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เมื่อวันที่  24 มถิุนายน 2483  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไดออกประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยรัฐนิยม ฉบับที่ 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาท่ีพลเมืองดี มีความวา 
ดวยรัฐบาลพิจารณาเห็นวา การท่ีชาติไทยจะดํารงถาวรและเจรญิกาวหนายิ่งข้ึนไปนั้น ยอมตองใชภาษา

และหนังสือของชาติเปนสวนประกอบอันสําคัญ  คณะรัฐมนตรีจึงไดลงมติเปนเอกฉันท ใหประกาศเปนรัฐนิยมไว
ดั่งตอไปนี้ 

สิทธิในการใชภาษา 
Language Rights 

*ราชบัณฑิต สํานักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป สาขาวิชาภาษาศาสตร   
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1.  ชนชาติไทยจะตองยกยอง เคารพ และนับถือภาษาไทย และตองรูสึกเปนเกียรติยศในการพูดหรือใช
ภาษาไทย 

2.  ชนชาติไทยจะตองถือวา หนาท่ีของพลเมืองไทยที่ดีประการหนึ่งนั้น 
คือ ศึกษาใหรูหนังสือไทยอันเปนภาษาของชาติ อยางนอยตองใหอานออกเขียนได   ประการที่สอง ชนชาติไทย
จะตองถือเปนหนาท่ีอันสําคัญในการชวยเหลือสนับสนุนแนะนําชักจูงใหพลเมืองท่ียังไมรูภาษาไทย หรอืยังไมรู
หนังสือไทยใหไดรูภาษาไทย  หรือใหไดรูหนงัสือไทยจนอานออกเขียนได 

3.  ชนชาติไทยจะตองไมถือเอาสถานที่กําเนิด ภูมิลําเนา ท่ีอยู หรือสําเนียงแหงภาษาพูดท่ีแปรงไปตาม
ทองถิ่น เปนเครื่องแสดงแสดงความแตกแยกกัน ทุกคนตองถือวา เมื่อเกิดมาเปนชนชาติไทย ก็มีเลือดไทยและพูด
ภาษาไทยอยางเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันในการกําเนิดตางทองท่ีหรือพูดภาษาไทยดวยสําเนียงตาง ๆ กัน 

4.  ชนชาติไทยจะตองถือเปนหนาท่ีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีแหงชาติ  ชวยแนะนําชักชวนสั่งสอน  
ผูท่ียังไมรูไมเขาใจหนาท่ีพลเมืองดีของชาติใหไดรูไดเขาใจหนาท่ีพลเมืองดีแหงชาติไทย 

ประกาศมา ณ วันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2483    พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี 
 

เจตนารมณของรัฐนิยม ฉบบัท่ี 9   
คนไทยชื่นชม ซาบซึ้ง และเขาใจ

เจตนารมณของจอมพลแปลก พิบูลสงครามดีวา ทาน
ตองการสรางความเปนปกแผนและสมานฉันท
แหงชาติไทยใหเกิดข้ึน ในการสํารวจสํามะโน
ประชากรในป พ.ศ. 2480 ปรากฏวาคนไทยไมรู
หนังสือถงึรอยละ 68.80 ทานตองการสนับสนุน
สงเสริมและเรงรัดใหคนไทยไดรูหนังสอืไทยเพิ่มข้ึน  
รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการตั้งกอง
การศึกษาผูใหญข้ึน  สังกัดสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มกีารเกณฑผูท่ีอานหนังสือไมออกใหได
เรียนหนังสอื มกีารจัดพิมพแบบเรียนสําหรับผูใหญ
แจกใหเปลาไปทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงคหลัก 2 
ประการคือ 

1.  สงเสริมการเรียนภาษาไทยใหแกผูท่ีอาน
หนังสือไมออกใหอานออก 
เขียนได 

2.  สงเสริมการเรียนรูหนาท่ีพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยเปนที่นาเสียดายที่เกิด
สงครามโลกครัง้ท่ีสองขึ้น โรงเรียนผูใหญตองยุบ
เลิกไป เมื่อมีการทําสํามะโนประชากรใหมในป พ.ศ. 

2490  คนไทยที่ไมรูหนังสือลดลงเหลอืเพียงรอยละ  
46.20 นับวาในชวงระยะสิบป ลดลงถึงรอยละ 22.60 
จะเห็นไดวารัฐนิยม ฉบับท่ี 9 มีผลตอการเรียนรู
ภาษาไทยของคนไทยอยางมาก ปจจุบันจํานวนผูไมรู
หนังสือของคนไทยคิดเปนรอยละ 2.00 ของ
ประชากรทั้งประเทศ (เทียบกับจํานวนผูไมรูหนังสือ
ของของประเทศตาง ๆ เชน จีนรอยละ 18.50 ลาว
รอยละ 43.40 บรูไนรอยละ 11.80 ภูฏานรอยละ 
57.80 พมารอยละ 16.90 มาเลเซียรอยละ 16.50  และ
ฮองกงรอยละ 7.80) นับวาเปนความสําเร็จอนัดีเยี่ยม
สําหรับประเทศไทยนับตั้งแตป พ.ศ. 2483 เปนตนมา 

 

รัฐนิยม ฉบับท่ี 9 กับสิทธิในการใชภาษา 
 เราตองยอมรับวารัฐนิยม ฉบับที่ 9 มี
คุณูปการตอประเทศไทยเปนสวนรวมอยูมาก ถาหาก
ทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยพูดภาษาตระกูลไต
ดวยกันทั้งหมด การเนนวาไมใหยึดติดสถานที่กําเนิด 
ภูมิลําเนา การออกเสียงแปรงหรือสําเนียงเปนเรื่อง
สําคัญที่แสดงความแตกตางทางภาษาเพราะทุกคน
พูดภาษาเดียวกนั  ตามสภาพความเปนจริงใน
ประเทศไทยแมประชากรสวนใหญของประเทศพูด
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ภาษาตระกูลไต แตก็ยังมีผูพูดภาษาตระกูลอื่นอีก
มากมายถึง 60 ภาษา การท่ีคนเกิดมาภาษาแรกหรือ
ภาษาที่หนึ่งท่ีเขาพูดไมใชภาษาไทยแตเปนภาษาอื่น 
เชน ภาษาชาวเขาของชนกลุมนอย ภาษาปตตานี
มลายู(ท่ีเลี่ยงไปเรียกอยางผิด ๆ วาภาษายาวีอนัเปน
ช่ือตัวเขียน เพื่อลบเงื่อนเคาของคําวามลายู)ของ
ชายแดนจังหวดัภาคใต ภาษาเขมรในแถบจังหวัด
สุรินทรและบุรีรัมย ภาษาเวียดนามในแถบจังหวัด
สกลนครและนครพนม เปนตน จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีเราจะตองสรางนโยบายภาษาใหครอบคลุม
ผูท่ีไมไดพูดภาษาไทยดวย การใหเกียรติซึ่งกนัและ
กัน การยอมรับภาษาแมของเขาโดยการนํามาใชเปน
สะพานเชื่อมภาษาแมของเขากับภาษาไทย นาจะ
สรางความรูสึกและสํานึกที่ดีสําหรับผูพูดภาษาอื่น
เปนภาษาแม ไมนาท่ีจะบังคับใหเริ่มตนก็เรียนแต
ภาษาไทยอยางเดียว จากงานวิจยัทางการศึกษาระบบ
ทวิภาษาคนพบพองกันวา นักเรียนที่มีภาษาแม
แตกตางจากภาษาประจําชาติหรือภาษาราชการ จะ
เรียนไดชากวานักเรียนที่มีภาษาแมเปนภาษาประจํา
ชาติหรือภาษาราชการ หากไมมีการสนับสนุนหรือ
เขาใจเรื่องภาษาแมและภาษาที่สองใหดี จะทําให
นักเรียนเตลิด ไมอยากเรียน หรือหนโีรงเรียนไปเลย 
ฉะนั้นการที่เราละเลยไมนําพาความสําคัญของภาษา
อื่นที่ไมใชภาษาไทยแทนที่จะสรางความสมานฉันท
ใหเกิดข้ึนกลับจะปรากฏผลในทางตรงขาม นั่นก็คือ 
การสรางความแตกแยกอยูลึก ๆ  รอวันที่จะปรากฏ
เดนชัดข้ึนวันใดวันหนึ่งในวันขางหนา   
 เราทราบกันดีวาสมัชชาใหญขององคการ
สหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนเมื่อวนัที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดย
ยอมรับวามนุษยทุกคนที่เกิดมายอมไดรับการ
คุมครองในสิทธิมนุษยชนอยางเต็มท่ีเทาเทียมกันทุก
คน  สวนสิทธิในการใชภาษา(Language Rights) ซึ่ง
เปนสิทธิพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเปนที่สนใจของ

ประชาคมโลกเชนกัน จากความจริงท่ีวาเมื่อเดก็แรก
เกิด แมจะพูดไมไดเพราะอวัยวะในการออกเสียงยัง
เจริญไมเต็มท่ี ไมเอื้อตอการออกเสียง แตเด็กผูเกิดมา
ลืมตาดูโลกก็ไดยินเสียง ไดยนิภาษากรอกหตูั้งแต
คลอดออกมาจากทองแม ซึ่งตอมาก็มักจะเปนภาษา
แมหรือภาษาที่หนึ่งของเด็กผูนั้น และเขาสามารถใช
ภาษานั้นไดอยางแคลวคลองเมื่อเติบโตขึ้น  ตราบใด
ท่ีประชาคมโลกยอมรับในสิทธิมนุษยชน  ก็นาจะ
ตองยอมรับในสิทธิการใชภาษาดวย ไดมีการจัด
ประชุมองคกรนอกภาครัฐ (เอนจีโอ) วาดวยเรื่อง
สิทธิทางภาษาศาสตร(Linguistic Rights)ข้ึนที่เมือง
บารเซโลนา ประเทศสเปนระหวางวันที่ 6-9 
มิถุนายน 2539 และมี Universal Declaration of 
Linguistic Rights ออกมา และยูเนสโกเองกพ็ยายาม
ผลักดันปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิในการใชภาษา แต
ก็ยังลมลุกคลุกคลานไมเปนผล แตจนถึงบัดนี้  สิทธิ
ในการใชภาษาแมยังไมไดรับการรับรองจาก
ประชาคมโลก หลังสุดท่ีมีการออกเสียงรับรองสิทธิ
ในการใชภาษา ประเทศพมาและประเทศไทยรวมกับ
อีกหลายประเทศออกเสียงไมรบัสิทธิดังกลาว  
เมื่อไรก็ตามที่เรายอมรับสิทธิในการใชภาษาแม 
ความรูสึกในศักดิ์ศรีของแตละภาษาจะเกิดข้ึน ความ
สมานฉันทในชาติท่ีใชหลายภาษาจะตามมา  สังคม
ทวิภาษาและพหุภาษาก็จะเปนเรื่องธรรมดา เราจะอยู
รวมกันอยางมคีวามสุข ลบความแตกตางทางภาษา
ออกไปได เมื่อทุกคนเขาใจภาษาของกันและกันการ
ปรับเพิ่มจากการรูภาษาแมภาษาเดียวมาเปนการรู
มากกวาหนึ่งภาษาเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก  ประเทศ
หนึ่งไมใชมีภาษาเดียว ถาหากเราเชื่อวาภาษาคือชีวิต  
จึงยอมไมไดท่ีจะใหภาษาสูญสลายไปตอหนาตอตา
และการศกึษาระบบทวิภาษาและพหุภาษาจะทําให
นักเรียนและประชาชนเกิดวิสัยทัศนท่ีกวางไกล
ยิ่งข้ึน 
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 แนวความคิดเรื่องภาษาเดียวสาํหรับ
ประเทศเดียวยอมเหมาะสมกับกาลเวลาและสมัย
หนึ่ง แตเมื่อไดวิเคราะหถึงปจจัยอื่นในอีกสมยัหนึ่ง
ความคิดดังกลาวอาจจะตองมีการพัฒนาแกไข  สิทธิ
ในการใชภาษาของกลุมชนในชาตินาจะไดนํามาเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางความสมานฉันทของคนใน
ประเทศ การยอมรับซึ่งกันและกัน การท่ีเราใหเกียรติ
เขา เขาก็จะใหเกียรติเรานาจะเปนมิติท่ีเหมาะและที่ดี
สําหรับสังคมแหงความมีอารยะ การใชภาษาแมเปน
สะพานเชื่อมโยงระหวางภาษาแมกบัภาษาประจํา
ชาติหรือระหวางภาษาแมกับภาษาราชการจะสราง
ความเขาใจซึ่งกันและกันของคนในชาติดียิ่งข้ึน 
 

สรุป 
 ความเชื่อท่ีวาคนในประเทศหนึ่งตองรูตอง
ใชภาษาเดียวกัน ณ สมัยหนึ่งเวลาหนึ่งเมือ่ตองการ
เนนย้ําถึงเอกภาพภายในชาติ ก็เปนสิ่งท่ีเหมาะที่ควร
เฉพาะวาระนั้นสมัยนั้น แตเมื่อโลกพัฒนาขึ้นและ
ความเปนจริงท่ีปรากฏในหลาย ๆ ประเทศที่แตละ
ประเทศจะมีคนพูดหลายภาษา  การจะใหทุกคนพูด
ภาษาเดียวกันยอมเปนไปไดยาก ประชาคมจะอยู
รวมกันอยางสงบสุขและสมานฉันทได เมื่อทุกคน
พูดกันเขาใจ เรียนรูภาษาของกนัและกันยอมรบัสิทธิ
ในการใชภาษาแมของบุคคลอื่น เพราะภาษาเปน
เครื่องมือพ้ืนฐานที่จะนําไปสูสิทธิอื่นของมนุษย 

ฉะนั้นสิทธิในการใชภาษานาจะไดรับการยอมรับ
จากนานาอารยะประเทศ ณ คาบนี้และเวลานี้ 
 เมื่อวันที่ 24 มิถนุายน 2483 จอมพลแปลก 
พิบูลสงครามไดออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยรัฐนิยม ฉบับที่ 9 เรื่องภาษาและหนังสือไทย
กับหนาท่ีพลเมืองดี ใหภาษาไทยเปนภาษาของชาติ  
มีการกําหนดใหคนไทยที่ไมรูหนังสือซึ่งไดมกีาร
สํารวจสํามะโนประชากรเมื่อ พ.ศ. 2480 วามถีึงรอย
ละ 68.80 ตองเขาเรียนโรงเรียนศึกษาผูใหญ เมื่อเกิด
สงครามโลกครัง้ท่ีสองโรงเรยีนศึกษาผูใหญตอง
หยุดชะงักลง  พอป พ.ศ. 2590 ไดมีการทําสํามะโน
ประชากรใหม ปรากฏวาจํานวนผูไมรูหนังสอืลดลง 
ถึงรอยละ 22.60 ปจจุบันคนไทยที่ไมรูหนังสือมีเพียง
รอยละ 2.00 ดกีวาทุกประเทศในแถบเอเชียดวยกัน 

แนวความคิดเรื่องภาษาเดียวสาํหรับ
ประเทศเดียวยอมเหมาะสมกับกาลเวลาและสมัย
หนึ่ง แตเมื่อไดวิเคราะหถึงปจจัยอื่นในอีกสมยัหนึ่ง
ความคิดดังกลาวอาจจะตองมีการพัฒนาแกไข  สิทธิ
ในการใชภาษาของกลุมชนในชาตินาจะไดนํามาเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางความสมานฉันทของคนใน
ประเทศ การยอมรับซึ่งกันและกัน การท่ีเราใหเกียรติ
เขา เขาก็จะใหเกียรติเรานาจะเปนมิติท่ีเหมาะและที่ดี
สําหรับสังคมแหงความมีอารยะ การใชภาษาแมมา
เปนสะพานเชื่อมโยงระหวางภาษาแมกับภาษา
ประจําชาติหรือระหวางภาษาแมกับภาษาราชการจะ
สรางความเขาใจซึ่งกันและกันของคนในชาติดียิ่งข้ึน 
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 การศึกษาเปนการพัฒนาคนใหมีความรูดี มีความประพฤติดีดังปรัชญาการศึกษาที่วา “ใหมีความรูคู
คุณธรรม”  ตามที่รับทราบกันดีอยูแลว แตอยางไรการพัฒนาคนตามปรัชญาดังกลาว  จะเปนพัฒนากาย พัฒนาใจ 
ซึ่งเราคิดวานาจะเพียงพอแลว แตความซับซอนของวิถโีลกและวิถีชนในยุคนี้ การพัฒนากาย พัฒนาใจ 2 อยางนี้  ดู
จะไมเพียงพอเสียแลวตองพัฒนาความคิด และจิตใจในระดับสูง เปนการพัฒนาปญญา จึงเกิดมีหลักสูตรพฒันา
ปญญา เปนหลักสูตรใหมในวงวิชาการในระดับโลกคือ การเรียนรู และอบรม อยางแทจรงิใหทราบ เขาใจและลงสู
การปฏิบัติ เพื่อใหเกิดผลดีท้ังตอตนเอง ชุมชน ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติ เรียกหลักสตูรนี้วา จิตตปญญา
ศึกษา 
 จิตตปญญาศึกษา ท่ีเดิมใชคําภาษาอังกฤษวา Comtemplative  Education  ซึ่งท่ีประชุมราชบัณฑิตของไทย 
ยอมรับศัพทปญญัติคํานี้วา จิตตปญญาศึกษา ซึ่งเปนศัพท บัญญัติท่ีทานราชบัณฑิต ศาสตราจารยสุมน อมรววิัฒน  
ไดเปนผูนําเสนอคํานี้ 
 นั่นคือการพัฒนาคนอยางยั่งยนืนั้น จะพัฒนาเพียงกาย ใจ ใหรู รับรู เพียงมีความรูคูคุณธรรมไมพอเสียแลว 
 ตองพัฒนาในมิติท่ีลึกกวา คือพัฒนาในมติิจิตใจและจิตวิญญาณที่จุดมุงหมายที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ดวยใจอยางใครครวญ ผานการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ   เชน การเรียนรูผานประสบการณตรง  การเรียนรูท่ีนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงภายในตนกอน เกิดความรูเขาใจตนเอง  เขาใจผูอื่น เขาใจสรรพสิ่ง สอดคลองกับความเปนจริง เกิด
ความรัก เมตตา ออนนอม ถอมตน เกิดจิตสํานึกตอสวนรวม การเขาใจความจริงสงูสุด คือความจริง ความด ีความ
งาม แลวจึงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคน พัฒนาโลกใหอยูรวมกันอยางมีน้ําใจและสันติสุข 
 มีหลักของการบริหารที่เชื่อมโยงไดนั่นคือ เรามีปรัชญาการบริหารวาการบริหารที่ดีนั้น ตองบริหารอยาง

ไมตองบริหาร พอเทียบเคียงไดกับการพัฒนาคนวาเราตองพัฒนาคน อยางไรโดยไมตองพฒันา   เมื่อใจพัฒนาอุดม

แลว ทุกอยางกไ็มตองกังวล จะขับเคลื่อนไปไดเองเชื่อหรือไม 
 
  
 
 

 

จิตตปญญาศึกษา 
 

*คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 



*สุภัชฌาน  ศรีเอี่ยม 

 
 
 
 

ความนํา 
 ความเปนเลิศทางวิชาการเปนหลักสําคัญ
ประการหนึ่งของการอุดมศึกษา เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงผลิตผูท่ีมีความรูความ
ชํานาญในสาขาตาง ๆ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความ
เปนผูนําทางวิชาการ เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการใน
แตละสาขาออกมา  ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษาไมมี
ความเปนเลิศทางวิชาการแลว ความรูในสาขาตาง ๆ  
ก็จะไมมีความเจริญกาวหนาเปนเพียงการถายทอด
ความรูทางวิชาการเทานั้น แตไมมีการคิดคนสิ่ง 
ใหม ๆ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่กําลัง
พัฒนาขึ้น 
 ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษาไมมีความเปน
เลิศทางวิชาการแลวก็จะไมมีความรูใหม ๆ ออกมา
ในแตละสาขา จําเปนตองพึ่งพาความรูจาก
ตางประเทศเขามาใชในการเรียนการสอนในประเทศ  
ซึ่งนอกจากประเทศของเราจะไมกาวหนาเพราะตอง
รอความรูท่ีจะนําเขามาจากตางประเทศแลว  ความรู
ท่ีนําเขามานั้นอาจไมสอดคลองกับลักษณะของ
ประเทศ  ซึ่งหากเรามีการคิดคนความรูใหเหมาะสม
และสอดคลองกับลักษณะของประเทศก็จะทําให
ประเทศชาติของเราพัฒนาไปอยางมั่นคงได 
 

ความหมายและความสําคัญของความเปนเลิศ
ทางวิชาการ   
 มีผูใหความหมายของความเปนเลิศทาง
วิชาการไวดังนี ้
 อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท  (2536) ได
ใหความหมายของความเปนเลิศทางวิชาการสรุปได

วา  ความเปนเลิศทางวิชาการ หมายถึง  ระดับ
คุณภาพสูงสุดทางวิชาการที่สถาบันทางการศึกษาแต
ละแหงสามารถทําใหเกิดความสมบูรณท่ีสุด  ซึ่งแต
ละสถาบันก็มีความแตกตางกันไป  ข้ึนอยูกับบริบท
ของสถาบัน  สภาพเศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ     
โดยความเปนเลิศทางวิชาการนั้นมีความหมาย
รวมถงึ  งานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานวิชาการ  เชน 
ผลงานและความสามารถของอาจารยและนิสิต
นักศึกษา  หลักสูตรการสอน  การประเมินผล  
รวมถงึสภาพแวดลอมของสถาบันและบุคลากรสวน
ตางๆ ท่ีชวยสงเสริมใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการ
ดวย 
 อาณัติ  อาภาภิรมณ (2531) ไดกลาวถึง
ความเปนเลิศทางวิชาการ ในการปาฐกถาเรื่องการ
พึ่งตนเองในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับความเปน
เลิศทางวิชาการไววา ความเปนเลิศทางวิชาการ
หมายถึง ความสามารถของสถาบันการศึกษาที่จะ
สรางใหเกิดความรูใหม และถายทอดความรูนั้น
ใหกับบุคคลและสังคมได 
 วราภรณ  บวรศิริ (ม.ป.ป.) ไดให
ความหมายของความเปนเลิศทางวิชาการสรุปไดวา 
ความเปนเลิศทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึง การสอนในสาขาวิชาตาง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการคนควาวิจัยเพื่อใหไดรบั
ความรูใหม ในสาขานั้น เพื่อใหมองเห็นปญหาตาง  
ไดอยางลึกซึ้งมากขึ้น  อีกทั้งควรคํานึงถึงความ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและความตองการ
ของประเทศและสังคมดวย   

การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

*อาจารยประจํา สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มหาวิทยาลัยอสีเทิรนเอเชีย   
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 Astin (1993) ไดใหความหมายของสถาบัน
ท่ีมีความเปนเลิศท่ีสุดไววา คือ ถาบันที่ทรงคุณคาใน
ดานของความรูของนิสิตนักศึกษา การพัฒนา
บุคลากรและอาจารย ความสามารถทางการสอนและ
การผลิตผลงานทางวิชาการ   

จากคํากลาวขางตนสามารถสรุปความหมาย
ของเปนเลิศทางวิชาการไดวา หมายถึง ความ 
สามารถของสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  ท่ีจะ
สามารถสรางองคความรูใหมในสาขาวิชานั้น ๆ ให
เกิดข้ึน  และสามารถถายทอดความรูนั้นใหกับนิสิต
นักศึกษา  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ
สังคม 
 ความหมายของความเปนเลิศทางวิชาการ
ดังกลาวทําใหเห็นวา ความเปนเลิศทางวิชาการมี
ความสําคัญในสถาบันอุดมศึกษาดังนี้ 
 1.  สรางความรูใหมใหเกิดข้ึนในแตละ
สาขาวิชา สถาบันอุดมศึกษาควรเปนผูนําในทาง
วิชาการ เนื่องจากเปนแหลงรวมวิชาความรูในดาน
ตาง ๆ อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษายังเปนแหลงผลิต
บัณฑิตเพื่อออกไปประกอบอาชีพตาง ๆ ตามความ
ตองการของประเทศ ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่
สถาบันอุดมศึกษาควรสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการดวยการสรางความรูใหม ๆ ใหเกิดข้ึนใน
สาขาของตน เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูท่ีทันสมัย 
และสามารถนําไปใชในการทํางานของตนเองได 
 2.  พัฒนาสังคมไดอยางสอดคลองกับความ
ตองการ สถาบันอุดมศึกษาควรมีความเปนเลิศทาง
วิชาการเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาสังคมไดอยาง
สอดคลองกับความตองการของประเทศ เนื่องจาก
หากสถาบันอุดมศึกษาไมมีความเปนเลิศทางวิชาการ
แลว ไมมีการคิดคนความรูใหมๆ มาใหสอดคลองกบั
สภาพสังคมปจจุบัน มีแตความรูเดิมมาถายทอด
ใหกับผูเรียนก็จะทําใหความรูท่ีผูเรียนไดรับเปน
ความรูเดิม  ดังนั้น ความเปนเลิศทางวิชาการใน

สถาบันศึกษาจะชวยใหผลิตบัณฑิตไดเปนที่ตองการ
ของสังคม 
 3.  มีความสามารถในการถายทอดความคิด
ใหกับนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษานอกจากจะ
สรางผลงานทางวิชาการแลว ยงัควรสงเสริมใหนิสิต
นักศึกษามีศักยภาพในการคิด   เพื่อนําทักษะการคิด
มาประยุกตใชใหเปนประโยชนกับงานที่ตนไดรับ
มอบหมาย ทําใหเกิดการสรางความรูใหม ๆ ข้ึนใน
องคกรตาง ๆ ดังนั้นหากสถาบันอุดมศึกษามีการ
ถายทอดที่มีประสิทธิภาพทางความเปนเลิศทาง
วิชาการใหกับผูเรียนแลว  จะชวยใหผูเรียนมี
ความสามารถในการพัฒนาตนเองตอไปไดตาม
ศักยภาพของตน 
 จากความสําคัญของความเปนเลิศใน
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาวทําใหเห็นวา  ควรมกีาร
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหเปนแหลงความรู
ทางดานวิชาการ  เนื่องจากประเทศชาติจะพัฒนาได
นั้นตองข้ึนอยูกบัการพัฒนาทางดานวิชาการของ
ประเทศดวยวามีความเจริญกาวหนาไปมากนอย
เพียงใด   
 

ขอจํากัดของความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศกึษาในปจจุบนั   

ความเปนเลิศทางวิชาการเปนหลักการที่
สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเปนแหลงผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ
มาพัฒนาประเทศ  ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงควร
เปนแหลงความรูท่ีสําคัญ เพื่อสรางความรูใหม ๆ 
และถายทอดความรูนั้นใหกับบัณฑิตเพื่อไปพัฒนา
งานในสาขาของตนใหมีคุณภาพมากขึ้น แตใน
ปจจุบันความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังมีขอจํากัดในดาน 
ตาง ๆ ดังนี้ 
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1.  เนนความรูจากตางประเทศไมมีการผลิต
ความรูใหม  สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีการ
นําความรูจากทางตะวันตกเขามาสอนในประเทศ
อยางแพรหลาย  โดยความรูท่ีรบัเขามานั้นไมไดมี
การปรับปรุงหรือประยุกตใหเขากับสังคมไทย  ดังท่ี 
ไพฑูรย  สินลารัตน  (2546, หนา 431)  ไดกลาวถึง
การสอนในปจจุบันวา  มีการเปดสอนในหลาย
สาขาวิชาเพิ่มข้ึน  แตเนื้อหาสาระที่นํามาสอนสวน
ใหญยังเปนเนื้อหาของตางประเทศ  แมวาจะมีการใส
เนื้อหาของไทยเพิ่มมากขึ้นแตก็ยังไมเปนระบบมาก
นัก เนื่องจากการศึกษาคนควาเรื่องของสังคมไทยยัง
ไมแพรหลาย  ทําใหเห็นสภาพการเรียนการสอนใน
ปจจุบันวาเนนการสอนใหใชเทคโนโลย ี
ตาง ๆ  ท่ีนําเขามาจากตางประเทศ โดยไมเนนการ
เปนผูผลิตเทคโนโลยีตาง ๆ  แตมุงเนนใหเปนผูใช
เทคโนโลยีเหลานั้น  ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ทําให
ประเทศไทยตองเสียเงินจํานวนมากเพื่อซื้อ
เทคโนโลยีตาง ๆ เขามาใชในประเทศอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากคนไทยไมสามารถคิดคนประดิษฐ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของ
สังคมขึ้นใชเองได   

จากการนําความรูจากตางประเทศเขามานั้น 
ทําใหความรูทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ไมพัฒนาเทาท่ีควร ทําใหนิสิตนักศึกษาขาดความ
เขาใจสภาพของสังคมไทยที่แทจริง เนื่องจากความรู
ท่ีนํามาสอนไมไดเปนความรูท่ีเกิดจากการคิดคนขึ้น
ในสังคมไทย  นิสิตนักศึกษาจึงไดความรูท่ีไม
สอดคลองกับลกัษณะสังคมไทย ไมสามารถนํา
ความรูนั้นมาชวยพัฒนาหรอืแกไขแกปญหาของ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยูไดอยางถูกตอง 

2.  แนวการสอนแบบทองจํา การเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษามักเนนการทองจําเนือ้หา
สาระของวิชา ดังท่ี จรัส สุวรรณเวลา (2551, หนา 
50-51) ไดกลาวถึง ลักษณะการเรียนในสถาบัน 

อุดมศึกษาสรุปไดวา อาจารยเปนผูถายทอดความรู
จากตํารา เพื่อใหนิสิตนักศึกษาฟงและจดจําใหได
ตามที่อาจารยบอก เมื่อเรยีนจบแลวก็มีการสอบดูวา
ผูเรียนสะสมความรูไวไดมากพอตามที่กําหนดไว
หรือไม และเมือ่ผูเรียนมีความรูครบถวนตาม
หลักสูตรแลว ก็จะสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ   

จากการเรียนการสอนในรูปแบบดังกลาว 
เห็นไดวา อาจารยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียน
การสอน  เปนผูนําความรูในศาสตรนั้น ๆ มา
ถายทอดใหกับนิสิตนักศึกษาไดรับรู  แตจากการ
พัฒนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหความรู
นั้นมีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  
หากสถาบันการศึกษาถายทอดความรูดวยการทองจํา 
ไมฝกใหนิสิตนักศึกษารูจักนําความรูท่ีไดนั้นมาคิด
ประยุกตใชได  ก็จะทําใหความรูท่ีนิสิตนักศึกษา
ไดรับนั้นไมมีประโยชน ดวยเหตุนี้จึงทําใหความเปน
เลิศในสถาบันอุดมศึกษาไทยยังไมพัฒนา เนื่องจากมี
การเนนการเรียนการสอนทางดานเนื้อหามากกวา
กระบวนการคิดของผูเรียน 

3.  การวิจัยขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ตาง ๆ ในปจจุบันมีการใหความสําคัญกับการวิจยั
มากขึ้น โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษา มีการ
สงเสริมทางดานงานวิจัยเพือ่สรางความรูใหมให
เกิดข้ึนในสังคม อมรวิชช  นาครทรรพ  (2547, หนา 
79-80) ไดกลาวถึงการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาวา  
ปจจุบันการวิจยัในสถาบันการศึกษาแยกออกจาก
การวิจัยของหนวยงานรัฐและเอกชน  ทําใหงานวิจัย
มีลักษณะตางคนตางทํา  ไมมีการเชื่อมโยงความรู
ระหวางหนวยงานตาง ๆ   

จากลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา  
สถาบันการศึกษาขาดความเชื่อมโยงกับหนวยงาน
ตาง ๆ จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษายังขาดความเปน
เลิศทางวิชาการ เนื่องจากงานวจิัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของ
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ประเทศ  และไมเปนแหลงความรูท่ีสงเสริมกบัการ
พัฒนาประเทศ   
  4.  ไดรับงบประมาณที่ไมเหมาะสม 
ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายขยายขนาดของอุดมศึกษา
มากขึ้น  แตใหเงินอุดหนุนทั้งในการลงทุนและการ
ดําเนินการทางการศึกษาไมเพียงพอ ดังท่ี จรสั 
สุวรรณเวลา (2551, หนา 50-51) ไดกลาวถึงปญหา
ของการขยายโอกาสทางการศึกษาไววา ดวยคานิยม
ในสังคมตอปริญญา รัฐบาลมีการเพิ่มโอกาสในการ
เขาศึกษามากขึ้น โดยไมคํานึงถึงคุณภาพการศึกษา
ของบัณฑิตท่ีจบมานั้น จะทําใหผูท่ีจบออกมาไมมี
ความสามารถในการเขาสูตลาดแรงงานได     
  จากปญหาการขยายโอกาสทางการศึกษา
ดังกลาว ทําใหมีการเพิ่มจํานวนสถาบันและจํานวน
ผูเรียนมากขึ้น  แตจากงบประมาณที่สถาบันอุดม- 
ศึกษาไดรับอยางจํากัด  ทําใหไมมีการพัฒนาคุณภาพ
ทางดานการศึกษาไดอยางเพียงพอ  เชน ขาดการนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเรียนการสอน ขาด
งบประมาณในการวิจัยในสาขาตาง ๆ  ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหสถาบันการศึกษายังไมมีความเปนเลิศทาง
วิชาการได เนื่องจากขาดการสนับสนุนทางดาน
งบประมาณที่เหมาะสม 
 

แนวทางการพฒันาสถาบนัอดุมศึกษาสูความเปน
เลิศทางวิชาการ 

1. สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพสังคมสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู
ในพื้นที่ตาง ๆ ของประเทศ ควรมีการศึกษาสภาพ
ทองถิ่นนั้น ใหเกิดความเขาใจลักษณะสภาพ 
แวดลอม เพื่อใหมีการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับลกัษณะสภาพแวดลอมดังกลาว ดังท่ี 
ส. ศิวรักษ (2537)  ไดกลาวไววา การศึกษา
จําเปนตองเนนที่ภูมิปญญาและวัฒนธรรมเดมิใหมาก
ข้ึน  สถาบันอุดมศึกษาควรมีการรวมกับกลุมคนใน

ทองถิ่น เชน ชาวบาน  พระสงฆ  กํานัน  ผูใหญบาน  
เปนตน  เนื่องจากกลุมคนในทองถิ่นนี้ลวนเปน
ขุมทรัพยทางปญญา  ท่ีมีความรูสั่งสมมานานไมควร
มองขาม  ซึ่งสอดคลองกับที่ ไพฑูรย  สินลารัตน 
(2547) ไดกลาวไววา  ความรูทางดานสังคมศาสตร  
มนุษยศาสตร  ซึ่งเปนความรูท่ีเกี่ยวกับสภาพของ
สังคมไทย  ควรมีการศึกษาใหเพิ่มข้ึนเนื่องจากเปน
ความรูของคนไทยซึ่งสั่งสมมานาน   

ดังนั้นจึงเห็นไดวาสถาบันอุดมศึกษาจะมี
ความเปนเลิศไดก็ตอเมื่อหันมาสนใจสิ่งท่ีเปนความรู
ของคนไทยที่มีอยูในสังคมไทยเพื่อพัฒนาความรูนั้น
ใหสอดคลองกบัความตองการของชุมชน 
  2.  ใชการวิจัยเปนเครื่องมือในการสราง
ความรู   วราภรณ  บวรศิริ (ม.ป.ป.)  ไดกลาวถึง
ความสําคัญของการวิจยัในระดับอุดมศึกษาสรุปได
วา  การวิจัยเปนการคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อให
เกิดความกาวหนาทางวิชาการ  เปนการขยาย
ขอบขายของความรูในทุกสาขาวิชา  และกอใหเกิด
การเรียนรูข้ึน  จากความสําคัญดังกลาว สถาบัน 
การศึกษาจึงควรมีการสนับสนุนทางดานการวิจัย
ดวยการสรางความรูจากการวจิัยและนําความรูมา
ถายทอดเพื่อเพิม่พูนความรูใหกับนิสิตนักศึกษา  
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาควรสนับสนุนให
นักศึกษาทําการศึกษาคนควาดวยการวิจัย  เพื่อให
นักศึกษาเขาใจถึงข้ันตอนในการแสวงหาความรูและ
เพื่อใหไดความรูใหม ๆ เพิ่มข้ึนไดดวยตนเอง 
  3.  ไดรับงบประมาณที่เหมาะสม  การ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมใหกับ
สถาบันการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่ชวยให
สถาบันอุดมศึกษาเกิดความเปนเลิศทางวิชาการได  
ดังท่ี จรัส  สุวรรณเวลา (2551) ไดกลาวไววา การท่ี
รัฐบาลควรใหการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
เนื่องจาก การอดุหนุนสถาบันอุดมศึกษานับเปนการ
ลงทุนไมใชเปนคาใชจาย  เพราะเปนการลงทุนใน
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คน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมองและปญญา อันจะ
เปนประโยชนสําหรับอนาคต เพราะเปนการลงทุนที่
จะใหประโยชนตอรัฐและสังคมในระยะยาว  ดังนั้น
จึงควรมีการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ  เพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ  
นอกจากนี้ Mayhew (1990)  ยังไดกลาวเพิ่มเติม
ทางดานงบประมาณไววา  รัฐบาลควรให
ความสําคัญกับการจัดเงินเดือน  คาตอบแทนและ
สวัสดิการตาง ๆ ใหกับอาจารย  ควรเปนอัตราที่สูง
พอเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ  เพื่อจะไดดึงคนดีและมี
ความสามารถมาเปนอาจารยและรักษาอาจารยท่ีดี
และมีคุณภาพไวตอไป 
  ดังนั้นจึงเห็นไดวาหากรัฐบาลมีการให
งบประมาณลงทุนทางดานการศึกษาอยางเหมาะสม
แลว  นับวาเปนการลงทุนที่คุมคาเนื่องจากหาก
สถาบันการศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการใน
สาขาวิชาตางๆ แลว  ก็จะผลิตนิสิตนักศึกษาใหมี
คุณภาพไปพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา
ตอไปในอนาคต 
  4.  พัฒนาคุณภาพอาจารย  อาจารยเปนผูมี
บทบาทสําคัญในสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน 
อุดมศึกษาจะมีความเปนเลิศทางวิชาการเพียงใด
ยอมข้ึนอยูกับคุณภาพของอาจารยเปนสําคัญ  ดังนั้น
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจึงควรเปนผูท่ีแสวงหา
ความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพตนเองอยูเสมอเพือ่ใหเปน
ท่ีพึ่งพิงของชุมชนและสังคม ดังท่ี ส. ศิวรักษ  
(2541, หนา 70-71) ไดกลาวถงึลักษณะของอาจารยท่ี
ชวยสงเสริมใหเกิดความเปนเลิศทางวิชาการไววา  
ควรเปนผูท่ีมีความเปนตัวของตวัเอง  มีความคิดท่ี
เปนอิสระ  มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ไมจําเปนตองเปนผูท่ี
อานมาก แตควรเปนผูท่ีจับประเด็นตาง ๆ และ
สามารถวิเคราะหได  และนอกจากนี้ควรเปนผูท่ี
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  ดังนั้นจึงเห็นไดวา
หากอาจารยมีลกัษณะดังนี้แลวจะชวยใหเปนผูท่ีมี

ความเปนเลิศทางวิชาการ  นอกจากนี้แลวอาจารย
ควรมีทักษะในการถายทอดความรูทางวิชาการดวย
ดังท่ีหลวงวจิิตรวาทการ (2532, หนา 250-251)  ได
กลาวถึงความสามารถในการถายทอดความรูสรุปได
วา  ผูท่ีมีความรูดีแตขาดความสามารถในการ
ถายทอดความรูใหคนอื่น ทําใหความรูท่ีมีอยูนั้นได
ประโยชนนอย   
  เห็นไดวาอาจารยมีบทบาทสําคัญมากในการ
พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ  ท้ังในการสราง
ความรูใหมและการถายทอดซึ่งความรูนั้น  ดังนั้นจึง
ควรใหความสําคัญทั้งในดานการพัฒนาความรู  
ทัศนคติ  และทักษะในการถายทอดความรูของ
อาจารยเพือ่ใหความรูนั้นเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูเรียน   
  5.  หองสมุดมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเอื้อตอ
การศึกษาคนควา  หองสมุดนบัวาเปนหัวใจของ
สถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากเปนแหลงการเรยีนรูท่ี
สําคัญที่สุด  เพราะมีความรูท่ีหลากหลายและ
ทันสมัยรวมอยูในสถานที่นี้  ดังท่ี บุญรอด   
วุฒิศาสตรกุล (2535) ไดกลาวถึงความสําคัญของ
หองสมุดไววา เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหสถาบัน 
อุดมศึกษามีความเปนเลิศทางวิชาการ โดยภายใน
หองสมุดควรมหีนังสือ วารสารและเอกสารอืน่ ๆ ใน
แตละสาขาอยางเพียงพอ ทันสมัย ตรงตามความ
ตองการของแตละภาควิชา หากสถาบันการศึกษา
เนนใหมีการจัดหองสมุดท่ีใชเทคโนโลยีในการ
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูแลวยอมเปนแหลงการ
เรียนรูท่ีสําคัญ  ชวยใหอาจารยไปคนควาหาความรู
รวมถงึคนหาสื่ออุปกรณไปใชประกอบการเรียนการ
สอนได  สวนนสิิตนักศึกษาก็สามารถมาใชบริการ
เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากที่อาจารยสอนหรือ
ตามความสนใจของตนเอง  นอกจากนี้ยังชวยให
รูเทาทันเหตุการณตาง ๆ ตลอดเวลาดวย 
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 ดังนั้นหากมีหองสมุดท่ีเปนแหลงการเรยีนรูท่ี
ดีภายในสถาบันอุดมศึกษา ก็จะเปนศูนยรวมแหง
ความรูทางดานตาง ๆ ชวยสงเสริมใหท้ังอาจารยและ
นิสิตนักศึกษามีความสามารถทางดานวิชาการ
เพิ่มข้ึน  
 

บทสรุป 
 การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา เปนสิ่งท่ีสําคัญมากในสังคมไทย
ปจจุบัน  เพราะสถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันที่ผลิต

คนในดานวิชาชีพตาง ๆ ใหกับประเทศ ดังนั้นหาก
ตองการใหประเทศเจริญกาวหนา  จําเปนที่จะตอง
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหสามารถเปนแหลงผลิต
ความรูไดดวยตนเอง โดยไมตองพึ่งพาความรูจาก
ตางประเทศ  ดวยการใหความสําคัญกับความรูท่ีมีอยู
ในสังคมไทย  ใหความสําคัญกับภูมิปญญาไทยใน
ดานตางใหมากข้ึน แลวนําความรูเหลานี้มาพฒันาให
สอดคลองกับลกัษณะของสังคมไทยก็จะทําให
ประเทศชาติของเรามีความเจรญิกาวหนามากขึ้น   
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บทคัดยอ 
         งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทํางานของทอความรอน ในกรณีท่ี
ใชสารทํางานประกอบดวย น้ํา  แอลกอฮอล  และสารทําความเย็น R134a โดยเติมลงในทอความรอนทําจาก
ทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 mm ยาว 600 mm และทําการปรับเปลี่ยนปริมาตรของสารทํางานภายในทอ
ความรอนตั้งแต 50 % , 66% และ 75% โดยปริมาตรของทอความรอน เพื่อหาปริมาตรสารทํางานที่เหมาะสมใน
การทําใหทอความรอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และปรับมุมเอียงของทอความรอนตั้งแต 0, 15, 30, 45, 60 และ 90 
องศา ในสวนรับความรอนใชเครื่องกําเนิดความรอนเพื่อใหความรอนแกทอความรอน สามารถปรับคาความรอนที่
ปอนใหระหวาง  30-70 W และใชน้ําระบายความรอนแกทอความรอน โดยควบคุมอุณหภูมิของน้ําท่ีทางเขาชุด
ระบายความรอนระหวาง 20-25 °C จากการทดสอบพบวาทอความรอนที่ใชสารทําความเย็น  R134a ท่ีมีปริมาตร
สารทําความเย็น R134a จํานวน 40%โดยปรมิาตรเมื่อวางทอความรอนที่มมุเอียง 0 องศาใหคาประสิทธิภาพทาง
ความรอนสูงสดุเทากับ 92.02% และทอความรอนที่ใชแอลกอฮอลท่ีมีปริมาตรแอลกอฮอลจํานวน 66% โดย
ปริมาตรเมื่อวางทอท่ีมุมเอียง 45 องศาใหคาประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดเทากับ 69.3% ในขณะทอความรอน
ท่ีใชน้ําจํานวน  66 % โดยปริมาตรเมื่อวางทอความรอนที่มุมเอียง 60 องศา ใหคาประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุด
ทากับ 66.6%  

คําสําคัญ: ทอความรอน 
 

Abstract 
          This research tested and compared thermal  efficiency of heat pipe with water, alcohol, R134a refrigerant. 
The heat pipes were fabricated from straight copper tube with diameter of 15 mm and length of  600 mm The 

experiments had been done at  various input power for heater (heat  source) of 30-70 W at tilt angle of 0-90°. 
Control temperature for the condensing section was controlled at 20-25 °C. Then result showed that when using 

R134a refrigerant as working fluid, at tilt angle of 0°and 40% charge, the heat pipe gave out the highest  

efficiency at 92.02%. When using alcohol as working fluid, at tilt angle of 45°and 66% charge, the heat pipe 
gave out the highest efficiency at 69.3%. And when using de-ionic water as working fluid, at tilt angle of  

60°and 63% charge, the heat  pipe gave out  the highest  thermal   efficiency  of  66.6%.  

Keywords: heat pipe 
 
 

การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของทอความรอนโดยการปรับเปลี่ยนสารทํางาน 
Thermal Efficiency Enhancement of Heat Pipe by Change Working fluids 

* อาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
**คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย 
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ความนํา 
                ทอความรอนเปนเครื่องแลกเปลี่ยนความ
รอนท่ีมีอัตราการถายเทความรอนไดอยางรวดเร็ว แม
ในภาวะที่มีผลตางของอุณหภมูิไมมากนัก สามารถ
นําไปประยุกตใชกับการแลกเปลี่ยนความรอนใน
ลักษณะตาง ๆ เชน การกําจัดความรอนออกจาก
ช้ินสวนอิเลคทรอนิกส การนําความรอนจากกาซทิ้ง
กลับมาใชใหม การหลอเย็นเครื่องยนต หรือระบบทํา
น้ําอุนพลังงานแสงอาทิตย เปนตน      
 กฤษณ ตรีทรงเกียรติ์ และคณะ (2531)  ได
สรางเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบใชทอความรอน 
โดยนําทอทองแดงบรรจุน้ําเปนของเหลวใชงานภายใน
ทอ ดานบนของแผงรับพลังงานแสงอาทิตยทําจาก
กระจกเอียงเปนมุม 14 องศากับแนวระดับ ชุดสะทอน
รังสีทําดวยแผนสังกะสีปดทับดวยแผนสะทอนรังสี
ขนาด 1.035 ตารางเมตร จากการทดสอบพบวาสามารถ
ทําน้ําอุนปริมาตร 30 ลิตร ใหมีอุณหภูมิสูงข้ึนถึง 68 
องศาเซลเซียส คาอุณหภูมิท่ีผิวของแผนรับรงัสมีีคา
เทากับ 103 องศาเซลเซียส ประสิทธิภาพรวมสูงสุดมีคา
เทากับรอยละ 28 
 Faghri (1996) ใชวิธีการวิเคราะหเชิงเลขและ
ทําการจําลองสาํหรับทอความรอนภายใตสภาวะคงที่ 
โดยเริ่มตนทดสอบทอความรอนที่สภาวะอุณหภูมิขา
เขาสูง ปานกลางและต่ําสําหรับพื้นที่หนาตัดของทอ
ความรอนแบบทรงกลมและแบบเหลี่ยม โดยใชทอ
ความรอนขนาดเล็ก (micro heat pipe) เทอรโมไซฟอน 
ทอความรอนแบบหมุน ทอความรอนแบบหมุนวน ทอ
ความรอนแบบคาปลารี  

 Dussadee et al. (2007) ใชทอความรอน
ควบคุมอุณหภูมิภายในไซโลเก็บขาวเปลือก   ขนาด 
1000 กิโลกรัม ทอความรอนที่ใชทําจากทอทองแดง
โดยใชครีบในการถายเทความรอนพื้นที่ของเครื่อง
แลกเปลี่ยนความรอนมีขนาดเทากับ 16 ตารางเมตร 

ควบคุมความชื้นในระบบที่ 12.8 %และควบคุม
อุณหภูมิภายในไซโลประมาณ 28 องศาเซลเซียส  
 Vlassov et al. (2006) ไดเปรียบเทียบสาร
ทํางานแอมโมเนียและอะซีโตน โดยน้ําหนัก เพื่อหา
สารทํางานที่เหมาะสมในการถายเทความรอนของทอ
ความรอนจากการแผรังสีความรอน โดยปรับคาความ
รอนในดานรับความรอนระหวาง 20-80  วัตต จาก
การศึกษาโดยใชระเบียบวิธีเชิงเลขรวมกับการใช
เครื่องมือทดสอบ พบวา อะซีโตนสามารถทําใหการแผ
รังสีความรอนของทอความรอนมากกวาแอมโมเนีย  
 Maezawa et al. (1996) ทําการวิจัยการถายเท
ความรอนแบบเทอรโมไซฟอนจากอากาศสูอากาศ โดย
ใชทอทองแดงแบบไรวิกกขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในทอเทากับ 2 มิลลิเมตรสําหรับการใชสารทํา
ความเย็นแบบ R 134b เปนสารตัวกลางในการถายเท
ความรอนและทอทองแดงขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในทอ 5.34  มิลลิเมตรสําหรับการใชน้ํา เปนสาร
ตัวกลางในการถายเทความรอน  ความยาวของทอ
เทากับ 48 เมตร จํานวนทอ 40 กลับ โดยที่ดานปลาย
ของทอเปนแบบปลายปด คาความรอนที่ใหกบัทอ
ทองแดงตั้งแต 0-1200 วัตต จากการทดลองพบวา การ
ใชสารทําความเย็นแบบ R 134b มีความสามารถในการ
ถายเทความรอนดีกวาการใชน้ําเปนสารตัวกลางคาการ
ถายเทความรอนที่ไดคอนขางคงที่ 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและเอกสาร
ท่ีเกี่ยวของกับทอความรอน พบวาทอความรอนนั้นมี
การศึกษามานานแลวโดยทอความรอนมรีูปแบบและ
การทํางานรวมทั้งอุปกรณคลายกัน แตแตกตางกันใน
เรื่องของสารทํางานที่ใชภายในทอความรอนโดยมีสาร
ทํางานทั้งท่ีเปนกาซและของเหลว จึงเปนที่มาในการทํา
วิจัยเรื่องนี ้
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อุปกรณและวิธีการทดลอง 
        ชุดทดลองไดแบงออกเปน 5 สวนหลัก คือ สวน
ชุดทดสอบทอความรอน ชุดเก็บขอมูล ชุดทําน้ําเย็น ชุด
ควบคุมกําลังไฟฟาท่ีปอนใหกับขดลวดความรอน และ
ชุดควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็น  
        การทดลองใชชุดทดสอบโดยมีหลักการคือ ใน
สวนของการใหความรอนแกทอความรอนโดยเครื่อง
กําเนิดความรอน (heater) ขนาด 300 W สามารถ เลือก
ปรับคาความรอนระหวาง 30-70 W สวนดานควบแนน
ทําการหลอเย็นโดยใชน้ํา ควบคุมคาอุณหภูมิท่ีทางเขา
ระบบไมเกิน 25 °C สามารถปรับอัตราการไหลของน้ํา
ได  ซึ่งการวัดคาอุณหภูมิในระบบทั้งหมดจะทําการ
บันทึกโดยใชเครื่องบันทึกขอมูลจากนั้นสงขอมูล
ใหกับคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลการทดลอง สําหรับ
สารทํางานของทอความรอนใช น้ํา แอลกอฮอล และ
สารทําความเย็น R134a 
         จากภาพ 1 ประกอบดวยชุดทดลองและอุปกรณ
ตาง ๆ ดังนี้ 
      1.  ชุดระบบน้ําเย็น  
      2.  ชุดปรับกําลังไฟฟาท่ีปอนเขาขดลวดความรอน  
      3.  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ  
      4.  ชุดปรับอัตราการไหลของน้ําเย็น  
      5.  ชุดทดสอบทอความรอน  
      6.  เครื่องเก็บขอมูล  
      7.  คอมพิวเตอร 
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ภาพ 1 ไดอะแกรมของอุปกรณการทดลอง 
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ภาพ 2 ขนาดของทอความรอน 
 

        
 
ภาพ 3 ภาพถายอุปกรณในการทดสอบ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การทดสอบมีข้ันตอนดังนี ้
 1. ใสสารทํางานลงในทอความรอนตาม
อัตราสวน จากนั้นทําสุญญากาศภายในทอเพื่อไมให
ขัดขวางกระบวนการควบแนนของไอของสารทํางาน 
 2. เปดชุดทําน้ําเย็น โดยปรับตั้งอุณหภูมิไวท่ี 
20 C 
 3.  เปดปมน้ําและปรับอัตราการไหลของน้ําท่ี  
1.05150 x 10 -6 ลูกบาศกเมตร/วินาที 
 4. เปดเครื่องเก็บขอมูล  
 5. เมื่อชุดทําน้ําเย็นไดอุณหภูมนิ้ําท่ี 20 C แลว 
จึงเปดชุดควบคุมกําลังไฟฟาของขดลวดความรอน ท่ี 
50 วัตต 
 6.  ตรวจสอบมมุท่ีใหคาประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดโดยปรับมุมของชุดทดสอบทอความรอนเปน
0,15,30,45,60,90 องศา ตามลําดับ 
 7.  เมื่อกราฟอณุหภูมิท่ีแสดงอุณหภูมิของน้ํา
เขาและออกในระบบเริ่มคงที่จึงสามารถเก็บขอมูลไป
คํานวณหาประสิทธิภาพได 
 8.  เมื่อทราบมุมท่ีใหประสิทธิภาพมากที่สุด
แลวใหใชคามุมนั้นแลวปรับเปลี่ยนกําลังไฟฟาของขด
ลวดความรอนเปน 30,40,50,60 และ 70 วัตต ตามลําดับ 
 9. ทําตามขอ 1-7 โดยการเปลี่ยนปริมาตรสาร
ทํางานภายในทอความรอน เกบ็ขอมูลท่ีไดพรอม
คํานวณหาประสิทธิภาพ 
               ในสวนของการเก็บบันทึกคาผลการวัด
อุณหภูมิท่ีจุดวดัตาง ๆ นั้นจะใชเครื่องเก็บขอมูลในการ
วัดและแปรผลเปนกราฟแนวโนมของอุณหภมูิ  
สําหรับจุดท่ีทําการติดตั้งเทอรโมคัปเปลสําหรับวัดคา
อุณหภูมิจะติดตั้งบริเวณผิวของทอความรอนที่
ระยะหาง ทุก ๆ 20 เซนติเมตร เพื่อนําขอมูลของ
อุณหภูมิทุกจุดมาเปรียบเทียบกัน 
 
 

ตัวแปรที่ใชในการเก็บขอมูล 
 จัดตัวแปรที่จะทําการวิจัยออกเปน 2 กลุมคือ  
 1.กลุมตัวแปรอสิระ ไดแก 
    -กําลังไฟฟาท่ีปอนใหขดลวดความรอน 
   - มุมของทอความรอน 
   - ปริมาตรสารทํางาน 
   - ปริมาตรอนุภาคนาโน 
  2.กลุมตัวแปรตาม 
   - อุณหภูมิท่ีจุดตางๆของทอความรอน 
   - ประสิทธิภาพของทอความรอน 
 

ผลการวิจัย 
          การเปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพทาง
ความรอน มุม เอียงของทอความรอน โดยใชน้ําบริสุทธิ์
เปนสารทํางาน  โดยใหความรอนเทากับ 5.25 kW/m2 
อัตราการไหลเชิงปริมาตรของน้ําเย็น 1.05  m3/s   
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ภาพ 4 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพทางความรอนกับ
มุมเอียงโดยใชน้ําเปนสารทํางาน 
 

  จากภาพ 4 แสดงถึงประสิทธิภาพทางความรอน
ของทอความรอนเมื่อปรับเปลี่ยนมุมเอียงของทอความ
รอน จากกราฟพบวาเมื่อเพิ่มมุมเอียงของทอความรอน
จาก 0o จนถึงมุม 60o ประสิทธิภาพเชิงความรอนของ
ทอความรอนคอย ๆ เพิ่มข้ึน และที่มุมเอียง 60o นี้ให

% 
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ประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอนสูงสุด
เทากับ 66.6% แตหลังจากเพิ่มมุมเอียงเกิน 60 o ไปแลว
คาประสิทธิภาพทางความรอนลดลง เนื่องจากการวาง
ทอในแนวดิ่งทําใหเกิดเปนชั้นฟลมของของไหลที่ผนัง
ทอ ซึ่งไปเพิ่มความตานทานการถายเทความรอน และ
อุณหภูมิ ของทอความรอน สวนการวางในแนวระดับ
นั้น  สารทํางานนั้นกลับไปยังสวนของการระเหยได
ดวยแรงคาปรารี่ และยังไมเกิดช้ันของของไหลที่ผนัง
จึงทําใหการถายเทความรอนจากขดลวดความรอนใน
ดานรับความรอนทําไดอยางรวดเรว็ แตเนื่องจากทอ
ความรอนเปนแบบไมมีวิกคจึงจําเปนตองเอียงทอความ
รอนเพื่อใหสารทํางานที่ควบแนนกลับมายังสวนทํา
ระเหยไดโดยแรงโนมถวงของโลก การเพิ่มมมุเอียงนั้น
ทําใหประสิทธิภาพทอความรอนตามแนวแกนเพิ่มข้ึน 
จนกระทั่งถึงมมุเอียงท่ีจุดๆหนึ่งคาประสิทธิภาพเริ่ม
คงที่หรือมีแนวโนมลดลงแมจะเพิ่มมุมเอียงอกีก็ตาม  

Heat Flux (kW/m2)
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ภาพ 5 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพทางความรอนกับ
คาความรอนโดยใชน้ําเปนสารทํางาน 
 

  จากภาพ 5 แสดงการเพิ่มคาความรอนใหกับทอ
ความรอนตั้งแต 3.23-7.27 kW/m2 คาประสิทธิภาพทาง
ความรอนเพิ่มข้ึนตามคาความรอนที่ปอนใหแกทอ
ความรอน เนื่องจากเมื่อเพิ่มคาความรอนใหกบัทอ
ความรอนทําใหเกิดความรอนสะสมแกทอความรอน

สงผลใหอุณหภูมิดานถายเทความรอนสงูข้ึน 
ประสิทธิภาพทางความรอนจึงเพิ่มข้ึน  และในการ
ปรับเปลี่ยนปริมาตรสารทํางานภายในทอ  ตั้งแต 50 % 
จนถึง 75% เพื่อหาปริมาตรที่ทําใหประสิทธิภาพทาง
ความรอนของทอความรอนสงูสุด พบวาสารทํางาน 
66% โดยปริมาตร ทําใหประสิทธิภาพทางความรอน
ของทอสูงสุดเทากับ 66.6 % และเมื่อเพิ่มปริมาตรสาร
ทํางานขึ้นอีกประสิทธิภาพทางความรอนของทอความ
รอนจะลดลง เนื่องจากพื้นที่วางของทอความรอนที่ใช
ในการควบแนนของสารทํางานนอยลง  ดังนัน้เมื่อสาร
ทํางานระเหยเปนไอ  ความดันภายในทอความรอนจะ
เพิ่มข้ึนจนกระทั่งสารทํางานไมสามารถเดือดเพิ่มไดอีก 
จึงทําใหประสิทธิภาพลดลง  
 การเปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ทาง ความรอน มุม เอียงของทอความรอน โดยใช
แอลกอฮอลเปนสารทํางาน  โดยใหความรอนเทากับ 
5.25 kW/m2 อัตราการไหลของน้ําเย็น 1.05  m3/s  
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ภาพ 6  กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความรอน
กับมุมเอียงโดยใชแอลกอฮอลเปนสารทํางาน 
 
          จากภาพ 6 แสดงถึงประสิทธิภาพทางความรอน
ของทอความรอนเมื่อปรับเปลี่ยนมุมเอียงของทอความ
รอน จากกราฟพบวา เมื่อเพิ่มมุมเอียงของทอความรอน

% 

% 
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จาก 0o จนถึงมุม 45 o ประสิทธิภาพทางความรอนของ
ทอความรอนจะคอย ๆ เพิ่มข้ึน และที่มุมเอียง 45o ให
ประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอนสูงสุด
เทากับ 69.3% แตหลังจากมุมเอียง 45 o ไปแลวคา
ประสิทธิภาพทางความรอนจะลดลงซึ่งมีลักษณะของ
การเปลี่ยนแปลงของกราฟประสิทธิภาพและอุณหภูมิ
เชนเดียวกันกับการใชน้ําเปนสารทํางาน 

Heat Flux (kW/m2)
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ภาพ 7 กราฟเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความรอน 
กับคาความรอนโดยใชแอลกอฮอลเปนสารทํางาน 
 
         จากภาพ 7 แสดงการเพิม่คาความรอนใหกับทอ
ความรอนตั้งแต 3.23-7.27 kW/m2 คาประสิทธิภาพทาง
ความรอนเพิ่มข้ึนตามคาความรอนที่ปอนใหแกทอ
ความรอนซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกันกับรูปที่ 6 
สําหรับการปรับเปลี่ยนปริมาตรสารทํางานตั้งแต 50 % 
จนถึง 75% เพื่อหาปริมาตร ท่ีทําใหประสิทธิภาพทาง
ความรอนของทอความรอนสงูสุด พบวาท่ีปริมาตรสาร
ทํางาน 66% โดยปริมาตรทอทําใหประสิทธิภาพทาง
ความรอนของทอสูงสุดมีคาเทากับ 69.3% เมื่อเพิ่ม
ปริมาตรสารทํางานขึ้นอีก ประสิทธิภาพทางความรอน
ของทอความรอนจะลดลง ซึ่งเปนไปในรูปแบบ
เชนเดียวกันกับการใชน้ําเปนสารทํางาน 
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ภาพ 8 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพทางความรอนกับ
มุมเอียงโดยใชสารทําความเย็น R 134a เปนสารทํางาน 
 
 จากภาพ 8 แสดงถึงประสิทธิภาพทางความ
รอนของทอความรอนเมื่อปรบัเปลี่ยนมุมเอียงของทอ
ความรอน พบวาเมื่อมุมเอียงของทอความรอนมีคา
เทากับ 0o ประสิทธิภาพทางความรอนของทอความ
รอนจะมีคาสูงสุดเทากับ 92.02% และเมื่อปรับมุมเอียง
เพิ่มข้ึน คาประสิทธิภาพทางความรอนลดลงซึ่งมี
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของกราฟประสทิธิภาพ
ทางความรอนเชนเดียวกันกับการใชน้ําและ
แอลกอฮอลเปนสารทํางาน 

Heat Flux (kW/m2)
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ภาพ 9 การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพทางความรอนกับ
คาความรอนโดยใชสารทําความเย็น  R 134a เปนสาร
ทํางาน 
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  จากภาพ 9 แสดงการเพิ่มคาความรอนใหกับ
ทอความรอนตัง้แต 3.23-7.27 kW/m2 คาประสิทธิภาพ
ทางความรอนจะเพิ่มข้ึนตามคาความรอนที่ปอนใหแก
ทอความรอนซึง่เปนไปในแนวทางเดียวกันกบั
ภาพประกอบ 5 สําหรับการปรับเปลี่ยนปริมาตรสาร
ทํางานตั้งแต 30% จนถึง 50% เพื่อหาปริมาตร ท่ีทําให
ประสิทธิภาพทางความรอนของทอความรอนสูงสุด 
พบวาท่ีปริมาตรสารทํางาน 40% โดยปริมาตรทอทําให
ประสิทธิภาพทางความรอนของทอสูงสุดมีคาเทากับ 
92.02% เมื่อเพิ่มปริมาตรสารทํางานขึ้น ประสิทธิภาพ
ทางความรอนของทอความรอนจะลดลง ซึ่งเปนไปใน
รูปแบบเชนเดียวกันกับการใชน้ําและแอลกอฮอลเปน
สารทํางาน 
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ภาพ 10 การเปรียบเทียบผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ทางความรอน มุม และปริมาตร โดยใช  สารทําความ
เย็น R 134a เปนสารทํางาน 
 
 จากภาพ 10 แสดงการเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพทางความรอน มุม และปริมาตร 
โดยใชสารทําความเย็น R134a เปนสารทํางาน พบวาท่ี
ปริมาตรสารทํางาน 40% โดยปริมาตรทอ มุมเอียงของ
ทอความรอนมคีาเทากับ 0o   ทําใหประสิทธิภาพทาง
ความรอนของทอความรอนสงูสุดมีคาเทากับ 92.02% 
 

สรุปผลการทดสอบ 
        ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพทาง
ความรอนของทอความรอน โดยใชน้ําเปนสารทํางาน
เมื่อเติมสารทํางาน 66 %  ของปริมาตรทอและวางทอ

เปนมุมเอียง  60° ใหคาประสิทธิภาพทางความรอน
สูงสุดเทากับ 66.6 %  สําหรับทอความรอนที่ใช
แอลกอฮอลเปนสารทํางานเมื่อเติมสารทํางาน 66% 

โดยปริมาตรทอและวางทอเปน  มุมเอียง 45° ใหคา
ประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดเทากับ 69.31 % และ
ทอความรอนที่ใชสารทําความเย็น R134a เปนสาร
ทํางานเมื่อเติมสารทํางาน 40% โดยปริมาตรทอและวาง
ทอเปนมุมเอียง 0 องศาใหคาประสิทธิภาพทางความ
รอนสูงสุดเทากบั 92.02%  
 คาประสิทธิภาพทางความรอนเปลี่ยนแปลง
ไปตามจุดเดือดของสารทํางาน กลาวคือสารทํางานที่มี
จุดเดือดต่ําจะใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงกวา
สารทํางานที่มีคาจุดเดือดสูงกวา ในที่นี้สารทําความเย็น 
R 134a มีคาจุดเดือดต่ําท่ีสุดรองมาคือแอลกอฮอล และ
น้ํามีคาจุดเดือดสูงท่ีสุด 

 การเติมปริมาตรสารทํางานในทอความรอน
พบวาเมื่อเพิ่มปริมาตรสารทํางานขึ้นจากจุดท่ีให
ประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดแลว เมื่อเพิม่ปริมาณ
สาทํางานเขาไปอีกประสิทธิภาพทางความรอนของทอ
ความรอนจะลดลง เนื่องจากพื้นที่วางของทอความรอน
ท่ีใชในการควบแนนของสารทํางานนอยลง  ดังนั้นเมื่อ
สารทํางานระเหยเปนไอ  ความดันภายในทอความรอน
จะเพิ่มข้ึนจนกระทั่งสารทํางานไมสามารถเดือดเพิ่มได
อีก จึงทําใหประสิทธิภาพลดลง  

 คาประสิทธิภาพทางความรอนลดลง เมื่อมุม
เอียงในการวางทอมากขึ้นจากจุดท่ีใหคาประสิทธิภาพ
เชิงความรอนสงูสุด เนื่องจากการวางทอในแนวดิ่งจะ
ทําใหเกิดเปนช้ันฟลมของของไหลที่ผนังทอ ซึ่งไปเพิ่ม
ความตานทานการถายเทความรอน และอุณหภูมิ ของ
ทอความรอน สวนการวางในแนวระดับนั้น สารทํางาน

% 
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นั้นกลับไปยังสวนของการระเหยไดดวยแรงคาปรารี่ 
และยังไมเกิดช้ันของของไหลที่ผนังจึงทําใหการถายเท
ความรอนจากขดลวดความรอนในดานรับความรอนทํา
ไดอยางรวดเรว็ แตเนื่องจากทอความรอนเปนแบบไมมี
วิกคจึงจําเปนตองเอยีงทอความรอนเพือ่ใหสารทํางาน
ท่ีควบแนนกลับมายังสวนทําระเหยไดโดยแรงโนมถวง
ของโลก การเพิ่มมุมเอียงนั้นทาํใหประสิทธิภาพทอ
ความรอนตามแนวแกนเพิ่มข้ึน จนกระทั่งถึงมุมเอียงท่ี

จุดๆหนึ่งคาประสิทธิภาพเริ่มคงที่หรือมีแนวโนมลดลง
แมจะเพิ่มมุมเอียงอีกก็ตาม  
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บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคการวิจัยนี้เพือ่ (1) สรางรูปแบบการวางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2) ทดลองรูปแบบการวางแผนกลยทุธดานความปลอดภยัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร ไดแก 
ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูเกี่ยวของในการจัดทําแผนกลยุทธของสถานศึกษา ซึ่งเปนโรงเรยีนในเครือขายโรงเรียน
ปลอดภัยของศนูยวิจัยเพือ่สรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี ปการศึกษา 2551 จํานวน 28 โรงเรยีน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสัมภาษณ แบบ
วิเคราะหเอกสาร และแบบสอบถามความเหมาะสมและความเปนไปไดตอการนําไปปฏิบัติ การวิเคราะหขอมูลท่ี
ได ใชการแจกแจงความถี่และคารอยละ การตรวจสอบความตรงเชิงสอดคลองของรูปแบบใชกระบวนการอิง
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 คน การทดลองใชรูปแบบดําเนินการในสถานศึกษาที่อยูในเครือขายโรงเรยีนปลอดภยัของ
ศูนยวิจัยฯ จํานวน 2 โรงเรียน 
 ผลการวจิัย พบวา 

 1.  รูปแบบการวางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย องคประกอบ 
หลัก 5 ดาน และมี 15 ตัวแปร (1)  องคประกอบดานกระบวนการเตรียมการวางแผนมี 3 ตัวแปร (2)  องคประกอบดาน
กระบวนการวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา มี 2 ตัวแปร (3)  องคประกอบดานกระบวนการกําหนดกล

ยุทธและทิศทางของการพัฒนา มี 3 ตัวแปร (4)  องคประกอบดานกระบวนการจัดและทบทวนกลไกการดําเนินงาน มี 
4 ตัวแปร (5)  องคประกอบดานกระบวนการติดตามและประเมินผล มี 3 ตัวแปร 

2.  รูปแบบการวางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อไปทดลองใชใน
สถานการณจรงิพบวา โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามรูปแบบที่กําหนดอยางเปนรูปธรรม ผูเกีย่วของมีความพึงพอใจ 

คําสําคัญ: การวางแผนกลยุทธ, ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to develop the strategic planning model of school safety in 
basic education institutions. (2) to experiment the strategic planning model of school safety in basic 
education institutions. The subject of the study were 28 administrators or participate of safe school 
networks in safe routes to school program of Rama’ hospital in the academic year 2008. The instrument 
used for collecting data was interview form analysis of the data detained was accomplished by mean and 

รูปแบบการวางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
The Strategic Planning Model of School Safety  

in Basic Education Institutions 

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร.สุวัฒน  เงินฉ่ํา 
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percentage. The study on appropriateness and feasibly of the model was achieved through 6 experts 
determination in the connoisseur technique. The model was experimented in 2 selected schools which net 
the selection criteria.  

The research results were as follows: 
1.  A strategic planning model of school safety includes 5 factors with 15 components: (1)  Pre  

process includes 3 components. (2) Safety: situation analysis process includes 2 components. (3)  
Development direction & strategy formulate process includes 3 components. (4)  Safety implementation 
process includes 4 components. (5)  Monitoring and evaluation process includes 3 components. 

2.  The assessment of the strategic planning model experiment in schools revealed that the model 
was effective an applicable for schools utilization. 
Keywords: strategic planning, school safety 
 
ความนํา 

แผนยุทธศาสตร (strategic plan) เปน
เครื่องมือการบริหารการศึกษาที่มีระบบ มีทิศทาง มี
ระเบียบแบบแผน ชวยทําใหเกิดการตัดสินใจและมี
การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เปนแผนงานหลักที่
แสดงถึงภาระงาน แนวโนมของความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ของตนเอง ซึ่งอาจมีช่ือเรยีกอืน่ ๆ เชน แผนกลยุทธ 
(strategic plan) ธรรมนูญสถานศึกษา (school 
charter) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (school 
improvement plan) คูมือคุณภาพ (quality plan) ซึ่ง
เกิดจากกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบใน
การวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมไดแก การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาส 
(opportunities) และอุปสรรค (threats)  
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในเพื่อหาจุดแข็ง 
(strengths) และจุดออน (weakness) มีกระบวนการ 
 
กําหนดกลยุทธและทิศทางการพัฒนา ไดแก การ
กําหนดวิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) 

เปาหมาย (goals) และกําหนดภารกิจ (assigned 
mission) 

ในการบริหารการศึกษานอกเหนือจากงาน
วิชาการที่เปนหลักแลว ความปลอดภยัของนักเรียนก็
เปนสิ่งสําคัญ  เนื่องจากความปลอดภัยเปนปจจัย
สําคัญที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนรูของ
นักเรียน การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะ
ประสบผลสําเร็จหรือไมเพียงใดขึ้นอยูกับความสุข
ในการเรียนรู และการมีชีวิตท่ีไดรับการปกปอง
คุมครองใหมีความปลอดภัยในสถานศึกษา 

จากการศึกษาการตายของเด็กไทยจาก
อุบัติเหตุและความรุนแรงตั้งแตป พ.ศ.2542-2540 
ของศูนยวิจัยเพือ่สรางเสริมความปลอดภัยและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พบวามีเด็กอายุ 1-14  ป ตายจากอุบัติเหตุและความ
รุนแรงจํานวนทั้งสิ้น 23,457 ราย ซึ่งคิดเฉลี่ยปละ 
3.351 ราย นอกจากนี้ สมบัติ  ตาปญญา (2549) ได
สํารวจปญหาการรังแกกันของนักเรียนเพื่อประเมิน
สถานการณความรุนแรงระหวางนักเรียนดวยกัน ผล
พบวาการรังแกกันของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตนมีอยูในระดับสูง
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ท่ัวภูมิภาค และจากสภาพปจจุบันและสถานการณ
ปญหาเด็กในสังคมไทยที่นับวันจะวิกฤติและทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ไมวาจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การมัว่สุมเลนการ
พนันและเกมคอมพิวเตอร การทะเลาะวิวาท การใช
ความรุนแรง การเสพและดื่มของมึนเมา ไดลกุลาม
ทําใหเกิดเหตุการณท่ีไมคาดคิดข้ึนในสถานศึกษา  

ผูวิจัยจงึมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบ
การวางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยใน
สถานศึกษาขึ้นพื้นฐานใหสอดรับกับสภาพปจจุบัน
ปญหาเด็กในสังคมไทย อีกทั้งเพื่อใหสถานศึกษาได

มีแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบันและ
ปญหาของสถานศึกษาเหมาะสมกับบริบทและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อสรางรูปแบบการวางแผนกลยุทธดานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2.  เพื่อทดลองใชรูปแบบการวางแผนกลยุทธดาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
       วิธีการดําเนนิการวิจยัมีการดําเนินการ 5 ขั้นตอน ดังภาพ 1 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 วิธีการดําเนินการวิจยั 

1.ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
รูปแบบ การวางแผนกลยุทธ Balance 
Scorecard ภารกิจการบริหารสถานศึกษา
ดานความปลอดภัย ความปลอดภัย วิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ และสภาพแวดลอม
โดยทั่วไปดานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
2. กําหนดกรอบแนวคิด 

1. วิเคราะหเอกสารตาง ๆ และ
ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ  
Balance Scorecard ความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา ภารกิจ
การบริหารสถานศึกษาดานความ
ปลอดภัย วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศและ
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปดาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 

1. หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี
และสาระที่
เกี่ยวของ 

2. กรอบแนวคิด
การวิจัย 

2.ขั้นการศึกษาสภาพการวางแผนกลยุทธ
ดานความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2.1 ศึกษาสภาพปจจุบันในการวางแผน   
กลยุทธในสถานศึกษา 
2.2 ศึกษาสภาพปจจุบันในการวางแผน   
กลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

1. สัมภาษณผูบริหาร/ผูเกี่ยวของของ
เครือขายโรงเรียนปลอดภัย 8 คน 
2.วิเคราะหเอกสารการวางแผนกลยุทธ

ของสถานศึกษาจํานวน 8 แหง 

3. สอบถามผูบริหาร/ผูเกี่ยวของ ของ

เครือขายโรงเรียนปลอดภัย โดยใช

แบบสอบถาม 20 โรงเรียน 

สภาพปจจุบัน
และปญหาการ
วางแผนกลยุทธ
ดานความ
ปลอดภัยและ
ขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับการ
สรางรูปแบบ 
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ภาพ 1 (ตอ) 

3.ขั้นการออกแบบรูปแบบการวางแผน 
กลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
3.1 ระบุหลักการและสวนประกอบของ
รูปแบบ 
3.2 รางรูปแบบ 
3.3 นําเสนอรางรูปแบบ 
 

1. นําขอมูลพ้ืนฐานจาก
ผลการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 และ 2 
มากําหนดเปนสวนประกอบของ
รูปแบบ 
2. รางและออกแบบรูปแบบโดย

การจัดองคประกอบและเขียน

คําอธิบายพรอมแผนภาพ 

แผนภูมิ 

3. นําเสนอรางรูปแบบ 

รางรูปแบบการ
วางแผนกลยุทธ
ดานความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

4.ขั้นการประเมินความเหมาะสมในการ
นําไปปฏิบัติของรูปแบบการวางแผน     
กลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

 

ขั้นตอนการวิจัยและกิจกรรมยอย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผลลัพธ 

1. สอบถามความคิดเห็นผูบริหาร
เครือขายโรงเรียนปลอดภัย 20 
โรงเรียน 
2. สอบถามความคิดเห็นผูบริหาร
ใกลเคียงโรงเรียนเครือขาย ฯ 20 
โรงเรียน 
3. ทดลองใชรูปแบบ  2 โรงเรียน 

ขอมูลความ
คิดเห็นของ
ผูบริหาร
สถานศึกษาและ
ผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับความ
เหมาะสมใน
การนําไปปฏิบัติ 
รวมทั้ง
ขอเสนอแนะใน
การปรับปรุง
รูปแบบ 

5.ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบใน
การวางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.1 ปรับปรุงรูปแบบ 
  5.2 นําเสนอรูปแบบ 
  5.3 เขียนรายงานการวิจัย 
 

1. นําขอเสนอแนะมาทําการ
ปรับปรุงรูปแบบ 
2.นําเสนอรูปแบบที่แกไข
ปรับปรุงแลว 
3. เขียนรายงานการวิจัย 
 

รูปแบบการ
วางแผนกลยุทธ
ดานความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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การวิจัยครัง้นี้แบงข้ันตอนการวิจัยออกเปน 
5 ข้ันตอน คือ ข้ันการกําหนดกรอบแนวคิดใน 
การวิจัย ข้ันการศึกษาสภาพปจจุบันการวางแผน    
กลยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้ันการออกแบบรูปแบบการวางแผนกลยุทธดาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ข้ันการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการวางแผนกลยุทธดานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา และขั้นการปรับปรุงและ
นําเสนอรูปแบบในการวางแผนกลยุทธดานความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

การอภิปรายผล 
รูปแบบการวางแผนกลยทุธดานความ 

ปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองคประกอบของ
รูปแบบการวางแผนกลยทุธดานความปลอดภยั ได
องคประกอบทีส่ําคัญ 5 ดาน คือ 

1. องคประกอบที่ 1 ดานกระบวนการ
เตรียมการวางแผนมี 3 ตัวแปร ประกอบดวย การ
เตรียมคน การเตรียมขอมูล และการเตรียมปจจัยดาน
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
 การเตรียมคนในการวางแผนกลยุทธ ไดแก 
การจัดทีมงานวางแผน ซึ่งประกอบดวยผูแทนครู 
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน ผูแทนผูทรงคุณวุฒิท่ี
เกี่ยวของ 
 การเตรียมขอมลูสารสนเทศในการวางแผน
กลยุทธ ไดแกการจัดเตรียมขอมูลตาง ๆ ซึ่ง  
ประกอบดวย ขอมูลความรูในเรื่องการวางแผนกล
ยุทธ ความปลอดภัยในสถานศึกษา และขอมูลภายใน
สถานศึกษา ซึ่งไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 
รายงานอุบัติเหตุและความรุนแรง รายงานการสํารวจ
ความเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง รายงานความประพฤติของ
นักเรียน การสํารวจความคิดเหน็ของครู นักเรยีน 
ผูปกครองเกี่ยวกบัความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 การเตรียมปจจยัทางดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ไดแก การจัดเตรียมเกี่ยวกับวัสด ุ
ครุภัณฑ สถานที่ และเอกสารสนับสนุนการวางแผน
กลยุทธ 
 การศึกษาขอมูลสารสนเทศเปนการ
ตรวจสอบขอมูลสารสนเทศตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
โดยทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน แตงตั้ง
คณะทํางานที่มีความรู เก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูล 
 การใหความสําคัญกับโครงสรางของ
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทําใหเกิดการ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนจะสงผล
ตอความสําเร็จของการดําเนินงาน อุทิศ ขาวเธียร 
(2549) กลาววา การกําหนดบุคลากรหลักโดยเฉพาะ
อยางยิ่งผูบริหารระดับตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายตอง
ทําความเขาใจใหการยอมรับใหความสําคัญและให
ความรวมมือในการวางแผน ระบุทีมงานวางแผน
เปนสวนที่มีความสําคัญมีผลตอความสําเร็จในการ
วางแผน จิตราภรณ ใยศิลป (2550)  กลาววา การ
เตรียมความพรอมดานขอมูล ควรกําหนดขอมูล
สารสนเทศที่สําคัญและแตงตั้งคณะอนุกรรมการใน
การรวบรวมขอมูลนั้น ๆ รวมท้ังใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธแก
คณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธรูปแบบตาง ๆ เชน 
ประชุม อบรม สัมมนา หรือเชญิวิทยากรมาให
ความรู รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเปนขอมูลสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปน
อยางด ี

2. องคประกอบดานกระบวนการ 
วิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
มี 2 ตัวแปร ประกอบดวย การกําหนดพันธกิจสมมุติ
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และการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) 
 การกําหนดพันธกิจสมมุติ ควรพิจารณาโดย
คํานึงถึงความปลอดภยัตามที่กฎหมายกําหนด 
ภารกิจหลักดานความปลอดภยัท่ีภาครัฐมุงหมาย 
และที่สาธารณะและองคกรภาคเอกชนมุงหมาย 
 ความปลอดภัยตามกฎหมาย พิจารณาจาก 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษา 
พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติ
การคุมครองสทิธิเด็ก พ.ศ.2546 ความปลอดภัยท่ี
ภาครัฐมุงหมาย พิจารณาจาก นโยบายความปลอดภัย
ในสถานศึกษา แนวทางการจัดระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน และแนวทางการจัดโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยท่ีสาธารณะและ
องคกรภาคเอกชนมุงหมาย พิจารณาจากแนวการจัด
โรงเรียนคุมครองเด็กของมูลนธิิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก 
แนวการจัดโรงเรียนปลอดภัยของศูนยวิจัย ฯ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 การวิเคราะห (SWOT) ตามกรอบพันธกิจ
สมมุติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบจุดออน จุดแข็งของ
สภาวะแวดลอมภายในและสภาวะแวดลอมภายนอก
สถานศึกษา 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน
สถานศึกษา พิจารณาจากโครงสรางของสถานศึกษา 
การบริหารจัดการ การบริการ กลยุทธและบุคลากร
ของสถานศึกษา ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในดาน
โครงสรางของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับความปลอดภยั 
ไดแกการวิเคราะหเพื่อทบทวนและตรวจสอบ
เกี่ยวกับ  (1) การแบงสวนงาน (2) การกําหนดอํานาจ
หนาท่ี (3) การกําหนดสายการบังคับบัญชา (4) การ
กําหนดกฎระเบียบ 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในดาน
การบริหารจัดการ ไดแก การวิเคราะหเพื่อทบทวน

และตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) การกําหนดพันธะสัญญา
เรื่องความปลอดภัย (2) การกําหนดนโยบายดาน
ความปลอดภัย (3) การกําหนดทรัพยากร ไดแก วัสดุ 
อุปกรณ งบประมาณ (4) การแตงตั้งกลุมหรอืคณะ
บุคคลที่รับผิดชอบ (5) การขอความรวมมือ
สนับสนุนชวยเหลือ (6) การประเมินความเสี่ยงการ
เกิดอุบัติเหตุ/ความรุนแรง (7) รายงาน/จัดทําคูมือ  
(8) สถิติและสารสนเทศ (9) ระบบและสื่อเกี่ยวกับ
ประชาสัมพันธ (10) หลักสูตรดานความปลอดภัย
และกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลอดภัย 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในดาน
การบริการ ไดแก การวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) รายงานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริการ (2) การบริการเครื่องอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน (3) การฝกซอมทักษะ
เพื่อความปลอดภัย (4) ระบบและการจัดงานปฐม
พยาบาล/การดูแลสุขภาพ (5) ความปลอดภัยในการ
เดินทาง (6) การปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(7) การจัดสิ่งแวดลอมทางสังคม 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในดาน  
กลยุทธ ไดแกการวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ  (1) แผนงาน/โครงการ 
(แผนพัฒนาระบบความปลอดภัยของนักเรียน แผน
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุ/อุบัติภัยของนักเรยีน แผน
สงเสริมสุขภาพนักเรียน) (2) แผนฉุกเฉิน (3) แนว
ทางการแสวงหาแหลงขอความชวยเหลือ 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในดาน
บุคลากร ไดแกการวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากร (2) ทักษะความสามารถของบุคลากร  
(3) เจตคติตอความปลอดภัยของบุคลากร  
(4) คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร 
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 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก
สถานศึกษา พิจารณาจาก สภาพสังคม เทคโนโลยี 
การศึกษา เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย ซึ่งมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานดานความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกดาน
สภาพสังคม ไดแก การวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) ปญหาสังคม (2) ทัศนคติและ
ความเชื่อ (3) สุขภาพอนามัยในชุมชน (4) ระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชน ไดแก ไฟฟา น้ําประปา (5) 
การคมนาคม (6) สภาพภูมิศาสตร (7) พฤติกรรมการ
บริโภค/อุปโภค (8) การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
(9) ระดับการศึกษา (10) สื่อโฆษณา (11) ภัย
ธรรมชาติ/ภัยพิบัติ (12) หนวยงานที่ใหความ
ชวยเหลือ 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก ดาน
เทคโนโลยี ไดแกการวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) การระบบสารสนเทศ (2) การ
บริโภคทางอิเลก็ทรอนิกส (3) การจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (4) การผลิต
คิดคนเทคโนโลยีตาง ๆ 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกดาน
การศึกษา ไดแก การวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) แผนการศึกษาชาติ (2) 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา (3) ภูมิปญญาทองถิ่น 
(4) สภาพปจจบัุนและแนวโนมการศึกษาในอนาคต 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การวิเคราะหเพื่อทบทวนและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ  (1) รายไดของประชาชนใน
ชุมชน (2) ฐานะความเปนอยูของครอบครัว (3) 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน (4) การ
สนับสนุนของรัฐดานงบประมาณ 
 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมดานการเมือง 
และกฎหมาย ไดแก การวิเคราะหเพื่อทบทวนและ

ตรวจสอบเกี่ยวกับ (1) แนวนโยบายและเสถียรภาพ
ของรัฐบาล (2) ความขัดแยงและความรุนแรงทาง
การเมือง (3) พฤติกรรมของนกัการเมืองทองถิ่น (4) 
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก (5) พระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ (6) อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของ
องคการสหประชาชาติ 
 พันธกิจสมมุติ หมายถึง กรอบภารกิจที่คาด
วาสถานศึกษาจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 
และความคาดหวังของสงัคมเพื่อใชเปนเงื่อนไขและ
เปนกรอบเบื้องตนในการวิเคราะห SWOT พันธกิจ
สมมุติจึงมีความจําเปนและสําคัญมากตอการ
วางแผนกลยุทธ เพื่อท่ีสถานศึกษาจะไดเปรียบเทียบ
ตนเองวามีจุดออน จุดแข็ง มีโอกาส และอุปสรรคแค
ไหน อยางไร หากเราไมมีกรอบการวิเคราะหจะทํา
ใหสถานศึกษาวิเคราะหไมตรงประเด็นและปญหา 
อุทิศ ขาวเธียร (2549) กลาววา พันธกิจสมมุตินี้จะ
เปนเงื่อนไข (จุดยืนการพัฒนา) เบื้องตนขององคกร
ใหทราบวา ในชวง 3 ถึง 5 ปขางหนา องคกรตองทํา
อะไรบางเปนหลักและเปนหนาท่ีท่ีองคกรจะตอง
พยายามชวยกนัสรางเครื่องมอืช้ีนําการดําเนินการ 
หรือแผนกลยุทธมาชวยการบรหิารใหบรรลุเงือ่นไข
ดังกลาว โดยกรอบชี้นําสามารถบอกไดวา องคกร
ตองทําอะไร ใหใคร แคไหน อยางไร โดยการระดม
สมองของผูมีสวนเกี่ยวของ หลังจากนั้นจึงได
วิเคราะหสภาวะแวดลอม กีรต ิยศยิ่งยง (2549) กลาว
วา สภาวะแวดลอม เปนพื้นฐานการตัดสินใจที่สําคัญ
ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพแวดลอมเกิด
การเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอสวนอืน่ ๆ ใน
องคกร กองแผนวิสาหกิจ สํานักนโยบายและแผน 
(2550) กลาววา การวิเคราะหสภาวะแวดลอม
ภายนอกและภายใน (SWOT) เปนการศึกษาหา
เหตุผลเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีการใครครวญ
พิเคราะหปจจัยโดยละเอียดวาสิ่งใดเปนตัวแปร
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สิ่งใดเปนบทบาทตัวแปรที่กอใหเกิดผลกระทบตอ
องคกร ภายใตขอบเขตของพันธกิจที่ไดสมมุติไวเปน
เบื้องตน โดยวิเคราะหแยกแยะปจจัยภายในองคกร
เปนจุดแข็งหรือจุดออน และปจจัยภายนอกเปน
โอกาสหรืออุปสรรค พรอมพจิารณาลําดับ
ความสําคัญของเหตุปจจัยตาง ๆ เพื่อใหทราบวา
ปจจุบันองคกรอยูในสภาวการณใด ปจจัยท่ีได
จัดลําดับความสําคัญดีแลวจะนําไปเปนขอมูลสําคัญ
ในการจินตนาการภาพอนาคตขององคกร พิจารณา
เปาประสงคและทางเลือกยุทธศาสตรขององคกรที่
เหมาะสมตอไป 

3. องคประกอบดานกระบวนการกําหนด 
กลยุทธและทิศทางการพัฒนา มี 3 ตัวแปร 
ประกอบดวย การจัดลําดับความสําคัญของสภาวะ
แวดลอมแตละดาน การจินตนาการภาพอนาคต การ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และการ
กําหนดกลยุทธ 
 การจัดลําดับความสําคัญของสภาวะ
แวดลอมภายในและภายนอกเปนการจัดลําดับเพื่อให
ไดกรอบการกําหนดจินตนาการภาพในอนาคต อุทิศ 
ขาวเธียร (2549) กลาววา โดยปกติแลวเราจะไมใช
ทุกประเด็นของภาวะแวดลอมท่ีไดจากการระดม
สมองขั้นตน แตจะเลือกเฉพาะภาวะแวดลอมที่มี
ลําดับความสําคัญหรือท่ีมีประเด็นเชิงยุทธเทานั้น 
การวิเคราะหและจําแนกลําดับความสําคัญของภาวะ
แวดลอมใหรูวาสภาวะอะไรบางที่มีความสําคัญ และ
ควรเปนขอคํานึงหลักของการวางแผนเพราะแผน  
กลยุทธจะไมกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีหรือ
แผนงาน/โครงการรองรับทุกสภาวะแวดลอม เพื่อให
แผนกลยุทธช้ีนําการดําเนินการเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญ
จริง ๆ 
 การจัดลําดับความสําคัญโดยกําหนดเกณฑ
เพื่อการจัดลําดบัความสําคัญสภาวะแวดลอม 

เกณฑการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นพิจารณา
หรือตวัช้ีวัดแตละตัวของปจจัยภายนอกทั้งดาน
โอกาสและอุปสรรค ดานโอกาสและอุปสรรค ไดแก 
(1) รายการหรอืตัวช้ีวัดนั้นมีสวนเกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา   
(2) รายการหรอืตัวช้ีวัดนั้นมีสวนเกี่ยวของและมี
ผลกระทบตอการจัดบริการเพือ่ตอบสนองความ
ตองการและการคุมครองนักเรยีนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนอยางทั่วถึง (3) รายการหรอืตวัช้ีวัด
นั้นมีสวนเกี่ยวของและมีผลกระทบตอการสงเสริม
งานและการมีสวนรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
สถานศึกษา (4) รายการหรอืตวัช้ีวัดนั้นมีสวน
เกี่ยวของและมผีลกระทบตอการบริหารและการ
จัดการที่ดี เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ท่ี
ตอบสนองตอความตองการของผูปกครองและสราง
นวัตกรรมในเรือ่งนั้นอยางตอเนื่อง 

การจัดลําดับความสําคัญสอดคลองกับ
เกณฑของ BSC (balance scorecard) เนื่องจาก BSC 
เปนระบบการบริหารงานและประเมินผลท่ัวท้ัง
องคกร และไมใชเฉพาะเปนระบบการวัดผลเพียง
อยางเดียว แตจะเปนการกําหนดวิสัยทัศน (vision) 
และแผนกลยุทธ (strategic plan) แลวแปลผลลงไปสู
ทุกจุดขององคกรเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของแตละฝายและแตละคน BSC จะทําให
เราไดเห็นภาพขององคกรใน 4  มุมมอง 
ประกอบดวย (1) เปนมุมมองดานการเรียนรูและการ
เติบโต  (2) เปนมุมมองดานกระบวนการทํางาน
ภายในองคกรเอง (3) เปนมุมมองดานลูกคา (4) เปน
มุมมองดานการเงิน (ณรงคศักดิ์ บุณยมาลิก, ม.ป.ป.) 
สอดคลองกับแนวคิดของ อุทิศ ขาวเธียร (2549)
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กลาววา หลักการพัฒนาองคกรและการบริหาร
จัดการของภาครัฐในปจจุบันเนนความสําคัญที่
องคกรจะตองพัฒนาสมรรถนะตนใหสามารถสราง
ผลสัมฤทธิ์ โดยองคกรจะตองพยายามปรับปรุงการ
บริหารจัดการที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์จากการบริหาร
อยางมีคุณภาพดานตาง ๆ ท่ีสําคัญที่สุด ไดแก การ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการ
บริหารจัดการที่ดีโดยอาศัยความยุติธรรม ความ
โปรงใสของการบริหารจัดการ การสนองความ
ตองการของสาธารณะหรือลูกคา และเปนการ
บริหารท่ีเสริมสมรรถนะการแขงขันขององคกรได
อยางตอเนือ่งยัง่ยืน  
 หลังจากจัดลําดบัความสําคัญแลว ข้ันตอน
ตอไปคือเนื่องจากการจินตนาการภาพในอนาคตจะ
ชวยใหสถานศึกษาสามารถกําหนดวิสัยทัศนของ
สถานศึกษาดานความปลอดภยัไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 
เนื่องจากการจนิตนาการภาพ หมายถึง ภาพทิศทาง
ของการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตที่สมเหตุสมผล
และอาจเปนไปไดสูงบนพื้นฐานของผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกของสถานศึกษา
ปจจุบัน โดยการจินตนาการภาพอนาคตเชิงบวก จาก
สภาวะแวดลอมท่ีเปนโอกาสและจุดแข็ง เปนภาพ
อนาคตที่กําหนดโดยอาศัยประเด็นชี้นําจากสภาวะ
แวดลอม บวกจนิตนาการตามแนวโนมท่ี
สมเหตุสมผล การจินตนาการวาดหลังภาพจาก
สภาวะเชิงลบ จากสภาวะแวดลอมท่ีเปนจุดออนและ
ภาวะคุกคาม ท่ีองคกรตองเผชิญใหเปนภาพการ
พัฒนาสูอนาคตที่ดีกวาปจจุบัน แลวนําภาพอนาคตที่
ไดจาก โอกาส/จุดแข็ง และจาก ภาวะคุกคาม/
จุดออน โดยระบุภาพหมายที่เกิด (จะเกิดอะไร ได
อะไร แคไหน อยางไร) 
 หลังจากที่ไดภาพหมายจากการจินตนาการ
ภาพแลว จึงจําแนกประเด็นภาพหมาย ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต จะไดเปนวิสัยทัศน วิเคราะหประเด็น

เงื่อนไขที่สถานศึกษาตองทําเพื่อใหบรรลุงาน เปน
พันธกิจ และสกัดประเด็นเกณฑท่ีตองบรรลุ ท่ี
นําไปสูการกําหนดดัชนีเพื่อการประเมินผลไดอยาง
ชัดเจน 

4.  องคประกอบดานกระบวนการจัดและ
การทบทวนกลไกการดําเนินงาน มี 4 ตัวแปร 
ประกอบดวย การถายทอดนโยบายการจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน การจัดและปรับกลไกการบริหาร 
การสงเสริมและควบคุมการดําเนินงาน 
 การถายทอดนโยบายเปนการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ ทิศทางและกลยุทธของแผนเพื่อ
สรางความตระหนักและความคิดรวมกันในการนํา
แผนสูการปฏิบัติ 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการ ไดแก แผนที่จะ
นํากลยุทธไปสูการปฏิบัติในชวงระยะเวลา 1 ป แผน
นี้โดยทั่วไปประกอบดวยรายละเอียดของงาน 
กิจกรรม งบประมาณ ชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติ และ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 การจัดและปรับกลไกการบริหาร ไดแก (1) 
การกําหนดขั้นตอนการทํางาน ขอบขายหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ และผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน (2) 
การตรวจสอบและทบทวนกฎ ระเบียบและขอบังคับ
ดานความปลอดภัย (3) การพิจารณาสมรรถนะและ
ความสามารถของครูและบุคลากร (4) การพิจารณา
ทักษะในการทํางานดานความปลอดภัยของครูและ
บุคลากร (5) การปรับเจตคติในการทํางานดานความ
ปลอดภัยของครูและบุคลากร (6) การปรับ
วัฒนธรรมการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา (7) 
การทบทวนความรูความเขาใจดานความปลอดภัย
ของครูและบุคลากร 

การสงเสริมและควบคุมการดําเนินงาน 
พิจารณาจาก การสรางแรงจูงใจ การสรางมาตรฐาน
การดําเนินงานและการปฏิบัติเพื่อบรรลุมาตรฐานที่
กําหนด 
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 ทิพรัตน เสมสันทัด (2546) กลาววา การนํา
กลยุทธไปปฏิบัติ เปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการ
จัดทําแผนกลยุทธระดับโรงเรยีน ตองกําหนดแนว
ทางการนําแผนกลยุทธไปใชใหชัดเจน และที่สําคัญ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ทุกคนจะตองทราบขั้นตอน และ
รายละเอียดของการดําเนินงานรวมกันอยางชัดเจน 
 5.  องคประกอบดานกระบวนการติดตาม
และประเมินผล มี 3 ตัวแปร ประกอบดวย การ
ประเมินกระบวนการ หรอืการประเมินประสิทธิภาพ 
การประเมินประสิทธิผล และการประเมินผลกระทบ 
 การประเมินกระบวนการ พิจารณาจาก  
(1) การดําเนินการในแตละขั้นตอนของกิจกรรมวา
เปนไปตามขั้นตอนที่กําหนด ชวยสงเสริมหรอืมี
อุปสรรคในการผลิตผลงานของโครงการใน
ระยะเวลาที่กําหนด (2) การใชทรัพยากรของ
โครงการในแตละขั้นตอนตามระยะเวลาที่กําหนด 
(3) การวิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนอืการ
ควบคุมของโครงการที่มีผลตอกระบวนการ
ดําเนินการของกิจกรรมดานความปลอดภัยท้ังเชิง
บวกและเชิงลบ (4) ความคิดเห็นของผูมีสวน
เกี่ยวของ เชน ผูแทนผูปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีชวยสนับสนุนการ
ทํางาน 
 การประเมินประสิทธิผล พิจารณาจาก (1) 
การบรรลุตามตัวช้ีวัดของแตละวัตถุประสงคของ
โครงการ (2) การเปรียบเทียบมูลคาของผลงานที่
ไดรับกับคาใชจายโดยวิเคราะหเชิงปริมาณ (3) การ
วิเคราะหปจจัยภายนอกที่อยูนอกเหนือการควบคุม
ของโครงการทีม่ีผลตอความสาํเร็จของโครงการทั้ง
เชิงบวกและเชิงลบ 
 การประเมินผลกระทบ พิจารณาจาก ผลท่ี
เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามโครงการและกจิกรรม

ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งไมไดเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตาม
วัตถุประสงคหรือความคาดหวังของโครงการ 
 อุทิศ ขาวเธียร (2549) กลาววา การติดตาม
และประเมินผลเปนกระบวนการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางองคประกอบการดําเนินการ
พัฒนาของกระบวนการดําเนินการทั้งดานปจจัย 
ตนทุน ดานปจจัยระหวางการดําเนินการ ดานปจจัย
ผลลัพธและความกาวหนาและความเปนไประหวาง
การพัฒนาผลลพัธหลังการพัฒนาในที่สุด 

ผลการทดลองใชรูปแบบการวางแผนกล
ยุทธดานความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

    1.  โรงเรยีนดําเนินการตามรูปแบบโดยมี
ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนเหมือนกันคือ โรงเรยีนมีจุดมุงหมาย
ในการทํางานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม สามารถ
ดําเนินการวางแผนกลยุทธไดตามกระบวนการ 
เนื่องจากบุคลากรมีสวนรวมในการคนหาปญหา การ
วางแผนดําเนินการ การปฏิบัติงาน และการติดตาม
ประเมินผล 

    2.  ดานกระบวนการเตรียมการวางแผนมี
การจัดทีมงานวางแผน การใหความรูแกบุคลากร 
และเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน
ตอการวิเคราะหกลยุทธ 

   3.  ดานกระบวนการวิเคราะหบริบทและ
สภาพแวดลอมของสถานศึกษา สามารถนําขอมูล
ภายในสถานศึกษาไดจากรายงานอุบัติเหตุ รายงาน
การสํารวจความเสี่ยง/พื้นที่เสียง และนํารายงาน
ผลงานเดิมมาวิเคราะหเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
งานตอไป 

  4.  ดานกระบวนการวิเคราะหเพื่อกําหนด
บริบทสภาพแวดลอมของสถานศึกษา สามารถ
กําหนดพันธกิจสมมุติเพื่อเปนกรอบชี้นําการ
วิเคราะห SWOT ไดอยางชัดเจน สามารถวิเคราะห
สภาวะแวดลอมภายใน ภายนอกไดตรงประเด็น 
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  5.  ดานกระบวนการกําหนดกลยุทธและ
ทิศทางการพัฒนาโดยใชเกณฑ Balance Scorecard 
สามารถทําใหทีมงานวางแผนสรางจินตนาการภาพ
เพื่อกําหนดวิสยัทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ไดอยาง
มีขอมูลท่ีแทจริง 

  6.  ดานกระบวนการจัดและการทบทวน
กลไกการดําเนินงาน สามารถถายทอดนโยบาย และ
ทําแผนปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีการจัดและปรับ
กลไกการบริหาร สงเสริมและควบคุมการดําเนินการ 

 7.  ดานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และผลกระทบ ทําไดอยางครอบคลุมตัวช้ีวัด 

 

ขอเสนอแนะ 
1.  ผูบริหารสถานศึกษา ควรนํารูปแบบการ

วางแผนกลยุทธดานความปลอดภัยไปประยกุตใชใน

การบริหารจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการของแตละสถานศึกษา 

2.  รูปแบบการวางแผนกลยุทธนี้สามารถ
นําไปใชในการบริหารงานในดานอื่น ๆ ของ
โรงเรียนไดโดยเปลี่ยนพันธกิจสมมุติท่ีเปนกรอบ
ช้ีนําการวิเคราะหใหเปนภารกิจของงานดานนั้น 
แทนดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

3.  รูปแบบการวางแผนกลยุทธนี้สามารถ
นําไปพัฒนาเพื่อใหเปนรูปแบบการวางแผนกลยุทธ
ของหนวยงานการศึกษาในระดับอื่น ๆ หรือองคกร
ตาง ๆ ได 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน (2) ศึกษาปจจัยท่ีมีผล

ตอการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน และ (3) เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานจําแนกตาม เพศ  
อายุ  การศึกษา รายได ประเภทกิจการ จํานวนพนักงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน จํานวนสมาชิก และระยะเวลาการ
เปนสมาชิก  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 302 สหภาพ  สุมจากสหภาพ
แรงงานในประเทศไทย 1,229 สหภาพ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหไดแก (1) การหาคาความถี่ ใชสถิติ t-test , F-test
และ Simple Regression Analysis เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 

ผลการวจิัยพบวา (1)  กลุมตัวอยางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพแรงงานในระดับปฏิบัติการ เปนเพศชาย 
(76.0%) มากกวาเพศหญิง (24.0%) มีอายุระหวาง 25-40 ป กวารอยละ 86  มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รายไดไมเกิน 15,000 บาท กวารอยละ 87 ท้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานในสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมยานยนตมากที่สุด  (2) กลุมตัวอยาง สมาชิกสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นวา ปจจัยท่ีมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงานในระดับมากไดแก ผูนําสหภาพแรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงาน สวนปจจัยท่ีมีผล
ตอผลการดําเนนิงานของสหภาพแรงงานในระดับนอย ไดแก การเงิน ลักษณะการดําเนินงาน รัฐบาล กฎหมาย และ
ปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานในระดับนอยท่ีสุด ไดแก นายจาง (3) กลุมตัวอยางสมาชิก
สหภาพแรงงานมีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานในระดับระดับมาก คิดเปนรอยละ 81.0 และ
เมื่อพิจารณาองคประกอบทั้ง 2 ดานพบวา ดานแสวงหาและคุมครองสิทธิ สมาชิกสหภาพแรงงาน มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด และดานแรงงานสัมพันธ  สมาชิกสหภาพแรงงานมีความพึงพอใจในระดับนอย    
             ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  ปจจยัภายใน ไดแก  จํานวนสมาชิก  ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ผูนํา
สหภาพแรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงาน การเงิน และลักษณะการดําเนินงาน ปจจัยภายนอกไดแก รัฐบาล  
กฎหมาย นายจางสงผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ขอสังเกตของงานวิจัยนี้ พบวา กลุมตัวอยางสมาชิกสหภาพแรงงานมีความคิดเห็นวาปจจัยภายใน ไดแก 
ปจจัยดานการเงินสงผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานระดับนอย และจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ 
กลับพบวา ปจจัยดานการเงินสงผลตอการดําเนินงานของสหภาพแรงงานมากที่สุด และกลุมตัวอยางสมาชิก
สหภาพแรงงานมีความคิดเห็นวาปจจัยภายนอก ไดแก ปจจัยดานนายจางสงผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานระดับนอยท่ีสุด และจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณกลับพบวา นายจางสงผลตอผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานมากที่สุด   

คําสําคัญ: สหภาพแรงงาน, ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน, แรงงานสัมพันธ 

 

ปจจัยที่มีผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 
Factors that have an Effect on the Operations Performances of Labor Unions

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร.จรัสพงศ  คลังกรณ   
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Abstract 
 This research was a study of the opinions of labor union members concerning factors that affected the 
operational performances of labor unions, the 3 objectives were as follows: (1) to study levels of operations of 
labor unions; (2) to study factors that a affected the operational performances of labor unions; and (3) to study 
factors that had an effect on the operational performances of labor unions, classified in terms of gender, age, 
education, income, type of business, number of employees, period of operations, number of members, and period 
of membership. Questionnaires were used as tools for data collection. Sample groups included 302 out of 1,229 
labor unions and presidents of labor unions 
 The research results showed that (1) the sample groups who were members of labor unions in the 
operational level, consisted of more men (76%) than women (24.7%). Their ages ranged from 25-40 years for 
86%. Those with vocational level education accounted for 32.3%. More than 87% earned less than 15,000 baht 
in income. Most of the sample groups were in the automobile industry, a total of 22.3%. (2) The sample groups 
of the members of labor unions indicated that the factors that had an influence on the operational performance of 
labor unions were at a high level, including the leadership of labor unions, and members of labor unions. Factors 
that had an influence on operational characteristics were government and the law. Factors that had an influence 
on operational performance of labor unions at the lowest level consisted of employers. (3) The sample groups of 
members of labor unions came to 81.0%. Moreover, when both aspects were considered, it was found that 
members of labor unions enjoyed the highest level of satisfaction in labor relations. 
 According to the hypothetical test results, internal and external factors had an influence on the 
operational performance of labor unions, with a statistical significance level of .05, as assumed in the hypothesis 

Keywords: labor union, affected the operational performances 

 

ความนํา 
  ในปจจุบัน การบริหารแรงงานสัมพันธ

เปนเรื่องท่ีไดรบัความสนใจเปนอยางมาก ลูกจางมี
ความตื่นตัวในเรื่องเกีย่วกับสิทธิและผลประโยชน
ตาง ๆ ท่ีตนพึงมีพึงไดรับมากขึ้น ทําใหเกิดการ
รวมตัวของกลุมลูกจางในสถานประกอบการหรือใน
องคการตาง ๆ อยางแพรหลาย เชน สมาคมลูกจาง 
สมาคมอาชีพ สมาคมชางฝมือ และสหภาพแรงงาน
เปนตน เพื่อเปนการสรางพลังและอาํนาจในการ
ตอรองกับฝายนายจาง การรวมตัวของลูกจางนิยมทํา
ในรูปของสหภาพแรงงาน ดังนั้น สหภาพแรงงานจึง
ถือวาเปนสถาบันสําคัญสถาบันหนึ่งของระบบ

แรงงานสัมพันธซึ่งมีสวนสําคัญในการกําหนด
โครงสรางรูปแบบโครงสรางตลาดแรงงานมีผล ตอ
การกําหนดระบบคาจาง เงื่อนไขสภาพการทํางานใน
ดานตาง ๆ และตอโครงสรางของสังคมในระดับ
สถานประกอบการตาง ๆ เปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะ
สหภาพแรงงานเปนองคกรที่จัดตั้งข้ึนมาจากการ
รวมตัวของผูประกอบอาชีพเปนลูกจาง โดยความ
สมัครใจ มีจุดมุงหมายเพื่อธํารงและปรับปรุงสภาพ
การทํางานที่จะยกฐานะแรงงานใหดีข้ึนทั้งในแง
เศรษฐกิจและสังคมและสภาวะในทางการเมืองและ
การปกครอง  
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ถึงแมวาองคกรแรงงานมีบทบาทคอนขาง
สูงในการเรียกรองคาจางขั้นต่ําและความพยายามใน
การยกระดับสภาพการทํางานของแรงงาน แตการ
ดําเนินงานขององคกรแรงงานเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิและผลประโยชน
ของผูใชแรงงานยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
จากขอมูลและสถิติพบวา ไตรมาสที่ 1/2550 รวบรวม
โดยกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงานพบวา มี
ลูกจางเอกชนทั้งหมดจํานวนทัง้สิ้น 8,668,991 คน มี
จํานวนสหภาพ 1,229 แหง มีสมาชิกสหภาพ 
326,950 คนมีลูกจางในระบบสหภาพแรงงานเพียง 
3.7 % ของลูกจางเอกชนทั้งหมด และเฉลี่ยแลวมี
สมาชิกประมาณ 266 คน ตอ 1 สหภาพ และเมื่อ
เปรียบเทียบตามจํานวนสถานประกอบการทั่ว
ประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 378,732 แหง มีจํานวน
สหภาพแรงงานเอกชนที่ตั้งข้ึนทั่วราชอาณาจักรมี
จํานวนทั้งสิ้น 1,229 แหง กลาวคือ มีระบบสหภาพ
แรงงานเพียง 0.33 % ของสถานประกอบการทั่ว
ราชอาณาจักร (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 
2550) สหภาพแรงงานไทยสวนใหญเปนสหภาพ
แรงงานขนาดเล็กและขาดเอกภาพ จากปญหา
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจงึเห็นความสําคัญในการศึกษา
ถงึปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนนิงานของสหภาพ
แรงงานเพื่อนําผลการศึกษาที่ไดรับเปนแนวทางใน
การปรับปรุงการดําเนินงานของสหภาพแรงงานของ
ไทยใหสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุซึ่งประสทิธิผลของการกอตั้งสหภาพแรงงาน
เพื่อผูใชแรงงานจะไดใหความสําคัญและเล็งเห็นถึง
ผลประโยชนของสหภาพแรงงานอยางแทจรงิ 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  

1. เพื่อศึกษาระดับผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงาน   

2. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ ผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน  

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานจําแนกตาม เพศ  อายุ  การศึกษา
รายได ประเภทกิจการ  จํานวนพนักงาน ระยะเวลา
การดําเนินงาน จํานวนสมาชิก ระยะเวลาการเปน
สมาชิก 

 

สมมติฐานการวิจัย 
ปจจัยภูมิหลัง 

 1.  เพศของสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตางกันระดับผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน
แตกตางกัน 
 2.  ระดับอายุของสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตางกันผลการดาํเนินงานของสหภาพแรงงาน
แตกตางกัน 
  3.  ระดับการศึกษาของสมาชิกสหภาพ
แรงงานตางกันผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานแตกตางกัน 
 4.  ระดับรายไดของสมาชิกสหภาพ
แรงงานตางกันผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานแตกตางกัน 
 5.  ประเภทสถานประกอบการของ
สมาชิกสหภาพแรงงานตางกันผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานแตกตางกัน 
 6.  จํานวนพนักงานในสถาน
ประกอบการของสมาชิกสหภาพแรงงานตางกันผล
การดําเนินงานของสหภาพแรงงานแตกตางกัน 
 7.  ระยะเวลาการดําเนินงานของสมาชิก
สหภาพแรงงานตางกันผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานแตกตางกัน 
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 8. จํานวนของสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตางกันผลการดาํเนินงานของสหภาพแรงงาน
แตกตางกัน 
 9.ระยะเวลาการเปนสมาชิกของสหภาพ
แรงงานตางกันผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานแตกตางกัน 

ปจจัยภายในของสหภาพแรงงาน  
10. ระยะเวลาในการดําเนินงานของสหภาพ

แรงงานมีผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงาน 

11. จํานวนสมาชิกในสหภาพแรงงานมีผล
ตอผลดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 

12. ผูนําสหภาพแรงงานมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 

13. สมาชิกสหภาพแรงงานมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 

14. การเงินของสหภาพแรงงานมีผลตอผล
การดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 

15. ลักษณะการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานมีผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงาน 

ปจจัยภายนอกของสหภาพแรงงาน 
16.  รัฐบาลมีผลตอผลการดําเนินงานของ

สหภาพแรงงาน 
17.  กฎหมายมผีลตอผลการดําเนินงานของ

สหภาพแรงงาน 
18. นายจางมีผลตอผลการดําเนินงานของ

สหภาพแรงงาน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีผลตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน 
สหภาพแรงงาน (trade union, union, labour 

union, labour organization) หมายถึง องคการที่
ลูกจางสมัครใจทํางานรวมกันจัดตั้งและดําเนินการ
ในรูปแบบประชาธิปไตย เพื่อใหเปนตัวแทนของ
ลูกจางในการเจรจาตอรองกับนายจางในการเจรจา
ตอรองกับนายจางใหลูกจางไดรับประโยชนในเรื่อง
สภาพการจาง เปนศูนยรวมความคิดเห็นของลูกจางที่

จะแสดงตอสถาบันทางสังคมอื่น ๆ และตอรัฐ
สหภาพแรงงานเปนองคกรที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปน
องคการของลูกจางที่จัดตั้งข้ึนเพื่อคุมครองสิทธิ
ผลประโยชนของลูกจางและเพื่อปรับปรุงสภาพการ
ทํางานรวมทั้งชีวิตความเปนอยูของลูกจางใหดข้ึีน 
นอกจากนี้สหภาพแรงงานยังเปนองคการแบบ

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 
ปจจัยทางภูมิหลัง 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- รายได 
- ประเภทสถานประกอบการ 
- จํานวนพนักงานในสถาน 
       ประกอบการ 
ปจจัยภายใน 
     - จํานวนสมาชิก 
     - ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
     - ผูนําสหภาพแรงงาน 
     - สมาชิกสหภาพแรงงาน 
     - การเงิน 
     - ลักษณะการดําเนินงาน 
ปจจัยภายนอก 
     - รัฐบาล 
     - กฎหมาย 
     - นายจาง 

ผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงาน 

 
1.  ดานแสวงหาและ           
      คุมครองสิทธิ         
2.  ดานแรงงานสัมพันธ 
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ประชาธิปไตยที่สงเสริมการเขามีสวนรวมของลูกจาง
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติดวย  
(โชคชัย สุทธาเวศ, 2539, หนา 39 - 42) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2540, หนา
53) ใหความหมาย แรงงานสัมพันธ (labour 
relations) ไววาคือ ความสัมพันธในดานการจางงาน
ระหวางนายจางลูกจางซึ่งรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่
เกี่ยวกับการวาจางทํางาน นับตั้งแตเงื่อนไขการจาง 
สภาพการทํางานและผลประโยชนจากการทํางาน
รวมกันของทั้งสองฝาย รวมท้ังสาเหตุความเขาใจอัน
ดีตอกัน เพื่อการอยูรวมกันตอไป วิชัย โถสุวรรณ-
จินดา (2533, หนา 12) กลาววา แรงงานสัมพันธ
หมายถึง ความสัมพันธระหวางนายจางลูกจางใน
สถานประกอบการซึ่งความสัมพันธระหวางบุคคล
ท้ังสองฝายนี้ไดมีผลกระทบตอกระบวนการบริหาร 
กระบวนธุรกิจของนายจาง และมีผลตอการทํางาน
และความเปนอยูของลูกจางรวมทั้งมีผลตอสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ
ดวย 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535, หนา 194) 

ความรวมมือเปนสิ่งท่ีหนวยงานทุกแหงปรารถนา
และเปนเครื่องหมายของความเจริญกาวหนาของการ
ทํางานเปนกลุม บุคคลแตละคนมาจากสภาพ 
แวดลอมท่ีแตกตางกัน จึงมีความสนใจและทัศนคติท่ี
แตกตางกันไปดวย พฤติกรรม การกระทําของแตละ
คน จึงแตกตางกันไปและมีผลตอบุคคลอื่น การจะอยู
รวมกันจงึตองมีการปรับตัว (adjustment) มีการ
ประณีประนอมกัน (compromise) ยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับ Heron 

(1999, p. 1) ใหความหมายวา ความรวมมือในสถาน
ประกอบการเปนกระบวนการซึ่งคนงาน หรือผูแทน
ของคนงานไดมีสวนรวมกับฝายจัดการในการแกไข 
คลี่คลายเรื่องตาง ๆ ท่ีท้ังสองฝายมีสวนเกี่ยวของดวย
วิธีการปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น การมี
สวนรวมของสถานประกอบการอาจมีหลายแบบ 
อาทิ การแบงปนขอมูล การปรึกษาหารือโดยตรง
หรือโดยออม และการมีสวนรวมทางดานการเงิน 
ท้ังนี้การรวมเจรจาตอรองก็เปนรูปแบบหนึ่งและเปน
แรงขับเคลื่อนใหเกิดความรวมมือในสถาน
ประกอบการการกระทํากิจการหรือการประกอบการ
ใด ๆ จําเปนตองอาศัยผูคนหลาย ๆ คนมาชวยกัน
ทํางานและถาจะใหงานนั้น ๆ ดําเนินไปดวยดีไดท้ัง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมตองอาศัยความ
รวมมอืรวมคิด และรวมรับผลประโยชนท่ีไดรับดวย 
ในทางตรงกันขามถาผูคนที่มาทํางานรวมกันนั้น
ไมไดเขามามีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมรับ
ประโยชน เขาเหลานั้นยอมจะไมทุมเทกําลังกาย 
ความคิดใหกับงานยิ่งไปกวานั้นอาจมองอีกฝายหนึ่ง
เอารัดเอาเปรียบ และจะหาวิธีการตอสูเรียกรองความ
เปนธรรม ความขัดแยงก็จะเกิดข้ึน ซึ่งนําไปสูปญหา
แรงงานสัมพันธ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบ 
วัดครั้งเดียวเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
ท่ีมีระดับความเชื่อมั่นที่  .7   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรของการวิจัยครัง้นี้  คือ สมาชิก
สหภาพแรงงานทั่วประเทศ มีท้ังสิ้น 1,229  สหภาพ 
แบงออกเปนสหภาพแรงงานที่ตั้งอยูท่ีกรุงเทพฯ
จํานวน 332 สหภาพ สวนภูมภิาคจํานวน 897 
สหภาพ  ผูวิจัยสุมวิจัยท่ัวประเทศ 4 ภาค  ไดแก 
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ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต และภาคอีสาน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ 604 คน โดยใชสูตรใน
การคํานวณของ Yamane ในการหาจํานวนกลุม
ตัวอยาง 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชเก็บรวบรวม

ขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเชิงปริมาณ  
ซึ่งผูวิจยัไดดําเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
ผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับปจจยัท่ีมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน  ซึ่งแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 สวนคือ  

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเกี่ยวกับ
สหภาพแรงงาน จํานวน 13 ขอ 

สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
ผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน จํานวน 73 ขอ 

สวนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน จํานวน 18 ขอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครัง้นี้วเิคราะหขอมูลโดย สถิติท่ีใช
ในการวิเคราะหไดแก (1) สถิติ Frequencies 
วิเคราะหขอมูลพรรณนา บรรยายลักษณะขอมูลของ
กลุมตัวอยาง (2) ใชสถิติ t-Test วิเคราะหขอมูลท่ีมี
ระดับการวัดเปนมาตรนามบัญญัติหรือมาตรอันดับใน
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร 
2กลุมในงานวิจยันี้เปนตัวแปรอิสระ (3) ใชสถิติ 
One-Way Anova (F- Test) วิเคราะหขอมูลท่ีมีระดับ
การวัดเปน มาตรนามบัญญัติหรือมาตรอันดับ (ตัวแปร
อิสระ) และ (4) ใชสถิติ Simple Regression Analysis 
วิเคราะหการถดถอยเพือ่ทดสอบวิเคราะหความ 
สัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตามทีละตัว  
 

ผลการวิจัย 
 1.  กลุมตัวอยางซึ่งเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานในระดับปฏิบัติการ เปนเพศชาย (76.0%) 
มากกวาเพศหญิง (24.0%) และมีอายุระหวาง 25-40 
ป กวารอยละ 86 มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ รายไดไมเกิน 15,000 บาท กวารอยละ 87 
ท้ังนี้กลุมตัวอยางสวนใหญทํางานในสถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมยานยนตมากที่สุด 
รอยละ 22.3 
 2.  กลุมตัวอยางสมาชิกสหภาพแรงงานมี
ความคิดเห็นวาปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานในระดับมากไดแก ผูนําสหภาพ
แรงงาน สมาชิกสหภาพแรงงาน สวนปจจัยท่ีมีผลตอ
ผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานในระดับนอย 
ไดแก การเงิน ลักษณะการดําเนินงานรัฐบาล 
กฎหมาย และปจจัยท่ีมีผลตอผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานในระดับนอยท่ีสุด ไดแก นายจาง 
 3.  ระดับผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานมีความพึงพอใจผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานในระดับระดับมาก คิดเปนรอยละ 
81.0 และเมื่อพจิารณาองคประกอบทั้ง 2 ดานพบวา 
ดานการแสวงหาและคุมครองสิทธิสมาชิกสหภาพ
แรงงาน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และมี
ความพึงพอใจดานแรงงานสัมพันธในระดับนอย 
 

การอภิปรายผล 
ผูวิจัยมีขอคนพบและประเด็นที่นาสนใจ

นํามาอภิปรายดงันี้  
1. สหภาพแรงงานที่มีเพศตางกันมีระดับผล

การดําเนินงานของสหภาพแรงงานแตกตางกัน 
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ในการวิจัยครั้งนี้พบวา
เพศหญิงมีระดับผลการดําเนินงานสูงกวาเพศชาย 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันกระแสของการ
เรียกรองความเทาเทียมกันหรือความเสมอภาคกัน
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ระหวางเพศชายและเพศหญิงมีมากขึ้นและแพรขยาย
ไปทุกท่ี ผนวกกับการยอมรับในความสามารถ 
ความคิด และการกระทําตาง ๆ ของเพศหญิงจาก
สังคมกระแสการเรียกรองความเสมอภาคระหวาง
เพศนี้ยังเปนการปลุกจิตสํานึกของการตระหนักถึง
ความสามารถหรือคุณคาของตนเองใหกลาท่ีจะคิด
และทําในสิ่งท่ีถูกตองรวมถึงรบัผิดชอบตอสังคมใน
ฐานะที่เพศหญิงก็เปนสวนหนึง่ของสังคม ไมวาจะ
เปนสังคมระดับชาติหรือระดับทองถิ่น โดยเฉพาะใน
สหภาพแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต
ของลูกจางและทุกคนในสังคมอุตสาหกรรมใน
ปจจุบันเรื่องการบริหารสหภาพแรงงานรวมถงึการมี
สวนรวมไมใชเฉพาะเพศชายเทานั้น แตเปนเรื่องของ
ทุกคนไมวาจะเปนเพศหญิงหรือชาย นอกจากนี้
สมาชิกสหภาพทุกคนถูกจัดใหอยูในระบบ
อุตสาหกรรมหรือเรียกวา ลูกจาง ทําใหความแตกตาง
ระหวางเพศไมเปนอุปสรรคในการเขารวม ประกอบ
กับสภาพสังคมใหโอกาสเพศชายและเพศหญิงเทา
เทียมกัน ในการแสวงหาความรู และเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ซึ่งลักษณะดังกลาว
ตรงกับที่ Milbrath and Goel (1997, p. 118) พบวา 
อัตราความแตกตางในการมีสวนรวมของเพศชาย
และเพศหญิงจะลดนอยลง เมือ่มีการเปลี่ยนแปลงให
เปนสมัยใหมมากขึ้น ผูหญิงมีความรูมากขึ้น มีรายได
มากขึ้นจากการออกทํางานนอกบาน และมีการ
ขยายตัวของการเคลื่อนไหวเกีย่วกับสิทธิสตรี 
 2. สมาชิกสหภาพแรงงานที่มีอายุในชวง 46 
ปข้ึนไปมีผลการดําเนินงานที่ดีท่ีสุดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูนําสหภาพแรงงานหรือ
สมาชิกสหภาพแรงงานที่มีอายมุากจะมีประสบการณ
ในการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนมี
ประสบการณเกี่ยวกับงานสหภาพแรงงาน เขาใจถึง
ปญหาและวิธีปฏิบัติในการติดตอสื่อสารรวมถึง

ขอมูลในการเจรจาตอรอง ไดดีกวาบุคคลที่มีอายุ
นอย ในการเจราจาตอรองนั้นบุคคลที่เปนผูนํา
สหภาพแรงงานหรือสมาชิกสหภาพแรงงานจะตองมี
ประสบการณ ในการเจรจาตอรองในเรือ่ง
ผลประโยชนอนัพึงได ซึ่งจะเห็นไดวาผลของการ
วิจัยในครั้งนี้อายุของผูนําของสหภาพแรงงานและ
สมาชิกของสหภาพแรงงานที่สูง สงผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงาน สอดคลองกบัผลของ

การวิจัยของ  Moore และ Feldman (1960 p. 305) ท่ี
กลาววา ในประเทศที่กําลังพัฒนาสมาชิกสหภาพ
แรงงานขาดประสบการณตลอดจนไมเขาใจใน
อุดมการณของสหภาพแรงงานแลวก็ยากที่จะ
กอใหเกิดสหภาพแรงงานที่มีประสิทธิภาพหรือผล
การดําเนินงานของสหภาพที่ดีท่ีสุดได 
 3.  ระดับการศึกษามีผลตอการดําเนินงาน
ของสหภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ท้ังนี้เปน
เพราะในปจจุบันการศึกษามีความสําคัญมากขึ้นผูนํา
สหภาพแรงงานและสมาชิกสหภาพแรงงานตองมี
ความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงานโดยเฉพาะมีความรูในวิธีปฏิบัติของสหภาพ
แรงงานความรูเรื่องกฎหมายเปนพื้นฐานในการ
เจรจาตอรอง สทิธิอันพึ่งไดจากนายจางอยางนอย 
สมาชิกสหภาพแรงงาน ตองอานออกและเขียนได 
ผลการวจิัยในครั้งนี้สอดคลองกับ ชลอ  ธรรมศิริ 
(2518, หนา 47) ท่ีไดสรุปความคิดเห็นที่สําคัญ
เกี่ยวกับลักษณะของผูนํากลุมตาง ๆ วามีลักษณะ
คลายคลึงกันคือ มีความเฉลียวฉลาด  มีการศึกษาดี  
สังคมดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความอดทนไม
ทอถอย  มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สถานการณ  มีความคิดและอารมณเปนใหญ  และยัง
สอดคลองกับคํากลาวของ Fayol (1971, p. 135) ได
กลาวถึงผูนําไววา ผูนําท่ีดีจะตองมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สามารถเขาใจเรียนรูและ
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ปรับตัวไดดีมีศีลธรรมจรรยา มีการศึกษา มีความ
เขาใจในระเบียบวิธีการและการปฏิบัติงานที่ดีเปนผูท่ี
มีประสบการณอยางกวางขวาง 
 4.  รายไดของสมาชิกสหภาพแรงงาน มีผล
ตอผลการดําเนนิงานของสหภาพแรงงานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ท้ังนี้เปนเพราะสมาชิก
ท่ีมีรายไดมากมีกําลังท่ีจะชวยเหลือในเรือ่งการเงิน
หรือการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของสหภาพแรงงาน
ไดมากกวาสมาชิกที่มีรายไดนอยเพราะสมาชิกที่มี
รายไดนอยตองดิ้นรนหารายไดเพิ่มเพื่อนําเงนิมาใช
จายในครอบครัวใหเพียงพอสวนสมาชิกที่มีรายได
มากก็จะมีเวลาใหสวนรวมมาก เชนมีเวลาเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ได ทําใหผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
พบวาสมาชิกที่มีรายไดตางกันมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของ สหภาพแรงงานแตกตางกัน ในการ
เขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงานนั้น ก็เหมือน
การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมสวนรวม การท่ี
บุคคลจะเขาไปมีสวนรวมกับกลุมนั้น บุคคลนั้น
จะตองมีรายไดท่ีพอเพียงแกการดํารงชีวิต จึงจะเขา
มามีสวนรวมทํากิจกรรมกับกลุมได การรวมทํา
กิจกรรมกับกลุมหมายความวา มีสวนรวมในดานการ
ใชแรงงานกับกลุม และ มีสวนรวมในดานทาง
การเงิน จากคํากลาวของผูวิจัยขางตน สอดคลองกับ

คํากลาวของ Robert Heron (1999, p. 1) ท่ีไดกลาววา 
ความรวมมือในสถานประกอบการเปนกระบวนการ
ซึ่งคนงานหรือผูแทนของคนงานไดมีสวนรวมกับ
ฝายจัดการในการแกไข คลี่คลายเรื่องตาง ๆ ท่ีท้ังสอง
ฝายมีสวนเกี่ยวของดวยวิธีการปรึกษาหารือหรือ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น การมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการอาจมีหลายแบบ อาทิ การแบงปนขอมูล 
การปรึกษาหารือโดยตรงหรือโดยออม และการมี
สวนรวมทางดานการเงิน ท้ังนี้การรวมเจรจาตอรองก็
เปนรูปแบบหนึ่งและเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดความ
รวมมอืในสถานประกอบการการกระทํากิจการหรอื

การประกอบการใด ๆ จําเปนตองอาศัยผูคนหลาย ๆ 
คนมาชวยกันทํางาน 
 5.  ประเภทสถานประกอบการของสมาชิก
สหภาพแรงงานตางกันระดับผลการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา สถานประกอบการของสมาชิกสหภาพ
แรงงาน ในแตละสถานที่มีความแตกตางกันใน
รูปแบบของงานในรายละเอียดของงานที่ทํา บุคคล
หรือลูกจางคนงานในแตละสถานประกอบการของ
สมาชิกสหภาพแรงงานก็ใชความรูความสามารถ
ทักษะในการทํางานที่แตกตางกัน รายไดหรอื
ผลตอบแทนที่ไดรับก็แตกตางกัน จํานวน ของ
พนักงาน หรือลูกจางก็ตางกัน ระยะเวลาในการเปน
สมาชิกของสหภาพแรงงานก็ตางกันในแตละสถาน
ประกอบการของสมาชิกสหภาพแรงงานก็เปนการ
ผลิตท่ีแตกตางกันสงผลใหประเภทสถาน
ประกอบการของสมาชิกสหภาพแรงงานตางกัน
ระดับผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานแตกตาง 
ประเภทสถานประกอบการของสมาชิกสหภาพ
แรงงานใดมีผลประกอบการที่ดี มีผลกําไร มีตลาด
รองรับตลอดทั้งป ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ไมมีผลตอรายไดของสถานประกอบการของสมาชิก
สหภาพแรงงาน รายไดของสมาชิกก็มั่นคง สงผลตอ
การไดผลตอบแทนมากขึ้น คํากลาวของผูวิจัยท่ีกลาว
มาแลวขางตนสอดคลองกับแนวคิดของ Dunlop 

(1958, p. 25) ท่ีไดกลาววา การศึกษาระบบการ
แรงงานสัมพันธจําเปนตองศึกษาวิเคราะหลักษณะ
สําคัญ ๆ ภายในสถานประกอบการระบบนั้นดวย 
โดยคุณสมบัติหรือลักษณะสําคัญ ๆ ท่ีประกอบเขา
กันเปนระบบการแรงงานสัมพนัธ ตองวิเคราะห
ระบบเศรษฐกิจ วิเคราะหระบบสังคมและวิเคราะห
ระบบการเมือง ซึ่งเปนปจจัยภายนอกระบบ ท่ีอาจจะ
สงผลกระทบตอสถานประกอบการได 
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6.  จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ มี
ผลตอการดําเนนิงานของสมาชิกสหภาพแรงงาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในสถานที่
ประกอบการใดมีจํานวนของพนักงานมาก จํานวน
ของสมาชิกของสหภาพแรงงานก็จะมาก เมื่อจํานวน
สมาชิกมีมากอํานาจในการเจราตอรองในเรือ่งตาง ๆ
ก็จะบรรลุวัตถปุระสงคหรือเปาหมายไดมากขึ้น

สอดคลองกับทฤษฎีระบบของ E. David (1959, p. 
255) กลาววาระบบหนึ่งๆ จะประกอบดวย 
กระบวนการนําเขา กระบวนการแปรสภาพ และ
กระบวนการนําออก ซึ่งระบบหนึ่ง ๆจะตองพึงพา
อาศัยกัน ตองมีกระบวนการสิ่งท่ีหนึ่งกอน 
กระบวนการสิ่งท่ีสองถึงจะตามมาและเปน
กระบวนการที่สาม ระบบจะขาดกระบวนการหนึ่ง
กระบวนการใดมิได การขาดกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งจะทําใหทุกกระบวนการเสียหาย
เทากันหรือสงผลกระทบตอระบบตัวแมในภาพรวม 
เปรียบเสมือนการดําเนินงานของ สหภาพแรงงาน
นั่นเอง  
 7.  ผูนําสหภาพแรงงานมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา จากอดีตจนถึงปจจุบันนี้ทุกสังคมนอย
ใหญตองมีผูนํา ในการทําอะไรชักอยางที่เปนกลุมให
ประสบความสําเร็จไมวาในทางบวกหรอืทางลบ  

สอดคลองกับคํากลาวของ Roymond (1972, p. 256) 
ท่ีกลาวไววา ผูนําคือบุคคลที่สามารถชักจูงใหบุคคล
อื่นปฏิบัติตามดวยความเต็มใจ ทําใหผูตามมีความ
เชื่อมั่นในตัวเขาสามารถชวยคลี่คลายความตึงเครียด
ตางๆ ลงไดและสามารถนํากลุมใหบรรลุเปาหมาย
ท่ีตั้งไว 
 8.  จํานวนสมาชิกสหภาพแรงงานมีผลตอ
ผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไวท้ังอาจเปนเพราะวาการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานตองอาศัยอํานาจการตอรองถาหาก
จํานวนสมาชิกมากอํานาจการตอรองกับนายจางมาก
ข้ึน หากจํานวนสมาชิกมากการจายเงินคาสมาชิกก็
จะมากไปดวยสหภาพแรงงานก็มีเงินไวสํารอง
สําหรับการบริหารงานของสหภาพใหคลองตัวมาก
ข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของสหภาพแรงงานที่ ไชยันต รัชชกุล (2532, หนา 
16 ) กลาวถึงการสรางความเขมแข็งใหกับสหภาพ
แรงงานประกอบดวย 5 ขอดังนี้ หลักขอท่ี 1 คือ การ
บริหารสหภาพแรงงานใหมีประสิทธิภาพ จะตอง
คิดถึงองคประกอบ 3 ประการ คือ คน เงิน และการ
ดําเนินงานหลักการขอท่ี 2 การรณรงคหาสมาชิก
เพิ่มเพื่อใหสหภาพแรงงานมีอาํนาจในการตอรอง
มากขึ้นรวมถึงรายไดเพิ่มจากการสมาชิกเพิ่ม 
หลักการขอท่ี 3 คือ การรวมมือกันระหวางสหภาพ
แรงงานอุตสาหกรรมหรือธรุกจิประเภทเดียวกัน 
ชวยใหแตละสหภาพแรงงานหาสมาชิกไดเพิ่มข้ึน
และเปนการวางรากฐานการพัฒนาสหภาพแรงงาน
ในรูปแบบที่สูงข้ึน ไดแก สหพันธแรงงาน สงผลให
การทํางานมีเอกภาพหลักการขอท่ี 4 คือการรวม
สหภาพแรงงานของอุตสาหกรรมหรือธรุกิจประเภท
เดียวกันเขาเปน สหพันธแรงงาน การรวมกันนีทํ้าให
สหภาพทั้งหลายทํางานรวมกนัภายใตองคกร
เดียวกัน สงผลใหการทํางานมีเอกภาพหลักการขอท่ี 
5 คือ การประสานสหภาพแรงงาน 
เล็ก ๆ เขาดวยกันเปนสหภาพแรงงานใหญสหภาพ
แรงงานเดียว ทําใหสหภาพแรงงานนี้มีความ
แข็งแกรง มีอํานาจในการเรียกรองและตอรอง มี
บทบาทมากขึ้นดวย   
 9.  ปจจัยทางการเงินมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ท้ังนี้อาจ
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เปนเพราะการบริหารงานของสหภาพแรงงานยังคง
ตองอาศัยปจจัยทางการเงิน เชน การติดตอสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ  การฝกอบรม  การทํากิจกรรม
ตาง ๆ ก็ยังคงตองใชเงินเปนคาใชจายในการบริหาร
และสนับสนุน และขอคนพบจากงานวิจัยนี้กบัพบวา
ปจจัยภายใน ไดแก การเงินสงผลตอการดําเนนิงาน
ของสหภาพแรงงานมากที่สุดซึ่งสอดคลองกบั ณรงค 

เพ็ชรประเสริฐ (2538, หนา 285) เสนอแนวความคิด
ตอการสรางความเขมแข็งองคกรแรงงานสหภาพ
แรงงานตองเขาใจเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลง ชีวิตสภาพความเปนอยูของแรงงาน
และสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
มาสรางพลังเพือ่สนับสนุนการตอรองการมพีลังเงิน
สนับสนุน พลังการประชาสัมพันธ ขาวสารขอมูล
อยางทั่วถึง และพลังการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 10.  ลักษณะการดําเนินงานมีผลตอผลการ
ดําเนินงานของสหภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตท่ีิ.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ลักษณะ
การดําเนินงานของสหภาพแรงงาน ก็มีความสําคัญ
อยางยิ่งเนือ่งจากเปนการสะทอนบทบาทและ
กิจกรรมของสหภาพแรงงานวา ไดดําเนินงานการ
สอดคลองกับวตัถุประสงคของสหภาพแรงงาน
หรือไม มีการสงเสริมกิจกรรมของสหภาพแรงงงาน
หรือไม ซึ่งเปนปจจัยผลักดันใหการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการ
กระตุนและสรางความนาสนใจในกิจกรรมของ
สหภาพแรงงานแกสมาชิก สอดคลองกับงานวิจัย

ของนิคม จันทรวิทุร (2525, หนา 43-48) ท่ีพบวา 
การจัดอบรมสมัมนาใหกรรมการหรอืสมาชิก และ
การจัดทําขาวสารใหสมาชิกอานเปนประจําเดือนจะ
มีผลตอความเขมแข็งของสหภาพแรงงาน 
 11.  รัฐบาล  กฏหมาย นายจาง  มีผลตอผล
การดําเนินงานของสหภาพแรงงานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ี .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวารัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย
ดานแรงงานสัมพันธ เปนผูควบคุมใหลูกจางและ
นายจางปฏิบัติตามกฎหมาย หากกฎหมายไมมีความ
เปนธรรม หรอืมีชองวางใหฝายหนึ่งฝายใดได
ประโยชนก็จะทําใหเกิดผลเสีย และยิ่งทําใหเกิดขอ
ขัดแยง จากการศึกษายังพบวากฎหมายที่ใชอยู
ปจจุบันลาหลังไมมีการปรับปรุงใหเหมาะสมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการทําใหสหภาพแรงงานเติบโตอยาง
ลาชา  ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับวิทยานพินธ
เรื่อง   “Industrial Relations Practices and 
Strategies:A Theoretical Construction for 
Thailand” ของ ดร. โชคชัย  สุทธาเวศ  ณ  
มหาวิทยาลัยบิเลเฟลต ประเทศเยอรมัน เมื่อ เดือน
เมษายน พ.ศ. 2538 ไดขอสรุปในเชิงทฤษฏีสําหรับ
การแรงงานสัมพันธไทยดังตอไปนี้ (โชคชัย สุทธา-

เวศ, 2539, หนา 39-42) 
 1.  การขัดแยงในผลประโยชน  
สถานการณพัฒนาทางการเมืองและอุตสาหกรรมได
กอใหเกิดสถานการณอางอิงแกรัฐผลท่ีตามมาทําให
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงหรอืการใชกฎหมาย
แรงงานในทางปฏิบัติและการปฏิบัติทางแรงงาน
สัมพันธไดดําเนินไปโดยผานวิธีการทางการเมือง
มากกวาผานวิธกีารปกติของการออกกฎเกณฑใน
การทํางานภายใตวิธีการแรงงานสัมพันธ โดยที่ฝาย
รัฐเองเปนนักยทุธศาสตรท่ีใชวิธีการเชนนี ้
 2.  การใชยุทธศาสตรขององคการของ
รัฐบาล สหภาพแรงงาน และนายจางและการปฎบัิติ
ทางแรงงานสัมพันธตั้งอยูบนพื้นฐานจากขอกําหนด
ทางวัฒนธรรม  ซึ่งแตละตัวกระทํามีความสามารถ
แตกตางกันในการใชวัฒนธรรมไทยและอื่น ๆ  การ
ดํารงไวซึ่งการปฏิบัติทางแรงงานสัมพันธดําเนินไป
ดวยการครอบงําทางอุดมการณของตัวกระทําท่ี
เขมแข็งมากกวาโดยการมีอุดมการณรวม ในสถานะ
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เชนนี้ในระหวางตัวกระทําท้ังสาม รัฐ นายจาง และ
สหภาพแรงงานประสบความสําเร็จในทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และสัญลักษณ ตามความ 
สามารถในการใชยุทธศาสตรแรงงานสัมพันธ และที่
เกี่ยวของมากกวากันตามลําดับ 
 3. จากการที่สังคมไทย ขาดแคลน
คานิยมท่ีสอดคลองกับการปฎิบัติทางแรงงาน
สัมพันธท่ีอาศัยคานิยมหลักตรงประชาธิปไตยและ
ความเทาเทียมกันระหวางมนษุย  ทําใหแบบแผนที่
เปนหัวใจของทางปฎิบัติทางแรงงานสัมพันธ    และ
การดํารงอยูของสหภาพแรงงานไดรับการหลอเลี้ยง
ดวยคานิยมตะวันตกที่นําเขามาในแงของ
ประชาธิปไตย  และความเสมอภาคระหวางบุคคล
มากกวาคานิยมตามประเพณีของสังคมไทย  รูปแบบ
ของการปฎิบัติทางแรงงานสัมพันธท่ีหยั่งรากใน
ตะวันตกจะดําเนินไปไมไดประสิทธิผลโดยทั่วไป  
จะมีเพียงแบบแผนที่สอดรับอยางเปนพื้นฐานกับ
คานิยมไทยเทานั้นจึงตองปฎิบัติไดอยางมี
ประสิทธิผล 
 4. โดยทั่วไป ยิ่งสหภาพแรงงาน
เคลื่อนไหวทางการเมือง  หรอืมีพฤติกรรมทาทายตอ
อํานาจรัฐ  และผลประโยชนทางธุรกิจ  สหภาพ
แรงงานก็ยิ่งเผชิญกับการมีชีวิตอยูทางสถาบันของ
สหภาพแรงงานและจะยิ่งพยายามหาทางอยูรอดจาก
การสนับสนุนจากภายนอกประเทศ  เมื่อขาดแคลน
การสนับสนุนจากภายในประเทศ  อยางไรก็ตามยิ่ง
ประเทศมีบรรยากาศทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและ
เอกชนก็ยิ่งมีความมั่นคงและหันมาใชวิธีการทาง
เมืองมากขึ้นเพื่อสนับสนุนวิธกีารสัมพันธ  ในแงมุม
นี้การโตตอบกับรัฐและนายจาง   สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจจะถูกปฎิบัติการแบบทําลายลางจากฝาย
ตรงขามมากกวาสหภาพแรงงานเอกชนอันมาจาก
สหภาพแรงงานสํานักงาน  ซึ่งรวมตวัเขมขนใน

รัฐวิสาหกิจพยายามจะนําการเคลื่อนไหวในเชิง
ยุทธศาสตรของฝายแรงงานและปฎิบัติตนในเชิง
ผูนําท่ีรับผิดชอบทางสังคมมากกวาสหภาพ
แรงงานคนงานคอปกน้ําเงินที่สวนใหญรวมตวัใน
ภาคเอกชน  อยางไรก็ตามความแตกแยกภายใน
โครงสรางองคการของสหภาพแรงงานวิสาหกิจ  
และการเปนปฎิปกษทางเศรษฐกิจและการเมืองจาก
รัฐไดสงผลใหสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเผชิญหนา
กับความระส่ําระสายและมีผลใหการปลูกฝง
อุดมการณของสหภาพแรงงานโดยรวมลมเหลว 
 5.  ทามกลางกระบวนการพัฒนา
อุตสาหกรรมนัน้สําหรับประเทศกําลังพัฒนาแบบวิ
ภาคีอยางไทยแลว  การเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร
การพัฒนาเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของรัฐมีผลนอย
กวาอิทธิผลจากปจจัยทางการเมืองในการ
เปลี่ยนแปลงการปฎิบัติทางแรงงานสัมพันธท่ี
ระดับชาติอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ  
อยางไรก็ตามการปฎิบัติทางแรงงานสัมพันธ  ณ  
ระดับชาติอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ถูก
ครอบงําจากยุทธศาสตรของรัฐท่ีชวยเหลือการ
ประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจของนายจาง  
ภายใตสิทธิพิเศษนี้ ยุทธศาสตรแรงงานสัมพนัธของ
นายจางจะเนนหนักที่ระดับสถานประกอบการเมื่อ
เปรียบเทียบกันระดับกลาง (พื้นที่และอุตสาหกรรม)
ท้ังนี้เพื่อชดเชยบทบาทที่ไมเพียงพอ ณ ระดับชาติ
และสถานประการ ฝายนายจาง ณ ระดับเขตพื้นที่ 
หรือระดับอุตสาหกรรมมีความสามารถนอยกวา
สหภาพแรงงานในเชิงสามัคคีรวม จึงอยูใน
สถานภาพที่ตอบโตกับการรุกเราจากฝายสภาพ
แรงงาน 
 6.  ความมั่นคงของสถาบันแรงงาน
สัมพันธโดยทั่วไปทามกลางการดํารงอยูของ
ประเพณีปฎิบัติและการแสวงหาความสมเหตุสมผล
ของระบบแรงงานสัมพันธนั้นไดรับการประกันดวย
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มิใชเฉพาะความมีเอกภาพอยางสมเหตุสมผลที่
เขมแข็งขององคการสหภาพแรงงานเทานั้น  แตดวย
การมีองคการของนายจางที่เขมแข็งในการจัดการกับ
รัฐท่ีเข็มแข็งเชนกัน ท้ังการปฎิบัติทางแรงงาน
สัมพันธท่ีระดับชาติ (มหภาค) ระดับอุตสาหกรรม
และพื้นที่ (ระดับกลาง) และสถานประกอบการ
(จุลภาค) ในกรณีเชนนี้รัฐถือวาเปนตัวกระทําท่ี
ประสบความสําเร็จที่สุด  ในขณะที่องคการนายจาง
และลูกจาง  มีความสามารถนอยกวาตามลําดับใน
การรักษาความสมเหตุสมผลขององคการของตน
ดังนั้นสถานบันแรงงานสัมพนัธโดยท่ัวไปจงึอยูใน
สภาวะแหงความไมมั่นคงตลอดมาขอสรุปเชิงทฤษฎี
ขางตนเหลานี้ท่ี  ดร.โชคชัย เรียกวา “ทฤษฎี
วิวัฒนาการของการแรงงานสมัพันธไทย”  
 

ขอเสนอแนะ 
             ผูวิจัยของเสนอแนะผลการวิจยัครั้งนีเ้พื่อ
ประโยชนในการประยุกตใชตอการดําเนินงานของ
สหภาพแรงงาน ดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงเรื่องการประชาสัมพันธ
จากผลวิจยัพบวาสมาชิกสหภาพแรงงานเพศหญิงมี
ผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงานดีกวาเพศชาย 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้อาจเปนนมิิตรหมายอันดวีาเพศ
หญิงใหความสนใจและใหความสําคัญกับเรื่องของ
สหภาพแรงงานมากขึ้นจึงมีผลการดําเนินงานที่ดีกวา
เพศชาย แตหากพิจารณาในมุมกลับกันหนวยงานที่
เกี่ยวของ ควรหนัมาใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธในเรื่องบทบาท การดําเนินงานและ
จุดประสงคของสหภาพแรงงานแกเพศชายมากขึ้น 
แตก็มิไดหมายความวาใหลดการประชาสัมพันธ
เรื่องราวหรือความรูทางบทบาท การดําเนินงานและ
จุดประสงคของสหภาพแรงงานแกเพศหญิงนอยลง 
แตควรใหความสําคัญในการใหความรูโดยเทาเทียม
กันเนื่องจากเรือ่งของสหภาพแรงงานไมไดเปนเรื่อง

ของเพศหนึ่งเพศใดโดยเฉพาะ แตเปนเรื่องท่ีผูใช
แรงงานทุกกลุมทุกระดับที่ควรใหความสําคัญและมี
สวนรวมในการดําเนินงานอยางจริงจงั  

2. ควรระมัดระวังปจจัยภายในองคกรคือ 
ตัวแปรดานการเงินพบวาเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผล
กระทบมากที่สุดตอผลการดําเนินงานของสหภาพ
แรงงาน ดังนั้นสมาชิกสหภาพแรงงานควรให
ความสําคัญกับเรื่องดงักลาวโดยเฉพาะการจายเงินคา
สมาชิกตองจายอยางสม่ําเสมอเพราะการเงินมีสวน
อยางยิ่งในการบริหารและจัดการงานใหมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้คณะกรรมการสหภาพแรงงาน 
รวมถงึผูนําสหภาพแรงงานตองบริหารการเงนิอยาง
โปรงใสและสามารถใหสมาชิกสหภาพแรงงาน
ตรวจสอบได 
              3. ควรระมัดระวังปจจยัภายนอกองคกรคือ
นายจางพบวา เปนตวัแปรหนึ่งท่ีสงผลกระทบมาก
ท่ีสุดตอผลการดําเนินงานของสหภาพแรงงาน 
ดังนั้นลูกจาง สมาชิกสหภาพแรงงาน ผูนําสหภาพ
แรงงาน ควรยดึหลักการปฏิบัติดานแรงงานสัมพันธ
อยางเครงครัด แรงงานสัมพันธท่ีดีจึงตองตั้งอยูบน
พื้นฐานของความเขาใจและความรวมมอืซึ่งกันและ
กัน  โดยเนนถึงการสรางความสัมพันธ  ไมใชการ
ทําลายความสัมพันธ ท้ังสองฝายตางตองระลึกอยู
เสมอวาตนเองตองพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อมีปญหาที่ไม
เขาใจกนัตางฝายตองเปดใจกวางยอมรับฟงปญหา
ของกันและกัน พยายามแสวงหาความรวมมอืท่ีจะ
แกไขปญหานั้น ดวยการเจรจากันดวยเหตุผลมุงมั่น
ท่ีจะประสานผลประโยชนรวมกันดวยความจริงใจ 
เพื่อท้ังสองฝายจะไดอยูรวมกนั ทํางานรวมกันอยาง
มีความสุขการแกไขปญหาความขัดแยงโดยใชความ
รุนแรง จะกอใหเกิดผลเสียตอท้ังสองฝายเปนอยาง
มาก                                                                        
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บทคัดยอ      

การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคคือ (1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอชองทางการจัดจําหนายผากาบบัวชุมชน  
(2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวและของผูบริโภคกับการ
ตัดสินใจใชรูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายผากาบบัวชุมชน (3) เพื่อคนหารูปแบบการจัดการชองทาง
การจัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาด  ประชากรที่ศึกษาไดแก ผูประกอบธุรกิจผากาบบัวในจังหวัด
อุบลราชธานีและผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวดัใกลเคียง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ กลุม
ผูบริหารผูประกอบธุรกิจผากาบบัวจํานวน 133 คน และผูบริโภคจํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพืน้ฐาน สวนการทดสอบสมมติฐานในเชิงเปรียบเทียบโดยใช t-test และ 
F-test และทําการทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีเชฟเฟ ผลการวิจยั พบวา ผูประกอบธุรกิจสวนใหญเปนเพศ
หญิง สถานภาพสมรส การศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา มีคุณลักษณะชอบการรวมกลุมอาชีพ ตองการใหชุมชน
มีการพัฒนา มีวิถีชีวิตเปนเกษตรกร สําหรับผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสมรส การศึกษาอยูใน
ระดับสูงกวาปริญญาตรี คุณลักษณะพฤติกรรมการแตงกายดวยผากาบบัว ชอบความเปนเอกลักษณ ตองการการ
ยอมรับจากสังคม ประสบการณใชผากาบบัวบอยครั้ง ดังนั้นจากปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของผูบริโภคที่มี
ตอการตัดสินใจในรูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวตองการขยายชอง
ทางการจัดจําหนายไปสูผูบริโภคใหท่ัวถึงมากที่สุด  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา (1) ปจจัยสวนบุคคลและ
คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจที่แตกตางกัน มีผลตอการตดัสินใจแตกตางกัน ในการจัดการชองทางการจัด
จําหนาย  (2)ปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของผูบริโภคท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสนิใจแตกตางกัน ในการ
จัดการชองทางการจัดจําหนายของผูประกอบธุรกิจผากาบบัว  และ (3) รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนาย
ผากาบบัวจากชุมชนสูตลาดเปนรูปแบบชองทางการจัดจําหนาย ท่ีตองการใหมีการขยายไปสูผูบริโภคไดท่ัวถึงมาก
ท่ีสุด 

คําสําคัญ:  รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนาย, ผากาบบัวชุมชน   
 

Abstract 
The objectives of this research were to: (1) Study the influence of factors of  marketing distribution  

channel management an “Pha Kab Bua” community clothing, (2) Compare the personal factors and the salient 
factors of traders “Pha Kab Bua”, and the personal factors and salient factors of consumers in the decision–
making, in the marketing distribution  channel management model “Pha Kab Bua”  community 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. สุดาพร  สาวมวง  
 

รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาด 
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clothing, and (3) Search for a marketing distribution channel management model for “Pha Kab Bua” clothing 
from the community to the market, The people sampled were the traders of “Pha Kab Bua” in U-bonratchathanee 
and consumers in Bangkok and adjoining province. The samples were the executive committees of “Pha Kab 
Bua” (133 persons) and consumers (400 persons). The instrument used was the questionnaire. Data analysis was 
based on descriptive statistics. The hypothesis test to compare by t-test and F-test and Scheffé, for testing the 
difference in pairs were used. The research findings discovered that, Traders with the highest score on the female 
marital status primary education level, the highest score on the participation in community cooperative, was from 
the  community development and agricultural profession. The highest consumer scores were on the female, 
marital status and above bachelor degree, The characteristics of behavior in wearing “Pha Kab Bua.” to project 
identity, came from and the frequent experience of wearing “Pha Kab Bua.” It was found that the personal factor 
and the characteristic affected the consumers decision making in the distribution channel management model of 
traders of “Pha Kab Bua” want  an extension to the marketing distribution channel.  

The result from hypothesis found that. (1) The trader’s personal factors showed a difference in the 
decision-making on the distribution channel management model. (2) The consumer’s personal factors showed a 
difference in the decision-making in the marketing distribution channel management of traders of “Pha Kab Bua” 
and (3) Discovered that the distribution channel management model for the “Pha Kab Bua” community clothing 
to the market was the distribution channel model, extended to every consumer.  

Keywords:  marketing distribution channel management model, Pha Kab Bua community clothing,   
 
ความนํา 

ชาวบานในจังหวัดอุบลราชธานีไดใชเวลา
วางในแตละวันหลังจากการทํานามารวมตัวกนัเปน
กลุมทอผากาบบัว ในแตละชุมชนจนสามารถรวมตัว
กันตั้งเปนกลุมใหญเปนผูประกอบธุรกิจผากาบบัว ท่ี
มีปริมาณการทอผากาบบัวและมียอดการจําหนาย
มากที่สุด จนเปนที่ยอมรับและไดรับการสนับสนุน 
สงเสริมใหประกอบเปนธุรกิจชุมชนของจังหวัด
อุบลราชธานี (กรมการพัฒนาชุมชน, 2545) มีจํานวน 
19 กลุม และมีสมาชิกรวมกันจํานวน 2,379 คน ไดมี
การทอผานําออกจําหนายภายในรานคาชุมชนและ
รานคาหัตถกรรมสินคาชุมชนท่ีอยูใกลเคียงกัน ซึ่งท่ี
ผานมาการคาขายยังอยูในวงแคบยอดการจําหนาย 
 

ยังคงมีนอย ดังนั้น การขยายชองทางการจัดจาํหนาย
เพื่อนําผากาบบัวจากภายในชุมชนไปสูผูซื้อภายนอก
ชุมชนใหรูจักและมีโอกาสซื้อหาไปใชอยางทั่วถึง จึง
เปนชองทางที่จะสามารถเพิ่มยอดขายใหกับผู
ประกอบธุรกิจผากาบบัว ปจจุบันที่ผูประกอบธุรกิจ
ผากาบบัวชุมชนตองเผชิญกับการแขงขัน (Porter, 
1990, p. 9) กับธุรกิจที่ผลิตและจําหนายผาทอท้ังจาก
ภายในและจากตางประเทศที่ไดสรางผลกระทบตอ
การดําเนินธุรกจิผากาบบัวจึงตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการดําเนินธรุกิจเพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถ
อยูได และมีโอกาสเจริญเติบโตในระยะยาว โดยมี
รูปแบบชองทางการจัดจําหนายท่ีเหมาะสมกับ
ประเภทของธุรกิจ ซึ่งผูประกอบธุรกิจตองมีการ
วางแผนกลยุทธการตลาด (เสรี วงษมณฑา, 2542, 
หนา 12) เพื่อบริหารจัดการชองทางการจัดจําหนาย 
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(ฐิติรัตน คุณรัตนภรณ, 2550, หนา 3) ใหสามารถนํา
สินคา(supply chain) กระจายไปใหถึงมือผูบรโิภค
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงตองมีการจัดรปูแบบ
ชองทางการจัดจําหนายท่ีจะสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติเพื่อใหธุรกิจชุมชนสามารถขยายชองทางการ
จัดจําหนายออกไปภายนอกเปนการสรางธุรกิจให
เขมแข็งท่ีจะสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจภายนอก
ชุมชนใหเปนเครือขาย ใหครอบคลุมท่ัวประเทศและ
ขยายออกไปตางประเทศใหมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลและ

คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวและของ
ผูบริโภค ผากาบบัวชุมชน 

2. เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและ
คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวและของ
ผูบริโภคผากาบบัวชุมชน 

3. เพื่อคนหารูปแบบการจัดการชองทางการ
จัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาด 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
การศึกษาเรื่องรูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาดมีกรอบแนวคิด

การวิจัยดงันี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิดดานผูประกอบธุรกิจชุมชน 
 ผูประกอบธุรกิจชุมชนประกอบดวย ผู
ประกอบธุรกิจ และชุมชน โดยผูประกอบธุรกิจ 
หมายถึง ผูประกอบธุรกิจผากาบบัวในจังหวัด
อุบลราชธานี สวนชุมชน หมายถึง คนที่อยูในแตละ
ชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีไดรวมกลุมกนัทอผา
กาบบัว ดังนั้น ผูประกอบธุรกิจชุมชน หมายถึง คน

ในแตชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีไดรวมกลุมกัน
กอตั้งเปนผูประกอบธุรกิจชุมชน จําหนายผากาบบัว
แกผูบริโภค 
แนวคิดดานผูบริโภค 
 ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคที่เปนผูซื้อผา
กาบบัวเพื่อนําไปใชในการตัดเย็บเปนเสื้อผาใชสวม
ใสไปทํางานและใสออกงานตาง ๆ ในจังหวัด

ตัวแปรตน 

ตัวแปรตาม 

ปจจัยการตัดสินใจของ
ผูประกอบธุรกิจชุมชน 

รูปแบบการจัดการชองทาง
การจัดจําหนาย 

ปจจัยสวนบุคคล 

คุณลักษณะทั่วไป 

ผูประกอบธุรกิจชุมชน 

คุณลักษณะทั่วไป 

ผูบริโภค 

ปจจัยสวนบุคคล 
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อุบลราชธานีและจังหวัดอื่น ๆ ท่ีผากาบบัวสงไป
จําหนาย 
แนวคิดดานปจจัยการตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจ
ชุมชน 
 ปจจัยการตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจ 
ประกอบดวย ปจจัย หมายถึง ปจจัยบางประการที่มี
อิทธิพลกระตุนตอความเหนียวแนนของกลุม สวน
การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่ง (Barnard, 1938, p.112 อางถึงใน ไพริน ผองใส, 
2536, หนา 155) ท่ีนํามาพิจารณาและไดรับการ
ยอมรับโดยกลุมใหเปนทางเลือกในการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม สําหรับผู
ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผูประกอบธุรกิจผากาบบัว
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ดังนั้น ปจจัยการ
ตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจ หมายถึง ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจผา
กาบบัวในจังหวัดอุบลราชธานี 
แนวคิดดานรูปแบบการจัดการชองทางการจัด
จําหนาย  

รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนาย 
ประกอบดวย รปูแบบ หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใชเปน
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ สวนการจัดการ 
หมายถึง การดาํเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้ง
ไว โดยอาศัยคน เงิน วัสดุสิ่งของ และอุปกรณในการ
จัดการนั้น ๆ สําหรับชองทางการจัดจําหนายหมายถึง 
เสนทางที่ผูผลิตและผูบริโภคมาพบกันโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางอรรถประโยชนตอผูบรโิภค
ใหไดรับสินคาและบริการในสถานที่ เวลา และความ
เปนเจาของในวงกวาง ดังนั้น รูปแบบการจัดการ
ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง วิธีการท่ีนํามาใช
เปนแนวทางในการดําเนินธุรกจิ โดยมีผูผลิตและ
ผูบริโภคมาพบกันเพื่อซื้อขายผากาบบัว  

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของผู

ประกอบธุรกิจผากาบบัวท่ีแตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวชุมชน
แตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนบุคคล และคุณลักษณะของ
ผูบริโภคผากาบบัวท่ีแตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวชุมชน
แตกตางกัน 

3. ปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของผู
ประกอบธุรกิจผากาบบัวท่ีแตกตางกันมีผลตอ
รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายแตกตาง
กัน 

4. ปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของ
ผูบริโภคผากาบบัวท่ีแตกตางกันมีผลตอรูปแบบการ
จัดการชองทางการจัดจําหนายแตกตางกัน 

แนวคิดเกี่ยวกบัตัวแปรตนและตัวแปรตาม 
มีดังนี้ 

1.  ตัวแปรตน หมายถึง ปจจัยสวนบุคคล
ของผูประกอบธุรกิจและของผูซื้อผากาบบัว 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา 
รายได พรอม การสวนรวม รูปแบบการดําเนินธุรกิจ 
สถานที่ของผูประกอบธุรกิจ  
 2.  การจัดการชองทางการจัดจาํหนาย 
ประกอบดวย การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัด
จําหนาย งานลอจิสติกส กลยทุธการตลาด การ
ดําเนินชีวิตของผูประกอบธุรกิจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

คุณลักษณะทั่วไปของผูประกอบธุรกิจผา
กาบบัวและของผูบริโภคผากาบบัว ประกอบดวย วิถ ี
ชีวิต ประสบการณ สิ่งจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและของผูซื้อผากาบบัว
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ตัวแปรตาม หมายถึง ปจจัยการตัดสินใจของผู
ประกอบธุรกิจผากาบบัว ประกอบดวย ความ 

การวิจัยครัง้นี้ เปนการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยสวนบุคคล คุณลักษณะ ปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจ วิธีการจัดการชองทางการจัดจําหนาย  เพื่อ
วัดคาตัวแปรที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจ กลุมตัวอยาง
ท่ีศึกษา มี 2 กลุม จํานวน 533 คน ดังนี้ (1) แบบ
เจาะจงกลุมผูประกอบธุรกิจผากาบบัวชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 19 กลุม ท่ีมีการผลิตและมี
ยอดขายมากที่สุดโดยเลอืกเฉพาะผูบริหาร กลุมละ 7 
คน  รวมจํานวน 133 คน (19x7) (2) ทําการสุม
ตัวอยางแบบสัดสวนจากสถานที่ตาง ๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี 10 แหง ๆ ละจํานวน 30 คน (10x30) 
รวมเปนจํานวน 300 คน และจากสถานที่ตาง ๆใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง 4 แหง ๆ
ละจํานวน 25 คน (4x25) 1รวมเปนจํานวน 100 คน
รวมผูบรโิภคที่เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 400 
คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามใชเปนคําถามแบบปลายปด และเปน
คําถามแบบปลายเปด ท่ีผานการหาคุณภาพ ดวยการ
หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)
โดยใชการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
Of Consistency-- IOC)   ของขอความกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย มีคาความเชื่อถือ 
(relibility) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาค (Alpha Cranach Coefficient) เทากับ 0-87  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมลูไดแก สถิติเชิง
พรรณนา ซึ่งประกอบดวย  คาเฉลี่ยเลขคณิต  คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ  สวนสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะห ไดแก  การทดสอบสมมุติฐาน ใชสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี 
Scheffé 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิัยสรุปไดดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล 
คุณลักษณะ ปจจัยการตัดสินใจ และการจัดการ
ชองทางการจัดจําหนายผากาบบัวชุมชน ไดผลแสดง
ในตาราง 1 
 
ตาราง 1 
ปจจัยสวน คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจและ
ผูบริโภคผากาบบัวชุมชน  
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ผูบริหารผูประกอบธุรกิจผากาบบัว 
เพศหญิง 109 82.0 
สถานภาพสมรส 112 84.2 
การศึกษาระดับประถมศึกษา 60 45.1 
ผูบริโภคผากาบบัว 
เพศหญิง 343 85.8 
สถานภาพสมรส 263 65.8 
การศึกษาระดับประถมศึกษา 200 50.0 
ดานคุณลักษณะ จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

ผูประกอบธุรกจิผากาบบัว 
ชอบการรวมกลุมอาชีพ 66 49.6 
ประสบการณมีสวนรวมใน
สหกรณ 

62 46.6 

ทัศนคติตองการใหชุมชนมี
การพัฒนา 

61 45.8 

วิถีชีวิตเปนเกษตรกร 52 39.1 
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ตาราง 1 (ตอ) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 
(คน) 

รอยละ 

ตองการมีธุรกจิของตนเอง 40 30.1 
ผูบริโภคผากาบบัว 
ใชผากาบบัวเปนเครื่องแตง
กายบางวัน 

399 99.8 

ชอบความเปนเอกลักษณ 261 65.3 
บุคลิกภาพบงบอกถึงความเปน
ไทย 

282 70.5 

การยอมรับจากสังคม 233 58.3 
ใชผากาบบัวบอยครั้ง 188 47.0 
 

2.  ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวน
บุคคลและคุณลักษณะของผูบริโภคผากาบบัวมีผล
ตอการตัดสินใจรูปแบบการจัดการชองทางการจัด
จําหนาย ไดผลดังแสดงในตาราง 2 

 
ตาราง 2  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปจจัยสวนบุคคลและ

คุณลักษณะของผูบริโภค
ผากาบบัว 

ผลการทอสอบ
สมมติฐาน 

ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริโภค 

ไมแตกตาง 

คุณลักษณะของผูบริโภค ไมแตกตาง 
 

3.  รูปแบบการจัดการชองทางการจัด
จําหนายในการขยายชองทางการจัดจําหนาย โดยการ
สงเสริมการตลาดดวยการตลาดทางตรงไดผลดัง
แสดงในตารางที่ 3 
 
 
 

ตาราง 3  
การสงเสริมการตลาดดวยการตลาดทางตรง 
สวนผสมทาง
การตลาด 

คาเฉลีย่ 
Χ  

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

แปล
ความหมาย 

การตลาด
ทางตรง 

4.93 0.25 สูงมาก 

 

การอภิปรายผล 
1. ปจจัยสวนบุคคลของผูประกอบธุรกิจ 

พบวา เพหญิง มีสถานภาพสมรส การศึกษา
ประถมศึกษา ดานคุณลักษณะชอบการมีสวนรวมใน
สหกรณรานคา ชอบการรวมกลุมอาชีพ ตองการทํา
ใหชุมชนมีการพัฒนา ภาพรวมอยูในระดับมากมีผล
ตอการตัดสินใจในรูปแบบการจัดการชองทางการจัด
จําหนายผากาบบัวชุมชน สอดคลองกับทฤษฎีของ 
Kotler (2004) เรื่อง ทฤษฎีการตลาดในการแบงสวน
ตลาดออกเปนกลุม เพื่อใหทราบขนาดของตลาดและ
กลุมเปาหมายที่เจาะจงในสวนปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริโภค พบวา เปนเพศหญิง สัญชาติไทย 
สถานภาพสมรส ดานคุณลักษณะมีการแตงกายดวย
ผากาบบัวบางวันเวลามาทํางานและหลังเลิกงาน มี
การใชตัดเย็บเครื่องแตงกายทําใหมีความภาคภูมิใจ
และตองการการยอมรับจากสังคม ในการบงบอกถึง
ความเปนไทย และชอบความเปนเอกลักษณ 
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีผลตอการตัดสินใจใน
รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายผากาบบัว
ชุมชน สอดคลองกับทฤษฎีของ Kotler (2004) เรื่อง 
ทฤษฎีประชากรศาสตร เพื่อใหทราบวิธีการดําเนิน
ชีวิตความเปนอยูของผูซื้อไดอยางชัดเจน 
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2.  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผู
ประกอบธุรกิจผากาบบัวและผูบริโภคที่มีปจจัยสวน
บุคคลและคุณลักษณะที่แตกตางกันมีผลตอการ
ตัดสินใจแตกตางกัน ในรูปแบบการจัดการชองทาง
การจัดจําหนายผากาบบัวของผูประกอบธุรกิจผา
กาบบัว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของงานวิจัย
ดังตอไปนี้  

2.1. สุรจิต อูตะเภา (2540) วิจัยเรื่อง “ปจจัย
ท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสตรทีอผา
ไหม” มีการศึกษาประถมศึกษาปท่ี 6 ทอผาไหมเปน
อาชีพเสริม รายไดระหวาง 10,001-15,000 บาทตอป 
มีลักษณะเปนครอบครัวเดียว สวนมากจะทอผาไหม
อยูท่ีบานและขายผาไหมเองตามทองตลาด โครงการ
มีสวนชวยอยางมากโดยสมาชิกมีสวนรวม  

2.2  อัจฉรา กริม่วงษรัตน (2544) วิจัยเรือ่ง 
“ทัศนคติพฤติกรรมการซือ้และความชอบผาไหม
มัดหมี่และผาหมี่ขิด” กลุมผูซือ้สวนใหญรูจักสินคา
จากการแนะนําของบุคคลอื่น มีความถี่ในการซื้อไม
แนนอน นิยมซื้อในลักษณะผาช้ิน โดยไมมีราน
ประจําในการซื้อ มูลคาท่ีซื้อแตละครั้ง 1,000-1,500 
บาท มีจุดประสงคในการซื้อเพื่อใชในงานพิธีหรือ
เทศกาลตาง ๆ โดยกลุมผูซือ้ผาไหมจะพิจารณาซื้อ
สินคาท่ีมีสีสันหลากหลาย เพราะมีทัศนคติตอ
คุณสมบัติของสินคาโดยรวม ในเรื่องเปนผาท่ีมี
ช่ือเสียงบงบอกถึงความเปนไทย และมีเอกลักษณ   

3. ในสวนของปจจัยสวนบุคคลและ
คุณลักษณะของผูประกอบธุรกิจผากาบบัวและ
ผูบริโภคที่แตกตางกัน มีผลแตกตางกันตอรูปแบบ
การจัดการชองทางการจัดจําหนายเพื่อกระจายสินคา
โดยใชระบบงานลอจิสติกสสามารถนําผากาบบัว
ไปสูผูบริโภคกลุมเปาหมายมากที่สุด ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  ดรุณวรรณ สวรรณรงค (2545) วิจัย
เรื่อง “การวิเคราะหทางเศรษฐกิจการสงออกผาไหม
และผลิตภัณฑผาไหมไทย” พบวา ชองทางการจัด

จําหนายสําหรบัการตลาดภายในประเทศและตาง 
ประเทศไปสูลูกคาใหไดมากท่ีสุดเปนปจจัยท่ีสําคัญ   
สรัญญา แปะทอง (2544) วิจัยเรื่อง “กลยุทธ
การตลาดผาไหม” พบวา ชองทางการจัดจําหนายโดย
สวนใหญใชการจําหนายโดยการนําสินคาไปแสดง
และจําหนายในงานนิทรรศการ งานประเพณี
ประจําปตาง ๆ พัทยา แกวสารและคณะ (2549) วิจัย
เรื่อง “โครงการวิจยัและพัฒนาเครือขายการ
ทองเที่ยวท่ีเช่ือมโยงระหวางภมูิปญญา เศรษฐกิจและ
ชุมชนแบบมีสวนรวม (A Development of Tourism 
Network that Comprising  Wisdom, Economics and 
Community by participatory Action Research)” การ
ดําเนินธุรกิจผากาบบัวสินคาชุมชน จังหวัด
อุบลราชธานี ก็เผชิญกับการแขงขันเชนเดียวกับ
สินคาในอุตสาหกรรมอื่นที่มีการผลิตสินคาหรือ
บริการ โดยใชวัตถุดิบ แรงงานและทักษะที่เปนภูมิ
ปญญาของชาวบาน ในการผลิตผากาบบัว มาเปน
ระยะเวลายาวนาน เพื่อจําหนายใชทดแทนการนําเขา
ผาจากตางประเทศ และเพิ่มการผาท่ีผลิตในประเทศ
ใหมากยิ่งข้ึน พรอมกันนี้พยายามในการแสวงหา
ชองทางสงออกตลาดตางประเทศเปนการนํารายได
เขาประเทศ ซึ่งผากาบบัวจะสามารถจําหนายไดมาก
ข้ึนเพราะเขาใจถึงความตองการของผูบริโภค ดังนั้น
รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหารผูประกอบธุรกิจผา
กาบบัวชุมชน ข้ึนอยูกับความพรอมดานการผลิต 
การรวมกลุมสามารถรวมตัวกนัไดแตไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรอื่นนอย  มีความพรอมดาน
สถานที่  โดยที่ปจจัยสวนบุคคลและคุณลักษณะของ
ผูประกอบธุรกิจมีผลตอการตดัสินใจ  ในรูปแบบ
ของชองทางการจัดจําหนายผากาบบัว สอดคลองกับ
แนวคิดของ รวพิร คูเจริญไพศาล เรื่อง การกระจาย
ชองทางการตลาดและลอจิสติกส เพื่อใหระบบการ
ดําเนินธุรกิจเปนไปดวยความราบรื่นในทุก
กระบวนการตั้งแตตนทางจนถึงปลายทาง ในแตละ
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สวนงานที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการชองทาง
การจัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาด 

 

การนํารูปแบบที่คนพบไปประยุกตใช 
การวิจัยเรื่อง รปูแบบการจัดการชองทาง

การจัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาด ผูวิจัยมี
ขอคนพบที่จะนําไปประยุกตและพัฒนาใหเปน
รูปแบบการจัดการชองทางการจัดจําหนายผากาบบัว
จากชุมชนสูตลาดตางประเทศมีขอคนพบจากการ
ดําเนินการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการชองทางการ
จัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาดมีการบริหาร
ชองทางการจัดจําหนายหลากหลายรวมกัน การจัด
จําหนาย การกระจายสินคา และงานลอจิสตกิส เพื่อ
การขยายชองการจัดจําหนายใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศและสามารถขยายชองทางการจัดจําหนาย
ออกไปสูตลาดตางประเทศทั้งทางตรงและทางออม 
โดยมีการจัดการตลาดตางประเทศที่สามารถ
ตอบสนอง 2 ปจจัย คือ ปจจัยท่ีควบคุมไดและปจจัย
ท่ีควบคุมไมได เพื่อใหสอดคลองกับโครงสราง 
รูปแบบชองทางการจัดจําหนายเพื่อกระจายสนิคา
และงานลอจิสติกสท่ีตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคเปาหมายไดรวดเร็ว ท่ัวถึงในวงกวาง ดังนี้ 

1. การขยายชองทางการจัดจําหนาย ดวย
วิธีการสงออกผากาบบัวทางตรง มีการใชชองทาง
ผาน อินเทอรเน็ต ไปรษณีย  และพนักงานขาย และ
ดวยวิธีการสงออกผากาบบัวทางออม มีการใช
ชองทางหนึ่งระดับ โดยผานตัวแทนจําหนายสอง
ระดับ โดยผานตัวแทนและผูคาปลีก และสามระดับ
โดยผานสํานักงาน ผูคาสงและผูคาปลีก รูปแบบชอง
ทางการจัดจําหนายทางออมท่ีมีประสิทธิภาพตอง
สามารถครอบคลุมชองทางการจัดจําหนายและ
กระจายสินคาไปยังผูบริโภคจํานวนมากและทั่วถึง 
โดยตองคํานึงถงึสิ่งท่ีผูบริโภคไดรับคือ การไดรับ
การบริการมีระบบการจัดสงสินคาท่ีสะดวก  มีการ

เลือกผูรวมดําเนินงานที่มีความพรอม  และมีการ
ประสานงานใกลชิด 

2. การจัดการตลาดตางประเทศ ตอง
สามารถตอบสนอง 2 ปจจัย คือ ปจจัยท่ีควบคุมได   
ไดแก การตั้งราคาผากาบบัว การควบคุมคุณภาพผา
กาบบัว และปจจัยท่ีควบคุมไมได  ไดแก ภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ชองทางการ
จัดจําหนาย และวิธีการสงเสรมิการตลาด 

3. การจัดการตลาดตางประเทศ ตองเจาะจง
วา จะเขาไปจําหนายในประเทศใด ซึ่งธุรกิจตองสูกับ
คูแขงขันจากทั่วโลก ความสําคัญของการจัดการ
การตลาดที่ตองคํานึงถึง คือ การพัฒนาผากาบบัว
ตองมีความกาวหนาดานนวัตกรรม เพราะตองพรอม
ท่ีจะนําสินคาใหมท่ีทันสมัยออกสูตลาดไดทันกับ
ความตองการ เปนการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน  การพัฒนาความสัมพันธกับผูขายปจจัยการ
ผลิต ผูจัดจําหนายและผูบริโภค ตองปรับปรุงผา
กาบบัว การบริการและการใชสวนประสมการตลาด 
ตองสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคที่มีความ
แตกตางกันในแตละประเทศ การดําเนินธุรกจิจะมี
คูแขงขันระดับโลกที่มีความแข็งแกรงมากขึ้น ตองมี
การรวบรวมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอสูกบัคูแขง
ขันในระดับโลกเพื่อใหมีความสามารถในการ
แขงขันเพิ่มข้ึน  ดานราคาตองใชความมี
ประสิทธิภาพ จากการประหยัดตอขนาด  
(scale economies) หรอืผลิตสนิคาท่ีแตกตางกัน ทํา
ใหสินคามีตนทุนที่ต่ํากวา แตสามารถผลิตสินคา
ไดมากขึ้น เพื่อความพรอมท่ีจะเผชิญกับการรวมตัว
กันในระดับภูมิภาคและกฎระเบียบของรัฐท่ีมีมาก
ข้ึน มีผลตอการตลาดตางประเทศและตอการดําเนิน
กลยุทธของธุรกิจผากาบบัวชุมชน  การปรับปรุงและ
พัฒนาผากาบบัว การรับฟงความคิดเห็นและมีความ
เขาใจความตองการของผูบริโภค จะทําใหธุรกิจผา
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กาบบัวชุมชนสามารถประสบผลสําเร็จในการทํา
การตลาดตางประเทศ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. การวิจัยครัง้นี้เปนการศึกษาการจัดการ

ชองทางการจัดจําหนายผากาบบัวจากชุมชนสูตลาด
เกี่ยวกับการจัดการชองทางการจัดจําหนายผากาบบัว
ชุมชน ซึ่งยังศึกษาไมครบในดานชองทางไปตลาด
ตางประเทศ ผลการวิจยัดังกลาวจะกอใหเกิด
ประโยชนสําหรับผูประกอบธุรกิจผากาบบัวชุมชน
จังหวัดอุบลราชธานีท่ีจะนําขอมูลมาใชเปนแนวทาง
และแนวคิดสําหรับการจัดการชองทางการจัด
จําหนาย เพื่อใหกระจายผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคใน

เชิงปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งข้ึน 

2. การจัดการชองทางการจัดจาํหนายผา
กาบบัวจากชุมชนสูตลาดของชุมชนจังหวัด
อุบลราชธานี สําหรับหนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของกับผลติภัณฑชุมชน ควรนําขอมูลดงักลาว
มาปรับปรุงและแกไขเชิงนโยบาย เพื่อดําเนินการ
จัดการชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ผูท่ีศึกษาและวิจัยดานชองทางการจัด
จําหนายเกี่ยวกบัผลิตภัณฑชุมชนอื่น ๆ อาจนํา
ผลการวจิัยครั้งนี้ไปใชเปนหลักฐานอางอิงและเปน
แนวทางในการศึกษา สามารถนําไปใชเปน
ประโยชนในการจัดการชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑชุมชนตอไป  
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผูจําหนายในการตลาดแบบเครือขายในประเทศไทยเปนการ
วิจัยผสมผสานระหวางการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของผูจําหนายในการตลาดแบบเครือขายในประเทศไทย ประชากร คือ ผูจําหนายในบริษัทที่เปน
สมาชิกสมาคมการขายตรงไทย เครื่องมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง จํานวน 520 ตัวอยาง โดยการสุม
ตัวอยางหลายขั้นตอน การสุมตัวอยางเชิงชวงชั้นตามระดับรายไดของบริษัท (stratified sampling) และการสุม
ตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic random sampling) การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่ง
ประกอบดวย คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอางอิง ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง 
(Structural Equation Modeling--SEM) เพื่อวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis)  

ผลการวจิัย พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกตอความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขายไดแก  ปจจัยดาน
องคกรเครือขาย พฤติกรรมในการดําเนินธุรกจิเครือขาย คุณลักษณะของผูจําหนาย และคุณลักษณะของบริษัท โดย
ท่ีปจจัยท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย ไดแก ปจจัยดานองคกรเครือขายพฤติกรรมใน
การดําเนินธุรกจิเครือขาย และคุณลักษณะของผูจําหนาย  
คําสําคัญ: การตลาดแบบเครือขาย, ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ, ความสําเร็จของผูจําหนาย 
 

Abstract 
 This research was a combination of quantitative research and qualitative research. The purpose of this 
research aimed to find the empirical factors of distributors in network marketing in Thailand. The sample of the 
study consisted of 520 distributors in network marketing companies, using multi-stage sampling, stratified 
sampling and systematic random sampling. Descriptive statistics was used to determine frequency, percentages, 
mean, standardization, inferential statistics, and Structural Equation Modeling--SEM. The findings showed that 
the factors that successful distributors of network marketing has a positive influence on the success of 
networking in three analyses (1) network profile (2) behavior in network business, (3) characteristics of 
distributors, and (4) company characteristics. Variables that had a direct influence on the success of network 
marketing include network profile, behavior in the network business, and the characteristics of distributors.  
Keywords: Network marketing, the successful model, the success of distributors. 

ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของผูจําหนายในการตลาด 
แบบเครือขายในประเทศไทย 

Empirical Factors of the Successful Distributors  
in Network Marketing in Thailand  

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอสีเทิรนเอเชีย 
1สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552  
อาจารยที่ปรึกษา : ดร.สุดาพร สาวมวง 
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ความนํา 
การตลาดแบบเครือขาย (Network 

Marketing--NWM) หรอืท่ีรูจกักันในชื่อ การตลาด
แบบหลายชั้น Mmulti-Level Marketing--MLM) 
เปนรูปแบบการขายตรงประเภทหนึ่ง ท่ีมีลักษณะ
แตกตางจากการขายตรงรูปแบบอื่น (Msweli & 
Sargeant, 2001, p. 507; Grayson, 2007, p. 18) 
สมาพันธการขายตรงโลก (World Federation of 
Direct Selling Associations--WFDSA) ไดนิยาม 
“การขายตรง” วาเปนการขายสินคา หรือบริการใน
ลักษณะบุคคลตอบุคคล ไมมีรานคาตายตัว ผูขายอาจ
เปนนักขาย ผูจําหนายตรง ตัวแทนขาย ท่ีปรึกษา 
หรือช่ือเรียกอืน่ ๆ ท่ีแตกตางกันโดยจะเปนการเสนอ 
และสาธิตสินคาใหแกผูบริโภคที่บาน (สมาคมการ
ขายตรง, 2550, หนา 6; Peterson & Wotruba, 1996, 
p. 3) ซึ่งจุดเดนของการขายตรงอยูท่ีการกระจาย
สินคา และบริการโดยไมผานคนกลาง ผูขายตรงจะ
ทําหนาท่ีแทนรานคาปลีกภายใตกรรมสิทธิ์การทํา
ธุรกิจของตนเอง (ทําเนียบธุรกิจขายตรงไทย, 2547, 
หนา 54) 

ธุรกิจขายตรงยงัเปนธุรกิจที่มีความ
เคลื่อนไหว และมีสีสันในวงการเศรษฐกิจโลก
ปจจุบันมีสินคา และบริการมากมายที่ขายผานธุรกิจ
ขายตรง ซึ่งนับวาเปนการเปดโอกาสใหแกผูบริโภค
ไดมีทางเลือกในการซื้อมากขึ้น และชวยใหผูสนใจมี
ธุรกิจเปนของตนเองเริ่มตนไดงายข้ึน (สมาคมการ
ขายตรง, 2550, หนา 5) นอกจากนั้น ธุรกิจขายตรงยัง
มีสวนสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ดวยรูปแบบของการทําธุรกิจอยางมี
ระบบ และมีแบบแผนที่ชัดเจนในการกระจายสินคา 
เพื่อสรางโอกาส สรางรายได และสรางความมั่นคง
ใหกับชีวิตไดอยางยั่งยืน (นลินี ไพบูลย, 2550, หนา 
3) ปจจุบันธุรกิจในระบบขายตรง มีมูลคาตลาดสูง
เปนพัน ๆ ลานบาทตอป และเปนธุรกิจที่กระจาย

รายไดใหแกคนหมูมาก ซึ่งมีโอกาส และ
ความสามารถในการทํายอดขาย หากการประกอบ
ธุรกิจขายตรงดาํรงอยูไดอยางยั่งยืนก็ยิ่งมีสวนชวยให
เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่งค่ังตามไปดวย (สุษม ศุภ
นิตย, 2547, หนา 65) 

ขอมูลจากสมาพันธการขายตรงโลก (World 
Federation of Direct Selling Associations--
WFDSA) แสดงการเติบโตของยอดขายตรงทัว่โลก 
ตั้งแตป 1988 ยอดขายตรงทั่วโลก 33.32 พันลาน
เหรียญสหรัฐ จนถึงป 2006 มียอดการขายทั่วโลก 
109 พันลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนรอยละ 69.43 
นอกจากการเพิม่ข้ึนของยอดขายแลว ในสวนของผู
จําหนายในธุรกิจ พบวา ในป 1988 มีผูจําหนาย
จํานวน 8.48 ลานคน ในป 2006 มีผูจําหนาย จํานวน 
61.45 ลานคน เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 86.20  

สมาพันธการขายตรงโลกไดทําการสํารวจ
วิจัยพบวา ตลาดขายตรงโลกมมีูลคาไมต่ํากวา 100 
พันลานเหรียญสหรัฐ และ 87% มาจาก15 ตลาด ซึ่งมี
ประเทศไทยเปนหนึ่งใน 15 ตลาดนี้ดวย (สมาคมการ
ขายตรงไทย, 2550ข, หนา 8) มูลคาตลาดโดยรวม
ของธุรกิจขายตรง ในประเทศไทย มีอัตราการเติบโต
อยางตอเนือ่ง ในป พ.ศ.2540 มูลคาตลาดรวมของ
ธุรกิจขายตรง 1.6 หมื่นลานบาท ป พ.ศ.2543 มูลคา
ตลาดรวมของธรุกิจขายตรง ประมาณ 2 หมื่นลาน
บาท ในป พ.ศ. 2545 มูลคาตลาดโดยรวมของธรุกิจ
ขายตรง ประมาณ 2.7 หมื่นลานบาท และในป พ.ศ. 
2547 มูลคาตลาดโดยรวมของธรุกิจขายตรง 
ประมาณ 3.2 หมื่นลานบาท อัตราการเติบในป พ.ศ. 
2543 ป พ.ศ. 2545 และ ป พ.ศ. 2547 คือ 22.1%, 
33.4 % และ 16.3% สําหรับผูจําหนายในประเทศ
ไทย ในป พ.ศ. 2543 มีจํานวน 3.2 ลานคน มีอัตรา
การเติบโตรอยละ 21.95 ในป พ.ศ.2545 มีจํานวน 4.1 
ลานคน และในป พ.ศ. 2547 มีจํานวน 6.5 ลานคน 
ซึ่งมีอัตราการเติบโต 
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รอยละ 36.92  
 การตลาดแบบเครือขาย เปนการสราง
เครือขายผูบริโภค มีสวนสําคัญอยู 2 สวนดวยกัน คือ 
สวนของบริษัทผูประกอบการที่ใชการตลาดแบบ
เครือขายในการทําธุรกิจ และสวนของผูจําหนายท่ีทํา
หนาท่ีในการเสนอสินคา และขยายเครือขาย
ผูบริโภค  

สวนแรก เปนสวนของบริษัท เนื่องจากการ
ขายในปจจุบันไดใชหลักการตลาดเชิงสัมพันธภาพ 
(relationship marketing) เพื่อใหเกิดขอไดเปรียบ
ทางการแขงขัน (competitive advantage) โดยอาศยั
กลยุทธการบริหารลูกคาสัมพันธ (customer 
relationship management--CRM) เพื่อตอบสนอง
คุณคา (value) และความสัมพันธ (relationship) 
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสดุ อันนํามาซึ่งการ
เติบโต และผลกําไรทางธุรกิจของบริษัท การสราง
ความสัมพันธกับลูกคา จะทําใหเกิดการซื้ออยาง
ตอเนื่อง เมื่อลูกคาซื้อสินคาของบริษัทดวยความภักดี 
ก็จะกลายเปนลูกคาประจํา (ภาณุ ลิมมานนท, 2549, 
หนา 81) บริษัทจะสนับสนุนใหผูจําหนายในการ
สรางเครือขายผูบริโภค ไมวาจะเปนการบริการลูกคา 
การสนับสนุนดานขอมูล การจัดฝกอบรม และการ
ประชุม เพื่อพัฒนาผูจําหนายใหมีความเปนผูนําและ
ถายทอดความรูใหดาวนไลน อยางไรก็ตาม บริษัท
จะตองมุงมั่นในการผลิตสินคาท่ีตอบสนองตอความ
พึงพอใจของลกูคา ซึ่งรวมทั้งผูจําหนายดวย การ
ผลักดันใหผูจําหนายเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริการ 
จะสงผลตอการสรางเครอืขายผูบริโภค ทําใหลูกคา
รักและอยูกับผูจําหนายตลอดไป หากผูจําหนายมี
เครือขายท่ีเติบโต มีการบริโภคสินคาอยางตอเนื่อง ก็
ยอมสงผลใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี และทําให
บริษัทจะมีพลังในการสงเสริม พัฒนาสินคา และ
บริการ สนับสนุนผูจําหนายในการสรางเครอืขาย
ผูบริโภคใหเติบโตอยางตอเนือ่ง 

สวนที่สอง คือ สวนของผูสรางเครือขาย
ผูบริโภค การสรางเครือขายเปนธุรกิจที่มี Model 
แบบ B to C2 (พัชรี เกรแฮม, 2537, หนา 354) นั่นคือ 
ผูบริโภคสามารถเปนผูรวมธุรกิจ และสามารถสราง
ธุรกิจไดอยางตอเนื่องเปนช้ัน ๆ ผูท่ีมาเขารวมใน
ธุรกิจกอนจะทําการแนะนําผูคนเขามารวมในธุรกิจ
เครือขายผูบริโภค โดยการติดตอคนรอบตัว เชน 
เพื่อน ญาติพี่นอง คนที่รูจักอืน่ ๆ มีการนัดหมาย เพื่อ
เสนอแนวทางการทําธุรกิจ หรือท่ีเรยีกวา การเขียน
แผนการตลาด เมื่อมีผูสนใจจะเขารวมธุรกิจเครือขาย 
โดยเริ่มตนจากการซื้อของผลติภัณฑมาทดลองใช
ตอจากนั้น จะเริ่มเขาอบรมในการทําธุรกิจเครือขาย 
โดยการเขียนรายชื่อ นัดหมาย แสดงแผนการตลาด 
ติดตาม จนกระทั่งมีผูสนใจรวมในธุรกิจเพิ่มข้ึนมา 
(Grayson, 1996, p. 332) 

การประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือขาย 
นอกจากองคประกอบดานบริษัทแลว ยังจะตองมี
การสรางเครือขาย รวมถึง การดูจํานวนยอดขาย
สวนตัว และยอดขายในองคกรทั้งหมด คือ การ
คนหาผูคนที่สนใจในการทําธุรกิจ หรอืหาโอกาสใน
การทําธุรกิจ เพื่อสรางรายไดเพิ่มอยางตอเนือ่ง และ
เปนเจาของธุรกิจ (Adagbon, 2007, p. 4; Rubino & 
Terhune, 2006, p. 72-73; Grayson & Berry, 1999, p. 
227; Clothier, 1997, p. 19; Bloch, 1996, p. 20) การ
ทําธุรกิจขายตรงไมใชการลงทุนดานการเงินเพื่อให
ไดรับผลตอบแทนในระยะเวลาอันสั้น แตเปนการ
สรางธุรกิจดวยความพยายามและอดทน ตองออกไป
พบปะผูคนเพื่อแนะนําสินคา และใหบริการลูกคา 
ตองฝกฝนตนเอง และถายทอดแบบอยางที่ดีใหกับผู
ท่ีตนไดเชิญมารวมทีม (ทําเนียบธุรกิจขายตรงไทย, 
2547, หนา 58) หากไมสามารถทําใหองคกร
เครือขายเติบโตได จะทําใหผูจําหนายตองใชเวลา
และลงทุนในการดําเนินธุรกิจมาก จนอาจทําใหผู
จําหนายทอแทและออกจากธุรกิจเครือขายไปได ซึ่ง
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เปนอุปสรรคสําคัญของการสรางเครือขายผูบริโภค 
สงผลใหองคกรเครือขายไมประสบความสําเร็จ 
 ดังนั้น การศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จของผูจําหนายในการตลาดแบบเครือขาย 
จะทําใหเขาใจแนวทางและการเจริญเติบโตของ
ธุรกิจเครือขาย เพื่อผูจําหนายนาํไปตัดสินใจในการ
ดําเนินธุรกิจเครือขายตอไป 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผู
จําหนายในการตลาดแบบเครือขายในประเทศไทย  
นําไปสูความสัมพันธของปจจัย และรูปแบบ
ความสําเร็จของผูจําหนายในการตลาดแบบเครือขาย
ในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                       องคประกอบของตัวแปร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

 
 
สมมติฐานการวิจัย 

จากการศึกษาตัวแปรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคของการศึกษา ผูวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานของงานวจิัย รวม 5 ขอ ดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 (H1): คุณลักษณะของบริษัท
และพฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย 
  สมมติฐานที่ 2 (H2): คุณลักษณะของผู
จําหนายและพฤติกรรมพฤติกรรมในการดําเนิน
ธุรกิจเครือขายมีความสัมพันธกับความสําเร็จในการ
ทําธุรกิจเครือขาย 
  สมมติฐานที่ 3 (H3): คุณลักษณะของบริษัท 
ปจจัยดานองคกรเครือขาย และพฤติกรรมในการ
ดําเนินธุรกิจเครือขาย มีความสัมพันธกับความสําเร็จ
ในการทําธุรกิจเครือขาย 
  สมมติฐานที่ 4 (H4): คุณลักษณะของบริษัท 
และปจจัยองคกรเครือขาย มีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย 

 สมมติฐานที่ 5 (H5): คุณลักษณะของผู
จําหนาย พฤติกรรมในการดาํเนินธุรกิจเครือขาย  

และปจจัยดานองคกรเครือขายมีความสัมพันธกับ
ความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ระบบขายตรง เปนระบบที่มีวิวัฒนาการใน
การกระจายสินคาจากผูผลิตสูผูบริโภค โดยเริ่มตน
จากระบบขายตรงแบบชั้นเดียว ตอมาเปนระบบการ
ขายตรงแบบหลายชั้น ซึ่งเปนการพัฒนาแผนการ
ตลาดใหผูจําหนายสามารถมีรายไดเพิ่มจากการขาย 
ระบบการขายตรงแบบหลายชั้นเขามาในประเทศ
ไทย โดย บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทํา
ใหคนไทยจํานวนมากเขารวมในการตลาดแบบหลาย
ช้ัน สําหรับการตลาดแบบเครือขาย เปนระบบ
การตลาดที่รวมเอาผูบริโภคและผูขายซึ่งเปนคน
เดียวกันมาเปนสวนหนึ่งของเครือขาย ความสมัพันธ

คุณลักษณะของ
บริษัท  

คุณลักษณะของ
ผูจําหนาย 

พฤติกรรมใน
การดําเนินธุรกิจ
เครือขาย 

ปจจัยดาน
องคกรเครือขาย 

ความสําเร็จ
ในการทํา
ธุรกิจ

เครือขาย 

ลักษณะของผูจําหนาย        ความสําเร็จ ลักษณะของ บริษัท 
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ระหวางบริษัทผูประกอบการกับผูขายในระบบขาย
ตรงเดิมเปลี่ยนมาเปนความสัมพันธเชิงหุนสวน 
(partnership) การตลาดแบบเครือขายประสบ
ความสําเร็จดวยการฝกอบรมที่ดี และมีทักษะในการ
จัดการการขายที่ดี การสปอนเซอรผูคนเขามาใน
องคกรอยูตลอดเวลา (สมาคมการขายตรงไทย, 
2550) 
 คุณลักษณะของผูประสบความสําเร็จใน
การตลาดแบบเครือขาย จากงานวิจัยของเพยีง
กาญจน หอมชื่น (2548) พบวา คุณลักษณะของผู
ประสบความสําเร็จในธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น 
ประกอบดวย ดานความรู ความสามารถ ดานทัศนคติ 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานบุคลิกภาพ  
 Clothier (1997) ไดกลาวถึง ลักษณะของผู
จําหนายเพื่อสรางความสําเร็จในการตลาดแบบ
เครือขาย ควรมีทัศนคติในเชิงบวก และมีแรงจูงใจ 
ซึ่งสอดคลองกบั Rubino and Terhune (2006) ได
กลาววา แรงจงูใจและทัศนคติในทางบวก เปนปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จในธุรกิจเครือขาย การมีทัศนคติ
ทางบวกหรือทางลบสงผลตอภาวะจิตใจ และรางกาย 
และสงผลตอความสม่ําเสมอในการทําธุรกิจ
เครือขาย และยังข้ึนอยูกับความคาดหวังท่ีตั้งไว 
ดังนั้น ทัศนคติจะมาจากระดับความคาดหวังท่ีสูงข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกบัทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom 
(Champoux, 2000) 
 Schiffman and Kanuk (2007) ไดกลาวใน
แบบจําลองดานทัศนคติ 3 องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบดานความคิดหรือการรับรู (the 
cognitive component) องคประกอบดานความรูสึก 
(the affective component) และองคประกอบดาน
พฤติกรรม (the conative component)  
 Grayson (1996) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ี
ของนักการตลาดแบบเครือขาย 4 ประการดวยกัน 
การจําหนายสนิคา การสปอนเซอรคนใหมเขามาใน

องคกรเครือขาย การจัดการเครอืขาย และการบริโภค
สินคา การจําหนายสินคา (selling product) ทําให
ผูบริโภคเกิดรายได 2 สวน คือ รายไดจากสวนตาง
ระหวางราคาที่ซื้อมาและราคาที่จําหนายไป และ
รายไดท่ีเกิดจากสวนลดหากมยีอดจําหนายตามที่
กําหนด และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ บทบาทที่สอง คือ 
การสปอนเซอรผูคน (recruiting others to sell 
product) เพื่อทําใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑ นักการ
ตลาดแบบเครือขายไมไดมีรายไดจากการจําหนาย
สินคาเทานั้น หากแตยังมีการรวมจํานวนยอดขาย
ภายในองคกรเครือขายท้ังหมดดวย บทบาทที่สาม 
คือ การจัดการเครือขาย (managing a network of 
distributors) ซึ่งจะเปนรายไดจากการสปอนเซอรใน
แนวลึก โดยสวนใหญจะมีรายไดอีกถึง 6 ช้ันลึกใน
แตละสายงาน บทบาทที่สี่ คือ การบริโภคสินคา 
(using the product) นักการตลาดแบบเครือขายจะ
แนะนําผูจําหนายใชสินคา เพื่อทําใหทราบวาสินคามี
คุณประโยชนอยางไร ดวยประสบการณของตนเอง 
  

จากการศึกษางานวิจัยของ Mawelli and 
Sargeant (2001) ไดศึกษาการตลาดแบบเครือขาย 
พบวา ผูจําหนายท่ีดําเนินธุรกิจเครือขายมีปจจัย
สําคัญ 2 สวน คือ สวนของผูจาํหนาย ไดแก 
คุณลักษณะของผูจําหนาย พฤติกรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจเครือขาย และองคกรเครือขายของผูจําหนาย 
และในสวนของบริษัท ซึ่งพบวา ความสัมพันธ
ระหวางบริษัทและลูกคามีผลตอการตั้งใจซื้อของ
ผูบริโภคในทางบวก (Wu&Tsai, 2007)  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน

ระหวางการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) 
และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม 
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(questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 
การทดสอบความตรงของเครือ่งมือวิจัย โดยวัดความ
สอดคลองขอคําถามในแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค (index of item objective congruency: 
IOC) คาความตรง เทากับ 0.94  และวัดคาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เทากับ 0.91  

การสุมตัวอยางหลายขั้นตอน (multi- sat 
age sampling) เริ่มจากการสุมตวัอยางเชิงชวงช้ัน 
ตามระดับรายได (stratified sampling) และการสุม
ตัวอยางแบบเปนระบบ (systematic random 
sampling) หลังจากนั้นสุมตัวอยางแบบเปนระบบ 
เพื่อใหไดตัวอยาง คือ ผูจําหนายในการตลาดแบบ
เครือขาย จํานวนทั้งสิ้น 520 คน การวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบดวย คาความถี่ 
รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อางอิง ใชในการทดสอบสมมติฐาน และการ
วิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน (confirmatory factor 
analysis) ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง 
(Structural Equation Modeling--SEM) หลังจากนั้น
สัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) ผูเชี่ยวชาญใน
การตลาดแบบเครือขาย จํานวน 3 คน เพื่อยืนยัน
ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผูจําหนายใน
การตลาดแบบเครือขายในประเทศไทยที่คนพบ 

 

ผลการวิจัย 
1. คุณลักษณะของปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผู
จําหนายในการตลาดแบบเครือขายในประเทศไทย  

1.1 คุณลักษณะของผูจําหนาย  
      1.1.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

ลักษณะกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 18-37 ป อยูในสถานภาพโสด จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดไม

เกิน 10,000 บาท ระยะเวลาในการทําธุรกิจเครือขาย 
1-2 ป โดยรวมกลุมตัวอยางทําธุรกิจเฉลี่ย 3.68 ป 
และใชเวลาบางสวนนอกเหนอืจากงานประจําในการ
ทําธุรกิจเครือขาย 

      1.1.2 คุณลักษณะของผูจําหนาย 
คุณลักษณะของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุดใน
ทุกดาน โดยคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ คุณลักษณะดาน
ทัศนคติ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ และนอยท่ีสุด 
คือ คุณลักษณะดานความรู ความสามารถ  

      1.1.3 ดานองคกรเครือขายของผู
จําหนาย กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกใน
องคกรเครือขาย 11-50 คน มีผูนําในองคกรเครือขาย 
1-5 คน มีลูกคาสวนตัว 11-50 คน และกลุมตัวอยาง
สวนใหญยังไมมีสายงานที่ประสบความสําเร็จ  

      1.1.4 พฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจ
เครือขาย กลุมตัวอยางสวนใหญมีการเขียนแผนการ
ตลาด เดือนละ 1-10 ครั้ง ฟงเทป/ซีดี เดือนละ 1-10 
มวน/แผน อานหนังสือ เดือนละ 1 -10 วัน การเขา
ประชุมเดือนละ 8-11 ครั้ง มีการชวยดาวนไลนเขียน
แผนการตลาด  
เดือนละ 1-10 ครั้ง สอนทีมงานใหรูจักการวางแผน
ในการทํางาน เดือนละ 1-10 วนั เขาอบรมสินคาหรือ
ดูการสาธิตสินคา เดือนละ 8-11 ครั้ง แนะนําสินคา 
เดือนละ 1-10 ครั้ง และมีลักษณะการบริโภคสินคา 
คือ การใชสินคาทุกตัวท่ีบริษัทมีอยู  

1.2 คุณลักษณะของบริษัท 
คุณลักษณะของบริษัท โดยคุณลักษณะดาน

ความสามารถทางเทคนิคและระบบ มีคาเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ คุณลักษณะดานคุณสมบัติของ
สินคาและบริการ คุณลักษณะดานการโตตอบภายใน
องคกร และนอยท่ีสุด คือ คุณลักษณะดาน
กระบวนการและการสนับสนุน   
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1.3 ความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย 
ความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย กลุม

ตัวอยางสวนใหญ มียอดซื้อสนิคา เดือนละ 5,001-
10,000 บาท มียอดจําหนายสินคา เดือนละ 5,001-
10,000 บาท มีรายไดในธุรกิจเครือขาย นอยกวา 
5,001 ตอเดือน มีจํานวนผูสมัครใหม เดือนละ 1-5 
คน มีจํานวนผูสมัครใหม เฉลี่ยเดือนละ 1.64 คน
  
2. การวิเคราะหองคประกอบเชงิยนืยัน 
(confirmatory factor analysis) 
  ผลการวิเคราะหองคประกอบ พบวา ตัว
แปรทุกตัวเปนองคประกอบเชิงยืนยัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1 
(อยูสวนทายสดุของบทความ) 
3. ผลการทดสอบทางสถิติที่มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจกัษ พบวา คาไค-สแคว มีคาเทากับ 
361.33 คา P-value มีคา 0.00 ท่ีองศาอิสระ (degree 
of freedom) เทากับ 208 และไดใชเกณฑโดยนาํคา
ไค-สแควร หารดวยคาองศาอสิระ ไดคา 1.74 ซึ่งต่ํา
กวา 2.00 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด แสดงให
เห็นวาแบบจําลองสอดคลองไดคอนขางดีกับขอมูล
เชิงประจักษ คาดัชนีทุกตัวไดแก NFI, NNFI, CFI, 
IFI, RFI, GFI, AGFI ผานเกณฑท่ีกําหนดตั้งแต 0.90 
ข้ึนไป สวนดัชนีคา RMR และ RMSEA ผานเกณฑท่ี
ระดับนอยกวา 0.05 และคา ECVI และคา Model 
AIC ผานเกณฑดวยเชนกัน จึงเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด 
 

 การอภิปรายผล/การวิจารณ 
1. คุณลักษณะของผูจําหนาย จากการ

วิเคราะหตัวแปรที่มีความสําคัญกับคุณลักษณะของผู
จําหนาย พบวา ทัศนคติ มีอิทธิพลมากที่สุด 
รองลงมา คือ ความรู ความสามารถ ตัวแปรที่มี
ความสําคัญ นอยท่ีสุด คือ คุณธรรม จริยธรรม  

 สอดคลองกับแนวคิดของ Clothier (1997, 
p. 118) Ventullo (2006, p. 10, as cited in Rubino & 
Terhune2006, p. 10) Rubino & Terhune (2006, p. 
10) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูจําหนายเพื่อสราง
ความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขาย คือ การมี
ทัศนคติในเชิงบวก จะทําใหธุรกิจเติบโต 

คุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมในผล
การวิเคราะห สอดคลองกับแนวคิดของผูเช่ียวชาญ
ในการตลาดแบบเครือขาย อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญ
มีความเห็นเพิ่มเติมวา ผูจําหนายควรมีคุณธรรม 
จริยธรรม ในระดับสูงมากกวาบุคลิกภาพ หรือ
มากกวาความรู ความสามารถ โดยเฉพาะในดาน
ความซื่อสัตย ซื่อตรง โปรงใส และเห็นดวยวาคนที่
จะประสบความสําเร็จไดตองเคารพตอจรรยาบรรณ 
กฎ และกติกา ในวิชาชีพ รวมถงึการรักษาคํามั่น
สัญญา และมีความรับผิดชอบตอเปาหมายและลูกคา 
เนื่องจากเปนธุรกิจระยะยาว ตองอาศัยความไวใจ
อยางสูงในการทําธุรกิจ ดังนั้น ผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การตลาดแบบเครือขาย อาทิ บริษัทผูประกอบการ
ในดานการตลาดแบบเครือขาย ผูจําหนาย แมกระทั่ง
อัพไลนในสายงาน จําเปนตองมีการเพิ่มการให
ความรูท่ีถูกตอง โดยเฉพาะในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพใหมากขึ้น 

2. พฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจเครือขาย 
จากการวิเคราะหตัวแปรที่มีความสําคัญตอ
พฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจเครือขาย มากที่สุด คือ 
การชวยดาวนไลนเขียนแผนการตลาด รองลงมา คือ 
การเขียนแผนการตลาด และ การแนะนําสินคา  
 สอดคลองกับแนวคิดของ Clothier (1997, 
p.71-73) การตลาดแบบเครือขายเริ่มตนจากการ
สปอนเซอรผูคน ขยายเครือขายผูบริโภค และพัฒนา
เครือขายใหเติบโต ดังนั้น การชวยดาวนไลนเขียน
แผนการตลาด และการเขียนแผนการตลาด จึงเปน
สิ่งจําเปนในการตลาดแบบเครือขาย นอกจากนั้น ยัง
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สอดคลองกับแนวคิดของ Grayson and Berry (1999, 
pp. 226-227) การสรางเครือขายผูบริโภคเปน
ชองทางในการกระจายสินคา ทําใหเกิดยอดจําหนาย
ในองคกรเครือขาย และรายไดในธุรกิจเครือขายเกิด
จากการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยผานเครอืขายท่ี
ผูจําหนายสปอนเซอรเขามาในองคกรเครือขายของ
ตนเอง นอกจากนั้น การสรางสายงานทั้งในแนว
กวางและแนวลกึ ผูจําหนายตองมีการสปอนเซอร
สวนตัว โดยการเขียนแผนการตลาด และการสราง
สายงานในแนวลึก ดวยการสปอนเซอรในชั้นลึก 
โดยการชวยดาวนไลนเขียนแผนการตลาด และทําให
ดาวนไลนประสบความสําเร็จในการสรางเครือขาย 
เปนสิ่งจําเปนในธุรกิจ (Mswelli & Sargeant, 2001, 
507; Kurtin & Jones, 1995, p. 60)   

สอดคลองกับแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ 
เนื่องจากรายไดในธุรกิจเครือขาย แบงเปนหลายดาน
ดวยกัน อาทิ รายไดเกิดจากการบริหารองคกร
เครือขายใหเติบโต รายไดเกิดจากการจําหนายสินคา 
รายไดเกิดจากการบริโภคสินคา แตรายไดท่ีมากที่สุด 
คือ รายไดท่ีเกิดจากการสรางสายงานใหประสบ
ความสําเร็จ ยิ่งมสีายงานที่ประสบความสําเร็จมาก 
ยิ่งมีรายไดจํานวนมาก เปนสวนที่สําคัญสําหรับผู
จําหนายในการตลาดแบบเครือขาย เนื่องจากรายได
ประเภทนี้ เปนรายไดตอเนื่อง (passive income)  

ดังนั้น การใหความเขาใจเกี่ยวกับการสราง
สายงานใหประสบความสําเร็จเปนสิ่งท่ีสําคัญ โดยผู
จําหนายตองมกีารเขียนแผนการตลาดอยางตอเนื่อง 
โดยเฉพาะเมื่อผูจําหนายมีดาวนไลน การชวยดาวน
ไลนใหประสบความสําเร็จและสามารถเรียนรูการ
ทํางาน นั่นคือ จดุเริ่มแรกที่อพัไลนตองเขียน
แผนการตลาดใหดาวนไลนไดเรียนรู ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Carmichael (1994, อางถึงใน แกว
กัญญ แจมจรัส, 2542, หนา 21) ในเรื่องการพบปะ 
(meet) และการถายทอด (multiple) เปนพบปะผูคน

เพื่อแสดงแผนการตลาด และถายทอดความรูไป
ใหกับคนอื่นเพื่อสรางเครอืขายของตนเอง    

3. ปจจัยดานองคกรเครือขาย จากการ
วิเคราะหตัวแปรที่มีความสําคัญตอปจจัยดานองคกร
เครือขาย มากที่สุด คือ จํานวนสมาชิกในเครือขาย 
รองลงมา คือ จํานวนผูนําในเครือขาย นอยท่ีสดุ คือ 
จํานวนสายงานที่ประสบความสําเร็จ  

แนวความคิดในการทําธุรกิจเครือขาย คือ 
การขยายเครือขายผูบริโภค ดังนั้น จํานวนสมาชิกใน
เครือขายจึงมีอทิธิพลตอองคประกอบดานองคกร
เครือขายมากที่สุด นอกจากนั้น จํานวนสมาชิกใน
เครือขายยังเปนผูบริโภคสินคา และเปนผูสรางยอด
จําหนายใหกับทั้งองคกรอีกดวย ดังนั้น จึงสอดคลอง
กับแนวคิดของ Iacobucci (2001, p. 204) ไดกลาวถึง 
การตลาดแบบเครือขายวาเปนการตลาดที่ให
ความสําคัญกับการขยายเครือขาย เชนเดียวกับ 
แนวคิดของ Clothier, 1997, p. 50; Grayson & 
Berry, 1999, pp. 226-227) รายไดในธุรกิจเครือขาย
เกิดจากการขายสินคาใหกับผูบริโภค และจากการ
สรางเครือขาย และสอดคลองกับแนวคิดของ 
Cartwright (2008, p.6) การประสบความสําเร็จใน
ธุรกิจเครือขาย ตองมีการสปอนเซอรผูคนเขามาใน
องคกรอยูตลอดเวลา และมีการพัฒนาผูนํา 

ผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา การมีผูนําใน
เครือขายมีความสําคัญมากกวาการมีจํานวนสมาชิก
ในเครือขายจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ในเรื่อง
ดังกลาวอธิบายไดดวยกฎของ Vilfredo Pareto หรือ
กฎ 80/20 (Pareto principle) นั่นคือ เมื่อสปอนเซอร
คน 100 คน จะมีผูสนใจเขารวมในธุรกิจ 20 คน และ
จะมีผูนําเกิดข้ึน 4 คน จึงตองมีการสปอนเซอรอยาง
ตอเนื่อง และมากเพียงพอ จึงจะเกิดผูนําข้ึน 
นอกจากนั้น ตัวแปรทั้งสองมคีาใกลเคียงกัน จึงมี
อิทธิพลและความสําคัญไมแตกตางกันมากนัก  
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4. คุณลักษณะของบริษัท จากการวิเคราะห
ตัวแปรที่มีความสําคัญตอคุณลักษณะของบริษัท มาก
ท่ีสุด คือ กระบวนการและการสนับสนุน รองลงมา 
คือ ความสามารถทางเทคนิคและระบบ และ
คุณสมบัติของสินคาและบริการ  

สอดคลองกับแนวคิดของ Cartwright 
(2008, p.6) ไดกลาววา บริษัทจะประสบความสําเร็จ
ไดเมื่อมีการสนบัสนุนผูจําหนาย ไดแก ศูนยจําหนาย
สินคา การรับประกันสินคา ชองทางสั่งซื้อสนิคา 
การจัดสงสินคา วิธีการชําระเงิน และการจัดการ
ประชุม และอบรมที่เพียงพอ เชนเดียวกับ วิสุทธิ์ ฉา
ยะยันตร(2543, หนา 33-34 อางถึงใน พิมพา หิรัญ
กิตติ, 2545, หนา 14-15) ไดกลาวถึง ลักษณะที่ดีของ
การตลาดแบบเครือขาย บริษัทผูประกอบการตองมี
ผลิตภัณฑหรอืบริการท่ีมีมาตรฐาน บริการของ
บริษัทมีเพียงพอ เชน สถานที่บรรยาย ฝกอบรม จุด
กระจายสินคา เปนตน 

ผูเชี่ยวชาญในการตลาดแบบเครือขายบาง
ทานที่วา ผูจําหนายนอกจากกระบวนการและการ
สนับสนุนจากบริษัท เชน การมีศูนยจําหนายสินคาท่ี
เพียงพอ การมรีะบบการรับประกันสินคา ชองทาง
สั่งซื้อสินคา วิธีการชําระเงิน และการจัดสงสนิคาท่ี
สะดวกสําหรับผูจําหนาย การสนับสนุนผูจําหนาย
โดยการจัดอบรม การจัดการประชมุ เพื่อประกาศ
เกียรติคุณ ยกยองผูจําหนายท่ีประสบความสําเร็จใน
แตข้ันตามแผนการตลาดของบริษัท ซึ่งเปนสวน
สําคัญที่ผูจําหนายเกิดความเชื่อมั่นตอธุรกิจเครอืขาย 
อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญบางทาน มีความคิดเห็นวา 
คุณภาพของสินคาและบริการ ควรมีความสําคัญ
มากกวากระบวนการและการสนับสนุน   

ในปจจุบันบริษัทผูประกอบการในตลาด
แบบเครือขาย มีสินคาท่ีมีคุณภาพ และมคีวาม
หลากหลายในผลิตภัณฑ มีโอกาสในการขายสินคา
ไดงาย ซึ่งคุณสมบัติของผลิตภัณฑเพียงพอตอความ

ตองการของผูจาํหนายและลูกคา ดังนั้น เพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน บริษัทผูประกอบการ
จึงมีการใชกลยทุธการบริหารลูกคาสัมพันธเพื่อ
ตอบสนองคุณคาและความสัมพันธ เพื่อใหเกิดความ
พึงพอใจสูงสุด สงผลตอการเตบิโตของบริษัทและผู
จําหนาย นอกจากนั้น การสรางความสัมพันธกับผู
จําหนายและลูกคา จะทําใหเกิดการซื้ออยางตอเนื่อง 
(ภาณุ ลิมมานนท, 2549, หนา 81) ดังนั้น บริษัท
ผูประกอบการ จึงมีการแขงขันในดานกระบวนการ
และการสนับสนุน ดานความสามารถทางเทคนิค
และระบบ สงผลใหผูจําหนายเกิดความพึงพอใจ  

บริษัทที่เปนกลุมตัวอยางเปนบริษัทที่มี
ศักยภาพและมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และมี
คุณสมบัติของสินคาและบริการมีมาตรฐานและมี
คุณภาพสูง อยางไรก็ตาม เพื่อสรางความแตกตางใน
ดานผลิตภัณฑ บริษัทผูประกอบการ จําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองใหขอมูล ความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑกับผู
จําหนายและผูบริโภค รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
ใหผูจําหนายสามารถจําหนายสนิคาไดงาย ในเรื่อง
ดังกลาว บริษัทผูประกอบการ ไดมีความพยายามโดย
การโฆษณาตราสินคาใหเปนที่รูจัก การโฆษณา
คุณภาพของสินคา และสรางโอกาสในการขายสินคา
ใหกับผูจําหนายในปจจุบัน  

5. ความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขาย 
จากการวิเคราะหตัวแปรที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขาย มากที่สุด คือ 
รายไดในธุรกิจเครือขายมีอิทธิพล รองลงมา คือ 
จํานวนผูสมัครใหม และนอยท่ีสุด คือ ยอดซื้อสินคา
เพื่อการบริโภค 

ผูเช่ียวชาญในการตลาดแบบเครือขายมี
ความเห็นสอดคลองวา รายไดมีความสําคัญมากที่สุด 
และจํานวนผูสมัครใหม เปนสิ่งท่ีทําใหธุรกิจ
เครือขายมีการเติบโตในระยะยาว อยางไรก็ตาม ยอด
จําหนายสินคา และยอดซื้อสินคาเพื่อบริโภค เปน
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รากฐานในการสรางเครือขายผูบริโภค จึงยงัมี
ความสําคัญตอความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือขาย 

สําหรับรายไดในธุรกิจเครือขาย สามารถมี
ไดหลายทางดวยกัน เชน รายไดท่ีเกิดจากการบริโภค
สินคา รายไดจากการจําหนายสินคา แตรายไดท่ีมี
มากที่สุด คือ รายไดท่ีเกิดจากการสรางสายงานให
ประสบความสําเร็จ ซึ่งจะทําใหผูจําหนายมีรายไดใน
ข้ันสูงข้ึนไป (Grayson & Berry, 1999; Grayson, 
2007, หนา 18) ดังนั้น ควรสงเสริมใหผูจําหนาย
สรางสายงานใหประสบความสําเร็จ โดยการให
ความสําคัญตอการเขียนแผนการตลาด การชวยดาวน
ไลนเขียนแผนการตลาด การแนะนําสินคา การสอน
ทีมงานวางแผนในการทํางาน ตามลําดับ 

 

การนําผลการวิจัยท่ีคนพบไปประยุกตใช 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของผูจําหนาย
ในการตลาดแบบเครือขายในประเทศไทย ท่ีคนพบ
จากการวิจัยครัง้นี้สามารถนําไปประยุกตใชงานได
ดังนี้  

1. บริษัทผูประกอบการควรพจิารณาพัฒนา
องคกร โดยพจิารณาตัวแปรสังเกตไดหรือปจจัยท่ีมี
ความสําคัญ เชน ดานกระบวนการและการ
สนับสนุน จะสงผลตอความเชือ่มั่นใหกับผูจําหนาย 
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการดําเนินธุรกจิ และ
องคกรเครือขายของผูจําหนาย รวมถึงผูจําหนายท่ี
กําลังตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ หากมีการ
สนับสนุนที่ดีจากบริษัท อยางไรก็ตาม บริษัทยังคง
ตองพิจารณาในตัวแปรอื่น เชน ความสามารถทาง

เทคนิคและระบบ คุณภาพของสินคาและบริการ และ
การตอบโตภายในองคการ และใหความสําคัญ 
ตามลําดับ 

2. ผูจําหนายท่ีเปนอัพไลนจะตองใหความ
สนใจกับทัศนคติของดาวนไลน และผูสมัครใหมท่ี
เขามาในองคกรเครือขายมาก เนื่องจากผลการวิจยั 
พบวา ทัศนคติ เปนตัวแปรที่มีความสําคัญมากที่สุด
ในองคประกอบดานคุณลักษณะของผูจําหนายท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขาย 
นอกจากนั้น ควรสงเสริมใหผูจําหนายมีดานความรู 
ความสามารถ รวมถงึการพัฒนาบุคลิกภาพของผูนํา 
โดยการเขาประชุม การฟงเทป และการอานหนังสือ 
อยางสม่ําเสมอ จะชวยใหผูจําหนายยังคงสามารถ
ทํางานพื้นฐานที่สําคัญ คือ การเขียนแผนการตลาด 
หรือการชวยดาวนไลนเขียนแผนการตลาดได 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ยัง
เปนสิ่งท่ีตองใหความสําคัญ เนื่องจากขอมูลการวิจัย
เชิงคุณภาพ พบวา ผูเช่ียวชาญใหความสําคัญอยาง
มาก  

3. ผูสนใจในการตลาดแบบเครือขาย ควร
ศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จ ผลวิจัย 
พบวา องคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จใน
การตลาดแบบเครือขายในประเทศไทย ไดแก 
องคประกอบดานคุณลักษณะของบริษัท ดาน
คุณลักษณะของผูจําหนาย พฤติกรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจเครือขาย และปจจัยดานองคกรเครือขาย 
รวมถงึ เสนทางที่สงผลตอความสําเร็จ เพื่อใชในการ
วางแผน 
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ภาพ 2 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขายในประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 

0.46* 

0.28* 

คุณลักษณะของบรษัิท 
1. กระบวนการและสนับสนุน(0.79) 
2.  ความสามารถทางเทคนิคและ
ระบบ (0.76) 
3. สินคาและบริการ: (0.69) 
4. การโตตอบภายในองคการ: 
(0.62) 

ปจจัยดานองคกรเครือขาย 
1. จํานวนสมาชิกในเครือขาย (0.73)  
2. จํานวนผูนําในเครือขาย (0.71) 
3. จํานวนลูกคาสวนตัว (0.58) 
4. จํานวนสายงาน   (0.34)  

พฤติกรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
1. การชวยดาวนไลนเขียน แผนการ
ตลาด (0.67) 
2. การเขียนแผนการตลาด (0.64) 
3. การแนะนําสินคา (0.63) 
4. การสอนทีมงานใหวางแผนการ
ทํางาน (0.62) 
5. การเขาประชุม (0.60) 
6. การบริโภคสินคา (0.58) 
7. การเขาอบรมสินคา (0.47) 
8. การฟงเทป (0.43) 
9. การอานหนังสือ (0.27) 

คุณลักษณะของผูจาํหนาย  
1. ทัศนคติ (0.93) 
2. ความรู ความสามารถ (0.89) 
3. บุคลิกภาพ (0.71) 
4. คุณธรรม จริยธรรม (0.55) 

ความสําเร็จในการทํา
ธุรกิจ   
1. รายไดธุรกิจเครือขาย 
(0.91)  
2. จํานวนผูสมัครใหม 
(0.76) 
3. ยอดจําหนายสินคา 
(0.71) 
4.  ยอดซื้อเพือ่บริโภค 
(0.62) 

0.09* 

0.19* 

 0.16* 

0.19* 

 0.50* 
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ตาราง 1 คาสัมประสิทธิ์ขององคประกอบ คาผิดพลาดมาตรฐาน และคา t 

ตัวแปร สัมประสิทธ์ิ S.E. t R-Square 

คุณลักษณะของบริษัท     

ดานคุณสมบัติของสินคาและบริการ 0.69 0.02 16.45 0.47 

ดานกระบวนการและการสนับสนุน 0.79 0.02 19.77 0.63 

ดานความสามารถทางเทคนิคและระบบ 0.76 0.20 18.65 0.57 

ดานการโตตอบภายในองคกร 0.62 0.02 14.33 0.38 

คุณลักษณะของผูจําหนาย     
ตัวแปร สัมประสิทธ์ิ S.E. t R-Square 

ดานความรู ความสามารถ 0.89 0.07 8.82 0.78 

ดานทัศนคติ 0.93 0.04 11.60 0.87 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 0.55 0.02 9.54 0.31 

ดานบุคลิกภาพ 0.71 0.04 9.40 0.50 

พฤติกรรมในการดําเนินธุรกิจเครือขาย     

การเขียนแผนการตลาด 0.64 - - 0.41 

การฟงเทป / ซีดี 0.43 0.10 9.34 0.19 

การอานหนังสือ 0.27 0.06 5.39 0.07 

การเขาประชุม 0.60 0.04 10.70 0.36 

การชวยดาวไลนเขียนแผนการตลาด 0.67 0.06 13.92 0.45 

การสอนทีมงานวางแผนในการทํางาน 0.62 0.05 11.07 0.39 

การเขาอบรมสินคา 0.47 0.05 9.09 0.23 

การแนะนําสินคา 0.63 0.09 11.31 0.39 

การบริโภคสินคา 0.58 0.01 9.64 0.33 

ปจจัยดานองคกรเครือขาย     

สมาชิกในเครือขาย 0.73   0.53 

ผูนําในเครือขาย 0.71 0.01 11.89 0.51 

สายงานที่ประสบความสําเร็จ 0.34 0.00 6.93 0.11 

ลูกคาสวนตัว 0.58 0.01 11.50 0.34 
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ตาราง 1 (ตอ)     

ความสําเร็จในการทําธุรกิจ     

ยอดซื้อสินคา 0.62 - - 0.38 

ยอดจําหนายของผูจําหนาย 0.71 0.15 13.08 0.51 

รายไดในธุรกิจเครืขาย 0.91 0.21 13.56 0.82 

จํานวนผูสมัครใหม 0.76 1.75 8.06 0.58 
คา t > 1.96 หมายถึง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี ้
 การเก็บรวบรวมจากผูจําหนายในการตลาด
แบบเครือขาย ซึ่งไมมีสถานที่หรือเวลาที่แนนอนใน
การทํางาน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองหาวิธีการอื่นในการ
เก็บรวบรวมขอมูล เชน การสรางแบบสอบถามและ
เก็บรวบรวมทางอินเตอรเน็ต หรือ การเก็บขอมูลโดย
ผานทางเครือขายหรือสายงานของผูประสบ
ความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขาย 
 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. องคประกอบทุกดานงานวิจัยสงผลตอ
ความสําเร็จในการตลาดแบบเครือขายอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น ผูวิจยั จึงควรศึกษาเพิ่มเติม
ในเรื่ององคประกอบใหม ๆ เชน อิทธิพลของกลุม
อางอิง การสือ่สารระหวางบุคคล เปนตน 

2. ผลการวิจยัแสดงใหเห็นวาปจจัยดาน
องคกรเครือขายมีอิทธิพลตอความสําเร็จใน 
การตลาดแบบเครือขาย และมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ในการดาํเนินธุรกิจเครือขายของผูจําหนายอยางมาก 

ดังนั้น จึงควรมกีารศึกษาในเชิงกลยุทธการตลาด
แบบเครือขาย โดยเฉพาะเทคนิคการขยายเครือขาย 
เทคนิคการสปอนเซอร เทคนิคการบริหารองคกร
เครือขาย เพื่อใหองคกรเครอืขายเติบโตไดอยาง
รวดเร็วและตอเนื่องเครือขาย  

3. รูปแบบความสําเร็จในการตลาดแบบ
เครือขายในประเทศไทย เปนรูปแบบในภาพรวม
ของการตลาดแบบเครือขาย ดังนั้น เพื่อเปน
การศึกษาแนวลึกมากขึ้น ควรศึกษาบริษัทท่ีประสบ
ความสําเร็จมาศึกษาเปนกรณี เพื่อใชเปนแบบจําลอง
ตนแบบ (Best Practice)  

4. องคประกอบปจจัยดานองคกรเครือขายมี
อิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมตอความสําเร็จใน
การทําธุรกิจเครือขาย ซึ่งเปนการตลาดที่มีรูปแบบ
เครือขายชัดเจน อยางไรก็ตาม ควรขยายขอบเขต
การศึกษาไปในธุรกิจที่มีลักษณะใกลเคียง ท่ีมี
ลักษณะของการขยายเครือขาย เชน ระบบเฟรนไชน 
เปนตน  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย (2) 

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย และ (3) เพื่อประเมินความเหมาะสม และ
ความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย กลุมประชากร คือ ผูบริหารของ
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และองคการภาคเอกชน จํานวน 1, 232 คน สุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิและสุมอยาง
งายได  กลุมตัวอยางจํานวน 338 คน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีดําเนินการ
วิจัยใชการวิเคราะห และสังเคราะหเอกสาร  สวนการพัฒนารปูแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย  ใชแบบสอบถามเดลฟาย พิจารณาใชผลฉันทามติ ของกลุมผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  ประเมินรูปแบบ
โดยการจัดประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญ และการพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย โดยการประชุมระดมสมอง และดําเนินการประชุมกลุมแบบเฉพาะเจาะจง ผล
การศึกษาปรากฏ ดังนี้  

1.  สภาพการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมัน่คงของมนุษย ประกอบดวย ปจจัย 4 ดานดังนี้ (1) การ
จัดเตรียมสภาพแวดลอมของการฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย ไดแก การจัดเตรียมสภาพแวดลอมท้ังสถานที่ 
บรรยากาศ กลิ่น เสียง มีการจดัการอยูในระดบัปานกลาง (2) ดานโครงสรางของการฝกอบรมเพื่อความมัน่คงของ
มนุษย ไดแก การวางแผนการจัดการฝกอบรม การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการฝกอบรม มีการจัดการอยูใน
ระดับปานกลาง (3) กระบวนการและลักษณะของการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร การฝกอบรม 
เพื่อความมั่นคงของมนุษย มีการจัดการในระดบัปานกลาง (4) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารการฝกอบรม มี
การจัดการอยูในระดับปานกลาง      
 2.  รูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย ไดรับการพัฒนา มีองคประกอบของปจจัย
หลัก  4 ประเด็นคือ (1) การกําหนดโครงสรางการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย (2) การจัดเตรียม
สภาพแวดลอมของการฝกอบรมเพื่อความมัน่คงของมนุษย (3) พฤติกรรมการบริหารท่ีจําเปนของผูบริหารการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย (4) การกําหนดกระบวนการและลักษณะของการจัดทรัพยากรในการอบรม 
เพื่อความมั่นคงของมนุษย  

3.  การตรวจสอบรูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษยท่ีพัฒนาขึ้น โดยการประเมิน
ของผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย ปจจัยการจัดเตรียมสภาพแวดลอมการฝกอบรมเพื่อความมัน่คงของมนุษย   ปจจัยการ
กําหนดโครงสรางการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย   ปจจัยดานพฤติกรรมการบรหิารท่ีจําเปนของผูบริหาร
การฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย และปจจัยการกําหนดกระบวนการและลักษณะของการจัดทรัพยากร 
เนื้อหามีความครอบคลุมมิติทุกดานของความมั่นคงของมนุษย  ปจจัยตาง ๆ มีความสัมพันธสอดคลองซึ่งกนัและ

การพัฒนารูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย 
A Development of Training Management  Model for Human Security 

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552 
  อาจารยที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร. โชติ   เพ็ชรชื่น 
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กัน โครงสรางของปจจัยการฝกอบรมสอดคลองกับแนวทางการบริหารการฝกอบรมและสามารถบรรลุถงึ
ประสิทธิผล มีความเหมาะสมและความเปนไปไดในระดับสูงมากที่สุด  
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหารการฝกอบรม, การฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย  

 
Abstract   

This research was designed (1) to study the status of training administration for human security, (2) to 
develop a training administrative model for human security, and (3) to assess the model of training 
administration whether it is appropriate and possible for human security.  The population of this study is 1,232 
persons, who are training administrators from governmental sectors: The ministry of Social Development and 
Human Security, The ministry of Public Health, The ministry of Education, The ministry of Justice, The ministry 
of Interior, and Private Organizations.  Stratified sampling and simple random sampling, were used to select 
samples sizes of 338.  The development of a training administrative model, has been constructed, based on 
Connoisseurship Model meeting, which was the result of the first step to design a framework of the Delphi 
technique questionnaire.  And the questionnaire was considered by consensus of an expert and specialist group.  
The last step was to assess the model of training administration, whether it is appropriate and possible for human 
security development. And the appropriation and possibility of the training administrative model for human 
security were considered by the brainstorming of the training manager group.  The study revealed the following;  

The status of training administration for human security consists of ; (1) The factor of environmental   
training providing human security; such as the management of  providing place, atmosphere, sound, odor was 
medium level. (2) The factor of training structure for human security; for example, the management of  
training planning, and training of trainer providing was at medium level. (3) The factor of process in training 
administrative resource management for human security consist was at medium level. (4) The factor of training 
executives’ administrative behavior: such as training administers or leaders must focus on the involvement of an 
operative committee, in the analysis of the need for training for human security.   

Assessing the model of training administration for developed human security was done by  
experts.  They consisted of the training environment providing factor; the training structure setting factor for 
human security; the necessary administrative behavior of training executive for human security; and the factor of 
resource management process setting.  In addition, the components of this assessment covered all aspects of 
human security, the correlation among the factors, and the structure of training factors were related to training 
administrative guidelines.  Thereafter, this model can achieve the success of suitability and possibility, and  there 
were at the highest level.   
Keywords: trainee management model, trainee for human security. 
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ความนํา 
โลกในยุคโลกาภิวัตนมีกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง เกิดข้ึนแบบขามพรมแดนของรัฐชาติตาง ๆ 
ในโลกที่ครอบคลุมเชื่อมโยงทัว่ถึงกันหมดนัน้ได
สงผลกระทบตอประชาชนในประเทศที่กําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะปญหาในการปรับตัวใหเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  หลายดาน เชน การไมสามารถเขาถึง
ระบบการศึกษาและเทคโนโลยีอยางทั่วถงึ  ขาด
โอกาสในการพัฒนาตนเอง  สงผลใหเกิดภาวะความ
ยากจน ปญหาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ทําใหคนใน
ชาติขาดความหยั่งคิด เกิดสังคมแบบบริโภคนิยม  
เกิดชองวางของคนจนกับคนรวย  เกิดอาชญากรรม 
เกิดความขัดแยงของคนในชาติท้ังดานความคิด 
ศาสนาความเชื่อ ความศรัทธา เกิดการแกงแยงชิงดี 
เกิดสงครามกลางเมือง เกิดความออนแอของ
ครอบครัว  สิ่งเหลานี้ลวนผลักดันใหเกิดกระแสการ
เรียกรองความมั่นคงของมนุษยเปนการตอบสนอง
ความทาทายในปจจุบัน    
 นักวิชาชีพสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
สังคมที่มีสวนสําคัญในการเปนพลังขับเคลื่อน
นโยบายไปสูแนวทางการเปลี่ยนวิธีการทํางาน 
ภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  พบวาบุคลากรสวนใหญ รอยละ 72 เปน
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยตรง  การเรียน
การสอนและการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห ควร
จะไดรับการทบทวนในหลายประการ เชน ประการ
แรกไมควรเปนการเรียนการสอนและการฝกอบรม
ดานเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานกับประชาชนอยางที่
เปนอยูในปจจุบัน แตควรจะเปนดานแนวคิด ทฤษฎี 
รูปแบบ เทคนิค ทักษะและการนําไปปรับใชในการ
ปฏิบัตงิานสังคมสงเคราะหท่ีกํากับดวย “รากทาง
ความคิด” อันไดแกคานิยม อุดมการณท่ีพึงประสงค 

มีความเปนพหุลักษณและเหมาะสมกับภูมิภาคตาง ๆ 
/บริบทของสังคมไทยเสมอ  

การบริหารการฝกอบรมที่ดี เปนเรื่องท่ี
ทาทายการปฏิบัติงานยุคใหม ท่ีมุงเนนการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา ภายใตทรัพยากรท่ีจํากัด   
ซึ่งงานวิจัยท่ียนืยันปญหาในการบริหารการฝกอบรม 
ซึ่ง ชอบ เข็มกลัด และคณะ (2546, หนา 124-25) ได
ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของกับการเรียน
การสอนหลักสตูรสังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต” 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเห็นวา หลักสูตร
การฝกภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม แตในดานการ
บริหารจัดการยงัมีปญหาอยูมาก โดยเฉพาะความ
เหมาะสมของหนวยงาน/สถานที่ฝกภาคปฏิบัติ 
สัดสวนของอาจารยนิเทศงานตอนักศึกษาเขาฝก
ภาคปฏิบัติ การประสานงานระหวางคณะสังคม
สงเคราะหศาสตรกับหนวยงานที่รับนักศึกษาเขา
ฝกอบรมภาคปฏิบัติ และการประสานงานระหวาง
อาจารยนิเทศงานในคณะ และอาจารยนิเทศงาน
ภาคสนาม  จากงานวิจัยเกี่ยวกบัการฝกอบรมของ
นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะหศาสตร พบวา มีผล
การศึกษาสอดคลองกัน โดยเฉพาะปญหาและ
อุปสรรคของการฝกอบรมภาคปฏิบัตินั้น พบไดจาก
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ท้ังจากนักศึกษา อาจารยนิเทศงาน
ในคณะ อาจารยนิเทศงานภาคสนาม คณะสังคม
สงเคราะหศาสตร และจากหนวยงานที่รับนักศึกษา
เขาอบรมภาคปฏิบัติ ซึ่งปญหาและอุปสรรคเหลานั้น 
สวนหนึ่งเกิดจากการขาดการประสานงาน การทํา
ความเขาใจและการวางแผนรวมกันเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมจากการฝกภาคปฏิบัติของนักศึกษา   ทําให
เห็นปญหาในการพัฒนาการบริหารในการฝกอบรม
ภาคปฏิบัติในงานจริง   ซึ่งการพัฒนาการบริหาร  
หรือการปฏิรูปการบริหารครอบคลุมถึงองคประกอบ
รองตาง ๆ คือ การพัฒนาโครงสราง  กระบวนการ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมใหสอดคลองกับ
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สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกระบบการ
บริหาร  การพัฒนาการบริหารมุงท่ีจะเพิ่มสมรรถนะ
ของระบบราชการใหสามารถสนองตอบภารกิจของ
การบริหารเพื่อการพัฒนาโดยสวนรวม  และความ
ตองการของประชาชน   

 
 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย    
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการบริหารการฝกอบรม
เพื่อความมั่นคงของมนุษย   
  2.  เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย  
  3.  เพื่อประเมิน ตรวจสอบรูปแบบ 
พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
รูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดประมวลความคิดเกี่ยวกับรูปแบบ แนวคิดเกี่ยวกับการพฒันาบริหารแนวคิดการ
ฝกอบรม แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินไปสูการอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย  
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  สรุปเปนกรอบความคิดในการวิจัย ดังแผนภาพตอไปนี้  

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

มีการวิเคราะหความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) เปนความตรงที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะหตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวา

เนื้อหาของขอคําถามวัดไดตรงกับเนื้อหาของเรื่อง
และวัตถุประสงค โดยผูเช่ียวชาญดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผูเช่ียวชาญดานการสรางเครื่องมือ 
และผูเช่ียวชาญดานภาษา รวมจํานวน 5 ทาน เพื่อ

แนวคิดความมั่นคงของมนุษย การพัฒนาการบริหารการ
ฝกอบรม 

-การจัดเตรียมสภาพแวดลอม      
-โครงสราง                     
-กระบวนการ                   
-ลักษณะของการจัดการ         
-ทรัพยากรทางการบริหาร      

แนวคิดการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย 

แนวคิดการฝกอบรม 

-กอนการฝกอบรม 

-ระหวางการฝกอบรม 

แนวคิดการประเมิน 

รูปแบบ             
การบริหาร          
การฝกอบรมเพื่อ
ความมั่นคงของ
มนุษย 

ผูรับการฝกอบรม
มีแนวทางสราง
ความมั่นคงของ
ชีวิต 
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พิจารณาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถาม และวัตถุประสงค วิเคราะหความเที่ยง
(Reliability) โดยการนําไปทดลองใช (try out) หาคา
ความสอดคลองภายใน (measure of Internal 
consistency) สําหรับแบบสอบถามที่สภาพการ
บริหารการฝกอบรม เพื่อความมั่นคงของมนุษย ใช
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbarch 
เทากับ 0.939  แบบทดสอบหลังการทดลองใช
รูปแบบในกลุมผูจัดการการฝกอบรมเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย   ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
Cronbarch เทากับ 0.972 แบบทดสอบหลังการ
ทดลองใชรูปแบบในผูรับการฝกอบรมเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย    ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของ Cronbarch เทากับ 0.926 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 

กลุม ไดแก  
(1) คณาจารยดานการฝกอบรมดานความ

มั่นคงของมนุษย ท่ีจัดการเรียนการสอนที่ใหองค
ความรูแกนักสังคมสงเคราะห จํานวน 2 สถาบัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยหวัเฉียว 
ผูบริหารและ ผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรมดานความ
มั่นคงของมนุษยจํานวน 144 คน ใชเปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 17 คน   

(2)  ผูจัดการการฝกอบรมขององคการใน
กระทรวงจํานวน 1,232 คน ใชเปนกลุมตวัอยาง 
จํานวน 338 คน 
กลุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางโดยอาศัยหลักความ
นาจะเปนดวยวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (stratified 
sampling) โดยคัดเลือกผูเชี่ยวชาญสถานศึกษา 
จํานวน 2 สถาบัน ผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ และ
บุคลากรที่เคยรับเปนแหลงฝกอบรมภาคปฏิบัติ 
จํานวน 6 องคการคือ (1) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย (2)  กระทรวง
สาธารณสุข  (3) กระทรวงยุติธรรม (4) 
กระทรวงศึกษาธิการ (5) กระทรวงมหาดไทย (6) 
ตัวแทนองคการภาคเอกชน ในมูลนิธิ NGOs 
ตอจากนั้นจึงสุมตัวอยางอยางงาย (sample random 
sampling) ดวยวิธีการจับสลาก  
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
การวิเคราะหแบบวัดสภาพการบริหารการ

ฝกอบรม เพื่อความมั่นคงของมนุษยของบุคลากรที่
เคยรับเปนแหลงฝกอบรมภาคปฏิบัติ วิเคราะหโดย 
คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ (percent) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) แลวนําไปแปลผล 

การพัฒนารูปแบบการบริหารการฝกอบรม 
เพื่อความมั่นคงของมนุษยวิเคราะหโดยใชเทคนิค
วิจัยแบบเดลฟาย (The Delphi technique) วิเคราะห
โดยคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวาง ควอไทล 
(interquartile range) ตามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ   

การตรวจสอบรูปแบบโดยประเมินรูปแบบ 
พิจารณาความเหมาะสมความเปนไปได และทดลอง
ใชรูปแบบการบรหิารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคง
ของมนุษยท่ีพัฒนาขึ้นวิเคราะหโดย คาเฉลี่ย  
คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลผล 
 

ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบรหิารการฝกอบรมเพื่อความ
มั่นคงของมนุษยในปจจุบัน มีสภาพการบริหารฯอยู
ในระดับปานกลาง โดยศึกษาจากบุคลากรที่สวนรวม
ในการจัดการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย 
โดยพิจารณา 4 ปจจัยหลัก ประกอบไปดวย  ดานการ
จัดเตรียมสภาพแวดลอมของการฝกอบรมเพือ่ความ
มั่นคงของมนุษย มีการจัดกิจกรรมและพฤติกรรม
การปฏิบัติ ในระดับปานกลาง  ดานพฤติ
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กรรมการบรหิารท่ีจําเปนของผูบริหารการฝกอบรม  
มีการจัดกิจกรรมและพฤติกรรม ในระดับปานกลาง   
ดานโครงสรางของการฝกอบรมเพื่อความมัน่คงของ
มนุษย มีการจัดกิจกรรมและพฤติกรรม ในระดับ
ปานกลาง   และดานกระบวนการและลักษณะของ
การจัดการทรัพยากร   มีการจัดกิจกรรมและ
พฤติกรรม ในระดับปานกลาง  

2. รูปแบบการบริหารการฝกอบรม เพื่อ
ความมั่นคงของมนุษยในกลุมผูจัดการการ
ฝกอบรมและกลุมผูรับการการฝกอบรม พบวา 
ทั้งสองกลุมโดยภาพรวมทกุปจจยัมีความคิดเห็น/
พึงพอใจอยูในระดับมาก      

3.  การประเมินความเหมาะสม และความ
เปนไปไดของรูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษย ความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษยท่ีพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก 
อรรถประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม 
ความถูกตอง ความจําเปน ยุติธรรมและนาเชื่อถือ มี
ความเหมาะสม และความเปนไปไดในระดับสูงมาก
ท่ีสุด ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารการ
ฝกอบรม เพื่อความมั่นคงของมนุษยในกลุมผูจัดการ
การฝกอบรมและกลุมผูรับการการฝกอบรม พบวา 
ท้ังสองกลุมโดยภาพรวมทุกปจจัยมีความคิดเห็น/พึง
พอใจอยูในระดับมาก    
 

การอภิปรายผล 
ข้ันตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหาร

การฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย 
  1.1  ผลการศึกษาสภาพการจัดเตรียม

สภาพแวดลอมของการฝกอบรมเพื่อความมัน่คงของ
มนุษย   มีกิจกรรมและพฤติกรรมการปฏิบัติ ไดแก 
การจัดเตรียมสภาพแวดลอม ท้ังสถานที่ บรรยากาศ 

กลิ่น เสียง สอดคลองกับแนวคิดของคาพลาน  
(Kaplan,1964, pp. 386-387) อธิบายวารูปแบบที่
พัฒนาและสมารถนํามาใชได ไดแก รูปแบบเชิง
สาเหตุ (Causal Model) โดย ความคิดท่ีแสดงออก
ผานทางแผนผัง แผนภาพ และความคิดท่ีแสดงนั้น
บอกถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรตางๆ
ของสภาพการณ โดยรูปแบบทางดานการบริหาร
การศึกษา ควรมี การจัดเตรียมสภาพแวดลอม 
โครงสราง กระบวนการ  ลักษณะของการจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษา และพฤติกรรมการบริหาร  
ท่ีครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไว
อยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎีหลักการ
แนวคิด หรือความเชื่อ จะทําใหการบริหารรปูการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษยบรรลุ
วัตถุประสงคได สําหรับปจจัยท่ีเกี่ยวกับการ
ฝกอบรมในดานสถานที่ ท่ีใชในการฝกอบรมนั้นมี
ความสําคัญ ควรเปนหองเก็บเสียงอยางดถีาจะใชการ
บรรยายหรือทํากิจกรรมในหอง ใชสถานที่เปน
สนาม ควรพิจารณาถึงความปลอดภยัความรมรื่น 
เพราะสถานที่จะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหการ
ฝกอบรมประสบผลสําเร็จหรอืไม พบวาหนวยงานที่
จัดการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษยให
ความสําคัญนอยในดานการจัดเตรียมสภาพแวดลอม 
เนื่องจากรูปแบบการบริหารปจจุบันเปนการฝกการ
อบรมในหนวยงานของรัฐ และเอกชนที่ทํางานดาน
ความมั่นคงของมนุษยซึ่งแตละหนวยงานมีความ
หลากหลายในการบรหิารมากขณะเดียวกันรูปแบบ
การบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย
ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป   พฤติ
กรรมการบรหิารท่ีจําเปนของผูบริหารการฝกอบรม  
ติน ปรัญชพฤกธิ์ (2541, หนา 10)  กลาวถึง การ
พัฒนาการบริหารครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ คือ 
สภาพแวดลอม บรรยากาศการบริหารและคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานโครงสราง กระบวนการและพฤติ
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กรรมการบรหิารท่ีเอื้อตอการบริหาร การพัฒนาพฤติ
กรรมการบรหิาร  เปนผลพวงที่เกิดจากปจจัยหลาย
ประการ เชน  พฤติกรรมดังกลาวอาจจะเกิดจาก
สภาพแวดลอม  โครงสราง  และกระบวนการดังได
กลาวมาแลว  ท้ังนี้ก็เพราะวาบุคลากรและพฤติกรรม
นั้นเปรียบเสมือนจุดเล็ก ๆ (miniature)  ในวงกลม
ใหญท่ีไดรับผลกระทบจากปจจัยเหลานั้น  สําหรับ
พฤติกรรมที่เอือ้ตอการบริหาร Neale  (1957) ให
เหตุผลวา ผูบรหิารสมัยใหมหรือนักบริหารควรจะมี
พฤติกรรมและบทบาทของผูบริหารท่ีคอยดูแลและ
อํานวยการใหการฝกอบรมสําเร็จไปดวยดี และ 
พฤติกรรมและบทบาทตองมีการแบงปน
ผลประโยชนแกผูท่ีเกี่ยวของ เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับ Peterson (2009)  มองวา  นักบรหิารควร
จะมีพฤติกรรมที่สนใจขอเท็จจริงและแสวงหาความ
จริง  สามารถนาํเอาทฤษฏีมาประยุกตอยางเหมาะสม
ในทางปฏิบัติ  มีความคงเสนคงวาและทันกาล  
ตลอดจนสามารถทดสอบการตัดสินใจที่ผิดพลาดใน
อดีต  และแกไขใหดีข้ึนในครั้งตอไปได 
 ข้ันตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการ
บริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย   นํา
ผลการวัดสภาพการบริหารการฝกอบรมเพือ่ความ
มั่นคงของมนุษย ประกอบดวย  4 ปจจัยท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธในทางการบริหารการฝกอบรม ไดแก 
ปจจัยการจัดเตรียมสภาพแวดลอมของการฝกอบรม
เพื่อความมั่นคงของมนุษย  ปจจัยการกําหนด
โครงสรางของการฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของ
มนุษย  ปจจัยพฤติกรรมการบริหารท่ีจําเปนของ
ผูบริหาร ปจจัยกระบวนการและลักษณะของการ
จัดการทรัพยากรทางการบริหารการฝกอบรมเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษย โดยปจจัยดังกลาวแสดงถึง
ความสัมพันธของแนวคิดรูปแบบ แนวคิดการ
บริหารรปูแบบ แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 
รูปแบบการบริหารการฝกอบรม แบบผูบริหารไดรับ

การสอนและคําแนะนําจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ  การจัดรูปแบบการฝกอบรมแบบนี้  เปน
แบบที่ใชกันอยางแพรหลาย  แตจะไดผลดี
เมื่อ  องคการนัน้ๆมีหนวยงานการฝกอบรมพนักงาน
และมีผูเช่ียวชาญประจําอยู  เพื่อทําหนาท่ีเตรียม
หนวยงานใหเปนผูสอนที่ดี เปนแบบการบริหารการ
ฝกอบรมโดยผูบังคับบัญชาไมไดลงมือจัดทําเอง  แต
จะมีผูเช่ียวชาญการฝกอบรมโดยเฉพาะมาจัดทําให
แบบนี้อาจทําไดโดยมอบเรือ่งการฝกอบรมใหเปน
หนาท่ีของหนวยงานบริการโดยเฉพาะซึ่งมีหนาท่ี
ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝกอบรม  ไมวาจะเปนการ
สอน  การสรรหาวิทยากรอื่น ๆ  การจัดเตรียม
สถานที่  เอกสาร  อุปกรณ  การจัดรูปแบบการ
บริหาร  การฝกอบรมแบบนี้จะตองมีการสงเสริม
สัมพันธภาพระหวางฝายบริหารกับงานหลักให
ดําเนินไปดวยดีขอจํากัดมีวาผูบริหารการฝกอบรม
จะตองเสียเวลาไปรับการอบรมเสียกอน  แลวจึงจะ
มาอบรมผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสามารถนํามา
ประยุกตใชได  โดยจะใชไดดีกับการศึกษาอบรมที่
ลงมือปฏิบัติงานจริงและการฝกอบรมทางเทคนิค
หรือเฉพาะดาน   ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 
สอดคลองกับ ดิเรก วรรณเศียร (2550, หนา 24)  ได
ใหความหมายของรูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีไดรับการ
พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย หรือแสดงใหเห็นถึง
องคประกอบสําคัญๆของเรื่องใดเรื่องใหเขาใจงาย
ข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งตอไป นอกจากนี้เปนไปในแนวทางเดียวกันกับ
กูด (Good, 1973, p. 370) ไดรวบรวมความหมายของ
รูปแบบ (model) ไว วา  รูปแบบ คือ ชุดของปจจัย
หรือตวัแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน หรือเปน
องคประกอบที่สามารถรวมตวักันและเขียนเปน
หลักการไดพรอมท้ัง พูลสุข  หิงคานนท (2540, หนา
206) กลาววา แบบจําลองหรือรูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ี
แสดงโครงสรางทางความคิด องคประกอบ และ
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ความสัมพันธขององคประกอบตางๆที่สําคัญของ
เรื่องท่ีศึกษา ในขณะเดียวกันรูปแบบทางดานการ
บริหารการศึกษา อันไดแก การจัดเตรียม
สภาพแวดลอม โครงสราง กระบวนการ  ลักษณะ
ของการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา และพฤติ
กรรมการบรหิาร  ท่ีครอบคลุมองคประกอบสําคัญ
ซึ่งไดรับการจัดไวอยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญา
ทฤษฎีหลักการแนวคิด หรือความเชื่อตางๆ โดย
สามารถชวยใหการบริหารบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะ
ของรูปแบบนั้น ๆ ดังนั้น รูปแบบการบริหาร  จึง
จําเปนตองมีองคประกอบสําคัญ ๆ ดังนี้ มีปรัชญา 
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเชื่อท่ีเปนพื้นฐาน
หรือเปนหลักของรูปแบบการบริหารนั้น ๆ มีการ
บรรยายและอธบิายสภาพหรือลักษณะของการ
จัดการที่สอดคลองกับหลักการท่ียึดถือ มีการ
จัดระบบ คือ มีองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบของระบบใหสามารถนําผูศึกษาไปสู
เปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆและมีการ
อธิบายหรือใหขอมลูเกี่ยวกับวธิีการบริหารและ
เทคนิคการบริหารตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการ
เรียนการสอนนัน้ ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

ข้ันตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบรูปแบบโดย
การประเมินของผูเชี่ยวชาญ และพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการ
บริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษยท่ี
พัฒนาขึ้น   
 ผลการตรวจสอบรูปแบบโดยการประเมิน
ของผูเชี่ยวชาญ และพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของรูปแบบการบริหารการฝกอบรม
เพื่อความมั่นคงของมนุษยท่ีพัฒนาขึ้น   
 ผลการประเมินรูปแบบ พบวา   รูปแบบการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษยท่ีพัฒนาขึ้นที่
ประกอบไปดวยปจจัยการจัดเตรียมสภาพแวดลอม
การฝกอบรมเพือ่ความมั่นคงของมนุษย   ปจจัยการ

กําหนดโครงสรางการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของ
มนุษย   ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหารท่ีจําเปนของ
ผูบริหารการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย   
และปจจัยการกําหนดกระบวนการและลักษณะของ
การจัดทรัพยากร สรุปไดวา การประเมินของ
ผูเช่ียวชาญ ดานเนื้อมีความครอบคลุมมิติความมั่นคง
ของมนุษย  และดานโครงสรางรูปแบบการ 
ฝกอบรมสอดคลองกับการบรหิารการฝกอบรม
เพื่อใหเกิดคุณภาพในดานความมั่นคงของมนุษย 
สอดคลองกับแนวทางของ คาพลาน  (Kaplan,1964, 
pp. 386-387) อธิบายรูปแบบที่พัฒนาและสามารถ
นํามาใชไดในดานการบริหารการศึกษา จะเปน
รูปแบบเชิงสาเหตุ  (Causal Model) ท่ีประกอบไป
ดวย การจัดเตรยีมสภาพแวดลอม โครงสราง 
กระบวนการ  ลักษณะของการจัดการทรัพยากร
ทางการศึกษา และพฤติกรรมการบริหาร  ท่ี
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญซึ่งไดรับการจัดไว
อยางเปนระเบียบตามหลักปรัชญาทฤษฎีหลักการ 
อันไดแก ความคิดท่ีแสดงออกผานทางแผนผัง 
แผนภาพ  และแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปรตางๆของสภาพการณ จาก
หลักการขางตน  อาจกลาวไดวา  การสรางและ
พัฒนารูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อความ
มั่นคงของมนุษยนั้นมีความสัมพันธท่ีมีโครงสราง
ของตัวแปรตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
การฝกอบรมและขยายองคความรูดวยกิจกรรมและ
พฤติกรรมตาง ๆ และการใชคําวารูปแบบการบริหาร
มีความหมายในลักษณะเดียวกับระบบการบริหาร 
โดยผูเช่ียวชาญไดพิจารณาตามนัยของคุณสมบัติอัน
เปนองคประกอบของปจจัยสาํคัญ เปนลักษณะของ
การบริหารท่ีจดัข้ึนอยางเปนระบบระเบียบตาม
ปรัชญา ทฤษฏี หลักการ หรอืความเชื่อ โดยมีความ
ครอบคลุมองคประกอบสําคัญๆของระบบนั้น  
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 ผลการวิเคราะหความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของรูปแบบการบริหารการฝกอบรมเพื่อ
ความมั่นคงของมนุษยท่ีพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาจาก 
อรรถประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม 
ความถูกตอง ความจําเปน ยุติธรรมและนาเชื่อถือ    มี
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในระดับสูงมาก
ท่ีสุด เปนไปตามแนวคิดของคาพลาน  (Kaplan, 
1964, pp. 386-387) โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณารูปแบบ
การบริหาร วามีองคประกอบสําคัญ ๆ ท่ี
ประกอบดวยปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือ
ความเชื่อท่ีเปนพื้นฐานหรือเปนหลักของรูปแบบการ
บริหารนั้น ๆ พรอมท้ังมีการบรรยายและอธิบาย
สภาพหรือลักษณะของการจัดการที่สอดคลองกับ
หลักการของความมั่นคงของมนุษย นอกจากนั้นมี
การจัดระบบ คือ มีองคประกอบและความสัมพันธ
ขององคประกอบของระบบใหสามารถนําไปบริหาร
ไปสูเปาหมายของรูปแบบการบริหารและเทคนิคการ
บริหารตาง ๆ อันจะชวยใหกระบวนการบริหารเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได   

 
ขอเสนอแนะ 

1. ผูบริหารของหนวยงานที่รับหนาท่ีใน
การฝกอบรม ตองมีการเตรยีมสภาพแวดลอมการ
ฝกอบรมใหพรอม ดวยการพจิารณาสถานที่ฝกอบรม
วามีความเหมาะสมหรือไมในการเรียนรูเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย โดยพิจารณาถึง แสง เสียง กลิ่น  

2. ผูบริหารของหนวยงานที่รับหนาท่ีใน
การฝกอบรม หนวยงานที่รับหนาท่ีในการฝกอบรม 
ตองพิจาณาถึงปจจัยการกําหนดโครงสรางของการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย โดยตอง
กําหนดใหครบทุกมิติของความมั่นคงของมนุษย 
เพื่อใหผูรับการฝกอบรมไดนําองคความรูไปใชใน
การปฏิบัติงานในดานการมีสิทธิ มีศักดิ์ศรีและการ
ดํารงชีวิตท่ีมีความสุข 

 3. ในการนํารูปแบบการบริหารการ
ฝกอบรม เพื่อความมั่นคงของมนุษยไปใชในหนวย
ฝกอบรม ผูบรหิารของหนวยงานที่รับหนาท่ีในการ
ฝกอบรม หนวยงานที่รับหนาท่ีในการฝกอบรม ตอง
พิจาณาถึงปจจัยการกําหนดกระบวนการและลักษณะ
ของการจัดทรพัยากรในการอบรม เพื่อความมั่นคง
ของมนุษย โดยเฉพาะ การจัดทําตารางกาํกับการ
ดําเนินงานอยางยอ (Short-range plans review list) 
การจัดทําปฏิทินวางแผนการจดัการทรัพยากร 
(Long-range planning calendar requirements) 

4. หนวยงานตนสังกัด ตองพจิาณาถึงปจจัย
ดานพฤติกรรมการบริหารท่ีจําเปนของผูบริหารการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย โดยพิจารณา
มอบหมายใหผูบริหารการฝกอบรมมุงเนนให
คณะทํางานมีสวนรวมในการวเิคราะหความตองการ
ในการฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย  ให
คณะทํางานมีสวนรวมในการวางแผนในการกําหนด
คุณลักษณะของวิทยากร   กําหนดคุณลักษณะของ
ผูรับการฝกอบรม การกําหนดคุณลักษณะของ
เจาหนาท่ีฝกอบรม   การสรางภาวะผูนํา สามารถจูง
ใจใหทุกคนเขารวมการฝกอบรมตั้งแตการนิเทศ การ
ฝกในสถานที่จริงเพื่อใหเกิดประสบการณตรงเพื่อ
สงเสริมความมัน่คงของมนุษย การเปนนักจูงใจ  การ
ควรมีมนุษยสัมพันธ สามารถสื่อสารไดอยางด ีการ
เปนนักฟงท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นของทุกคน การให
เกียรติวิทยากร เคารพและรับฟง การรูกาลเทศะ 

5.  หนวยงานตนสังกัด ควรใหการ
สนับสนุนปจจัยการจัดสภาพแวดลอมในการ
ฝกอบรมเพื่อความมั่นคงของมนุษย ปจจัยการ
กําหนดโครงสรางของการฝกอบรมเพื่อความมั่นคง
ของมนุษยปจจัยการกําหนดกระบวนการ และ
ลักษณะของการจัดทรัพยากรในการอบรม เพือ่ความ
มั่นคงของมนุษย    
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 6. หนวยงานตนสังกัด ควรใหการ
สนับสนุนรูปแบบการฝกแบบการศึกษากรณีตัวอยาง 
(case study) การสรางสถานการณจําลอง 

(simulation) การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) 
และการสาธิต (demonstration) 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มวีัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนาความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน (3) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนีคื้อ ผูบริหารและครู โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  244  โรง  เพื่อใหขอมูลสภาพปจจุบันความเปนองคการแหง
การเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญในปจจุบัน ผูบริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  
ท่ีมีความเปนองคการแหงการเรียนรูในปจจุบันอยูในระดับมาก ลําดับที่ 1 ถึง 30  โรง ตามเกณฑของ Best  
โดยเปนผูบริหารลําดับที่ 1  ถึง 15  และครูลําดับที่  16  ถึง 30 เพื่อใหขอมูลในการรางรูปแบบ  ผูเชี่ยวชาญ
ดานองคการแหงการเรยีนรู  จํานวน  10  คน เพื่อใหขอมูลในการพัฒนารูปแบบ และผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกเขตพื้นที่
การศึกษา  รวม  185  โรง  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเปนไปได   เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย เครื่องมือชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ความเปนองคการแหงการเรียนรู 
มีคาความเชื่อมั่น 0.879 เครื่องมือชุดท่ี 2  เปนประเด็นคําถามประกอบการอภิปรายโดยใชเทคนิคสนทนา
กลุม เครื่องมือชุดท่ี 3 เปนแบบสัมภาษณเชิงลึก และเครื่องมือชุดท่ี 4 เปนแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาความเชื่อมั่น 0.91 สถิติท่ี
ใชในการวิจัยไดแก รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t (t-test) หาคาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตนกับตัวแปรตาม และสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวจิัยพบวา 
 1.  สภาพความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก 
 2.  รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคประกอบ 7 ข้ัน คือ กําหนดวิสัยทัศนใหสถานศึกษา
เปนองคการแหงการเรียนรู กําหนดกลยุทธในการสรางองคการแหงการเรยีนรู กําหนดแผนงานที่ชัดเจน 

รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
The Development Model for Learning Organization of  the Large Size 

Secondary Schools under the Office of  The Basic Education 

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. พลสัณห  โพธิ์ศรีทอง 
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จัดกิจกรรมสูองคการแหงการเรียนรู สรางวัฒนธรรม ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงงานอยาง
ตอเนื่อง นิเทศติดตามและเผยแพรผลการดําเนินงาน และชื่นชมความสําเร็จรวมกันทั้งองคการ  
 3. ความเหมาะสมและเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรยีนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูบริหารโรงเรียน
และครูมีความคิดเห็นวา  รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมและเปนไปไดอยูใน
ระดับมากที่สุด  และรูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสัมพันธทางบวกในระดับสูง  กับความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญท้ัง  12  ดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05    

คําสําคัญ: องคการแหงการเรียนรู 

 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the status of establishing a learning organization of 
the large size secondary schools under the Office of the Basic Education Commission, to present a 
development model for the learning organization of  large size secondary schools, under the auspices of 
the Office of the Basic Education Commission, and to evaluate the appropriate model of the large size 
secondary schools, under the auspices of the Office of the Basic Education Commission. 
 The samples of the study were the administrators and teachers in the office of the Basic 
Education Commission and experts in learning organization The statistics used in data analysis were, 
percentage arithmetic means, standard deviation, t-test and Pearson’s correlation coefficient.  
 The results were as follows: 

1.  The status of establishing a learning organization of the large size secondary  
Schools, under the Office of the Basic Education Commission, were rated at the high level. 

2.  The development model for the learning organization of the large size secondary schools, 
under the auspices of  the Office of the Basic Education Commission, consists of 7 components: set a 
learning organization’s vision, set strategies to create a learning organization, set the plan clearly, do 
activities for learning organization, create a culture of continuous improvement, follow up and promote 
work, and join and admire the success of organization. 

3.  The relationship between the development model of the learning organization of the large 
size secondary schools, under the Office of the Basic Education Commission, which was appropriate 
and possible, and the aspects of the learning organization, were statistically significantly different at the 
.05 level, in a positive direction at the high level. 

Keywords: Learning organization 
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ความนํา 
สถานศึกษาสวนใหญในทุกวันนี้เปน

องคการแหงการเรียนรูอยูในระดับนอย  ยังมี
ลักษณะเปนการรับนําเอามา (Adopt)  แลว
ดัดแปลง (Adapt) เพื่อการใช ซึ่งเปนจุดท่ีเรียกวา
เปนการเรียนรูเพื่อการดัดแปลง (Adaptive 
Learning) แลวก็หยุดอยูเพยีงแคนั้น ยังไมไดใช
ความพยายามที่จะทําไปใหถึงจุดท่ีจะกอใหเกิด
การเรียนรูใหม ๆ ข้ึนมาได Ubben, at al. (2001)  
ไดใหขอคิดเห็นตอเรื่องนี้วา การพัฒนาความ
เปนองคการแหงการเรียนรู ใหเกิดข้ึนใน
โรงเรียนเปนสิง่ท่ีทาทายตอความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร สิ่งทาทายที่สําคัญนั้นก็คือ การพัฒนา 
(Development) เปนการพัฒนาทั้งระดับตัว
บุคคลและระดับองคการ ไมควรแยกจากกัน 
ดวยเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนาํแนวคิดองคการ
แหงการเรียนรูมาเพื่อปรับใชกับ องคการ
ทางการศึกษาใหเขาสูระบบองคการแหงการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการศึกษาผูท่ีมี
หนาท่ีสําคัญในการหลอหลอมเยาวชนใหเติบ
ใหญเปนประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศ

ตอไป โดยตองการศึกษารูปแบบการพัฒนา
ความเปนองคการแหงการเรยีนรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเปนองคการแหงการ
เรียนรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
 2.  เพื่อนําเสนอรูปแบบการพัฒนา
ความเปนองคการแหงการเรยีนรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 3. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และ
ความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรู ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมากนอยเพียงใด 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

องคการแหงการเรียนรู หมายถึง  
องคการท่ีมุงเนนกระตุนและจูงใจใหบุคลากร
ทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะรวมมือ 
ประสานงานที่จะเรียนรู การถายโอนความรูและ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาในการเพิ่มศักยภาพ
ของตนเอง ของกลุมและขององคการอยางเสรี 
โดยอาศัยรูปแบบการทํางานเปนทีม คิดเชิง
ระบบ มีเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสูเปาหมาย
ความสําเร็จรวมกัน ตลอดจนพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในยุคโลกาภิวัตน 

 

รูปแบบการพัฒนา หมายถึง  วิธีการ 
กระบวนการหรือแนวทางในการปฏิบัติ หรือ 
สรางขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกวา
ของเดิมท่ีมีอยูแลว 

รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  หมายถึง  วิธีการ กระบวนการ หรือ 
แนวทางในการนําไปปฏิบัติหรือสรางขึ้นเพื่อ
เปลี่ยนแปลงองคการซึ่งมุงเนนกระตุนและจูงใจ
ใหบุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะ
รวมมอื ประสานงานที่จะเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลาในการเพิ่มศักยภาพของ
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ตนเอง ของกลุมและขององคการ ตลอดจน
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ยุคโลกาภิวัตน ซึ่งมีองคประกอบ 12 ดาน คือ 1.  
การเปนบุคคลแหงการเรียนรู 2.  การมีรูปแบบ
ความคิด 3.  การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 4. การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม 5.  การคิดอยางเปนระบบ 
6. การจัดโครงสรางองคการท่ีเหมาะสม 7.  การ
มีวัฒนธรรมการเรียนรูขององคการ 8.  การเสริม
พลังอํานาจแกบุคลากร 9.  การสรางและถาย
โอนความรู  10.  เทคโนโลยีเพือ่สนับสนุนการ
เรียนรู 11.  มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง และ12. 
การสราง บรรยากาศแบบเปด อีกทั้ง สงเสริมให
บุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพิ่มศักยภาพ และสมรรถนะที่จะ
กอใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินกิจกรรม
ไปสูเปาหมายของสถานศึกษา มีองคประกอบ 7 
ข้ัน ดังนี้ (1) กําหนดวิสัยทัศนใหสถานศึกษา
เปนองคการแหงการเรียนรู (2) กําหนดกลยุทธ
ในการสรางองคการแหงการเรียนรู (3) กําหนด
แผนงานที่ชัดเจน (4) จัดกิจกรรมสูองคการแหง
การเรียนรู (5) สรางวัฒนธรรมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงงานอยางตอเนือ่ง (6) 
นิเทศติดตามและเผยแพรผลการดําเนินงาน และ 
(7) ช่ืนชมความสําเร็จรวมกันทั้งองคการ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 กําหนดวิสัยทัศนใหสถานศึกษาเปน
องคการแหงการเรียนรู หมายถงึ การกําหนด
เปาหมาย หรือทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ใหเปนองคการแหงการเรียนรู 
 กําหนดกลยุทธในการสรางองคการ
แหงการเรียนรู  หมายถึง การสรางแนวทาง
วิธีการเพื่อใหเกิดองคการแหงการเรียนรู 

 กําหนดแผนงานที่ชัดเจน หมายถึง 
กําหนดภารกิจ กรอบงาน ในการดําเนินการ เพื่อ
บรรลุเปาหมาย 
 จัดกิจกรรมสูองคการแหงการเรียนรู 
หมายถึง เปดโอกาสและสงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรดําเนินกิจกรรมที่ระบุไวในแผนเพื่อ
พัฒนาใหเกิดความเปนองคการแหงการเรียนรู 

 

แนวคิดการจัดการสนทนากลุม 
การจัดสนทนากลุม มักถูกกําหนดให

ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร ถึงแมจะมี
ประวัติศาสตรอันยาวนานในการใชเพื่อวิจัย
ตลาด (Morgan, 1988) และในการวิจัยทางแพทย 
เมื่อไมนานมานี้ คุณคาของการจัดสนทนากลุม 
นับวาเปนเครื่องมือสําหรับนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร ซึ่งมีท้ังศักยภาพและขอจํากัด โดย
มีผูนิยามกันอยางกวางขวางเกีย่วกับการจัด
สนทนากลุม ซึ่งสามารถสรุปไดวา การจัด
สนทนากลุม เปนการอภิปรายที่มีแบบแผนอัน
เปนกิจกรรมกลุมในการจัดสภาพแวดลอมทาง
สังคม ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อทําให
กลุมดังกลาวสรางผลการวิจัยทางสังคมศาสตร
ได 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการ 
แหงการเรียนรูของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เปนการวิจัยรูปแบบผสม (Mixed 
Method Research)  
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ประชากร 
 1.  ผูบริหารและครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ ท่ีมีนักเรียนเกิน 1,500 คน    
ข้ึนไป จํานวน 709 โรง   
 2.  ผูบริหารและครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีการ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรู ใน
สถานศึกษาปจจุบันอยูในระดับมาก ลําดับท่ี 1 
ถึง 30 โรง   
 3.  ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนนักวิชาการดาน
การศึกษาหรือผูท่ีมีความรู ประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญ ในเรื่อง องคการแหงการเรียนรู 
 4.  ผูบริหารและครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

กลุมตัวอยาง 
1.  ผูบริหารและครู โรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ     สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท
โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 244 โรง ซึ่งไดมา
จากตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ของ 
Krejcie and Morgan 

2.  ผูบริหารและครู โรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีการ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูใน
สถานศึกษาปจจุบันอยูในระดับมาก   จากการ
ตอบแบบสอบถามชุดท่ี 1  ลําดับที่ 1 ถึง 30 โรง 
ตามเกณฑของ Best  โดยเปนผูบริหาร ลําดับที่ 

1-15  และครูลําดับที่ 16-30  โดยเลือกแบบ
เจาะจง 

3.  ผูเช่ียวชาญ ซึ่งเปนนักวิชาการดาน
การศึกษา หรือผูท่ีมีความรู, ประสบการณ ความ
เช่ียวชาญในเรื่อง องคการแหงการเรียนรู 
จํานวน 10 คน เลือกโดยวิธี Snowball  
 4.  ผูบริหารและครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน
ขนาดใหญครบทุกเขตพื้นที่การศึกษา รวม 185 
โรง โดยเลอืกแบบเจาะจง  

 
การเก็บขอมูล 

แบงออกเปน 4 วิธี คือ 
1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

เครื่องมือชุดท่ี 1 เปนแบบสอบถาม        
2.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

เทคนิคการสนทนากลุม โดยผูบริหารและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีการ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับ
มาก จํานวน 30 โรงโดยลําดับท่ี 1-15 เปน
ผูบริหาร และลําดับที่ 16-30 เปนครู  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกผูเช่ียวชาญดานองคการแหงการ
เรียนรู จํานวน 10 คน 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
เครื่องมือชุดท่ี 4 ซึ่งเปนแบบสอบถามเพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได
ในการปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรู  
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาความเปนองคการแหงการ

เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ    
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมี  3 ประการ ดังนี้ 
 1.  สภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ    
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

2.  รูปแบบการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดใหญ   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองคประกอบ 7 ข้ัน คือ 

2.1  กําหนดวิสยัทัศนให 
สถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู   

2.2  กําหนดกลยุทธในการ 
สรางองคการแหงการเรยีนรู  

2.3  กําหนดแผนงานที่ชัดเจน   
2.4  จัดกิจกรรมสูองคการ 

แหงการเรียนรู   
2.5  การสรางวฒันธรรม  

ยอมรับการเลีย่นแปลงและปรับปรุงงานอยาง
ตอเนื่อง  

2.6  นิเทศติดตาม  และ 
เผยแพรผลการดําเนินงาน 

2.7  ช่ืนชมความสําเร็จ 
รวมกันทั้ง 
 3. ความเหมาะสมและเปนไปไดของ
รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา  
รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับ
มากที่สุด  และรูปแบบการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับสูง  กับความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดใหญ ท้ัง  
12  ดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 

การอภิปรายผล 
1. ความเปนองคการแหงการเรียนรู 

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

จากผลการวจิัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการวจิัยพบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูเกี่ยวกับสภาพความเปนองคการแหงการ
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในภาพรวม 12 ดาน อยูในระดับมาก 
สอดคลองกับโฆษิต  เสตะจิต  (2549, บทคัดยอ)  
ไดศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรู
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน จําแนกตาม
ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางานเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหงการ
เรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรี เขต 3 จํานวน 5 ดาน 
ผลการวจิัยปรากฏวา ความคิดเห็นของผูบริหาร
และครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการเปนองคการแหง
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การเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ในภาพรวม 5 ดาน 
อยูในระดับมาก สอดคลองกบัผลการวิจัยของ 
สุวรัตน รักศีล (2550, บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษา
เกี่ยวกับสภาพองคการแหงการเรียนรู : 
กรณีศึกษาโรงเรียนชูธรรมานุสรณ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา บุคลากร
ภายในและภายนอกในโรงเรียนชูธรรมานุสรณ 
มีความคิดเห็นตอระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนชูธรรมา
นุสรณ ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ
ผลการวจิัยของ  เบญจวรรณ ใยสวรรค  (2544, 
บทคัดยอ) จากการวิจัยพบวา สภาพการบริหาร
จัดการในรูปแบบการพัฒนาความเปนองคการ
แหงการเรียนรูของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร 
ปรากฏวา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
มาก  และผลการศึกษาของ ณรงค  หลาวงศา 
(2548, บทคัดยอ) ผลการศึกษาพบวา ความ
คิดเห็นตอความเปนองคการแหงการเรยีนรูใน
สถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 โดยภาพรวมจะ
อยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
มีอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ดานบุคคลมีความเปนเลิศ 
ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีม ดานการคิดอยางเปนระบบ และดานที่มี
คาเฉลี่ยเปนลําดับนอย คือ ดานรูปแบบการคิด 

  2.  นําเสนอรูปแบบการพัฒนาความ
เปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ข้ัน ดังนี้  

2.1  กําหนดวิสยัทัศนใหสถานศึกษา
เปนองคการแหงการเรียนรู   

วิสัยทัศนเปนสิ่งท่ีองคการมุงหวังท่ีจะ
ดําเนินการใหบรรลุสิง่ท่ีตองการกําหนดไว
ลวงหนา  วิสัยทัศนเปนสิ่งท่ีผูบริหารมุงจะไปให
ถึงจุดนั้น  และเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะดึงเอาบุคคล
มาสูฝนที่ตั้งไวรวมกัน  เช่ือมโยงบุคคลที่มีความ
แตกตางกันมารวมงานกัน และเปนพื้นฐานใน
การวางแผนดําเนินงาน  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของวีระวัฒน  ปนนิตามัย (2544) ท่ีได
กลาวถึงสิ่งท่ีจะทําใหวิสัยทัศนบรรลุผลไว  ดังนี้ 
(1) การสรางภาพ (Image) ท่ีควรจะเปนใน
อนาคต  (2) การสื่อสาร (Communication)  เปน
การขายหรือขยายความคิด  ความเชื่อใหผูท่ี
เกี่ยวของไดทราบและเขาใจ (3) การปฏิบัติโดย
การเสริมสรางพลังอํานาจ (Actions through 
empowerment)  เปนการมอบหมายให
ผูเกี่ยวของเปนผูปฏิบัติและวีรวุธ มาฆะศิรานนท  
(2542) เช่ือวาองคการจะ (1) ไดรับการยอมรบั 
จากคณะทํางานพัฒนาวิสัยทัศนองคการทุก ๆ 
คนวามีการดําเนินงานดวยวิธท่ีีถูกตอง 
สอดคลองกับความตองการของผูท่ีมีสวน
เกี่ยวของ (stakeholders) ขององคการเปนสวน
ใหญ อีกทั้งยังเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของ
องคการตลอดจนมีกลยุทธท่ีเหมาะสม ท่ีจะ
รวมกันกาวไปสูอนาคต  (2) สามารถนํา
วิสัยทัศนท่ีผานการคัดเลือกแลวไปใชไดเพราะ
ไดผานกระบวนการทํางานที่เปนระบบ (3) การ
ดําเนินการสรางวิสัยทัศนตองใชเวลา จึง
จําเปนตองรายงานใหผูท่ีเกี่ยวของทุกคนทราบ
กิจกรรม และความกาวหนาเปนระยะ ๆ 
เพื่อท่ีจะไดรับการสนับสนุนจากทุก ๆ คน (4) 
การทํางานในลักษณะนี้  จะเปนการชวยสราง
บรรยากาศของการทํางานอยางเปนระบบ  ให
ทุก ๆ คนในองคการไดเริ่มเรียนรู  โดยจะนํามา
ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไป
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จนถึงการรวมกนับริหารงานเชิงคุณภาพรวมได
ตลอดทั่วท้ังองคการ 

2.2  กําหนดกลยุทธในการสราง
องคการแหงการเรียนรู 
                กลยุทธขององคการ เปนขอบขายหรือ
กรอบของความคิดท่ีใชนําทางเลือกทั้งหลายเพื่อ
กําหนดเปาหมาย และวัตถุประสงคของ
หนวยงาน เพื่อใชเปนเครื่องช้ีทิศทางหรือวิธกีาร
ท่ีจะทําใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และ
การจัดสรรทรพัยากร เพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวบรรลุเปาหมายซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ (ลอืชัย จันทรโป, 2546) ไดอธิบาย
องคประกอบไวในตัวแบบการวางแผนกลยทุธ
เบื้องตน (basic strategic planning model) ไว
ดังนี้ (1) การกําหนดภารกิจ (identifying mission 
statement) คือ สิ่งท่ีสื่อถึงภารกิจขององคการ ซึ่ง
จะสะทอนปรัชญาที่จะกําหนดหารดํารงอยูของ
องคการ (2) การเลือกจุดมุงหมาย (selecting 
goals) เปนการกําหนดสิ่งท่ีองคการตองการให
เกิดข้ึนในอนาคต เพื่อใหบรรลุภารกิจที่กําหนด
ไว โดยไมตองระบุชวงเวลาที่แนนอนลงไป เปน
การกําหนดประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับองคการ 
(3) กําหนดกลยทุธ (identifying of strategy) เปน
สิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงยืดหยุนไดมากที่สุด  ซึ่ง
องคการจะตองมีการวางแผนกลยุทธไดอยาง
ชาญฉลาดและมีความสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของ
องคการ 

2.3  กําหนดแผนงานที่ชัดเจน   
 การกําหนดแผนงาน (identifying of 
specific action plans) คือ การจัดรวมกลุมของ
งานหรือโครงการ หรืออาจกลาววา แผนงานคือ 
งานหรือโครงการยอย ๆ หลายโครงการ ซึ่งมี
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนและสอดคลองกัน รวมท้ัง

แตละสวนงานจะตองดําเนินการเพื่อใหแนใจวา
กลยุทธไดถูกนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งงานหรอืโครงงานจะปะกอบดวยกิจกรรม 
(Activities) ตาง ๆ ท่ีดําเนินการภายใตกรอบของ
งาน หรือโครงการหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีเงื่อนไข
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ  

 การจัดโครงสรางองคการ ตามแนวคิด
ของสมยศ นาวีการ (2543) ท่ีวาโครงสราง
องคการจะแสดงใหเห็นถึงกรอบขายของ
องคการเหมือนกับมนุษยจะมีโครงกระดูกที่ได
ระบุรูปรางของพวกมัน โครงสรางที่เปนทางการ
มีขอดีคือจะชวยในการวางแผนใหเห็น
โครงสราง ข้ันตอน กฎ ระเบียบในการ
ดําเนินงาน และโครงสรางที่ไมเปนทางการมี
ขอดี คือ ชวยใหบุคคลทํางานสําเร็จ ชวยให
บุคคลชนะขอจํากัดของโครงสรางที่เปนทางการ  
เปดโอกาสใหบุคคลติดตอสื่อสารระหวางกันได
ดีข้ึน เปดโอกาสใหบุคคลสนับสนุนและปกปอง
ระหวางกันได  สามารถตอบสนองความตองการ
ทางสังคมของบุคคล  และชวยใหบุคคลรูสึกมี
ความผูกพันตอกลุม  แตโครงสรางที่ไมเปน
ทางการจะไมถูกระบุอยูในแผนงาน  ดังนั้น
องคการท่ีมีโครงสรางทั้งท่ีเปนทางการและไม
เปนทางการจะมีสวนชวยสนบัสนุนใหพนักงาน
ในองคการเรียนรูรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวจิัย
ของ Seaford (2003) วิจัยเรื่อง ความชัดเจนของ
หลักหาประการขององคการแหงการเรยีนรูใน
การรวมตวักันของโรงเรียนและกลุมเพื่อนที่
วิพากษวิจารณ  สรุปผลการวิจยัพบวา  ผูบริหาร
และกลุมเพื่อนมีมุมมองคลายกันที่วา ใน
กิจกรรมการพฒันาผูเช่ียวชาญจะใชหลักหา
ประการขององคการแหงการเรียนรู และ
โรงเรียนควรจะสรางสรรคโครงสรางที่
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สนับสนุนการเรียนรูในองคการ  ประเด็นการ
สรางแรงยึดเหนี่ยวระหวางสมาชิกในทีม โดย
ผูบริหารมหาวทิยาลัยเอกชนใหเหตุผลวาในแต
ละทีมก็จะมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงเปนการยาก
ท่ีจะตองเขาไปสรางแรงยึดเหนี่ยวในทีม
เหลานั้น  และแนวความคิดของ Pedler et al. 
(1991) ท่ีกลาววาลักษณะที่เหมาะสมของบริษัท
แหงการเรียนรู กระบวนการหนึ่งคือ การมี
โครงสรางที่สัน้กระชับมีการกระจายอํานาจมาก
ข้ึน  และ Pearn et al. (1995)  มีแนวคิดวาการจะ
เปนองคการแหงการเรียนรู จะตองใชเวลาที่
จะตองวางแผนอยางระมัดระวงั เพราะแผนงาน
ท่ีดีจะชวยใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ 
ในการวางแผน ทีมงานควรจะมีการถกเถียง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสรางการเรยีนรูให
เกิดข้ึนในองคการอยางมีประสทิธิภาพ ในแผน
ควรจะประกอบดวยผูท่ีเกี่ยวของ ระยะเวลาที่ใช
ในการดําเนินงาน ความตองการทรัพยากร และ
เครื่องมือวัดความสําเร็จในการดําเนินการ   

2.4  จัดกิจกรรมสูองคการแหงการ
เรียนรู 
 กิจกรรมสูองคการแหงการเรยีนรู เปน
การกําหนดภารกิจหรืองานที่ตองทําใหชัดเจน 
การจัดองคการ  การจัดระบบการทํางาน หรือ
รูปแบบการทํางาน และการจัดกําลังคน เปนสิ่งท่ี
ตองจัดใหสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจของ
องคการ  Barnett (1999, หนา บทคัดยอ อางถึง
ใน ลือชัย จันทรโป (2546) ท่ีวารูปแบบของ
องคการแหงการเรียนรูจะมีฐานะเปนเครื่องมือ
ของกระบวนการแหงความสําเร็จในการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผูบริหาร
และครูผูสอนจงึตองมกีารพัฒนาตนเองดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูตลอดเวลา  
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจยั

ของ วรรณรัตน  คงเจริญ (2544) ไดทําการวิจยั
โดยศึกษาตัวแปรคัดสรรที่สงผลตอลักษณะการ
สรางวิสัยทัศนรวมกัน พบวา ตัวแปรคัดสรรที่
สงผลตอการสรางวิสัยทัศนรวมกันใน 3 อันดับ
แรก ไดแก ตองมีการศึกษาเรื่องการใชความ
พยายามในการปฏิบัติงาน หัวหนารวม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตองมีความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน  

2.5  การสรางวฒันธรรม ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงงานอยาง 
ตอเนื่อง 

วัฒนธรรมองคการ เปนกลุมของ
คานิยมรวมท่ีไดรับการยอมรบัในกลุม มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของสมาชิกและชวยใหสมาชิกใน
องคการไดเขาใจวาการปฏิบัติใดที่ไดรับการ
พิจารณาวายอมรับได เกิดแนวการปฏิบัติท่ีสืบ
ตอกันมา อีกทั้งคานิยมเหลานี้มักจะถูกถายทอด
ผานทางเรื่องราว และสื่อทางสัญลักษณตาง ๆ 
ซึ่ง Renchier (1992) พบวา ผูนําโรงเรียน
สามารถสื่อสารเปาหมายของโรงเรยีน โดยใช
เครื่องมือท่ีเปนสัญลักษณและเปนรูปธรรมตาง 
ๆ มากมาย กลาวคือ องคประกอบที่สําคัญสุด ๆ 
ของ วัฒนธรรมโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ คือ 
การมีสัญลักษณท่ีมองเห็นไดและเปนลายลักษณ
อักษรจะแสดงและยืนยันวา สิ่งท่ีไดรับการ
พิจารณานั้นเปนสิ่งท่ีสําคัญของโรงเรียน เชน 
จดหมายขาวของโรงเรียน ขอความของ
เปาหมาย รหัสพฤติกรรม (behavior codes) 
พิธีกรรม สัญลกัษณ และตํานานทุกอยางลวน
เปนวัฒนธรรมขององคการ 

2.6  นิเทศติดตาม และเผยแพรผลการ
ดําเนินงาน  
                   ผูบริหารและครูมคีวามคิดเห็น
สอดคลองวามีความเหมาะสมนั้นก็มีความ
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คิดเห็นที่สนับสนุนดังนี้ แนวคิดของ Nevis & 
Gould (1995 อางถึงใน พรอมภักดิ์  กัลยาศิลปน, 
2544) ไดเสนอปจจัยท่ีสนับสนุนการสราง
องคการเอือ้การเรียนรู คือ การใหความสําคัญ
ดานการวัดการประเมิน หาวิธีการประเมินผล
การเรียนรูใหชัดเจนบงช้ีวัดกิจกรรมการเรียนรู
โดยมีมาตรฐานเทียบเคียงระหวางความตองการ
ของผูรับบริการภายในและภายนอกองคการ การ
มีบรรยากาศที่เปดเผย โปรงใส การหมุนเวียน
ขาวสารภายในและภายนอกองคการเปนไป
อยางทั่วถึง สามารถเขาถึงขอมูล สามารถรับรู
ปญหา บทเรียนที่ไดรับ ขอผิดพลาดโดยไมมี
การปดบังอําพราง ยอมรับการแกปญหาถึงแมวา
จะเกิดการขัดแยงข้ึนบาง  และแนวคิดของ  
มนตชัย พินิจจิตรสมุทร (2548) ท่ีวา
กระบวนการจดัการความรูอยางเปนรูปธรรม
ควรจัดใหบุคคลมามีปฏิสัมพันธ (Socialization) 
เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางบุคคล  และพัฒนาความรูฝงลึกที่ฝงอยู
ภายในตัวบุคคล เชน รูปแบบความคิดและ
ทักษะทางเทคนิค  บุคคลหนึ่งรับความรูสึกฝง
ลึกจากคนอื่นโดยตรงโดยไมจาํเปนตองใชภาษา
สื่อสาร การเรยีนรูเกิดจากการสังเกต การ
เลียนแบบ การฝกปฏิบัติ สอดคลองกับแนวคิด
ของ นัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545) ท่ีกลาวถึง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนรวมงาน เปน
ปจจัยในการทํางาน และประสานงานระหวาง
กันอยางสรางสรรค รวมถึงการสละเวลาในการ
สรางความสัมพันธระหวางเพือ่นรวมทีม ท้ัง
กอนและระหวางการปฏิบัติงานเปนทีมลวนมี
ความสําคัญตออนาคตและความสําเร็จของทีม  
และแนวคิดของ อิฏฐพร  ภูเจรญิ (2542) 
กลาวถึงการฟงวาเปนบอเกิดของขอมูลอยาง
มหาศาล โดยการฟงกอใหเกิดการศึกษามุมมอง

ใหม ๆ เปนการตรวจสอบขอมูลวาสิ่งท่ีเราเคย
รับรูแลวนั้นเปนจริงหรือไมอยางไร  และ
แนวคิดของ Senge (1990) ท่ีวาในหลักการของ
ความคิดเชิงระบบ ตองประกอบไปดวย มีการ
ปอนกลับแบบเสริมแรง และเขาใจความสมดุล
ของกระบวนการ  

2.7  ช่ืนชมความสําเร็จรวมกันทั้ง
องคการ         
                ความสําเร็จของงาน พบวา ครูผูสอนมี
ความคิดเห็นวาผูบริหารไดแสดงพฤติกรรมใน
การสรางแรงจงูใจในการทํางานของครูผูสอน  
ผูบริหารมีการสงเสริมใหมีการประเมินผลการ
ทํางาน  ผูบริหารไดใหกรอบแนวคิดในการ
ปฏิบัติงานชัดเจน  และผูบริหารใหการยอมรบั
ในความรู ความสามารถ และความไววางใจใน
การทํางาน  ซึ่งสอดคลองกับมจัฉรี  โอสถานนท 
(2539) ไดศึกษาเรื่องการวิจัยท่ีสงผลตอความพึง
พอใจในการทํางานของครูท่ีทําการสอนอยูใน
โรงเรียนเด็กมีความบกพรองในทางสติปญญา
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  เกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ 
ท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน พบวา 
ความพึงพอใจในการทํางานของครูท่ีทําการ
สอนอยูในโรงเรียนเด็กที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาดานความสําเร็จของงาน อยูในระดับ
มาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารผูบริหารมี
การสงเสริมใหมีการประเมินการทํางาน มีการ
ใหกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานชัดเจน  และ
การยอมรับในความรูความสามารถและความ
ไววางใจในการทํางาน สอดคลองกับทฤษฎีของ   
Luthans ไดกลาวไววาความสาํเร็จของงาน 
(Achieverment factors) คือความสําเร็จที่ไดรับ
เมื่อผูปฏิบัติเกิดความรูสึกวาเขาทํางานสําเร็จ 
หรือมีความตองการที่จะทํางานใหสําเร็จ  สิ่งท่ี
จะเปนคือ งานนั้นควรทาทายความสามารถ 
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แรงจูงใจเกี่ยวกบัความสําเร็จของงาน
ประกอบดวย 2 สิ่งคือ  ระดับของแรงจูงใจใน
ความสําเร็จ  และความสามารถในการที่จะ
ทํางานนั้น  ดังนั้นเมื่อครูผูสอนไดรับแรงจูงใจ
ในการทํางานจากผูบริหารสูงก็จะสงผลตอ
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานของครูผูสอน  
และสงผลตอการบริหารงานของผูบริหารก็จะ
ประสบผลสําเร็จตามไปดวย  

3.    ผลการประเมินความเหมาะสม 
และความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริงของ
รูปแบบความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถามของการวิจยั
ครั้งนี้  คือ  ผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  360  คน  พบวา  
เปนเพศชาย  174  คน คิดเปนรอยละ 48.34  เพศ
หญิง  186  คน  คิดเปนรอยละ  51.66  ตําแหนง
ในปจจุบัน  เปนครู  180 คน คิดเปนรอยละ  50  
ผูบริหาร  150  คน  คิดเปนรอยละ  50  
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  นอยกวา5  ป  
ไมมี    คิดเปนรอยละ 5-10  ป  85 คน  คิดเปน
รอยละ  23.61  11-15  ป  114 คน คิดเปนรอยละ  
31.66  ตั้งแต  16  ปข้ึนไป  161 คน คิดเปน 
รอยละ  44.73  ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 152  
คน  คิดเปนรอยละ 42.22 ปรญิญาโท  208 คน  
คิดเปนรอยละ  57.78  ปริญญาเอกไมม ีคิดเปน
รอยละ 0  ความคิดเห็นในความเหมาะสมและ
เปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นวารูปแบบการพัฒนาความเปนองคการ

แหงการเรียนรูของโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
ใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานมีความเหมาะสมและเปนไปไดใน
ระดับมากที่สุด และรูปแบบการพัฒนาความเปน
องคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับสูง กับความเปนองคการแหงการเรียนรู  
12  ดาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
และความเปนองคการแหงการเรียนรู  12 ดาน มี
ความสัมพันธทางบวกในระดับสูง กับรูปแบบ
การพัฒนาความเปนองคการแหงการเรยีนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ผลการวิจัยทําใหไดรูปแบบ 
การพัฒนาความเปนองคการแหง การเรียนรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น 
ผูบริหารมัธยมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนํา
รูปแบบนี้ไปบริหารจัดการสถานศึกษาให
สถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู    

2.  ผลการวิจัยพบวา ข้ันตอน 
รูปแบบการพัฒนาความเปนองคการแหงการ 
เรียนรูของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จะเกิดข้ึนมาได ตองไดการสนับสนุน
อยางจริงจังจากผูบริหารในดาน ภาวะผูนํา และ
การเสริมพลังอาํนาจแกบุคลากร 
 3.  ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการ
พัฒนาความเปนองคการแหงการเรียนรูของ
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สถาบันการศึกษาทุกระดับ และควรนํารูปแบบ
การพัฒนาที่สรางขึ้นนี้ไปทําการวิจัยเชิงทดลอง

ใชกับโรงเรียนและประเมินผลที่ไดรับ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบล (2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพหลัก (3) ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบล (4) สรางสมการ อธิบายความสัมพันธ ระหวางตัวแปรที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวามีความสัมพันธมาก หรือนอย 
(5) อธิบายเสนทางความสัมพันธของปจจัยทางตรง และปจจัยทางออม ในแตละกรอบปจจัย ท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลในประเทศไทย  
 เครื่องมือในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยางไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
ประเทศไทย จํานวน 378 อบต. สุมจาก อบต.ท่ัวประเทศจํานวน 6,157 อบต. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุสงผลกระทบ และคาวิเคราะหอิทธิพลเสนทาง
ความสัมพันธ 
 ผลการศึกษาพบวา ระดับประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวน
ตําบลในประเทศไทยในภาพรวมทั้ง 7 ดานอยูในระดับประสิทธิภาพมาก ( X =4.04) และพบวา ปจจัยดานภูมิหลัง 
ปจจัยดานภายในองคกรดานการบริหาร ปจจยัภายนอกองคกร และปจจัยทางคุณลักษณะของผูบริหารขององคการ
บริหารสวนตําบลสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล 
 จากการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธพบวาปจจัยทางภาวะผูนําสงผลกระทบทางตรงตอประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นมากที่สุด แตไมมีผลกระทบทางออมสวนปจจัย ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถิ่นพบวามีผลกระทบทางออมตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นมากที่สุด แต
ไมมีผลกระทบทางตรง 
 ดังนั้นปจจัยการบริหารจัดการที่สงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นที่พบ
จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรางรูปแบบสมการทํานาย ในการศึกษาครั้งนี้ได 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการพัฒนาทองถิ่น, องคการบริหารสวนตําบลในประเทศไทย 
 
 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร 
สวนตําบลในประเทศไทย 

The Efficiency of the Administration and Development of Local Sub-District 
Organizations in Thailand 

* นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร.จรัสพงศ  คลังกรณ   
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Abstract 

 The purposes of this research were to study: (1) The efficiency level of  the administration and 

development  of  sub-district administration organizations in Thailand (2) Comparison of  the efficiency of the 

administration and development of sub-district Administration Organizations, classified by sex, educational 

level, and the major occupation, of the samples (3) Factors affecting the efficiency of the administration and 

development of  sub-district Administration Organizations, (4) The creation of an equation to explain the 

relationships of the variants; and (5) The relationship route of direct factors and indirect factors in each factor 

frame, which affected the efficiency of the administration and  development of  sub-district Administration 

Organizations in Thailand. Tools used in this research were questionnaires, constructed by the researcher. 378 

sample groups were randomly selected, from 6,157 chairmen of sub-district administration organizations in 

Thailand. The statistics used in analyzing the data were:  average value, standard deviation value, the declining 

coefficient, and the analysis of relationship route.  The findings showed that (1) The efficiency level of local 

administration and development of sub-district administration organizations in Thailand as a whole, regarding 7 

aspects were at a very high level; (2) Educational levels, major occupations, and income affected the efficiency 

of the development. In addition, the administrative functions -- internal factors, external factors, and the 

characteristics of individuals regarding the leadership style, and administrative unity affected the administration 

and development of the local-sub district administration organization.. 

According to relation analysis, leadership has the most direct impact on the  efficiency of local 
government development, but it does not have an indirect impact on the  efficiency of local government 
development. Also, the participation of people in local areas has only an indirect impact on the efficiency of local 
government development, As a result, a model of assumptive equation from the administration factors can be 
identified which affects the efficiency of local government development.  
Keywords: Local sub-district administration organizations, a development of sub-district administration 
organizations 
 

ความนํา 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนา

ทองถิ่นในปจจุบันมีความสําคัญมากและมีแนวโนม
ท่ีจะสําคัญขึ้น เรื่อย ๆ ตอการพัฒนาประเทศ  เนื่อง 
จากคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาของสิ่งตาง ๆ 
โดยเฉพาะการพัฒนาคนและความเปนอยูของคน 

ระดับชุมชนยิ่งมีความสําคัญ เพราะการพัฒนาคน
และการพัฒนางานในทองถิ่นชนบทเปนตัวช้ีวัด
สําคัญสามารถบงบอกถึงความพัฒนาของประเทศ
นั้น ๆ (ยุวัฒน วุฒิเมธี, 2539, หนา 6 -7) 

การพัฒนาทองถิ่นนั้นมีความสําคัญดังจะ
เห็นไดจากการที่ประเทศไทยมีการวางแผนการ
กระจายอํานาจการปกครองทองถิ่นมานานแลวการ
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กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ 
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบกําหนดนโยบาย 
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนาทองถิ่น 
พัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดลอม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดังจะเห็นไดชัดเจนจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ท่ี
มุงพัฒนาคุณภาพของคน  พัฒนาชุมชนและ
แกปญหาความยากจน  ดานเศรษฐกิจ  สรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมและดาน
ธรรมาภิบาล ความสําคัญของการพัฒนาทองถิ่นยัง
สะทอนใหเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2521 ไดบัญญัติไววา (วิรัช  วิรัช
นิภาวรรณ, 2543, หนา 113) รัฐพึงสงเสริม
ประชาชนใหเขาใจและเลื่อมใสศรัทธาในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข รวมตลอดทั้งการปกครองทองถิน่ รัฐพึง
สงเสริมทองถิน่ใหมีสิทธิปกครองตนเองไดตาม
กฎหมายบัญญัติ การจัดการปกครองสวนทองถิ่น 
ตองเปนไป ตามการปกครองตนเองตามเจตนารมณ
ของประชาชนในทองถิ่น (ประณต นันทิยะกุล 2547,
หนา 17) และรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540, 2550 ไดบัญญัติไวโดยให 
ความสําคัญตอคนคุณภาพชีวิตคนในชุมชนและ
สังคม ทุกคนยอมไดรับความคุมครอง ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเทากันทั่ว
ราชอาณาจักรไทย (ประณต นันทิยะกุล 2550 หนา 
128)  ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลเปนองคการ
หลัก ในการพัฒนาคนและพัฒนาทองถิ่น มีหนาท่ี
โดยตรงในการบริหารจัดการรบัผิดชอบในการอยูดี
กินดีมีสุขของประชาชน  ซึ่งรัฐคาดหวังวาองคการ
บริหารสวนตําบลจะทําหนาท่ีในการบริหารพัฒนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด แตในทางปฏิบัติการ

พัฒนาไมไดดําเนินไปไดเต็มท่ีตามที่กําหนด
ผลสัมฤทธิ์ของงานจึงยังมีประสทิธิภาพนอย การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาดานความ
เปนอยูของคนชุมชนทองถิ่นทุรกันดารยังทําไดไม
ท่ัวถึง ประชาชนมีความเปนอยูแตกตางจาก
ประชาชนในชุมชนเมืองมาก ในปจจุบันองคการ
บริหารสวนตําบลเปนองคการหลัก มีหนาท่ีโดยตรง
ในการบริหารจดัการรับผิดชอบในการอยูดีกินดีมีสุข
ของประชาชน  ซึ่งรัฐคาดหวังวาองคการบริหารสวน
ตําบลควรทําหนาท่ีในการบริหารพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ตรงตอความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดมากที่สุด แตการบริหารจัดการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโดยทั่วไปไม
คอยประสบความสําเร็จหรอืมปีระสิทธิภาพดังท่ีรัฐ
ใหความคาดหวังซึ่งอาจเปนเพราะองคการบริหาร
สวนตําบลยังไมคอยเขาใจบทบาทอํานาจหนาท่ีของ
ตนเอง(www.bankew.org/Joomla/index.)และการ
ขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม (ผูจัดการออนไลน 
2552) เห็นไดจากขอมูลท่ีได จากการรายงานผลการ
ประเมินการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลเนินสวาง องคการบริหารสวนตําบลหลมุขาว
และองคการบริหารสวนตําบลมิตรภาพป 2549-2551 
ท่ีพบสภาพปญหาสําคัญในทองถิ่นในการกํากับดูแล
ของ อบต.หลายดานเชน ((www.noensawang.com ; 
www.mittaphap.go.th; www.lumkhaw.go.th ) (1) 
ดานโครงสรางพื้นฐาน เสนทางการคมนาคมไม
สะดวก ถนนขรุขระ เปนหลุมเปนบอ  (2) ดาน
เศรษฐกิจ ประชาชนไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง 
ประชาชนไมมีเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน ผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ํา ขาดการจัดการและการวาง
แผนการผลิต ทําใหผลผลิตเกินความตองการของ
ตลาด สงผลใหราคาตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง (3) 
ดานสังคม ความรวมมอืของคนในชุมชน การแพร
ระบาดของยาเสพติดสวัสดิการดานการดูแลคุมครอง
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คนชรา คนพิการ สตร ีเด็กและผูดอยโอกาสไม
ท่ัวถึง (4) ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการปองกัน
ตนเองจากการระบาดของโรคติดตอและการกําจัด
พาหนะนําโรค (5) ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษาเพียงภาคบังคับ
ขาดการสงเสริมการอนุรักษศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (6) ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขาดการดูแล
รักษาและปรับปรุงฟนฟูคุณภาพของดินที่ใชทํา
การเกษตร ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และแหลงน้ํา การทําลายปาไม การบุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการกําจดัขยะ 
(7) ดานการบริหารและการจัดการ ขาดความรวมมือ
จากประชาชน ขาดความรูความเขาใจที่ดีของ
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
         นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของ
งานในโครงการตาง ๆ ปญหาจากการคุมคาของ
งบประมาณที่ประชาชนไดรับจากโครงการ ปญหา
การทุจริตในการประมูลงานโครงการ ในที่สุดปญหา
ท้ังหมดก็สั่งสมเปนปญหาหลักนั่นก็คือ ปญหาความ
ยากจนของประชาชนในประเทศ ซึ่งเปนปญหาใหญ
ท่ีแกไขไดยากในปจจุบัน ดังนั้นจําเปนตองมีการ
แกไขอยางเรงดวนเพื่อใหการพัฒนาทองถิ่น และ
การพัฒนาประเทศมีความเจริญกาวหนา และสิ่งแรก
ท่ีรัฐควรจะพัฒนากอนก็คือ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและการพัฒนาทองถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษยในชนบทซึ่งเปนเหตุ
ปจจัยและผลลพัธท่ีสําคัญที่สุดของการพัฒนาชุมชน
และทองถิ่นใหมีความเจรญิกาวหนาและมีความ

เขมแข็งในระดับประเทศ (ยุวัฒน วุฒิเมธี, 2539, 
หนา 6-7)   

 ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลหรือผูนํา
ชุมชนทองถิ่นจึงมีบทบาทสําคัญที่จะชวยพัฒนา
ทองถิ่นและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในชุมชน ซึ่งเปน
รากฐานสําคัญที่สุดของประเทศ เพราะประชาชนที่มี
คุณภาพจะสามารถพัฒนาประเทศใหมีความเจริญ 
และสามารถยืนหยัดอยูไดอยางภาคภูมิใจโดยไมตอง
พึ่งพาอาศัยประเทศอื่นๆ ดวยศักยภาพของทรพัยากร
มนุษยภายในประเทศชาติเปนสําคัญ (ยุวัฒน วุฒิเมธี, 
2539, หนา 6-7)  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
สวนตําบล 

2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษาและ อาชีพหลัก  

3.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตําบล   

4.  เพื่อสรางสมการ อธิบายความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
สวนตําบลวามีความสัมพันธมากหรือนอย  

5. เพื่ออธิบายเสนทางความสัมพันธของ
ปจจัยทางตรงและปจจัยทางออม ในแตละกรอบ
ปจจัย ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบลใน
ประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลใน

ประเทศไทยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรอิสระ 
ปจจัยทางการบริหาร 

ปจจัยภูมิหลัง 
 
1. เพศ 
2. ระดับ  
   การศึกษา 
3. อาชีพหลัก 
4. ระดับรายได     
    จาก อบต. 
5. ระดับรายได     
   จากที่อ่ืน 
6. ระยะเวลาใน  
    การ ดํารง             
    ตําแหนง 

         ปจจัยภายใน 
         1. การวางแผน 
       2 .การจัดองคกร 
         3.การจัดการบุคคล 
         4.การอํานวยการ 
         5 การประสานงาน 
         6 การรายงาน 
         7 งบประมาณ 
         8 ผลตอบแทนและ     
            สวัสดิการ 

            ปจจัยภายนอก 
1. ขนาดของประชากร 
2. ขนาดของพื้นที่ 
3. การมีสวนรวมของ ประชาชน 
4. สภาพแวดลอมทาง  ภูมิศาสตร 
5. สภาพแวดลอมทาง  เศรษฐกิจ 
6. สภาพแวดลอมทางสังคม 
7.สภาพแวดลอมทางการเมือง 
8.ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น 

   ปจจัยคุณลักษณะของผูบริหาร 
1.ความรูความเขาใจ 
2.ภาวะผูนํา 
3.การเสียสละ 
4.เอกภาพในการ
บริหารงาน 

ตัวแปรตาม 

                           ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ อบต.   

( วัดโดย แผนงาน การดําเนินงาน
โครงการ)   

ใน  7 ดาน คือ 
 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

2. ดานพัฒนาคุณภาพชวิีต 
 

   3. ดานการจัดระเบียบชุมชนฯ 
 

4. ดานการพฒันาเศรษฐกิจฯ 
 
            5. ดานอนุรักษวัฒนธรรมฯ 
 

 6. ดานการอนุรักษธรรมชาตฯิ 
 
          7. ดานการพัฒนาองคกร 
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การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและ การพัฒนาพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบและรวมถงึการพัฒนาใน 7 ดานไดแก (1) 
ดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ (2) ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต (3) ดาน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย (4) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว (5) ดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น (6) ดานการอนุรักษธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมและ (7) ดานการพัฒนาองคกร การ
บริหารจัดการ 

องคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง  
หนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขปรับปรุง ฉบับที่ 
5 พ.ศ. 2546 

ผูบริหาร  หมายถึง  นายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
         องคการบริหารสวนตําบลในประเทศไทย
 องคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับการบริหารงานในระดับตําบลและ
หมูบาน เปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิน่ เปน
องคกรที่ไดรับการคาดหวังวาเปนกลไกสําคัญที่จะ
ชวยใหความพยายามในการฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนชนบททั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมใหเปนจริงได เพราะองคการบริหารสวน
ตําบลมีอํานาจในการปกครองตนเองและมีอสิระใน
การดําเนินกิจกรรมทั้งในดานบริหารบุคคล 
งบประมาณและพัสดุดวยตนเอง ตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กฎหมายกําหนดไว ภายใตการกํากับดูแลของ
สวนกลาง การกระจายอํานาจการปกครองในรูป
องคการบริหารสวนตําบล มีปจจัยท่ีเอื้อและขัดขวาง
ตอความสําเร็จขององคกรมากมาย จึงอยูในความ

สนใจของหลายฝาย ท้ังฝายการเมือง ฝายขาราชการ
ประจํา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ท่ี
ตองการใหหนวยการปกครองทองถิ่นที่ใกลชิดตอ
ประชาชน 
 
โครงสรางของ องคการบริหารสวนตําบล 

องคการบริหารสวนตําบล มีสภาตําบลอยู
ในระดับสูงสุด เปนผูกําหนดนโยบายและกํากับดูแล
กรรมการบรหิาร ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งเปนผูใชอํานาจบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล และ มีพนักงานประจําท่ีเปนขาราชการ
สวนทองถิ่นเปนผูทํางานประจําวันโดยมีปลดัและ
รองปลัดองค การบริหารสวนตําบล เปนหัวหนางาน
บริหาร ภายในองคกรมีการแบงออกเปนหนวยงาน
ตางๆ ไดเทาท่ีจําเปนตามภาระหนาท่ีของ องค การ
บริหารสวนตําบลแตละแหงเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบอยู เชน 
สํานักงานปลัดสวนการคลัง สวนสาธารณสุข สวน
การศึกษา สวนการโยธา (พระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 5  พ.ศ. 2546) องคการ
บริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหาร
สวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล 

สภาองคการบรหิารสวนตําบล 
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวนหมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎร
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลนั้น กรณีท่ีเขตองคการบริหารสวน
ตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมีสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวนหกคน และในกรณีมีเพียง
สองหมูบานใหมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
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หมูบานละสามคน องคการบริหารสวนตําบลมีนายก
องคการบริหารสวนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการ 

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น  
           องคประกอบการปกครองทองถิ่นในปจจุบัน  
 (1) เปนองคกรท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลและ
ทบวงการเมือง (2) มีสภาและผูบริหารระดับทองถิ่น
ท่ีมาจากการเลือกตั้งตามหลักการที่บัญญัติไวใน 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ   (3) มีอิสระในการปกครอง
ตนเอง (4) มีเขตการปกครองที่ชัดเจนและเหมาะสม 
(5) มีงบประมาณรายไดเปนของตนเองอยางเพียงพอ 
(6) มีบุคลากรปฏิบัติงานของตนเอง (7) มีอํานาจ
หนาท่ีท่ีเหมาะสมตอการใหบริการ (8) มีอํานาจออก
ขอบังคับ เปนกฎหมายของทองถิ่นภายใตขอบเขต
ของกฎหมายแมบท (9) มีความสัมพันธกับสวนกลาง
ในฐานะเปนหนวยงานระดับรองของรัฐ 
 การปกครองทองถิ่นกําหนดขึน้บนพื้นฐาน
ทฤษฎีการกระจายอํานาจและอุดมการณ
ประชาธิปไตย ซึ่งมุงเปดโอกาสและสนับสนุนให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทาง
การเมือง และกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับ
หนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดจากลักษณะสําคัญของการ
ปกครองทองถิน่ ท่ีเนนการมีอํานาจอิสระในการ
ปกครองตนเอง มีการเลือกตั้ง มีองคกรท่ีเปนสถาบัน
ท่ีจําเปนในการปกครองตนเอง และที่สําคัญคือ 
ประชาชนในทองถิ่นจะมีสวนรวมในการปกครอง
ตนเองอยางกวางขวาง สรุป อาจกลาวไดวา การ
ปกครองทองถิน่ คือ การปกครองที่รัฐไดกระจาย
อํานาจบริหารใหแกประชาชนปกครองตนเองใน
ชุมชนที่มีพลเมืองหนาแนนพอสมควร และมีรายได
เพียงพอแกการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังนี้อยูภายใตการ
ควบคุมดูแลของรัฐ การปกครองทองถิ่นเปนระบบ

การปกครองที่ไดรับการยอมรบัวาเปนรากแกวของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะเปน
การเปดโอกาสใหประชาชนไดเรียนรูการปกครอง
ในระดับทองถิ่นดวยตนเอง ซึง่กอใหเกิดความ
ชํานาญ และสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
ปกครองระดับชาติในโอกาสตอไป 

ประสิทธิภาพ ในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่น    หมายถึง   ผลสําเร็จจากงานที่ดําเนินการ
ทํา ผลงานนั้นตองมีคุณภาพและไดคุณภาพและผล
จากโครงการทีทํ่าสําเร็จจากโครงการนั้นประชาชน
ไดใชประโยชนและไดรับประโยชนจริงจาก
โครงการที่ทํา  ในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนดใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและพัฒนาทองถิ่นใน 7 
ดาน ดังนี้ (1) ดานโครงสรางพืน้ฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ (2) ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(3) ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย (4) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว (5) ดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น (6) ดานการอนุรักษธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  (7) ดานการพัฒนาองคกร การ
บริหารจัดการ 

จากแนวคิดทฤษฏีท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพในการบริหารดําเนินงาน
การปกครองทองถิ่นผลงานวจิัยหลายช้ิน  
(references)บงช้ีวามีปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการบริหารดําเนินงานการปกครอง
ทองถิ่น 3 ปจจยัหลัก ๆ คือ (1) ปจจัยจากตัวแปร
ภายใน คือ การวางแผน, การจดัองคการ, การจัดการ
บุคคล, การอํานวยการ, การประสานงาน, การ
รายงาน, การงบประมาณ, ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ (2) ปจจัยจากตัวแปรภายนอก คือ ขนาด
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ของประชากร, ขนาดของพื้นที่, สภาพภูมิศาสตร, 
การมีสวนรวมของประชาชน, สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ, สภาพแวดลอมทางสังคมและ
สภาพแวดลอมทางการเมืองและผูมีอิทธิพล (3) 
ปจจัยจากตัวแปรทางคุณลักษณะของคณะผูบริหาร 
ไดแก ความรูความเขาใจ ภาวะผูนํา การเสียสละ 
เอกภาพในการบริหารงาน ( Millet 1954, p. 5 อางใน
กุลธน ธนาพงศธร 2534, หนา 6 ; Fayol 1949 อางถึง
ใน สมพงศ เกษมสิน 2526,หนา 28-32) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบวัด
ครั้งเดียวเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลท่ัวประเทศ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  ลักษณะของเครื่องมอืท่ีใชเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวจิัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็น มีลักษณะคําถามทั้งปลายเปดและปลายปด 
ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ 
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวน
บุคคล 
  สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย
ภายในและภายนอกองคกร 
 สวนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัลักษณะ
สวนบุคคลผูวิจัยทดสอบคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามดวยวิธีของ Cronbach ไดคา 
สัมประสิทธิแอลฟาเทากับ .821 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลในประเทศไทยซึ่งมีจํานวน

ท้ังหมด 6,157 อบต. (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2551) ใช
หลักการกําหนดขนาดตัวอยาง ของ Yamane’s แลว
สุมประชากรทั่วประเทศ คือ ภาคเหนือ ภาคใต ภาค
อีสานและภาคกลางไดกลุมตัวอยาง รวมจํานวน
ท้ังหมด 378 องคการบริหารสวนตําบล และเก็บ
ขอมูลจาก นายกองคการบริหารสวนตําบล สุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยนีว้ิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิง
พรรณนา บรรยายลักษณะขอมูลของกลุมตัวอยาง 
โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุด ใชสถิติ 
เปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูล ในการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร ใชสถิติ วิเคราะห
การถดถอยพห ุ(multiple regression analysis) และ
ใชสถิติ วิเคราะหอิทธิพลเสนทางผลกระทบทางตรง
และทางออม (path analysis)  ของตัวแปรอิสระที่
สงผลตอตัวแปรตาม  
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน ตําบล 
ผลการวจิัยสรุปตามวัตถุประสงค พบวา 
1. ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตําบลในประเทศไทยใน

ภาพรวมอยูในระดับ มีประสิทธิภาพมาก ( x =4.04) 
และพบวาองคประกอบของ ประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน การพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
สวนตําบลในประเทศไทย 7 ดาน มีระดับ
ประสิทธิภาพดังนี้คือ (1) ดานโครงสรางพื้นฐาน
ระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น
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ขององคการบรหิารสวนตําบล มีประสิทธิภาพมาก 

( x =4.06) (2)  ดานคุณภาพชีวิตระดับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนตําบล มีประสิทธิภาพมาก ( x =4.08) (3)  ดาน
จัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ  ระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นของ

องคการบริหารสวนตําบล มีประสิทธิภาพมาก ( x = 
4.0) (4)  ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

( x = 4.21) (5)  ดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น  ระดับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร

สวนตําบล มีประสิทธิภาพมาก ( x =3.84) (6)  ดาน 
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล มีประสิทธิภาพมาก 

( x =3.88) (7)  ดานการพัฒนาองคการระดับ
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบล มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

( x =4.19) 
2. ปจจัยทางดานภูมิหลังท่ีมีความสัมพันธกับ 
ตัวแปรตามประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นพบมี 4 ตัวแปรไดแก  (1)  ตัวแปร
ทางดานการศึกษา (2) ตัวแปรทางดานอาชีพหลัก  
(3)  รายไดท่ีไดรับจาก อบต. และ (4) รายไดท่ีไดรับ
จากที่อื่น  ในการวิจัยครัง้นี้จากการเปรียบเทียบ
พบวา ระดับของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาทองถิ่นมากที่สุดคือ มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน รองลงมาคือ ระดับมัธยม ศึกษา
ตอนปลายหรือ ปวช. ตัวแปรทางดานอาชีพหลักใน
การวิจัยครัง้นี้พบวา อาชีพหลักที่มีประสิทธิภาพใน

การพัฒนาทองถิ่นมากที่สุดไดแก อาชีพเกษตรกรรม 
รองลงมาคืออาชีพหลักเปนนักการเมืองทองถิน่ 
3. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น  
 ปจจัยภายในองคการท่ีสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น
พบมี 7 ตัวแปร ไดแก (1) ดานการวางแผน (2) ดาน
การอํานวยการ (3) ดานการประสานงาน (4) ดาน
การรายงาน (5) ดานการงบประมาณที่จัดเก็บไดเอง
(6) ดานการงบประมาณที่รัฐสนับสนุน (7) ดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ  
 ปจจัยภายนอกองคการท่ีสงผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น 
พบมี 6 ตัวแปร ไดแก (1)  ขนาดของพื้นที่ (2)   ดาน
การมีสวนรวมของประชาชน (3)ดานสภาพแวดลอม 
ทางภูมิศาสตร  (4)  ดานสภาพแวดลอมทาง (5)   
ดานสภาพแวดลอมทางการเมอืง  (6)   ดานผูมี
อิทธิพลในทองถิ่น  
  ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคลท่ีสงผล
กระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่นพบมี 2 ตัวแปร ไดแก (1) ดานภาวะผูนํา 
(2) ดานเอกภาพในการบริหารงาน  
4.  ผลการศึกษาสมการ อธิบายความสัมพันธ 
ระหวางตัวแปรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
สวนตําบลมีดังนี้  
 
      Total Efficacy =  b0   (45.386)  +  b1  (.932)  lead  +  b2  (.864)   plan  +             
                                   b3   (-.681)   comm.+b4   (.509)  freed + b5  (-.492)                 
                                   bubg1 + b6  (.485)   part +  b7  (.485)    extra + b8                 
                                    (-.429)  incom + b9   (.402)  socie +  b10  (.350)     
                                    power  +  b11 ( -.294) Poli  +  b12  (.259)  repor +           
                                   b13   (.217)  bubg2    +b14  (.187)   wage + b15  
                                  (-.182)   coord + b16  (-.165)  geogr+ b17  (.271)   Size1       
                                  (R .806      R Square .649     F 20.705   p  .000)      
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5. เสนทางความสัมพันธของปจจัยทางตรงและ
ทางออมของปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น 
ผลการศึกษาเสนทางอิทธิพลของกรอบปจจัยภายใน 

ความสัมพันธในกรอบปจจัยภายในองคกร
พบวา ตัวแปรที่มีคาสถิติผลกระทบทางตรง และ
ทางออม ตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบล คือ อายุ 
อาชีพหลัก การจัดการองคกร  ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ สวนการวางแผน  มีคาสถิติท่ีมีผลกระทบ
ทางตรงตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบลแตไมมี 
ผลกระทบทางออม  
ผลการศึกษาเสนทางอิทธิพลความสัมพันธในกรอบ
ปจจัยภายนอกองคกร 
 ในกรอบปจจัยภายนอกองคกรพบวา ตัว
แปรท่ีไมมีคาสถิติผลกระทบทางตรงตอ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น
ขององคการบรหิารสวนตําบล แตมีผลกระทบ
ทางออม ไดแก สภาพแวดลอมทางสังคม  การมีสวน
รวมของประชาชน  สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สวน สภาพแวดลอม
ทางการเมืองมคีาสถิติผลกระทบทางตรงแตไมมี
ผลกระทบทางออม และผูมีอทิธิพลในทองถิ่นมี
คาสถิติผลกระทบทางตรงและทางออม 
ผลการศึกษาเสนทางอิทธิพลความสัมพันธของกรอบ
ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล 
             ในกรอบปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลพบวา
ความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ี และ ภาวะผูนํามี
คาสถิติผลกระทบทางตรงตอประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
สวนตําบล แตไมมีคาสถิติผลกระทบทางออม  ระดับ

การศึกษา และ อายุตางมีคาสถิติผลกระทบทางตรง
และทางออมตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบล  
   

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบรหิาร
สวนตําบลในประเทศไทย ซึ่งประกอบดวย 
โครงการที่จะศึกษา 7 ดาน ผลจากการศึกษาวิจัย
พบวา  โดยภาพรวมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลใน
ประเทศไทย  พบวา ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลใน
ประเทศไทยอยู ในระดับมีประสิทธิภาพมาก 
สอดคลองกับผลงานวิจัยของอสิริยา  อนุมาศเมธา 
(2542) ซึ่งศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี และประจักษ  วงค-
ปญญา (2545)  ศึกษาเรื่อง  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล: 
กรณีศึกษา อําเภอพราว จังหวดัเชียงใหม ถึงแมวา
ผลการวจิัยประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิารสวนตําบลจะมี
ประสิทธิภาพในระดับที่ดีแตเมื่อกลบัไปดูโครงการ
ท่ีทําบางโครงการผลการวิจัยพบวา บางโครงการ
ประชาชนไดรับประโยชนนอยไมคุมคาของ
งบประมาณที่ทําลงไปจนประชาชนเสียประโยชน 
เสียโอกาส ในการพัฒนาชนบทหรือการพัฒนา
ทองถิ่นตองมองประโยชนของประชาชนที่จะไดรับ
เปนจุดหลักสําคัญ ในการพัฒนาแตละโครงการ 
 1. การใหความสําคัญของปจจัยในการ
พัฒนาทองถิ่นในกรอบปจจัยภายในองคกรพบวา 
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องคการบริหารสวนตําบลมีระดับการให
ความสําคัญการดําเนินงานการวางแผนในระดับมาก
ท่ีสุดและในดาน การดําเนินงานดานการจัดองคกร  
การจัดการบุคคล  การอํานวยการ การประสานงาน 
การรายงาน และผลตอบแทนและสวัสดิการ มีระดับ
การใหความสําคัญการดําเนินงานการในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันมีการใชทฤษฎี
ระบบของการบริหารจัดการงานมากขึ้นจึงทําให
องคกรทุกองคกรเห็นความสําคัญของการ
บริหารงานตามตัวแบบของทฤษฎี จึงทําใหปจจัย
ภายในมีความสําคัญในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล ในระดับที่ให
ความสําคัญสูงถึงสูงท่ีสุดซึ่งสอดคลองกับคํากลาว
ของ ลูเธอร กูลคิ และ ลินดอล เออรวิค (1937, p. 17) 
ท่ีกลาว วา ในกระบวนการบริหารจัดการงานทุก
ข้ันตอนยอมมีความสําคัญเทากันหมด เพราะทุก
ข้ันตอนมีความเชื่อมโยงกัน หากไมใหความสําคัญที่
เทาเทียมกันเมื่อข้ันตอนหนึ่งมีปญหาก็จะทําให
ข้ันตอนอื่นๆมีปญหาไปดวยและจะทําใหเกิดปญหา
ในภาพใหญในที่สุด  
 2. การใหความสําคัญในกรอบปจจัย
ภายนอกองคกรพบวา องคการบริหารสวนตําบลให
ความสําคัญในระดับสูงตอการมีสวนรวมของ
ประชาชน ท้ังนี้เพราะวา ในปจจุบันการบริหารการ
พัฒนาในทุกองคกรโดยเฉพาะในทองถิ่นไมวาใน
ประเทศหรือนอกประเทศตางใหความสําคัญตอการ
มีสวนรวมของประชาชน เพราะนั่นหมายถึง
ความสําเร็จหรอืความลมเหลวขององคการ 
สอดคลองกับหลักการและยุทธวิธีในการพัฒนา
ชนบท ดังท่ี ชินรัตน สมสบื (2539, หนา8-46) ได
กลาวไววา หลกัการการมีสวนรวมในการพฒันา
ชนบท การมีสวนรวมของประชาชนเปนยุทธศาสตร

หนึ่งของการพฒันาชนบท โดยหลักการหวัใจของ
การมีสวนรวมของประชาชนอยูท่ีอํานาจในการ
ตัดสินใจของประชาชนที่จะเลือกดําเนินชีวิตใน
ชุมชนหรือกิจกรรมการพัฒนาอยางไรดวยตนเอง  
องคการบริหารสวนตําบลมีระดับการใหความสําคัญ
ตอการดําเนินงานดานสภาพ 

แวดลอมทางภมูิศาสตร ในระดับปานกลาง 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตาํบลเห็น
วาปญหาที่จะเกิดจากปจจัยในดานสภาพแวดลอม
ทางภูมิศาสตรมีนอยกวาในอดีตเพราะในปจจุบันนี้
สภาพทางภูมิศาสตรถูกพัฒนาใหดีข้ึนแลวจากใน
อดีต และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาทองถิ่นก็มี
มากขึ้นในปจจุบันจึงสงผลใหองคการบริหารสวน
ตําบลใหความสําคัญตอสภาพทางภูมิศาสตรนอยลง  
องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญตอการ
ดําเนินงานดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ ใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาองคการ
บริหารสวนตําบลเห็นวาปญหาที่จะเกิดจากปจจัยใน
ดานสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ มีนอย เรือ่งปญหา
ของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจเปนเรื่อง
ระดับประเทศ สวนในการพัฒนาทองหรือชนบทนั้น
ปญหาทางเศรษฐกิจไมคอยสงผลตอการพัฒนา
ทองถิ่นจึงไมคอยใหความสําคัญเทาไร  

 ดานสภาพแวดลอมทางสังคม  จาก
การศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลมีระดับ
การใหความสําคัญการดําเนินงานดาน
สภาพแวดลอมทางสังคมในระดับปานกลาง ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตําบลเหน็วา
ปญหาที่จะเกิดจากปจจัยในดานสภาพแวดลอมทาง
สังคม เปนปญหาที่มีความสําคัญนอยในการพัฒนา
ทองถิ่นเพราะวาในสังคมในทองถิ่นเปนสังคมที่แคบ
กวาในสังคมเมืองและในสังคมทองถิ่นเปนสังคมที่มี
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ความใกลชิดสนิทสนมกันมากเหมือนเปนสังคม
ครอบครัวเดียวกัน เมื่อเกิดปญหาจะไดรับแกแกไข
ปญหาอยางรวดเร็วและถูกจุดท่ีสุด  

 ดานสภาพแวดลอมทางการเมอืง  จาก
การศึกษาพบวา องคการบริหารสวนตําบลมีระดับ
การใหความสําคัญการดําเนินงานดานสภาพ 
แวดลอมทางการเมืองในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวาองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาปญหา
ท่ีจะเกิดจากปจจัยในดานสภาพแวดลอมทาง
การเมือง  มีนอย เรื่องปญหาของสภาพแวดลอมทาง
การเมือง  เปนเรื่องระดับประเทศ สวนในการพัฒนา
ทองหรอืชนบทนั้นปญหาทางสภาพแวดลอม
ทางการเมือง ไมคอยสงผลตอการพัฒนาทองถิ่นจึง
ไมคอยใหความสําคัญเทาไร  

 ดานผูมีอิทธิพลในทองถิ่น จากการศึกษา
พบวา องคการบริหารสวนตําบลมีระดับการให
ความสําคัญผูมีอิทธิพลทองถิน่ในระดับปานกลาง  
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาองคการบริหารสวนตําบลเห็น
วาปญหาที่จะเกิดจากปจจัยในดานผูมีอิทธิพลใน
ทองถิ่นมีนอย ในการพัฒนาทองถิ่นจงึให
ความสําคัญนอย อาจเนื่องมาจากเหตุท่ีให
ความสําคัญนอย ก็เพราะวาบุคคลหรือผูบริหารใน
ทองถิ่นสวนใหญในสังคมชนบท ก็คือ ผูบริหารและ
คณะบริหาร ท่ีอยูในองคการบริหารสวนตําบล
นั่นเอง  
 3. การใหความสําคัญในกรอบปจจัย
ลักษณะสวนบุคคลพบวา 

ดานความรูความเขาใจ  จากการศึกษาพบวา 
มีระดับของคะแนนคุณลักษณะของผูบริหารดาน
ความรูความเขาใจอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน
เพราะวาปจจัยทางดาน ความรูความเขาใจ ใน
องคการบริหารสวนตําบลใหความสําคัญกันมากใน

การดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของหลายทานที่สรุปวา ความรูความเขาใจ
ของบุคคลมีความสําคัญและมีความสัมพันธกับการ
พัฒนาทองถิ่น เชน วัฒนา  คําฤทธิ์ (2540)  
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน ขององคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา  
ความรูความเขาใจของสมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตําบลมีผลตอการบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบลมากอยูในระดับสูง และชูชาติ   กีฬาแปง 
(2539)  ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง  ทัศนะผูนํานําทองถิ่น
ตอองคการบรหิารสวนตําบล: กรณีศึกษาจังหวัด
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงทัศนคติของ
ผูนําทองถิ่นซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงานในองคการ
บริหารสวนตําบลทั้งฝายสภาองคการบริหารสวน
ตําบลและฝายคณะกรรมการบริหารท่ีมีตอการ
ปกครองทองถิน่ ผลการศึกษาพบวา ความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับองคการบริหารสวนตําบลอยูในระดับ
ท่ีดีมาก  

 ดานการเสียสละ จากการศึกษาพบวา มี
ระดับของคะแนนคุณลักษณะของผูบริหารดานการ
เสียสละในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาปจจัย
ทางดาน การเสียสละ ในองคการบริหารสวนตําบล
ใหความสําคัญกันมากในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่น ซึ่งทองถิ่นจะพัฒนาหรือไมพัฒนาสวนสวน
หนึ่งข้ึนอยูท่ีตัวผูบริหารและ คณะผูบริหารดวยวามี
ความทุมเทและมีความเสียสละแคไหนในการที่ตั้งใจ
ท่ีจะพัฒนาทองถิ่น การพัฒนาทองถิ่นหรอืการการ
พัฒนาชนบทตองทําดวยใจรัก  ปรารถนา ท่ีจะให
ทองถิ่นมีความเจริญกาวหนาทําดวยสามัญสํานึกที่
อยากจะพัฒนาทองถิ่นจรงิ ๆ ไมใชทุมเทพัฒนาเพื่อ
หาเงินเขากระเปาตัวเอง สอดคลองกับพระราชดํารัส
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
พระราชทานแกนักพัฒนาของสํานักงานเรงรดัพัฒนา
ชนบท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2512 ท่ีพระที่นั่งอัมพร
สถานไววา การพัฒนาชนบทเปนงานที่สําคัญ เปน
งานที่ยากเปนงานที่จะตองทําใหไดดวย
ความสามารถ ดวยความฉลาด คือท้ังเฉลียวฉลาด ทํา
ดวยความบริสทุธิ์ใจ มิไดมุงท่ีจะหากินดวยวธิีการ 
ใด ๆ ใครอยากหากินขอใหลาออกจากตําแหนงไป
ทําการคาดกีวา เพราะวาทําผิดพลาดไปแลวบานเมือง
เราลมจมแลวเราอยูไมไดก็เทากับเสียหมดทุกอยาง 

 ดานเอกภาพในการบริหารงาน จาก
การศึกษาพบวา มีระดับของคะแนนคุณลักษณะของ
ผูบริหารดานเอกภาพในการบริหารงานในระดับมาก
ท่ีสุด  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาปจจัยทางดาน เอกภาพ
ในการบริหารงาน ในองคการบริหารสวนตําบลให
ความสําคัญกันมากในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่น ความอสิระในการบริหารงานทําใหเกิด
ความคลองตัว ความรวดเรว็ในการทํางานซึ่งผลของ
การวิจัย สอดคลองกบั ลิขิต ธีรเวคิน เรื่อง การ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชนบท (2525, หนา 23-25) สุรศักดิ์ ตรีมงคล เรื่อง 
บทบาทของสภาตําบลในการพัฒนาชนบท (2523, 
หนา 112) และโกวิท พวงงาม เรื่อง ศักยภาพการ
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ปญหา
และอุปสรรค (2539, หนา 35) ซึ่งผลการวิจัยท้ัง 3 
ทาน ช้ีวาเอกภาพในการบริหารงานนั้นมีความสําคัญ
และมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพในการพัฒนา
ทองถิ่นหรอืชนบททั้งสิ้น  

 ดานภาวะผูนํา จากการศึกษาพบวา มีระดับ
ของคะแนนคุณลักษณะของผูบริหารดานภาวะผูนํา
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาปจจัย
ทางดาน ภาวะผูนํา ในองคการบริหารสวนตําบลให

ความสําคัญกันนอย ท้ังนี้ เพราะผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลประเมินผลปญหาที่อาจเกิดจาก
ตัวเองไมไดเพราะวาปจจัยทางภาวะผูนําเกิดจาก
ตัวเองเปนปจจยั ท่ีอาจจะกลาวไดวา เปนนามธรรม 
ประเมินเขาขางตวัเอง วานาจะทําใหเกิดปญหานอย 
จึงไมคอยใหความสําคัญที่จะมาเปนปญหาหรือ
ปจจัยท่ีสงผลกระทบในการทํางานการพัฒนา
ทองถิ่นของตัวเอง  
 

ขอเสนอแนะ 
             จากผล การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นขององคการบรหิาร
สวนตําบลในประเทศไทย สามารถนําขอเสนอแนะ
ครั้งนี้ไปปรับปรุงและระมัดระวังปจจัยตางที่สงผล
กระทบตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่นในดานตางๆดังนี้ 
 1. ควรปรับปรุงคุณภาพของงานโครงการ
ตางๆใหมีคุณภาพสูงท่ีสุดจากการวิจัยศึกษาพบวามี
ระดับของคุณภาพงานอยูท่ีปานกลางและมากเปน
สวนใหญและควรศึกษาความคุมคาของโครงการที่
ทําและความคุมคาของเงินงบประมาณดวยเพราะจาก
การศึกษาวิจัยพบวาบางโครงการประชาชนไดใช
และไดรับประโยชนนอย 

 2. ควรระมัดระวังปจจัยภายในองคกรคือ  
(1)  ตัวแปรการวางแผนพบวาเปนตัวแปรหนึ่งท่ี
สงผลกระทบมากในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่นและจากการศึกษาพบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุดท่ี
ทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองใชหรือคํานึงถึง
ในการวางแผนก็คือการประชุมปรึกษากันในการ
ทํางานและระหวางการดําเนินการทํางาน (2)  ตัว
แปรการอํานวยการซึ่งพบวา ดัชนีท่ีสําคัญที่สุดใน
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การอํานวยการคือ การประชุมเนนย้ํา
ผูใตบังคับบัญชาเสมอในเรื่องการทํางาน  
(3)  ตัวแปรการประสานงานซึ่งพบวาดัชนีท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการประสานงานคือในการประสานงานตอง
ใชการสื่อสารใหมาก  (4)  ตัวแปรการรายงานซึ่ง
พบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุดในการรายงานคือตองทราบ
ทุกปญหาในเรื่องความเดือนรอนของประชาชนใน
การทํางานพัฒนาทองถิ่น  (5)  ตัวแปรงบประมาณที่
จัดเก็บไดเองซึง่พบวางบประมาณที่จัดเก็บไดเองที่
เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นคือนอยท่ีสุดต่ํากวา 1 แสน มากที่สุด 5 
ลานบาท  (6)  ตัวแปรงบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐซึ่งพบวางบประมาณที่ไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐท่ีเหมาะสมกับประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นคือนอยท่ีสุด ต่ํากวา1 
ลานบาท มากที่สุด 80 ลานบาทขึ้นไป  (7)  ตัวแปร 
ผลตอบแทนและสวัสดิการซึ่ง พบวาดัชนีท่ีสําคัญ
ท่ีสุดของผลตอบแทนและสวัสดิการคือการไดรับ
ความสะดวกรวดเรว็ในการเบิกจายคาการศึกษาของ
บุตรรองลงมาคือการไดรับเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง 
              3. ควรระมดัระวังปจจยัภายนอกองคกรคือ 
(1)  ตัวแปรดานขนาดของพื้นที่  พบวาเปนตัวแปร
หนึ่งท่ีสงผลกระทบในการดําเนินงานการพัฒนา
ทองถิ่นและจากการศึกษาพบวา ขนาดของพื้นที่ ท่ี
เหมาะสมกับประสิทธิภาพในการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่นคือ 150.1กม.- 200 กม. (2)  ตวัแปร
การมีสวนรวมของประชาชนซึ่งพบวาดัชนีท่ีสําคัญ
ท่ีสุดการมีสวนรวมของประชาชนคือ การรับฟง
แนวคิดของประชาชนมาปรับเปนนโยบายในการ
พัฒนาทองถิ่น (3)  ตัวแปรสภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตรซึ่งพบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุด ของ
สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรคือปญหาของภัยจาก

ธรรมชาติ (4)  ตัวแปรสภาพแวดลอมทางสังคมซึ่ง
พบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุดของสภาพแวดลอมทาง
สังคมคือการขัดแยงของประชาชน ในเรื่องการ
พัฒนาทองถิ่นและเรื่องปญหาของแหลงมั่วสมุ
ยาเสพติดและเด็กติดยา (5) ตัวแปรสภาพแวดลอม 
ทางการเมืองซึง่พบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุดของ
สภาพแวดลอมทางการเมืองคือการขัดแยงกนัใน
ผลประโยชนทางการเมืองในทองถิ่น (6) ตัวแปรผูมี
อิทธิพลในทองถิ่นซึ่งพบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุดของผูมี
อิทธิพลในทองถิ่นคือผูมีอิทธพิลในทองถิ่นมีสวน
รวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่น 

4.  ควรระมัดระวังปจจัย ทางคุณลักษณะ
สวนบุคคล คือ (1)  ตัวแปรเอกภาพในการบริหาร
พบวาเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสงผลกระทบ ในการ
ดําเนินงานการพัฒนาทองถิ่นและจากการศึกษา
พบวาดัชนีท่ีสําคัญที่สุดของเอกภาพในการ
บริหารงานคือการยึดถือมติขอบังคับและระเบียบ
เปนหลักในการบริหารกิจการและผูบริหารตองไม
กาวกายซึ่งกันและกัน (2)  ตัวแปรภาวะผูนําพบวา
เปนตัวแปรที่สงผลกระทบมากที่สุดและสงผล
กระทบทางตรงตอประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การพัฒนาทองถิ่น ดัชนีท่ีสําคัญที่สุดของภาวะผูนํา
คือผูนําตองมีสวนรวมในแนวคิดการดําเนินงานการ
พัฒนาทองถิ่น 
  จากการเสนอแนะครั้งนี้ผูวิจัยเสนอแนะใน
ภาพรวมของ องคการบริหารสวนตําบลท่ัวประเทศ 
ถาจะนําไปใชควรจะศึกษาและทดลองนําไปใชและ
ปรับปรุงการบริหารจัดการในทองถิ่น ของแตละ
ทองถิ่นตามสถานการณในทองถิ่นนั้น ๆ และควรมี
การประยุกตใชใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงตาม
กาลสมัยดวย                                                             
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บทคัดยอ          
 งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) หลักการ แนวความคิด กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและ
กฎหมายวาดวยการคุมครองสทิธิของผูบริโภค (2) ปญหาและผลของกฎหมายที่ใชคุมครองสิทธิผูบริโภคบาน
จัดสรรใหไดรบัประโยชนจากการใชสาธารณูปโภคตามพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.  2543 และ
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ (3) วิเคราะหกฎหมายวาดวยการคุมครองผูบริโภคบานจัดสรรที่มี
ในปจจุบัน พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค พ.ศ.  
2541 วามีความเหมาะสมหรือไมเพียงไร ตอการคุมครองผูบริโภคบานจัดสรร จากการศกึษาไดแบงสภาพปญหา
บานจัดสรรออกเปน 3 กลุม ดังนี้ (1) สภาพปญหาการคุมครองประโยชนของผูซื้อท่ีดนิจัดสรร ในการทําสัญญาจะ
ซื้อจะขายผูจัดสรรที่ดินไมจัดสรรที่ดินใหแลวเสร็จตามสัญญาจะซื้อจะขายการจัดสรรท่ีดินโดยไมเปนไปตาม
สัญญาจะซื้อจะขายของผูจัดสรรท่ีดินมีไดหลายกรณี  (2) สภาพปญหาผูจัดสรรที่ดินไมจัดใหมีสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะตามใบอนุญาตขอจัดสรรที่ดนิ  ผูจัดสรรไมปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขาย  โดยไมจัดใหมี
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหครบครันตามสัญญาจะซื้อจะขาย ซึ่งแมผูซื้อจะไดตามสิทธิท่ีดินจัดสรร  แต
จะไมไดซึ่งสิ่งอํานวยความสะดวกตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ผูจัดสรรตกลงทําสัญญาไวกับผูซื้อบานจัดสรรถึงแม
การขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินกําหนดใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงนิมาทําสัญญาค้ําประกัน
แลวก็ตาม  แตผูจัดสรรก็มิไดจัดทําสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหตามที่ได  ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  จึง
กอใหเกิดปญหาตามมา (3) สภาพปญหาการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 
2543  ในหมวด 4 ไดกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินจะพนจากการดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะก็ตอเมื่อได
ดําเนินการตามมาตรา 44 (1) (2) (3) ตามลําดับซึ่งไดกําหนดใหผูจัดสรรดําเนินการใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรขึ้นมาดแูลในสวนของสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ แตเนื่องจากผูซื้อบานจัดสรรที่ดินไมสามารถ
รวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลได และผูซื้อท่ีดินมีความประสงคใหสาธารณูปโภคนั้นเปนสาธารณะประโยชน   
 การศึกษาครั้งนี้จึงเสนอใหมีการทบทวน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 
2543 และหากมีการปรับปรุง แกไข กฎหมายดังกลาว ก็ควรจะเสนอประเด็นปญหาที่กลาวขางตนเขาไปดวย เพื่อ
การใชกฎหมายจะไดเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ ควรแกไขดานสังคมควบคูประกอบดวย เพื่อลดปญหาการใช
ประโยชนจากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
คําสําคัญ: การคุมครองสิทธิของผูบริโภค, บานจัดสรร 

มาตรการคุมครองผูบริโภคบานจัดสรร : กรณีศึกษาปญหาเกี่ยวกับการใชประโยชน
จากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 

Consumer Protection Section of Housing Development: Case Studies on 
Issues of Public Use and Public Services 
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Abstract           
 This  research  intended  to (1) determine the legal principles, and concepts related to the allocation of 
land and the law protecting consumer rights, specifically problems related to, utilities and infrastructure 
principles for housing estate buyers.  (2) review the protection afforded by the laws protecting consumer rights, 
and the benefit from the use of public land allocated by the 2543 Act, and consumer protection Act 2522, (3) to 
analyze the law on consumer protection in the current housing developments. Allocation of land Act 2543, 
Consumer Protection Act 2522 Act of the interests of the parties, BC Procedure Act 2551 and consumer 
protection cases in 2541 BC. Reviewing these acts and cases will highlight areas of  weakness’ in protecting 
consumers in housing developments. The study was divided into state housing development issues and grouped 
as follows: (1) environment protection problems and the benefits of the acquisition of land allocation. In the 
contract the developer to sell land not allocated to complete the sales contract to purchase the developer without 
complying with the sales contract to purchase the land is allocated as many cases, -- Abandonment of the project 
by the developer and without providing the infrastructure as stated in the contract.  -- the housing developer 
delays the provision of the infrastructure contrary to the time specified in the contract, -- the developer does not 
provide infrastructure or public services as defined in the contract. (2) problems relating to the developer 
provision of public services and utilities as licensed. The developer does not follow the contract by providing 
infrastructure and public services as stated in the sales contract. The buyer has purchases the land and but it that 
does not have the facilities agreed in the contract with the housing developer despite the licensed guaranteed by 
the financial institution contract. The buyer receives the land but not the facilities, which is a major problem for 
the buyer, (3) conditions established corporate village developer problem. The international ready royal 
prescribed in Section 2543 allocation of land 4 has means the legal developer must maintain made the land will 
be allocated from care of the infrastructure and public services when conducted under Section 44 (1) (2) (3), 
respectively. This requires the developer to establish and to oversee the allocation of corporate villages in parts 
of the infrastructure and public services. But because the land can not buy housing development combined entity 
was established. And who wish to buy land is a public utility benefits.    

This research is proposed to further amend the Act to review the allocation of land, 2543. The 
recommendations offered will allow for more effective application of the law and help solve the associated social 
problems related to infrastructure and public services. 
Keywords: Consumer protection section, Housing development 

 

ความนํา 
 บานและที่อยูอาศัยนับเปนปจจัยสําคัญแก
การดํารงชีวิตของมนุษย  ซึ่งในปจจุบัน
นอกเหนือไปจากการที่จะมีบานเปนที่อยูอาศัยของ

ผูบริโภค  เพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงและใช
เปนที่อยูตามปกติแลว  ผูบริโภคยังมีความตองการ
บานเพื่อใชเปนสถานที่ประกอบการ  รวมไปถึงการ
เลือกซื้อท่ีอยูอาศัยเพื่อความมีหนามีตาในสังคม  
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โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลอืกซือ้ท่ีอยูอาศัยในเมือง
ใหญ  ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของที่อยู
อาศัยเกิดข้ึนมากมาย  อาทิเชน  บานเดี่ยว  บานแฝด  
ทาวนเฮาส  อาคารชุด  เนื่องจากเมืองใหญเปนแหลง
รวบรวมของคนหลากหลายอาชีพ  ความแออัดของที่
อยูในชุมชนเมืองใหญกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  นับวันยิ่งทวีความรนุแรงมากขึ้น  บุคคล
ท่ีมีฐานะมั่นคงทั้งตําแหนงหนาท่ีการงาน  และ
รายได  จะมีความพรอมและโอกาสที่จะเลือกซื้อท่ีอยู
อาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง  จึงเกิดการลงทุน
ของผูประกอบการที่เรียกกันวา  “ บานจัดสรร” 

สภาพปญหาในอดีตท่ีผานมาปญหาที่เกิด
ข้ึนกับผูบริโภค คือ ผูซื้อท่ีอยูอาศัยในโครงการ
พัฒนาที่อยู อาศัยตาง ๆ ไมวาจะเปนโครงการบาน
จัดสรร  หรือ อาคารชุด ซึ่งทําสัญญาจะซื้อขายกับ
ผูประกอบการหรือเจาของโครงการ  และไดวางเงิน
จองและผอนชาํระเงินดาวนครบถวนแลว  แตกลับ
ไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์เปนของผูซื้อได  ท้ังตอง
สูญเสียท้ังเงินและเวลาไปโดยไมสามารถเรียกรอง
เอาคืนจากผูประกอบการไดหรือบางรายไดรบัโอน
กรรมสิทธิ์แตไมมีคุณภาพ  ผูประกอบการไมจัดทํา
สาธารณูปโภคโภคหรอืมีแตไมตรงตามคําโฆษณา 
(ชัยวัฒน  วงควฒันศานต, 2521)  แตผูซื้อก็จําตอง
ยอมรับสภาพและรับโอนกรรมสิทธิ์เพราะไมมี
ทางเลือกอื่นใดที่ดีกวามิฉะนั้นก็จะสูญเงินเปลา  ซึ่ง
บางรายนั้นเงินที่นํามาซื้อท่ีอยูอาศัยเปนเงินที่เกบ็
สะสมไวจากการทํางานมานานกวาครึ่งชีวิตเพยีงหวงั
วาจะไดซื้อท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง  เพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงความอบอุนในครอบครัว และ
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย                            
 1.  เพื่อศึกษาหลักการ แนวความคิด 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและกฎหมายวา

ดวยการคุมครองสิทธิของผูบริโภค เนื่องจากปญหา
จากการไมดูแลสาธารณูปโภคและหลักการ
สาธารณูปโภคของผูจัดสรรท่ีดินใหกับผูซื้อบาน
จัดสรร  

2.  เพื่อศึกษาปญหา และผลของกฎหมายที่
ใชคุมครองสิทธิผูบริโภคบานจัดสรรใหไดรบั
ประโยชนจากการใชสาธารณูปโภคตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.  2543  และ
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ.  2522   

3.  เพื่อวิเคราะหกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภคบานจัดสรรที่มีในปจจุบัน   
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522   
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2541 วามีความเหมาะสมหรือไม
เพียงไร ตอการคุมครองผูบริโภคบานจัดสรร      
สมมติฐานการศึกษา                                                  
 ในปจจุบันนี้แมวารัฐจะมีมาตรการทาง
กฎหมายกําหนดใหผูจัดสรรทีด่ินดําเนินการตาม
ข้ันตอนของกฎหมายกอนไดรบัอนุญาตจัดสรรที่ดิน
เพื่อรองรับและคุมครองผูบริโภคบานจัดสรรในการ
ใชประโยชนจากสาธารณูปโภคและบริการ
สาธารณะของบานจัดสรรก็ตาม แตมาตรการตาง ๆ 
นั้น ยังไมเพียงพอตอการคุมครองการใชประโยชน
จากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของผูซื้อ
บานจัดสรร  จึงควรมีการกําหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมและเพียงพอในการคุมครอง
หรือเยยีวยาผูซือ้บานจัดสรร ไดอยางเหมาะสมและ
ไดประโยชนอยางแทจริง                  
 

ขอบเขตการวจัิย   
การศึกษานี้มุงศึกษาบทบัญญัติ ของ

พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 
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(ไพโรจน  วายภุาพ, 2544) ในสวนของ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ เพื่อหา
มาตรการในการคุมครองสิทธิของผูบริโภคบาน
จัดสรร และใหผูบริโภคบานจัดสรรสามารถใช
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไดตามที่
กฎหมายกําหนดและตามสัญญาจากผูจัดสรรที่ดินที่
ไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน รวมถึงศึกษา
กฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองผูบรโิภค
กรณีท่ีจะไดใชประโยชนจากสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ ในโครงการจัดสรรที่ดิน ไดแก 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522  
พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา 
พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 แนวความคิดเกี่ยวกับการ
คุมครองผูบริโภคในประเทศไทย   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) โดยศึกษาคนควารวบรวม หลักการและ
หลักเกณฑจากบทบัญญัติกฎหมายไทย แนวคํา
พิพากษาศาลไทย หนังสือบทความ วิทยานิพนธ 
ขอมูลเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดจน
สัมภาษณ พนักงานเจาหนาท่ีผูเชี่ยวชาญในดานการ
จัดสรรที่ดิน รวมท้ังวิเคราะหและเปรียบเทียบกับ
กฎหมายในตางประเทศเพื่อหามาตรการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 

แนวความคดิเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคใน
ประเทศไทย 

มาตรการทางกฎหมายดานการคุมครอง
ผูบริโภคของประเทศไทยนั้น สามารถจําแนก
กฎหมายออกได 3 ประเภทใหญ ๆ คือ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะสัญญาและ
ละเมิด ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรม พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผูบริโภค พ.ศ. 2551 สามารถแยกเปน การฟองคดี
แพง คดีอาญาและคดีผูบริโภค    

1.  การฟองคดีแพง โดยปกติจะเปนการ
ฟองโดยอาศัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ลักษณะสัญญาและละเมิด ประกอบพระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติวาดวย
ขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายอื่น
ท่ีเกี่ยวของ   

2.  การฟองคดีอาญา อันเปนการฟองโดย
อาศัยประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกฎหมาย
คุมครอง ผูบริโภคและกฎหมายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของใน
กรณีท่ีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิดทางอาญา ซึ่ง
จะกลาวถึงสภาพปญหา แงมุมของการฟองคดี ท่ีเกิด
จากการกระทําความผิดดังกลาว  
 3.  การฟองคดีผูบริโภค ในกรณีท่ีเปน
ความผิดเกี่ยวกบัการคุมครองผูบริโภค โดยแท ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 หมวด 
4 บทกําหนดโทษ มาตรา 45-มาตรา 62 โดยเฉพาะ
ความผิดท่ี คณะกรรมการ มีอาํนาจเปรียบเทียบได 
และเมื่อเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. 2541       

4.  การคุมครองสิทธิผูบริโภค ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550         
ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดใหความสําคัญ
สิทธิของผูบริโภคในสังคมไทยไวในมาตรา 61  
บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลซึ่งเปนผูบริโภคยอม
ไดรับความคุมครองในการไดรับขอมูลท่ีเปนความ
จริง และมีสิทธิรองเรียนเพื่อใหไดรับการแกไข
เยียวยาความเสยีหาย รวมท้ังมสีิทธิรวมตัวกันเพื่อ
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พิทักษสิทธิของผูบริโภค ใหมีองคการเพื่อการ
คุมครองผูบริโภคที่เปนอิสระจากหนวยงานของรัฐ 
ซึ่งประกอบดวยตัวแทนผูบริโภค ทําหนาท่ีให
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของหนวยงาน
ของรัฐในการตราและการบังคับใชกฎหมายและกฎ 
และใหความเห็นในการกําหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อ
คุมครองผูบริโภครวมทั้งตรวจสอบและรายงานการ
กระทําหรือละเลยการกระทําอนัเปนการคุมครอง
ผูบริโภค ท้ังนี้ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการขององคการอิสระดังกลาวดวย ”  
 

แนวความคดิและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดิน                
 ปจจุบันประเทศไทยมีการปรับตัว เพื่อให
เขากับสภาวการณของโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทุกดาน รวมท้ังระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดนิเปลา ธุรกิจจดัสรร
ท่ีดินพรอมบาน และธุรกิจอาคารชุดไดรับการพัฒนา
ใหทันสมัยยิ่งข้ึน ความตองการที่อยูอาศัยมีมากขึ้น   
สืบเนื่องจากที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ ท่ีมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย เปนสถานที่
เสรมิสรางความอบอุน ความมั่นคง และการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกครอบครัว ดังนั้นจึงมี
ผูประกอบการจํานวนมากลงทุนพัฒนารูปแบบของที่
อยูอาศัยในลักษณะตาง ๆ เชน ทาวนเฮาส  บานแฝด  
บานเดี่ยว คอนโดมิเนียม ท่ีดินเปลา โดยจัดสรรแบง
ขายเปนที่ดินเปลา หรือขายที่ดินพรอมปลูกสราง
บานใหดวยตามกําลังทรัพยของผูซื้อ หากการ
จําหนายท่ีดินนั้นไดแบงเปนแปลงยอยรวมกนัตั้งแต 
10 แปลงขึ้นไป หรือการแบงท่ีดินเปนแปลงยอยไว
ไมถึง 10 แปลง   แตตอมาไดแบงท่ีดินแปลงเดิม
เพิ่มเติมภายใน 3 ป  เมื่อรวมกนัแลวมีจํานวน ตั้งแต 
10 แปลงขึ้นไป  ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลง
เดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดตอกัน  

โดยไดรับทรัพยสินหรอืประโยชนเปนคาตอบแทน 
เรียกวา การจัดสรรที่ดิน  วัตถปุระสงคในการ
จําหนายท่ีดิน ไมวาจะแบงท่ีดินเปนแปลงยอยเพื่อ
จําหนายในลักษณะเปนที่อยูอาศัย  หรือเพือ่ประกอบ
พาณิชยกรรม หรือเพือ่ประกอบอุตสาหกรรม หรือ
เพื่อเกษตรกรรม  ถาไดทําเพื่อการคาตั้งแต  10  
แปลงขึ้นไป  สวนเนื้อท่ีของแปลงที่ดินจะมีจํานวน
มากนอยเทาใดก็ตาม ก็เปนการจัดสรรท่ีดินทั้งสิ้น  
ผูประกอบการจะตองขออนุญาตจัดสรรที่ดินตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  ซึ่ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่23 
พฤษภาคม 2543  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 
กรกฎาคม  2543 เปนตนมา             
 

หลักเกณฑสําคัญในการจัดสรรที่ดิน 
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  
มาตรา  21 (กรมที่ดิน, 2531) บัญญัติ หามมิใหผูใด
ทําการจัดสรรที่ดิน  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะ
กรรมก    

1. การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา  23 ผูใดประสงคจะ
ทําการจัดสรรที่ดินใหยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดิน
จังหวัดหรอืเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแหงทองท่ี
ซึ่งท่ีดินนั้นตั้งอยู พรอมหลักฐานและรายละเอียด
ดังตอไปนี้  (1) โฉนดที่ดินหรอืหนังสอืรับรองทํา
ประโยชนท่ีมีช่ือผูขอใบอนุญาต ทําการจัดสรรที่ดิน
เปนผูมีสิทธิในที่ดิน โดยที่ดินนั้นตองปลอดจาก
บุริมสิทธิใด ๆ เวนแตบุริมสิทธิในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย (2) ในกรณีท่ีท่ีดินที่ขอทําการ
จัดสรรที่ดินมีบุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย 
หรือภาระการจาํนอง ใหแสดงบันทึกความยินยอม
ใหทําการจัดสรรที่ดินของผูทรงบุริมสิทธิหรือผูรับ
จํานองและจํานวนเงินที่ผูทรงบุริมสิทธิ  หรือผูรับ
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จํานองจะไดรับชําระหนี้จากที่ดินแปลงยอยแตละ
แปลง  และตองระบุดวยวาท่ีดินที่เปนสาธารณูปโภค
หรือท่ีดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะไมตองรับภาระ
หนี้บุริมสิทธิหรือจํานองดังกลาว (3) แผนผังแสดง
จํานวนที่ดินแปลงยอยท่ีจะขอจัดสรร และเนือ้ท่ี
โดยประมาณของแตละแปลง  (4)  โครงการ
ปรับปรุงท่ีดินท่ีขอจัดสรร  การจัดใหมี
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะรวมทั้งการ
ปรับปรุงอื่นตามควรแกสภาพของทองถิ่น  โดย
แสดงแผนผัง  รายละเอียด  และรายการกอสราง  
ประมาณการคากอสราง  และกําหนดเวลาที่จะจัดทํา
ใหแลวเสร็จ  ในกรณีท่ีไดมีการปรับปรุงท่ีดินที่ขอ
จัดสรร หรือไดจัดทําสาธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะแลวเสร็จทั้งหมด หรือบางสวนกอนขอทํา
การจัดสรรท่ีดิน  ใหแสดงแผนผังรายละเอยีดและ
รายการกอสรางที่ไดจัดทําแลวเสร็จนั้นดวย (5) 
แผนงาน โครงการ และระยะเวลาการบํารุงรกัษา
สาธารณูปโภค  (6) วิธีการจําหนายท่ีดินจัดสรรและ
การชําระราคาหรือคาตอบแทน  (7) ภาระผูกพัน 
ตาง ๆ ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสยีเกี่ยวกับท่ีดินที่ขอ
จัดสรรนั้น (8) แบบสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร 
(9) ท่ีตั้งสํานักงานของผูขอใบอนุญาตทําการจัดสรร
ท่ีดิน (10) ช่ือธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ซึ่งจะเปนผู
คํ้าประกันการจัดใหมีสาธารณูปโภคหรือบริการ
สาธารณะหรือการปรับปรุงท่ีดิน และค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ    

2. การดําเนินการของคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดิน   ในการดําเนินการของคณะกรรมการจดัสรร
ท่ีดิน กรณีผูขอใบรับอนุญาตใหทําการจัดสรรท่ีดิน
ยังมิไมจัดใหมสีาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ
หรือการปรับปรุงท่ีดินหรอืดําเนินการยังไมเสร็จตาม
แผนผังและโครงการ คณะกรรมการจะตองใหผูขอ
ใบอนุญาตจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทํา

สัญญาค้ําประกันวา หากผูจัดสรรที่ดินไมจัดใหมี
สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือการ
ปรับปรุงท่ีดินใหแลวเสรจ็ตามแผนผัง โครงการ และ
กําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาต หรือเชื่อไดวาจะไมแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลา ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินผูคํ้าประกันตองชําระเงินใหแก
คณะกรรมการตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดไว
ในสัญญาค้ําประกันภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด เพื่อคณะกรรมการจะไดใชเงินนั้นในการ
ดําเนินการตางๆใหแลวเสร็จตามแผนผังและ
โครงการที่ไดรบัอนุญาต และถามีเงินเหลือใหคืนแก
ผูคํ้าประกันโดยไมชักชา หากผิดสัญญาที่ทํากับ
คณะกรรมการ ใหประธานคณะกรรมการมีอํานาจ
ฟองและตอสูคดีในนามคณะกรรมการ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการไมอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดนิ ผูขอ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
และใหคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางวินิจฉัย
อุทธรณใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ หากคณะกรรมการจดัสรรที่ดินกลางไม
วินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา ถือวาผู
อุทธรณไดรับความเห็นชอบหรือไดรับอนุญาตใหทํา
การจัดสรรท่ีดิน คําวินิจฉัยอุทธรณของ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางใหเปนที่สุด เมื่อได
ออกใบอนุญาตใหผูใดทําการจัดสรรที่ดินแลว ให
คณะกรรมการรีบสงใบอนุญาตพรอมท้ังแผนผัง 
โครงการ และวธิีการท่ีคณะกรรมการอนุญาตไปยัง
พนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีซึ่งท่ีดินจัดสรรนั้น
ตั้งอยู เพื่อใหจดแจงในโฉนดที่ดินหรือหนังสือ
รับรองการทําประโยชนภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการวาท่ีดินนั้นอยู
ภายใตการจัดสรรที่ดิน และเมื่อไดออกโฉนดที่ดิน
หรือหนงัสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยกเปน
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แปลงยอยแลว ใหจดแจงไวในโฉนดที่ดินหรอื
หนังสือรับรองการทําประโยชนท่ีแบงแยกทุกฉบับ  

3.  การดําเนินการจัดสรรท่ีดิน  ในการทํา
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรนั้นตองทําตามแบบ
ท่ีคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางกําหนด หากมิได
ทําตามแบบและไมเปนคุณตอผูซื้อท่ีดินจัดสรร 
สัญญาสวนนั้นไมมีผลใชบังคับ ผูจัดสรรที่ดินตอง
จดทะเบียนโอนที่ดินใหแกผูซื้อท่ีดินจัดสรรตาม
สัญญาจะซื้อจะขาย โดยปลอดจากบุรมิสิทธิ์ในมูล
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการจํานอง หากไม
ปฏิบัติตาม ใหผูซื้อท่ีดินจัดสรรมีสิทธิชําระหนี้
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยหรอืหนี้
จํานองตอผูทรงบุริมสิทธิ์หรือผูรับจํานองได โดยให
ถือวาเปนการชาํระราคาที่ดินแกผูจัดสรรท่ีดินสวน
หนึ่งดวย เมือ่ผูซื้อท่ีดินจัดสรรไดชําระราคาที่ดิน
ครบถวนแลว ถอืวาท่ีดินนั้นพนจากการยึดหรอือายัด
ท้ังปวง ใหผูซื้อท่ีดินจัดสรรนําหลักฐานที่แสดงวาได
ชําระราคาพรอมดวยหนังสอืแสดงสิทธิในที่ดินมา
ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายท่ีดินจัดสรรตอพนักงานเจาหนาท่ี เมื่อเจา
พนักงานไดรับเอกสารและหลกัฐานแลว ใหจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแกผูซื้อท่ีดินจัดสรร หาก
ท่ีดินจัดสรรที่ไดมีการจดทะเบียนบุริมสิทธิ์ในมูลซื้อ
ขายอสังหาริมทรพัยหรือการจํานองและมีหลักฐาน
การชําระหนี้บุริมสิทธิหรือจํานองครบถวนแลว ให
ท่ีดินนั้นปลอดจากบุริมสิทธิ์ในมูลซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยหรือภาระการจํานอง และให
พนักงานเจาหนาท่ีจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ใหแกผูซื้อท่ีดินจัดสรร ใหผูซือ้ท่ีดินจัดสรรชําระ
ราคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายตอเจาพนักงาน
บังคับคดีหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย แลวแตกรณี 
แทนการชําระตอบุคคลที่กําหนดไวในสัญญา และ
หากผูซื้อท่ีดินจดัสรรมิไดปฏิบัติผิดสัญญาจะซื้อจะ
ขาย ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายท่ีดิน

จัดสรรนั้นไวกอน เวนแตจะเปนการขายทอดตลาด
ท่ีดินจัดสรรทั้งโครงการ นอกจากนี้หากผูซื้อท่ีดิน
จัดสรรชําระราคาที่ดินครบถวนตามสัญญาจะซื้อจะ
ขายแลว ใหท่ีดินจัดสรรนั้นพนจากการยึด อายัด 
หรือการบังคับคดี การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ใหนําความในมาตรา 37 มาใชบังคับโดยอนุโลมเมื่อ
เจาพนักงานไดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใหแกผู
ซื้อท่ีดินจัดสรรแลว ใหแจงตอเจาพนักงานบังคับคดี
หรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยทราบถึงการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และการพนจากการยึด 
อายัด หรอืการบังคับคดีของที่ดินแปลงนั้นภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดจดทะเบียน    

4.  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะ สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินได
จัดใหมีข้ึนใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อประโยชนแก
ท่ีดินจัดสรร และเปนหนาท่ีของผูจัดสรรที่ดนิที่จะ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพเชนนั้นตอไป 
นอกจากนั้น ผูตองจัดสรรท่ีดินตองจัดหาธนาคาร
หรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคดวย   ผูจัดสรรที่ดินจะพน
จากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภคเมื่อผูซื้อท่ีดิน
จัดสรรจัดตั้งนติิบุคคลหมูบานจัดสรรตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น 
หรือผูจดัสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการให
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค หรือผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอน
ทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชนโดยไดมี
การดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลังจากครบ
กําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรทีด่ินรับผิดชอบการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคแลว  

5.  การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผู
ซื้อท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนแปลงยอยตามโครงการมีมติใหจัดตั้ง และ
แตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียนตอเจาพนักงาน
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ท่ีดินจังหวัดหรอืเจาพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เมื่อ
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร ใหผูซื้อท่ีดินจัดสรร
ทุกรายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรนติิบุคคล
หมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค กําหนด
ระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายใน
ท่ีดินจัดสรร เรยีกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษา
และการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคล
หมูบานจัดสรรมีหนาท่ีบํารุงรักษาจากสมาชิก ยื่นคํา
รองทุกขหรอืเปนโจทกฟองแทนสมาชิกเกี่ยวกับ
กรณีท่ีกระทบสิทธิหรือประโยชนของสมาชิก
จํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป เปนตน เมื่อมีการจัดสรร
ท่ีดินผูจัดสรรทีด่ินจะตองจัดใหมีสาธารณูปโภค
ตามที่กฎหมายกําหนดไว  “สาธารณูปโภค” ซึ่งผู
จัดสรรที่ดินตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286  
พ.ศ. 2515 และผูจัดสรรท่ีดินตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ.  2543 มีหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาตาม
ความหมายของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 286  พ.ศ.  
2515 ขอ 30 และตามความหมายของพระราชบัญญัติ
การจัดสรรท่ีดิน พ.ศ.  2543  มาตรา  43  หมายถึง  
สาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรท่ีดินไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการ
จัดสรรที่ดินตามแผนผัง  และโครงการที่ไดรบั
อนุญาต  เชน  ถนน  สวนสาธารณะ  สนามเด็กเลน  
ระบบไฟฟา  ระบบประปา  ระบบระบายน้ํา  และ
ระบบบําบัดน้ําเสีย  เพื่อระบายน้ําฝนและน้ําเสียท่ี
ผานการบําบัดน้ําเสียแลวออกสูแหลงรองน้ํา  ฯลฯ  
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ.  2543 ได
กําหนดคํานิยามความหมายของคําวา “บริการ
สาธารณะ” ไวในมาตรา 4 หมายความวา การ
ใหบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ
จัดสรรที่ดินที่กําหนดไวในโครงการที่ขออนญุาต
จัดสรรที่ดินตามมาตรา 23 (4) ดังนั้น  บริการ
สาธารณะจะแตกตางกับสาธารณูปโภค  เนื่องจาก
กฎหมายไมบังคับใหผูจัดสรรที่ดินตองจดัใหมี  เปน

ความสมัครใจของผูจัดสรรท่ีดินที่จะจัดให  เชน  
บริการรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ  เมื่อได
กําหนดอยางใดเปนบริการสาธารณะในการจัดสรร
ท่ีดินแลว  กฎหมายบังคับใหผูจัดสรรที่ดินมีหนาท่ี
ตองจัดใหมีตามที่กําหนดไวการจัดใหมีและการ
บํารุงรักษาบริการสาธารณะใหนําความในมาตรา  50   
มาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ใหเรียกเก็บคาใช
บริการและคาบํารุงรักษาบริการสาธารณะไดตาม
อัตราที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ ภายใต
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543 โครงการ
ท่ีดินแบงขายที่มีใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
เทานั้น จึงจะขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรรได อันไดแกโครงการจดัสรรที่ดินที่เกิดข้ึน
หลังพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.  2543  
ประกาศบังคับใชท่ีผูจัดสรรที่ดินไดยื่นขออนญุาต
จัดสรร  และผูจัดสรรที่ดินไดแจงแผนการบรหิาร
จัดการสาธารณูปโภคใหไวกับคณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินในขณะที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน  และได
แจงความประสงคอยางชัดเจนวา ตองการจะพนจาก
หนาท่ีในการดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  โดย
โอนใหกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  ภายหลังครบ
กําหนดระยะเวลาในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
ตามมาตรา  23 (5)  ซึ่งจะตองไมนอยกวาหนึง่ปนับ
แตวันที่จัดทําสาธารณูปโภคทั้งโครงการแลวเสร็จ  
โดยผูจัดสรรทีด่ินแจงใหผูซื้อท่ีดินจัดสรรจัดตั้งนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรภายในเวลาที่กําหนด  ซึ่งตอง
ไมนอยกวาหนึง่รอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
จากผูจัดสรรท่ีดิน ผูซื้อท่ีดินจัดสรรจํานวนไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนแปลงยอยตามแผนผงั
โครงการจัดประชุม  เพื่อมีมติจัดตั้งนิติบุคคลหมูบาน
จัดสรร  และแตงตั้งตัวแทนยื่นคําขอจดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร  พรอมดวยขอบังคับ
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ถึงแมวาการจัดตั้งนติิบุคคล
หมูบานจัดสรร  อันเนื่องมาจากผูจัดสรรท่ีดิน
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ตองการพนจากหนาท่ีดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
และบริการสาธารณะ  จะมีผลดีตอผูซื้อท่ีดินจดัสรร
เปนอยางมากก็ตาม กลาวคือ  ผูซื้อท่ีดินจัดสรรมี
ความมั่นใจวาเมื่อท่ีดินหรือบานในโครงการขาย
หมด  สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  ซึ่งเปน
สิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการจะมีคนดูแลรักษา
อยางแนนอน  โดยผูซือ้ท่ีดินจัดสรรทั้งหมดรวมกัน
ออกคาใชจาย  เพื่อนําเงินที่เก็บไดมาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะใหมสีภาพดี
ตลอดไป  แตการจัดเก็บคาใชจายมีปญหามาก  
รายจายอันเกิดจากการบริหารดูแลจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหลัก ๆ 
ประกอบดวย  คาจางยามรักษาความปลอดภัย  คาจาง
คนงานดูแลสวน  สโมสร คลับเฮาส สระวายน้ํา  คา
สารเคมี  คาซอม  คาบํารุงรักษา  คาจัดเก็บขยะ  คา
ไฟฟา  คาจางพนักงานดูแลจัดการและจัดเก็บ
คาใชจาย  เปนตน  แมนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจะมี
ขอดีอยูมากก็ตาม  แตก็ยังมีปญหาทั้งดานกฎหมาย
และดานการปฏิบัติหลายประการ  เนื่องจากเปนเรื่อง
ใหมท่ีบัญญัติไวเปนครั้งแรกในพระราชบัญญัติ การ
จัดสรรที่ดิน  พ.ศ.  2543 เพิ่งเริม่ใชไมนานจึงยังมี
ปญหาอยูมากและเนื่องจากประชาชนผูซื้อท่ีดิน
จัดสรร ยงัมีความรูเรื่องนี้นอย แตก็เปนสิ่งท่ีดีท่ีจะทํา
ใหผูซื้อท่ีดินจัดสรรมคีวามเขมแข็งในการบริหาร
ชุมชนมากขึ้น ดังนั้น จึงตองทําความเขาใจศึกษา
ปญหาขอกฎหมายและขอเท็จจริง เพื่อเปนแนวทาง
ปรับปรุงแกไข เพิ่มเติมกฎหมายใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติท่ีดีในอนาคต หนาท่ีการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ   
 พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 2543  
ไดบัญญัติเรื่องการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  (สุษม 
ศุภนิตย, 2530) และบริการสาธารณะไวในหมวด  4  
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ ผูจัดสรรท่ีดินมีหนาท่ี
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรร

ท่ีดิน  ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผัง
และโครงการที่ไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  สวน  
สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อ
ประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผู
จัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาว
ใหคงสภาพ  ดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป  และจะ
กระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํา
ยอมลดไปหรอืเสื่อมความสะดวกมิได ใหผูจัดสรร
ท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบนัการเงิน มาทําสัญญา
คํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรร
ท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน และยังอยูในความรับผิดชอบใน
การบํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหนึ่งกับ
คณะกรรมการ  และใหนํามาตรา  24 มาใชบังคับโดย
อนุโลม  ผูจัดสรรที่ดินจะกําหนดแผนงาน โครงการ 
และระยะเวลาที่จะดูแลรักษาสาธารณูปโภคหรือ
บริการสาธารณะในโครงการจัดสรรที่ดินไวในคําขอ 
เมื่อยื่นคําขอจัดสรรที่ดิน ระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
ในคําขอนั้นผูจัดสรรที่ดินจะตองรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาและจัดหาหลักประกันใหครอบคลุม
ระยะเวลาดังกลาว ใหท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค
และที่ดินที่ใชเพื่อบริการสาธารณะ  ปลอดจาก
บุริมสิทธิในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพยและภาระการ
จํานอง  หามมิใหผูจัดสรรท่ีดินกอภาระผูกพันแก
ท่ีดินอันเปนสาธารณูปโภค  และที่ดินที่ใชเพื่อ
บริการสาธารณะ ผูจัดสรรท่ีดินตองจัดหาธนาคาร  
หรือสถาบันการเงินตามรายชือ่ท่ีคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาทําสัญญาค้ําประกันการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคเฉพาะในชวงท่ี
สาธารณูปโภคนั้นยังอยูในความดูแลบํารุงรักษาของ
ผูจัดสรรท่ีดินสถาบันการเงินที่คณะกรรมการจัดสรร
ท่ีดินกลางกําหนดไวใหสามารถเปนผูคํ้าประกันการ
จัดใหมีสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะหรือ
การปรับปรุงท่ีดิน  และค้ําประกันการบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  ผูจัดสรรที่ดินมีหนาท่ีท่ีตอง
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บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  ดังนี้  สาธารณูปโภคที่ผู
จัดสรรที่ดิน  ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อการจัดสรรทีด่ินตาม
แผนผังและโครงการที่ไดรับอนุญาต  เชน  ถนน  
สวน  สนามเด็กเลน  ใหตกอยูในภาระจํายอมเพื่อ
ประโยชนแกท่ีดินจัดสรร  และใหเปนหนาท่ีของผู
จัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาว
ใหคงสภาพ  ดังเชนที่ไดจัดทําข้ึนนั้นตอไป  และจะ
กระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชนแหงภาระจํา
ยอมลดไปหรอืเสื่อมความสะดวกมิได  ใหผูจัดสรร
ท่ีดินจัดหาธนาคารหรือสถาบนัการเงิน มาทําสัญญา
คํ้าประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรร
ท่ีดินไดจัดใหมีข้ึน  และยังอยูในความรับผิดชอบใน
การบํารุงรักษาของผูจัดสรรท่ีดินตามวรรคหนึ่งกับ
คณะกรรมการ  และใหนํามาตรา  24  มาใชบังคับ
โดยอนโุลม ดังนั้น ผูจัดสรรทีด่ินขณะเมื่อ
พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน  พ.ศ. 2543 
ประกาศใชบังคับ  จะตองจัดหาธนาคารหรือสถาบัน
การเงินมาค้ําประกัน  การจัดใหมีสาธารณูปโภค  
หากยังจัดทําไมแลวเสร็จตามแผนผังโครงการ  และ
เมื่อไดจัดทําสาธารณูปโภคทั้งโครงการแลวเสร็จ  
จะตองจัดหาธนาคารหรือ สถาบันการเงินที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนดมาค้ําประกัน
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  หากผูจัดสรรทีด่ินยัง
ดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคอยูจนกวาผูจัดสรร
ท่ีดินจะพนหนาท่ีการ      บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
เมื่อผูซื้อท่ีดินจดัสรรจัดตั้งนิตบุิคคลหมูบานจัดสรร  
หรือนิติบุคคลตามกฎหมาย  เพื่อรับโอนทรพัยสิน
ดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาที่ผู
จัดสรรที่ดินกําหนด  หรือผูจดัสรรที่ดินไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึง่อยางใด  
เพื่อการบํารุงรกัษาสาธารณูปโภค  หรือผูจัดสรร
ท่ีดินจดทะเบียนโอนทรัพยสนิดังกลาวใหเปน
สาธารณะประโยชน    
 การพนหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค

ของผูจัดสรรท่ีดินบัญญัติไวในมาตรา 44  ผูจดัสรร
ท่ีดินจะพนหนาท่ีบํารุงรักษา สาธารณูปโภค  ตาม
มาตรา  43  เมื่อไดมีการดําเนินการอยางหนึง่อยางใด  
ภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรรที่ดิน
รับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา  
23 (5)  แลวตามลําดับดังตอไปนี้ 
 1.  ผูซื้อท่ีดินจัดสรรจัดตั้งนิตบุิคคลหมูบาน
จัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายอื่น เพื่อรับโอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการ
และดูแลบํารุงรักษาภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดิน
กําหนด  ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรรที่ดิน 
 2.  ผูจัดสรรที่ดนิไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อ
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 
 3.  ผูจัดสรรที่ดนิจดทะเบียนโอนทรัพยสิน
ดังกลาวใหเปนสาธารณะประโยชน การดําเนินการ
ตาม  1 และ 2 ใหเปนไปตามระเบยีบที่
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกําหนด ท้ังนี้ โดย
ตองกําหนดใหผูจัดสรรท่ีดินรบัผิดชอบจํานวนเงิน
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคสวนหนึ่งดวย   
                      

ความเปนมาและแนวคิดของนติิบุคคลหมูบาน
จัดสรรในตางประเทศ                          
 สําหรับในตางประเทศ ไดแก ประเทศ
อังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกามีความเปนมา
และแนวคิดในการจัดตั้งองคกร หรือนิติบุคคลขึ้นมา
เพื่อดูแลชุมชนในลักษณะทํานองเดียวกับนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรของประเทศไทย ดังจะกลาวตอไปนี้ 
คือ 
         1. ความเปนมาและแนวคิดของนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรของประเทศอังกฤษ 
        ตั้งแตป 1925 การถือครองที่ดินไดจํากัดไว
เพียง 2 วิธ ีซึ่ง 2 วิธีการดังกลาวคือ การไดมาอยาง
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เด็ดขาดในลักษณะกรรมสิทธิ์ หรือ freehold และการ
ไดมาโดยมีกําหนดระยะเวลาไดมาแนนอนใน
ลักษณะการเชา หรือ leasehold ปญหา ก็คือ ท้ังระบบ
การไดมาในลักษณะกรรมสิทธิ์ และการไดมาซึ่ง
สิทธิในที่ดินที่มีกําหนดระยะเวลาในลักษณะการเชา
ไมไดเปนทางออกที่นาพึงพอใจของการถอืครอง
ท่ีดินสําหรับคนหมูมาก ตัวอยางที่เห็นไดชัดใน
บรรดาแฟลตซึ่งประกอบดวยหองสวนตัวเฉพาะ
บุคคล และอีกสวนหนึ่งท่ีเปนพื้นที่สวนกลาง เชน
โครงสรางอาคาร สวน ทางรถและอื่น ๆ ซึ่งหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 กฎหมายและระเบียบควบคุม
การเชา และกฎหมายประเมินคุณคาทรัพยสินที่เปนที่
อยูอาศัยทํา ใหเจาของแฟลตเหลานั้นสนใจหาวิธีใน
การขายแฟลตหรือเพิ่มมลูคาในขณะนั้นคือวิธีการ
ขายกรรมสิทธิ์ของแฟลต แตก็มีปญหาในเรื่อง
ความสามารถที่เจาของกรรมสทิธิ์บุคคลหนึ่งจะ
บังคับความรับผิดกับเจาของกรรมสิทธิ์อีกบุคคล
หนึ่ง ซึ่งเรือ่งนี้เปนเรื่องสําคัญในการถือครองของคน
หมูมาก เจาของแฟลตคนหนึ่งจะตองไดรับรองวา
เจาของแฟลตรายอื่นหรอืเจาของพื้นที่ในชุมชนราย
อื่นจะตองกระทําการตามภาระผูกพันที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะการบูรณะอาคารโดยรวม ซึ่งความลําบาก
ท่ีเกิดข้ึนภายใตกฎหมายอังกฤษ ก็คือ ภาระแหง
ขอตกลงเชิงบวกระหวางเจาของที่ดินที่ถือรวมกันไม
สอดคลองกับเงือ่นไขการบริหารท่ีดิน ซึ่งแปลวา 
ในทางปฏิบัติ เจาของกรรมสทิธิ์แบงสวนหนึ่งของ
อาคารไมสามารถบังคับภาระผูกพันหนาท่ีกับเจาของ
สวนอื่น ๆ ซึ่งประเด็นนี้เปนขอบกพรองอยาง
รายแรงของกฎหมายและมีประเด็นที่เกิดข้ึนมากมาย
เปนแรมปตอมาจึงมีการของแฟลตในระบบใหเชาใน
ลักษณะ leasehold แตระบบการขายแบบใหเชาเองก็
ยังมีปญหา 2 ประการประการแรก ธรรมชาติการเชา
มีกําหนดระยะเวลาที่แนนอน ซึ่งผลประโยชนใน
ท่ีดินก็ตองไดรบัเฉพาะในระยะเวลาการเชาเทานั้น

หากหมดระยะเวลาการเชา สิทธินั้นจะกลับไปสู
เจาของที่ดินเดิม และปญหาอีกประการหนึ่ง คือ
ทางดานบริหาร ซึ่งธรรมเนียมเดิมระหวางผูเชากับ
ผูใหเชาแฟลต ผูเชาจะตองรับผิดชอบสวนภายใน
ของหองแฟลต และเจาของจะตองรับผิดชอบ
โครงสรางของอาคารและสวนกลาง โดยเบิกคืน
คาใชจายเหลานั้นจากผูเชาในลักษณะของคาบริการ 
ซึ่งจุดนี้เอง คือ จุดท่ีเจาของที่มักเอาเปรียบผูเชา ซึ่งก็
เปน ท่ีรูดีวาไมมีการเชาใดเปนการเชาท่ีมาตรฐาน 
ความเอารัดเอาเปรียบในการเชายอมเกิดข้ึนไดเสมอ
ตั้งแตป 1948 กฎหมายสมัยใหมเกี่ยวกับการไดมาซึ่ง
สิทธิในที่ดินที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนใน
ลักษณะการเชาไดเกิดข้ึน ซึ่งในเวลานั้นมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลกฎหมายดังกลาว และไดมีการ
แกไขและเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายดังกลาว
เรื่อยมา จนป 1984 เมื่อคณะกรรมาธิการกฎหมายได
เสนอรายงานในหัวขอ “ การโอนที่ดินขอ     
กําหนดของกฎหมายที่เปนคุณและการจํา กัดสิทธิ” 
ซึ่งรายงานดังกลาวเสนอใหสทิธิใหมในที่ดิน ซึ่งอาจ
กลาวอีกนัยหนึง่ คือให “ภาระหนาท่ีในที่ดิน” 
สามารถมีผลประโยชนทางกฎหมายดวย ซึ่งมี
วัตถุประสงคใหภาระผูกพันบนที่ดินถูกบังคับใชกับ
เจาของที่ดินแปลงใด ๆ ไมวาจะเพื่อผลประโยชน
หรือเพือ่แผนการพัฒนาซึ่งดวยหลักและเหตุผล
ดังกลาวมีประชาชนบางสวนเสนอวา กฎหมายบังคับ
ใชเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมก็ควรนํา หลักนี้มาใชบังคับ
ดวย เพราะประสบความสําเร็จในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แคนาดา มาแลวและที่ใชภายใตช่ือ 
Strata Title ในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด
ดวย ซึ่งคณะทํางานไดพิจารณาแลวและไดมีรายงาน
ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย ในเรื่องการเปน
เจาของรวมทรพัยสินสวนกลาง -แฟลต-และการถือ
ครองแบบกรรมสิทธิ์ แตละสวนในอาคาร 
(Commonhold-freehold Flat and freeholdownership 
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of other interdependent buildings) ตอมาภายหลังก็มี
การเคลื่อนไหวทางกฎหมายอยูตลอดเวลาจนในป 
1997 ซึ่งรัฐบาลชุดใหมนี้ไดเตรียมอยางจรงิจงัราง
กฎหมายเกี่ยวกบัการเปนเจาของรวมทรัพยสนิ
สวนกลาง (commonhold) ซึ่งอาจกลาวไดวา เปนการ
กําหนดอยางจรงิจังในครั้งแรกที่จะศึกษากฎหมาย
ใกลเคียง ท่ีแตกตางและแสวงหาคํา ปรึกษาอยาง
แพรหลาย ซึ่งเปนผลใหในป 2000 ไดจัดเตรียมราง 
และรายงานความคิดเห็นที่จะนํา เรื่องดังกลาวไปยัง
สภาขุนนางในเรื่องรางการพัฒนาระบบการเปน
เจาของรวมทรพัยสินสวนกลาง และการไดมาซึ่ง
สิทธิในที่ดินในลักษณะการเชาซึ่งไดมีการดํา เนิน
การพิจารณาขอดีขอเสีย เนื้อหาและขอเท็จจริงท่ีควร
เปนสวนหนึ่งของกฎหมายฉบบันี้ จนป 2002 ไดมี
การออกกฎหมาย “Commonhold and Leasehold 
Reform Act 2002” ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อ 27 กันยายน 
2004 จึงอาจกลาวไดวา กฎหมายการเปนเจาของรวม
ทรัพยสินสวนกลางนํา แนวคิดหลักการของ
คอนโดมิเนียมมาใช โดยการเปนเจาของรวม
ทรัพยสินสวนกลางจัดหาใหมีการถือครองแบบ
กรรมสิทธิ์ในหนวยท่ีพักอาศัย เชน แฟลต บาน 
สํานักงาน ในพื้นที่การพัฒนาขนาดใหญควบคูกับ
การเปน สมาชิกของนิติบุคคลที่เรียกวา “สมาคม
เจาของรวมทรพัยสินสวนกลาง”(commonhold 
association) ซึ่งเปนหนวยงานที่เปนเจาของและ
บริหารพื้นที่สวนกลางในการพัฒนาในนามของ
เจาของหนวยท่ีพักทุกราย จึงเห็นไดวาแมการเปน
เจาของรวมทรพัยสิน สวนกลางจะไมใชรูปแบบใหม
ของการถือครองที่ดิน แตเปนรูปแบบใหมในการถือ
ครองที่ดินที่เกี่ยวกับคนหมูมาก 
 
 
 

ความเปนมาและแนวคิดของนติิบุคคลหมูบาน
จัดสรรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
           ในประเทศสหรัฐอเมริกามีองคกรหรอืนิติ
บุคคลที่จัดตั้งข้ึนเพื่อดูแลและบริหารทรัพยสนิ
สวนกลาง หรือทรัพยสินที่ใชประโยชนรวมกัน 
บริหารงานชุมชนในลักษณะเชนเดียวกันนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรของประเทศไทย เรียกวา “สมาคมผู
ถือครองที่อยูอาศัย”(Homeowners association หรือ 
HOA) การจัดตัง้สมาคมผูถือครองที่อยูอาศัยเปนสิ่งท่ี
คุนเคยกันดีในระบบอสังหาริมทรัพยของ
สหรัฐอเมริกานบัแตเริ่มศตวรรษใหม แตการจัดตั้ง
นิติบุคคลในรูปของสมาคมผูถือครองที่อยูอาศัย
ดังกลาว จะไดรับความนิยมใชกันจริงๆก็เปนชวง
หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง เมื่อไดมีการจัดทํา 
เอกสารขอตกลงหรือเงื่อนไขในการปรับปรุง
มาตรฐานของบานพักอาศัยและเอกสารที่เกี่ยวของ
อื่นที่ทํา ใหแนวคิดมีการแตกยอด ซึ่งหลังจากนั้นเมื่อ
มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีโฆษณาใหเห็นถึง
สนามกอลฟ สระวายนํ้า สนามเทนนิส และสิ่งอํา 
นวยความสะดวกหรอืสิ่งสันทนาการตาง ๆ สมาคมผู
ถือครองที่อยูอาศัยจึงกลายมาเปนเหมือนเครื่องมือ
ในการเปนเจาของและบริหารจดัการสิ่งอํา นวยความ
สะดวกเหลานี้ในชวงตนป 1960 การแพรหลายของ
กฎหมายเกี่ยวกบัคอนโดมิเนียมในทั้งหาสิบมลรัฐ 
เชนเดียวกับการเกิดข้ึนของการแบงสรรเพือ่ใชสิทธิ
หรือประโยชนในทรัพยสิน (time-sharing 
arrangement) ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการสิทธิประโยชนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับท่ี
พักอาศัยไมมากก็นอยโดยอาศัยรูปแบบของสมาคมผู
ถือครองที่อยูอาศัย นอกจากนีส้มาคมผูถือครองที่อยู
อาศัย ยังเอาไปใชกับการบริหารจัดการสิ่งอํา นวย
ความสะดวกขนาดใหญ เชนสนามกอลฟ ท่ีออกแบบ
มาเพื่อใหผูพักอาศัยในคอนโดมิเนียมสองแหงหรอื
มากกวาไดใชสอยและจายคาบํารุงเพื่อการดูแลรักษา
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แรงผลักดัน สําคัญอีกอยางในการใชรูปแบบสมาคม
ผูถือครองที่อยูอาศัยสมาคมผูถือครองที่อยูอาศัยเกิด
มาจากหนวยงานทองถิ่นที่ปฏิเสธจะตัดถนนเขาไป
ในโครงการเกดิใหม เพราะตองการจะลดคาใชจาย
ของหนวยงานตนเอง เปนผลใหตองมีหรือหรอืงคกร
สวนบุคคลเขามาทํา หนาท่ีท่ีปกติควรจะเปนของ
หนวยงานทองถิ่น เชน ซอมถนนที่เปนหลุมเปนบอ
กวาดหิมะหรือวางระเบียบการจอดรถและจํา กัด
ความเร็วในชุมชน การจัดตั้งนิติบุคคลสมาคมผูถือ
ครองที่อยูอาศัยจึงเปนการลดภาระหนาท่ีของ
หนวยงานทองถิ่นของรัฐ ซึ่งผลท่ีตามมา คือ การ
เพิ่มข้ึนอยางมากของโครงการที่ใชสมาคมผูถือครอง
ท่ีอยูอาศัย 
 

วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการแกปญหา
การใชประโยชนจากสาธารณปูโภคและบริการ
สาธารณะ        
 ถึงแมวารัฐจะมีมาตรการทางกฎหมาย
กําหนดใหผูจัดสรรที่ดินดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมายกอนไดรับอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อรองรับ
และคุมครองผูบริโภคบานจัดสรรในการใช
ประโยชนจากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
ของบานจัดสรรก็ตาม แตมาตรการตาง ๆ นั้น ยังไม
เพียงพอตอการคุมครองการใชประโยชนจาก
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของผูซื้อบาน
จัดสรร  จึงควรมีการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมและเพียงพอในการคุมครองหรอืเยยีวยาผู
ซื้อบานจัดสรร ไดอยางเหมาะสมและไดประโยชน
อยางแทจริง  ดงันั้นจึงตองศึกษาปญหาขอกฎหมาย
และปญหาขอเท็จจริง เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุง
แกไข  เพิ่มเติมกฎหมายใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีดี
ในอนาคต  ซึ่งผูเขียนไดแบง  
 สภาพปญหาของผูซื้อบานจัดสรร  เริ่มแต
การตกลงทําสัญญาจะซื้อจะขายตลอดจนการใช

ประโยชนจากสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  
บทสรุป                         
 การคุมครองผูซื้อบานจัดสรรในประเทศ
ไทยการซื้อขายอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยใน
หัวขอกอน จะเห็นไดวาการซือ้ขายอสังหาริมทรัพย
ในประเทศไทยทํากันอยางงายๆ ดวยการเจรจาตกลง
กันระหวางผูซือ้และผูขาย และยิ่งถาเปนการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพยในโครงการที่อยูอาศัยตางๆ ผูซื้อท่ี
สนใจโครงการจะเขาไปพูดคุยสอบถามกับพนักงาน
ของโครงการนัน้ หากตนพอใจก็จะตัดสินใจเขาสู
กระบวนการซื้อขายอสังหาริมทรัพยดังท่ีไดกลาว
มาแลวอยางรวดเร็ว มีผูซื้อนอยรายท่ีนําขอมูล
กลับมาศึกษาทบทวน หรอืตรวจสอบโครงการหรอื
สังหาริมทรัพยอยางละเอียดกอนตัดสินใจซื้อวา
อสังหาริมทรัพยท่ีตนจะซื้อนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูขายหรือไม มีภาระผูกพันใดๆ หรอืไม ผูขาย
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรัพยใหตนได
หรือไม หรือผูขายมีความนาเชื่อถือเพียงใด ยิ่งไปกวา
นั้น  มีผูซื้อจํานวนไมนอยท่ีไมไดศึกษาสัญญาซื้อ
ขายท่ีโครงการจัดทําใหในลักษณะเปนสัญญา
มาตรฐานกอนที่จะทําการลงนามสัญญา เมื่อทํา
สัญญาและชําระเงินไปแลว เกิดปญหาขึ้น ความ
เสียหายจากการสูญเสียเงินออมไปโดยเปลา
ประโยชนยอมเกิดข้ึนอยางหลกีเลี่ยงไมไดท้ังนี้ 
สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันเกี่ยวกับการซือ้ขา
อสังหาริมทรัพยในประเทศไทยมักเกิดจากการที่
ผูขายหรือผูดําเนินโครงการอสังหาริมทรัพยไมทํา
ตามสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย
อสังหาริมทรัพย ในขณะที่ไดรับเงินจากผูซื้อมาแลว
บางสวน เชน นําเงินที่ไดมาไปใชในธุรกรรมอื่น 
ไมไดนําไปกอสรางบานหรือสิ่งปลูกสรางตามที่
กําหนดในสัญญา หรือกอสรางบานสิ่งปลูกสราง 
หรือสาธารณูปโภค ไมเปนไปตามที่ไดตกลงกันไว
ในสัญญา หรืออาจเปนกรณีท่ีผูขายไมสามารถโอน
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กรรมสิทธิ์ทางทะเบียนใหแกผูซื้อได เพราะตนไมมี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นหรือมีกรรมสิทธิ์
โดยบกพรอง คือ ติดภาระผูกพนัตาง ๆ เชน ท่ีดินที่
ซื้อขายติดจํานองผูอื่นอยูหรือบางกรณีถึงขนาดที่
ผูขายท้ิงโครงการไป กรณีเหลานี้สรางความเสียหาย
แกผูซื้อซึ่งสวนใหญเปนผูซื้อรายยอยท่ีตองเสยีเงิน
ไปโดยไมไดรบัอสังหาริมทรพัยหรือท่ีอยูอาศัยท่ีตน
ปรารถนา อยางไรก็ตาม อาจมีบางที่เกิดปญหากับ
ผูขายท่ีไมไดรับชําระเงินจากผูซื้อทําใหไมสามารถ
นําเงินไปพัฒนาและกอสรางหรือจัดสรรที่ดินไดตาม
สัญญา แตก็เปนสวนนอยสภาพขอเท็จจริงและ
ปญหาดังกลาวเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนและมีใหเห็นอยูเสมอ
ในประเทศไทย ผูเสียหายก็มีเปนจํานวนมาก 
ผูเสียหายเหลานั้นจึงพยายามเรียกรองใหรัฐเขามา
ชวยเหลือหรอืดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหา ซึ่ง
กลไกในการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพและแนนอน
ชัดเจน คือ กฎหมาย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติใน
กฎหมายของประเทศไทยแลว จะพบวากฎหมาย
หลายฉบับเกิดข้ึนจากความพยายามของรัฐท่ีจะ
หาทางแกไขปญหาเหลานั้นเพื่อคุมครองประชาชน
ท่ัวไปที่ตกอยูในสภาพผูซื้ออสังหาริมทรัพยท่ีถูก
ผูขายหรือผูดําเนินการโครงการอสังหาริมทรพัยเอา
รัดเอาเปรียบ หลอกลวง หรือฉอโกง กฎหมายที่
สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูบรโิภค พ.ศ. 
2522 พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม 
พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. 
2543 พระราชบัญญัติการจัดสรร พระราชบัญญัติการ
ดูแลผลประโยชนของคูสัญญา พ.ศ. 2551    
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ.  2541    
 

ขอเสนอแนะ  (ดานขอกฎหมาย)  
 1. ปญหาอุปสรรในการนําพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชนของคูสัญญา  พ.ศ.2551 คือ  
พระราชบัญญัติฉบับนี้จะใชบังคับกับคูสัญญาไดก็

ตอเมื่อคูสัญญาไดมีการตกลงกนั  ท่ีจะใหมีการจัดทํา
สัญญาดูแลผลประโยชนของคูสัญญาขึ้น  ซึ่งหาก
ผูบริโภคมีความตองการที่จะใชกฎหมายฉบับนี้เพื่อ
ใชในการดูแลผลประโยชนของผูบริโภค  แต
ผูประกอบการไมตกลงที่จะใชกฎหมายฉบับนี้ดวย  
การใชกฎหมายฉบับนี้ก็ไมมีประโยชน  แตกฎหมาย
เรื่อง Escrow ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไดมีการ
บัญญัติกฎหมายในสภาพที่มีการบังคับในการทํา
สัญญาธุรกรรมบางอยางนั้นตองมีการเปดบัญชีดูแล
ผลประโยชนของคูสัญญา (Escrow Account) 
กฎหมายบังคับวาผูถือบัญชี Escrow ตองเปนบุคคลที่
มีอิสระจากผูขาย  ซึ่งเปนวิธีการท่ีนาสนใจที่ประเทศ
ไทยควรนํามาตรการมาบังคับใชกฎหมายในสวนนี้  
มาใชบังคับเพื่อผูบริโภค      

2.  ควรจะมีการแกไขมาตรา  44  โดยใหผู
จัดสรรที่ดินพนจากหนาท่ีบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  
ตามมาตรา 43 หลังจากครบกําหนดระยะเวลา
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาสาธารณูปโภค  โดย
วิธีการจัดตั้งนิตบุิคคลหมูบานจัดสรรเพียงวิธีเดียว
เทานั้น เพราะนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมอีํานาจ
หนาท่ีในการบริหารจัดการดูแลบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคตามกฎหมาย (มาตรา  48) และผูซื้อ
ท่ีดินจัดสรรมีอาํนาจในการกํากับดูแลสําหรับการ
บริหารจัดการดแูลบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใน
รูปแบบอื่น ๆ ยังมีขอเสียอยูมาก ดังนี้
 รูปแบบวิธีท่ีหนึ่งตามมาตรา  44 (1) ผูซื้อ
ท่ีดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น เพื่อรับ
โอนทรัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา 
ภายในเวลาที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนดมี ขอเสียคือ ไมมี
กฎหมายกําหนดอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนไวเหมือน
นิติบุคคลหมูบานจัดสรร รูปแบบวิธีท่ีสองตาม
มาตรา  44 (2) ผูจัดสรรท่ีดินไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อ
การบํารุงรกัษาสาธารณูปโภคนั้น มีขอเสีย คือ ผู
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จัดสรรที่ดินเปนผูเสนอวิธีดําเนินการเพียงฝายเดียว 
โดยผูซือ้ท่ีดินจัดสรรไมมีสวนเสนอความคิดเห็นใด 
ๆ กรรมการหมูบานซึ่งสมาชิกภายในโครงการเลือก
ตั้งข้ึน ไมมีอํานาจหนาท่ีบริหารจัดการดูแล
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค  รูปแบบวิธีท่ีสามตาม
มาตรา 44 (3)  ผูจัดสรรท่ีดินจดทะเบียนโอน
ทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณประโยชน  มี
ขอเสียคือ  ถนนในโครงการ  สาธารณูปโภคและ
บริการสาธารณะตาง ๆ บุคคลภายนอกสามารถใชได  
ความเปนสวนตัวจะมีนอยลง  สาธารณูปโภคจะทรุด
โทรมเรว็  เนื่องจากราชการขาดงบประมาณในการ
ดูแลรักษา    ดังนั้น  ควรจะใหมีการจัดตั้งนิติบุคคล
หมูบานจัดสรรซึ่งเปนวิธีท่ีทําใหผูซื้อท่ีดินจัดสรร
ไดรับประโยชนสูงสุดเพียงวิธเีดียวเทานั้น     
 

ขอเสนอแนะ  (ดานสังคม)  
ถึงแมจะควรจะมีการแกไขขอกฎหมาย

บางสวนแลว  ในทางสังคมรัฐบาลควรมีนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนเพื่อสรางจิตรสํานึกของผู
จัดสรรและผูบริโภคบานจัดสรรดังตอไปนี้  

1. สมควรสนับสนุนสมาคมเพื่อผูบริโภค
เพื่อใหสมาคมเพื่อผูบริโภคสามารถเขามาชวยเหลือ 
และเยียวยาใหกับผูบริโภคมากที่สุด และใหมีอํานาจ
ฟองคดีแทนผูบริโภคไดตามวัตถุประสงคของมาตรา 
40 แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2541    

2. กระตุนเตือนผูประกอบธุรกิจให
ตระหนกัในหนาท่ี และความรับผิดชอบในการ
ประกอบธุรกิจที่มีผลกระทบตอผูบริโภค  

3.  มีนโยบายในการควบคุมปองกันการ
เยียวยาแกไขใหความสําคัญกับสิทธิ สุขภาพ อนามัย 
และความปลอดภัยของประชาชนผูบริโภคให
เขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ และสรางความเปน
ธรรมใหเกิดข้ึนในสังคม  

4. สนับสนุนใหประชาชนผูบริโภคมีการ
รวมตัวกันเพือ่ใหเกิดอํานาจการตอรองกับผูประกอบ
ธุรกิจใหมากขึ้น   

5. สนับสนุนการศึกษาใหประชาชน
ผูบริโภคมีการศึกษาที่สูงข้ึน เพราะประชาชนสวน
ใหญมีฐานะที่ไมดี และการศึกษาต่ําทําใหไมสามารถ
เลือกบริโภคไดมากนักเมื่อมีการศึกษาที่สูงข้ึน
สามารถยกสถานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวของ
ผูบริโภคใหสูงข้ึน  

6.  ใหความรู และการประชาสัมพันธ ใน
เรื่องการบริโภคที่ทันสมัยถูกตอง แกผูบริโภคซึ่งวิธี
นี้นับวาเปนสิ่งสําคัญและไดผลมาก    

7.  ดูแลหนวยงานที่มีหนาท่ีในการดูแล
ผูบริโภค ใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริตและ
ดําเนินงานโดยความรวดเรว็ และเอื้ออํานวยความ
สะดวกใหแกผูบริโภค ท่ีเขามาติดตออยางเต็มท่ี
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการจัดการเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบใน
ชุมชน (2) เสนอรูปแบบ ทดลองใชรูปแบบและประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดการเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน (3) ประเมินผลการจัดการเครือขายการจดั
การศึกษานอกระบบในชุมชน ใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิ จากประชากรจํานวน 1,017 คน ไดกลุมตัวอยาง 400 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และขอมูลจากการประชุมกลุมจากกลุมตัวอยาง โดยใชกระบวนการ
เทคนิคเดลฟาย และการวิเคราะหความเที่ยง (reliability) โดยการนําไปทดลองใช (try out) หาคาความสอดคลอง
ภายใน สําหรับแบบสอบถามที่วัดสภาพการปฏิบัติการบริหารการจัดการเครือขายการศึกษานอกระบบ ใชวิธีการหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbarch  โดยการนําไปทดลองใชกับวิทยาลัยชุมชนสระแกว การวิเคราะห ขอมูลท่ี
ไดจากแบบสอบถาม ใชการวิเคราะหและสังเคราะห  โดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวจิัยพบวา  รูปแบบการจัดการองคกรเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน  มีปจจัย  2  
ดาน  คือ  ปจจัยดานการสรางเครือขายและปจจัยการบริหารเครือขาย การสรางเครือขายมี 3  องคประกอบยอย 
ไดแก  (1) การสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน  (2) รูปแบบการรวมตัวขององคกรเครือขาย   (3) ระดับการ
รวมมอืขององคกรเครือขาย   ปจจัยดานการบริหารเครือขาย  มี  4  องคประกอบยอย  ไดแก  (1) หลักการของการ
ทํางานแบบเครือขายความรวมมือ  (2) แนวทางการจัดการองคกรเครือขาย  (3) ข้ันตอนกระบวนการและความ
รวมมอืขององคกรเครอืขาย  (4) การสรางวัฒนธรรมในการทํางานรวมกันขององคกรเครอืขาย  สําหรับการ
ประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ  รูปแบบการจัดการองคกรเครือขายการจดั
การศึกษานอกระบบในชุมชน  มีความคิดเห็น  สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ  รางรปูแบบการจัดการองคกร
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน  ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการองคกรเครือขายการจัด
การศึกษานอกระบบในชุมชน  พบวาสามารถปฏิบัติไดในระดับดีมากทุกปจจัยหลักและองคประกอบยอย  สวน
การพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของผูปฏิบัติงานที่เปนเครือขายการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ทุกปจจัยหลักและองคประกอบยอย  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

คําสําคัญ: การจัดการเครือขายการ, การศึกษานอกระบบ, ชุมชน 

 
 
 

รูปแบบการจัดการองคกรเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 
A Model of Network Organizational Management of Non-Formal Education 

in the Community 

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552 
  อาจารยที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน  ปตยานนท 
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Abstract 
 This research aimed to  (1) examine different aspects of a networking management model  in non-
formal education in the community (2) to propose a networking management model for providing non-formal 
education in the community, and  (3) to conduct a trial and an evaluation of  said model.  

The instruments used for collecting data were content analysis of in depth interviews with specialists 
and questionnaires.  The sample was 400 Directors of District Non-Formal and Informal Education Centres 
randomly selected  from 1,017  persons. A focus group was organized obtain a consensus on a model of network 
organization management of non-formal education provision in the community which was later analyzed and 
synthesized by specialists through the Delphi Method.  The analyzed and synthesized model was used for a trial 
at Koag Soong District Non-Formal and Informal Education Centre for 5 months. The model was then 
considered for more appropriateness and feasibility by practitioners from the network organizations of the Non-
Formal and Informal Education District Centers in 9 districts.   

The research findings were as follows: The required model for network organization management 
should have 2 main factors comprising of; building networks and network management.  The first factor was 
composed of (1) building cooperative networks in the community (2) gathering models of network organizations 
and (3) cooperative levels of network organizations.  The second factor consisted of (1) principles of cooperative 
networking (2) guidelines on network organization management (3) cooperative procedures of network 
organizations and (4) building organizational culture of network organizations. The analyzed ideas and 
suggestions of the specialists regarding a model of network organization management of non-formal education in 
the community were consistent with the draft of network organization management of non-formal education in 
the community.  

The results from the trial of the above mentioned model conducted by the researcher revealed that its 
main factors and all subcomponents were practical at a high level, as well as the consideration for 
appropriateness and feasibility of the practitioners from the network organizations. 
Keywords: Network organization management, Non-formal education 
 

ความนํา 
 การพัฒนาที่เหมาะสมสําหรับยุคโลกา- 
ภิวัตนคือ การพฒันาที่มุงการพัฒนาชุมชนสังคมไป
พรอม ๆ กับเศรษฐกิจโดยการเปดกวางใหกลุม
องคกรและประชาชนที่มีความสนใจหรือ
ผลประโยชนหลากหลายไดมสีวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา เพื่อสรางระบบความสัมพันธใน
สังคมใหเปนประชาธิปไตย และทําใหเกิดระบบที่

ประชาชนตองแสดงความรับผิดชอบในหนาท่ีตอ
ชุมชนอยางชัดเจน มีระบบตรวจสอบกันเองภายใน
ชุมชน  และมีสวนที่จะสามารถเขาไปชวยเหลือรวม
พัฒนากิจกรรมที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน   

เครือขายขององคกรในชุมชนจึงมีความ 
สําคัญมาก ไมวาจะเปนระดับทองถิ่น ระดับชาติ  
และระดับนานาชาติ  เครือขายเปนรูปแบบ
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ความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขต โดยการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายมีการแลก 
เปลี่ยนการติดตอสื่อสาร ชวยใหเกิดความสัมพันธใน
การอยูรวมกัน การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (สํานักงานการบริหารงานการศึกษา
นอกโรงเรยีน, 2547)  เปนการจัดการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ  มีกิจกรรม หลักสูตร และวิธีการ
จัด เพื่อเปนการพัฒนา คุณภาพชีวิตใหกับประชาชน
ของประเทศที่อยูนอกโรงเรียน ใหไดรับการศกึษา
และการดําเนินชีวิตในสังคมอยางมีความสุข และ
สามารถเรียนรูไดอยางตอเนือ่งตลอดชีวิต แตปจจุบัน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีเกี่ยวของยังไมประสบผลเปนที่นาพอใจ  
เนื่องจากทุกภาคสวนคิดและตัดสินใจ  ตลอดจน
ปฏิบัติตามนโยบายโดยไมมีการประสานงานกันใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ  การวิจัยครั้งนี้จึงมุงเสนอ
รูปแบบการจัดการองคกรเครอืขายในการจัด

การศึกษานอกระบบในชุมชน เพื่อพัฒนาสาระและ
กระบวนการจดัการองคกรเครือขายอยางเปนระบบ
และเปนไปอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน ท่ีจะกอใหเกิดเปนสังคมแหง
คุณภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษารูปแบบการจัดการเครือขายการจัด

การศึกษานอกระบบในชุมชน  
2. เสนอรูปแบบ ทดลองใชรูปแบบและ

ประมวลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเครอืขายการ
จัดการศึกษานอกระบบในชุมชน  

3. ประเมินผลการจัดการเครือขายการจัด
การศึกษานอกระบบในชุมชน

 

 

 

 

 

 

                  

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวกับ 
การจัดการศึกษานอกระบบ 

-  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     
พ.ศ.  2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)  
-  พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก  
   ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      
    พ.ศ.  2551 
 

การจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 
-  ความตองการของชุมชน 
-  กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-  การวัดและประเมินผล 
-  การบริการประชาชน 

รูปแบบการจัดการองคกรเครือขาย 
การจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 

- การสรางองคกรเครือขาย    
- การบริหารองคกรเครือขาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 ประชากรแบงออกเปน 2 กลุมคือ   
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ และผูปฏิบัติงานเครือขายใน
พื้นที่สังกัด จํานวน 1,017 คน โดยใชวิธีสุมแบบชั้น
ภูมิ ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี้มรีูปแบบผสม ใชเครื่องมือ
เก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม และการประชุมกลุม 
(focus group)  
    

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ข้ันตอนที่  1 เก็บรวบรวมขอมลู โดยทําการ
วิเคราะหและสังเคราะห ใชกระบวนการศึกษา
เอกสาร ทฤษฎี งานวิจัย และการสัมภาษณ เชิงลึก 
เพื่อสอบถามสภาพการจัดองคกรเครือขายการจัด
การศึกษานอกระบบในชุมชน และการประชุมกลุม    
   ข้ันตอนที่  2  โดยใชกระบวนการเทคนิค
เดลฟาย  
 ข้ันตอนที่  3 ทดลองใชรูปแบบและเก็บ
รวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงานจริง การพิจารณา
ความเหมาะสมและความเปนไปไดโดยใช
แบบสอบถาม  เก็บขอมูลจํานวน 3 ครั้ง จากคําถาม
จํานวน 26 ขอ 
  

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
ในขั้นตอนที่ 3 โดยใชการแจกแจงความถี่ หาคารอย
ละ  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน  
และคาความเบี่ยงเบนควอไทล   
 

ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ วิเคราะหและ

สังเคราะหรูปแบบการจัดการเครือขายการจัด
การศึกษานอกระบบในชุมชน 

1.1   ผลการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  โดยการ
วิเคราะหสังเคราะห  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
ประกอบดวย  รูปแบบการบริหาร  การสราง
เครือขาย  การบริหารเครือขาย  และคุณลักษณะของ
เครือขาย  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  พบวา 
รูปแบบการจัดองคกรเครือขายการจัดการศึกษานอก
ระบบในชุมชน  ประกอบดวย  การจัดการศึกษาใน
ชุมชน  การรวมมือขององคกรเครือขาย  และการ
บริการประชาชน  การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มีปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคได ประกอบดวย  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต  และการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม 
 1.2   ผลการสัมภาษณเชิงลึก สรุปไดวา   
รูปแบบการจัดการองคกรเครอืขายการจัดการศึกษา
นอกระบบในชุมชนในปจจุบัน ประกอบดวย 

1.2.1 การสรางเครือขาย (build  network)  
ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 

    (1) การรับรูมุมมองรวมกัน (common 
perception) สมาชิกของเครือขายตองมีความรูสึกนึก
คิด และรับรูรวมกันถึงการเขารวมโครงการจดั
การศึกษาในชุมชน การรับรูรวมกันอยางตอเนื่อง 

    (2)  การมีวิสัยทัศนรวมกัน (common 
vision) รวมกัน มองเปาหมายในอนาคตของการ
พัฒนาเครือขาย องคกรเครือขายจะกาวไปสูจุดหมาย
ใด มีการระดมสมองหรือทํากระบวนการกลุมเพื่อ
คนหาเปาหมาย (goals) ขององคกรเครือขาย 
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    (3)  ผลประโยชนรวมและความสนใจ
รวม (mutual interest  benefits)  มีการจัดการเวทีให
เครือขายในองคกรเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
เครือขายรวมกนั  พัฒนาแลวแตละเครือขายจะได
ประโยชนอะไร  ทําแลวองคกรจะเรียนรูสิ่งใหม
อะไรบาง  ผูบริหารตองใหขอมูลกับสมาชิกเครือขาย
ใหมากที่สุด 

    (4)  การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 
(all stakeholders participation) ในองคกรเครือขาย
จะทํางานในรูปแบบของหุนสวน มีความเสมอภาค
ในการแสดงความคิดเห็น ไมใชอํานาจหรือการสั่ง
การ ตองสรางความสัมพันธในแนวราบ 

    (5)  การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (each 
individual complement)  สมาชิกของแตละองคกรจะ
มีความหลากหลายในเรื่องความสามารถ  จะตอง
สรางใหกับสมาชิกไดแสดงออกเติมเต็มสวนขาด
ของกันและกัน  โดยมีเปาหมายของการพัฒนาระบบ
การศึกษาในชุมชนเปนตัวตั้ง 

    (6)  การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน 
(interaction) สมาชิกในองคกรเครือขายจะตองมี
โอกาสแลกเปลีย่นกันอยางตอเนื่อง 

1.2.2  การบริหารจัดการเครือขาย (network 
management) ประกอบดวย 

    (1)  การออกแบบเครือขาย  มีรายละเอียด  
ดังนี้  การกาํหนดพันธกิจและกลยุทธ การเลือก
เครือขายท่ีเหมาะสม  การจัดประเภทและใชงาน
เครือขายอยางเหมาะสม 

    (2)  การบูรณาการเขาดวยกัน  มี
รายละเอียดดังนี้  การจัดทําชองทางการสื่อสาร
ประสานกิจกรรมระหวางผูมสีวนรวมของเครือขาย  
การสรางความสัมพันธภายในเครือขาย  การจัดการ
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม 

    (3)  สรางความสมดุลใหกับเครือขาย  มี
รายละเอียดดังนี้  การกําหนดเปาหมาย  ประสาน

คุณคารวมกันและสรางความไววางใจ  การออกแบบ
คาตอบแทน  การกระจายความเสี่ยง  การวัดและ
ติดตามผลการดําเนินงาน  การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง 

    (4)  การพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการบริหารเครือขาย  
 1.3  ผลการศึกษาสภาพการจัดองคกร
เครือขายการจดัการศึกษานอกระบบในชุมชน  
พบวา รอยละ  37.75 เลือกใชประเภทเครือขายใน
การบริหาร วิธกีารสรางเครือขาย รอยละ 32.25  การ
สรางเครือขายความรวมมือในชุมชน และ การสราง
เครือขาย ประกอบดวย การรับรูมุมมองรวมกนั  การ
มีวิสัยทัศนรวมกัน การมีผลประโยชนรวมกัน   การ
มีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย การเสริมสรางซึ่งกัน
และกัน การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน การสราง
เครือขายความรวมมอืในชุมชน การมีสวนรวมใน
การประเมินผล รูปแบบการรวมตัวของเครือขาย  
การปฏิบัติอยูในระดับมาก การบริหารเครอืขาย 
ประกอบดวย การออกแบบเครือขายรวมกัน การ 
บูรณาการเครือขายรวมกัน การสรางความสมดุล
ใหกับเครือขาย  การพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการบริหารเครือขาย  หลักการของ
การทํางานแบบเครือขายความรวมมอื แนวทางการ
จัดการขององคกรเครือขาย  ข้ันตอนกระบวนการ
และความรวมมือขององคกรเครือขาย การสราง
วัฒนธรรมในการทํางานรวมกนัขององคกรเครือขาย  
การปฏิบัติอยูในระดับมาก 

1.4  ผลการประชุมกลุม ผูบริหารศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอและเครือขายท่ีรวมจัดการศึกษานอกระบบใน
ชุมชน พบวา 

    1.4.1 ดานการสรางเครอืขาย  
ประกอบดวย  การสรางเครือขายความรวมมือใน
ชุมชน  โดยมีรายละเอยีด  ดังนี้ (1)  นํานโยบายที่มี
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อยูแลวไปสูการปฏิบัติ  (2)  มีความรูและเขาใจ
บทบาทภารกิจขององคกรเครอืขาย  (3)  เขารวม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่องคกรเครือขายจัดเพื่อ
หาความรูใหม ๆ (4)  แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการทํางานรวมกัน (5)  นํา
ขอมูลจากชุมชนมาใชเปนฐานในการปฏิบัติงาน
รวมกัน (6)  นําผลงานขององคกรเครือขายมาปรับใช
ในการปฏิบัติงาน (7)  แลกเปลี่ยนและใชทรัพยากร
รวมกันอยางเกดิประโยชน และ (8)  มีสวนรวมใน
การประเมนิผลขององคกรเครอืขาย 

        การรวมตวัขององคกรเครือขาย โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับ (1)  การรวมตัวโดยมี
วัตถุประสงคตรงกันหรือใกลเคียงกัน (2)  การรวมตัว
ตามกลุมสนใจ  (3)  การรวมตวัตามกลุมหนวยงาน   
(4)  การรวมตวัตามนโยบายเฉพาะกิจ และ (5)  การ
รวมตัวโดยคําสั่งความมั่นคงของชาติ 

        การรวมมอืขององคกรเครือขาย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  (1) การแลกขอมูลในการปฏิบัติงาน 
(2) การไววางใจในการปฏิบัติงาน (3) การจัดบริบท
เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและสถานการณ  
(4) การใชทรัพยากรรวมกัน และ (5) จัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกนัระหวางองคกร 

    1.4.2 การบริหารจัดการเครอืขาย 
ประกอบดวย 

        หลักการของการทํางานแบบเครือขาย
ความรวมมือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (1)  ทุก
เครือขายมีเกียรติและศักดิ์ศรี (2)  ทุกเครือขายมีสิทธิ
โอกาสที่เทาเทียมกัน  (3) การทํางานเปนแบบ
แนวราบไมมีการสั่งการจากฝายใด (4)  เปน
กระบวนการเรยีนรูโดยผานการทํางานรวมกนั และ  
(5)  เปนองคกรเครือขายท่ีเอื้อตอการติดตอ
ประสานงาน  

        แนวทางการจัดการขององคกร
เครือขาย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  (1)  การแสวงหา

จุดมุงหมายรวมกัน (2)  การกําหนดความสามารถที่
ตองมีรวมกัน (3)  การกําหนดบทบาทของแตละฝาย  
(4)  การกําหนดกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานรวมกัน 
(5)  การกําหนดโครงการ กิจกรรมรวมกัน และ (6) 
การกําหนดความรับผิดชอบรวมกัน 

        กระบวนการรวมมอืขององคกร
เครือขาย โดยมรีายละเอียด ดังนี้  (1)  ประเมิน
สถานการณเพื่อวางวัตถุประสงครวมกัน  (2) สราง
แกนนําเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมเปนทีม  (3) กําหนด
กลยุทธในการทํางานรวมกัน (4)  สงเสริมความคิด
ใหม และปรับระบบเพื่อลดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  (5)  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูใหท่ัวท้ัง
องคกรเพื่อการยอมรับและไมขัดขวางในการปฏิบัติ  
(6)  ช่ืนชมผลงานและยกยองใหเปนตัวอยาง (7)  
สรางและขยายผูนําใหกวางขวางขึ้น และ  (8)  สราง
เสริมใหทีมงานไดรวมวางแผนการทํางานรวมกันจน
เปนวัฒนธรรม  

        การสรางวฒันธรรมการทาํงานรวมกัน
ขององคกรเครอืขาย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  (1)  
เริ่มงานตรงเวลา (2)  ไววางใจกัน (3) รูบทบาท
หนาท่ีของตน (4)  ทุมเทความรูความสามารถ  (5)  
ตั้งใจทํางานใหเกิดผลสําเร็จ และ  (6)  มีความ
รับผิดชอบ 
 1.5 สรุปรูปแบบการบริหารจดัการเครือขาย
การจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน ประกอบดวย 

    1.5.1 ปจจัยการสรางเครือขาย (build  
network) ประกอบดวย (1) การสรางเครือขายความ
รวมมอืในชุมชน (2) การรวมตัวขององคกรเครือขาย 
(3) การรวมมือขององคกรเครอืขาย  

    1.5.2 ปจจัยการบริหารเครือขาย 
(network management) ประกอบดวย (1) หลกัการ
ของการทํางานแบบเครือขายความรวมมอื (2) แนว
ทางการจัดการขององคกรเครอืขาย  (3) กระบวนการ
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และความรวมมือขององคกรเครือขาย (4) การสราง
วัฒนธรรมการทํางานรวมกันขององคกรเครอืขาย 

 
ขั้นตอนที่  2  ผลประมวลความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับรูปแบบการ

จัดการเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 
 ผลฉันทามติ (consensus) ของกลุม
ผูเชี่ยวชาญโดยใชกระบวนการเทคนิคเดลฟาย ท่ีเปน
เครือขายรวมปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จาํนวน  17  ทาน โดย
นําปจจัยในรางรูปแบบแบบการจัดการเครอืขายการ
จัดการศึกษานอกระบบในชุมชน ประกอบดวย 
 2.1 ปจจัยการสรางเครือขาย ประกอบดวย 
การสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน การรวมตัว
ขององคกรเครอืขาย การรวมมือขององคกรเครือขาย 
การรับรูมุมมองรวมกัน การมวีิสัยทัศนรวมกนั 
ผลประโยชนรวมและความสนใจรวม การมีสวน
รวมของสมาชกิเครือขาย การเสริมสรางซึ่งกนัและ
กัน และ การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน โดย
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกดาน  
และมีความคดิเห็นสอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2.2 ปจจัยการบริหารเครอืขาย ประกอบดวย 
หลักการของการทํางานแบบเครือขายความรวมมือ 
แนวทางการจัดการเครือขาย กระบวนการรวมมือ
ขององคกรเครอืขายการสรางวัฒนธรรมการทํางาน
รวมกันขององคกรเครือขาย การออกแบบเครือขาย 
การบูรณาการเขาดวยกันการสรางความสมดุลใหกับ
เครือขาย และการพัฒนาสมรรถนะและขีดความ 
สามารถในการบริหารเครือขายโดยผูเชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นในระดับมากที่สุดทุกดาน  และมีความ
คิดเห็นสอดคลองเปนอันหนึ่งอนัเดียวกัน 
 
ขั้นตอนที่  3  ทดสอบและประเมินรูปแบบการ

จัดการเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน  

 3.1   ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการ
จัดการศึกษานอกระบบในชุมชน ประกอบดวย 2 
ปจจัย คือ (1) ปจจัยการสรางเครือขาย ซึ่งสามารถ
นํามาปฏิบัติไดในระดับปานกลาง และ (2) ปจจัยการ
บริหารเครือขาย (network management) สามารถ
นํามาปฏิบัติไดในระดับปานกลาง 
 3.2   ผลการประเมินรูปแบบจัดการ
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชนกับ
ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ (1) ปจจัยการ
สรางเครือขาย ซึ่งมีความเปนไปไดและมีความ
เหมาะสมระดับสูงสุด และ(2) ปจจัยการบริหาร
เครือขาย ซึ่งมีความเปนไปไดและมีความเหมาะสม
ระดับสูงสุด 
 

การอภิปรายผล 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษา วิเคราะหและสังเคราะห

รูปแบบการจัดการเครือขายการจัดการศึกษานอก

ระบบในชุมชน    
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิเคราะห 
สังเคราะห  เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  การ
สัมภาษณเชิงลึก การสํารวจสภาพการจัดองคกร
เครือขายการจดัการศึกษานอกระบบในชุมชน และ
การประชุมกลุม สรุปไดวา รูปแบบการจัดการ
องคกรเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 
ประกอบดวย 
  1. ปจจัยการสรางเครือขาย ประกอบดวย   
การสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน การรวมตัว
ขององคกรเครอืขาย  และการรวมมอืขององคกร
เครือขาย  
 2. ปจจัยการบรหิารเครือขาย ประกอบดวย  
หลักการของการทํางานแบบเครือขายความรวมมือ 
แนวทางการจัดการขององคกรเครือขาย 
กระบวนการและความรวมมอืขององคกรเครือขาย 
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การสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันขององคกร
เครือขาย 
 รูปแบบการจัดการองคกรเครอืขายการจัด
การศึกษานอกระบบในชุมชน ท่ีพัฒนาขึ้นใน
งานวิจัยนี้  ประกอบดวย ปจจัยการสรางเครือขาย 
และปจจัยการบริหารเครือขาย ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิด Bardo and Hartman  (1982, p. 70)  ท่ีให
ความหมายของรูปแบบวา  รูปแบบเปนปจจัยท่ี
พัฒนาขึ้น  เพื่อบรรยายคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ ของ
ปรากฏการณอยางใดอยางหนึง่ เพื่อใหงายตอการทาํ
ความเขาใจ  หรือเปน  แบบอยางหรอืแนวทางในการ
กระทําหรือดําเนินการใด ๆ ท่ีแสดงหรืออธิบายถึง
โครงสรางทางความคิดโดยความสัมพันธของ
องคประกอบที่สําคัญของปรากฏการณท่ีศึกษาให
สามารถเขาใจไดงายข้ึน  สําหรับรายละเอียดและ
องคประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะขึ้นอยูกับ
ลักษณะปรากฏการณ  และวัตถุประสงคของผูสราง
และพัฒนารูปแบบ โดยมีลักษณะเปนรูปแบบเชิง
เหตุผล  (causal  model)  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของ Kaplan  (1964,  pp. 386-387)  ท่ีกลาววา 
รูปแบบเปนความคิดท่ีแสดงออกผานทางแผนผัง  
แผนภาพ  ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุ 
ขณะเดียวกันรูปแบบการจัดการองคกรเครอืขายการ
จัดการศึกษานอกระบบในชุมชนที่พัฒนาขึ้น 
สามารถตรวจสอบรูปแบบ  ดวยการตรวจสอบความ
มากนอยของความสัมพันธ  ความเกี่ยวของ  เหตุผล
ระหวางตัวแปร  ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ 
อุทุมพร  จามรมาน (2541, หนา 23) ท่ีกลาววา  
องคประกอบของปจจัยการสรางเครือขาย  
ประกอบดวย การสรางเครือขายความรวมมอืใน
ชุมชน การรวมตัวขององคกรเครือขาย และการ
รวมมอืขององคกรเครือขาย และนอกจากนี้  
องคประกอบจากผลการวิจยัดงักลาวยังสอดคลองกับ
หลักการจัดการศึกษา การจัดระบบ โครงสราง และ

กระบวนการจดัการศึกษาตามแนวของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีมุงใหมีเอกภาพ
ดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
การระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัด
การศึกษา และการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง สวนทองถิ่น 
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยมี
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551 เปนตัวกําหนด
ทิศทางในการปฏิบัติ ซึ่งใหความหมายของ  ภาคี
เครือขายวา หมายถึง  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคกร
เอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และองคกรอื่น  รวมท้ังสถานศึกษาอื่น
ท่ีมิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีสวนรวม  หรือมี
วัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย  ขณะเดียวกันผลการวิจัย  
ยังสอดรับกับการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย ท่ี
ใหความสําคัญวา สําเร็จหรอืลมเหลวของการบริหาร
จัดการเครือขาย การออกแบบเครือขายเปนปจจัย
สําคัญ ภายหลังจากการกําหนดแนวทางและ
โครงสรางการบริหารเครือขายแลว  โครงสราง
ดังกลาวก็จะตองใหการสนับสนุนการไหลเวยีนของ
ขอมูลและทรัพยากรระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายใน
เครือขายนั้น การออกแบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ
ก็เชนเดียวกับการมีแผนที่การเดินทางที่ดี  ซึ่งจะชวย
ใหภาครัฐดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
และนโยบายที่กําหนด นอกจากนี้การเชื่อมโยงของ
เครือขาย โดยการใช ปจจัยการบริหารเครือขายท่ี
ประกอบดวย หลักการของการทํางานแบบเครือขาย
ความรวมมือ แนวทางการจัดการขององคกร
เครือขาย  กระบวนการและความรวมมอืขององคกร
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เครือขาย การสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันของ
องคกรเครือขาย โดยการใหสมาชิกในเครือขายไดมี
การแลกเปลี่ยนความรู  รวมกนัดําเนินงาน  ชวยกัน
ตัดสินใจ  แบงปนขอมูลของผูใชบริการรวมกนั  อัน
จะนําสู การสรางความนาเชื่อถือของเครอืขาย ตาม
หลักการบริหารงานภาครัฐแบบเครือขาย ตามแนวที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด โดย
กลาววา การบรหิารภาครัฐตองอาศัยเครือขาย โดย
เปนการผสมผสานและเชื่อมโยงการทํางานของ
หลายองคกรเขาดวยกัน อาทิ หนวยงานตาง ๆ  
ตลอดจนระดับตาง ๆ  ในภาครัฐ องคกรเอกชนและ
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ซึ่งอาศัยผสมผสาน
แนวทางในการดําเนินงานเขาดวยกัน ซึ่งคุณลักษณะ
ของการดําเนินงานการบริหารภาครัฐโดยอาศัย
เครือขายนั้น คือ การดําเนินงานที่พึ่งพาการติดตอ
ประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกรภาครัฐ
และเอกชนเปนใหมากขึ้น  ในขณะเดียวกันก็มีการ
ดําเนินการรวมกันระหวางองคกรตาง ๆ  ในเครือขาย  
เพื่อใหเกิดความหลากหลาย  สะดวกและรวดเร็วใน
การใหบริการประชาชนและการตอบสนองตอ
สถานการณและความตองการตาง ๆ ดวยความ
รวดเร็ว  การบริหารภาครัฐโดยอาศัยเครือขายแสดง
ใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหาร
จัดการการศึกษาเพื่อตอบสนองนโยบายของรฐัและ
ใหบริการแกประชาชน  ถึงแมวาปจจุบันหลาย ๆ
หนวยงานไดประยุกตใชแนวทางการบริหารภาครัฐ
โดยอาศัยเครือขาย  แตยังไมมีการจัดทําข้ันตอนใน
การประยุกตใชแนวทางการบริหารภาครัฐโดยอาศัย
เครือขายอยางชดัเจน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรือ่งท่ียัง
ขาดความเขาใจ  คือ  การบริหารจัดการภาครัฐท่ี
บทบาทโดยตรงลดลงเรื่อย ๆ  แตกลับเพิ่มการพึ่งพา
เครือขายของพันธมิตรหรอืผูรบัจางดําเนินงานใน
การใหบริการประชาชนและตอบสนองนโยบายของ
รัฐ ขณะเดียวกันยังสอดคลองกับแนวคิดของ   

ปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2543)  ซึ่งกลาววา 
การสรางเครือขายจําเปนตองมีการสงเสริมอยางเปน
กระบวนการ  โดยเริ่มจากการศึกษาเรียนรูในระดับ
กลุม ชุมชน กอนที่จะกระตุนใหเกิดความสนใจ เห็น
ความจําเปนในการเชื่อมโยงเปนเครือขาย เมื่อมีการ
รวมตัวเปนเครอืขายแลวจําเปนตองมีการเสรมิสราง
ความเขมแข็งของเครือขาย โดยเฉพาะการเสริมดาน
การบริหารจัดการเครือขาย การเสริมพลงัในการ
ประสานงาน  การติดตอสื่อสารของ “แกนประสาน” 
หรือ “แมขาย”  หากเครือขายมีการพัฒนาจนเกิด
ความเขมแข็งก็จะเกิดพลังในการผลักดันตอรองให
เปาหมายในการรวมเปนเครือขายบรรลุตามที่
เครือขายกําหนดไว  และประกอบกับความเห็นของ  
Doyle (1998) ผูอํานวยการศนูยเพื่อการวจิัยสังคม
ชนบทของมหาวิทยาลัย  Charles Sturt ประเทศ
ออสเตรเลีย ท่ีใหความเห็นวา การพัฒนาที่เหมาะสม
สําหรับยุคโลกาภิวัตน คือ การพัฒนาที่มุงการพัฒนา
สังคมไปพรอม ๆ  กับเศรษฐกิจ กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพในสังคม เปดกวางใหกลุม
องคกรและประชาชนที่มีความสนใจหรือ
ผลประโยชนหลากหลายไดมสีวนรวมใน
กระบวนการ พัฒนา สรางระบบความสัมพันธใน
สังคม เปนแบบประชาธิปไตย และทําใหเกิดระบบที่
คนตองแสดงความรับผิดชอบในหนาท่ีตอชุมชน
อยางชัดเจน มีระบบตรวจสอบกันเองภายในชมุชน
เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางสังคมในชุมชน 
ไดแก สิ่งเอื้ออํานวยใหการรวมกลุมทางสังคมเปน
กลไกนําไปสูการทํางานรวมกนั สรางศักยภาพและ
ลงทุนเพื่อการสรางชุมชน มุงพัฒนาทุนทางสังคม 
สรางเครือขายระหวางการพัฒนาของชุมชนกับ
ระบบการวางแผนเพื่อการพัฒนา เปนการมองที่จุด
แข็งและทุนในชุมชนมากกวาความตองการ ปญหา 
และการขาดทรัพยากรของชุมชน และนอกจากนี้ยัง
สอดคลองกับ  Starkey (1997) ท่ีไดใหความหมาย
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ของ "เครือขาย" วา คือ กลุมของคนหรอืองคกรที่
สมัครใจแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางกัน หรือ
ทํากิจกรรมรวมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองคกร
สมาชิกยังคงมีความเปนอิสระในการดําเนินกิจกรรม
ของตน การสรางเครือขายเปนการทําใหบุคคลและ
องคกรที่กระจดักระจายไดติดตอและแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร และการรวมมือกันดวยความสมัครใจ 
อีกทั้งใหสมาชิกในเครือขายมีความสัมพันธกันฉันท
เพื่อนท่ีตางก็มีความเปนอิสระ มากกวาสรางการคบ
คาสมาคมแบบพึ่งพิงเชนเดียวกับแนวคิดของ Burke 
(1999, pp. 76-79)  ท่ีกลาววา การท่ีเครือขายดํารงอยู
ไดก็ดวยเหตุผลหลายประการ เชน เพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร เพื่อเปนศูนยรวมของการสนับสนุน 
เพื่อใหเกิดประโยชนจากการมปีระสบการณแตกตาง
กัน เพื่อเปนชองทางสําหรับแหลงทุน เครือขายเปน
เวทีในการเจรจาตอรองกับหนวยงานหรือองคกรอื่น 
ๆ หนวยงานสงเสรมิสนับสนุนการสรางเครือขาย
ดวยเปาหมาย 2 ประการ คือ การเสริมสรางศกัยภาพ
และสนับสนุนการเสริมสรางอํานาจแกประชาชน   
และเปนชองทางสําหรับการใหบริการแกประชาชน 
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับที่ Burke อธบิายวา  
เครือขายกับการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกัน การ
ติดตอสื่อสารทําไดอยางรวดเรว็กระบวนการดังกลาว
ผานการจัดตั้งกลุม/องคกรชุมชน หรือประชาชน
กลุมเปาหมายของเครือขาย รูปแบบนี้เปนลักษณะที่
สําคัญของวิธีการติดตอสื่อสารแบบมีสวนรวม บางที
ปจจัยหลักที่เกี่ยวของคือความสมดุลระหวาง
เครือขายหลวม ๆ ท่ีมีอยูของชุมชน กับโครงสราง
แบบทางการที่ทําใหขอมูลขาวสารไหลเวียนไดดี
ยิ่งข้ึน   
 
ขั้นตอนที่  2  ผลประมวลความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกับรูปแบบการ

จัดการเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 

 ผลฉันทามติ (consensus)  ของกลุม
ผูเช่ียวชาญไดใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดย
เพิ่มกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1  ปจจัยการสรางเครือขาย 
ไดแก การสรางเครือขายความรวมมอืในชุมชนการ
รวมตัวขององคกรเครือขาย การรวมมือขององคกร
เครือขาย  โดยมีประเด็นเพิ่มเติม การรับรูมุมมอง
รวมกัน การมวีสิัยทัศนรวมกัน  ผลประโยชนรวม
และความสนใจรวม การมีสวนรวมของสมาชิก
เครือขาย  การเสริมสรางซึ่งกนัและกัน และ การ
ปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  ในสวนนี้เปนการสราง
ความ สัมพันธภายในเครือขาย เพื่อเพิ่มชองทางการ
สื่อสารกับเครือขายและการประสานกิจกรรม
ระหวางผูมีสวนรวมของเครอืขาย  ในการบูรณาการ
เครือขาย การสรางความสัมพันธ ความยั่งยืนของ
เครือขายและการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการหลาย ๆ ดานของเครือขาย  จําเปนตอง
อาศัยการบมเพาะความ สัมพันธอยางแนบแนนและ
ลึกซึ้ง  การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและปจจัยท่ี
สนับสนุนใหเกิดความสัมพันธระยะยาวเปนงานที่
ตองวางแผนอยางมีกลยุทธ  นักการศึกษาจะตองคิด
หาวิธีการบริหารเครือขาย  การแลก เปลี่ยนความรู
ระหวางกัน  ประสานคุณคาและคาตอบแทนจูงใจให
มุงไปในทิศทางเดียวกัน  สรางความไววางใจ  และ
เอาชนะความแตกตางในเชิงวัฒนธรรมใหได 
นอกจากนี้ ยังตองมีการจัดโครงสรางการบริหารงาน
เพื่อใหบุคลากรทั้งหมดขององคการรับรูถึง
ผลประโยชนของเครือขาย โดยการกําหนด
โครงสรางการบริหารงานเครอืขายท่ีมีประสิทธิผล  
ยิ่งมีจุดปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐและสมาชิกใน
เครือขายมากเทาไรก็ยิ่งทําใหการสื่อสารเปนไปอยาง
ท่ัวถึงและเกิดความไววางใจมากขึ้น  ความสําเร็จ
ของเครือขายจงึข้ึนอยูกับการรับรูปญหาและแกไข
จุดติดขัดตาง ๆ ไดอยางรวดเรว็  โครงสรางการ
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บริหารเครือขายรวมกันที่แสดงถึงกลยุทธการบริหาร
จัดการ  และกิจกรรมขององคการชวยใหเห็นกลยุทธ
โดยรวมของเครือขาย  การหยบิยกประเด็นปญหา
ของความขัดแยงระหวางสมาชกิในเครือขายข้ึนมา
ตั้งแตตน การคาดเดาจุดท่ีเปนปญหาลวงหนา และ
การเตรียมหนทางในการรับมือและแกไขปญหาเพื่อ
หาขอยุติรวมกนั นอกจากนี้  โครงสรางการ
บริหารงานจะตองเอือ้ตอการกาํหนดและปรับเปลี่ยน
เกณฑมาตรฐานของผลการดําเนินงานอยาง
เหมาะสมตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ดวย
เหตุท่ีไมมีเกณฑมาตรฐานของผลการการดําเนินงาน
ท่ีสมบูรณแบบ  จึงจําเปนตองมีการปรับแกไขอยาง
ตอเนื่อง   
 โครงสรางการบริหารงานจําเปนตอง
ครอบคลุมถึงกระบวนการในการสรางนวัตกรรม
และจัดการการเปลี่ยนแปลงดวย  หัวใจของเครือขาย
อยูท่ีความเปนพลวัต  ไมหยุดนิ่ง เปนธรรมชาติ  
โครงสรางของความสัมพันธจึงตองสงเสริมใหเกิด
ความคิดท่ีสรางสรรค  หนวยงานภาครัฐจําเปนตอง
สรางแนวทางที่เหมาะสมในการเปดรับความคิด
สรางสรรคและขอเสนอแนะจากเครือขาย การ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกนั จึงจะเกิดสนับสนุน
การเรียนรูในองคการ เปนชองทางในการเขาสู
ฐานความรูท่ีหลากหลายได และยังเปนแหลง
ถายทอดและเผยแพรวิธีปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ  
การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบูรณาการเครือขาย เกิดระบบการ
จัดการความรูท่ัวท้ังองคการท่ีมีประสิทธิผล
กอใหเกิดประโยชนตอสมาชิก  รวมท้ังชวยพฒันา
องคความรูใหม ๆ  จุดประกายแนวทางการแกไข
ปญหาประจําวันที่เกิดข้ึนสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
จากความสําเร็จและความผิดพลาดของกันและกันได  
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการเหลานี้ทําให
ภาครัฐสามารถบูรณาการและประสานวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธของภาครัฐใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กับวัตถุประสงคของเครือขายงานไดดียิ่งข้ึน  

รางรูปแบบจัดการเครือขายการจัด
การศึกษานอกระบบในชุมชนนี้สอดคลองกับแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมในการบริหาร
จัดการเครือขาย โดยสอดคลองไปในแนวทาง
เดียวกันกับแนวทางการสรางเครื่องขายของ Starkey  
ท่ีไดเสนอแนวทางไว  ประกอบดวย การกําหนด
วัตถุประสงคของการจัดตั้งเครือขาย ทิศทาง 
กิจกรรมหลัก และคุณสมบัติของสมาชิกใหชัดเจน 
โดยใหสมาชิกสวนใหญมีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดดวย เพือ่ปองกันการครอบงําจากกลุมคนบาง
กลุม ท้ังนี้ควรมีการทบทวนเปนระยะ ๆ  เพื่อปรับให
เหมาะสมกับสภาพการณของสังคม และความ
ตองการของสมาชิก การจัดตัง้กลุมแกนของเครือขาย
ท่ีปวารณาตัวเขามาทําหนาท่ีประสานงาน จัดการ 
และสงกําลังบํารุงใหกับสมาชิก ซึ่งตองไมติดอยูกับ
กิจกรรมประจําวันขององคกรตัวเอง และกลุมแกน
ตองดําเนินกิจกรรมของเครอืขายใหบังเกิดประโยชน
สูงสุด ท้ังนี้ตองมีการหมุนเวยีนเปลี่ยนกลุมผูนํา
เครือขาย เพื่อพัฒนาภาวะผูนําของสมาชิก และ
ปองกันการผูกขาดอํานาจ การสรางความรูสึกมีสวน
เปนเจาของและความผูกพันที่เหนียวแนน มสีวน
อยางสําคัญตอความ สําเร็จของเครือขาย ควรเปด
โอกาสใหสมาชิกเขามีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ การเลือก  กิจกรรมและวิธีการทํางานของ
เครือขายในลักษณะประชาธิปไตยและเครือขายตอง
มีวิธีการจัดหาและจัดการทรัพยากรท้ังท่ีเปนเงินทุน
และคุณภาพของสมาชิก เพื่อความมีประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อนกิจการของเครือขาย วิธีการจัดการ
แบบมีสวนรวม เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร พรอมท้ังสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยง
ระหวางเครือขายกับเครือขาย  เพื่อเสริมใหเครือขาย
มีความเขมแข็งมากขึ้น ซึ่งมีไดท้ังทางแนวราบ 
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แนวตั้ง หรือในภูมิภาคตางระดับกัน การเชื่อม
เครือขายทําไดท้ังอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ ดวยการมีกิจกรรมรวมกัน หรือเปนตัวแทน
รวมกันในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของ 
และการรวมกนัประสานงานการประชุม ดังท่ี 
ประกายทิพย  วงศหอม (2543) ไดศึกษาปจจัยในการ
สรางเครือขาย  พบวา ปจจัยท่ีทําใหเครือขายองคกร
พัฒนาเอกชนประสบความสําเร็จในการทํางาน  
ไดแก  ความคาดหวังขององคกรเครือขาย  
ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายและการ
สรางสรรคกิจกรรมในเครือขาย  
  2.2  ปจจัยการบริหารเครือขาย 
(network  management) ไดแก ดานหลักการของการ
ทํางานแบบเครือขายความรวมมือ แนวทางการ
จัดการเครือขาย กระบวนการรวมมอืขององคกร
เครือขาย การสรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันของ
องคกรเครือขาย ประเด็นที่เพิ่ม คือ การออกแบบ
เครือขาย  การบูรณาการเขาดวยกัน การสรางความ
สมดุลใหกับเครือขาย และ การพฒันาสมรรถนะและ
ขีดความ สามารถในการบริหารเครือขาย สอดคลอง
กับกรอบการกํากับการบริหารเครือขายภาครัฐใน
การสรางผลสัมฤทธิ์ของงานจากเครือขายตองอาศัย
กรอบความคิดรวบยอด  (comprehensive  
framework)  ซึ่งประกอบดวยชุดกลยุทธท่ีใชแกไข
งานในจุดวิกฤติของการกํากับดูแล   ไดแก  การ
กําหนดเปาหมาย  การประสานคุณคาใหสอดคลอง
กัน  การสรางความไววางใจ  การออกแบบ
คาตอบแทนจูงใจ  การวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงาน การกระจายความเสี่ยง  และ การบริหาร
ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับ พระมหาสุทิตย  
อบอุน (2547, หนา 149, หนา 154 - 155) ท่ีได
วิเคราะหกระบวนการและวิธกีารจัดการเครอืขาย  
พบวา มีปจจัยหลายประการที่มีผลตอการพฒันา
ความเข็มแข็งของเครือขาย  ซึ่งมีท้ังปจจัยภายในและ

ปจจัยภายนอกของเครือขายท่ีมีความสําคัญตอการ
พัฒนาความเข็มแข็งของเครือขาย โดยปจจัยภายใน  
ไดแก  การมีสวนรวมของภาคประชาชน  จิตสํานึก
ตอสวนรวมของปจเจกบุคคล  การมีผูนําเครือขายท่ีมี
ความรูความ สามารถ  การมีระบบการบริหารจัดการ
ในเครือขายท่ีเปนระบบหรือมีกลไกที่เหมาะสมกับ
เครือขาย  การมีระบบสารสนเทศขอมูล  ระบบการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  การมีพันธกรณีท่ีสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน การจัดการและการ
พัฒนาความรูอยางตอเนื่อง การเสริมสรางภูมคิวามรู
และขบวนการทางปญญา และการมีกิจกรรมที่
ตอเนื่อง และ ปจจัยภายนอก ไดแก  การสงเสริมจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แหลงทุน สถาบันวิชาการ  
หนวยงานวิจัยและกองทุนสนับสนุนตาง ๆ การมีเวที
สาธารณะ ขบวนการประชาสังคม และสถานการณท่ี
กอใหเกิดการรวมพลังเครอืขาย  เชน  เหตุการณทาง
ธรรมชาติ  สภาพปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน ขณะที่ 
ประกายทิพย  วงศหอม (2543)  ศึกษาปจจัยในการ
สรางเครือขาย  ในประเด็นการดําเนินงาน  พบวา   
ปจจัยท่ีทําใหเครือขายองคกรพฒันาเอกชนประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน  ไดแก  ความคาดหวังของ
องคกรเครือขาย  ความสัมพันธของสมาชิกใน
เครือขายและการสรางสรรคกิกรรมในเครือขาย  โดย
มีองคประกอบที่ทําใหเครือขายยั่งยืน  คือ  การมี
พันธกิจรวมกัน  การประสานงานสนับสนุน  การเอื้อ
ประโยชนใหสมาชิก  การมีผูประสานงานเครือขายท่ี
ชัดเจนตอเนื่องและเขมแข็ง  ความเทาเทียมกันและ
ความเสมอภาคกันในการตัดสินใจ  และ
ความสัมพันธของสมาชิกในเครือขายท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ  และมีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 
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ขั้นตอนที่  3  ทดสอบและประเมินรูปแบบการ

จัดการเครือขายการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน  
 3.1   ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการ
จัดการศึกษานอกระบบในชุมชน 
  3.1.1 ปจจัยการสรางเครือขาย 
(build network) องคประกอบดาน การรับรูมุมมอง 
รวมกัน การมวีสิัยทัศนรวมกัน ผลประโยชนรวมกัน  
การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย  การเสริมสราง
ซึ่งกันและกัน  การสรางเครือขายความรวมมือใน
ชุมชน และการรวมมอืของชุมชน สามารถนํามา
ปฏิบัติไดในระดับมาก  สําหรับองคประกอบดาน  
การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  การมีสวนรวมใน
การประเมินผล  และ รูปแบบการรวมตวัของ
เครือขาย  สามารถนํามาปฏิบัติไดในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับงานของ  ประกายทิพย  วงศหอม 
(2543)  ท่ีศึกษาปจจัยในการสรางเครือขาย  
กระบวนการในการจัดตั้งเครอืขายและความเปนไป
ไดในการสรางเครือขาย พบวา การสรางเครือขาย
องคกรพัฒนาเอกชนในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน  มีความเปนไปไดท่ีมีองคกรพัฒนาเอกชน
ท่ีจัดการศึกษานอกโรงเรยีน  ท่ีรวมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกันเปนองคกรกลางที่จะทําหนาท่ี
ในการประสานองคกรพัฒนาเอกชนในการจัด
การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจุดประกายความคิดเรื่อง
เครือขาย  โดยเริ่มจากการประสานงานองคกร
สมาชิกที่มีอยูแลว  การจัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง  การมกีารสรางสรรค
กิจกรรมของเครือขาย  และการยอมรับความคิดเห็น
ของสมาชิกในเครือขาย  ท้ังนี้  การสรางเครือขาย
องคกรพัฒนาเอกชนในการจัดการศึกษานอก
โรงเรียน  ควรพิจารณาในเรื่องคนที่จะเขารวม
เครือขายตองเปนคนที่ยอมรับฟงความคิดเห็นของ
คนอื่น  มีแนวคิดทิศทางในการทํางานเครือขายท่ี
ชัดเจน  การคํานึงถึงทรัพยากรท่ีเอื้อประโยชน

รวมกัน  การมีระยะเวลาในการพบปะพูดคุยระหวาง
สมาชิกอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  และการมีวิธีการ
ทํางานหรือการสรางสรรคกิจกรรมอยูตลอดเวลา 

3.1.2 ปจจัยการบริหารเครือขาย  
องคประกอบดานการบูรณาการเครือขายรวมกัน 
หลักการของการทํางานแบบเครือขาย  แนวทางการ
จัดการขององคกรเครือขาย  การสรางวัฒนธรรมใน
การทํางานรวมกันขององคกร สามารถนํามาปฏิบัติ
ไดในระดับมาก  สําหรับองคประกอบดาน  การ
ออกแบบเครือขายรวมกัน  การสรางความสมดุล
ใหกับเครือขาย  การพัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการบริหารเครือขาย  ข้ันตอน
กระบวนการและความรวมมอืขององคกรเครือขาย 
สามารถนํามาปฏิบัติไดในระดับปานกลาง ซึ่ง  อุทัย  
ดุลยเกษม  (2550 )  ไดศึกษาความครอบคลุมและ
คุณภาพในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับหมูบาน
ของสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนและ
พันธมิตร(เครือขาย) สถานศึกษามีพันธมิตรท่ีมีสวน
รวมในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ไดประสบ
ความสําเร็จมากที่สุด  (Best  Practice)  493 หนวย  
โดยในจํานวนนี้พบวา  พันธมิตรสวนใหญมีสวน
รวมในการจัดกจิกรรมมากที่สดุ  สวนรวมสนบัสนุน
วิทยากร/ครูผูสอน สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุน
หลักสูตร  สื่อ วัสดุอุปกรณการเรียนรู  สนับสนุน
อาคารสถานที่  วางแผน (จัดเตรียมขอมูล/จัดทําแผน)  
สวนนิเทศ/ติดตามประเมินผล รวมจัดหา/จดัเตรียม
ผูเรียน/ผูรวมกจิกรรม  และรวมติดตอประสานงาน  
และเมื่อพิจารณาภาพรวม  การมีสวนรวมดานการ
สนับสนุนปจจัยดําเนินงาน พบวา พันธมิตรท่ีมีสวน
รวมในการจัดกจิกรรมการศึกษานอกโรงเรียนได
ประสบความสําเร็จมากที่สุด  มีสวนรวมดานการ
สนับสนุนปจจัยดําเนินงานเปนจํานวนมากที่สุด จาก
ผลการวจิัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับเครือขายในการจดั
การศึกษานอกโรงเรียนที่นําเสนอเปนขอเท็จจริง
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สวนหนึ่งท่ีช้ีใหเห็นวา  การจดัการศึกษานอก
โรงเรียนมีเครอืขายท่ีหลากหลายทั้งระดับบุคคล 
กลุมบุคคล องคกรหรือหนวยงานทึ้งภาครัฐและ
เอกชน และระดับชุมชน โดยมีสวนรวมในดาน 
ตาง ๆ มากนอยแตกตางกันไป และมีปจจัยหลาย
ประการที่สงผลตอการมีสวนรวม การทํางานใน
ลักษณะของเครือขายท่ีประสบความสําเร็จและความ
ยั่งยืนของเครอืขาย   องคความรูแนวคิด  ทฤษฎีและ
ผลการวจิัยจากการศึกษาคนควาของคณะผูวิจัย  ชวย
ใหมองเห็นแนวทางการสรางและพัฒนารูปแบบให
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนและกอใหเกิดการเชื่อมโยงองค
ความรูการขยายขอบเขตการอธิบายของแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมและเปนเครือขายใน
การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของภาคสวนตาง ๆ  
ระหวางแนวคดิ  ทฤษฎีผลการวิจยัท่ีผานมาและขอ
คนพบของการศึกษาในประเด็นการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนพรอม
กันนี้  สมคิด พรมจุย และคณะ (2550, หนา 175 -
184)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายในการยกระดับการศึกษาของประชากรวัย
แรงงานตามแผนยุทธศาสตรของกรมศึกษานอก
โรงเรียน โดยมวีัตถุประสงค  เพื่อศึกษาประเภทของ
เครือขาย  ระดับการมีสวนรวมและบทบาทการมี
สวนรวมของเครือขายในการยกระดับการศึกษาของ
ประชากรวัยแรงงาน  ศึกษาประสิทธิผลการมีสวน
รวมของภาคีเครือขาย  และเพื่อศึกษาปญหาและ
ความตองการในการมีสวนรวมของภาคีเครือขายใน
การยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงานตาม
ตามแผนยุทธศาสตรของกรมศึกษานอกโรงเรียน
ประเภทของภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมในการ
ยกระดับการศึกษาเปน ภาคีเครือขายเปนประเภท
ภาครัฐมากที่สุด ระดับการมีสวนรวมของภาคี
เครือขาย ไดดําเนินการจัดกิจกรรม  จัดสรร
ทรัพยากร จัดกระบวนการเรียนรู   

 3.2   ผลการประเมินรูปแบบจัดการ
เครือขายในการจัดการศึกษานอกระบบในชุมชน กับ
ผูปฏิบัติงาน ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ  
  3.2.1  ปจจัยการสรางเครอืขาย 
องคประกอบดาน  การสรางเครือขายความรวมมือ
ในชุมชน  การรวมตัวขององคกรเครือขาย  การ
รวมมอืขององคกรเครือขาย   การรับรูมุมมองรวมกัน 
การมีวิสัยทัศนรวมกัน     ผลประโยชนรวมและ
ความสนใจรวม  การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขาย 
การเสริมสรางซึ่งกันและกัน และ การปฏิสัมพันธเชิง
แลกเปลี่ยนมีความเปนไปไดและมีความเหมาะสม
สูงสุด สอดรับกับ แนวคิดของ  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ
ศักดิ์ (2543)  ท่ีกลาววา  องคประกอบของเครือขาย  
ควรประกอบดวย  (1) การรับรูมุมมองรวมกนั 
(common  perception)  มคีวามเขาใจในปญหาและมี
จิตสํานึกในการแกปญหารวมกัน (2) การมีวสิัยทัศน
รวมกัน (common  vision)  มองเห็นภาพจุดมุงหมาย
ในอนาคตรวมกันเปนทิศทางเดียวกัน (3) การเกิด
ผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (mutual  
interests  benefits)  แตละคนมีความตองการ แต
ความตองการจะไมบรรลุผลสาํเร็จหากสมาชิกตาง
คนตางอยู จึงตองรวมเปนเครือขายและตั้งอยูบน
ผลประโยชนท่ีมีรวมกัน (4) การพึ่งพิงองิรวมกัน 
(interdependence)  ในดานทรัพยากร ความรู เงินทุน  
กําลังคน และ (5) ดานสรางวฒันธรรมการทาํงาน
รวมกันขององคกรเครือขาย  
  3.2.2 ปจจัยการบริหารเครือขาย 
องคประกอบ ดานหลักการของการทํางานแบบ
เครือขายความรวมมอื แนวทางการจัดการเครอืขาย 
กระบวนการรวมมือขององคกรเครือขายการสราง
วัฒนธรรมการทํางานรวมกันขององคกรเครอืขาย 
การออกแบบเครือขาย   การบูรณาการเขาดวยกันการ
สรางความสมดุลใหกับเครือขาย และ การพัฒนา
สมรรถนะและขีดความสามารถในการบริหาร
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เครือขายมีความเปนไปไดและมีความเหมาะสม
สูงสุด ซึ่ง อุทุมพร จามรมาน (2541, หนา  23)  ได
กลาววา เปนการตรวจสอบรูปแบบ  เปนการ
ตรวจสอบความมากนอยของความสัมพันธ  ความ
เกี่ยวของ  เหตผุลระหวางตวัแปร และความเชื่อมโยง
ของตัวแปร  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจยัดานปจจัยการสรางเครือขาย 
(Build  Network)  ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ควรพิจารณาสราง การ
รับรูมุมมองรวมกัน  การมีวิสัยทัศนรวมกัน  
ผลประโยชนรวมกัน  การมีสวนรวมของสมาชิก
เครือขาย  การเสริมสรางซึ่งกนัและกัน  การสราง
เครือขายความรวมมอืในชุมชน และการรวมมือของ
ชุมชน  
 2. ผลการวิจยัดานปจจัยการสรางเครือขาย 
(Build  Network)  ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ควรสราง และพิจารณา
ประยุกตใชใหมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
โดยเนนในการปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน  การมี
สวนรวมในการประเมินผล  และ รูปแบบการรวมตัว
ของเครือขาย   

 3. ผลการวิจยัดานปจจัยการบริหารเครือขาย 
(Network  Management)  ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สามารถนําไปปรับ
ใชใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของ
ชุมชน 
 4.  ควรมีการติดตามและประเมินผลเปน
ประจําสม่ําเสมอและถี่ถวน โดยดูความสอดคลอง
ของแผนการทํางานกับวัตถุประสงค ความกาวหนา
และความสําเร็จของเครือขายในแตละระยะ ท้ังนี้ควร
ใหสมาชิกเครือขายเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
กําหนดวิธีและเครื่องช้ีวัดประสิทธิภาพของกิจกรรม
เครือขาย และรวมเรียนรูตลอดกระบวนการติดตาม
และประเมินผล 
 5. ปจจัยการบรหิารเครือขาย (Network  
Management)  ควรพิจาณาวัตถุประสงคของ
เครือขายใหครอบคลุม  การเชื่อมโยงภายในเครือขาย
เหมาะสม  เอื้อใหเกิดความเคลื่อนไหวของกจิกรรม
และความแข็งขันของสมาชิก รวมท้ังสรางโครงการ
หรือกิจกรรมใหมีลักษณะกระจายอํานาจไปใหกับ
มวลสมาชิกที่ไดรับประโยชน การดําเนินงานของ
เครือขายจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในที่สุด 
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Review by Robert Derrick Butterfield 
 
 
 
               
Over sixty years have elapsed since the defeat of 
Nazi Germany, yet the crimes and atrocities 
committed  by Hitler’s regime  still beggar belief. 
Unprovoked military aggression leading to the 
invasion and occupation of a dozen European 
countries, precipitating the Second World War, 
must come at the top of the list. According to 
conservative estimates, over fifty-seven million 
people perished in that war, including twenty-five 
million in Russia. The continent of Europe was laid 
waste, and took years to recover from the 
devastation. Bitter and hateful feelings still linger 
on. 
            Secondly, there were the concentration 
camps in which millions perished as a result of 
extermination or merely brutal treatment. It is well 
known that six million Jews were   murdered in the 
Holocaust, but there were also large numbers of 
gypsies, political opponents and even the mentally 
ill, who were mercilessly liquidated by gassing and 
other means. A system of mass murder was set up 
and run on industrial lines, and an attempt was 
made to wipe out a whole race. 
       In addition, there were the atrocities 
carried out by the Gestapo and SS, in their reign of 
terror in the occupied countries. The use of torture 
was common against all those who resisted Nazi 
domination, and sometimes whole communities 
were massacred as a reprisal, whenever German 

soldiers were killed. In short, anyone who showed 
the least opposition to the Nazis was dealt with, in 
an extremely brutal manner. 
      This book investigates what was done-and 
what was not done-to apprehend and punish those 
responsible for these crimes. What exactly did the 
Western Allies, Britain and America, do to bring to 
justice the perpetrators of these atrocities? It is well 
known that many Nazi war criminals managed to 
evade justice. How were they able to do so? As it is 
not really feasible to investigate all the war 
criminals-there are thousands of cases- the author 
has selected four well known fugitive Nazis, and 
limited himself to tracing the fates of them, namely; 
Adolf Eichmann, one of the chief architects of the 
Holocaust, responsible for sending thousands of 
Hungarian Jews to their deaths. 

Josef Mengele, the Chief Doctor at the 
Auschwitz camp, responsible for conducting many 
operations and experiments of a highly painful and 
sadistic nature upon inmates. Franz Stangl, former 
Commandant of the Sobibor and Treblinka camps 
in Poland, where thousands perished.  

Klaus Barbie, The Gestapo chief of Lyon 
in France during the war, who personally tortured 
many resistance members, and rounded up Jews. 
       In October 1943, the Moscow Declaration was 
signed by the Foreign Ministers of Britain, the US. 
and the USSR. In it, they declared their loathing of 
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Nazi war criminals and promised to “pursue them to 
the uttermost ends of the earth and deliver them to 
the accusers, in order that justice may be done.” 
(Walters, 2009, p. 43) Viscount Simon, the British 
Lord Chancellor, urged that a United Nations War 
Crimes Commission *(UNWCC) be formed to deal 
with these men. (Walters, 2009, p. 44) However, the 
Russians, suspicious of the British treatment of 
Rudolf Hess, never joined it. President Roosevelt 
was unhappy and only wanted ‘the ringleaders’ 
punished. (Walters, 2009, p. 45) And Sir Anthony 
Eden only signed  the declaration reluctantly. These 
disagreements and divisions would hamper the 
developments of bodies like UNWCC   and 
ultimately render them largely ineffective. In March 
1945, the Americans set up CROWCASS (The 
Central Registry of War Criminals and Security 
Suspects), a database for war crimes. Unfortunately 
it was underfunded, understaffed and  disorganized. 
Mengele, Stangl and Eichmann were arrested and 
detained by the US army in 1945, but were later 
released. Due to the malfunctioning of 
CROWCASS, the Americans did not realize the 
importance of their prisoners, and simply let them 
go. 
     The full bestiality of the Nazi regime was 
only apparent as the allied armies entered Germany 
and overran the camps. In April, 1945, the British 
entered Belsen. Hardened soldiers were shocked by 
what they saw, and even today, contemporary 
descriptions can still chill the blood.” The 
inhabitants had lost all self-respect   …….  and 
were degraded morally to the level of beasts. Their 
clothes were rags, teeming with lice and both inside 

and outside the huts was an almost continuous 
carpet of dead bodies, human excreta, rags and 
filth.” (Walters, 2009, p. 54) Public opinion was 
shocked, and there were increasing demands that 
the perpetrators be punished. 
     As a result of this pressure, some Nazis 
were punished immediately after the war. After 
trials, the Belsen commandant, Josef Kraemer  and 
many of the camp’s  personnel were hanged. In 
Dachau, American soldiers  shot any SS men they 
could find, after having witnessed the barbarities of 
that camp. And, of course, there was the Nuremberg 
Tribunal in 1946, in which many of the remaining 
Nazi leaders  were tried and sentenced. Hitler had, 
of course, evaded justice by committing suicide, as 
had Goebbels, Goering and Himmler, but ten 
leading Nazis were put to death and many others 
were imprisoned. However, many others escaped. 

How were so many others able to escape 
justice? The answer lies mainly in the political 
climate that existed after the war. The overriding 
priority of the Western allies at the time was to 
contain the spread of communism. All Eastern 
Europe was communist, and President Truman 
feared that Western Europe could go the same way. 
So he decided to build up West Germany as a strong 
economic power, that would be able to act as a 
bastion against communist expansion. For this, he 
needed the help of former Nazis. Men like Karl 
Hermann Abs, for example. Abs had been a key 
figure in banking in the Third Reich and had made 
sure that  adequate financing was available  to fund  
Nazi  aggression. However, such a man, and many 
like him were essential to the revival of the West 
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German economy. Abs had the essential financial 
expertise to direct investment into profitable 
industries and get the country back on its feet again. 
So, a blind eye was turned to Abs’s contribution to 
the Nazis, and he was given an important post in the 
financial reconstruction of Germany. And there 
were thousands of many former Nazis who were 
treated in the same way. 
      Eichmann, Barbie, Stangl and Mengele all 
managed to escape to South America to evade 
justice. How did they manage that?  The answer is 
twofold. Firstly, they took advantage of post-war 
conditions in Europe to hide for a while. Secondly, 
they received a great deal of help from Nazi 
sympathizers to cross the Atlantic. They could not 
have survived alone. They needed refuge, money, 
visas, passports, tickets and other kinds of help to 
be able to make that journey. Who provided them? 
Once we know the answer to that question, we will 
know why they were able to evade justice for so 
long. 
      Post-war Europe was in chaos. Political 
control had broken down in many areas, and martial 
law was being enforced by the victorious allies. 
There were hordes of refugees everywhere, all 
trying to get back home. It was not difficult for a 
hunted Nazi to get rid of his uniform, assume a new 
identity and merge into the crowds of refugees. As 
we have already seen, Allied efforts to track down 
Nazis were inept and half-hearted. In order to lie 
low, Mengele and Eichmann became farmworkers 
in quiet, remote areas of southern Germany for 
several years. No doubt, their employers may have 
harboured suspicions about them, but they said 

nothing. Families and friends also helped them to 
hide, and did not betray them. Only several years 
later, when more evidence of the Nazi crimes came 
to light, did the four fugitives feel the need to leave 
Europe and hide further a field. 
       All four men then decided to escape to 
South America, via the so-called ‘rat line’. This was 
a well-established escape route for fugitive fascists, 
from Germany, through Austria  and northern Italy  
to the port of Genoa and then by ship to Argentina. 
Refuges along the way were provided by various 
Catholic priests and other sympathizers. One was 
Bishop Alois Hudal, based in Rome, who said he 
felt“duty–bound to after 1945 to devote my whole 
charitable work mainly to former National 
Socialists and Fascists, especially to so-called ‘war 
criminals’.”  

Hudal and other priests procured identity 
documents issued by the Vatican Refugee 
Organisation, which could then be exchanged for 
the all-important Red Cross passports and visas. 
Money was provided to buy boat tickets. Argentina 
at the time was being ruled by General Juan Peron, 
an unashamed admirer of Mussolini, and he 
welcomed the fugitive Nazis with open arms. He 
wanted German technicians and scientists to come 
to his country to help in its development. Argentina 
already had a substantial German community which 
generally welcomed the fugitives. As for the 
Vatican, its role in the Second World War is 
nebulous. However, there is no doubt that there 
were considerable numbers of Nazi sympathizers in 
its ranks, who held positions of great power, and 
were able to  use it to facilitate the escape of 
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fugitive Nazis. A second ‘rat line’ran through 
Spain, run quite openly from an agency in Madrid, 
enjoying political protection from the Franco 
regime. (Walters, 2009, pp. 133-134) 
      Not only Nazis used the rat line. Klaus 
Barbie was arrested by the Americans and turned 
over to their intelligence services, the CIC in 
Munich. He had a comprehensive knowledge of the 
Red Army’s   order of battle and many other 
military secrets and the Americans wanted to pick 
his brains. He worked for them for two years, even 
though it is clear they knew exactly who he was. 
After he had outlived his usefulness, the Americans 
used the rat line to get him to Argentina. They also 
used it to get Nazi scientists  and military strategists 
into the U.S. The German rocket scientist, Wernher 
von Braun was spirited into the U.S. in this way, 
later playing a key role in the U.S. space 
programme, which eventually landed a man on the 
moon.  
          When justice did finally catch up with the 
Nazis, it was often at the hands of Mossad, the 
Israeli intelligence agency. They traced Eichmann 
to his home in Buenos Aires, where he was 
employed at a Mercedes plant. He was abducted in 
broad daylight, flown to Tel Aviv and there had to 
finally face a trial for his crimes in 1960.he was 
found guilty and executed. Mossad also 
assassinated Herbert Cukurs,’the hangman of Riga’, 
a Lithuanian who had collaborated with the 
Germans in the murder of Jews. His death is a 
reminder that many  non-Germans  from eastern  
Europe hated the Jews too, and  helped the Germans  
kill them. Barbie endured a similar fate. He went to 

Bolivia, where he worked for the dictator Garcia 
Meza, reorganizing the secret police. However, 
Meza fell and when France demanded the 
extradition of Barbie, the new Bolivian government 
complied. There had been a campaign in France, 
run by Serge Klarsfeld, a prominent Jewish lawyer, 
to extradite Barbie and it had finally borne fruit. He 
returned to Lyon to face trial and died in prison of 
leukaemia. 
      Franz Stangl’s fate was similar to Barbie’s. 
He was tracked down to Brazil by the Wiesenthal 
organization, and then extradited by the Brazilian 
authorities to face trial in West Germany. He 
received a life sentence and died in prison in 1971. 

The only one to die of natural causes was 
Josef Mengele. He is supposed to have died of a 
stroke in Brazil in February, 1979. He returned to 
his family in Germany several times, on a West 
German passport, which suggests  that  there were  
Nazi sympathizers in  the government there. He 
missed Germany a lot, and wanted to be buried 
there ,so perhaps his final punishment was to be 
separated from his native country, and not to have 
his wishes  fulfilled. (Walters, 2009, p. 372) 
       This whole historical episode tells us a 
great deal about international politics, that it is 
based on political expediency and not on moral or 
ethical considerations. The Nazis were regarded as 
useful pawns in the new post-war power game and 
their criminal pasts were studiously ignored. The 
allied governments wished to establish West 
Germany as a bastion against further communist 
expansion in Europe, and used former Nazis to do 
so ,turning a blind eye to their crimes. The 
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Americans’ use of Barbie is the most blatant 
example of this type of political cynicism. 
     When Hitler and Mussolini  came to power 
,they had done so with the support of powerful 
vested interests in  German and Italian society, 
notably the Roman Catholic Church. When Nazi 
fugitives were fleeing from justice, these 
institutions came forward again and helped them. 
The four leading Nazis whose fates are traced in 
this book, would never have got to South America 
without this help. It is also clear that there were 
those in West Germany and Austria, who obstructed 
justice too. Mengele visited his family in West 
Germany, on a West German passport bearing his 
actual name. Austria did not issue an arrest warrant 

for Stangl until 1961, despite the fact that his crimes 
were public knowledge. 
       That three out of the four  did  eventually  
come to trial, was mainly due to the extraordinary  
determination of certain people, who were 
determined that justice must be served. People like 
Simon Wiesenthal, the veteran Nazi hunter who 
found Stangl; Serge and Beate Klarsfeld, the  
French lawyers who campaigned for Barbie’s  
extradition; the people in Mossad who  apprehended 
Eichmann.They plugged away and made sure that 
the Nazi crimes were never forgotten ,but were kept 
fresh in the public mind. They were also aided by 
political developments in South  America, which 
stripped Barbie and Stangl of their political 
protection and made extradition possible.  
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	 	 อาจารย์	มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

	 8.		ศ.	ดร.	อนุสรณ์	ลิ่มมณี

	 	 อาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์	ภาควิชาการปกครอง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 9.		ดร.	สมบัติ	ฑีฆทรัพย์

	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทร์นเอเชีย

	 10.	พ.อ.ผศ.ดร.	สรรพชัย	หุวะนันท์

	 	 อาจารย์ประจำาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	(เขาชะโงก)

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ

วารสาร	EAU	HERITAGE	ฉบับท่ี	2	ประจำาปี	พ.ศ.	2552



ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

ในนาม_____________________________________________________________________(ระบุชื่อองค์กร)

เลขที่___________หมู่ที่________ตรอก/ซอย__________________________ถนน_____________________

แขวง/ตำาบล________________________เขต/อำาเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________โทรสาร_______________อีเมล์_______________

การออกใบเสร็จรับเงิน	 p	ต้องการ	 p	ไม่ต้องการ

ออกใบเสร็จในนาม________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

สำ�หรับสม�ชิก

	 p	สมาชิกใหม่	 p	ต่ออายุสมาชิก

	 				ตั้งแต่ปีที่______ฉบับที่______เดือน________________________พ.ศ.________ระยะเวลา_____ปี

อัตราค่าสมาชิก	:	1	ปี	2	ฉบับ	เป็นเงิน	240	บาท

ก�รชำ�ระค่�สม�ชิก

	 p	ธนาณัติ	 p	ตั๋วแลกเงิน	 p	เงินสด

	 				จำานวนเงิน_____________บาท	(_________________________________________)

ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินจ่าย	ปณ.ธัญบุรี 12110 ในน�ม มห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส่งที่ คณบดี คณะเทคโนโลยีส�รสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200	ถนนรังสิต-นครนายก	(คลอง	5)	ตำาบลรังสิต	อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา	“สมาชิกวารสาร	EAU”)

ประสานการสมัครสมาชิก	:	อรพินท์	ลูกอินท์

	 	 	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	โทร	:	0-2577-1028	#	302

ใบสมัคร

สม�ชิกว�รส�รวิช�ก�รมห�วิทย�ลัยอีสเทิร์นเอเชีย








