปที ่:

หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

ไพศาล  เหลาสวุรรณ. 2524. วธิกีารเขยีนบทความทางวชิาการวทิยาศาสตร. ว.สงขลานครนิทร 3 : 27-43.

Sharwa, A.D. and C.I. Jandalk. 1986. Studies on recycling of Pleurotus waste. Mushroom Newsletter for the

Ttopics 6 : 13-15.

Yano, K. 1979. Effect of vegetable juice and milk on alkylating activity of n-methyl-n-nitrourea. J. Agric. Food

Chem. 27 : 2456-2458.

ค. รายงานประจำป

แบบการเขยีน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. ชือ่รายงานประจำป พ.ศ. หนวยงาน  หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

กรองทอง  จนัทร, อำนวย  ทองด ี และบรรจง  สกิขะมณฑล. 2522. การศกึษาวธิกีารปลกูหอมแดงในภาคเหนอื.

รายงานสรปุผลการทดลองพชืสวน 2522. กองพชืสวน  กรมวชิาการเกษตร. หนา 5-20.

Lewanich, A. 1974. A Taxonomic Study on the Lepidopterous Pests of Sugar Cane. Annual Research Report

1974. Div. of Entomol. And Zool., Dept. of Agric., Bangkok p. 511-513.

ง. รายงานการประชมุ

แบบการเขียน

ชือ่ผแูตง. ป. ชือ่เรือ่ง. รายงานการประชมุ ถามตีวัยอสากลกใ็หพมิพตวัยอ  ครัง้ที ่(ถาม)ี วนัเดอืนปทีม่กีารประชมุ

สถานทีป่ระชมุ. หนา-หนา.

ตวัอยางการเขยีน

พสิษิฐ  เสพสวสัดิ ์ ศรสีมร  พทิกัษ  เตอืนจติต  สตัยาวริทุธ และสาทร  สริสิงิห. 2523. ประสทิธภิาพของสารฆา

แมลงบางชนิดกับหนอนเจาะฝกถั่วเหลือง. รายงานการประชุมวิชาการแมลงและสัตวศัตรูพืช  ครั้งที่ 2

กองกฏีและสตัววทิยา  24-27  มถินุายน 2532  ณ  ศนูยวจิยัอารกัขาขาว  กรงุเทพฯ. หนา 492-523.

Bliss, C.l. 1958. The Analysis of Insect Counts as Negative Binomial Distribution. In Proc. 10th Intern. Cangr.

Ent. 2 : 1015-1032.

Magee, P.N. 1992. The Future of Research on Chemical Carcinogenesis. In 2nd Princess Chulabhorn Science

Congresst. Nov. 2-6, 1992. Bangkok. P. 11.

จ. เอกสารไมปรากฏชื่อผูเขียน

แบบการเขียน

ใหใชคำวา นรินาม หรอื Anonymous แทนชือ่ตามดวย ป พ.ศ. หรอื ค.ศ. ทีต่พีมิพ  และใชวธิกีารเขยีนตามประเภท

ของเอกสารนัน้ๆ ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตน

ตวัอยางการเขยีน

Anonymous. 1989. Krung Thai Bank Annual Report 1989. Bangkok. 80 pp.

นรินาม. 2520. สตัวศตัรอูอย. วารสารกสกิรรมไรออย. 1: 445-449
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