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นโยบายการจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เป็นวารสารราย	4	เดอืน	มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร ์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ	 

ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา

ค้นคว้าและเปิดโอกาสให้นักศึกษา	 นักวิจัย	 คณาจารย์	 ตลอดจน 

นักวิชาการทั่วไป	 ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส 

เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 

ในวิทยาการด้านต่าง	ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

บทความวิจัยทั้งภาษาไทย	 ภาษาอังกฤษ	 หรือภาษาต่างประเทศอื่น	 

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู ้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอื่นๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
	 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์	ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวไม่เกิน	15	หน้า

2.	รปูแบบตัวอกัษรให้ใช้	Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 

	 	และขนาดของตัวอักษร	หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด	20	หัวข้อ 

	 	 ต่าง	ๆ 	ใช้ตวัอกัษรขนาด	16	และส่วนเนือ้หาทัว่ไปใช้ตวัอกัษรขนาด	15 

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา) 

4.	เขียนชื่อ	ต�าแหน่ง	สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน	 

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ	 

	 	 โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกิน	15	 บรรทัด	พร้อมท้ัง 

	 	 ก�าหนดค�าส�าคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	ค�า

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา 

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง	 

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู	่(ชือ่	นามสกลุ,	ปีพิมพ์,	เลขหน้า)	ตวัอย่างเช่น 

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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วัตถุประสงค์

ก�าหนดการเผยแพร่

การเผยแพร่

เจ้าของ

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และ

   มนุษยศาสตร์

2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาทั้งภายในและ

   ภายนอกมหาวิทยาลัย

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

3 ฉบับต่อปี (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และ กันยายน-ธันวาคม)

โดยจัดส่งให้ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ตอบรับเป็นสมาชิก

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

บทความใน “วารสาร EAU HERITAGE” เป็นความเห็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ กองบรรณาธิการไม่มีส่วนในความคิดเห็นในข้อความเหล่านั้น
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำบทควำม



วารสาร EAU Heritage ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์นีเ้ป็นฉบบัแรกของปีพ.ศ. 2559 ข้าพเจ้าขอกล่าวสวสัดี 

ผูเ้ขียนและผู้อ่านทกุท่าน และขออนญุาตอวยพรย้อนหลัง ให้ทุกท่านมคีวามสุขสวสัดเีนือ่งในโอกาสต้อนรบัศกัราชใหม่ 

ทั้งที่เป็นปีใหม่แบบสากลและปีใหม่ตามประเพณีไทย โดยในการด�าเนินงานวารสารฉบับนี้ย่างเข้าสู่ปีที่หกแล้ว  

ซึ่งก�าลังพัฒนาด้านคุณภาพและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อก้าวขึ้นสู่กลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1  

ภายใต้การด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารและกองบรรณาธิการท่ีมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลัก และได้รับ

ความร่วมมือจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความให้มีคุณภาพอย่างเข้มข้น อนึ่งทางกองบรรณาธิการ

ได้ริเริ่มการถอดรายการเอกสารอ้างอิงอักษรไทยเทียบเคียงเป็นอักษรโรมัน (Romanization) ในส่วนของเอกสาร 

อ้างอิงท้ายบทความด้วย

บทความที่เผยแพร่ในวารสารปีที่ 6 ฉบับที่ 1 นี้ ได้รับการคัดเลือกจากบทความจ�านวนมากที่ส่งมาตีพิมพ์

กับวารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของเรา มีเนื้อหาของบทความวิชาการเกี่ยวกับธุรกิจ 

SMEs ของไทย และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ภายใต้สื่อสังคมออนไลน์โดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

ส่วนอกีหนึง่บทความเป็นการเผยแพร่ความรูด้้านการศกึษาวชิาบรรณารกัษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของประเทศ

ในกลุม่อาเซยีนคอื ประเทศอินโดนเีซยีเพือ่สร้างก�าลงัคนในการบรหิารจดัการเพือ่พฒันาเรือ่งการอ่าน การค้นคว้าวจิยั 

ให้ประชาชนในประเทศโดย Associate Professor Dr. Zulficar Zen ซึง่เป็นอาจารย์ประจ�าของมหาวทิยาลยัอนิโดนเีซยี  

บทความวิจัยมีจ�านวน 29 เรื่อง เกี่ยวข้องกับการศึกษา การบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยมี 

บทความจากผู้เขียนภายนอกมากถึงจ�านวน 14 เรื่อง ส่วนบทวิจารณ์หนังสืออาจารย์ประภัสสร ทองยินดีและ

อาจารย์กรีฑา ไขแสง ได้แสดงทัศนะที่น่าสนใจของหนังสือเรื่อง “ความคิดหลังตะวันตก” และบทความจากรายการ

หนังสือสื่อความรู้ ช่วงหนังสือชวนคุย ออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 97.75 Mhz. “คลื่นสีขาวของชาวพุทธ” ครั้งที่  

18 เรื่องที่ 26 “บุญใหญ่พลิกชีวิต” เรียบเรียงโดย อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาพิจารณาและให้ค�าแนะน�า 

ในการประเมนิบทความเพือ่ปรบัปรงุบทความให้มคีณุภาพทางวชิาการยิง่ขึน้ ขอขอบคณุอาจารย์ Bob D. Butterfield,  

อาจารย์ Neil Groves, และ Associate Professor Dr. Sushama Kasbekar ท่ีได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องทางด้าน 

ภาษา คณะผู้จัดท�าวารสารมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะท�าให้วารสารมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีคุณภาพดียิ่ง ๆ  ขึ้นไป  

ท้ายนี้กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอขอบพระคุณท่านผู้เขียน  

ท่านผู้อ่าน และท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาหวังเป็นอย่างยิ่ง 

ว่าบทความที่เราได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน

            บรรณาธิการ

บทบรรณำธิกำร
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ธุรกจิ SMEs ของไทยกบัความเส่ียงด้านต้นทุนในยคุการค้าเสรีอาเซียน 

Thai SMEs and Risk of Cost in the ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

 

                                                                                                                         ศิรประภา  ศรีวิโรจน ์และลกัขณา  ลุสวสัด์ิ 

บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องบทความน้ีเพ่ือนาํเสนอและสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย

เก่ียวกบัความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยวา่อาจไดรั้บผลกระทบเม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน โดยนาํเสนอความหมายของความเส่ียง ความหมายของตน้ทุน ความสาํคญัของความเส่ียงดา้นตน้ทุน 

และแนวคิดในการบริหารความเส่ียงขององคก์รท่ีสมัพนัธ์กบัความอยูร่อดขององคก์ร ดงันั้นผูป้ระกอบการของธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของความเส่ียงดา้นตน้ทุนพร้อมทั้งดาํเนินการพฒันา

องคก์รอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยืนในยคุการคา้เสรีอาเซียน 

 

คําสําคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, ความเส่ียง, ตน้ทุน, การบริหารความเส่ียง 

 

Abstract 

   The objective of this article is to present and create understanding to Thai SMEs about the effect of risk of 

cost to Thai SEMs after opening of AEC. The content explains the meaning of risk, the meaning of cost, importance 

of risk of cost, and concept of Enterprise Risk Management related with organizational survival.  Hence, the SMEs 

entrepreneurs should have realized the importance of risk of cost together with continuous improvement in order to 

gain sustainable competitive advantage in ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

 

Keywords:  small and medium enterprises--SMEs, risk, cost, risk management  

 

ความนํา  

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์นาํเสนอประเดน็

ความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

ของไทยอาจจะไดรั้บผลกระทบเม่ือเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป เน่ืองดว้ย

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นหน่ึงองคป์ระกอบท่ี

จะไดรั้บการพฒันาทางเศรษฐกิจใหเ้ท่าเทียมกนัในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน อนัเป็นเป้าหมายหน่ึงในส่ี

เป้าหมายหลกัของการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจร่วมกนั

บนขอ้ตกลง AEC Blueprint หรือกฎบตัรอาเซียน 

ประกอบกบักลุ่มธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มของไทยถือไดว้า่เป็นแรงผลกัท่ีสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศดว้ยจาํนวนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีมีมากกวา่ 2 ลา้นราย และมี

สดัส่วนเกือบร้อยเปอร์เซ็นตข์องจาํนวนวิสาหกิจทั้งหมด

ของไทย ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐตอ้งกาํหนด

แนวนโยบาย แผนยทุธศาสตร์ กลยทุธ์เร่งด่วนเพ่ือ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สามารถพฒันาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทย

ใหก้า้วสู่การเปิด AEC อยา่งเต็มศกัยภาพ  

 อยา่งไรกดี็เป้าหมายหลกัของกลุ่มธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มเหมือนกบักลุ่มธุรกิจอ่ืน ๆ คือ 

“กาํไร--Profit” ดงันั้นการบริหารองคก์รใหไ้ดรั้บกาํไร

ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ยอ่มเป็นส่ิงท่ีทา้ทายผูบ้ริหาร

องคก์รในยคุการคา้เสรี ส่งผลใหผู้บ้ริหารตอ้งคาํนึงปัจจยั

แวดลอ้มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะปัจจยั

ท่ีผูบ้ริหารควรตอ้งคาํนึงถึงอยา่งมากและตอ้งให้

ความสาํคญัอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลาคือปัจจยัดา้น  

“ตน้ทุน--Costs”  เพราะเม่ือองคก์รไดต้ดัสินใจใด ๆ ใน

การบริหารงานไม่วา่ฝ่ายไหน แผนกใด เร่ืองอะไรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานขององคก์รยอ่มถือวา่เป็นการ

ลงทุน ธุรกิจตอ้งตระหนกัถึงเมด็เงินท่ีตอ้งลงทุนเพ่ือการ

พฒันาตนเองใหมี้ความพร้อมในทุก ๆ ดา้นเพ่ือการ

แข่งขนั นัน่หมายความวา่ยอ่มตอ้งมี “ความเส่ียง--Risk” 

เกิดข้ึนในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และหากธุรกิจ

สามารถประเมินความเส่ียง วิเคราะห์ความเส่ียง และ

บริหารจดัการความเส่ียงดา้นตน้ทุนท่ีจะส่งผลต่อขนาด

ของความเส่ียงท่ีลดลงหรือขจดัความเส่ียงดา้นตน้ทุนได ้

ยอ่มจะยงัประโยชนใ์นการสร้างความไดเ้ปรียบเชิง 

กลยทุธ์ในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ 

 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 การเผชิญหนา้ของธุรกิจในประเทศไทยต่อการ

เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนัในยคุ

การคา้เสรีไดด้าํเนินมานาน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

นั้นกระทบต่อธุรกิจทั้งในทางบวกและทางลบ  จวบจน

ปัจจุบนัน้ีการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและการ

แข่งขนัยงัวงัวนอยูใ่นยคุการคา้เสรีท่ีส่งผลต่อผูป้ระกอบ

ธุรกิจอยา่งมากต่อการดาํรงอยูข่องธุรกิจท่ามกลางการ

แก่งแยง่แข่งขนัภายใตเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และการ

ส่ือสารท่ีไร้พรมแดนเป็นปัจจยักระตุน้ใหก้ารแข่งขนัทวี

ความรุนแรง และขยายไปอยา่งกวา้งขวาง  แต่ท่ีน่าสนใจ

อยา่งมากคือ ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในภูมิภาค

เอเชียท่ีนกัลงทุนต่างชาติใหค้วามสนใจท่ีจะเขา้มาลงทุน  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

(economic integration) ในทวีปเอเชีย โดยมีวตัถุประสงค์

ในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชนโ์ดยตรง

และโดยออ้มต่อนกัลงทุน อาทิ วตัถุประสงคเ์พ่ือเพ่ิม

ศกัยภาพดา้นการผลิต วตัถุประสงคเ์พ่ือเสริมสร้างอาํนาจ

ต่อรองในการเจรจากบัประเทศนอกกลุ่ม วตัถุประสงค์

เพ่ือปกป้องผลประโยชนใ์หแ้ก่ประเทศในกลุ่ม 

วตัถุประสงคเ์พ่ือขยายตลาดทั้งของประเทศในกลุ่มและ

ตลาดภูมิภาคใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน  

 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียมีอยู่

หลายกลุ่ม และท่ีเรากาํลงัใหค้วามสาํคญัและสร้างความ

ต่ืนตวัมาในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา คือ การรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจในเขตการคา้เสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade 

Area-- AFTA)  การเตรียมความพร้อมมาอยา่งต่อเน่ืองทั้ง

ภาครัฐและภาคธุรกิจในเขา้สู่การเปิดประชาคมเศษฐกิจ

อาเซียนอยา่งเป็นรูปธรรม แมว้่าเขตการคา้เสรีอาเซียน

กลุ่มอาฟตาน้ี ไดมี้ขอ้ตกลงร่วมกนัในการขายสินคา้

ระหวา่งกนัอยา่งเสรีโดยไม่รวมสินคา้เกษตร ซ่ึงขอ้ตกลง

ดงักล่าวเกิดข้ึนเม่ือปี 2535 จากการประชุมผูน้าํอาเซียน 

อนัประกอบดว้ยผูน้าํอาเซียนของประเทศบรูไน 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางดา้น

เศรษฐกิจระหวา่งประเทศสมาชิก  อยา่งไรกดี็การประชุม

สุดยอดผูน้าํอาเซียน คร้ังท่ี 21 ท่ีกรุงพนมเปญ ประเทศ

กมัพชูา เม่ือวนัท่ี 18-20 พฤศจิกายน 2555 ทางผูน้าํ

ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดต้ดัสินใจประกาศเล่ือน

กาํหนดการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนออกไปอีก 12 

เดือน ท่ีจากเดิมตอ้งเปิด AEC ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2558 เล่ือนเป็นวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  โดยเล่ือน

การเปิด AEC ในคร้ังน้ีถือเป็นการเล่ือนเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นคร้ังท่ีสองจากสาเหตุ

หลกั ๆ คือ ความไม่พร้อมของประเทศสมาชิก ความไม่
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พร้อมเน่ืองจากประเดน็ดา้นขอ้ตกลงและขั้นตอนต่าง ๆ 

ท่ียงัอยูร่ะหวา่งการหารือร่วมกนัของประเทศสมาชิก เช่น 

เร่ืองภาษีอากรสินคา้ เร่ืองกฎระเบียบวา่ดว้ยการลงทุน

ระหวา่งกนั ความไม่พร้อมเน่ืองจากความกงัวลของผูน้าํ

ของบางประเทศท่ีมีความกงัวลวา่การเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนอาจจะทาํใหป้ระเทศของตนไดรั้บ

ผลกระทบในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบท่ีมี

ลกัษณะขา้มชาติ (transnational problem) และความไม่

พร้อมเน่ืองจากประเทศสมาชิกตอ้งดาํเนินการจดัการใน

ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ใหแ้ลว้เสร็จก่อนเปิด AEC จึง

ทาํใหผู้น้าํประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นร่วมกนัใน

การเล่ือนเปิด AEC  และความไม่พร้อมดงักล่าวน้ีมีความ

ชดัเจนมากข้ึนเม่ือคร้ังการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน

คร้ังท่ี 22 เม่ือวนัท่ี 24-25 เมษายน 2013 (พ.ศ. 2556) ณ 

กรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนั ประเทศบรูไน  สาระสาํคญัหลกั

ของเน้ือหาการประชุมคร้ังน้ี ไดแ้ก่ การทบทวนกฎบตัร

อาเซียน (AEC Blueprint)   การติดตามความคืบหนา้ของ

การจดัตั้งประชาคมอาเซียนปี 2015  การหารือเก่ียวกบั

บทบาทของภาคประชาชนในการกาํหนดทิศทางการ

ขบัเคล่ือนของภูมิภาค และการแสวงหาทางออกเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในระดบัภูมิภาคต่าง ๆ เดิม

ภายใต ้AEC Blueprint เกิดในปี พ.ศ.2550 เป็นการทาํ

ความตกลงร่วมกนัในการมีกฎบตัรอาเซียน เสมือนเป็น

ธรรมนูญรองรับการดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจร่วมกนับน

ขอ้ตกลง AEC Blueprint หรือกฎบตัรอาเซียน ท่ีจะเป็น

ประชาคมอาเซียน 10 ประเทศจากกาํหนดเดิม ในปี 2563 

เล่ือนเป็นปี 2558 ประเทศสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจ

อาเชียนกาํหนดขอ้ตกลง AEC Blueprint เพ่ือประสาน

กลายเป็นหน่ึงเดียว โดยมี 4 เป้าหมาย ไดแ้ก่  

 1. อาเซียนจะกลายเป็นตลาดร่วมอยา่ง

สมบูรณ์ กล่าวคือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกนั 

โดยมีองคป์ระกอบหลกั 5 ดา้น คือ (1) การเคล่ือนยา้ย

สินคา้เสรี (ตามกรอบ ASEAN Free Trade Area--AFTA) 

ไดก้าํหนดแนวทางในการลดการเกบ็ภาษีเป็นลาํดบัตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2536 เพ่ือใหภ้าษีนาํเขา้เป็นศูนยเ์ป็นการลด

อุปสรรคในการนาํเขา้ระหวา่งอาเซียนดว้ยกนั (2) การ

เคล่ือนยา้ยบริการเสรี ตามกรอบ ASEAN Framework 

Agreement on Services) ไดก้าํหนดใหท้าํธุรกิจบริการใน

อาเซียนไดอ้ยา่งเสรี(อาเซียนสามารถถือหุน้ไดถึ้ง 70% 

ในธุรกิจบริการในอาเซียน) (3) การเคล่ือนยา้ยการลงทุน

เสรี (ภายใต ้ASEAN Comprehensive Investment 

Agreement--ACIA ไดก้าํหนดใหก้ารลงทุนในอาเซียนทาํ

ไดอ้ยา่งเสรี เป็นศูนยก์ลางการลงทุนทัว่โลก (4) การ

เคล่ือนยา้ยเงินทุนเสรีข้ึน (5) การเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือ

เสรี 

 อยา่งไรกดี็อาเซียนไดก้าํหนดกลุ่ม

อุตสาหกรรม 12 สาขาซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมสาํคญัลาํดบั

แรกอยูภ่ายใตต้ลาดและฐานการผลิตเดียวกนัของอาเซียน 

ไดแ้ก่ เกษตร ประมง ผลิตภณัฑย์าง ส่ิงทอและ

เคร่ืองนุ่งห่ม อิเลก็ทรอนิกส์ ยานยนต ์การขนส่งทาง

อากาศ สุขภาพ คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม  

(e-ASEAN) ท่องเท่ียว และโลจิสติกส์ รวมถึงความ

ร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและป่าไม ้(กรมเจรจา

การคา้ระหวา่งประเทศ, 2555) 

 2. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคท่ีมีความสามารถใน

การแข่งขนัสูง เน่ืองจาก มีนโนบายการแข่งขนั มีการ

คุม้ครองผูบ้ริโภค มีสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา มี

โครงสร้างพ้ืนฐานเช่ือมโยงการขนส่ง มีเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกดา้นพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์  

 3. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคท่ีมีการพฒันาทาง

เศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกนั โดยในการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ี

เท่าเทียมกนั เกิดจาก 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

(1) การพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) (2) ความริเร่ิมในการรวมกลุ่มอาเซียน 

(Initiatives for ASEAN Integration--IAI) มีจุดมุ่งหมาย

ในการลดช่องวา่งการพฒันา ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม (SMEs) และเสริมสร้างการรวมกลุ่มของ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ นัน่คือการพฒันาทาง

เศรษฐกิจจะเขา้สู่ความเท่าเทียม 

 4. อาเซียนจะเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขา้

กบัเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ

เช่ือมต่อระหวา่งประเทศสมาชิก และในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีเครือข่ายกบัเศรษฐกิจโลกอยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กฎบตัรอาเซียน 

ท่ีมาจาก. นบัถอยหลงั AEC 2015 โอกาสท่ีมาพร้อมกบัความเส่ียง, (2553), โดยฝ่ายวิจยัความเส่ียงธุรกิจ กลุ่มบริหาร

ความเส่ียง บมจ.กรุงไทย, สารวิจัยธุรกิจ, 14(32), 1-14. 

 

 ดงันั้นการทบทวนกฎบตัรอาเซียน จึงเป็นการ

ทบทวนถึงความเป็นไปในหลาย ๆ ส่วน ตั้งแต่กรอบ

ระยะเวลาเป้าหมายในการเปิด AEC เน่ืองจากความ

พร้อมและความไม่พร้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ี

มีมากนอ้ยแตกต่างกนัตามศกัยภาพ   ประเทศสมาชิกท่ี

มีความพร้อมมากกวา่จึงมีการช่วยเหลือประเทศสมาชิก

ท่ีมีความพร้อมนอ้ยกวา่ เพ่ือใหส้ามารถเขา้สู่กรอบเวลา

การเปิด AEC ไดต้ามกาํหนด หากแต่ปัญหาของความ

ไม่พร้อมมีหลากหลายประเดน็ การเขา้ไปช่วยแกไ้ข

ปัญหาจึงเป็นท่ียากยิ่ง และมีความละเอียดอ่อนอยา่ง

มาก  อยา่งไรกดี็การดาํเนินการทบทวนกฎบตัรอาเซียน 

คาดวา่จะดาํเนินการคู่ขนานไปกบัการติดตามความ

คืบหนา้ของการจดัตั้งประชาคมอาเซียนปี 2015  การ

หารือเก่ียวกบับทบาทของภาคประชาชนในการกาํหนด

ทิศทางการขบัเคล่ือนของภูมิภาค และการแสวงหา

ทางออกเพ่ือแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในระดบัภูมิภาค

ต่าง ๆ และเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถือเป็นวนัแรกท่ี

ประเทศสมาชิกทุกประเทศเขา้สู่การปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงอยา่งเตม็รูปแบบ แมว้่าโดยนยัสาํคญัในการ

ปฏิบติัตามขอ้ตกลงอาจมีทั้งความพร้อมและความไม่

พร้อมของประเทศสมาชิก แต่ประเทศสมาชิกทั้งหลาย

ต่างตระหนกัดีวา่ถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง 

 

 

 

ประชาชนคมความมัน่คง

อาเซียน 

(ASEAN Security 

Community-- ASC) 

ประชาชนคมสงัคมวฒันธรรม

อาเซียน  

(ASEAN Socio-Cultural 

Community--ASCC) 

 

ประชาชนคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  

(ASEAN Economic 

Community--AEC) 

 

Ten Nations One Community 

AEC Blueprint 
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ประเทศไทยกบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน  

 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในหา้ประเทศท่ีไดร่้วม

ก่อตั้งอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตป้ฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 

Declaration)  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 หรือประมาณ 

48 ปีท่ีแลว้ และในปัจจุบนัประเทศสมาชิกอาเซียนมี

ทั้งส้ิน 10 ประเทศ ในหว้งเวลา 48 ปีท่ีผา่นมา ประเทศ

ไทยไดมี้ความพยายามในการพฒันาและแสดงออกถึง

ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัภาคธุรกิจทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือดาํเนิน

ตามขอ้ตกลงทางการคา้ร่วมกนักบัมิตรประเทศในกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน  อาทิ การใหค้วามสาํคญัใน

การดาํเนินนโยบายดา้นความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจกบั

ประเทศสมาชิกอาเซียน การสนบัสนุนภาคธุรกิจใน

ประเทศในการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

การมอบนโยบายในแก่หน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้มกบัภาคธุรกิจและภาค

ประชาชนในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่ภาคธุรกิจ

และภาคประชาชนในประเดน็การเปิด AEC  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท่ีภาครัฐใหค้วามสาํคญัต่อการ

ส่งเสริมและกระตุน้ใหภ้าคธุรกิจในกลุ่มธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มไดพ้ฒันาศกัยภาพใหมี้ความพร้อม

ในดา้นต่าง ๆ เพ่ือรองรับการเปิด AEC  อนัเป็นการลด

ช่องวา่งในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึง

ในช่วงหลาย ๆ ปีท่ีผา่นมาภาครัฐของไทยไดมี้

มาตรการสนบัสนุนการส่งออกไปอาเซียนมาอยา่ง

ต่อเน่ือง อาทิ (1) กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศได้

เปิด " ศูนยบ์ริการขอ้มลูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 

หรือAEC Information Center อยา่งเป็นทางการ ดว้ย

วตัถุประสงคใ์นการสร้างความรู้ความเขา้ใจและ

ใหบ้ริการขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร

ความคืบหนา้เก่ียวกบัการเจรจาเพ่ือรวมตวัทาง 

เศรษฐกิจสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 

2558 (2) กรมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

ไดจ้ดัตั้งกองทุนเพ่ือการปรับตวัของภาคการผลิตและ

บริการท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปิด เสรีทางการคา้  

(3) สาํนกัพฒันาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.) 

กระทรวงอุตสาหกรรมทาํหนา้ท่ีแจกแจงขอ้มลู

รายละเอียดเก่ียวกบัการเตรียมตวัเตรียมพร้อมของ 

ผูป้ระกอบการในไทย การเพ่ิมจาํนวนท่ีปรึกษาธุรกิจ

เพ่ือใหเ้พียงพอแก่การบริการ เอสเอม็อีไทย การปรับ

กลยทุธ์องคก์รเพ่ือรองรับ " การแข่งขนั" ไดใ้นตลาดเอ

อีซี รวมถึงตลาดโลก โดยมีท่ีปรึกษาดา้นการตลาด การ

ผลิต เทคนิคต่าง ๆ แรงงานฯลฯ (2) กรมสรรพากร ได้

อาศยัอาํนาจตามประมวลรัษฏากรออกกฎหมายเพ่ือ

สนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs เช่น การลดอตัราภาษี

เงินได ้การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การหกัรายจ่าย

ไดม้ากกวา่หน่ึงเท่า การหกัค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา

สินทรัพยถ์าวรไดใ้นอตัราเร่ง ทั้งน้ีลกัษณะของธุรกิจ 

SMEs ท่ีกรมสรรพากรอาศยัอาํนาจตามประมวล

รัษฎากรเพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมใหสิ้ทธิประโยชนท์าง

ภาษี โดยมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาเขา้ลกัษณะใด 

ลกัษณะหน่ึงของธุรกิจ โดยลกัษณะท่ีแสดงไวใ้น 

ตาราง 1 สามารถพิจารณาใหสิ้ทธิประโยชนท์างภาษี

เพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs แตกต่างกนัไป เช่น 

หากเขา้ลกัษณะในลาํดบัท่ี 1 จะไดรั้บการยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิจาํนวน 150,000 บาท

แรก อยา่งไรกดี็หากธุรกิจเขา้เกณฑก์ารพิจารณาหลาย

ลกัษณะกจ็ะไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีเพ่ือ

สนบัสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตาราง 1  

ลกัษณะของธุรกิจท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมธุรกิจ SMEs  

ลาํดบัที่ ลกัษณะ 

1 บริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนแลว้ในวนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชีไม่เกิน 

5 ลา้นบาท 

2 บริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวรไม่รวมท่ีดิน ไม่เกิน 200 ลา้นบาท และสามารถ

จา้งแรงงานไม่เกิน 200 คน 

3 บริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีนาํหลกัทรัพยม์าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย MAI 

4 ธุรกิจร่วมทุน (Venture Capital--VC) ท่ีถือหุน้ในบริษทัจาํกดัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถ์าวร

ไม่รวมท่ีดิน ไม่เกิน 200 ลา้นบาท และสามารถจา้งแรงงานไม่เกิน 200 คน 

5 กิจการขายสินคา้หรือบริการท่ีอยูใ่นบงัคบัภาษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีมีรายรับไม่เกิน 1.8 ลา้นบาทต่อปี หรือต่อรอบ

ระยะเวลาบญัชี ไม่ตอ้งจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม 

 

 ในส่วนของการผลิตสินคา้และบริการท่ีตอ้ง

ส่งออกไปจาํหน่ายยงักลุ่มประเทศอาเซียนนั้น ประเทศ

ไทยมีการกาํหนดมาตรฐานการผลิตสินคา้และบริการท่ี

ภาคธุกิจตอ้งปฏิบติัตามเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกรอบ กติกา

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ียอมรับไดใ้นกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

เพราะสินคา้และบริการดงักล่าวท่ีจาํหน่ายออกไปสู่

ผูบ้ริโภคยอ่มสร้างโอกาส ความไดเ้ปรียบทางการ

แข่งขนั และยอ่มมีความเส่ียงต่อธุรกิจหากเกิดผล

กระทบต่อผูบ้ริโภค ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจะมาจากปัญหาดา้นราคาของสินคา้และบริการ 

ปัญหาดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ ปัญหาดา้น

การโฆษณาสินคา้และบริการ  นอกจากผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภคแลว้ ยงัมีความเส่ียงอีกหลาย ๆ ปัจจยัท่ีเกิด

จากการดาํเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ดีปัจจยัเส่ียงอาจจะสร้าง

ปัญหาท่ีใหแ้ก่ธุรกิจจนส่งผลต่อความสาํเร็จหรือความ

ลม้เหลวขององคก์ร  

 ดงันั้นหากธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มท่ีอยูร่ะหวา่งการตดัสินใจทางธุรกิจ อาทิ  

การเปิดโครงการใหม่ การยกเลิกสายการผลิต การวิจยั

พฒันาผลิตภณัฑ ์การพฒันาบุคลากร การลงทุนในกลุ่ม

ประเทสมาชิกอาเซียนฯลฯ การตดัสินใจทางธุรกิจ

ภายใตค้วามไม่แน่นอนของความเส่ียงและโอกาสท่ี

อาจเกิดข้ึนลว้นตอ้งมีเมด็เงินหรือตน้ทุนท่ีธุรกิจตอ้ง

ยอมสละไปเพ่ือผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยมีปลายทาง

แห่งความสาํเร็จในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหธุ้รกิจอยู่

รอดไดอ้ยา่งมัง่คัง่และยัง่ยืน 

 

บทบาทของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกจิของไทย 

 SMEs ยอ่มาจาก Small and Medium 

Enterprises คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดว้ยความเป็นขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่งผลให ้

SMEs เป็นหน่วยธุรกิจท่ีมีความคล่องตวัในการ

ดาํเนินงาน และยงัสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ทัว่ไปของประเทศ  การใชเ้มด็เงินในการ

ดาํเนินธุรกิจไม่มากเท่ากลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

ประเทศไทยมีจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มเกือบ 3 ลา้นราย โดยรายงานสถานการณ์วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ปี 2557 ของสาํนกังาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดร้ายงาน

จาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  มีจาํนวน

รวมทั้งสิน 2,763,997 ราย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 97.1 
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ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ  จาํแนกเป็นวิสาหกิจ

ขนาดกลางจาํนวน 13,247 ราย และวิสาหกิจขนาดยอ่ม

จาํนวน 2,750,750 ราย การกระจายตวัจะอยูใ่นกลุ่มภาค

การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตฯ์ มากท่ีสุด 

จาํนวน 1,198,062 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.30 ของ

วิสาหกิจรวมภาคการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม

ยานยนตฯ์ทั้งประเทศ  รองลงมาคือ ภาคบริการ และ

ภาคการผลิต มีจาํนวน 1,075.546 ราย และ 477,142 

รายตามลาํดบั  และจงัหวดักรุงเทพมหานครมีจาํนวน

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสูงสุด คือ 544,102 

ราย คิดเป็นร้อยละ 20.05 ของ SMEs รวม  นอกจากน้ี

มลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ในปี 2556 มีมลูค่า 

11,898,710 ลา้นบาท โดย GDP ของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม ในปี 2556 มีมลูค่า 4,454,939.6 

ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37.4 ของ GDP ของ

ประเทศ  ซ่ึง SMEs ขยายตวัร้อยละ 3.8 แมว้า่การ

ขยายตวัดงักล่าวมีความชะลอตวัลงเม่ือเทียบกบัปีท่ี

ผา่นมา แต่กย็งัคงมีอตัราการขยายตวัสูงกวา่อตัราการ

ขยายตวัของประเทศท่ีขยายตวัร้อยละ 2.9 ซ่ึงสะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่การขยายตวัของ SMEs เป็นกลไกขบั

เคล่ือนท่ีสาํคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

 เม่ือ AEC เขา้มาเตม็รูปแบบ ทาํให ้SMEs ของ

ไทยตอ้งกลบัมาวิเคราะห์ตนเองอยา่งจริงจงัเสียทีวา่เรา

พร้อมสาํหรับการเขา้สู่ AEC แลว้จริง ๆ แมว้า่ตลอด

ระยะเวลาท่ีผา่นมาภาครัฐไดมี้กระบวนการส่งเสริม

สนบัสนุน ผา่นการออกแนวปฏิบติั นโยบาย แผน

ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพร้อมใหแ้ก่ SMEs 

เพ่ือผลกัดนัศกัยภาพท่ีมีอยู ่และเติมเตม็ศกัยภาพท่ีขาด

แคลนในภาคธุรกิจของไทยกา้วไปสูใ้นเวทีอาเซียนได้

อยา่งเตม็กาํลงั 

 

ความหมายของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศ

ไทยไดก้าํหนดหรือระบุความหมายของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มตามลกัษณะธุรกิจ ทั้งน้ีลกัษณะ

ธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาด พ.ศ. 2543 ไดก้าํหนดลกัษณะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีหลกัเกณฑ์

ดงัน้ี 

 

ความหมายของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศ

ไทยไดก้าํหนดหรือระบุความหมายของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่มตามลกัษณะธุรกิจ ทั้งน้ีลกัษณะ

ธุรกิจ SMEs ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาด พ.ศ.2543 ไดก้าํหนดลกัษณะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีหลกัเกณฑ์

ดงัน้ี  
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ตาราง 2 

ลกัษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเภทกจิการ เกณฑ์การพจิารณา วสิาหกจิขนาดกลาง วสิาหกจิขนาดย่อม 

กิจการผลิตสินคา้ 

         

จาํนวนการจา้งงาน (คน) 51 – 200 คน ไม่เกิน 50  คน 

จาํนวนสินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 51 – 200 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

กิจการคา้ส่ง  จาํนวนการจา้งงาน (คน) 26-50 คน ไม่เกิน 25 คน 

จาํนวนสินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 51 – 100 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

กิจการคา้ปลีก  จาํนวนการจา้งงาน (คน) 16-30 คน ไม่เกิน 15 คน 

จาํนวนสินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 31 – 60 ลา้นบาท ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

กิจการใหบ้ริการ จาํนวนการจา้งงาน (คน) 51-200 คน ไม่เกิน 50 คน 

จาํนวนสินทรัพยถ์าวร (ลา้นบาท) 51-200 ลา้นบาท ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

 

 ทั้งน้ีหากในกรณีท่ีจาํนวนการจา้งงานของ

กิจการและมูลค่าสินทรัพยถ์าวรเขา้เกณฑก์ารพิจารณา

ทั้งสองลกัษณะ ใหถื้อวา่จาํนวนการจา้งงานของกิจการ

และมลูค่าสินทรัพยถ์าวรเกณฑท่ี์เขา้ลกัษณะเกณฑก์าร

พิจารณาท่ีนอ้ยกวา่เป็นเกณ์ เช่น บริษทั ก เป็นกิจการ

คา้ปลีก มีจาํนวนการจา้งแรงงาน 16-30 คน และมี

มลูค่าสินทรัพยถ์าวร 30 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาเกณฑ์

ใหถื้อวา่ บริษทั ก เป็นกิจการคา้ปลีก ท่ีเป็นวิสาหกิจ

ขนาดยอ่ม   

              

ความหมายของต้นทุน  

 การระบุหรือกาํหนดความหมายหรือคาํจาํกดั

ความของคาํวา่ตน้ทุนจะข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงคข์อง

ผูใ้ชง้านหรือผูบ้ริหารท่ีเป็นผูต้ดัสินใจ อยา่งไรกดี็

ผูบ้ริหารควรมีความเขา้ใจความหมายโดยทัว่ไปของคาํ

วา่ ตน้ทุน (Cost) อาทิ สมาคมการบญัชีแห่งอเมริกา 

(American Accounting Association--AAA) เป็น

สมาคมท่ีก่อตั้งข้ึนโดยคณาจารยท์างการบญัชีจาก

มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้

ความหมายของตน้ทุนไวว้า่ “Cost is a foregoing 

measured in monetary terms, incurred or potentially to 

be incurred to achieve a specific objective” ซ่ึง

หมายถึง การวดัมูลค่าท่ีเป็นตวัเงินในช่วงเวลาหน่ึงท่ีทาํ

ใหไ้ดม้าซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสิน อนัส่งผลต่อการ

ประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด 

สถาบนัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งอเมริกา(American 

Institute of Certified Public Accountants--AICPA) ได้

ใหค้วามหมายวา่ “Cost is defined is as an exchange 

price a foregoing, a sacrifice made to secure benefit” 

ซ่ึงหมายถึง การแลกเปล่ียนมลูค่า การเสียสละ เพ่ือให้

ไดม้าซ่ึงผลประโยชน ์

 สถาบนัทางบญัชีเพ่ือการจดัการ (Institute of 

Management Accounting--IMA) มีความรับผิดชอบ

โดยตรงต่อการพฒันาการบญัชีตน้ทุนและบญัชีเพ่ือ

การจดัการ ไดใ้หค้วามหมายของตน้ทุนวา่ตน้ทุนคือ 

The cash or cash equivalent value required to attain an 

objective such as acquiring the goods and services 

used, complying with a contract, performing a 

function, or producing and distributing a product 

 ซ่ึงหมายถึงมลูค่าของเงินสดหรือมลูค่าของรายการ

เทียบเท่าเงินสดท่ีทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

เช่น การไดม้าของสินคา้และการใชบ้ริการ การก่อ

หน้ีสิน การปฏิบติังานตามหนา้ท่ี หรือ การผลิตและ

การกระจายสินคา้ 
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ซ่ึงสามารถนาํมาพิจารณาความหมายของตน้ทุนในการ

ประกอบธุรกิจไดด้งัน้ี 

 1. ตน้ทุน หมายถึง สินทรัพยห์รือทรัพยากรท่ี

กิจการตอ้งสูญเสียไป และหรือหน้ีสินท่ีกิจการไดม้า 

โดยสามารถวดัมลูค่าความสูญเสียสินทรัพยห์รือ

ทรัพยากรหรือหน้ีสินในท่ีไดม้าในของรูปของจาํนวน

เงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงการสูญเสียสินทรัพยห์รือ

ทรัพยากรและหรือการไดม้าของหน้ีสินดงักล่าวนั้น

เพ่ือใหไ้ดส่ิ้งตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ กลบัมาสู่

กิจการ เช่น หากกิจการตอ้งจดัหาสินคา้ (สินทรัพย)์ เขา้

มาในกิจการ กิจการอาจชาํระค่าสินคา้ดงักล่าวดว้ยเงิน

สด (สินทรัพย)์ หรืออาจชาํระค่าสินคา้ดว้ยตัว๋เงิน 

(หน้ีสิน) ซ่ึงการชาํระดว้ยตัว๋เงินดงักล่าวกิจการจะ

ภาระผกูพนัในอนาคตท่ีตอ้งจ่ายชาํระดอกเบ้ีย และ 

ไถ่ถอนตัว๋เงิน ส่วนสินคา้ท่ีจดัหามาไดน้ั้นกิจการ

สามารถนาํไปขาย (ไดป้ระโยชน)์ เพ่ือใหเ้กิดรายไดเ้ขา้

มาในกิจการ  

 2. ตน้ทุน หมายถึง โอกาสท่ีกิจการตอ้ง

สูญเสียไปและสามารถวดัมูลค่าความสูญเสียในรูปของ

จาํนวนเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงการสูญเสียโอกาส

ดงักล่าวนั้นเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ

กลบัมาสู่กิจการ และกิจการสามารถไดป้ระโยชนจ์าก

ส่ิงตอบแทนนั้น ๆไดใ้นอนาคต  

 ผูอ่้านหลายท่านอาจมีความสงสยัวา่ “ตน้ทุน” 

กบั “ค่าใชจ่้าย” มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

“ค่าใชจ่้าย--Expense” ไวใ้นบทท่ี 4 หนา้ท่ี 28 ของ

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 

2558) ประมวลไดว้า่ ค่าใชจ่้าย หมายถึง “ผลขาดทุน 

และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการดาํเนินงานตามปกติของ

กิจการหรือไม่กไ็ด ้ตวัอยา่งของค่าใชจ่้ายเกิดจากการ

ดาํเนินงานตามปกติ ไดแ้ก่ ตน้ทุนขาย ค่าจา้ง และค่า

เส่ือมราคา โดยค่าใชจ่้ายมกัอยูใ่นรูปกระแสออกหรือ

การเส่ือมค่าของสินทรัพย ์เช่น เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด สินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์  ส่วนค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไป

ตามปกติ เช่น ผลขาดทุนท่ีเกิดจากภยัพิบติั เช่น         

ไฟไหม ้นํ้าท่วม รวมถึงผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนดว้ย 

เช่น ผลขาดทุนท่ีเป็นผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการ

กูย้ืมเงินตราต่างประเทศของกิจการ ผลขาดทุนแสดงถึง

การลดลงของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ จึงมีลกัษณะไม่

แตกต่างไปจากค่าใชจ่้าย” ดงันั้นกรอบแนวคิดน้ีไม่ถือ

วา่ผลขาดทุนเป็นองคป์ระกอบแยกต่างหากจาก

ค่าใชจ่้าย แต่ทุก ๆ กิจการจะตอ้งแสดงผลขาดทุนท่ีมี

การรับรู้ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก

จากค่าใชจ่้าย และแสดงเป็นยอดสุทธิจากรายไดท่ี้

เก่ียวขอ้งของกิจการ เน่ืองจากขอ้มลูดงักล่าวเป็น

ประโยชนต่์อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

 ดงันั้นผลขาดทุนในองคก์รทั้งท่ีเกิดจากการ

บริหารกิจกรรมการดาํเนินงานปกติ หรือผลขาดทุน

จากความเสียหายท่ีเกิดจากภยัพิบติั หรือผลขาดทุนท่ียงั

ไม่เกิดข้ึน ส่งผลใหผู้บ้ริหารองคก์รตอ้งตอ้งคาํนึงถึง

ทรัพยากรท่ีไดล้งทุนไปในทุก ๆ เมด็เงิน เพราะวา่ 

“ค่าใชจ่้าย” หมายถึง ตน้ทุนท่ีถูกใชป้ระโยชนไ์ป

บางส่วนหรือทั้งหมดในระยะเวลาท่ีกาํหนดไว้  ส่วนคาํ

วา่ “ผลขาดทุน” จะหมายถึงส่วนของตน้ทุนท่ีหมดส้ิน

ไป โดยไม่ไดใ้หผ้ลประโยชนแ์ก่องคก์รอีกต่อไป 

เพ่ือใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจมากข้ึน ขอยกตวัอยา่งเช่น 

ผูบ้ริหารของบริษทั ก ตดัสินใจลงทุนซ้ือสินคา้มา

จาํหน่ายจาํนวน 1,000 ช้ิน ในราคาช้ินละ 100 บาท นัน่

คือไดล้งทุนไปเป็นเงิน 100,000 บาท โดยสินคา้ท่ีซ้ือ

มานั้นไดน้าํไปเกบ็ไวใ้นคลงัสินคา้ ต่อมา บริษทั ก. ได้

จาํหน่ายสินคา้ไปจาํนวน 70 ช้ิน ในราคาช้ินละ 250 

บาท แสดงวา่บริษทั ก มีกาํไรขั้นตน้ (ราคาขายหกัดว้ย

ตน้ทุนค่าสินคา้ท่ีซ้ือมาขาย) ช้ินละ 150 บาท  จะเห็น

ไดว้า่ในความเป็นจริงแลว้ยงัมีค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน

หรือการลงทุนอ่ืนท่ีกิจการตอ้งพิจารณานอกเหนือจาก

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือมาขาย เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเกบ็

รักษาสินคา้ท่ีคลงัสินคา้ เงินเดือนพนกังาน ค่าโฆษณา 

ค่าขนส่งสินคา้ ค่าอบรมพฒันาพนกังาน ค่าเส่ือมราคา

อุปกรณ์สาํนกังาน เป็นตน้ ดงันั้น ตน้ทุนสินคา้ท่ีซ้ือมา

ขาย หากบวกดว้ยค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดงักล่าวราคา

ตน้ทุนสินคา้ท่ีขายจาก 70 บาทต่อช้ินอาจเพ่ิมเป็น 190 

บาทต่อช้ิน ส่งผลใหก้าํไรท่ีไดรั้บสุทธิหลงัหกัค่าใชจ่้าย

ดาํเนินงานเท่ากบั 60 บาทต่อช้ิน นอกจากน้ีหาก

คลงัสินคา้เกิดไฟไหมจ้นสินคา้เสียหายอีก 30 ช้ินท่ี

เหลืออยู ่จนไม่สามารถนาํออกจาํหน่ายได ้แสดงให้

เห็นวา่บริษทั ก อาจประสบผลขาดทุนจากการลงทุน  

อยา่งไรกดี็ในการบริหารงานในทุกองคก์ร ทุกกลุ่ม

ธุรกิจ จะมีการนาํผลการดาํเนินงานจริงมาเปรียบเทียบ

กบัแผนงานดา้นงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเปรียบเทียบคือผลต่าง--Variance โดยผลต่าง

ดงักล่าวน้ีจะเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงท่ีสะทอ้นถึงประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของฝ่ายบริหารขององคก์รไดเ้ป็น

อยา่งดี บางองคก์รนาํไปเป็นตวัช้ีวดัหน่ึงในการ

ประเมินผลงานของผูบ้ริหารองคก์ร ซ่ึงผลการ

ดาํเนินงานจริงในดา้นรายจ่ายหรือตน้ทุนจะสมัพนัธ์

กนัโดยตรงต่อตวัเลขกาํไรขององคก์ร อนัเป็นเป้าหมาย

หลกัขององคก์รท่ีแสวงหาผลกาํไร เพราะผลกาํไรของ

องคก์รจะเป็นสายป่านในการหล่อเล้ียงองคก์รใหค้งอยู่

ต่อไป 

 

ความหมายของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียง 

 เม่ือกล่าวถึงความเส่ียง ตอ้งยอมรับวา่เป็นเร่ือง

ปกติท่ีใคร ๆ ไม่อยากใหเ้กิดข้ึน แต่เน่ืองดว้ยไม่วา่จะ

เป็นภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอ่ืนในสงัคมไม่สามารถ

หลีกเล่ียงผลกระทบภายใตค้วามเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนใน

สถานการณ์ต่างๆได ้หากเพียงแต่ผลกระทบดงักล่าว

นั้นจะเกิดมากหรือนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ

หลายส่วน เช่น การเตรียมความพร้อมดา้นบุคลากร

และดา้นเทคโนโลยใีนการตั้งรับ การกาํหนดนโยบาย

หรือมาตรการป้องกนัความเส่ียง  

 จนัทนา สาขากร และคณะ (2557) ไดก้ล่าวถึง       

ความเส่ียงวา่หมายถึง โอกาสท่ีผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง

แตกต่างไปจากผลลพัธ์ท่ีคาดการณ์ไว ้ความแตกต่าง

เกิดจากความไม่แน่นอนของปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนด

ความสาํเร็จของการดาํเนินงานขององคก์ร ผลลพัธ์ท่ี

เกิดข้ึนจริง ซ่ึงแตกต่างไปจากการคาดการณ์มีโอกาส

เกิดข้ึนได ้2 ลกัษณะ คือ (1) ผลกระทบในเชิงลบ--

Negative Effect ทาํใหอ้งคก์รไม่บรรลุวตัถุประสงค ์

และสร้างความเสียหายใหแ้ก่องคก์ร เช่น ยอดขายนอ้ย

กวา่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากสินคา้ท่ีผลิตไม่ได้

คุณภาพ มีคู่แข่งรายใหม่ลกูคา้ไม่พอใจในบริการ 

พนกังานทุจริต เป็นตน้ น่ีคือความเส่ียงทางดา้นลบ 

หรือตามความเขา้ใจทัว่ไป คือ ความเส่ียง (2) ผล 

กระทบในเชิงบวก ทาํใหม้ลูค่าขององคก์รมีระดบั

เพ่ิมข้ึน เป็นประโยชนต่์อองคก์ร ซ่ึงเรียกวา่ โอกาส 

 ซ่ึงผูบ้ริหารควรนาํไปพิจารณาในการกาํหนดกลยทุธ์

เพ่ือนาํไปสู่การปฎิบติัใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีตอ้งการ เช่น 

การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ การสร้างความพึงพอใจของ

ลกูคา้ เป็นตน้ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงเป็น

หน่วยงานกาํกบัดูแลองคก์รธุรกิจภาคเอกชนเฉพาะท่ี

จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้

ระบุความหมายของความเส่ียงไวใ้นกรอบบริหารความ

เส่ียงองคก์ร ไวว้า่ ความเส่ียง หมายถึง โอกาส/

เหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือส่ิงท่ีทาํใหแ้ผนงาน

หรือการดาํเนินการอยู ่ณ ปัจจุบนัไม่บรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมายท่ีกาํหนด โดยก่อใหเ้กิด

ผลกระทบหรือความเสียหายต่องคก์รในท่ีสุด ทั้งในแง่

ของผลกระทบท่ีเป็นตวัเงินไดห้รือผลกระทบท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงองคก์ร 

 นอกจากน้ีความหมายของความเส่ียงและ

โอกาสในมุมมองขององคก์รทัว่ไป (เมตตา สุวรรณ-

สาร, 2552) คือ ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณ์/การ
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กระทาํใด ๆ ท่ีมีความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมี

ผลกระทบในเชิงลบต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของ

องคก์ร หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสาํเร็จต่อการ

บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องแผนงาน/ 

โครงการท่ีจะกา้วเขา้สู่พนัธกิจ และวิสยัทศัน ์ท่ีกาํหนด

ไว ้  และโอกาส หมายถึง เหตุการณ์ท่ีมีความไม่

แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิงบวก ต่อ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงผูบ้ริหารและ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรจะไดท้บทวนถึงกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม 

และแผนงานท่ีเหมาะสมใหม่ เพ่ือสร้างคุณค่าเพ่ิม 

ใหก้บัองคก์ร นอกเหนือจากแผนงานและโครการท่ี

กาํหนดไวแ้ลว้ ส่วนของประเภทของความเส่ียงท่ีส่งผล

กระทบต่อความสาํเร็จขององคก์รหรือธุรกิจนั้นมีอยู่

มากมาย  ซ่ึงสามารถจดัและจาํแนกประเภทความเส่ียง

ได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงท่ีเป็นอุปสรรคหรืออนัตราย 

ความเส่ียงในลกัษณะน้ีจะมาจากเหตุการณ์เชิงลบหรือ

เหตุการณ์ไม่ดีหรือไม่พึงประสงค ์และเม่ือเกิดข้ึนแลว้

อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร เช่น การ

เปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยีการผลิต การแข่งขนัทาง

การตลาด  

 2. ความเส่ียงท่ีเป็นความไม่แน่นอน ความ

เส่ียงในลกัษณะน้ีมาจากเหตุการณ์เกิดข้ึนกบัองคก์ร

แลว้ผลท่ีองคก์รไดรั้บจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว

ไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไวห้รือประมาณการไว ้โดย

มีสาเหตุท่ีแตกต่างกนัในขณะ   นั้น ๆ เช่น ค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนมีเหตุจาํเป็นท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดจึ้งตอ้งจ่าย

ค่าใชจ่้ายสูงกวา่งบประมาณท่ีกาํหนด 

 3. ความเส่ียงท่ีเป็นโอกาส ความเส่ียงใน

ลกัษณะน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รแลว้ทาํให้

องคก์รเสียโอกาสในการแข่งขนั การดาํเนินงานและ

การเพ่ิมมลูค่าของผูมี้ประโยชนร่์วมกบัองคก์ร เช่น การ

ลดค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรส่งผลในบุคลากร

ขาดทกัษะการปฏิบติังาน  

ดงันั้นผูบ้ริหาร ผูป้ระกอบการหรือตวัองคก์รธุรกิจเอง

ควรเขา้ใจความหมายและประเภทของความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนในกระบวนการดาํเนินงานทางธุรกิจ เพราะ

เหตุการณ์หรือสถานะการณ์บางอยา่งอาจมีลกัษณะร่วม

ของความเส่ียงมากกวา่หน่ึงประเภท ซ่ึงแน่นอนวา่การ

หามาตรการหรือนโยบายหรือแนวทางร่วมกนัเพ่ือให้

การบริหารความเส่ียงท่ีถือเป็นภยัคุกคามต่อความ 

สาํเร็จขององคก์รนั้นใหมี้ขนาดความเส่ียงท่ีองคก์ร

ยอมรับไดต่้อผลแห่งความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งใน

รูปแบบท่ีวดัค่าความเสียหายไดม้ลูค่าของเงิน หรือใน

รูปแบบท่ีไม่สามารถวดัไดด้ว้ยมลูค่าของเงิน  แมว้า่ใน

การประกอบธุรกิจการคา้เสรีในปัจจุบนัจะมีเคร่ืองมือ

ปัองกนัความเส่ียงท่ีนิยมใชก้นัในหลายวิธีและท่ีนิยม

ใชก้นัมากคือ การทาํประกนัภยัในกรณีต่าง ๆ กนัไป

ตามลกัษณะทางธุรกรรมของธุรกิจ เพ่ือป้องกนัความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อความเสียหายต่อองคก์ร  

 นอกจากการทาํประกนัภยัในกรณีต่าง ๆ กนั

ไปตามลกัษณะทางธุรกรรมของธุรกิจแลว้ องคก์รควร

มีแนวทางหรือนโยบายในการบริหารความเส่ียงของ

องคก์ร โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงท่ีสมัพนัธ์

ความอยูร่อดขององคก์ร ซ่ึงการบริหารความเส่ียงจะ

ไดผ้ลดีและสามารถลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายไดคื้อ

ส่วนของการประเมินความเส่ียง  

 ผูอ่้านจะเห็นไดว้า่ความเส่ียงเป็นเร่ืองท่ีอาจ

เกิดข้ึน นัน่คือความเส่ียงเป็นเร่ืองในอนาคต 

ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัแรกคือความเป็นไปได้

หรือความน่าจะเป็นท่ีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ 

และปัจจยัท่ีสองคือ ความรุนแรงหรือขนาดของ

ผลกระทบเม่ือเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่วา่ผลกระทบนั้น

จะสามารถวดัมลูค่าเป็นตวัเงินไดห้รือไม่ก็ตาม ดงันั้น

เราสามารถพิจารณาความเส่ียงไดจ้ากผลกระทบและ

ความน่าจะเป็น ดงัภาพ 2
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      ผลกระทบท่ีเป็นตวัเงิน 

      ผลกระทบท่ีไม่เป็นตวัเงิน  

 

 

      ความถ่ีของการเกิดข้ึนในอดีต 

      การคาดการณ์โอกาสท่ีจะเกิดในอนาคต 

 

ภาพ 2 ภาพรวมของการบริหารความเส่ียง  

ท่ีมา จาก. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, (2557), โดยจนัทนา สาขากรและคณะ (3-6), กรุงเทพฯ: ทีพีเอน็ 

เพรส.  

 

ความเส่ียงด้านต้นทุนในธุรกิจ SMEs 

 เม่ือท่านผูอ่้านไดท้ราบความหมายของตน้ทุน

และความหมายของความเส่ียงขององคก์ร ประเดน็ถดั

มาท่ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงคือความเส่ียงดา้นตน้ทุนใน

ธุรกิจ หรือเหตุการณ์ /กิจกรรม /การกระทาํใด ๆ ท่ีมี

ความไม่แน่นอน ซ่ึงหากเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในเชิง

ลบต่อวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของธุรกิจ หรือลด

โอกาสท่ีจะบรรลุความสาํเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย 

ทั้งน้ีเป้าหมายของธุรกิจคือ กาํไร และส่ิงสาํคญัท่ีส่งผล

กระทบต่อกาํไร คือ ตน้ทุน แสดงวา่ ตน้ทุนเป็นความ

เส่ียงท่ีอาจจะทาํใหธุ้รกิจไม่บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงปัจจยัท่ี

กระทบตน้ทุนมีมากมายข้ึนอยู่กบักิจกรรมการ

ดาํเนินงานของธุรกิจนั้น ๆ ผูเ้ขียนไดส้รุปเป็นภาพ

ตวัอยา่งกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอาจส่งผลต่อตน้ทุนของ

ธุรกิจ ดงัภาพ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 ตวัอยา่งกิจกรรมทางธุรกิจท่ีส่งผลต่อความเส่ียงดา้นตน้ทุนของกิจการ   

ความเส่ียง 

ผลกระทบ 

ความน่าจะเป็น 

 

ความเสีย่งดา้น
ตน้ทุน 

สนิคา้และ
บรกิาร 

ปจัจยัการผลติ 

การกาํหนด
ราคา (pricing) 

การบรกิารหลงั
การขาย 

การพฒันา
บุคลากร 

การสือ่สารและ
เทคโนโลย ี

กฎหมาย/
ระเบยีบ/
ขอ้บงัคบั 

การวจิยัและ
พฒันา 

12 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



แมว้า่ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมาน้ี ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนของไทยไดเ้ตรียมตวัรับมือกบัการเปิดเสรี

ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในหลาย 

ๆ มาตรการผา่นหลากหลายช่องทางกต็าม แต่ภาครัฐ

และภาคเอกชนของไทยกไ็ม่อาจปฏิเสธถึงความเส่ียงท่ี

อาจเกิดข้ึนต่อเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยท่ีเป็นกลุ่มขบัเคล่ือน

ทางเศรษฐกิจตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ินถึงระดบัประเทศ 

น่าสนใจท่ีวา่ธุรกิจ SMEs ของไทยจะตอ้งแบกรับหรือ

เผชิญกบัความเส่ียงในยคุการคา้เสรีอาเซียนในประเดน็

ใดบา้ง คงตอ้งกล่าววา่ทุกประเดน็ทางธุรกิจลว้น

แลว้แต่มีความเส่ียงต่อตน้ทุนของกิจการทั้งส้ินจะมาก

จะนอ้ยข้ึนอยู่กบัหลายๆปัจจยั อาทิ ประเดน็ดา้นปัจจยั

การผลิตโดยเฉพาะปัจจยัการผลิตดา้นแรงงานซ่ึงเป็น

ประเดน็หน่ึงท่ีภาครัฐและภาคธุรกิจใหค้วามสาํคญั

อยา่งยิ่ง เน่ืองดว้ยกรอบของอาเซียนจะมีการเคล่ือนยา้ย

แรงงาน 2 ประเภทคือการเคล่ือนยา้ยบุคคลธรรมดา 

และการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือเสรี ซ่ึงการเคล่ือนยา้ย

แรงงานฝีมือเสรีในอาเซียน (free flow of skilled labor) 

เป็นการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง

คุณสมบติัตามขอ้ตกลงยอมรับร่วมกนัดา้นคุณสมบติั

ในสาขาวิชาชีพหลกั Mutual Recognition 

Arrangement--MRA ซ่ึงเป็นความตกลงท่ีใหป้ระเทศ

สมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกนัใน 3 เร่ือง คือ คุณสมบติั

แรงงานฝีมือ ประวติัการศึกษา และประสบการณ์

ทาํงาน โดยการเคล่ือนยา้ยแรงงานฝีมือในขณะน้ีมี 7 

กลุ่มวิชาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล วิศวกร 

สถาปนิก นกัสาํรวจ นกับญัชี และกลุ่มผูป้ระกอบ

อาชีพดา้นการท่องเท่ียวและโรงแรม 6 สาขา ไดแ้ก่ 

แผนกตอ้นรับ แผนกแม่บา้น แผนกอาหาร แผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืม แผนกธุรกิจนาํเท่ียว แผนก

บริหารธุรกิจนาํเท่ียว (ศูนยข์อ้มลูข่าวสารอาเซียน กรม

ประชาสมัพนัธ์, 2558) ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อแรงงาน

ไทยในทางบวก คือ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการพฒันา

องคค์วามรู้ และมาตรฐานฝีมือแรงงานใหเ้ท่าเทียม

มาตรฐานสากล ทาํใหผู้ล้งทุนต่างชาติโดยเฉพาะจาก

ประเทศสมาชิกอาเซียนเขา้มาแข่งขนัและเพ่ิมสดัส่วน

การลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ในขณะเดียวกนั

ผูป้ระกอบการไทยกส็ามารถเขา้ไปลงทุนและสร้าง

ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้

เช่นกนั เกิดการจา้งงานมากข้ึนในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน เป็นการขยายตลาดใหก้บัแรงงานไทยไปสู่

ประเทศอาเซียน ค่าตอบแทนของแรงงานจะเพ่ิมสูงข้ึน

ในกลุ่มแรงงานฝีมือ เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานท่ี

สะดวกข้ึนและเพ่ือส่งเสริมและรักษาแรงงานท่ีมีฝีมือ

ไว ้สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได ้

เน่ืองจากมีแรงงานทดแทนในตาํแหน่งท่ีขาดแคลน 

และทาํใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้มลูดา้นแรงงานของแต่

ละประเทศสมาชิกในอาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะ

แรงงานในกลุ่ม SMEs (สดุดี วงศเ์กียรติขจร, 2556) 

เน่ืองจากวิสาหกิจเหล่าน้ียงัคงขาดแคลน แรงงาน

ทกัษะขั้นสูงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลิตภาพ

แรงงานโดยเฉล่ียยงัอยูใ่นระดบัตํ่าโดยเฉพาะทกัษะ

ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี การใชภ้าษา 

ต่างประเทศ และทกัษะทางวิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของวิสาหกิจอยา่งแทจ้ริง แต่อยา่งไรก็

ตามหากประเทศไทยไม่หนัมาพฒันาดา้นภาษา หรือ

ไดรั้บการพฒันาดา้นภาษาท่ีไม่เพียงพอ เพ่ือเตรียม

ความพร้อม ยอ่มส่งผลใหแ้รงงานไทยเสียเปรียบดา้น

ภาษาอยา่งมากเม่ือเทียบกบัแรงงานในกลุ่มประเทศ

อาเซียนดว้ยกนั   

 นอกเหนือจากความเสียเปรียบดา้นภาษาของ

แรงงานไทยแลว้ ประเทศไทยยงัประสบปัญหาอยา่ง

ต่อเน่ืองในเร่ืองปัญหาการคา้มนุษย ์ซ่ึงถือเป็น 

อาชญากรรมขา้มชาติท่ีละเมิดกฎหมายและสิทธิ

มนุษยชนผา่นหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่อลวงทาง

เพศ แรงงานเดก็ แรงงานสตรี แรงงานเถ่ือน แรงงาน

ต่างดา้วนบัเป็นประเดน็ปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อนสูง 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 13



ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจและ

การเมืองระหวา่งประเทศ และแมว้า่ประเทศไทยไดมี้

การดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยโ์ดยการนาํปัญหาการคา้มนุษยจ์ดัเป็นวาระ

แห่งชาติท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนและจริงจงัมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2557 โดยมี พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์พ.ศ. 2551--The Anti-Trafficking in Persons 

Act 2008 และกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ และ

มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

(พ.ศ. 2554-2559) ท่ีใหค้วามสาํคญั 5 ดา้น คือ การ

ป้องกนั การดาํเนินคดี การคุม้ครองช่วยเหลือ การ

พฒันากลไกเชิงนโยบายและการขบัเคล่ือน การพฒันา

และการบริหารขอ้มลู  

 กระทรวงการต่างประเทศไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู

ผา่นเวบ็ไซดข์องกระทรวงการต่างประเทศในไทยกบั

ประเดน็ระหวา่งประเทศเร่ืองการคา้มนุษยท่ี์กระทรวง

การต่างประเทศของไทยมีภารกิจท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการ

ใหค้วามช่วยเหลือผู ้เสียหายชาวไทยในต่างประเทศ 

และการดาํเนินความร่วมมือในประเดน็การป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษยร์ะหวา่งในระดบัอาเซียน 

ดงัน้ี 

 1. กลไกในกรอบอาเซียนเก่ียวกบัการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษยท่ี์ไทยเป็นภาคี ไดแ้ก่ 

ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons 

Particularly Women and Children ปี 2557 ซ่ึงเนน้การ

บงัคบัใชก้ฎหมาย การคดัแยกเหยื่อออกจากผูก้ระทาํผิด 

และการกาํหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงแก่ผูก้ระทาํผิดฐาน

คา้มนุษย ์และสนธิสญัญาวา่ดว้ยความช่วยเหลือซ่ึงกนั

และกนัในเร่ืองทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน--The 

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matters among Like-Minded ASEAN Member 

Countries ไทยไดใ้หส้ตัยาบนัสนธิสญัญาฯ เม่ือ 31 

มกราคม 2556 ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในการดาํเนินคดีคา้มนุษยใ์นอา เซียนได้

อีกทางหน่ึง 

 2. กลไกหลกัในกรอบอาเซียนท่ีกาํลงัอยู่ใน

ระหวา่งการพิจารณาจดัทาํ ไดแ้ก่ Regional Plan of 

Action to Combat Trafficking in Persons ซ่ึงไทยและ

สิงคโปร์ไดเ้ร่ิมผลกัดนัใน  การประชุมเจา้หนา้ท่ีอาวโุส

อาเซียนดา้นอาชญากรรมขา้มชาติ คร้ังท่ี 12 ในเดือน

กนัยายน 2555 ท่ีกรุงเทพฯ ใหส้อดคลอ้งและสะทอ้น

ความพยายามระดบัภูมิภาคเพ่ือสนบัสนุนแผนระดบั

โลก UN  Global Plan of Action to Combat 

Trafficking in Persons และการจดัทาํอนุสญัญา

อาเซียนวา่ดว้ยการคา้มนุษย-์-ASEAN Convention on 

Trafficking in Persons)  

 อยา่งไรกดี็ปัญหาดา้นภาษานั้นผูบ้ริหารธุรกิจ 

SMEs ตอ้งยอมลงทุน เพ่ือพฒันาแรงงานในดา้นน้ี 

หรือตอ้งยอมจา้งแรงงานในอตัราท่ีสูงข้ึนสาํหรับ

แรงงานท่ีมีความสามารถดา้นภาษา รวมถึงตอ้ง

ตระหนกัเร่ืองการตดัสินใจจา้งแรงงานท่ีเขา้ข่ายเป็น

การคา้มนุษย ์อาจเป็นเพราะภาคธุรกิจยงัคงมองถึงผล

กาํไรของกิจการท่ีสามารถเพ่ิมพนูข้ึนไดโ้ดยการลด

ค่าใชจ่้าย หรือลดตน้ทุนท่ีถกูตอ้งดา้นแรงงานเพราะมี

ความเส่ียงต่อธุรกิจอยา่งมากและอาจส่งผลกระทบดา้น

อ่ืน ๆ ตามมา  

 ประเดน็ดา้นสินคา้และบริการจะมีประเดน็

ยอ่ย ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงดา้นตน้ทุน อาทิ 

การพฒันาผลิตภณัฑใ์นกลุ่มธุรกิจ SMEs นั้นมีความ

แตกต่างอยา่งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์รขนาดใหญ่

ในดา้น นโยบาย การบริหาร และโครงสร้างองคก์ร ซ่ึง

ขอ้ดีคือกลุ่มธุรกิจ SMEs สามารถตดัสินใจท่ีรวดเร็ว

เพราะมีผูบ้ริหารจาํนวนนอ้ย มีการร่วมมือกนัระหวา่ง

ฝ่าย และการยอมรับการเปล่ียนแปลงตาม

สภาพแวดลอ้มของตลาดและเทคโนโลยีไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว ส่วนขอ้เสียคือ ความไม่มีอิสระในการทาํงาน

ของทีมงานเน่ืองจากการควบคุมของผูบ้ริหาร การขาด
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ทรัพยากรขององคก์ร ไดแ้ก่ จาํนวนบุคลากร หรือเงิน

ลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา (ชลธิศ ดาราวงษ,์ 2557) 

 การนาํเขา้หรือการไดม้าซ่ึงสินคา้และหรือ

บริการ (กรณีเป็นธุกิจพาณิชยกรรม) การผลิตสินคา้

และหรือบริการ (กรณีเป็นธุรกิจผลิตและจาํหน่าย)  

การเกบ็รักษาสินคา้และหรือบริการก่อนการขาย การ

ส่งมอบสินคา้และหรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ตลอดจนการ

ส่งออกสินคา้ ซ่ึงการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในปี พ.ศ.2558 มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ

ส่งออกของประเทศไทย เน่ืองดว้ยประเทศไทยเป็น

หน่ึงประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการทาํการคา้ระหวา่ง

ประเทศภาคีสมาชิก นั้นไดมี้การทาํความตกลงการคา้

สินคา้อาเซียน (ASEN Trade in Goods Agreement) 

เร่ืองสิทธิพิเศษทางการคา้อาเซียน (ASEAN 

Preferential Trading Arrangements--PTA) ภายใตเ้ขต

การคา้เสรีอาเซียนท่ีตกลงกนัระหวา่งประเทศสมาชิก

อาเชียน ดงันั้นการท่ีประเทศสมาชิกไดรั้บสิทธิพิเศษ

ภายใตเ้ขตการคา้เสรีอาเซียน จะทาํใหร้ายการสินคา้ท่ี

ส่งออกระหวา่งประเทศสมาชิกจะไดรั้บสิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากรคือการลดหรือยกเวน้อากรขาเขา้ อนัจะ

เป็นผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บเฉพาะประเทศสมาชิก และ

เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บดงักล่าว จะ

ตกอยูก่บัสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตท่ีแทจ้ริงของประเทศผูรั้บ

สิทธิพิเศษท่ีส่งออกเท่านั้น ทั้งน้ีการรับรองวา่สินคา้

นั้นๆ จะเป็นผลผลิตท่ีแทจ้ริงของประเทศผูรั้บสิทธิ

พิเศษท่ีส่งออกหรือไม่นั้นจะดาํเนินการตรวจคุณสมบติั

สินคา้วา่ผลิตถกูตอ้งตามหลกัเกณฑว์า่ดว้ยถ่ินกาํเนิด

สินคา้หรือกฏแหล่งกาํเนิดสินคา้ นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้

อธิบายถึงกฎวา่ดว้ยถ่ินกาํเนิดสินคา้ไว ้กรมศุลกากรมี

หนา้ท่ีตรวจสอบหลกัฐานแสดงถ่ินกาํเนิดของสินคา้

นาํเขา้ระหวา่งประเทศสมาชิกไดจ้ดัใหมี้การประชุม

เพ่ือกาํหนดท่าทีในการเจรจาเร่ืองกฎวา่ดว้ยถ่ินกาํเนิด

สินคา้ของการจดัทาํขอ้ตกลงการคา้เสรีทวิภาคีระหวา่ง

ประเทศไทยกบัประเทศต่าง ๆ สรุปไดว้า่ เง่ือนไข

สาํหรับการเจรจาเร่ืองกฎวา่ดว้ยถ่ินกาํเนิดสินคา้ในการ

จดัทาํขอ้ตกลงการคา้เสรีทวิภาคี  โดยใชเ้กณฑ ์3 เกณฑ ์

ดงัน้ีคือ 

 1. Wholly Obtained--WO สินคา้ท่ีกิจการผลิต

ข้ึนนั้น ผลิตโดยใชว้ตัถุดิบท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ

ทั้งหมด โดยไม่มีการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศเลย 

สินคา้กลุ่มน้ีไดแ้ก่ สินคา้เกษตร เช่น ไก่ ไม ้นํ้ามนัดิบ 

เป็นตน้ 

 2. Substantial Transformation--ST ซ่ึงจะยึด

ตามหลกัเกณฑข์อง WTO ท่ีจะประกาศใชโ้ดยมีการ

นาํเขา้วตัถุดิบมาบางส่วนหรือทั้งหมดเพ่ือการผลิตแปร

สภาพอยา่งพอเพียงจนไดสิ้นคา้ส่งออก สินคา้กลุ่มน้ีมกั

เป็นสินคา้อุตสาหกรรมทัว่ไป ไดแ้ก่ ขนม อาหาร

กระป๋อง กระดาษ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน ์รถยนต ์เป็น

ตน้  

 3. การคิดสดัส่วน Local Content เป็น

เปอร์เซ็นต ์โดยใชร้าคาส่งออก--F.O.B. เป็นฐานการ

คาํนวณ ซ่ึงมีหลกัอยา่งง่ายๆ คือ การนาํราคาวตัถุดิบ

และค่าการผลิตในประเทศมาคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ

ของสินคา้ส่งออก เช่น ในเขตการคา้เสรีอาเซียน จะคิด

เป็นอยา่งนอ้ย        ร้อยละ 40 เรียกวา่ Local Content 

40% และ ASEAN จะยอมใหใ้ชส้ดัส่วนนาํเขา้จาก

ประเทศสมาชิกมาคาํนวณรวมเป็น Content เพ่ือการ

ส่งออกสินคา้กลบัไปไดด้ว้ย 

 นัน่คือหากสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตาม

หลกัเกณฑว์า่ดว้ยถ่ินกาํเนิดสินคา้หรือกฏแหล่งกาํเนิด

สินคา้จะใหก้ารรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้ดว้ยการออก

หนงัสือรับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ เพ่ือแสดงวา่สินคา้มี

แหล่งกาํเนิดในประเทศไทย และผลิตไดถ้กูตอ้งตามกฎ

วา่ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ นอกจากน้ีหนงัสือรับรอง

แหล่งกาํเนิดสินคา้ท่ีออกใหก้บัสินคา้นั้นจะทาํใหสิ้นคา้

ดงักล่าวไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ นาํไปใช ้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เพ่ือขอยกเวน้ หรือลดหยอ่นภาษีอากรขาเขา้ ไดต่้อเม่ือ

สินคา้จะตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  

 1. สินคา้จะตอ้งอยูใ่นบญัชีรายการสินคา้ท่ี

ไดรั้บสิทธิพิเศษฯ ของประเทศผูใ้หสิ้ทธิ 

 2. สินคา้จะตอ้งมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎวา่

ดว้ยแหล่งกาํเนิดสินคา้ หรือหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขการให้

สิทธิพิเศษฯ  

 3. สินคา้จะตอ้งส่งโดยตรงจากประเทศท่ี

ไดรั้บสิทธิพิเศษฯ ไปยงัประเทศผูใ้หสิ้ทธิ 

 4. มีหนงัสือรับรองแหล่งกาํเนิดสินคา้นาํไป

แสดงต่อศุลกากรของประเทศผูน้าํเขา้ 

 อยา่งไรกดี็การจะไดรั้บสิทธิพิเศษดงักล่าวภายใตก้ฎ

แหล่งกาํเนิดสินคา้ ผูส่้งออกตอ้ง “พิสูจนใ์หไ้ดถึ้ง

แหล่งท่ีมาและมูลค่าตน้ทุนของสินคา้” ตามกฎดงักล่าว 

ซ่ึงระบบบญัชีตน้ทุนเป็นระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลและ

สารสนเทศต่างๆท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนสินคา้ ประกอบดว้ย

กระบวนการต่าง ๆ (ดวงมณี โกมารทตั, 2553, หนา้ 

75) ซ่ึงหน่ึงในกระบวนการท่ีมีความสาํคญัอยา่งมาก

และเป็นกระบวนการแรกของระบบบญัชีตน้ทุน คือ  

กระบวนการการรวมรวบและสะสม จดัเกบ็ขอ้มูล       

ท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนและขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงาน

ต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นกิจการ ขอ้มลูดงักล่าวน้ีประกอบดว้ย

ขอ้มลูท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ มูลค่าตน้ทุน มูลค่าวตัถุดิบท่ี

เบิกใชใ้นการผลิต ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีปรากฎในเอกสาร/

ใบสาํคญั เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบกาํกบัสินคา้ 

ใบขนสินคา้ ใบเบิกวตัถุดิบ ฯลฯ สาํหรับขอ้มลูท่ีไม่

เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ จาํนวนหรือปริมาณการผลิต จาํนวน

ชัว่โมงแรงงาน จาํนวนชัว่โมงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ

ผลิต จาํนวนวตัถุดิบท่ีเบิกใช ้ซ่ึงการเกบ็รวมรวมขอ้มลู

ตน้ทุนทั้งประเภทท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน จะทาํ

ใหผู้ส่้งออกสามารถพิจารณาความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ือง

ระหวา่งขอ้มลูตน้ทุนทั้ง 2 ประเภท ไดช้ดัเจนมากข้ึน 

ซ่ึงส่งผลใหก้ารคาํนวณตน้ทุนเขา้กบัตวัสินคา้มีความ

ถกูตอ้งและเหมาะสม ในทางตรงขา้มหากมีปัจจยัหรือ

กระบวนการเกบ็ขอ้มูลทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุน

สินคา้ผิดพลาด คลาดเคล่ือน ยอ่มส่งผลกระทบเชิงลบ 

อาทิ ตน้ทุนสินคา้ตํ่าหรือสูงกว่าความเป็นจริง อาจ

ไม่ไดรั้บสิทธิพิเศษฯ ดงันั้นในฝ่ายบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ตน้ทุนของสินคา้ตอ้งมีระบบการจดัเกบ็เอกสาร

ประกอบท่ีแสดงถึงท่ีมาของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีใชใ้น

การผลิตสินคา้วา่เป็นไปตามเง่ือนไขของกฎ

แหล่งกาํเนิดสินคา้หรือไม่ จึงสามารถออกเอกสาร

รับรองถ่ินกาํเนิดสินคา้ได ้และเม่ือเอกสารรับรองถ่ิน

กาํเนิดสินคา้ได ้สินคา้อาจจะไดรั้บสิทธิทางภาษีทาง

ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใตเ้ขตการคา้เสรี

อาเซียน 

 

สรุป 

 ธุรกิจอาจตอ้งกลบัมาทบทวนสถานะของ

ตนเอง เพ่ือประเมินศกัยภาพของตนเองอยา่งเร่งด่วน 

วา่เรามีความพร้อมหรือไม่ ต่อการแข่งขนัทั้งใน

ประเทศและแข่งขนักบัประเทศสมาชิกอาเซียนใน

อนาคต ดงัน้ีแลว้ธุรกิจ SMEs ของไทยจะแขง็แกร่ง 

และเตม็เป่ียมดว้ยศกัยภาพท่ีพร้อมรับมือต่อการแข่งขนั

อยา่งเตม็รูปแบบภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ได้

มากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยัทั้งภายในและ

ภายนอก และท่ีสาํคญัของทุก ๆ ปัจจยัลว้นเกิดตน้ทุน

และเกิดความเส่ียง ซ่ึงองคก์รเองตอ้งบริหารหรือการ

จดัการความเส่ียงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเส่ียงท่ีอาจ

กระทบดา้นตน้ทุนของธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลต่อความอยู่

รอดของธุรกิจในอนาคต  
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กลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ภายใต้ส่ือสังคมออนไลน์ 

Public Relations Strategy on Social Media 

 

                                                                                                   วภิคัฉณฏัฐ ์ นิมิตรพนัธ์และ ศิริจนัทรา  พลกนิษฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บทคัดย่อ 

  กลยทุธ์ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลนเ์ป็นกลยทุธ์ท่ีนาํมาช่วยเสริมส่ือประชาสมัพนัธ์แบบออฟไลฟ์ 

ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยประเดน็เน้ือหาส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ความเคล่ือนไหวขององคก์ร เร่ืองราวของธุรกิจ วิสยัทศัน์

ของผูบ้ริหาร คุณค่าของสินคา้และบริการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ โดยรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน ์

ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากสาํหรับประเทศไทย ไดแ้ก่ บลอ๊ก ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ก และเวบ็ยทููบ เคร่ืองมือเหล่าน้ีสามารถ

ใหข้อ้มูลข่าวสาร สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความผกูพนัระหว่างองคก์รและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง อนันาํมาซ่ึงช่ือเสียง 

ภาพลกัษณ์ และการสนบัสนุนองคก์ร สนบัสนุนสินคา้และบริการ 

 

คําสําคัญ: ประชาสมัพนัธ์, ส่ือ, สงัคมออนไลน์ 

 

 Abstract 

 A social network strategy is viewed here as a tool to supplement offline or traditional public relations 

practices. In fact, most PR activities were developed with the social media in mind, including corporate news releases 

,business –related stories ,executive ideas, product and service value and other PR activities. The most popular social 

media outlets are Blog, Twitter, Facebook and You Tube, since these provide business information, strengthen public 

participation and engage with the stakeholders in organizations. Last but not least, they create a positive corporate 

image and public support of organizations and their products. 

    

Keywords:  traditional public relations, tool, social media 

 

ความนํา  

 ส่ือสงัคมออนไลน ์(social media) เป็นส่ือท่ี

ไดรั้บความนิยมในงานประชาสมัพนัธ์และมี

ความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ทั้งยงัมีแนวโนม้วา่จะไดรั้บ

ความนิยมสูงข้ึนในอนาคต องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน

ใชส่ื้อสงัคมออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธ์องคก์ร 

รวมถึงสินคา้และบริการเพ่ือช่วยเสริมความแขง็แรง

ใหก้บัส่ือประชาสมัพนัธ์แบบเดิมใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน การประชาสมัพนัธ์ภายใตก้ระแสสงัคมออนไลน ์

ควรใหค้วามสาํคญักบักระบวนการประชาสมัพนัธ์ การ

เปล่ียนแปลงการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ การส่ือสาร

เพ่ือการประชาสมัพนัธ์ ตลอดจนรูปแบบของการใชส่ื้อ

สงัคมออนไลนเ์พ่ือการประชาสมัพนัธ์เพ่ือนาํมาส่ิง

ภาพลกัษณ์ และการสนบัสนุนองคก์ร 
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 การประชาสมัพนัธ์เป็นหน่ึงในช่องทางการ

ส่ือสารท่ีสาํคญัในการสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่ง

องคก์รกบักลุ่มท่ีมีส่วนไดเ้สีย รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป 

งานประชาสมัพนัธ์เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

เคร่ืองมือส่ือสาร นกัการประชาสมัพนัธ์ตอ้งรู้จกัเลือก

ประเดน็ในการส่ือสารและเคร่ืองมือส่ือสารท่ีถกูตอ้ง 

เหมาะสมและสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง ในปัจจุบนัการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์มีการ

ปรับตวัอยา่งมาก ซ่ึงกาํลงัอยู่ในยคุของเทคโนโลยีและ

การส่ือสาร (information technology and  

communication) เน่ืองจากการพฒันาอยา่งกา้วกระโดด

ของเทคโนโลยี การเจริญเติบโตของจาํนวนผูใ้ช้

อินเตอร์เน็ตทัว่โลก การเจริญเติบโตของตลาดธุรกิจ

สมาร์ทโฟน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคในปัจจุบนัเกิดพฤติกรรม

การส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน์ท่ีมีการขยายตวัและส่งผล

ต่อกลไกการรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร การกระตุน้พฤติกรรม 

การมีส่วนร่วม และการสร้างความผกูพนัระหวา่งองคก์ร

และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (พจน ์ใจชาญสุขกิจ, 2553) 

 ดงันั้นการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์จึงมีความ

เปล่ียนแปลงจากในอดีตซ่ึงมกัเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่น

ส่ือวิทย ุโทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร เป็นหลกั 

แต่ปัจจุบนันกัการประชาสมัพนัธ์จะปรับตวัโดยเลือกใช้

สงัคมออนไลนเ์ป็นอีกหน่ึงช่องทางในการนาํเสนอขอ้มลู

เชิงเน้ือหาขององคก์รและสินคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 

(เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ, 2553) เน่ืองจากสงัคมออนไลน ์ 

เปรียบเสมือนชุมชนเพ่ือแสดงความคิดเห็นและเป็น

เคร่ืองมือท่ีสร้างความรักความผกูพนัระหวา่งองคก์รกบัผู ้

มีส่วนไดเ้สีย แต่ปัญหาสาํคญัประการหน่ึงท่ีนกั

ประชาสมัพนัธ์ไม่สามารถวางแผนเลือกใชส่ื้อสงัคม

ออนไลนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ความรู้เร่ือง

เทคโนโลยีการส่ือสาร นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งคาํนึงอยู่

เสมอวา่การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีถือเป็นเป้าหมายหลกัของการ

ประชาสมัพนัธ์ และเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีสาํคญัสาํหรับอาชีพนกัประชาสมัพนัธ์ การดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์ใหมี้ประสิทธิภาพจาํเป็นตอ้งมีความรู้ 

ความเขา้ใจในวิธีการและไหวทนัต่อการเลือกใชส่ื้อได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีนกั

ประชาสมัพนัธ์ควรศึกษาและตามใหท้นัเทคโนโลยีท่ีถูก

พฒันาข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์ภายใตก้ระแสสงัคมออนไลน ์ทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

 

การดําเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

 David Meerman Scott (2007, p. 12) ได้

เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของการ

ดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ภายหลงัการเติบโตของส่ือ

สงัคมออนไลน ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต กล่าวคือ  

 การดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์ในอดตี 

 1. นกัประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสาร

เก่ียวกบัองคก์รผา่นส่ือมวลชน ดงันั้นผูบ้ริโภคจะไดรั้บ

ขอ้มลูข่าวสาร จากการนาํเสนอของส่ือมวลชนเท่านั้น 

การดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ในอดีตไม่มีบุคคลใดเห็น

ข่าวประชาสมัพนัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการเผยแพร่ ยกเวน้

นกัข่าวหรือบรรณาธิการ 

 2. การส่งข่าวประชาสมัพนัธ์ในอดีต องคก์ร

ตอ้งมีประเดน็ข้ึนมาก่อน นกัประชาสมัพนัธ์ถึงจะเขียน

ข่าวและส่งไปยงัส่ือมวลชน 

 3. การเผยแพร่ข่าวสารมกัใชค้าํศพัทเ์ฉพาะท่ี

นกัข่าวหรือบรรณาธิการสามารถเขา้ใจไดเ้ท่านั้น 

นกัประชาสมัพนัธ์ไม่สามารถเผยแพร่ข่าวสารได ้หาก

ขาดความคิดเห็นของบุคคลท่ีสาม เช่น ลกูคา้ 

นกัวิเคราะห์ และผูเ้ช่ียวชาญ เป็นตน้ 

 4. ประสิทธิผลของการประชาสมัพนัธ์วดัได้

จากข่าวประชาสมัพนัธ์ท่ีส่ือมวลชนนาํไปเผยแพร่เพียง 

(clipping) อยา่งเดียว 
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 5. การทาํงานของฝ่ายประชาสมัพนัธ์กบัฝ่าย

การตลาดถกูแยกออกจากกนัอยา่งส้ินเชิง โดยต่างฝ่ายต่าง

มีกลยุทธ์ เป้าหมาย เทคนิค และการวดัผลท่ีต่างกนั 

 

การดําเนินงานประชาสัมพนัธ์ในปัจจุบันและอนาคต 

 1. นกัประชาสมัพนัธ์สามารถนาํเสนอขอ้มลู

ข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รและสินคา้ไปยงักลุ่มเป้าหมายได้

โดยตรงและเป็นช่องทางท่ีเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลผา่น

เคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลนโ์ดยไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึงส่ือหลกั 

เร่ืองราวท่ีนาํเสนอผา่นส่ือต่าง ๆ โดยเฉพาะสงัคม

ออนไลนจ์ะสะทอ้นภาพลกัษณ์ขององคก์รทั้งหมดไม่วา่

จะเป็นข่าวประชาสมัพนัธ์ บทสมัภาษณ์ กิจกรรมต่าง ๆ 

หรือเร่ืองราวท่ีองคก์รไดเ้ผยแพร่ 

 2. ขอ้มลูข่าวสารท่ีนาํเสนอไปยงักลุ่มเป้าหมาย

ต่าง ๆ จะตอ้งเช่ือถือได ้เน่ืองจากผูรั้บสารในปัจจุบนัมี

ช่องทางในการรับขอ้มลูข่าวสารหลากหลายช่องทาง 

การประชาสมัพนัธ์จะตอ้งไม่เป็นการโฆษณาชวนเช่ือ 

เน่ืองจากผูรั้บสารตอ้งการมีส่วนร่วมกบัองคก์รมากข้ึน 

ดงันั้นการนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารของนกัประชาสมัพนัธ์

ในปัจจุบนัควรเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทางเพ่ือจะไดรั้บ

ฟังความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึง

องคก์รส่ือสงัคมออนไลนท์าํใหข้อ้มลูข่าวสารทางการ

ประชาสมัพนัธ์สามารถนาํกลบัมาเผยแพร่ไดอี้กคร้ัง 

แมว้า่จะผา่นมาหลายปีกต็าม เช่น ขอ้มลูองคก์ร วิสยัทศัน ์

เป็นตน้ หากเผยแพร่ผา่นส่ือเดิมอยา่งวิทย ุโทรทศัน ์หรือ

หนงัสือพิมพมี์ช่วงเวลาหรืออายขุองข่าวทาํใหไ้ม่

สามารถนาํมาเผยแพร่ซํ้าได ้

 3. บริษทัสามารถโนม้นา้วใจผูบ้ริโภคใหส้นใจ

สินคา้หรือไวใ้จบริษทั จนกระทัง่เขา้สู่กระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือไดจ้ากการนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารท่ีดีผา่นส่ือ

สงัคมออนไลน ์เพราะผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ในปัจจุบนัมกั

นิยมใชส่ื้อสงัคมออนไลนค์น้หาขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้หรือ

บริการ นอกจากน้ีการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคม

ออนไลน ์ยงัสามารถนาํเสนอขอ้มลูข่าวสารไดท้นัทีท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการ โดยไม่จาํกดัเวลา และสถานท่ีในการ

คน้หาขอ้มลู จนนาํไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือในท่ีสุด 

 

กระบวนการส่ือสารภายใต้กระแสสังคมออนไลน์ 

 องคก์รท่ีประสบความสาํเร็จส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญัในการวางกรอบกลยทุธ์ทางการส่ือสารท่ี

แขง็แกร่ง มีความชดัเจนในการส่ือสาร และมี

ความสามารถในการขบัเคล่ือนเน้ือหา ประเดน็ท่ีบ่งบอก

ความเป็นตวัตนขององคก์รออกมาได ้และจากการเติบโต

ของส่ือสงัคมออนไลนท่ี์พฒันาเป็นช่องทางและเครือข่าย

ท่ีมีอตัราของจาํนวนผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืน ๆ ใน

สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วแต่ไดผ้ลมากกวา่ในเชิงการ

รับรู้ อีกทั้งยงัสามารถกระตุน้เชิงพฤติกรรม การบริโภค

ใชส้อย และการมีส่วนร่วมต่อการแสดงความคิดเห็นใน

ประเดน็เร่ืองราวต่าง ๆ ได ้ส่งผลใหอ้งคก์รสามารถรับรู้

ถึงการพฒันาแนวทางการส่ือสารใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

ไดต้รงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 การใชส่ื้อสงัคมออนไลนใ์นการประชาสมัพนัธ์

องคก์รจาํเป็นตอ้งใชก้ารส่ือสารทั้งกระบวนการส่ือสาร

เป็นหลกัในการดาํเนินการ อนัประกอบดว้ย 

 1. องคก์รผูส่้งสาร (sender) องคก์รแต่ละแห่ง

ต่างมีความพยายามในการส่งสารไปยงักลุ่มเป้าหมายและ

สาธารณชนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นองคก์รตอ้งมีความ

ชดัเจนในเร่ืองของคุณลกัษณะเฉพาะขององคก์ร 

ภาพลกัษณ์ จุดแขง็/จุดอ่อน โอกาส/อุปสรรค ส่ิงใดท่ีจะ

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ใหม้ัน่คงแขง็แรง การมีแนวทางแกไ้ข

รับมือกบัส่ิงท่ีไม่คาดคิด กลยทุธ์การวางแผนองคก์รทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว 

 2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการส่ือสาร (message) ข่าวสาร

และเน้ือหาท่ีนาํเสนอมีผลต่อภาพลกัษณ์ขององคก์ร และ

การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นการกาํหนดประเดน็ 

ต่าง ๆ (content) ในส่ือสงัคมออนไลนจ์ะตอ้งมีความ

กระชบั เขา้ใจง่าย ส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร และไม่เป็น

การโฆษณา โดยประเดน็ท่ีนิยมประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สงัคมออนไลน ์เช่น ทิศทางการบริหารองคก์ร ขอ้มลูท่ี

เก่ียวขอ้งกบัดา้นบริการ การส่งเสริมดา้นการตลาด การ

ส่งเสริมการขาย กิจกรรมขององคก์ร และบทบาทหนา้ท่ี

ทางสงัคม 

 3. ส่ือและช่องทางการส่ือสาร (media/channel) 

ในกระบวนการส่ือสารนั้น ขั้นตอนและรูปแบบการ

ถ่ายทอดเน้ือหาหรือข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บทั้งท่ีเป็น

การส่ือสารทางตรงและทางออ้มผา่นการประชาสมัพนัธ์

บนส่ือสงัคมออนไลน ์มกัมุ่งเนน้เพือสร้างฐานลูกคา้ใหม่ 

การรักษาฐานลกูคา้เดิม การเพ่ิมความถ่ี การสร้างการ

ยอมรับในการมีส่วนร่วมของสังคม การส่งเสริม

ภาพลกัษณ์ การยอมรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน

ในรูปแบบการส่ือสารแบบสองทาง (two-way 

communication) 

 4. ผูรั้บสาร (receiver) ซ่ึงถือไดว้า่ผูรั้บสารมี

อิทธิพลต่อกระบวนการส่ือสาร เพราะจะนาํไปสู่

กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงผูรั้บสารสามารถจาํแนกได้

หลากหลายกลุ่ม ผูรั้บสารท่ีเป็นลกูคา้ปัจจุบนั ผูรั้บสารท่ี

เป็นเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีองคก์รตอ้งการส่ือสาร  

โดยการทาํประชาสมัพนัธ์ตอ้งยึดหลกัความน่าเช่ือถือ 

ความจริงใจ ซ่ึงจะนาํมาต่อความเช่ือมัน่ ตลอดจนการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ หรือการใหค้วามร่วมมือ

กบัองคก์รกระบวนการส่ือสารทั้งกระบวนการมีความ

จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยใหเ้ห็นผลสะทอ้นกลบัของผูรั้บ

สารท่ีมีต่อผูส่้งสาร ซ่ึงนอกจากจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการ

เลือกใชก้ลยทุธ์ในการส่ือสารขององคก์รแลว้ ยงัสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รในฐานะผูส่้งสารได้

อยา่งชดัเจนดว้ย โดยการสะทอ้นกลบัจากส่ือสังคม

ออนไลนจ์ะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการนาํมาใชวิ้เคราะห์

ประเดน็การส่ือสารดา้นเน้ือหาและเทคนิคก่อนมีการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์

 

 

 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลง 

การเปล่ียนแปลงกระบวนการประชาสมัพนัธ์

หลงัการพฒันาของส่ือสงัคมออนไลน ์(social media) 

ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ในดา้น

บทบาทและหนา้ท่ีของนกัประชาสมัพนัธ์ ความ

หลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย ทกัษะการใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน ์ความเขา้ใจในศกัยภาพของส่ือสงัคมออนไลน ์

(Pavlik, 2007) 

  

บทบาทและหน้าทีข่องนักประชาสัมพนัธ์  

 ในอดีตการประชาสมัพนัธ์เป็นการส่ือสารแบบ

ทางเดียว  นกัประชาสมัพนัธ์เป็นผูค้วบคุมทั้ง

กระบวนการส่ือสาร แต่ในปัจจุบนันกัประชาสมัพนัธ์

จะตอ้งเป็นทั้งผูส่ื้อสารขอ้มูลข่าวสารขององคก์รต่อ

สาธารณชน และเป็นผูต้รวจสอบรับฟังความคิดเห็นจาก

สาธารณชน กล่าวคือเป็นการส่ือสารแบบสองทาง  

(two-way communication) ไปพร้อมกนั 

  

ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย  

 ในอดีตนกัประชาสมัพนัธ์สามารถกาํหนด

กลุ่มเป้าหมายไดช้ดัเจนวา่ตอ้งการส่ือสารกบับุคคลใด 

กลุ่มใด ดว้ยศกัยภาพของส่ือสงัคมออนไลน ์ส่งผลใหน้กั

ประชาสมัพนัธ์สามารถส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายได้

หลากหลายยิ่งข้ึน กล่าวอีกนยัหน่ึงคือนกัประชาสมัพนัธ์

สามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน โดย

กลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายอาจมีทั้งกลุ่มท่ีเป็นมิตรหรือ

เป็นศตัรูกบัองคก์ร นกัประชาสมัพนัธ์จึงตอ้งมีความ

พร้อมในการรับมือกบักลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายดว้ย 

  

ทกัษะการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  

 นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งฝึกฝนและขวนขวายหา

ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์เป็น

กิจกรรมท่ีตอ้งพ่ึงพาความรู้ดา้นเทคโนโลยี รวมทั้งมีใจ

เปิดกวา้งและยอดรับนวตักรรมรูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจน
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พิจารณาความจาํเป็นต่อการจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ

การวางระบบการส่ือสารเพ่ือการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

  

ความเข้าใจศักยภาพของส่ือสังคมออนไลน์  

  ส่ือสงัคมออนไลน์มีศกัยภาพทั้งในดา้นบวก

และดา้นลบ ในดา้นบวกส่ือสงัคมออนไลนช่์วยใหน้กั

ประชาสมัพนัธ์สามารถกาํหนดวาระขอ้มลูข่าวสารและตี

กรอบประเดน็การประชาสมัพนัธ์ สามารถติดตามและ

เฝ้าสงัเกตความคิดเห็นของสาธารณชน รวมถึงการ

นาํเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจ มีลกูเล่น มีความรวดเร็ว 

กวา้งไกล และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งตรงจุด        

ในดา้นลบส่ือสงัคมออนไลน์กลายเป็นช่องทางใหบุ้คคล

หรือกลุ่มบุคคลท่ีไม่หวงัดีต่อองคก์รใชวิ้ธีการสร้างข่าว

ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลกัษณะท่ีเป็นการ

โจมตีภาพลกัษณ์ ช่ือเสียง และการปฏิบติัการขององคก์ร 

ดงันั้นนกัประชาสมัพนัธ์จึงตอ้งสร้างความตระหนกัใน

เร่ืองการตรวจตราข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ในส่ือสงัคม

ออนไลนอ์ยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

แกไ้ขความเขา้ใจผิดและสร้างความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งแก่

สาธารณชนไดใ้นทนัที 

 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

 พจน ์ใจชาญสุขกิจ (2553, หนา้ 67-68) ไดใ้ห้

ขอ้มลูข่าวสารท่ีตอ้งการประชาสมัพนัธ์ขององคก์รระดบั

โลกต่าง ๆ พบวา่ สาระสาํคญัของเน้ือหาท่ีนาํเสนอผา่น

ส่ือสงัคมออนไลน ์มีอยูท่ ั้งหมด 10 ประเดน็ ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวขององคก์ร 

(corporate movement and information) คือ การนาํเสนอ

ขอ้มลูข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวขององคก์รในดา้น

ต่าง ๆ เช่น รูปแบบ แนวทางการบริหาร วิสยัทศันข์อง

องคก์ร การแนะนาํบุคลากร ศกัยภาพ ความรู้

ความสามารถของผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงการให้

ขอ้มลูดา้นรายงานธุรกรรมเพ่ือประโยชนต่์อผูมี้ส่วนได้

เสีย ตลอดจนสาธารณชนไดรั้บทราบขอ้มลูท่ีเหมาะสม

อยา่งต่อเน่ือง 

 2. ขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจ (business market 

positioning) คือ การนาํเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัปริมาณการ

ทาํธุรกรรม ส่วนแบ่งทางการตลาด ยอดจาํนวนธุริกจ 

ยอดขาย ยอดจาํหน่าย เพบ่ือบ่งบอกสถานะทางธุรกิจต่อ

ตลาดในภาพรวม 

 3. ขอ้มลูเก่ียวกบัวิสยัทศันข์องผูบ้ริหาร 

(executive vision) คือ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์

บทบาททางธุรกิจต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปใน

บริบทแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ เช่น บทความ บท

สมัภาษณ์ ความคิดเห็น เป็นตน้ เพ่ือแสดงถึง

ประสิทธิภาพความรู้และความเช่ียวชาญของผูบ้ริหาร 

 4. ขอ้มลูท่ีแสดงถึงคุณค่าของสินคา้และบริการ 

(product and service value) คือ การแสดงคุณค่าสินคา้

หรือบริการ การบอกกล่าวหรืออธิบายความโดดเด่นของ

ตวัสินคา้หรือบริการ ดว้ยการแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าท่ี

เหนือกวา่แบรนดอ่ื์น ๆ การอธิบายแจง้มลูค่า เช่น การให้

ขอ้มลูค่าธรรมเนียม การใหข้อ้มลูประโยชนใ์ชส้อยของ

สินคา้ทางดา้นกายภาพ ขอ้มลูดา้นอารมณ์ความรู้สึก

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ ราคาขาย และสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ 

เป็นตน้ 

 5. ขอ้มลูเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือสร้าง

ความสมัพนัธ์ และสร้างความมัน่ใจ (communication for 

engagement) คือ การใหข้อ้มเูพ่ือหวงัสร้างความผกูพนั

และความมัน่ใจในระยะยาว ดว้ยการสร้างความมัน่ใจ

เก่ียวกบัองคก์ร สินคา้ และบริการ เช่น การรายงาน

มาตรฐาน การซกัซอ้มความพร้อมระบบป้องกนัท่ี

เก่ียวขอ้ง การใหร้ายละเอียดของส่วนผสมขอ้มลู 

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การรายงานผลประกอบการ การ

แทรกมุมมองแง่คิด การวิเคราะห์สถานการณ์ทาง

การตลาด รวมทั้งความเห็นต่อธุรกิจท่ีมีในภาพรวมดว้ย

หลกัธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 25



 6. ขอ้มลู บทวิเคราะห์ และคาํปรึกษา 

(data/research service and consultant) คือ ขอ้มลูเก่ียวกบั

การบริการในเชิงวิชาการ เช่น ศูนยข์อ้มลู บทวิเคราะห์ 

ผลการวิจยั โพลล ์งานสรุปคน้ควา้ท่ีเป็นประโยชนต่์อ

ลกูคา้ รายงานการวิจยั รวมถึงการปกป้องคุม้ครองสิทธิ

ของลกูคา้ตลอดจนการใหค้าํแนะนาํท่ีเก่ียวขอ้ง 

 7. ขอ้มลูเก่ียวกบัการแจง้กาํหนดการสาํคญัของ

องคก์ร (corporate and marketing agenda) คือ การแจง้

กาํหนดการท่ีสาํคญัขององคก์ร การกาํหนดกิจกรรม 

ต่าง ๆ เช่น รายงานกิจกรรม การจดัประชุม การแถลงข่าว

ในประเดน็ต่าง ๆ ทั้งดา้นบริหาร ดา้นผลิตภณัฑ ์กิจกรรม

ส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 

 8. ขอ้มลูเก่ียวกบัการแสดงความกา้วหนา้ 

นวตักรรม และเครือข่าย (innovation and business 

connection) ไดแ้ก่ ขอ้มลูความกา้วหนา้ของระบบ

เคร่ืองจกัร การเปิดโรงงาน การเปิดสาขา การใชร้ะบบ

ขอ้มลูคอมพิวเตอร์ การปรับระบบงานใหม่ 

ความกา้วหนา้และการเป็นผูน้าํดา้นความคิดทั้งดา้น

สินคา้และอุตสาหกรรม การร่วมมือกบัพนัธมิตรทาง

ธุรกิจ เช่น ขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานกบัองคก์รอ่ืน ๆ 

เพ่ือแสดงถึงความสาํเร็จ ความคล่องตวั เครือข่าย และ

ผลประโยชนท่ี์ผูบ้ริโภคจะไดรั้บ 

 9. ขอ้มลูเพ่ือแสดงใหเ้กิดการยอมรับ และการ

เป็นผูเ้ช่ียวชาญ (expert, award, ranking) คือ การนาํเสนอ

ขอ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในธุรกิจ คุณ

งามความดีขององคก์ร เช่น การไดรั้บรางวลั การไดรั้บ

การจดัอนัดบัจากสถาบนัต่าง ๆ การไดรั้บการยอมรับใน

มาตรฐาน การไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานและองคก์ร

ท่ีน่าเช่ือถือ เป็นตน้ 

 10. ขอ้มลูเก่ียวกบัประเดน็ทางสงัคม (social 

content) คือ การนาํเสนอขอ้มลูเพ่ือใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

ไดรั้บรู้และเขา้ใจในส่ิงท่ีองคก์รไดด้าํเนินการเพ่ือสงัคม 

เช่น การแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (corporate 

social responsibility) กิจกรรมองคก์รเพ่ือสงัคม เป็นตน้ 

การนาํเสนอดงักล่าวจะตอ้งไม่ใช่การโฆษณาเพ่ือ

ประกาศความดี แต่เป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีสร้างความ

ต่ืนตวัไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหพ้ฒันาไปพร้อม ๆ กบัองคก์ร

เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทและทิศทางขององคก์รต่อ

สงัคม 

อยา่งไรกต็ามส่ือสงัคมออนไลน ์แต่ละประเภท

มีวิธีการสร้างสรรคเ์น้ือหาในลกัษณะท่ีแตกต่างกนั และ

มีผลต่อการสร้างเน้ือหาข่าว กล่าวคือ 

1. การสร้างเน้ือหาดว้ยระบบคอมพิวเตอร์          

นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งปรับกระบวนการผลิตเน้ือหา

แบบเดิม ๆ ในส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือกระจายเสียงให้

กลายเป็นเน้ือหาท่ีนาํเสนอผา่นส่ือสงัคมออนไลนแ์ละใช้

ระบบดิจิทลัเต็มรูปแบบเพ่ือความรวดเร็วในกระบวนการ

ผลิต 

2. การนาํเสนอเน้ือหา นกัประชาสมัพนัธ์

สามารถบูรณาการส่ือสงัคมออนไลน์ในการนาํเสนอ

เน้ือหาใหน่้าสนใจ มีความหลากหลาย เช่น การใช้

ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง เป็นตน้  

3. บุคลิกลกัษณะเน้ือหา ส่ือสงัคมออนไลนแ์ต่

ละประเภทมีบุคลิกเฉพาะและมีความแตกต่างกนั เน้ือหา

การประชาสมัพนัธ์ท่ีจะนาํเสนอตอ้งมีความสอดคลอ้ง

กบับุคลิกของส่ือสังคมออนไลนน์ั้น ๆ เช่น การส่ง

สต๊ิกเกอร์แทนตวัอกัษรหรือขอ้ความผา่นโปรแกรม Line 

การส่งขอ้ความสั้น ผา่นโปรแกรม Twitter ขอ้ความด่วน 

การสนทนา ผา่นโปรแกรมหรือผา่นระบบ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การโหลดเน้ือหาและเสียงข้ึน 

Youtube การแชร์รูปภาพผา่นโปรแกรม Facebook เป็น

ตน้ ดว้ยบุคลิกดงักล่าว นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งสร้าง

ระบบภาษาท่ีสั้น กระชบั ไดใ้จความสาํคญั และมี

อิทธิพลต่อผูรั้บสารดว้ย 
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รูปแบบการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพือ่การ

ประชาสัมพนัธ์ 

 การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ขององคก์ร

ประกอบดว้ยผูส่้งสาร ขอ้มลูหรือสาร ช่องทางการ

ส่ือสาร และผูรั้บสาร ซ่ึงไม่วา่จะส่ือสารดว้ยวิธีการใด ส่ิง

ท่ีตอ้งการคือ ผูรั้บสารไดข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา การส่ือสารดว้ยส่ือดั้งเดิมอาจจะไม่รองรับกบั

ความตอ้งการการส่ือสารของกลุ่มเป้าหมายได ้การใชส่ื้อ

สงัคมออนไลนเ์พ่ือการประชาสมัพนัธ์จึงเป็นหน่ึงใน

ทางเลือกของการส่ือสารผา่นเทคโนโลยี (mediated 

communication) ซ่ึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เหมาะ

สาํหรับการประชาสมัพนัธ์ในการเลือกใชเ้ป็นช่องทาง

การส่ือสาร 

 จากหนงัสือ The New Rules of Marketing and 

Public Relation ของ Deirdre Breakenridge (2008) และ

บทความของเศรษฐพงศ ์ มะลิสุวรรณ (2553) ไดแ้บ่ง

ประเภทของส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงผูเ้ขียน

จะใชก้ารแบ่งส่ือสงัคมออนไลน ์ประเภทดงักล่าวมาเป็น

แนวทางในการนาํเสนอรูปแบบการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ขององคก์รท่ีพบ

ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 1. การประชาสมัพนัธ์ผา่นบลอ๊ก (blog) ซ่ึงมา

จากคาํเตม็วา่ Weblog เป็นรูปแบบการเขียนบทความของ

องคก์ร ลกัษณะของบลอ๊กคือหนา้เวบ็ท่ีเจา้ของบลอ๊ก 

สามารถเพ่ิมเติมเน้ือหาใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา  

(กติกา สายเสนีย,์ 2548) บลอ๊กโดยปกติจะประกอบดว้ย

ขอ้ความ ภาพ ลิงก ์ซ่ึงบางคร้ังจะรวมส่ือต่าง ๆ เช่น เพลง 

หรือวิดีโอในหลากหลายรูปแบบได ้จุดท่ีแตกต่างของ

บลอ๊กกบัเวบ็ไซตคื์อบล๊อกจะเปิดใหผู้อ่้านเขา้มาอ่าน

ขอ้มลู สามารถแสดงความคิดเห็นต่อทา้ยขอ้ความท่ี

เจา้ของบลอ๊กเขียน ซ่ึงทาํใหผู้เ้ขียนสามารถตอบโตก้ลบั

ไดโ้ดยทนัที ทั้งน้ีรูปแบบของบลอ๊กเพ่ือการ

ประชาสมัพนัธ์ สามารถแบ่งออกได ้3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1. Corporate Blog หรือบลอ๊กท่ีจดัทาํข้ึนโดย

บริษทั โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่ือสารขอ้มลูข่าวสารของ

องคก์รและสินคา้ต่าง ๆ ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงองคก์ร

ควรมีบลอ๊กดงักล่าวเพ่ือใหง่้ายต่อการคน้หา ตรวจสอบ 

และทราบขอ้คิดเห็นของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีต่อองคก์ร 

ต่อส่ิงท่ีองคก์รนาํเสนอ นอกจากน้ีองคก์รสามารถใช้

บลอ๊กเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประเดน็สาํคญัทาง

การตลาดหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ (Deirdre 

Brekenridge, 2008) นอกจากน้ีองคก์รยงัสามารถใช้

บลอ๊กเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั

ประเดน็สาํคญัต่าง ๆ ไดด้ว้ย สาํหรับการประชาสมัพนัธ์

โดยใชบ้ลอ๊กเหมาะสาํหรับสินคา้หรือองคก์รท่ีมีสมาชิก

บลอ๊กหรือจาํนวนลูกคา้มาก ๆ สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์โดด

เด่นเฉพาะตวั สินคา้ท่ีใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจซ้ือ และ

สินคา้ท่ีมีลกูคา้ท่ีมีความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้สูง 

ยกตวัอยา่งเช่น บล๊อกของบริษทัแอปเป้ิล บลอ๊กของร้าน

กาแฟสตาร์บคั เป็นตน้ เพ่ือใชบ้อกกล่าวกิจกรรม ความ

คืบหนา้เก่ียวกบัสินคา้และบริการ เร่ืองราวสาระสาํคญั

ต่าง ๆ 

 2. Micro Blogging หรือบลอ๊กขนาดเลก็ท่ีมี

ลกัษณะเป็นการโพสตข์อ้ความสั้น ๆ ไม่เกิน 140 

ตวัอกัษรและสามารถท่ีจะส่งขอ้ความนั้น ๆ ไปยงั

โทรศพัทมื์อถือของกลุ่มลูกคา้ไดโ้ดยตรง โดยไม่

จาํเป็นตอ้งเปิดเขา้ไปอ่านในอินเตอร์เน็ตเหมือนบลอ๊ก

ทัว่ไป ซ่ึงขอ้ความท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์นั้นจะเป็น

ขอ้ความท่ีแจง้ใหท้ราบวา่ ‘คุณกาํลงัทาํอะไรอยู่’ ‘มีส่ิงใด

ท่ีลกูคา้ไม่ควรพลาด’ ยกตวัอย่างเช่น การประชาสมัพนัธ์

บน Twitter ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการประชาสมัพนัธ์กบั

ลกูคา้ อาทิ การแจง้ข่าวสารใหม่ ๆ ขององคก์ร การสร้าง

ความสมัพนัธ์กบัลกูคา้  การนาํเสนอโปรโมชัน่พิเศษ 

เป็นตน้ มีเคร่ืองมือสาํหรับการใชส่้งต่อข่าวสารใหก้บั

เพ่ือน ๆ re-twit) ซ่ึงสามารถช่วยกระจายข่าวสารออกไป

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นวงกวา้ง (viral marketing) 

อยา่งไรกดี็การนาํเสนอขอ้ความใด ๆ ผา่นส่ือสงัคม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ออนไลน ์นกัประชาสมัพนัธ์ควรใหผู้รั้บสารไดมี้สิทธิใน

การเลือกและตดัสินใจ โดยตอ้งพึงระวงัการส่ือสารท่ีเนน้

การขายสินคา้อยา่งตั้งใจมากเกินไป 

 3. Blogger หรือ บลอ๊กจากผูเ้ขียนอิสระ ซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีมีความสามารถเขียนในเร่ืองท่ีตนถนดั และมี

ผูติ้ดตามเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงบล๊อกในรูปแบบน้ีปัจจุบนั

องคก์รจะมีการเชิญตวัผูเ้ขียนอิสระเขา้ร่วมงานแถลงข่าว

หรือใหท้ดลองใชสิ้นคา้และบริการจริง และใหผู้เ้ขียน

อิสระทาํการเขียนขอ้ความในเชิงสนบัสนุนหรือแนะนาํ

สินคา้ ซ่ึงเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัองคก์รและ

สินคา้ไดอี้กวิธีการหน่ึง 

 การประชาสมัพนัธ์ผา่นแหล่งขอ้มลู 

(data/knowledge) ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มลู 

ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ ในลกัษณะเน้ือหาอิสระ โดยมุ่งเนน้

ใหบุ้คคลท่ีมีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เป็นผูเ้ขา้มาเขียนหรือ

แนะนาํไว ้ส่วนใหญ่มกัเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพ หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีเห็นไดช้ดัเจน เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) 

เวบ็ดูแผนท่ีไดทุ้กมุมโลกใหค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์ 

(Google Earth) เป็นตน้ สาํหรับในส่วนของการ

ดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์สามารถนาํขอ้มลูขององคก์ร

มาเขียนลงในวิกิพีเดีย (Wikipedia) เพ่ือเป็นการแนะนาํ

องคก์ร แนะนาํวิสยัทศัน ์สินคา้และบริการ หรือขอ้มลู

สาํคญั ๆ ท่ีตอ้งการใหป้ระชาชนทราบ เพ่ือเป็นการ

กระจายขอ้มลูข่าวสารไปยงักลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจ

ไม่ไดเ้ป็นกลุ่มลูกคา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรง ดว้ย

ตน้ทุนท่ีตํ่าอีกวิธีหน่ึง 

 การประชาสมัพนัธ์ประเภทชุมชนออนไลน ์

(community) เป็นเวบ็ท่ีเนน้การคน้หาเพ่ือใหม่ ๆ หรือ

ตามหาเพ่ือนเก่า ๆ เนน้การสร้าง Profile ของตนเอง โดย

การใส่รูป ใส่ขอ้มลู ท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตนของเรา 

อีกทั้งยงัมีลกัษณะในการแลกเปล่ียนเร่ืองราว ถ่ายทอด

ประสบการณ์ร่วมกนั เช่น Facebook Google+ Tumblr 

หรือ MySpace เป็นตน้ สาํหรับในยคุปัจจุบนัท่ีนิยมใช้

กนัอยา่งแพร่หลายไดแ้ก่  Facebook โดยการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่น Facebook เป็นการประชาสมัพนัธ์

รูปแบบท่ีมกัจะใชห้นา้ Page หรือ Fan Page ซ่ึง

เปรียบเสมือนหนา้ตาของบริษทับน Facebook มีการ

แสดงรูปภาพ สญัลกัษณ์ หรือขอ้ความท่ีบ่งบอกความ

เป็นตวัตนของบริษทัไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งภายในตวั 

Facebook ยงัสามารถท่ีจะบอกเล่าเร่ืองราวดี ๆ กิจกรรม 

ร่วมถึงโปรโมชัน่ของสินคา้และบริการขององคก์ร  

การประชาสมัพนัธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

การประชาสมัพนัธ์เพ่ือแกไ้ขความเขา้ใจผิด ทั้งยงัมี

ฟังกช์นัการโตต้อบระหวา่งกลุ่มลกูคา้และองคก์ร        

การแชร์หรือการส่งต่อไปใหเ้พ่ือน ส่งผลใหข้อ้ความ

ประชาสมัพนัธ์ถกูส่งต่อไปอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง 

จนเป็นเหตุให ้Facebook ไดรั้บความนิยมจนกลายเป็น

เคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ์ท่ีน่าสนใจอีกช่องทางหน่ึง 

ตวัอยา่งองคก์รท่ีนาํ Facebook มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ

ประชาสมัพนัธ์จนประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก 

ไดแ้ก่ ธนาคารกสิกรไทย ท่ีมีกิจกรรมและแคมเปญใหม่

มาใหแ้ฟนเพจไดร่้วมกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยแฝงไว้

ซ่ึงผลิตภณัฑข์องธนาคาร จนทาํใหป้ระชาชนรับรู้ เขา้ใจ 

และเตม็ใจใชบ้ริการจากธนาคารในท่ีสุด 

 การประชาสมัพนัธ์ประเภทส่ือ เวบ็ท่ีใชฝ้าก

หรือแบ่งปันไฟลป์ระเภท Multimedia เช่น ภาพยนตร์ 

คลิปวิดีโอ เพลง เป็นตน้ สาํหรับเวบ็ท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง

แพร่หลายไดแ้ก่  Youtube ในการดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ์หลายองคก์รไดน้าํส่ือท่ีเคยแพร่ภาพผา่น

ทางส่ือหลกัอยา่งโทรทศัน์นาํมาเผยแพร่ซํ้าอีกคร้ังบน 

Youtube  แต่อาจมีการปรับปรุงเน้ือหา รูปแบบการ

นาํเสนอ เพ่ือใหเ้ขา้กบัอิริยาบทของส่ือสงัคมออนไลน ์

การใช ้Youtube เป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ 

นอกจากจะนาํวิดีโอมาเผยแพร่บนเวบ็ไซตแ์ลว้ องคก์รยงั

สามารถสมคัรสมาชิกเพ่ือใชเ้ป็นช่องรายการขององคก์ร

ไดด้ว้ย ส่งผลใหผู้ท่ี้สนใจสามารถเขา้มาติดตามชมผา่น

ช่องรายการท่ีองคก์รตั้งไว ้เม่ือมีขอ้มลูการอพัเดตใหม่ ๆ 

กจ็ะทาํการส่งไปแจง้ท่ีสมาชิกใหท้ราบทนัที ซ่ึงถือเป็น

28 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



การเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารท่ีเป็นสารสาํคญัขององคก์รอีก

ช่องทางหน่ึงท่ีน่าสนใจในยคุสังคมออนไลน์ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานประชาสัมพนัธ์

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จ 

 Deirdre Breakenridge (2008,  p. 257) กล่าวถึง

การวางแผนการดาํเนินงานประชาสมัพนัธ์ใหป้ระสบ

ความสาํเร็จในยคุ PR2.0 ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้าํแนวทางดงักล่าว

มาปรับใหเ้ขา้กบัยคุสมยัในปัจจุบนั ในการดาํเนินงาน

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน ์ดงัน้ี 

 1. นกัประชาสมัพนัธ์ตอ้งใหค้วามสาํคญักบั 

การประชาสมัพนัธ์แบบเดิมและการประชาสมัพนัธ์ผา่น

ส่ือสงัคมออนไลนอ์ยา่งสมดุลยเ์พ่ือใหเ้ขา้ถึง

กลุ่มเป้าหมายขององคก์รและสินคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม 

นกัประชาสมัพนัธ์ควรอพัเดตขอ้มลูใหม่ ๆ หรือปรับปรุง

ข่าวสารจากส่ือเดิมใหมี้ความทนัสมยัและเหมาะสมกบั

ส่ือสงัคมออนไลนอ์ยา่งสมํ่าเสมอ รวมถึงมีการปรับปรุง

ระบบสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตใหพ้ร้อมใชอ้ยูเ่สมอ 

 2. องคก์รควรติดตั้งบริการ Really Simple 

Syndication หรือบริการท่ีอยูบ่นอินเตอร์เน็ต สาํหรับ

จดัทาํขอ้มลูข่าวสารใหอ้ยูใ่นรูปแบบ XML เพ่ืออาํนวย

ความสะดวกใหก้บัผูรั้บสาร โดยองคก์รสามารถส่งข่าว

หรือขอ้มลูใหม่ ๆ ใหถึ้งเคร่ืองของผูรั้บสารไดต้ลอดเวลา

ท่ีมีการอพัเดตขอ้มลู 

 3. การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลนใ์ห้

คาํนึงวา่ประชาชนทุกกลุ่มอาย ุอาชีพ และทุกระดบั

การศึกษา ลว้นแลว้แต่เป็นผูท่ี้มีโอกาสอ่านขอ้ความบน

ส่ือสงัคมออนไลนท์ั้งส้ิน ดงันั้นการดาํเนินการ

ประชาสมัพนัธ์จะตอ้งพยายามใหท้ราบถึงกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีแทจ้ริงขอองคก์ร เพ่ือแผนการประชาสมัพนัธ์จะไดไ้ม่

เป็นการเหว่ียงแห 

 4. องคก์รสามารถใชส่ื้อสงัคมออนไลนเ์ป็น

เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือส่ือสารไปยงัพนกังาน 

ลกูคา้ กลุ่มผูท่ี้คาดวา่จะเป็นลกูคา้ ส่ือมวลชน ผูเ้ขียน

บลอ๊ก และกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ี 

ไม่แพง 

 5. การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลน ์

ทาํใหอ้งคก์รเป็นบุคคลแรกท่ีจะทราบความคิดเห็นของ

ลกูคา้เร่ืองท่ีลูกคา้วิตกกงัวล และความตอ้งการท่ีแทจ้ริง

ของลกูคา้ วา่อะไรเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดและการ

ตดัสินใจ ดงันั้นการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสังคม

ออนไลนจ์ะตอ้งใหล้กูคา้หรือกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดมี้

โอกาสแสดงความคิดเห็นและส่ือสารแบบมีปฏิสัมพนัธ์

กบัองคก์ร 

 6. ขอ้มลูท่ีนาํเสนอผา่นส่ือสงัคมออนไลนช่์วย

ใหผู้บ้ริโภคสามารถคน้หา วางแผน และแบ่งปันขอ้มูล

เก่ียวกบัสินคา้หรือองคก์รเพ่ือเป็นประโยชนใ์นการ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้นนกัการประชาสมัพนัธ์ควรให้

ความสาํคญักบัขอ้มลูในการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบั

สินคา้หรือองคก์รท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 

 7. การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสังคมออนไลนจ์ะ

ช่วยใหอ้งคก์รสามารถเก็บขอ้มูลทางการตลาดได ้และ

เป็นโอกาสท่ีจะช่วยเพ่ิมการเขา้ถึงเน้ือหาสารขององคก์ร

ใหก้บักลุ่มลูกคา้ 

 8. รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคม

ออนไลนข์องแต่ละองคก์รอาจมีความแตกต่างกนัตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร ดงันั้นควรมีการจดัรูปแบบการ

ประชาสมัพนัธ์ใหส้อดคลอ้งกนัองคก์รมากท่ีสุด 

การประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือสงัคมออนไลนส์ามารถ

นาํมาใชบ้ริหารจดัการขอ้มลูความรู้ต่าง ๆ ใหก้บัองคก์ร

ได ้

 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 29



เอกสารอ้างองิ 

  

กติกา สายเสนีย.์ (2548). Blog คืออะไร. คน้จาก http://keng.com/2005/09/30/what-is-blog/ 

จิตราภรณ์  สุทธิวรเศรษฐ.์ (2541). ยทุธวิธีการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

เจตนเ์มริน  เจตนร์ะวีโชติ. (2553). The Future of PR and Social Media. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

ณงลกัษณ์ จารุวฒัน ์และ เอียน เฟนวิค. (2551). เปิดโลกนิวมีเดียและการตลาดดิจิตอล. กรุงเทพฯ: เนชัน่บุ๊คส์. 

ดาํรงศกัด์ิ  ชยัสนิท. (2542). การประชาสัมพันธ์/การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ. กรุงเทพฯ: วงัอกัษร. 

พจน ์ ใจชาญสุขกิจ. (2553). นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับประเดฯ็การส่ือสารขององค์กรระดับโลกท่ามกลาง Social 

 Network.  คน้จาก http://www.drphot.com/images/journal/2553/coporate_communication/ 

 external/Article%20PRbook4.pdf 

วิจิตร อาวะกลุ. (2541). เทคนิคการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิรัช อภิรัตนกลุ. (2542). นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิรัช อภิรัตนกลุ. (2553). การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

เสรี วงษม์ณฑา. (2552). การประชาสมัพนัธ์: ทฤษฎีและปฏิบติั. กรุงเทพฯ: ธีระฟิลม์. 

 

References 

 

Arvakul, V. (1998). PR strategy.  Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 

Apiratanakul, V. (1999). Publicist and PR practices. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 

Apiratanakul, V. (2010). Public relations. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 

Chaisanit, D. (1999). Public relations / public relations business. Bangkok: Wongauksorn. (in Thai) 

Jaruwat, N. & Fanwic, A. (2010). Open new media and digital marketing. Bangkok: Nation Book.  (in Thai) 

Jateravechot, J. (2010). The Future of PR and social media. Bangkok: Bangkok University. (in Thai) 

Jaichansukkit, P. (2010).  Innovative public relations and corporate communications of the deck amid the global 

 Social Network.  Retrieved from http://www.drphot.com/images/journal/2553/coporate_communication/ 

 external/Article%20PRbook4.pdf  (in Thai) 

Safko, L., & Brake, D. (2009). The social media bible: Tactics, tools, and strategies for business success.  

 New Jersey: Wiley. 

Saisanee, K. (2005). What is Blog. Retrieved from http://keng.com/2005/09/30/what-is-blog/ (in Thai) 

Scoott, D. M. (2007). The new rules of marketing and PR. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Pavlik, J. V. (2007). Mapping the consequences of  technology on public relations. Institute of  Public Relations.  

 New Jersey: Wiley. 

Cross, R., & Thomas, R. J. (2009) Driving results through social network: How top organizations leverage 

 networks for performance and growth. New Jersey: John Wiley & Sons. 

30 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



Safko, L., & Brake. (2010). Social media bible. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Suttivorasate, J. (1998). PR tactics. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 

Wongmonta, S. (2009). Public relations. Bangkok: Teerafilm. (in Thai) 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 31



 

Library and Information Science Education in Indonesia 

  

                                                                                                                                                                Zulfikar Zen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

บทคัดย่อ 

 การศึกษาดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ในประเทศอินโดนีเซียมีสองระบบคืออยา่งเป็นทางการ

และการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาอยา่งเป็นทางการมีการดาํเนินการในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึนและนอกระบบ

การศึกษามีการดาํเนินการโดยสถาบนัการศึกษาหลาย สมาคมและองคก์ร การพฒันาของบรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์ศึกษาอยา่งเป็นทางการเร่ิมตน้จากสองปีหลกัสูตรท่ี 20 ตุลาคม 1952 ภายใตก้ระทรวงศึกษาธิการ

สาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี 1961 การศึกษาไดรั้บการแบบบูรณาการท่ีมหาวิทยาลยัอินโดนีเซีย  ปัจจุบนัในปัจจุบนัมี 22 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 6 หลกัสูตรปริญญาโทและ 22 หลกัสูตรอนุปริญญา หอ้งสมุดแห่งชาติของสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียไดอ้อกมาตรฐานและแนวทางในการไดรั้บการรับรองและการรับรองของการไม่ศึกษาหอ้งสมุดอยา่งเป็น

ทางการ พวกเขาสาํหรับบรรณารักษมื์ออาชีพทางดา้นเทคนิค หวัหนา้บรรณารักษบ์รรณารักษบ์ริหารของโรงเรียน

หอ้งสมุดและเจา้หนา้ท่ีหอ้งสมุดของโรงเรียน  

 

คําสําคัญ: หอ้งสมุด, บรรณารักษศาสตร์, การศึกษา, อินโดนีเซีย 

  

Abstract 

 There are two systems of library and information science education in Indonesia, formal and non formal 

education. The formal educations are conducting at the higher education level and non-formal educations are 

conducting by many institutions, associations, and organizations. The development of formal library and information 

science education was started by two years courses at 20th October 1952 under the Department of Education 

Republic of Indonesia. In 1961 the education was integrated to the University of Indonesia.. Nowadays At the 

present, there are 22 Undergraduate Programs, 6 Master Programs and 22 Diploma Programs. The National Library 

of Republic of Indonesia has released the standards and guidelines for the accreditation and certification of non 

formal library educations. They are for professional librarians, technical (paraprofessional) librarians, managerial 

librarians, head of library schools and staff of library schools.  

   

Keywords:  library, information science, education, Indonesia 

 

Introduction 

 Based on the Library Act of the Republic of 

Indonesia No. 43 year 2007, there are 5 (five) kinds of 

libraries. They are national library, public library, 

academic library, special library and school library. 
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The public libraries are consist of Province library, 

District library, City library and community library.  

 Since 1988, the librarians in Indonesia was 

recognized by the government as a professional work, 

such as teachers, lawyers, medical doctors.  The 

minimum education of librarian is 2 (two) years 

formal education in library and information science at 

the higher education level. The librarian who work for 

the government as a civil servants knows as functional 

librarians. According to the Library Act No. 43 / 

2007, there are two library personnel in the library, 

librarians and technical library staff. The librarians are 

at least hold Diploma 2 Program Certificate, while the 

technical library staff are supporting staff such as 

computer scientists, multimedia experts, etc. 

 Based on the data from National Library of 

Republic of Indonesia (NLRI), in 2013, the number of 

libraries in Indonesia are about 251.448 libraries. 

While the number of professional (functional) 

librarians are only 3062 librarians. The majority of 

them are working at the Academic Libraries and 

Special Libraries. The details as shown at Table 1 

below: 

 

  

 

Table 1 

Libraries and Librarians in Indonesia 

No Institutions Number of 

Libraries 

Number of Functional 

Librarians  

1 National Library 1 157 

2 Provincial Libraries 33 711 

3 Academic Libraries 3.226 1.395 

4 Special Libraries 1.802 496 

5 Public Libraries (District/City Libraries) 466 129 

6 School  Libraries 226.640 174 

7 Community libraries/ Village Libraries. 19.280 - 

Total 251.448 3.062 

 

 According to the Library National Standard 

(Standar Nasional Perpustakaan, 2010), the need of 

functional librarians are 788.590 librarians. They are 

514.504 professional librarians (academic 

graduations) and 274.086 paraprofessional (skilled) 

librarians, (vocational graduations).  

The professional organization of Indonesian 

Librarians is growing significantly after the reform 

era. Indonesian Library Association (ILA) is the first 

professional organization of Indonesian librarians. 

ILA was established on July 6, 1973.  During the New 

Order era (Soeharto’s Administration), ILA is the 

only one professional organization for librarians in 
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Indonesia.  After the reform movement in 1998, the 

new organization for librarians was established.  

Nowadays there are 13 organizations for librarians 

and libraries in Indonesia.. They are IPI, BPPMI, KPI, 

FPPT, FPKI, FPUI, FPSI, GPMB, ISIPII, APISI, 

KPDI, ATPUSI, and APPIPII. The details can be seen 

at Table 2 below: 

 

Tabel 2 

List of Librarian and Library Organization  

No Organization Estab. 

1 Indonesian Library Association(Ikatan Pustakawan Indonesia) 6 July 1973 

2 Managerial Board of Indonesian Mosque Library (Badan Pembina 

Perpustakaan Masjid Indonesia) 

1983,-- 

3 Library Club of Indonesia (Klub Perpustakaan Indonesia 1990  

4 Forum of Indonesian Academic Library (Forum Perpustakaan 

Perguruan Tinggi Indonesia) 

12 October 2000 

5 Forum of Indonesian Special Library (Forum Perpustakaan Khusus 

Indonesia), 

18 Nov. 2000 

6 Forum of Indonesian Public Library  

(Forum Perpustakaan Umum Indonesia), 

4 June 2002 

7 Forum of Indonesian School Library,  (Forum Perpustakaan 

Sekolah Indonesia), 

8 August 2002 

8 Community Reading Habit Movement (Gerakan Pemasyarakatn 

Minat Baca), 

25 October  2001 

9 Association of Indonesian Library and Information  Science 

Scholar  (Asosiasi Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

Indonesia) 

 

23 March 2006 

10 Association of Indonesia  Information Workers 

 (Asosiasi Pekerja Informasi Indonesia) 

26 August 2006 

11 Conference  of Indonesian Digital Library 

(Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia) 

2 Dec. 2008 

12 Association of Indonesian  School Library Professional  

(Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia) 

28 May 2009 

 

13 Association of Indonesian  Library Schools (Asosiasi 

Penyelenggara Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

Indonesia)  

17 September  2012 
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 The role of library and information science 

education is very important not only to fulfill the need 

of qualified librarians but also to maintain the 

professionalism. This article will present the 

development of library and information science 

educations in Indonesia, both formal and non formal 

education. 

 

Formal Library Educations 

 There are two kinds of library and 

information science educations in Indonesia, formal 

and non formal education. The formal educations are 

conducting at the higher education level and non-

formal educations are conducting by many 

institutions, associations, and organizations.  

 The formal educations on librarianship are 

conducted at the higher education level. Under  the 

Higher Education Act No. 12, year 2012. The 

education system at Higher Education consists of two 

programs. They are Academic Education System and 

Vocational Education System   

 The Academic Education System consist of 

Undergraduate Program and Postgraduate Program. 

The postgraduate programs are Master Program and 

Doctor Program. The Academic education prepares 

the students to master, apply and enhance science and 

technology. 

 The Vocational Education System is a 

Diploma Program and preparing the students to have a 

special skills for working. The Vocational education 

system consists of several programs.  They are 

Diploma1 Program (1 year program), Diploma2 

Program (2 years program), Diploma3 Program (3 

years program), Diploma4 Program (4 years 

program), Specialist Program, and  Applied Doctoral 

Program.  

 The main difference between two education 

systems is not only the number of credits required, but 

also the learning and teaching approach. The 

Academic Education System is more on theoretical 

approach while the Vocational Education System is 

more on practical approach. 

 The formal library education in Indonesia 

started in early sixties (1960’s) at University of 

Indonesia (UI). Today (2013), Indonesia has about 32 

library schools at the higher education level. The 

majority of schools are conducted by the state 

universities or institutes.   

 

Library Education at Early Period 

 Library education in Indonesia was 

established on October 20, 1952 by the Ministry of 

Education and Culture Republic of Indonesia namely  

Educational Courses of Library Employee (Kursus 

Pendidikan Pegawai Perpustakaan).The library 

courses were  for 2 (two) years, and the participants 

generally were employees who had worked in the 

library. Then in 1955 the name of courses was 

changed to Educational Courses of Library Expert 

(Kursus Pendidikan Ahli Perpustakaan). The length of 

course turned into a two and half years. Then, in the 

year of 1959, the school was renamed by the Library 

Schools (Sekolah Perpustakaan), with a three year 

study program.  

 In 1961, the Library School was officially 

integrated into University of Indonesia (UI), known as 

The Department of Library Science, Faculty of 

Teacher Training and Education University of 
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Indonesia. (Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Indonesia). Being part of University Indonesia is an 

important history for library education in Indonesia. 

This is the first steps toward library education is 

recognized as “an academic education”.  In 1963, The 

Department of Library Science, integrated into the 

Faculty of Letters, University of Indonesia (Fakultas 

Sastra Universitas Indonesia), because the Faculty of 

Teacher Training and Education become an Institute, 

known as Institute of Teacher Training and Education 

Jakarta (IKIP Jakarta). Since the year 2000, the name 

“Faculty of Letters” changed into “Faculty of 

Humanities”  

 Nowadays, the library schools in Indonesia 

are available in various faculties, such as Faculty of 

Humanities, Faculty of Communication, Faculty of 

Social and Political Sciences, Faculty of Letters, 

Faculty of Information Technology, etc. The names of 

study programs are also various and depend on the 

university, institute or department, they are belong to.  

Based on the meeting among the head of library 

schools in Bandung at 17 September 2012 agreed that 

the formal association of library schools is known as 

“The Association of Indonesian Library and 

Information Science Education (Asosiasi 

Penyelengara Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi Indonesia) 

 

Academic Educations 

 The Academic Program is a formal 

education at the higher education level. It consists of 2 

(two) programs. They are: 

   a). Undergraduate Program  (Program Sarjana/S1)  

for 4–6  years with  the minimum 144 credits earning, 

The details of courses see Table 4 and 5 

   b). Master Program (Program Magister/ S2).for 2 -3 

years  with 40 – 50 credits. The details of courses see 

Table 7. 

 

Undergraduate Program  

 From 1963-1969, the Department of  Library 

Science, Faculty of Letters University of Indonesia 

only provided the  Bachelor of Art  (BA) level 

(Sarjana Muda),  while prospective candidate students 

who had certificate of Senior High School  In 1969, 

the University Indonesia was redesigned the 

curriculum of library education to the Undergraduate 

Program (Sarjana) . The output of the program known 

as Sarjana Ilmu Perpustakaan (SIP) or Doctoradus 

(Drs). Since then, the candidate students are those 

who at least have a Bachelor degree in all disciplines.  

 Due to the change of education regulation at 

the higher education, in 1986, candidates of student 

for Department of Library Science University of 

Indonesia was also changed to the senior high school 

graduation. The candidates have  attended and passed 

the National Exam for Entering the State Higher 

Education. 

 Up to the year 1975, the Department of 

Library Science at the University of Indonesia (DLIS 

UI)  was the only one higher education in Indonesia 

offering library science. In 2013, Indonesia has 21 

library schools which have the Undergraduate 

Program for Library and Information Science. The 

majority of departments are conducted by the state 
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university, only five at the private universities. The details as Table 3 follow:  

 

Table 3 

The List of LIS Undergraduate Program in Indonesia 

No Name of University & 

City 

Estab. No Name of University & 

City 

Estab. 

1 UI, Jakarta 1969-- 12 IAIN Imam Bonjol, 

Padang 

2007-- 

2 IKIP, Bandung 

UPI, Bandung 

1975-1984 

2008-- 

13 UNDIP Semarang 2005-- 

3 USU Medan 1980–1983 

2001-- 

14 Univ. Yarsi, Jakarta*) 1999 

4 UNPAD Bandung 1984-- 15 ULK, Pakan Baru*) 2008 

5 UNINUS Bandung*) 1984-- 16 IAIN Raden Patah, 

Palembang  

2009-- 

6 UIN Sunan Kalijaga 

Jograyakarta 

1998-- 17 UNIBRAW, Malang 2011-- 

7 UIN Syarif Hidayatullah  

Jakarta 

1999-- 18 UNSRAT, Manado 2012-- 

8 UIN Alauddin, Makasar 1999-- 19 UNHALU, Kendari 2012 

9 UWK, Surabaya*) 2000-- 20 UT, Jakarta 2013-- 

10 IAIN Ar Raniri, Banda 

Aceh 

2006-- 21 USMI Medan*) 2013- 

11 IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin, Jambi 

2006-- 22 UNCEN, Jayapura 2013-- 

            *) Private University 

 

To obtain the certificate for the Undergraduate 

Program (Program Sarjana), the minimum number of 

credits earned are 144 credits. The length of study is 4 

– 6 years. In general, the curriculum composition of 

Library and Information Science consists of: general 

courses, core courses, special courses, and elective 

courses. There is an example of general courses and 

core courses from the Department of Library and 

Information Science University of Indonesia. They 

are:General Courses (12%),  17 Credits,  

The general courses based on the university 

curriculum, Almost   all of higher education in 

Indonesia has the same General Courses, 

Core Courses     (47%)    68 Credits.  

The Core Courses mainly consist library and 

information science. Almost all of Undergraduate 
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Program of Library and Information Science schools 

in Indonesia have the same courses. 

Special Courses  (42%)   59 credits 

 The content of Special Courses depends on 

the faculty where the department is belong to. For 

example, at The Department of Library and 

Information Science Faculty of Humanities University 

of Indonesia, the Special Courses related to culture, 

literature and humanities. While at The Department of 

Information and Library Science Faculty of 

Communication University of  Padjadjaran, Bandung 

the courses are largely related to   the communication 

and social science. 

 The details of course titles for General and 

Core Curriculum see Table 4 and Table 5 below: 

 

Table 4 

The Courses Title of General Curriculum 

No Titles No Titles No Titles 

1 Religion 4 Indonesian 

Language 

7 Research Methodology 

2 Pancasila (State Ideology) 5 English Language 8 The Basic of Social Science or 

Science or Culture 

3 Nationality 6 Statistics   
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Table 5 

The Course Titles of Core Curriculum 

No Titles No Titles No Titles 

1 Introduction to Library and 

Information Sciences 

10 The Basics of   Information 

Technology and 

Communication 

19 Library Profession and  

Ethics 

2 Basics of Information 

Organization  

11 The Application of 

Information Technology 

and Communication 

20 Library Marketing and 

Promotion 

3 Vocabulary Index  12 Database Management 21 Information Network 

4 Metadata B (Bibliographic 

Description for Multimedia) 

13 Management Digital 

Library 

22 Archives and Record  

Management 

5 Classification 14 Library Atomation 23 Library and Information 

Services 

6 Metadata A (Bibliographic 

Description for Monograph) 

15 Research Methodology on 

Library Science 

24 Library Management 

(Public 

/School/Academic/Special/

National Library)  

7 Library Administration and 

Organization  

16 Collection Development 25 Management of Library 

Buildings and Facilities  

8 Resources and Reference 

Services 

17 Legal aspects on 

Information 

26 Field Work (6–8 weeks) 

9 Conservation and 

Preservation 

18 Information Literacy 27 Thesis (skripsi) 

 

Master Program  

       There are six Master Programs for library and 

information science (2013). They are:Universitas 

Indonesia  (University of Indonesia/UI), Jakarta. As 

the oldest library school in Indonesia, the Department 

of Library and Information Science UI keeps 

improving library education quality in Indonesia.  In 

1990 it officially opened the Master Program of 

Library and Information Science (S2 Program).  At 

the earlier, the program was under the Computer 

Science, Post-Graduate Program University of 

Indonesia, then by  the year of 2000 was integrated to  

the Department of Library and Information Science, 

Faculty of Letters UI (now known as: Faculty of 

Humanities) Universitas Padjadjaran (Padjadjaran 

University/UNPAD), Bandung. Beside having the 

undergraduate program, in the academic year of 

2002/2003, UNPAD also conducting the Postgraduate 

Program under Faculty of Communication. Institut 

Pertanian Bogor  (Bogor Agrictural University/IPB) 
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in 2006  offering   Postgraduate Program, by the name  

“Master of Information Technology for Library”  

under the Professional Master Program IPB.  The 

curriculum more emphasizes on Information 

Technology. 

Universitas Gadjah Mada (Gadjah Mada 

University/UGM)  at last closing the  Diploma 

Program (D2/3 Program  and in 1996 conducting the 

Postgraduate Program (S2 Program) by the name of 

Postgraduate Program focus in Library Management 

under  Magister Program in Management 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Sunan 

Kalijaga Islamic State University) Yogyakarta in 2010 

conducting the Master Program for :Library and 

Information Science under Inter-disciplinary Study, 

Postgraduate Program. 

 Universitas Islam Negeri Alauddin 

(Alauddin Islamic State University)/Alauddin 

Makassar  in 2013 established the master program 

Focus on Library Science  at the Study Program of 

Dirasah Islamiyah, Postgraduate Program UIN 

Alauddin. 

 

Table 6 

The List of LIS Master Program in Indonesia 

No Name  & City Estab. No Name o& City Establ 

1 UI, Jakarta 1990-- 4 UGM Yogyakarta 1996-- 

2 UNPAD, Bandung 2009-- 5 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010-- 

3 IPB ,Bogor 2003-- 6 UIN Alauddin, Makassar 2013-- 

 

 The Core Curriculum for Master Program for 

Library and Information was design of 42-50 credits  

for 4-6 semester (2–3 year). There is an example of 

courses from the Master Program Department of 

Library and Information Science University of 

Indonesia. They are :as at  Table 7 below: 
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Table 7 

The Course Titles for LIS Master Program at the University of Indonesia 

No Titles No Titles No Titles 

1 Information Society 7 Management and Library 

Culture 

13 Organization and 

Document Control***) 

2 Automation Program for 

Information Institutions 

8 Audit and Information 

Policy 

14 Thesis Seminar 

3 Management and Preservation of 

Knowledge 

9 Management Information 

Resources 

15 Thesis 

4 Information Resources Services 10 Archives  Management***) 

 

16 Introduction to Library and 

Information Science*) 

5 Information Research 

Methodology 

11 Strategic Context of  

Electronic Archives***) 

17 Metadata and 

Classification*) 

6 Organization of Information 12 Retention Design and 

Record Storage ***) 

18 Field Work **) 

     *). Matriculation for the student who has no library science background 

    **) Matriculation for the student who has no experiences working in the library    

   ***) Special courses for archive mainstream 

 

Vocational  Educations 

 The Vocational Education is the program to 

prepare the skilled librarians or the paraprofessional 

librarians. This program is also known as Diploma 

Program. The curriculum orientation of Vocational 

Education is more practical oriented. They are consist 

of fourprograms such as: 

 Diploma1 Program for one year with the 60 

credits minimum.  

 Diploma2 Program for  two year with the  80 

credits minimum,  

 Diploma3 Program for three year with the 

110 credit minimum  

 Diploma4 Program for four year with the 

144 credits  minimum 

 

At the present, the majority of Vocational Education 

in Library Education are for the Diploma3 Program. 

 As it has been explained above, that library 

education in Indonesia started from   the Courses in 

1952, then in 1959 became the Library School. 

Between the years 1961-1969 University of Indonesia 

has been conducting education on the level of 

“Bachelor”. This program can be treated as a 

Vocational Education, Hasanuddin University. Ujung 

Pandang, in 1978 established Diplom3 Program of 

Library Science.  The candidate students were the 

SMTA graduates. Due to the high demand of skilled 

librarians.  After 1980s many Universities or Institutes 

established the Diploma Programs. They can be 

divided into three eras. They are 1980s era. 1990s era 

and 2000s Era  
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The 1980s Era 

 There are 6 (six) institutions provided 

Diploma Program library education in the era 1980s. 

They are:  

 1) Universitas Airlangga (Airlangga 

University/UNAIR). Surabaya. In 1982 UNAIR 

established the Diploma Program for Library 

Education under  the Faculty of Social Sciences and 

Political Science UNAIR The program was originally 

only for Diploma2  Program, but later 11ransferred 

into Diploma3 Program.  

 2) Institut Pertanian Bogor (Bogor 

Agricultural University/IPB). In 1982 IPB established 

the Diploma2 Program of Library Program under the 

name of Department of the Polytechnic School of 

Library and Information an In the academic year 

1991/1992, this program is under the Faculty of 

Agriculture, Department of Social Economics, by the 

name of Library and Information Studies Program. 

Originally, the main purpose of the program was to 

fulfill the demand of skilled librarians for the library 

and information center in the subject of agriculture 

and biology. In the year 2006 the program was 

officially closed. 

 3) Universitas Lancang Kuning (Lancang 

Kuning University/ULK), Pakan Baru. In 1982 ULK 

opened the Diploma3 Program for library education. 

LKU is the first  private  university involved in 

conducting the Diploma Program on  library 

education in Indonesia.   

 4) Universitas Sumatera Utara (North 

Sumatera University/USU), Medan. After closing the 

Undergraduate Program of Library Science, in 1985 

USU established the Diploma3 Program for library 

science 

 5) Universitas Indonesia (University of 

Indonesia/UI), Jakarta  In 1986  UI opened the 

Diploma2 Program in Library Science  under the 

Faculty of Letters, then in 1991 change to the 

Diploma3 Program. In the year 2000 the Diploma 3 

Program of Library Science and Diploma3 Program 

of Archive was integrated as a Program of  

Information Management and Document (Manajemen 

Informasi dan Dokumen/MID), The purpose of the 

integration of  library and archive study is to provide 

skilled and qualified graduates in the field of library, 

archive, record management and documentation. 

 6) Universitas Gadjah Mada (Gadjah Mada 

University/UGM). Yogyakarta, In the year 1989/1990 

UGM also opened the Diploma Program Library. 

Diploma program established by the UGM was to 

have skill librarians with special expertise on design 

the library building and the conservation and 

preservation of library collections. Program is belong 

to the Faculty of Non Degree Technology UGM. 

(Fakultas Non-Gelar Teknologi). Due to the limited of 

appropriate student to fulfill the program requirements  

in 1992 the program was closed. 

 

The 1990s Era 

 There are eight institutions provided  library 

education at the Diploma Program in the Era 1990. 

They are: 

 1) Universitas Sam Ratulangi (Sam 

Ratulangi University/UNSRAT) Manado. In the 

academic year 1992/1993 UNSRAT established 

Diploma3 Program.in Library Science. Due to the 
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limited student, in 2001/2002 the Diploma3 Program 

was closed   and conducting the Undergraduate 

Program (Program Sarjana)  

 2) Unversitas Terbuka (Open 

University/UT), Jakarta. In 1992 UT established the 

Diploma2 Library Program. The National Library of 

Indonesia supported the program by August 26, 1992, 

the cooperation between the National Library and the 

Open University was signed. .Nowadays (2013), UT 

has about 27.000 students for the Diploma2 Library 

Program.  

 3) Universitas Yarsi (Yarsi University). 

Jakarta. In 1995 Yarsi University established The 

Diploma3 Program in library science under the 

Faculty of Information Technology.  

 4) Sekolah Tinggi IlmuSosial & Ilmu Politik, 

(Higher School of Social Science and Political 

Science/STISIP), Soppeng Sulawesi. In 1996/1997 

STISIP established the Diploma2 Program in library 

education  

 5) Universitas Bengkulu (Bengkulu 

University/UNIB), Bengkulu. In 1997 UNIB   

established the Diploma3 Program in library 

education. The program is under the Faculty of Social 

Science and Political Science,  

 6) IAIN Ar Raniri (Islamic State Institute), 

Banda Aceh in the year of 1998 established the 

Diploma 3 Program in library under the Faculty of 

Letters.   

 7) IAIN Imam Bonjol, (Islamic State 

Institute) Padang in the academic year 1998/1999 

established the Diploma 2 Library Program under the 

Faculty of Humanities. State Islamic Institute, by the 

name program is the Diploma Program of Library, 

Archive and Documentation (Program Diploma 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi). Then in 2003 

transfered into Diploma3 Program.  

 8) UIN Sunan Kalijaga (Sunan Kalijaga 

State Islamic University) Yogyakarta in 1999 

established Diploma3 Library Program at The Faculty 

of Humanities and Culture. 

 

The 2000s Era 

 There are nine  institutions provided   library 

education in the 2000 Era. They are: 

 1) Universitas Negeri Padang (Padang State 

University/UNP), Padang in 2001 started offering the 

Diploma3 Program on library education. The program 

is conducted under the Faculty of Languages, 

Literatures and Arts by the name “Study Program of 

Library Science, Information and Archive” (Program 

Studi Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan) 

 2)  Universitas Negeri Sebelas Maret 

(Sebelas Maret State University/UNS), Solo. UNS in 

2001 established the Diploma3 Program in library 

education. The program is under the Faculty of Social 

Science and Political Science 

 3) Universitas Lampung (Lampung 

University/UNILA), Lampung  in 1998 established 

the Diploma2 Program in library education. The 

program is under the Faculty of Social Science and 

Political Science  

 4) IAIN Antasari, (Islamic State Institute) 

Banjarmasin. In 2001 IAIN Antasari established the 

Diploma3 Program in library under the Faculty of 

Letters.   

 5) Universitas Muhammadiyah  

(Muhammadiyah University/UMM) Mataram,. In 
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2003 UMM established the Diploma3 Program for 

Library Administration under Faculty of Social 

Science and Political Science 

 6) Universitas Halu Oleo (Halu Oleo 

University/UNHALU) Kendari in 2004 established 

Diploma 2 Library Program and in 2007 transformed 

to Diploma3 Library and Archive Program at the 

Department of State Administration Faculty of Social 

Science and Political Science  

 7) Universitas Negeri Malang (Malang State 

University/UM), Malang in 2010 established the 

Diploma3 Library Science focus on School Library  at  

The Department of Indonesian Literature Faculty of 

Letters  

 8) Universitas Udayana (Udayana 

University/UNUD) Denpasar, Bali in 2011/2012 

established the Diploma3 Program in library 

education. The program is under the Faculty of Social 

Science and Political Science 

 9) Universitas Pendidikan Ganesha (Ganesha 

Education University/UPG), Singaraja in 2013 opened 

the Diploma3 Library Scince at Faculty of Social, 

The list of Library Diploma Program can be seen at  

the Table 8 below:

 

Table 8 

The List of LIS Diploma Program in Indonesia 

No Name & City Estab. No Name & City Estab. 

1 UI, Jakarta 1952-1969 

1986-- 

14 IAIN Ar Raniri, Banda Aceh 1998-- 

2 UNHAS, Makassar *) 1975–1984 15 UNILA, Lampung 1998-- 

3 USU Medan 1983–2001 16 IAIN Imam Bonjol, Padang 1998-- 

4 IPB Bogor_*) 1982–2006 17 UIN Suka, Jograyakarta 1999-- 

5 ULK, Pakan Baru **) 1982-- 18 UNP Padang 2001 

6 UNAIR, Surabaya 1989-- 19 UM, Mataram**)  

7 UGM Yograyakarta 1989—1992 20 IAIN Antasari, Banjarmasin 2001 

8 UT, Jakarta 1992-- 21 UNS, Solo 2001-- 

9 UNSRAT, Manado*) 1993—2007 22 UNHALU, Kendari 2004 

10 Univ. Yarsi, Jakarta**) 1994-- 23 UM Malang 2010 

12 STISIP, Soppeng**) 1996 24 UNUD Denpasar 2011 

13 UNIB Bengkulu 1997-- 25 UNDIKSHA, Singaraja 2013 

            *) Closed   **) Private University 

 

 The minimum credit for Diploma2 Program 

is 80 credits and 110 credits for Diploma3 Program.  

There is no standard of Core Curriculum for Diploma 

Program. In Indonesia. There is an example of courses 

from Diploma 3 Program Management of Information 
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and Document  University of Indonesia and  can be 

seen at Table 9 below: 

 

 

Table 9 

The Course Titles of MID Diploma Program at University of Indonesia 

No Titles No Titles No Titles 

1 Introduction to Information, 

Library and Archive 

10 Introduction to Record 

Management 

19 Preservation and 

Conservation of 

Information Media 

2 Introduction to Technology of 

Information Management 

11 Introduction to Ethics and 

Information Professional 

20 Introduction to 

Organization of 

Information 

3 Office Management 12 Information Services 21 Internet Application  

4 Bibliographic Description 13 Marketing of Information 

Services 

22 Repackaging of 

Information 

5 Library Administration 14 Record Arrangement 23 Storytelling 

6 Archive Administration 15 Multimedia Processing 24 Software and Multimedia 

7 Classification 16 Electronic Record 25 Graphics Publication 

8 Record Retention 17 Database 26 Subject Headings 

9 Introduction to Documentation 18 Record  Center 

Management 

27 Field work 

 

Non Formal Educations 

 The non-formal education is a training, 

courses, internship, etc. and conducted by many 

institutions, or association, such as the NLRI, ILA, 

Provincial/District Libraries (Perpustakaan 

Provinsi/Kabupaten/Kota), Center of Research and 

Development in the Departments. The course titles, 

the number of credit and the hour of training are 

various among the host of training.  However, the 

National Library of Republic of Indonesia (NLLRI) 

has released the standards and guidelines for the 

accreditation and certification of non formal library 

education in Indonesia.  

 In facts, nowadays many library personnel 

(library staff) have worked more than two years in 

library and they have  no library science education. In 

order treat them as a librarian or professional staff, 

NLRI provide the special training. There are two 

kinds of training Professional Library Training (PLT) 

(Pelatihan Calon Pustakawan Ahli)  and Technical 

Library Training (TLT) (Pelatihan Calon Pustakawan 

Trampil).  PLT is for library staff whose have 

undergraduate (Sarjana) certificate background, while 
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TLT is for library staff whose have Diploma3 

certificate in any discipline.  The PLT is 628 training 

hours (@45 minutes), and TLT is 481 training hours 

(@45 minutes).  The courses consist of four subject 

categories. They are a). Basic subjects b), Core 

subjects, c). Supporting subject and d). Elective 

subjects. The details can be seen at the Table 10 and 

11 below: 

 

Table 10 

Course Titles for Professional Library Training 

No. Course Titles Hour No. Course Titles Hour 

A Basic Courses 64 9 Information Technology in Library 48 

1 Library Laws and Regulation 16 10 Library development Studies 56 

2 Introduction to Library and Information 

Science 

16 11 Library Material Preservation 24 

3 Functional Librarian 32 C  Supporting Courses 72 

B Core Courses 484 1 Outbond 16 

1 Management of Library, 

Documentation& Information 

32 2 Comparative Study 32 

2 Collection Development 24 3 Seminar 16 

3 Cataloging 48 4 Evaluation 8 

4 Classification and Subject Heading 60 D Elective Courses 8 

5 Secondary Literatures 48 1 Local Contents 3 

6 Library Services 48 2 Career Development 2 

7 Information Searching and Reference 

Service 

48 3 Current Issues in library 3 

8 Library Promotion & reading habit 48     Total  628 
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Table 11 

Course Titles for Technical  Library Training 

No. Course Titles Hour No. Course Titles Hour 

A Basic Courses 58 9 Library Material Preservation  17  

1 Introduction to Library and 

Information Science 

30 10 Field Work 40 

2 Functional Librarian 28 C  Supporting Courses 60 

B Core Courses 355 1 Outbond 16 

1 Library Management 36 2 Seminar 16 

2 Collection Development 20 3 Evaluation 8 

3 Cataloging 44 4 Comparative Study 20 

4 Classification and Subject Heading 36 D Elective Courses 8 

5 Secondary Literatures 36 1 Local Contents 3 

6 Library and Information Services 46 2 Career Development 2 

7 Library Promotion  34 3 Current Issues in library 3 

8 Introduction to Information 

Technology 

36  Total 481 

 

 Other training is for library managers. The 

library managers are the Head of National Library, 

Academic Libraries and Public Libraries in the 

provinces or districts.. Due to the limited human 

resources, many libraries are headed by other experts. 

To be the head of those libraries, they have to take the 

special training.  The training consist of 120 training 

hours training. (@45 minutes)  The title of courses 

can be seen at Table 11 below:   
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Table 12 

Course Titles for Library Managers 

No. Course Titles Hour No. Course Titles Hour  

A Basic Courses 22 6 Information Repackaging Management 8 

1 Library  Staff Competency and 

Professional Ethics  

6 7 Information Literacy Based on ICT 10 

2 Strategic Management for Library 

Development 

6 8 Interpersonel Skills 10 

3 Leadership and entrepreneurship  

in Library 

10 9 Information Network  and Library 

Cooperation 

8 

B Core Courses 80 C  Supporting Courses 18 

1 Collection Development 

Management 

6 1 Comparative Study 8 

2 Collection Processing 

Management 

10 2 Seminar 8 

3 Library Sevices Management 8 3 Evaluation 2 

4 

 

Library Promotion Management 8     Total  120 

5 Library Materials Preservation 

Management 

8    

 

 The non-formal educations for school library 

consist of two programs. They are training is for head 

of school library (Kepala Perpustakaan Sekolah) and 

for the school library staff. (Pengelola Perpustakaan 

Sekolah). The training for head school library consist 

of 120 training hours (@45 minutes) and for school 

library staff consist of 110 training hours (@45 

minutes). The one hour of training is 45 minutes.  The 

title of courses can seen at Table 12 and, 13 below:   
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Table 13 

 Course Titles for The Head of School Library  

No. Course Titles Hour No. Course Titles Hour 

1 Strategic Management for School 

Library Development 

6 10 

 

Interpersonal Skills 6 

2 Education Skills  6 11 Library Materials Preservation 6 

3 Leadership and entrepreneurship  in 

Library 

8 12 Library  Staff Competency and 

Professional Ethics 

6 

4 Collection Development of School 

Library  

8 13 Reading Habit development 6 

5 Organization of Information 14 14 Field Work in School Library 12 

6 Library Services and Resources 6 15 Comparative Study 8 

7 Information Technology  for 

School Library 

6 16 Seminar 6 

8 Management of School Library 

Promotion  

6 17 Evaluation 4 

9 Information Literacy 6  Total 120 

 

Table 14 

Course Titles for staff of School Library  

No. Course Titles Hour No. Course Titles Hour 

A Basic Courses 12 7 Information Literacy 6 

1 Development Program of School 

Library  

6 8 Interpersonal Skills 4 

2 Education Skills  6 9 Library Materials Preservation 4 

B Core Courses 80 10  Ethics of School Library Staff 6 

1 School  Library Management 6 11 Reading Habit development 4 

2 Collection Development of 

School Library  

6 12 Field Work at School Library 12 

3 Organization of Information 14 C Supporting Courses 18 

4 Library Services and Resources 6 1 Comparative Study 8 

5 Information Technology  for 

School Library 

6 2 Seminar 6 

6 School Library Promotion 6 3 Evaluation 4 

    Total 110 
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Abstract 

 The objectives of this survey were (1) to study the management of information systems for quality assurance 

in primary schools. (2) to compare this system as it is operating in the Pathum  Thani service area office 2 ,with 

regard to the position of the respondents and the sizes of schools. The survey sample comprised 62 Primary schools, 

from which 124 administrators were randomly selected. The data was collected by applying Likert’s 5-rating scale 

questionnaire and was analyzed in terms of frequency, percentage, mean, standard deviation and independent 

samples. T-test and F-test: The results of the survey were as follows ; (1) the management of the information systems 

for quality assurance at primary schools as a whole, was found to operate at a high level. When considering the rating 

of each aspect of primary school performance ,they were ranked in descending order as follows ; reporting 
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from which 124 administrators were randomly selected. The data was collected by applying Likert’s 5-rating scale 
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samples. T-test and F-test: The results of the survey were as follows ; (1) the management of the information systems 

for quality assurance at primary schools as a whole, was found to operate at a high level. When considering the rating 

of each aspect of primary school performance ,they were ranked in descending order as follows ; reporting 

information, monitoring information ,managing information systems ,using information ,collection of information 

and study and analysis of data. The overall performances at managing information systems for quality assurance at 

primary schools, as classified by the position of the respondents and size of school, were found to vary considerably.  
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ความนํา  

 การศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีทาํใหค้นมีความรู้ 

และมีคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีช่วยใหค้นอยูร่อดในโลกได ้ 

เป็นประโยชนต่์อตนเอง ครอบครัวและสงัคมส่วนรวม

ดงันั้น  หากจะดูคุณภาพการศึกษา จึงควรดูท่ีเป้าหมาย

ปลายทางคือ คุณภาพของผูจ้บการศึกษาวา่จะตอ้งมี

ความรู้  ทกัษะ และคุณสมบติัต่าง ๆ อยา่งนอ้ยตอ้ง

ครบถว้นตามหลกัสูตรกาํหนด เน่ืองจากการพิสูจน์

คุณภาพผูเ้รียนท่ีจบการศึกษาตอ้งอาศยัเวลา ดงันั้น  

กระบวนการบริหารจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพ และยัง่ยืน  

จึงเป็นส่ิงท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครอง  ผูมี้

ส่วนไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายวา่ เม่ือบุตรหลานจบ

การศึกษาจากสถาบนัแห่งนั้น ๆ แลว้จะเป็นคนดี คนเก่ง  

และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ตลอดจนสามารถมี

ส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมใหก้า้วหนา้ไปตามกระแส

โลกาภิวตัน ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) กฎกระทรวง  

วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 กล่าวถึง ระบบประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษาโดยการส่งเสริม  สนบัสนุน และกาํกบั

ดูแลของหน่วยงานตน้สงักดั ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง การพฒันาคุณภาพ เป็น

กระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพท่ีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ ปัจจุบนัองคก์ารไดใ้ห้

ความสาํคญักบัระบบสารสนเทศและการจดัการ

สารสนเทศ เพราะระบบสารสนเทศถือวา่เป็นเคร่ืองมือ

ของสถานศึกษาใชใ้นการตรวจสอบการวางแผนการ

ทาํงาน สารสนเทศจึงมีบทบาทสาํคญัยิ่งต่อการกกาํหนด

นโยบาย และการบริหารการวางแผนพฒันาและการ

ติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการต่าง ๆ นอกจากน้ี

สารสนเทศยงันาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการ

ทาํงานของผูบ้ริหารและหน่วยงานอีกดว้ย 

 การจดัระบบสารสนเทศจะส่งผลต่อการ

ดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา และเป็น

องคป์ระกอบหน่ึงของกระบวนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  เน่ืองจากมีส่วนช่วยในการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในการวางแผนการดาํเนินงาน การพฒันา

คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการปฏิบติังานของบุคลากร

ในหน่วยงานเพ่ือใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ้

อยา่งไรกต็ามการปฏิบติังานดา้นการจดัระบบสารสนเทศ

กย็งัพบปัญหาหลายประการ คือ การขาดแคลนบุคลากร

ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศไม่มี

ผูรั้บผิดชอบโดยตรง ขาดวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ 

ปัญหาการนาํสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ี

ปัญหาต่าง ๆ ยงัรอคอยการปรับปรุงแกไ้ข  และพฒันา

ระบบสารสเทศเพ่ือใหร้ะบบการทาํงานของสถานศึกษา

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงปัญหาเร่ืองการจดัระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาในแต่ละแห่งยอ่มแตกต่างกนั

ออกไปตามสถานการณ์จากความเป็นมาและความสาํคญั

ของปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัซ่ึงปฏิบติังานในสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

เพ่ือหาคาํตอบวา่การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 วา่มีลกัษณะอยา่งไร เพ่ือให้

ไดข้อ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือ

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

เขต 2 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือ

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต  2  โดยจาํแนกตามตาํแหน่งของผูต้อบ

แบบสอบถาม  และขนาดของสถานศึกษา 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

มีความแตกต่างกนัตามตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม   

2. การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

มีความแตกต่างกนัตามขนาดของสถานศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมกบัชุมชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารกาํกบั ดูแลและ

สนบัสนุนส่งเสริมของหน่วยงานตน้สงักดั เพ่ือสร้าง

ความมัน่ใจท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของหลกัวิชา ขอ้มลู

หลกัฐาน ท่ีตรวจสอบได ้และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ท่ีเก่ียวขอ้งวา่ ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บบริการดา้นการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพฒันาความรู้ 

ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีกาํหนด

ในมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2544 และมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี เพ่ือการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) 

 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา (internal quality assurance System)  

                 สถานศึกษาจะตอ้งจดัใหมี้ระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความ

มัน่ใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่ ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพฒันาความรู้ 

ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ตาม

มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ี เพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอก ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบท่ีสอง (พ.ศ.

๒๕๔๙-๒๕๕๓) ท่ีกาํหนดในหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศกัราช ๒๕๔๔   ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของการ

บริหารการศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  โดยใหส้ถานศึกษายึดหลกัการมี

ส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยการ

ส่งเสริม สนบัสนุนและกาํกบั ดูแลของหน่วยงานตน้

สงักดั ประกอบดว้ย   

                1. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ  ดว้ย

การทาํจดัโครงสร้างการบริหารจดัการใหเ้อ้ือต่อการ

ดาํเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสมัพนัธ์กบั

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือกาํหนด

แนวทางใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะและแต่งตั้งคณะ

บุคคลทาํการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ

การศึกษา และจดัใหมี้ขอ้มลูท่ีเพียงพอในการดาํเนินงาน

พฒันาคุณภาพการศึกษาเพ่ือนาํมากาํหนดวิสยัทศัน ์

ภารกิจและแผนพฒันา 

              2. การพฒันามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเนน้

มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบั
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มาตรฐานช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรกาํหนด 

              3. การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ดว้ย

การจดัทาํแผนอยา่งเป็นระบบพ้ืนฐานของขอ้มลู

สถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย เป้าหมาย ยทุธศาสตร์ และ

แนวปฏิบติัท่ีชดัเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพฒันาทุก

กิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลกัของการจดัการศึกษา

และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งนาํไป

ปฏิบติั เพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ี

กาํหนดอยา่งสอดรับกบัวิสยัทศันแ์ละมาตรฐานหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

              4. การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา โดยการกาํกบั ติดตามการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองใหบ้รรลุเป้าหมายตจามแผนพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษาท่ีกาํหนดไวโ้ดยจดัทาํแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีท่ีชดัเจนครอบคลุมงาน/โครงการของ

สถานศึกษา  

             5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา จะประกอบดว้ยการตรวจสอบและทบทวน

ภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาดาํเนินการและการ

ตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานตน้สังกดั 

             6. การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเนน้การ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนในระดบัชั้นท่ีเป็นตวั

ประโยค ไดแ้ก่ประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 

3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน 

จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกบัตน้สงักดั (เขตพ้ืนท่ี) 

ดาํเนินการ 

             7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปี  เป็น

การนาํขอ้มลูผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การ

ตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมใประมวล

รายงานผลการพฒันาคุณภาพประจาํปีการศึกษาซ่ึงจะ

นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรับการวางแผนพฒันาคุณภาพ

ต่อไป 

            8. การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  

เป็นกลไกส่วนหน่ึงของระบบประกนัคุณภาพภายใน 

เพ่ือใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือการส่งเสริม พฒันาและ

ประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของระบบประกนั

คุณภาพ 

 หลกัเกณฑ์ และวธีิการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

                1.  สถานศึกษาจะตอ้งจดัทาํโครงสร้างการ

บริหารท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบ

กระกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

                2. สถานศึกษาจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี้อาํนาจ

และหนา้ท่ี ดงัน้ี 

                     2.1 กาํหนดแนวทางและวิธีดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

                     2.2 กาํกบั ติดตาม และใหค้วามเห็น

และขอ้เสนอแนะเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

                    2.3 เสนอสถานศึกษาแต่งตั้งคณะ

บุคคลทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

                 3. สถานศึกษาจะตอ้งจดัระบบสารสนเทศท่ีมา

ขอ้มลูอยา่งเพียงพอต่อการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

                4. สถานศึกษาจะตอ้งกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาระดบัสถานศึกษาท่ีครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบั

สภาพผูเ้รียน สถานศึกษา ทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                5. สถานศึกษาจะตอ้งจดัทาํแผนพฒันา

การศึกษาของสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงหลกัการและ

ครอบคลุมในเร่ือง ต่อไปน้ี              

                    5.1 เป็นแผนยทุธศาสตร์ท่ีใชข้อ้มลู

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความจาํเป็นอยา่งเป็น

ระบบและมีแผนปฏิบติัการประจาํปีรองรับ 

                   5.2 กาํหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ เป้าหมาย 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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และสภาพความสาํเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ชดัเจน และเป็นรูปธรรม 

                   5.3 กาํหนดวิธีดาํเนินงานท่ีมีหลกัวิชา

หรือผลการวิจยั หรือขอ้มลูเชิงประจกัษท่ี์อา้งถึงให้

ครอบคลุมการพฒันาดา้นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและ

ประเมินผล การพฒันาบุคลากรและการบริหารจดัการ 

เพ่ือนาํไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

                  5.4 กาํหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ี

ใหก้ารสนบัสนุนทางวิชาการ 

                  5.5 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากร

ของสถานศึกษาทุกคนรวมทั้งผเูรียน รับผิดชอบ และ

ดาํเนินงานตามท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

                  5.6 กาํหนดบทบาทหนา้ท่ี และ

แนวทางใหบิ้ดา มารดา ผูป้กครองและบุคลากรในชุมชน 

เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

                  5.7 กาํหนดการจดังบประมาณและการ

ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

            6. สถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินงานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งมีการกาํกบั 

ติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและบรรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

            7. ใหค้ณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาดาํเนินการตรวจสอบ ทบทวนและ

รายงานการดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  สาํหรับในการตรวจสอบและทบทวน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาใหใ้ชวิ้ธีการท่ี

หลากหลายและเหมาะสม (การสงัเกตพฤติกรรม และ

กระบวนการทาํงาน กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

การสอบถาม การสมัภาษณ์ การพิจารณาหลกัฐาน 

ร่องรอยการปฏิบติังาน ตวัอยา่งผลงาน และแฟ้มสะสม

งาน แบบสาํรวจ แบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบวดั

มาตรฐาน)  การตรวจสอบและทบทวนคูณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จะตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ 

ต่อเน่ืองเพ่ือนาํไปใชใ้นการปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียนแปลง

และพฒันาคุณภาพการศึกษา 

           8. สถานศึกษาจะตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนในทุก

ระดบัช่วงชั้นท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกาํหนด 

ไดรั้บการประเมินผลสมัฤทธ์ิในวิชาแกนหลกั และ

คุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ยเคร่ืองมือมาตรฐาน  

          9. สถานศึกษาจะตอ้งจดัทาํรายงานคุณภาพ

การศึกษาประจาํปี โดยระบุความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดในแบบพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พร้อมหลกัฐานขอ้มลูและผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิ ตาม

ขอ้ (8) เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และสาธารณชน 

        10. หน่วยงานตน้สงักดัและหน่วยงานตน้สงักดั

ระดบัจงัหวดั ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมดาํเนินงานตาม

ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ดงัน้ี 

                10.1 จดัระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

                10.2 จดัใหมี้การกาํหนดสาระการ

เรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ในวิชาแกน

หลกัของสถานศึกษาร่วมกนัเป็นรายปี/รายภาค 

                10.3 จดัใหมี้การประเมินผลสัมฤทธ์ิใน

วิชาแกนหลกั และคุณลกัษณะท่ีสาํคญัดว้ยเคร่ืองมือ

มาตรฐาน      

        11. หน่วยงานตน้สงักดัระดบัจงัหวดั ดาํเนินการ

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอยา่งนอ้ย

หน่ึงคร้ังในทุกสามปี และรายงานผลใหส้ถานศึกษาและ

หน่วยงานตน้สงักดัทราบ ทั้งน้ีการตรวจสอบและ

ทบทวนใหเ้ป็นไปตามขอ้ (7) โดยอนุโลม 

        12. หน่วยงานตน้สงักดัศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และ

เผยแพร่นวตักรรมเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิควิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยา่ง

ต่อเน่ือง รวมทั้งกาํกบั สนบัสนุน ส่งเสริม ติดตาม 
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ประเมินผลและผดุงประสิทธิภาพของระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดว้ย  

 

 

 

 

  

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 มุ่งศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  โดยศึกษาตวัแปรดงัน้ี 

 

          
ภาพ 1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสถานภาพกบัตวัแปรท่ีศึกษา 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  (survey  

research) ผูวิ้จยัดาํเนินการสร้างตามขั้นตอน  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานีเขต 2 จาํนวน 67  โรงเรียน กาํหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ  Krejcie และ Morgan   

(อา้งถึงใน พิชิต   ฤทธ์ิจรูญ, 2544, หนา้ 140) และเลือก

กลุ่มตวัอยา่งได ้62 โรงเรียน เป็นการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. รวบรวมประชากร  ซ่ึงเป็นสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี  เขต  2  จากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด  67  

โรงเรียน 

 2. รวบรวมสถานศึกษาตามของขนาดของ

สถานศึกษา แบ่งไดเ้ป็น  3 ขนาด  สถานศึกษาขนาดเลก็  

จาํนวน  16 โรงเรียน  สถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 25  

โรงเรียน สถานศึกษาขนาดใหญ่ จาํนวน 26 โรงเรียน 

 3. กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง

กาํหนดขนาดของเคร็จซ่ีและมอร์แกน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งใน

การวิจยัจาํนวน 62 โรงเรียน 

 4.  เทียบสดัส่วนเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง โดยสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น ใชข้นาดของสถานศึกษาเป็น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ระดบัชั้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถานศึกษาขนาดเลก็  

จาํนวน  14  โรงเรียน  ขนาดกลาง  จาํนวน  24 โรงเรียน  

ขนาดใหญ่  จาํนวน  24  โรงเรียน  รวมกลุ่มตวัอยา่ง

ทั้งหมด  62  โรงเรียน   

  5.  ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

ครูผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

  6.  เทียบสดัส่วนเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งในการ

ใชแ้บบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยแบ่ง

ออกเป็น  3  ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(checklist)  ไดแ้ก่  ตาํแหน่งของผูใ้หข้อ้มูล และขนาด

ของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นตวัเลือกท่ีกาํหนดคาํตอบ

ไวใ้ห ้  

 ตอนท่ี  2  แบบสอบถาม เก่ียวกบัแนวทาง

ปฏิบติัการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2 ตาม

กระบวนการและขั้นตอนการดาํเนินงานระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในตาม

กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์ และวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553  (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) มีแนวดาํเนินการจดัระบบ

สารสนเทศ 7 ขั้นตอนดงัน้ี การศึกษาและวิเคราะห์ความ

ตอ้งการขอ้มูลตามมาตรฐานการศึกษา การเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลู การประมวลผลหรือการ

วิเคราะห์ขอ้มลู การจดัระบบสารสนเทศ การนาํเสนอ

ขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์การรายงานผลขอ้มลู

สารสนเทศ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท  

 ตอนท่ี  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้

ผูต้อบแบบสอบถามนาํเสนอแนวทางเพ่ิมเติมในการ

จดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ผูวิ้จยัขอหนงัสือรับรองจากสาํนกังาน

โครงการบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียไปยงั

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

ปทุมธานี  เขต  1 และเขต 2  เพ่ืออาํนวยความสะดวกใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากโรงเรียน  โดยได้

แบบสอบถามกลบัคืนมาครบ  124  ฉบบั  (100 %)  

 2.  ประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  

ปทุมธานี  เขต  1 และ เขต  2 ทาํหนงัสือถึงผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในสังกดัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งเพ่ือขอความ

ร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม 

 3.  นาํแบบสอบถามไปแจกท่ีสถานศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่ง  การวิเคราะห์ขอ้มลูผูวิ้จยันาํแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บคืนมาตรวจสอบความถกูตอ้งและความสมบูรณ์ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. นาํขอ้มลูจากแบบสอบถาม  ตอนท่ี  1  ซ่ึง

เป็นขอ้มูลเก่ียวกบั  ตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม  

และขนาดของสถานศึกษา มาวิเคราะห์ขอ้มลูโดยแจก

แจงความถ่ีและคาํนวณหาค่าร้อยละ 

 2. ขอ้มลูจากแบบสอบถาม  ตอนท่ี  2  เป็น

ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

วิเคราะห์ขอ้มลูโดยหาค่าเฉล่ีย  (mean)  และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือการเปรียบเทียบการ

จดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ 
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาํแนกตามตาํแหน่งของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยการทดสอบค่าที  (t-test for 

independent samples) ขนาดของสถานศึกษา โดยใชค่้า  

F-test  ทดสอบความแตกต่างของบค่าคะแนนเฉล่ียของ

กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการ  Scheffe’s 

 

ผลการวจัิย 

 1. การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  

2 โดยรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น  พบวา่  ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่   การรายงานขอ้มลู

สารสนเทศ  การตรวจสอบขอ้มลู  การจดัระบบ

สารสนเทศ  การนาํขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การประมวลผลหรือการวิเคราะห์

ขอ้มลู  การศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของขอ้มลู

ตามมาตรฐานการศึกษา   

 2. การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  

2 จาํแนกตามตาํแหน่ง พบวา่ มีการปฏิบติังาน ภาพ

โดยรวมแตกต่างกนั 

3.  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  

2  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ การจดัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน โดยภาพรวมมี

การปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การศึกษาและ

วิเคราะห์ความตอ้งการของขอ้มลูตามมาตรฐานการศึกษา  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลู การ

ประมวลผลหรือการวิเคราะห์ขอ้มลู การจดัระบบ

สารสนเทศ  และการรายงานขอ้มลูสารสนเทศ มีการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  

.05  ส่วนดา้นการนาํขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชนไ์ม่

แตกต่างกนั 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาระดบัการปฏิบติังานเก่ียวกบั  

การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 สามารถนาํมา

อภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 

 1. จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตามระดบัการ

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 

ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  แต่เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น  พบวา่  มีการปฏิบติังานการจดัระบบสารสนเทศ

เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย การรายงานขอ้มลู

สารสนเทศ การตรวจสอบขอ้มูล การจดัระบบ

สารสนเทศ การนาํขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  การประมวลผลหรือการ

วิเคราะห์ขอ้มลู การศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของ

ขอ้มลูตามมาตรฐานการศึกษา 

สามารถอภิปรายระดบัการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น

รายดา้นดงัน้ี 

 1.1 การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการศึกษา

และวิเคราะห์ความตอ้งการของขอ้มลูตามมาตรฐาน

การศึกษา  ภาพโดยรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก    

สอดคลอ้งกบั พิเศรษฐ ์ ไชยสุภา (2549) ไดท้าํวิจยัเร่ือง 

การดาํเนินการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ท่ีไดรั้บการประเมินภายนอก  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  พบวา่ 

สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการดาํเนินการในสภาพการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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พฒันาเตม็ตามศกัยภาพ  โดยจะดาํเนินการพฒันาปรับ

ตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบัชาติ  ซ่ึงจะมีการ

กาํหนดใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษาและ

ชุมชนจะเห็นไดว้า่  สถานศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญัใน

การศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของขอ้มูลตาม

มาตรฐานการศึกษา  เพราะเป็นจุดเร่ิมตน้ของภารกิจการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาตอ้ง

ดาํเนินการ  นทัธพงษ ์วงศป์ระสิทธ์ิ (2549) ไดท้าํวิจยั

เร่ือง   การดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

สงักดันครลาํปาง  พบวา่ ไดเ้นน้ใหมี้การศึกษาหลกัสูตร

ก่อนการจดัการเรียนการสอน  โดยเนน้ใหมี้การ

ดาํเนินการตามเกณฑม์าตรฐานระดบัชาติ   

 1.2 การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล  ภาพโดยรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบัจนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549)  ไดท้าํ

วิจยัเร่ือง  การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใน

อาํเภอเมืองเชียงใหม่  พบวา่ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ส่วน

ใหญ่มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ โดยกาํหนด

วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แต่งตั้ง

ผูรั้บผิดชอบ ทาํนองเดียวกบัสาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ (2543) ไดส้รุปวา่  ขอ้มลู

สารสนเทศเพ่ือการจดัการวา่ การจดัทาํระบบขอ้มลูควรมี

การวางแผนในการจดัเกบ็ขอ้มูลซ่ึงขอ้มูลนั้นตอ้งมีความ

ถกูตอ้ง ชดัเจน ครอบคลุม เป็นปัจจุบนั ทนัเวลาใชแ้ละ

ไดป้ระโยชนห์ลงัจากนั้นลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้

ในขณะปฏิบติัตอ้งมีการติดตาม และเพ่ือเป็นการ

ตรวจสอบวา่ไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้ สอดคลอ้งกบั 

เกรียงศกัด์ิ พราวศรี  (2544) ไดก้ล่าววา่ ระบบสารสนเทศ

เป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพราะนอกจากจะใชใ้นการวาง

แผนการดาํเนินงาน และประกอบการตดัสินใจแลว้  ยงั

สามารถเป็นเคร่ืองช้ีนาํ  ในการดาํเนินงานต่าง ๆ ไดต้าม

วตัถุประสงค ์ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  (2549) 

สรุปวา่ การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ นั้น

จะตอ้งกาํหนดรายการขอ้มลูท่ีตอ้งการ  กาํหนดวิธีการ

จดัเกบ็ สร้าง หรือจดัหาเคร่ืองมื อในการจดัเกบ็ให้

สมัพนัธ์กบัลกัษณะของขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู  เช่น  

แบบสาํรวจ  แบบสาํภาษณ์  แบบสอบถาม  แบบบนัทึก  

แบบสงัเกต เป็นตน้ นอกจากนั้นควรกาํหนดเวลาในการ

จดัเกบ็และหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการ

จดัเกบ็ใหช้ดัเจนดว้ย 

 1.3 การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการ

ตรวจสอบขอ้มลู  ภาพโดยรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่น

ระดบัมาก  สอดคลอ้งกบัจนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549) 

ไดท้าํวิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษา

ในอาํเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ การตรวจสอบขอ้มูลส่วน

ใหญ่ไดต้รวจสอบขอ้มูลใหต้รงตามวตัถุประสงคข์อง

งานระบบสารสนเทศ  สุชีรา จินดาวงศ ์(2550) ไดท้าํการ

วิจยัเร่ือง การดาํเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียน

ดอกคาํใตวิ้ทยาคม  จงัหวดัพะเยา พบวา่ การตรวจสอบ

ขอ้มลูมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีมีความรู้ 

ความสามารถในการตรวจสอบขอ้มลูและตรวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มลูก่อนจดัเกบ็ขอ้มูลและ

สารสนเทศ  เกรียงศกัด์ิ พราวศรี (2544) กล่าววา่ การ

ตรวจสอบขอ้มลูตอ้งมีรายการตรวจสอบ คือ    

 1. ความครบถว้นสมบูรณ์ตามมาตรฐานใน

ระดบัการประกนัคุณภาพดา้นผลผลิต  

 2. ความถกูตอ้งตามลกัษณะ  และประเภทของ

ขอ้มลู  

 3. ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 

  เทพฤทธ์ิ วรรณมะกอก (2550) ไดวิ้จยัเร่ือง การ

ดาํเนินงานระบบสารสนเทศ ปัญหาและขอ้เสนอแนะใน

การดาํเนินงานระบบสารสนทศของโรงเรียนในเครือข่าว

สามคัคี  อาํเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่  พบวา่ การ

ตรวจสอบขอ้มลู  ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูถื้อปฏิบติังาน

ดา้นระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ไดต้รวจสอบความเป็น
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ปัจจุบนัของขอ้มลู  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล

และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 1.4 การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการ

ประมวลผลหรือการวิเคราะห์ขอ้มลู  ภาพโดยรวมมีการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก    สอดคลอ้งกบั

กระทรวงศึกษาธิการ (2549) สรุปวา่  ในการประมวลผล

ขอ้มลูตอ้งคาํนึงถึงประเดน็สาํคญั ดงัน้ี   

 1. ขอ้มลูท่ีนาํมาวิเคราะห์ตอ้งมีความชดัเจนใน

ตวัเอง ไม่วา่จะวิเคราะห์โดยใครเม่ือใดผลยอ่มไดต้รงกนั

เสมอ  

 2. ขอ้มลูท่ีเป็นนามธรรมตอ้งอธิบายดว้ยความ

เรียง เช่น ความซ่ือสตัย ์ความรับผิดชอบของผูเ้รียน ตอ้ง

วิเคราะห์โดยอาศยัดุลยพินิจของคณะบุคคล ความเห็นท่ี

ไดค้วรเป็นเอกฉนัท ์หรือเป็นเสียงส่วนใหญ่จริง  

 3. ในการวิเคราะห์ขอ้มลูควรใชค่้าสถิตท่ีง่าย

และตรงท่ีสุด นนัทนา บริรักษ ์(2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 

การดาํเนินงานระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์

เคร่ือข่ายพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่ พบวา่การประมวลผลขอ้มลูไดมี้การนาํเสนอ

ขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชว้างแผนปฏิบติังานของ

โรงเรียน ไดน้าํขอ้มลูสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้นการ

ตดัสินใจในการบริหารโรงเรียน ไดต้รวจสอบความ

ถกูตอ้งของการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มลู ได้

ตรวจสอบความเป็นปัจจุบนัของขอ้มลูผา่นการ

ประมวลผลขอ้มลู กมลพรรณ กนัทะทิพย ์(2553) ไดท้าํ

การวิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนบา้น

กองแขก อ.แม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่การ

ประมวลผลขอ้มลู ไดมี้การแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบในการ

ประมวลผลขอ้มลู ไดป้ระมวลผลขอ้มลูตามขอบเขตงาน

ของโรงเรียน พร้อมทั้งไดก้าํหนดระยะเวลาในการ

ประมวลผลขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู  ไดมี้การกาํหนด

ผูรั้บผิดชอบ และกาํหนดระยะเวลาในการวิเคราะห์ขอ้มลู  

ไดวิ้เคราะห์ขอ้มลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้

ตรวจสอบผลของการวิเคราะห์ขอ้มลูพร้อมทั้งไดแ้กไ้ข

ปรับปรุงผลการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีผิดพลาด ไดมี้การ

กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 1.5 การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการ

จดัระบบสารสนเทศ  ภาพโดยรวมมีการปฏิบติังานอยูใ่น

ระดบัมาก    สอดคลอ้ง นนัทนา บริรักษ ์(2550) ไดวิ้จยั

เร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์

เครือข่ายพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่  พบวา่  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพ ไดมี้การกาํหนดผูรั้บผิดชอบโดยตรง มี

การจดัระรบบสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานการ

ประกนัคุณภาพ  และไดมี้การกาํหนดการจดัทาํระบบ

สารสนเทศตามโครงสร้างการบริกหารงาน 4 ฝ่าย  

กฎกระทรวง (2553) ไดก้ล่าวว่า  การจดัระบบบริหาร

และสารสนเทศ    ตอ้งมีการกาํหนดผูรั้บผิดชอบในการ

จดัระบบสารสนเทศใหเ้ป็นหมวดหมู่ ครอบคลุม เป็น

ปัจจุบนั สะดวกต่อการเขา้ถึงและการใหบ้ริการ  จดั

โครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอ้ือ

ต่อการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา   

1.6  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการนาํ

ขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชน ์ ภาพโดยรวมมีการ

ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั เทพฤทธ์ิ วรรณ

มะกอก (2550) ไดวิ้จยัเร่ือง การดาํเนินงานระบบ

สารสนเทศ ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงาน

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในเครือข่ายสามคัคี อาํเภอ

แม่แต่ง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ โรงเรียนและผูป้ฏิบติังาน

ดา้นระบบสารสนเทศทุกคนไดน้าํขอ้มลูและสารสนเทศ

ไปใชใ้นการวางแผนการปฏิบติังานไดน้าํขอ้มูลและ

สารสนเทศไปใชใ้นการควบคุมงาน  ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลู

สารสนเทศในโรงเรียน นอกจากน้ีนาํขอ้มลูและ

สารสนเทศไปใชใ้นการประกนัคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  นอกจากนั้น

ยงัไดน้าํขอ้มลูและสารสนเทศไปใชใ้นการตดัสินใจ ได้

รายงานขอ้มลูและสารสนเทศใหแ้ก่หน่วยงานตน้สงักดั  

จินดาวรรณ คละสีทอง (2549) ไดวิ้จยัเร่ือง การศึกษา

สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาการจดัระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวา่  การนาํ

ขอ้มลูไปใชเ้ป็นการกาํหนดรูปแบบของการนาํเสนอ

ขอ้มลูท่ีไดวิ้เคราะห์ไวแ้ลว้ไปใชป้ระกอบการตดัสินใจ

ตามวตัถุประสงค ์ ผูบ้ริหารควรกาํหนดรูปแบบการ

รายงานผลและนาํเสนอขอ้มลูท่ีหลากหลาย กาํหนด

แผนการดาํเนินการขอ้มลูไปใชใ้หช้ดัเจนถกูตอ้ง ตรงกบั

งานท่ีปฏิบติัและจุดประสงคข์องงาน นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ป

วางแผน แกไ้ข พฒันา และปฏิบติัจริง ทาํการประเมิน

การนาํขอ้มลูไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง กฎกระทรวง (2553) ได้

กล่าววา่หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัของการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายใน  ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี 8 

ประการ 

 1.7  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดา้นการ

รายงานขอ้มลูสารสนเทศ  ภาพโดยรวมมีการปฏิบติังาน

อยูใ่นระดบัมาก    สอดคลอ้งกบั นนัทนา บริรักษ ์(2550) 

ไดวิ้จยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของโรงเรียนในศูนย์

เครือข่ายพฒันาคุณภาพทางการศึกษาอมก๋อย จงัหวดั

เชียงใหม่ พบวา่ การรายงานขอ้มลูสารสนเทศ  มีการ

กาํหนดผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา เกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ผลการําเนิน

งาน นาํเสนอรายงานประเมินตนเองต่อหน่วยงานตน้

สงักดั  โรงเรียนนาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปเผยแพร่เป็นวารสนสาร 

จดหมายข่าวเวบ็ไซต ์ใหชุ้มชนและสงัคมไดรั้บทราบ

ขอ้มลู ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อการพฒันาการศึกษา สุชีรา 

จินดาวงศ ์(2550) ไดวิ้จยัเร่ือง การดาํเนินงานระบบ

สารสนเทศโรงเรียนดอกคาํใตวิ้ทยาคม จงัหวดัพะเยา 

พบวา่ ในการดาํเนินงานระบบสารสนเทศ มีการนาํขอ้มลู

สารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้นการรายงานต่อหน่วยงานตน้

สงักดั และนาํขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดไ้ปใชใ้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาในการรายงานการประเมินตนเอง กมล

พรรณ กนัทะทิพย ์(2553) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การจดัระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนแม่กองแขก อาํเภอแม่แจ่ม  

จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่  ไดน้าํขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้น

การมอบผูรั้บผิดชอบ รวมทั้งกาํหนดบทบาท ภารกิจ

หนา้ท่ีรับผิดชอบ ไดน้าํขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้นการ

จดัทาํรายงานประจาํปี  ไดน้าํขอ้มลูสารสนเทศไปใชใ้น

การกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจของโรงเรียน 

 2.  เปรียบเทียบการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  

2  จาํแนกตามตาํแหน่ง  ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู

ผูรั้บผิดชอบงานระบบสารสนเทศ  มีการจดัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  7  ดา้น  ผลการวิจยัท่ีพออภิปรายไดด้งัน้ี 

  2.1  เปรียบเทียบการจดัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา จาํแนกตามตาํแหน่งของผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยู ่

ในระดบัมาก  ครูผูรั้บผิดชอบงานระบบสารสนเทศอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบโดยภาพรวมมีความแตกต่าง

กนัจึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบั 

 การจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียน

สงักดัเทศบาล จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบวา่ การจดัระบบ

สารสนเทศจาํแนกตามตาํแหน่งพบวา่ ผูบ้ริหารมีความ

คิดเห็นแตกต่างจากพนกังานครู ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่

ผูบ้ริหารเห็นความสาํคญัของการจดัระบบสารสนเทศมา

ใชป้ระโยชนใ์นโรงเรียน จนัทร์พร เสง่ียมพกัตร์ (2549) 

ไดวิ้จยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศของสถานศึกษาใน

อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูมี

จดัระบบสารสนเทศแตกต่างกนั สริต วิจิตรโชติ (2550) 

ไดวิ้จยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา่  

การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพ จาํแนก

ตามตาํแหน่ง เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู มีการ

จดัระบบสารสนเทศแตกต่างกนั 

  2.2  เปรียบเทียบการจดัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 จาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา  ภาพโดยรวม  แตกต่างกนั  จึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบั สริต 

วิจิตรโชติ (2550) ไดวิ้จยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศ

เพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 พบวา่  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพ จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบวา่มีความ

แตกต่างกนั โดยโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่

จะมีความพร้อมในการดาํเนินงานมากกวา่และมีบุคลากร

ท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็   

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ควรศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

ประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ  

2.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา่  

การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพ จาํแนก

ตามตาํแหน่ง เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครู มีการ

จดัระบบสารสนเทศแตกต่างกนั 

  2.2  เปรียบเทียบการจดัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต  2 จาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษา  ภาพโดยรวม  แตกต่างกนั  จึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบั สริต 

วิจิตรโชติ (2550) ไดวิ้จยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศ

เพ่ือการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี 

เขต 1 พบวา่  การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกนั

คุณภาพ จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบวา่มีความ

แตกต่างกนั โดยโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่

จะมีความพร้อมในการดาํเนินงานมากกวา่และมีบุคลากร

ท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินงาน มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็   
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สถานศึกษาขั้นพ้ืน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหลกัเกณฑใ์นการออกกฎหมายโดยคณะปฏิวติัรัฐประหารกบัการออก

กฎหมายโดยกระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา การใชอ้าํนาจของรัฐท่ีไดม้าจากการปฏิวติัรัฐประหารวา่ดว้ย การใช้

อาํนาจดงักล่าวชอบธรรมหรือไม่ การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีออกโดยการปฏิวติัรัฐประหารกบักฎหมาย ท่ีออกโดย

กระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา การบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวติั กบัรัฐบาลท่ีไดม้าโดย

กระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา และแนวทางในการป้องกนัและยบัย ั้งการปฏิวติั ผูวิ้จยัจะศึกษาโดยวิธีวิจยัเอกสาร 

และส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศศึกษาจากประวติัศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทยจาก

อดีตจนถึงปัจจุบนั กระบวนการออกและบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยคณะปฏิวติัและการออกกฎหมายโดยกระบวนการนิติ

บญัญติัในระบบรัฐสภา ตลอดถึงบทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รนิติบญัญติัและตุลาการท่ีมีต่อกฎหมายดงักล่าว โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกบัการออกกฎหมายของประเทศองักฤษและฝร่ังเศส ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิวติัหากกระทาํเป็น

ผลสาํเร็จสามารถยึดอาํนาจรัฐไวไ้ดแ้ลว้  ผลคือ การกระทาํนั้นไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือถา้หาก

การกระทาํนั้นเป็นความผิดกไ็ม่ตอ้งรับโทษ เพราะมีกฎหมายนิรโทษกรรม ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “ชนะเป็นเจา้แพเ้ป็นโจร” 

จึงมีขอ้เสนอแนะ ใหป้ระชาชนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่อาํนาจตอ้งมาจากประชาชน กฎหมายตอ้งมาจากกระบวนการ

นิติบญัญติัในระบบรัฐสภาเท่านั้น จึงจะใชป้กครองตนเองไดไ้ม่ใช่มาจากประกาศ  หรือคาํสัง่ของคณะปฏิวติั รัฐ และ

อาํนาจท่ีเกิดจากการปฏิวติัตอ้งมีกรอบ  หรือกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนหากไม่กาํหนดไวเ้ม่ือรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่มี

ผลบงัคบัใช ้ อาํนาจ  ประกาศ  และคาํสัง่ของ  คณะปฏิวติัรัฐประหารตอ้งส้ินสุดลง  

 

คําสําคัญ: กฎหมาย, ปฏิวติั, คาํสัง่ 

  

Abstract 

 This research aims to analyze the principles of legislation by the military coup against the legislation by the 

legislative process in Congress. Using the power of the state is derived from the coup that by using such authority or 

justification. Law enforcement issued by a coup against the law by the legislative process in แongress. The 

administration of the government of  the coup. acquired by the government, the legislative process in congress. And 

ways to prevent and stop the coup.  This research Researchers will study the methodology of research papers and 

textbooks compiled by the document, theses and related publications in Thailand and foreign language education 

from the political history of Thailand from the past to the present. Process and law enforcement By the military coup 

and the enactment by the legislative process in Congress. As the role and functions of the legislative and 

66 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 

เปรียบเทยีบกฎหมายกบัคาํส่ังของคณะปฏวิตั ิ

Comparative Law and the Order of the Revolution 

  

                                                                                                                                                               คเณส  ฉมารักษก์ลุ                                                                                                                                                                                                                                                  

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาหลกัเกณฑใ์นการออกกฎหมายโดยคณะปฏิวติัรัฐประหารกบัการออก

กฎหมายโดยกระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา การใชอ้าํนาจของรัฐท่ีไดม้าจากการปฏิวติัรัฐประหารวา่ดว้ย การใช้

อาํนาจดงักล่าวชอบธรรมหรือไม่ การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีออกโดยการปฏิวติัรัฐประหารกบักฎหมาย ท่ีออกโดย

กระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา การบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวติั กบัรัฐบาลท่ีไดม้าโดย

กระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา และแนวทางในการป้องกนัและยบัย ั้งการปฏิวติั ผูวิ้จยัจะศึกษาโดยวิธีวิจยัเอกสาร 

และส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศศึกษาจากประวติัศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของไทยจาก

อดีตจนถึงปัจจุบนั กระบวนการออกและบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยคณะปฏิวติัและการออกกฎหมายโดยกระบวนการนิติ

บญัญติัในระบบรัฐสภา ตลอดถึงบทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รนิติบญัญติัและตุลาการท่ีมีต่อกฎหมายดงักล่าว โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกบัการออกกฎหมายของประเทศองักฤษและฝร่ังเศส ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิวติัหากกระทาํเป็น

ผลสาํเร็จสามารถยึดอาํนาจรัฐไวไ้ดแ้ลว้  ผลคือ การกระทาํนั้นไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือถา้หาก

การกระทาํนั้นเป็นความผิดกไ็ม่ตอ้งรับโทษ เพราะมีกฎหมายนิรโทษกรรม ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “ชนะเป็นเจา้แพเ้ป็นโจร” 

จึงมีขอ้เสนอแนะ ใหป้ระชาชนตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่อาํนาจตอ้งมาจากประชาชน กฎหมายตอ้งมาจากกระบวนการ

นิติบญัญติัในระบบรัฐสภาเท่านั้น จึงจะใชป้กครองตนเองไดไ้ม่ใช่มาจากประกาศ  หรือคาํสัง่ของคณะปฏิวติั รัฐ และ

อาํนาจท่ีเกิดจากการปฏิวติัตอ้งมีกรอบ  หรือกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนหากไม่กาํหนดไวเ้ม่ือรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่มี

ผลบงัคบัใช ้ อาํนาจ  ประกาศ  และคาํสัง่ของ  คณะปฏิวติัรัฐประหารตอ้งส้ินสุดลง  

 

คําสําคัญ: กฎหมาย, ปฏิวติั, คาํสัง่ 

  

Abstract 

 This research aims to analyze the principles of legislation by the military coup against the legislation by the 

legislative process in Congress. Using the power of the state is derived from the coup that by using such authority or 

justification. Law enforcement issued by a coup against the law by the legislative process in แongress. The 

administration of the government of  the coup. acquired by the government, the legislative process in congress. And 

ways to prevent and stop the coup.  This research Researchers will study the methodology of research papers and 

textbooks compiled by the document, theses and related publications in Thailand and foreign language education 

from the political history of Thailand from the past to the present. Process and law enforcement By the military coup 

and the enactment by the legislative process in Congress. As the role and functions of the legislative and 

organizational. Judiciary towards the act. By comparison with the law of England and France. The research showed 

that if the takeover is successful, the state could seize them, then the result is an act that is an offense under the 

criminal code. Or if the action is wrong with impunity. Because the amnesty law As the saying "a win is a win, you 

are a thief," he suggested. People have always recognized that the power must come from the people. The law must 

come from the legislative process in Congress. Thus the self-government has not been announced. Or orders of the 

military coup. And power caused by the coup must be eliminated. Or the duration of the course, if not specified when 

the new constitution came into force officials announced and orders of the coup had ended. 

   

Keywords:  law, revolution, command 

 

ความนํา  

 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย  รัฐาธิปัตย ์ 

คือประชาชน  และกาํหนดแนวคิดวา่  อาํนาจสูงสุด

ดงักล่าว  แบ่งแยกตามหนา้ท่ีเป็นสามประเภทคือ  หนา้ท่ี

นิติบญัญติั  หนา้ท่ีบริหารและหนา้ท่ีตุลาการ  และได้

จดัแบ่งองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีออกเป็นสามองคก์รดว้ยกนั 

ตามทฤษฎีการแบ่งแยกอาํนาจ (Lase’  Paration du 

pouvoir)  ทั้งสามองคก์รจึงเป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตามท่ี

รัฐาธิปัตยก์าํหนด ทั้งสามองคก์รจึงเป็นผูแ้ทนของ

ประชาชนและกระทาํการแทนรัฐ การแสดงออกซ่ึงภาระ 

หนา้ท่ีทั้งสามดงักล่าวน้ี  โดยผา่นทางรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็น

กฎหมายสูงสุดของรัฐ (พูนศกัด์ิ  วรรณพงษ,์ 2538)  

สงัคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะดาํรงอยูไ่ดก้็

ดว้ยการจดัการของอาํนาจการเมือง ท่ีรับภาระดูแล

ผลประโยชนข์องส่วนรวม  แต่อาํนาจการเมืองน้ีก็มี

รูปแบบแตกต่างกนั  แลว้แต่ ละยคุแต่ละสมยั  เช่น   

ในกลุ่มชนโบราณ  อาํนาจดงักล่าวน้ีไดรั้บความยินยอม

และยอมรับจากกลุ่มชนในเผา่  อนัเน่ืองมาจากอาํนาจน้ี

ไปผกูติดหรือยึดติดอยู่กบัจารีตประเพณีและความเช่ือ 

ความศรัทธาท่ีผูค้นในเผา่นั้นยอมใหอ้ยูเ่หนือตนเอง  และ

ต่อมาในยคุท่ีสงัคมพฒันาข้ึนมาอีก  ความจาํเป็นทาง

เศรษฐกิจและความมัน่คง  การอยูร่อดและความปลอดภยั

ในชีวิตท่ีทาํใหต้อ้งมีหวัหนา้กลุ่มท่ีมีคุณสมบติัแขง็แรง  

เก่งกลา้สามารถ  ฉลาดข้ึนมาทาํหนา้ท่ีปกป้องคนในเผา่

หรือ  ในชุมชนนั้น  และการท่ีจะทาํหนา้ท่ีดงักล่าวได ้ 

หวัหนา้จะตอ้งมีอาํนาจอยูใ่นมือ  ดงันั้นในสงัคมดงักล่าว  

หวัหนา้จึงเป็นตวัอาํนาจเสียเอง  การท่ีนาํอาํนาจการเมือง

ไปยึดติดกบัตวับุคคลกจ็ะทาํใหเ้กิดการเส่ียงแก่ผูอ้ยูใ่ต้

ปกครอง เพราะทุกส่ิงทุกอยา่งนั้นข้ึนอยูก่บัผูป้กครอง

เป็นสาํคญั ต่อมาจึงเกิดแนวคิดท่ีจะแยกอาํนาจการเมือง

ดงักล่าวออกจากตวับุคคลไปใหก้บัรัฐ แนวคิดดงักล่าวก็

คือ การแยกอาํนาจการเมืองออกจากผูท้รงสิทธิในการใช้

อาํนาจการเมือง ( I ‘ institutoinalisation  du Pouvoir)   

ผลของการท่ีมอบอาํนาจดงักล่าวไปใหก้บัรัฐ รัฐจึงตอ้งมี

สภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย   

 แต่เน่ืองจากรัฐมิใช่บุคคลท่ีมีเลือดเน้ือและ

วิญญาณ  ดงันั้นในทางกฎหมายจึงกาํหนดใหรั้ฐ เป็น

บุคคลหรือนิติบุคคล ตามกฎหมายนั้นไดแ้สดงถึงการ

เป็นผูท้รงสิทธิหรือเป็นการแสดงกรรมสิทธ์ิในบรรดาส่ิง

ต่าง  ๆ การท่ีนาํอาํนาจการเมืองไปมอบใหก้บัรัฐกเ็ท่ากบั

วา่รัฐตอ้งสามารถแสดงความเป็นเจา้ของหรือแสดงความ

เป็นกรรมสิทธ์ิเหนืออาํนาจการเมืองได ้และการท่ีรัฐจะ

แสดงความเป็นเจา้ของได ้ รัฐตอ้งสามารถยืนยนัสถานะ

ของตนเองตามกฎหมายได ้ คือ รัฐจะตอ้งมีสภาพเป็น

บุคคลหรือนิติบุคคล เม่ือรัฐไม่สามารถเป็นบุคคลโดย

สภาพได ้ รัฐจึงตอ้งมีสภาพเป็นนิติบุคคล  คือ  บุคคลท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนข้ึนตามกฎหมาย รัฐท่ีปกครองใน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ระบอบน้ีจึงตอ้งเป็นนิติรัฐ (Legel  State)  ซ่ึงหมายถึง  

การเป็นรัฐท่ียอมตนอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑท์างกฎหมาย  

(ไพบูลย ์ วราหะไพฑรูย,์ 2541) กล่าวคือ  รัฐไม่สามารถ

ดาํเนินการอยา่งใด ๆ ไดห้ากไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจไว ้ 

และการดาํเนินการทุกอยา่งของรัฐจะตอ้งเป็นไปตาม

ขั้นตอนและตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น 

เพราะฉะนั้น กฎหมายจึงเป็นทั้งแหล่งท่ีมาของอาํนาจรัฐ 

(source  of  powers) และเป็นทั้งขอ้จาํกดัของอาํนาจรัฐ

ดว้ยในเวลาเดียวกนั 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาถึงหลกัเกณฑใ์นการออกกฎหมาย

โดยคณะปฏิวติัรัฐประหารกบัการออกกฎหมายโดย

กระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา 

 2. เพ่ือศึกษาถึงการใชอ้าํนาจของรัฐท่ีไดม้าจาก

การปฏิวติัรัฐประหาร  วา่ดว้ยการใชอ้าํนาจดงักล่าว 

ชอบธรรมหรือไม่ 

 3. เพ่ือศึกษาถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีออกโดย

การปฏิวติัรัฐประหารกบักฎหมายท่ีออกโดยกระบวนการ

นิติบญัญติัในรัฐสภา 

 4. เพ่ือศึกษาถึงการบริหารราชการแผน่ดินของ

รัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวติัรัฐประหารกบัรัฐบาลท่ีไดม้า

โดยกระบวนการนิติบญัญติัในรัฐสภา 

 5. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางในการป้องกนัและ

ยบัย ั้งการปฏิวติัรัฐประหาร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

กฎหมายท่ีใชใ้นการปกครองประชาชนในรัฐ

หรือประเทศนั้นโดยทัว่ไปแลว้จะมีอยูด่ว้ยกนัสอง

ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ีเป็น WILL กบั GENERAL WILL 

กฎหมายท่ีมีลกัษณะท่ีเป็น WILL รัฐาธิปัตยไ์ดอ้าํนาจมา

โดยการใชก้าํลงัหรืออาวธุเขา้ยึดเอา กฎหมายออกได้

ทนัที ลงนามโดยหวัหนา้คณะปฏิวติัรัฐประหาร เป็น

กฎหมายท่ีออกตามอาํเภอใจเปล่ียนแปลงง่ายตามความ

ตอ้งการของผูอ้อกขาดความเป็นธรรมเอาแต่

ผลประโยชนค์นฝ่ายเดียวไม่คาํนึงถึงประโยชนค์น

ส่วนรวมหรือประโยชนข์องประชาชน ไม่เคารพหลกั

ประชาธิปไตย ไม่เคารพหลกันิติรัฐ ส่วนกฎหมายท่ีมี

ลกัษณะ GENERAL WILL นั้น รัฐาธิปัตยไ์ดอ้าํนาจมา

จากการเลือกตั้งของประชาชน กฎหมาย ผา่นการ

พิจารณาของรัฐสภาโดยพระมหากษตัริยท์รงลงพระ

ปรมาภิไธย อาํนาจจึงเป็นของประชาชน โดยประชาชน 

และเพ่ือประชาชน (มนตรี  รูปสุวรรณ, 2531) กฎหมาย

เกิดจากเจตจาํนงของคนในชาติ ประสานดุลภาพระหวา่ง

ประโยชนส์าธารณะกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนใหม้ากท่ีสุด  ยึดกฎเกณฑก์ารปกครองโดย

กฎหมาย  กฎหมายทั้งสองลกัษณะน้ีไดถ้กูนาํมาใชใ้น

การปกครองรัฐหรือประเทศตามยคุตามสมยัพลดัเปล่ียน

กนัไป ข้ึนอยู่กบัวา่ใครไดอ้าํนาจมาโดยวิธีใดและ

ตอ้งการใชอ้าํนาจนั้นเพ่ือใคร (มนตรี  รูปสุวรรณ และ

คณะ, 2542) 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัเอกสารน้ี ผูวิ้จยัไดข้อ้มลูจากตาํราทาง

วิชาการ  เอกสาร  บทความ วิทยานิพนธ์ และส่ิงพิมพท่ี์

เก่ียวขอ้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ศึกษาประวติัศาสตร์

ทางการเมืองการปกครองของไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  

กระบวนการออกและบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยคณะปฏิวติั

รัฐประหารและการออกกฎหมายโดยกระบวนการนิติบญัญติั

ในระบบรัฐสภา  ตลอดถึงบทบาทและหนา้ท่ีขององคก์รนิติ

บญัญติัและตุลาการท่ีมีต่อกฎหมายดงักล่าว โดยศึกษา

เปรียบเทียบกบัการออกกฎหมายของประเทศองักฤษและ

ฝร่ังเศส (นนัทวฒัน ์ บรมานนัท,์ ม.ป.ป.) 

  

ผลการวจัิย  

 ในอดีตท่ีผา่นมามีการรัฐประหารเกิดข้ึน

หลายคร้ัง มีการฟ้องวา่การรัฐประหารเป็นส่ิงท่ีผิด

กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีระบุวา่ ผูใ้ดใช้
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กาํลงัประทุษร้ายหรือขู่ขวญัวา่จะใชก้าํลงัประทุษร้ายเพ่ือ  

(1)  ลม้ลา้งเปล่ียนแปลงรัฐธรรมนูญ  (2) ลม้ลา้งอาํนาจ

นิติบญัญติั บริหาร ตุลาการ เป็นความผิดฐานกบฏ มีโทษ

ประหารชีวิต หรือจาํคุกตลอดชีวิต แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ  

ประเทศไทยมีการยึดอาํนาจเกิดข้ึนบ่อยคร้ังมาก  

ความหมายคือ  มีการกระทาํความผิดฐานกบฏบ่อยคร้ัง

มาก  แต่ไม่เคยนาํตวัผูก้ระทาํผิดมาลงโทษ  เวน้เสียแต่วา่

จะทาํการรัฐประหารไม่เป็นผลสาํเร็จ  เขา้ทาํนองท่ีวา่  

ชนะเป็นเจา้แพเ้ป็นโจร  ทั้งท่ีความผิดตามมาตราน้ีไม่มี

กาํหนดไวว้า่  ถา้กระทาํการสาํเร็จจะไม่มีความผิดหรือ

ยกเวน้โทษ   

 จากปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ ชนะเป็นเจา้แพ้

เป็นโจร องคก์รท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งคือ สถาบนัตุลาการ ใน

อดีตท่ีผา่นมาเม่ือมีการรัฐประหารและมีการฟ้องวา่การ

รัฐประหารเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ศาลไดมี้คาํพิพากษา

ออกมาเป็นสองแนวทางดงัน้ี 

 1. มีคาํวินิจฉยัวา่ การกระทาํรัฐประหารนั้น

เป็นความผิด ดงัคาํพิพากษาฎีกาท่ี 1874/2492 มีการยึด

อาํนาจเกิดข้ึนแลว้มีนายทหารกลุ่มหน่ึงสนบัสนุนการยึด

อาํนาจ ศาลกมี็คาํวินิจฉยัวา่ การกระทาํท่ีเป็นการ

สนบัสนุนการยึดอาํนาจนั้น เป็นความผิด แต่ศาลไม่

ลงโทษ เพราะวา่มีกฎหมายนิรโทษกรรม 

 2. มีคาํพิพากษาวินิจฉยัสถานะของรัฐบาลท่ี

เกิดข้ึนหลงัการยึดอาํนาจ มีขอ้พิพาทวา่ใครเป็นรัฐบาล

โดยชอบ  ศาลระบุวา่บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีใชอ้าํนาจ

บริหารประเทศชาติ  สามารถรักษาความสงบสุขของ

บา้นเมืองไวโ้ดยปราศจากการขดัแยง้ แยง่อาํนาจเป็น

รัฐบาลท่ีชอบ 

 ดงันั้น การรัฐประหารหากกระทาํเป็น

ผลสาํเร็จสามารถยึดอาํนาจรัฐไวไ้ดแ้ลว้  ผลคือ การ

กระทาํนั้นไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  

หรือถา้หากการกระทาํนั้นเป็นความผิดกไ็ม่ตอ้งรับโทษ 

เพราะมีกฎหมายนิโทษกรรม 

 

 

 วเิคราะห์ปัญหาของอาํนาจที่ได้มาโดยการ

ปฏิวตัรัิฐประหาร 

 การทาํการปฏิวติัรัฐประหารนั้นจะเห็นไดว้า่

ในเบ้ืองตน้แลว้ถือวา่ผูท่ี้กระทาํการหรือเตรียมการมี

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา หากจะใหต้นเอง

พน้จากความรับผิดไดน้ั้นกแ็ต่โดยอาศยัพระราชบญัญติั

นิรโทษกรรม เพราะการออกพระราชบญัญติันิรโทษ

กรรมคือการตรากฎหมายยอ้นหลงัเป็นคุณเเก่ผูก้ระทาํ

ความผิดทางการเมืองหรือความผิดอาญากไ็ด ้เเก่บุคคล 

หรือ กลุ่มบุคคล โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่ตกอยูภ่ายใต้

การดาํเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้

ลืมความบาดหมางกบัเหตุการณ์ในอดีตท่ีเกิดข้ึนเเลว้  

เง่ือนไขดา้น “องคก์ร” ผูมี้อาํนาจตรากฎหมายนิรโทษ

กรรม  จากการศึกษากฎหมายนิรโทษกรรมของไทยท่ี

ผา่นมาในอดีต ซ่ึงปรากฎอยูห่ลายฉบบั พบวา่ หากไม่นบั

พระราชกาํหนดนิรโทษกรรมในคราวเปล่ียนเเปลงการ

ปกครอง เเผน่ดิน พุทธศกัราช 2475 ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระราชทานนั้น โดยปกติ 

กฎหมายนิรโทษกรรมจะตราอยูใ่นรูปของ 

“พระราชบญัญติั” หรือ “พระราชกาํหนด” เท่านั้น ซ่ึง

หมายความวา่ ฝ่ายนิติบญัญติัหรือฝ่ายบริหารเท่านั้นท่ีมี

อาํนาจตรากฎหมายนิรโทษกรรม  เเต่รัฐธรรมนูญ 2550 

(ซ่ึงผูร่้าง ประสงคจ์ะใหเ้ป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบบั

ถาวร เเละเป็นผลผลิตของ ส.ส.ร. ท่ีมาจาก คมช.) เดิน

ตามมาตรา 222 ของรัฐธรรมนูญปี 2534 ซ่ึงออกในสมยั 

รสช. โดยมาตรา 309 กลบัรับรองเร่ืองนิรโทษกรรมไว ้

ขณะท่ีหากเปรียบเทียบกบัรัฐธรรมนูญ พุทธศกัราช 2517 

ท่ีร่างในบรรยากาศประชาธิปไตยมากกวา่น้ี มาตรา 4 

กลบัหา้มมิใหมี้การ นิรโทษกรรมไวอ้ยา่งชดัเจน  

เน่ืองจากมีหลกักฎหมายทัว่ไปวา่ “บุคคลไม่สามารถอา้ง

ประโยชนจ์ากการกระทาํความผิดของตนได”้ หรือหลกั 

“ไม่มีใครเป็นผูพิ้พากษาในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย”  

การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ควรใหรั้ฐบาลท่ีมาจาก

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การเลือกตั้งเป็นผูพิ้จารณาในเร่ืองน้ีจะสมควรกวา่ อีกทั้ง

มีเร่ืองการลงประชามติของรัฐธรรมนูญดว้ย ซ่ึงไม่ควร 

“ยืมมือประชาชน” มาฟอกตวัใหก้บัผูก้ระทาํความผิด

ฐานลม้ลา้งรัฐธรรมนูญเเละองคก์รเฉพาะกิจอยา่งคตส.

ดว้ย2.  ปัญหาคาํสัง่ของคณะปฏิวติัรัฐประหารเป็น

กฎหมายหรือไม่ แนวทางของศาลท่ีผา่นมา มีคาํพิพากษา

ฎีกาท่ีเป็นบรรทดัฐานในปี 2500 ระบุวา่ เม่ือคณะปฏิวติั

ทาํการไดส้าํเร็จยอ่มเป็นผูป้กครองบา้นเมือง  ขอ้ความใด

ท่ีออกมากถื็อวา่เป็นกฎหมาย แมว้า่จะไม่ไดล้งพระ

ปรมาภิไธย  ดงันั้นในการปฏิวติัรัฐประหารท่ีเหมือนกนั

ทุกคร้ังนั้นคือ เม่ือยึดอาํนาจเสร็จแลว้ กจ็ะประกาศยกเลิก

รัฐธรรมนูญ ยบุสภา และออกกฎหมายนิรโทษกรรม 

ใหก้บัตนเองในความผิดฐานกบฏ นอกจากฝ่ายตุลาการท่ี

ยอมรับในอาํนาจของคณะปฏิวติัแลว้ ท่าทีของฝ่ายนิติ

บญัญติักเ็ป็นไปในทางเดียวกนั โดยฝ่ายนิติบญัญติัได้

ยอมรับคาํสัง่ของคณะปฏิวติัรัฐประหารเป็นกฎหมายและ

ผนวกเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกฎหมายดว้ย  ดงัตวัอยา่งในปี 

พ.ศ. 2514 จอมพลถนอม  กิตติขจร ทาํการปฏิวติั

รัฐประหารยึดอาํนาจของตวัเอง  จากนั้นนายอุทยั   

พิมพใ์จชน  และนกัการเมืองรวม 3 คน ฟ้องวา่จอมพล

ถนอม  กิตติขจร เป็นกบฏ แต่ศาลตดัสินวา่ผูฟ้้องไม่ใช่

ผูเ้สียหาย  จากนั้นจอมพลถนอม  กิตติขจร  ออกคาํสัง่ 

จาํคุก นายอุทยั พิมพใ์จชนและนกัการเมืองท่ีฟ้อง รวม  3 

คน ใหจ้าํคุก  10  ปี  โดยไม่ผา่นกระบวนการยติุธรรม แต่

เม่ือ จอมพลถนอม  กิตติขจร ส้ินอาํนาจลง กวา่ท่ีจะ

ดาํเนินการถอนคาํสัง่ของจอมพลถนอม  กิตติขจรไดน้ั้น  

องคก์รฝ่ายนิติบญัญติัฯ ตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการ

นิติบญัญติัจนครบทุกขั้นตอน แสดงใหเ้ห็นถึงการ

ยอมรับสถานะทางกฎหมายของคาํสัง่ท่ีอาศยัอาํนาจของ  

“  คณะปฏิวติัรัฐประหาร  ”  คาํสัง่ของคณะปฏิวติั

รัฐประหารไดผ้นวกเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของกฎหมาย

ไทย   โดยการยอมรับของฝ่ายตุลาการ  และฝ่ายนิติ

บญัญติั  โดยมีรากฐานท่ีมาของแนวความคิดแบบปฏิฐาน

นิยม  ท่ีวา่  กฎหมายเป็นคาํสัง่ของผูป้กครอง  คือ ส่ิงท่ี

เรียกวา่  อาํนาจคือธรรม  ดงัเช่นความเห็นของท่าน

อาจารยห์ยดุ  แสงอุทยั ซ่ึงใหค้าํอธิบายวา่  การปฏิวติั  

การยึดอาํนาจ แมจ้ะเป็นเหตุท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมาย  แต่

ไม่เป็นเหตุใหรั้ฐบาลไม่สมบูรณ์  และถา้ลม้ลา้งรัฐบาล

เก่าได ้กส็ามารถออกกฎหมายบงัคบักบัประชาชนได ้

รากฐานท่ีสาํคญัคือ การท่ีระบบกฎหมายไทย ไม่ตั้ง

คาํถามต่อรัฐประหาร เป็นการยอมรับแบบไม่มีทาง

โตแ้ยง้ได ้ และกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เคยถูกปฏิเสธ  

โดยกรณีตวัอยา่งท่ีเจบ็ปวดท่ีสุดกคือ การนิรโทษกรรม

ใหต้วัเองของคณะรัฐประหาร ปี  พ.ศ. 2534 ซ่ึงศาลให้

การยอมรับกฎหมายนิรโทษกรรมฉบบันั้น  และส่งผลให้

ญาติวีรชนเดือนพฤษภาคม  2535  แพค้ดีไปในท่ีสุด โดย

ศาลยกเอากฎหมายนิรโทษกรรมข้ึนเป็นเหตุในการยก

ฟ้อง 

 วเิคราะห์ผลทางกฎหมายของการปฏิวตัิ

รัฐประหาร เมือ่ศาลไทยยอมรับรัฐประหารทีป่ระสบ

ความสําเร็จและตั้งตนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ได้ แล้วผลทาง

กฎหมายของรัฐประหารจะเป็นเช่นไร  

 การยกเลิกรัฐธรรมนูญโดยคณะรัฐประหาร

จะมีผลต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ องคก์รตาม

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอ่ืน ๆ หรือไม่ ปัญหาน้ีมี

ความเห็น สอง แนว 

 แนวแรก พิจารณาวา่รัฐธรรมนูญเป็นฐานท่ีมา

ของระบบกฎหมาย เม่ือรัฐธรรมนูญถกูยกเลิกไปแลว้ ก็

เท่ากบัวา่ระบบกฎหมายตอ้งยกเลิกไปตามทั้งระบบ เวน้

แต่วา่คณะรัฐประหารจะใหก้ารรับรองหรือใหค้วาม

สมบูรณ์ (validation) แก่เร่ืองใดตามมา แนวทางน้ี

สนบัสนุนโดยฮนัส์ เคลเซ่น เพราะทฤษฎีบริสุทธ์ิของ

กฎหมายของเคลเซ่นใหค้วามสาํคญักบัลาํดบัชั้นของ

บรรทดัฐานทางกฎหมายท่ีบรรทดัฐานทางกฎหมายหน่ึง

ตอ้งตราโดยมีบรรทดัฐานทางกฎหมายอ่ืนท่ีเหนือกวา่ให้

อาํนาจ เคลเซ่นจึงยืนยนัวา่รัฐและระบบกฎหมายยงัคง

ดาํรงอยูต่ราบเท่าท่ีรัฐธรรมนูญไม่ถกูเปล่ียนแปลงหรือ
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ยกเลิก หากจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกกต็อ้งเป็นไปตาม

กระบวนการในรัฐธรรมนูญเท่านั้น (โภคิน พลกลุ, 2529) 

 แนวท่ีสอง เห็นวา่รัฐธรรมนูญกบักฎหมาย

อ่ืนๆแยกขาดจากกนั การรัฐประหารเป็นการกระทาํท่ีมุ่ง

เปล่ียนผูท้รงอาํนาจเท่านั้น หาไดมุ่้งต่อระบบกฎหมายไม่ 

จริงอยูท่ี่รัฐธรรมนูญใหก้าํเนิดองคก์รตามรัฐธรรมนูญ

และกฎหมายอ่ืน ๆ แต่เม่ือเกิดข้ึนแลว้กต็ดัขาดจากกนั 

ความสมบูรณ์ขององคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

อ่ืน ๆ ข้ึนกบัตวัของมนัเอง ไม่ไดข้ึ้นกบัการดาํรงอยูข่อง

รัฐธรรมนูญ หากองคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

อ่ืนๆเกิดข้ึนตามกระบวนการท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนดแลว้ 

แมภ้ายหลงัรัฐธรรมนูญจะถกูยกเลิกไป กไ็ม่ส่งผล

กระทบต่อองคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอ่ืน ๆ 

การยกเลิกรัฐธรรมนูญมีผลเพียงวา่ต่อไปในภายหนา้จะ

ไม่มีการเกิดข้ึนขององคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

อ่ืน ๆ โดยอาศยัอาํนาจจากรัฐธรรมนูญน้ี ดงันั้นเม่ือคณะ

รัฐประหารยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแลว้ องคก์รตาม

รัฐธรรมนูญต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้กย็งัอยูต่่อไป                               

เวน้แต่คณะรัฐประหารจะไปยกเลิกภายหลงั (annulation) 

 ระบบกฎหมายไทยเดินตามแนวทางท่ีสอง ดงั

จะเห็นไดจ้ากคาํพิพากษาฎีกาหลายฉบบัท่ียืนยนัวา่แม้

รัฐประหารจะยกเลิกรัฐธรรมนูญแต่กไ็ม่มีผลต่อกฎหมาย

อ่ืน ๆ เวน้แต่คณะรัฐประหารจะมีประกาศยกเลิกใน

ภายหลงั 

 3. ปัญหาของกฎหมายท่ีออกโดยกระบวนการ

นิติบญัญติัในระบอบรัฐสภาเพ่ือบริหารราชการแผน่ดิน

ในสถานการณ์ท่ีบา้นเมืองไม่ปกติ 

 การออกกฎหมายโดยกระบวนการนิติบญัญติั

ในระบอบรัฐสภานั้นไดมี้การบญัญติัขั้นตอนไวใ้น

รัฐธรรมนูญโดยละเอียดแลว้ดงัไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ีผา่น

มา เวน้แต่ในเวลาท่ีบา้นเมืองเกิดวิกฤตกาล เช่น มี

รัฐประหาร มีการก่อจราจลวุ่นวาย มีปัญหาเก่ียวกบัความ

สงบสุขและความมัน่คงของประเทศ มีปัญหาท่ีเส่ียงต่อ

การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น รัฐบาลอาจประกาศ "กฎ

อยัการศึก" เพ่ือใหอ้าํนาจปกครองเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย นาํความสงบสุขไวก้ลบัคืนมาสู่ประชาชน และ

นาํสถานการณ์คืนเขา้สู่ความสงบโดยเร็ว จึงตอ้งประกาศ

กฎหมายพิเศษท่ีเรียกวา่ กฎอยัการศึก 

 กฎอยัการศึกเป็นกฎหมายท่ีมีอยูใ่นเวลาปกติ 

แต่ไม่ไดใ้ชบ้งัคบั โดยเม่ือจะใชบ้งัคบัจะตอ้งประกาศ 

และกาํหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีจะใชบ้งัคบั ในหลายประเทศจะ

ไม่มีการตราเป็นกฎหมายชดัเจน เช่น สหรัฐอเมริกา 

องักฤษ ในบางประเทศจะตราเป็นกฎหมายชดัเจน เช่น 

ฝร่ังเศส ไทย กฎอยัการศึกน้ี ปรากฏใน ประเทศองักฤษ

เร่ิมใชเ้ม่ือ ค.ศ.1628 พ.ศ.2151 และฝร่ังเศสมีกฎอยัการ

ศึกษาใชต้ั้งแต่ ค.ศ.1849 (พ.ศ. 2392) ส่วนประเทศไทย

เร่ิมมีการประกาศกฎอยัการศึกเป็นคร้ังแรกเม่ือ

พุทธศกัราช 2457 ในรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เรียกวา่ พระราชบญัญติักฎอยัการ

ศึก พุทธศกัราช 2457 ซ่ึงยงัคงใชม้าจนถึงปัจจุบนั มีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมรวม 5 คร้ัง 

 กฎอยัการศึกมีหลกัเกณฑส์าํคญัคือจะมีการ

โอนอาํนาจจากเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือนไปยงัเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

ทหาร เท่าท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารเห็นวา่จาํเป็น โดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการต่อสู ้การระงบัปราบปราม หรือการ

รักษาความสงบเรียบร้อย และศาลทหารมีเขตอาํนาจ

ครอบคลุมเขตอาํนาจของศาลยุติธรรมสาํหรับคดีอาญา ท่ี

ผูมี้อาํนาจประกาศกฎอยัการศึก จะระบุไวใ้นบญัชีต่อทา้ย

ประกาศกฎอยัการศึก  ในกรณีน้ี เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหารจะมี

อาํนาจตามมาตรา 8 ถึง 15  ถา้มีความเสียหายใด ๆ 

เกิดข้ึนจากการใชอ้าํนาจดงักล่าว ผูเ้สียหายจะฟ้องร้อง

เรียกค่าเสียหายไม่ได ้เพราะบทบญัญติัดงักล่าวใหอ้าํนาจ

ไวเ้พ่ือป้องกนัพระมหากษตัริย ์ชาติ ศาสนา ดว้ยกาํลงั

ทหารใหด้าํรงอยูด่ว้ยความสงบเรียบร้อย เป็นอิสรภาพ

และเจริญอาํนาจของเจา้หนา้ท่ีทหารดงักล่าวน้ี รวมถึง

การตรวจคน้ เกณฑ ์หา้ม ยึด และเขา้อยูอ่าศยั ทาํหลาย

หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีและขบัไล่ และประเทศไทยยงั

มีกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ฉุกเฉิน  ฉบบัปัจจุบนัคือ "พ.ร.ก. วา่ดว้ยการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548" ซ่ึงรัฐบาล

อนัมีพนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้

ประกาศใช ้โดยประกาศใน รก. เล่ม 122 ตอนท่ี 58 ก 

วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีผลใชบ้งัคบัในวนั

ถดัมา  ก่อนหนา้น้ีมี "พ.ร.บ. วา่ดว้ยการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495" ซ่ึงประกาศใชใ้นสมยั

จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยประกาศใน รก. เล่ม 69 

ตอนท่ี 16 วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และมีผลใชบ้งัคบั

ในวนัถดัมา เหตุผลในการประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉบบั

ดงักล่าว คือ โดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉินไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ 

บทบญัญติัต่าง ๆ ไม่สามารถนาํมาใชแ้กไ้ขสถานการณ์ท่ี

มีผลกระทบต่อความมัน่คงของรัฐท่ีมีหลากหลายรูปแบบ

ใหย้ติุลงไดโ้ดยเร็ว รวมทั้งไม่อาจนาํมาใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาท่ีเกิดจากภยัพิบติัสาธารณะและการฟ้ืนฟสูภาพ

ความเป็นอยูข่องประชาชนท่ีไดรั้บความเสียหาย และ

เน่ืองจากในปัจจุบนัมีปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐ 

ซ่ึงมีความร้ายแรงมากยิ่งข้ึนจนอาจกระทบต่อเอกราช

และบูรณภาพแห่งอาณาเขต และก่อใหเ้กิดความไม่สงบ

เรียบร้อยในประเทศ รวมทั้งทาํใหป้ระชาชนไดรั้บ

อนัตรายหรือเดือดร้อนจนไม่อาจใชชี้วิตอยา่งเป็นปกติ

สุข และไม่อาจแกไ้ขปัญหาดว้ยการบริหารราชการใน

รูปแบบปกติได ้สมควรตอ้งกาํหนดมาตรการในการ

บริหารราชการสาํหรับสถานการณ์ฉุกเฉินไวเ้ป็นพิเศษ 

เพ่ือใหรั้ฐสามารถรักษาความมัน่คงของรัฐ ความ

ปลอดภยั และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งปวงใหก้ลบัสู่สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว จึงเป็นกรณี

ฉุกเฉินท่ีมีความจาํเป็นรีบด่วนอนัมิอาจจะหลีกเล่ียงได ้

เพ่ือประโยชนใ์นอนัท่ีจะรักษาความปลอดภยัของ

ประเทศ ความปลอดภยัสาธารณะ และป้องปัดภยัพิบติั

สาธารณะ จึงจาํเป็นตอ้งตรา พ.ร.ก. น้ี 

 สถานการณ์ฉุกเฉิน หมายความวา่ 

สถานการณ์อนักระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภยัต่อความมัน่คงของ

รัฐ หรืออาจทาํใหป้ระเทศหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของ

ประเทศตกอยูใ่นภาวะคบัขนั หรือมีการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การ

รบหรือการสงคราม ซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเร่งด่วนเพ่ือ

รักษาไวซ่ึ้งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต 

ผลประโยชนข์องชาติ การปฏิบติัตามกฎหมาย ความ

ปลอดภยัของประชาชน การดาํรงชีวิตโดยปรกติสุขของ

ประชาชน การคุม้ครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อย

หรือประโยชนส่์วนรวม หรือการป้องปัดหรือแกไ้ข

เยียวยาความเสียหายจากภยัพิบติัสาธารณะอนัมีมาอยา่ง

ฉุกเฉินและร้ายแรง (ม.4 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) 

 ส่วน สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง 

ไดแ้ก่ กรณีท่ีสถานการณ์ฉุกเฉินมีการก่อการร้าย การใช้

กาํลงัประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรือมี

เหตุอนัควรเช่ือไดว้า่มีการกระทาํท่ีมีความรุนแรงกระทบ

ต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัในชีวิตหรือ

ทรัพยสิ์นของรัฐหรือบุคคล และมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เร่งแกไ้ขปัญหาใหย้ติุไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ

ทนัท่วงที (ม.11 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน)  การประกาศวา่ทอ้งท่ีใด

กาํลงัตกอยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉิน และสมควรใชก้าํลงั

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองหรือตาํรวจ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือน 

หรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร เขา้ร่วมกนัเยียวยาสถานการณ์

นั้น เป็นอาํนาจของนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี โดยจะประกาศทั้งราชอาณาจกัรหรือบาง

ทอ้งท่ีกไ็ด ้และประกาศน้ีมีอายุใชบ้งัคบัสามเดือนนบัแต่

วนัประกาศ แต่นายกรัฐมนตรีอาจขยายอายดุงักล่าวได้

คราวละไม่เกินสามเดือนโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี (ม.5 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) 

 ในบางสถานการณ์ หากไม่อาจขอความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินไดอ้ยา่งทนัท่วงที นายกรัฐมนตรีก็มีอาํนาจ
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ประกาศไปก่อน ค่อยขอความเห็นชอบทีหลงัภายในสาม

วนันบัแต่วนัประกาศ หากคณะรัฐมนตรีไม่ใหค้วามเห็น

ชอบ ประกาศเช่นวา่จะเป็นอนัส้ินสุดลง (ม.5 ว.1 พ.ร.ก. 

ฉุกเฉิน) 

เม่ือสถานการณ์ฉุกเฉินส้ินสุดลงแลว้กดี็ เม่ือ

คณะรัฐมนตรีไม่ใหค้วามเห็นชอบกดี็ หรือ เม่ืออายขุอง

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบบัหน่ึง ๆ ส้ินสุดลงกดี็ 

นายกรัฐมนตรีจะมีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินนั้น (ม.5 ว.3 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ทั้งน้ี ในกฎหมายเดิม

กาํหนดให ้  การประกาศและยกเลิกประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินเป็นอาํนาจของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงมหาดไทยร่วมกนั (ม.21 พ.ร.บ. ฉุกเฉิน) 

 วิเคราะห์ปัญหาการออกกฎหมายโดย

กระบวนการนิติบญัญติัในระบอบรัฐสภาเพ่ือบริหาร

ราชการแผน่ดินในสถานการณ์ท่ีบา้นเมืองไม่ปกติ 

  โดยกฎอยัการศึกน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่ง

มัน่คงในรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจกัรไทยตลอดมา 

ฉบบัปัจจุบนักป็รากฏความในมาตรา 222 วา่ 

 “มาตรา 222 พระมหากษตัริยท์รงไวซ่ึ้งพระ

ราชอาํนาจในการประกาศใชแ้ละเลิกใชก้ฎอยัการศึกตาม

ลกัษณะและวิธีการตามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก” 

 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งประกาศใชก้ฎ

อยัการศึกเฉพาะแห่งเป็นการรีบด่วน เจา้หนา้ท่ี ฝ่ายทหาร

ยอ่มกระทาํไดต้ามกฎหมายวา่ดว้ยกฎอยัการศึก” 

 ในประเทศไทยมีการใชค้าํผิดเก่ียวกบัการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินวา่ รัฐบาลไดป้ระกาศหรือ

ประกาศใช ้พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นตน้ ซ่ึงไม่ถูกตอ้ง เพราะ

ตวั พ.ร.ก. ซ่ึงเป็นกฎหมายวา่ดว้ยสถานการณ์ฉุกเฉินใน

ประเทศไทยนั้นไดป้ระกาศอยู่แลว้ใน รก. หากส่ิงท่ี

รัฐบาลประกาศคือสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอาศยัอาํนาจ

ตาม พ.ร.ก. ดงักล่าว หาใช่การประกาศหรือประกาศใช ้

พ.ร.ก. ไม่ อน่ึง ยงัมีการเรียกการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง วา่ การประกาศหรือประกาศใช ้

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมี

ความร้ายแรง เป็นตน้ เป็นการเติม "ท่ีมีความร้ายแรง" ไป

ใหช่ื้อพระราชกาํหนดเขา้อีก ทั้ง ๆ ท่ี ม.1 พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

วา่ "พระราชกาํหนดน้ีเรียกวา่ 'พระราชกาํหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548'" หาได้

มีคาํ "ท่ีมีความร้ายแรง" ไม่ และในความน้ีตอ้งวา่ การ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ไม่ใช่

ประกาศหรือประกาศใช ้พ.ร.ก. นอกจากน้ี สาํหรับการ

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน กย็งัมีการกล่าวกนัอีก

วา่ การยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เป็นตน้  ซ่ึงไม่ถกูตอ้ง 

เพราะน่ีคือการยกเลิกประกาศ ไม่ใช่การยกเลิกกฎหมาย

ท่ีใหอ้าํนาจประกาศ การยกเลิกกฎหมายไม่ใช่อาํนาจของ

นายกรัฐมนตรี เป็นอาํนาจของรัฐสภาท่ีจะตรา พ.ร.บ. มา

ยกเลิก หรือคณะรัฐมนตรีประกาศ พ.ร.ก. มายกเลิก 

พ.ร.ก. ดงักล่าว ดงันั้น ในความน้ีตอ้งวา่ การยกเลิก

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หาใช่การยกเลิก พ.ร.ก. 

ฉุกเฉินไม่ เพราะหากเป็นการยกเลิก พ.ร.ก. เสียทีเดียวก็

จะไม่มีกฎหมายวา่ดว้ยสถานการณ์ฉุกเฉินและไม่อาจ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไดอี้ก ซํ้ าร้าย ยงัพบวา่มีการ

แปลกฎหมายวา่ดว้ยสถานการณ์ฉุกเฉินของต่างประเทศ 

เช่น ประเทศฟิจิ วา่ "พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน" อีกดว้ย 

ทั้ง ๆ ท่ีประเทศฟิจิไม่ไดมี้พระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข กฎหมายของประเทศนั้นจะเรียก "พระราช" หา

ไดไ้ม่ กบัทั้งกฎหมายฉบบัดงักล่าวจะมีศกัด์ิเป็น ร.ฐ.ก., 

ร.ฐ.บ. หรืออยา่งอ่ืน กห็าทราบไม่ ดว้ยข่าวทัว่ ๆ ไปเรียก 

"law" ซ่ึงเป็นการเรียกรวม ๆ แต่ในภาษาไทยกลบัเรียก 

"พ.ร.ก." ซ่ึงไม่ถกูตอ้งมาตรการทางกฎหมายท่ีใหอ้าํนาจ

แก่เจา้หนา้ท่ีฝ่ายทหาร  

 

การอภิปรายผล 

 จากการวิจยัทาํใหท้ราบวา่  กฎหมายท่ีใชใ้นการ

ปกครองรัฐหรือประเทศนั้น   เกิดข้ึนมาได ้ กโ็ดยกลุ่ม

บุคคลผูมี้อาํนาจสองกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มบุคคลท่ีไดอ้าํนาจ

มาจากการใชก้าํลงัหรือท่ีเรียกว่าการปฏิวติัรัฐประหาร

กฎหมายประเภทน้ีจะถูกเรียกว่า will ไม่มีแบบแผน และ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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กระบวนการขั้นตอนของการออกกฎหมายเขียนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว ้เพราะทั้งหมดจะข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ

ของคณะปฏิวติัรัฐประหารหรือกลุ่มคนผูท้าํการยึด

อาํนาจการปกครองไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ท่ีจะประกาศใช ้และ

สามารถบงัคบัไดโ้ดยไม่ตอ้งประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาหรือใหพ้ระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธย

แต่อยา่งใด  อีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มท่ีไดอ้าํนาจมาโดยการ

เลือกตั้งของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอาํนาจอธิปไตยอยา่ง

แทจ้ริง  ภายใตบ้ทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ  การออก

กฎหมายของบุคคล กลุ่มน้ี จะปฏิบติัตามขั้นตอน และ

วิธีการท่ีกาํหนดเอาไวใ้นรัฐธรรมนูญ ในบทท่ีวา่ดว้ย

กระบวนการนิติบญัญติั จึงเรียกกฎหมายประเภทน้ีวา่ 

general will เป็นกฎหมายท่ีเกิดจากเจตจาํนงร่วมกนัของ

ประชาชน โดยการผา่นตวัแทนของตนท่ีคดัเลือกเขา้ไป

ทาํหนา้ท่ีแทนในรัฐสภา กฎหมายท่ีออกมาจะคาํนึงถึง

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลกัสาํคญั กฎหมาย 

ท่ีมีลกัษณะเป็น general will น้ีจึงมีความสอดคลอ้งกบั

หลกันิติรัฐ (legal state) หลกันิติธรรม  (The Rule of 

Law) และหลกัวา่ดว้ยการกระทาํทางปกครองตอ้งชอบ

ดว้ยกฎหมาย ลว้นแลว้แต่  มีหลกัการเดียวกนัทั้งนั้น

กล่าวคือ มีวตัถุประสงคใ์นการปกป้องสิทธิและเสรีภาพ

ของประชา กล่าวคือ  หลกันิติรัฐคือ ทุกคนไม่วา่จะเป็น

รัฐ หรือองคก์รรัฐหรือราษฎรตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่ง

กฎหมายเดียวกนัทั้งส้ิน รัฐหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐจะ

กระทาํการท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนไดต่้อเม่ือมีกฎหมายใหอ้าํนาจ และตอ้งทาํ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกาํหนด  นิติรัฐ เป็นรัฐท่ีตกอยู่

ภายใตก้ฎหมายโดยรัฐยอมตนอยูภ่ายใตก้ฎเกณฑท่ี์

กาํหนดการกระทาํของรัฐต่อปัจเจกชนในสองนยัคือ

กฎเกณฑป์ระการแรก กาํหนดสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชน และกฎเกณฑป์ระการท่ีสองกาํหนดวิธีการ

และมาตรการซ่ึงรัฐและหน่วยงานสามารถใชเ้พ่ือบรรลุ

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดรวมเป็นกฎเกณฑส์องชนิดท่ีมีผล

ร่วมกนัคือ จาํกดัอาํนาจรัฐภายใตก้ฎหมาย ลกัษณะท่ี

เด่นชดัท่ีสุดของนิติรัฐคือ ฝ่ายปกครองไม่สามารถ ใช้

วิธีการอ่ืนนอกไปจากท่ีกฎหมายกาํหนดกระทาํต่อปัจเจก

ชนได ้กฎหมายเป็นทั้งท่ีมาแห่งอาํนาจและขอ้จาํกดั

อาํนาจปกครอง ดงันั้นในนิติรัฐฝ่ายปกครองจะกระทาํ

การท่ีขดัแยง้หรือละเวน้ไม่ปฏิบติัตามบทบญัญติัของ

กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูไ่ม่ได ้และการท่ีฝ่ายปกครองจะ

วางขอ้กาํหนดหรือออกคาํสัง่ต่อผูอ้ยูใ่ตป้กครองจะตอ้ง

อาศยัอาํนาจของกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบญัญติั

เท่านั้น ความสาํคญัของหลกันิติรัฐกคื็อ เป็นหลกัประกนั

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงใหอ้าํนาจแก่

ประชาชนท่ีจะฟ้องร้องต่อศาลไดซ่ึ้งเป็นหลกัการพ้ืนฐาน

ท่ีสาํคญัของกฎหมายปกครอง ซ่ึงต่างจาก “รัฐตาํรวจ”  

เป็นรัฐท่ีฝ่ายปกครองสามารถท่ีจะใชอ้าํนาจดุลพินิจอยา่ง

เตม็ท่ีท่ีจะดาํเนินมาตรการอะไรกไ็ดท่ี้ฝ่ายปกครองเป็นผู ้

ริเร่ิมและเห็นวา่จาํเป็นในส่วนท่ีเก่ียวกบัประชาชน

เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ วตัถุประสงคสุ์ดทา้ย

จึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด ส่วนวิธีการท่ีจะไปถึงวตัถุประสงค์

นั้นจะทาํอยา่งไรกไ็ด ้ในรัฐตาํรวจฝ่ายปกครองใชอ้าํนาจ

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีโดยไม่มีกฎหมายกาํหนดขอบเขตไว ้และ

ศาลกไ็ม่มีอาํนาจตรวจสอบ การกระทาํของฝ่ายปกครอง

ไดใ้นนิติรัฐนั้นมีหลกัการของกฎหมายมหาชนท่ีเป็น

กฎหมายปกครองท่ีสาํคญั กล่าวคือ “องคก์รของรัฐตอ้ง

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย” หมายถึง                               

“การกระทาํขององคก์รของรัฐทุกองคก์รจะตอ้งชอบดว้ย

กฎหมาย” โดยแบ่งพิจารณาเป็นหลกัความชอบดว้ย

กฎหมายของรัฐสภาหมายความวา่ การท่ีรัฐสภาจะตรา

กฎหมายใด  จะตอ้งอยูใ่นขอบเขตของรัฐธรรมนูญ 

รัฐสภาจะตรากฎหมายขดักบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญ

ไม่ได ้ 

 ในนิติรัฐนั้นรัฐธรรมนูญจะมีบทบญัญติัรับรอง

และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพขั้นมูลฐานของประชาชนท่ี

สาํคญัไว ้ซ่ึงมีผลทาํใหอ้งคก์รของรัฐทุกองคก์ร 

โดยเฉพาะองคก์รนิติบญัญติัไม่อาจท่ีจะออกกฎหมายมา

จาํกดัตดัทอนสิทธิเสรีภาพดงักล่าวโดยปราศจากอาํนาจท่ี
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รัฐธรรมนูญใหไ้วไ้ด ้ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 27 บญัญติัวา่ 

“สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญน้ีรับรองไวโ้ดยชดัแจง้ 

โดยปริยาย หรือโดยคาํวินิจฉยัของศาลรัฐธรรมนูญ ยอ่ม

ไดรั้บความคุม้ครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

ศาล และองคก์รอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย 

การใชบ้งัคบักฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”   

และถึงแมรั้ฐธรรมนูญจะใหอ้าํนาจในการจาํกดัสิทธิและ

เสรีภาพไวก้ต็าม แต่ฝ่ายนิติบญัญติักไ็ม่อาจออกกฎหมาย

มาจาํกดัสิทธิและเสรีภาพอนัเป็นการฝ่าฝืนสาระสาํคญั

ของสิทธิและเสรีภาพนั้น หรือฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญมิได ้ดงัท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พ.ศ. 2550 มาตรา 29 บญัญติัไวว้า่  “การจาํกดัสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระทาํมิได ้

เวน้แต่โดยอาศยัอาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย

เฉพาะเพ่ือการท่ีรัฐธรรมนูญน้ีกาํหนดไวแ้ละเท่าท่ีจาํเป็น

เท่านั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสาํคญัแห่งสิทธิ

และเสรีภาพนั้นมิได ้”โดยไดมี้ระบบการควบคุม

กฎหมายไม่ใหข้ดักบัรัฐธรรมนูญ คือ ระบบท่ีรัฐสภามี

อาํนาจวินิจฉยัเองระบบน้ีเคยใชอ้ยูใ่นประเทศแถบ

ภาคพ้ืนยโุรปในสมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เช่น 

ฝร่ังเศส ระบบน้ีมีหลกัวา่ การท่ีรัฐสภาออกกฎหมาย

เท่ากบัรัฐสภาไดตี้ความแลว้วา่ กฎหมายนั้นไม่ขดัต่อ

รัฐธรรมนูญ ระบบน้ี มีขอ้เสียคือ ไม่มีโอกาสท่ีกฎหมาย

จะขดักบัรัฐธรรมนูญไดเ้น่ืองจากผูอ้อกกฎหมายคือ 

รัฐสภาเป็น   ผูตี้ความเองวา่ กฎหมายจะขดักบั

รัฐธรรมนูญหรือไม่ รัฐสภายอ่มไม่ตีความวา่กฎหมายท่ี

ตนออกมานั้นขดัต่อรัฐธรรมนูญ   ระบบท่ีใหศ้าล

ยติุธรรมเป็นผูพิ้จารณาในระบบน้ีศาลยติุธรรมจะเป็นผู ้

ควบคุมกฎหมายท่ีรัฐสภาตราข้ึนไม่ใหข้ดักบัรัฐธรรมนูญ

ระบบน้ีใชใ้นประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย 

ขอ้ดีของระบบน้ีคือ ไม่ตอ้งจดัองคก์รในการพิจารณาวา่

กฎหมายขดัรัฐธรรมนูญข้ึนมาใหม่และมีความรวดเร็วใน

การพิจารณาพิพากษาคดีเน่ืองจากใชอ้งคก์รท่ีวินิจฉยั

กฎหมายอยูแ่ลว้ ขอ้เสียของระบบน้ีกคื็อ ทาํใหอ้าํนาจ

ตุลาการท่ีไม่ไดม้าจากประชาชนเหนือกวา่อาํนาจนิติ

บญัญติัทั้งท่ีอาํนาจนิติบญัญติัมาจากประชาชน ขอ้เสียอีก

ประการหน่ึงกคื็อ ทาํใหเ้กิดระบบการกระจายอาํนาจใน

การควบคุมไม่ใหก้ฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญเน่ืองจาก

ศาลทุกศาลท่ีมีอาํนาจพิจารณาคดีมีอาํนาจวินิจฉยัวา่ 

กฎหมายขดัต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และก่อใหเ้กิด                                  

ความไม่แน่นอนในกฎหมายท่ีจะใชบ้งัคบัแก่คดีเน่ืองจาก

ความรู้ความชาํนาญหรือประสบการณ์ของศาลยอ่ม

แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. ประชาชนตอ้งไม่ใหก้ารยอมรับหรือ

แสดงออกอนัหมายการยอมรับถึงการปฏิวติัรัฐประหาร 

 2.   รัฐธรรมนูญตอ้งมีบทบญัญติัหา้มทาํการ

ปฏิวติัรัฐประหารโดยเดด็ขาด พร้อมกบับทลงโทษท่ี

หนกั  ไม่วา่จะกระทาํการไดเ้ป็นผลสาํเร็จหรือไม่กต็าม

คณะผูก้ระทาํการตอ้งไม่มีโอกาสพน้ความรับผิดหรือรับ

โทษ 

 3.  องคก์รตุลาการท่ีเป็นหน่ึงในสามองคก์รซ่ึง

ถือวา่เป็นตวัแทนของประชาชนในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยและเป็นองคก์รเดียวท่ียงัคงอยูห่ลงัการ

ปฏิวติัรัฐประหาร  ตอ้งมีแนวคาํพิพากษาฎีกา ท่ีไม่เห็น

ดว้ยกบัการกระทาํปฏิวติัรัฐประหาร 

 4.   อาํนาจท่ีเกิดจากการปฏิวติัรัฐประหารตอ้งมี

กรอบ  หรือกาํหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนหากไม่กาํหนด

ไวเ้ม่ือรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่มีผลบงัคบัใช ้ อาํนาจ  

ประกาศ  และคาํสัง่ของ คณะปฏิวติัรัฐประหารตอ้ง

ส้ินสุดลงเพราะท่ีผา่นมาเม่ือมีการจดัตั้งรัฐบาลท่ีมาจาก

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเสร็จแลว้อาํนาจขององคก์ร

ท่ีแต่งตั้งโดยคาํสัง่ของคณะปฏิวติัรัฐประหาร 

 5.  รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ไม่ควรนาํกฎหมายท่ีออกโดยคณะปฏิวติัรัฐประหารมา

ใชใ้นการบริหารประเทศไม่วา่กฎหมายนั้นจะเกิด
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ประโยชนม์ากนอ้ยเพียงใดกต็ามเพราะถือวา่กฎหมาย

ดงักล่าวไม่ไดเ้กิดจากเจตจาํนงร่วมกนัของประชาชนแต่

เกิดข้ึนจากความตอ้งการของผูมี้อาํนาจปกครองใน

ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเอ้ือประโยชนใ์หก้บัตนเอง  หาก

จาํเป็นตอ้งนาํมาใชต้อ้งผา่นกระบวนการนิติบญัญติัใน

ระบบรัฐสภา และกาํหนดขอบเขตและระยะเวลาโดยชดั

แจง้ 

 6.  รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

จะตอ้งไม่กา้วก่ายหรือแทรกแซงขา้ราชการประจาํ  

โดยเฉพาะขา้ราชการส่ีเหล่าทพั  ใหมี้ความเป็นอิสระใน

การบริหารภายในองคก์รของตนเองโดยเฉพาะการ

แต่งตั้ง การเล่ือนตาํแหน่งและการโยกยา้ยใหรั้ฐบาลมี

หนา้ท่ีเพียงรับทราบและแจง้นโยบายในการบริหาร

ประเทศใหป้ฏิบติัตามเท่านั้น 

เพ่ือป้องกนั คดัคา้นอาํนาจท่ีเกิดจากการปฏิวติั

รัฐประหารและหากการปฏิวติัรัฐประหารยงัคงเกิดข้ึนอีก

กเ็พ่ือใหก้ารกระทาํนั้นสอดคลอ้งต่อหลกันิติธรรมใน

สงัคมของโลก 
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กลยุทธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์ 

Strategies for Competency Development of Secondary School Teachers in the  

Globalization Era 

  

                                                                                                                                                      ชูสิน วรเดชและวรีะวฒัน์  อุทยัรัตน์                                                                                                                                                                                                                                                     

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพกลยทุธ์ (2) สร้างกลยทุธ์การพฒันาและ (3) ประเมินความ

เหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ ประชากรไดแ้ก่ โรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูใ้หข้อ้มลูหลกั ไดแ้ก่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารฝ่ายวิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา ครูผูส้อน โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 132 

โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลูกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 351 คน การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั  พบวา่ (1) ภาพรวมของ

สมรรถภาพปัจจุบนัของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์พบวา่ สมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา อยูใ่น

ระดบัมาก (2) การสร้างกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์ประกอบดว้ย  

กลยทุธ์ท่ี 1 การมุ่งพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมในยคุโลกาภิวตัน ์กลยทุธ์ท่ี 2 การกาํหนด

แนวทางในการจดัระบบครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลยทุธ์ท่ี 3 กิจกรรมเพ่ิมสมรรถภาพดา้นความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะและเจตคติ (3) ผลการประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียน

มธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตันก์ารตรวจสอบกลยทุธ์ในการพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุ 

โลกาภิวตันโ์ดยพิจารณาถึงความถกูตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์พบวา่ภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น 

 

คําสําคัญ: กลยทุธ์, สมรรถภาพ, ครู, ยคุโลกาภิวฒัน์ 

  

Abstract 

 This research aims to (1) study the conditions of the strategies, (2) establish the strategies for competency 

development, and (3) evaluate the suitability of the strategies for competency development of secondary school 

teachers in the globalization era. The population pool was the secondary schools participating in the project of  world-

class standard school. The informants were the chairman of the basic educational institution commission, principals, 

vice-principals for academic affairs, heads of departments and teachers. The subjects for qualitative data were from 

132 schools with the sampling size at 351 subjects. Through probability sampling using stratified random sampling 

method, the subjects were randomly selected. The statistics used were frequency, percentage, average and standard 

deviation. The results were as follows: (1) The condition study of the strategies for competency development of 
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secondary school teachers in the globalization era in general, was at high level.  (2) The strategies for competency 

development of secondary school teachers in the globalization era The establishment comprised 3 strategies. (3) The 

evaluation of the strategies in terms of suitability, practicality and usefulness reflected that the strategies were 

generally in the highest level at all three aspects. 

   

Keywords:  strategies, competency, teachers, globalization 

 

ความนํา  

 ผลการติดตามการดาํเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากลเป็นการศึกษาผลการดาํเนินงานยกระดบั

คุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความสาํเร็จและเกณฑ์

คุณภาพการพฒันาการศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษา การจดัการเรียนรู้ การบริหาร

จดัการคุณภาพ (ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในการนาํองคก์ร 

การพฒันาครู การใชแ้หล่งเรียนรู้ การดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนการบริหารจดัการและการใชส่ื้อ เทคโนโลยี การ

ประกนัคุณภาพและคุณภาพผูเ้รียน เม่ือส้ินภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2553 ดาํเนินการโดย 

สาํนกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํนกังาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงรวบรวมและ

วิเคราะห์ขอ้มลูจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล จาํนวน 349 โรงเรียน ในจาํนวนน้ีเป็น

โรงเรียนระดบัประถม ศึกษา 51 โรงเรียน และระดบั

มธัยมศึกษา 298 โรงเรียนวิธีการท่ีใชใ้นการติดตามคือ 

การใชร้ะบบการติดตามกระบวนการทาํงาน(tracking 

system) ซ่ึงหมายถึง ระบบติดตาม ท่ีใชส้าํหรับติดตาม

กระบวนการทาํงาน ทาํใหส้ามารถทราบไดว้า่ผลลพัธ์ใน

ขั้นต่าง ๆ เป็นอยา่งไร มีการดาํเนินไปถึงส่วนใด รวมถึง

สามารถดูรายละเอียดลาํดบัในการดาํเนินการ 

นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีไดย้งัสามารถนาํไปใชป้ระเมิน

ระยะเวลาท่ีจะดาํเนินการต่อไป รวมถึงผลลพัธ์ท่ีจะ

เป็นไปไดใ้นขั้นต่อ ๆ ไปดว้ยการประเมินตามระบบการ

ติดตามกระบวนการทาํงาน แบ่งออกเป็น 4 ระดบั ตั้งแต่

ระดบัA1-A4 เพ่ือใหเ้ห็นมิติยอ่ยของการปฏิบติัดว้ย

Tracking System ไดแ้ก่ A1 (awareness) คือ ความ

ตระหนกั ไดแ้ก่ รับรู้ เขา้ใจ มีแนวคิดเชิงประยกุต ์

สร้างสรรค ์กระตือรือร้น มุ่งมัน่ เห็นประโยชน์

ความสาํคญั A2 (attempt) คือความพยายาม ไดแ้ก่ ความ

พร้อมของขอ้มูลสารสนเทศผูรั้บผิดชอบ การวางแผน 

การดาํเนินงาน การนิเทศติดตาม ประเมินผลการพฒันา 

ปรับเปล่ียนกระบวนการเป็นระยะเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 

A3 (achievement) คือ ความสาํเร็จ ไดแ้ก่ผลท่ีเกิดข้ึน

เทียบกบัเป้าหมาย (ผลเชิงกระบวนการ/ผลผลิต/ผลลพัธ์) 

เกิดวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (best practices) A4 (accredited 

system) คือ ความต่อเน่ืองย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ จดัเวทีวิชาการ เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ขยายผล สร้างเครือข่าย ฯลฯ ผลการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาตามเป้าหมายความสาํเร็จและเกณฑคุ์ณภาพ

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวา่ โดยรวมของ

โรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั A 3  

ทุกดา้น นัน่คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาคิด

เป็นร้อยละ 50.72 ดา้นการจดัการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 

55.01 ดา้นการบริหารจดัการคุณภาพ เก่ียวกบัภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารในการนาํองคก์รคิดเป็นร้อยละ 43.27 ดา้น

การบริหารจดัการคุณภาพ เก่ียวกบัการพฒันาครูคิดเป็น

ร้อยละ 46.10 ดา้นการบริหารจดัการคุณภาพ เก่ียวกบัการ

ใชแ้หล่งเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 53.30 ดา้นการบริหาร

จดัการคุณภาพ เก่ียวกบัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 44.13 ดา้นการบริหารจดัการคุณภาพ 

เก่ียวกบัการบริหารการใชส่ื้อฯ คิดเป็นร้อยละ 55.08 ดา้น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การบริหารจดัการคุณภาพเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ 

คิดเป็นร้อยละ 43.27 และดา้นคุณภาพผูเ้รียนคิดเป็น 

ร้อยละ 63.90 ซ่ึงเม่ือพิจารณาผลการยกระดบัคุณภาพ

การศึกษาตามเป้าหมายความสาํเร็จและเกณฑคุ์ณภาพ 

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

พบวา่ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษาและ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ส่วนใหญ่

อยูใ่นระดบั A 3 ทุกดา้น ดงันั้นการพฒันาสมรรถภาพ

ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจึงมีความจาํเป็นอยา่ง

ยิ่งต่อการบริหารงานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารควรไดรั้บการ

พฒันาใหส้ามารถนาํภาวะผูน้าํและบุคลิกภาพท่ีเอ้ือต่อ

การทาํงานของครู ใหค้รูมีเสรีภาพในการคิด มีโอกาส

พฒันาคุณภาพผลงาน รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพในการ

นาํหลกัสูตรไปใช ้การเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถใน

วิชาท่ีสอน สามารถพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้

สอดคลอ้งกบัความสนใจ ความตอ้งการและระดบั

พฒันาการของผูเ้รียนดว้ยเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน จาํเป็นตอ้งเพ่ิมสมรรถภาพของครูผูส้อนในการใช้

นวตักรรมต่าง ๆ รวมถึงองคค์วามรู้ในเชิงโลกาภิวตัน ์ถา้

ไดศึ้กษา กลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียน

ในยคุโลกาภิวตัน์จะทาํใหไ้ดน้วตักรรมทางความคิดใน

ระบบการศึกษาต่อไป  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพกลยทุธ์การพฒันา

สมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์

 2. เพ่ือสร้างกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของ

ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์ 

การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาใน 

ยคุโลกาภิวตัน ์

 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 การดาํเนินการจดัทาํกลยุทธ์นั้นจะเร่ิมจากการ 

การวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลกั ภารกิจของ

สถานศึกษา คือ จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหป้ระชาชน

ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ  ผูท่ี้สาํเร็จ

การศึกษาเป็นคนดี  คนเก่ง  และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข สถานศึกษาตอ้งตระหนกัในภารกิจหลกัโดยมุ่ง

กาํหนดเป้าหมาย วางแผน ดาํเนินการสู่ความสาํเร็จ 

(ประยรู  อาษานาม, 2556) ซ่ึงการกาํหนดเป้าหมายและ

กิจกรรมดาํเนินงานตอ้งคาํนึงถึงกฎหมาย  นโยบาย และ

ความคาดหวงัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพ่ือใชใ้นการวางแผนกล

ยทุธ์ของสถานศึกษา ผลผลิตหลกั คือ ส่ิงของหรือบริการ

ท่ีเป็นรูปธรรมหรือรับรู้ไดท่ี้จดัทาํโดยหน่วยงานของรัฐ

เพ่ือใหบุ้คคลภายนอกไดใ้ชป้ระโยชน ์ส่งผลใหเ้กิดผล

ลพัธ์ท่ีรัฐบาลคาดหวงัตามนโยบายของรัฐ  ซ่ึงกาํหนดมา

จากความตอ้งการของประชาชนและสงัคม การจดัการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหก้บัเด็กในวยัเรียน  ประกอบดว้ย  ผู ้

จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบั  

ผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย  เดก็พิการไดรั้บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพฒันาสมรรถภาพ  และเดก็

ดอ้ยโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงจะเห็นวา่เดก็

ในวยัเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายของผลผลิตหลกัและตวัช้ีวดั

ความสาํเร็จของการจดัการศึกษา    

  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มเป็น (พิมพฐ์ดา วจันวงศปั์ญญา, 2556) 

การวิเคราะห์สภาพองคก์าร หรือหน่วยงานในปัจจุบนั 

เพ่ือคน้หาจุดแขง็ จุดจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือส่ิงท่ี

อาจเป็นปัญหาสาํคญัในการดาํเนินงานสู่สภาพท่ีตอ้งการ

ในอนาคต  

  การประเมินสถานภาพการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษาทาง

การศึกษาเพ่ือศึกษาแนวโนม้การพฒันาการศึกษาใหมี้

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน

ทอ้งถ่ินโดยแนวโนม้การพฒันาการศึกษาของ
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สถานศึกษาทางการศึกษาตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นการ

พฒันาตามเง่ือนไขขอ้จาํกดัและองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพล

ต่อการจดัการศึกษาซ่ึงไดแ้ก่ นโยบายในการจดัการศึกษา

ของหน่วยงานตน้สังกดัรูปแบบการบริหารงานของ

สถานศึกษาทางการศึกษา และปัจจยัทีเก่ียวขอ้งอ่ืน 

การศึกษาความตอ้งการของชุมชนเป็นการสาํรวจความ

ตอ้งการของสถานศึกษาชุมชนท่ีสถานศึกษาทางการ

ศึกษาตั้งอยูค่วามตอ้งการของผูป้กครองนกัเรียนและ

ความตอ้งการของชาวบา้นในชุมชนสรุปมาเป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชุมชน

การวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาทางการศึกษาเพ่ือ

กาํหนดแนวทางในการพฒันาการศึกษาดงันั้นการ

ประเมินสถานภาพสถานศึกษาจะทาํใหเ้ราทราบวา่

ปัจจุบนัสถานศึกษาเป็นอยา่งไร  มีปัจจยัจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นโอกาส  และอุปสรรค  มี

ปัจจยัจากสภาพแวดลอ้มภายในท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน

ในดา้นใด  เพ่ือท่ีจะเป็นขอ้มูลในการจดัวางทิศทาง

สถานศึกษา  ในการประเมินจะใชก้ระบวนการทางสถิติ

เป็นเคร่ืองมือในการประเมินและนาํเสนอการประเมิน

สภาพสถานศึกษา เป็นการเลือกวิธีการทาํงานอยา่งมี  

ทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษาเพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการไดป้ระสบ

ผลสาํเร็จสามารถนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง   กาํหนดทิศทาง

โดยทัว่ไปจะมี 4 ลกัษณะ คือ (1) เอ้ือและแขง็ คือ ปัจจยั

ภายในมีความเขม้แขง็ และปัจจยัภายนอกสร้างโอกาส

เอ้ือต่อการดาํเนินการ (2) เอ้ือแต่อ่อน คือ ปัจจยัภายในมี

ความอ่อนแอ แต่ปัจจยัภายนอกสร้างโอกาสเอ้ือต่อการ

ดาํเนินการ(3) ไม่เอ้ือแต่แขง็ คือ ปัจจยัภายในมีความ

เขม้แขง็ แต่ปัจจยัภายนอกไม่สร้างโอกาสเป็นอุปสรรค

ต่อการดาํเนินการ (4) ไม่เอ้ือและอ่อน คือปัจจยัภายในมี

ความอ่อนแอ และปัจจยัภายนอกไม่สร้างโอกาสเป็น

อุปสรรคต่อการดาํเนินการ 

          การกาํหนดกลยทุธ์  ประกอบดว้ย ขั้นตอนท่ี 1  

การวิเคราะห์ภารกิจ   ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม    ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินสถานภาพ 

ขั้นตอนท่ี 4 การกาํหนดทิศทางและขั้นตอนท่ี 5 การ

กาํหนดกลยทุธ์ ผูวิ้จยั กาํหนดกรอบในการวิจยั 

 

 

 

  

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

     กลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ 

 

วเิคราะห์ภารกจิ 

วเิคราะห์สภาพแวดล้อม ประเมนิสถานภาพ กาํหนดทศิทาง กาํหนดกลยุทธ์ 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 วธีิดําเนินการวจัิย  

 เป็นการเกบ็ขอ้มลูจากหลายแหล่งหลายวิธีการ 

เพ่ือตรวจสอบและยืนยนัความถกูตอ้งของขอ้มลู ขอ้มลู

ของการวิจยัคร้ังน้ีมีทั้งขอ้มลูเชิงปริมาณ และขอ้มลูเชิง

คุณภาพ เป็นการวิจยัแบบผสม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารฝ่าย

วิชาการ หวัหนา้กลุ่มสาระวิชา ครูผูส้อน จาํนวน 200 

โรงเรียน จาํนวนทั้งส้ิน 3,800 คน  กลุ่มตวัอยา่งการ

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ผูวิ้จยัใชสู้ตรTaro Yamane ได้

โรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 132 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู

ใชก้าํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie 

and Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 351 คน การสุ่ม

อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  

 ผูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้นการ

สมัภาษณ์เชิงลึกไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหาร

จดัการสถานศึกษา จาํนวน 10 คน การสร้างกลยทุธ์ 

การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาใน   

ยคุโลกาภิวตันผ์ูมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูสาํคญัท่ีใชใ้น

การการสร้างกลยทุธ์ในการพฒันาสมรรถภาพของครู

โรงเรียนมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหาร

จดัการสถานศึกษา จาํนวน 17 คน การประเมินความ

เหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครู

โรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตันผ์ูมี้ส่วนร่วมใน 

การใหข้อ้มลูสาํคญัท่ีใชใ้นการตรวจสอบความเหมาะสม

ของกลยทุธ์ในการพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียน

มธัยมศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

ตอนปลายท่ีเขา้ร่วมโครงการมธัยมศึกษายคุใหม่สู่

มาตรฐานสากล จาํนวน 30 คน 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบไปดว้ย  

 1. แบบสอบถามสภาพสมรรถภาพของครู

โรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์ 

 2. แบบสมัภาษณ์เชิงลึกสภาพสมรรถภาพของ

ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์ 

 3. การสนทนากลุ่มการสร้างกลยทุธ์ในการ

พฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  

 4. แบบประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์  

การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาใน 

ยคุโลกาภิวตัน์ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอและส่งหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผูบ้ริหารของโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ผูท้รงคุณวฒิุ และผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือขอความร่วมมือในการ

เกบ็ขอ้มูล การสมัภาษณ์สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และการ

สนทนากลุ่ม จดัการประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือประเมิน

ความเหมาะสมของกลยทุธ์ในการพฒันาสมรรถภาพของ

ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา จากนั้น

นาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงขอ้มูล 

เชิงคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกสภาพสมรรถภาพ

ปัจจุบนัของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยใชก้ารวิเคราะห์

เน้ือหา จากนั้นนาํเสนอในรูปของความเรียง  

การวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีต่อ

การสร้างกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียน

มธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตันโ์ดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 

และผลจากการทาํWorkshop ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา 

จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียงการ
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ประเมินความเหมาะสมของกลยทุธ์การพฒันา

สมรรถภาพของครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์

จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง 

 

ผลการวจัิย  

 ภาพรวมของสมรรถภาพปัจจุบนัของครู

โรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์พบวา่ สมรรถภาพ

ของครูโรงเรียนมธัยมศึกษา อยูใ่นระดบัมาก เพ่ือ

พิจารณารายประเดน็ ดา้นทกัษะ ดา้นความรู้ อยูใ่นระดบั

มาก สาํหรับดา้นคุณลกัษณะและทศันคติ อยูใ่นระดบั

ปานกลาง เท่านั้น 

 การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียน

มธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ 

 กลยทุธ์ท่ี   1 การมุ่งพฒันาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมี้ทกัษะท่ีเหมาะสมในยคุโลกาภิวตัน ์

จาํนวน 5 กิจกรรม 

   1.1 กิจกรรมดาํเนินการการจดัการเรียนรู้ 

   1.2 กิจกรรมการเพ่ิมศกัยภาพในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1.3 กิจกรรมการการเพ่ิมศกัยภาพในดา้นภาษา

  

   1.4 กิจกรรมการเพ่ิมศกัยภาพการเจราจา

ต่อรอง  

   1.5 กิจกรรมการเพ่ิมสร้างทกัษะจิตอาสา  

 กลยทุธ์ท่ี 2  การกาํหนดแนวทางในการ

จดัระบบครูและบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 1 

กิจกรรม 

   2.1 กิจกรรมการพฒันาและปรับปรุงแนว

ทางการจดัระบบครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีชดัเจน

สอดคลอ้งกบัปัจจุบนั  

 กลยทุธ์ท่ี 3  กิจกรรมเพ่ิมสมรรถภาพดา้น

ความรู้ ทกัษะ  และคุณลกัษณะและเจตคติจาํนวน  3 

กิจกรรม 

   3.1. กิจกรรมการเพ่ิมศกัยภาพดา้นความรู้ 

   3.2 กิจกรรมการเพ่ิมศกัยภาพดา้นทกัษะ  

              3.3 กิจกรรมการเพ่ิมศกัยภาพคุณลกัษณะและ

เจตคติ 

 

การอภิปรายผล  

 กลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครูโรงเรียน

มธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์ประกอบดว้ย กลยทุธ์ท่ี   1 

การมุ่งพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ทกัษะท่ี

เหมาะสมในยคุโลกาภิวตัน ์กลยทุธ์ท่ี 2 การกาํหนด

แนวทางในการจดัระบบครูและบุคลากรทางการศึกษากล

ยทุธ์ท่ี 3 กิจกรรมเพ่ิมสมรรถภาพดา้นความรู้ ทกัษะ และ

คุณลกัษณะและเจตคติจาํนวน  3 กิจกรรม สอดคลอ้งกบั

แนวทางของ ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา (2545, หนา้ 

119 -128) ไดส้รุปสมรรถภาพท่ีพึงประสงคส์าํหรับครู

ประถมศึกษาไวด้งัน้ี (1) สมรรถภาพดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 

ความรู้ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน และความรู้ทางวิชาชีพ (2) 

สมรรถภาพดา้นทกัษะ ไดแ้ก่ ทกัษะในการวางแผนจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน ทกัษะในการจดักิจกรรม 

ทกัษะการใชเ้ทคนิคการสอน และทกัษะในการสอนแบบ

ต่าง ๆ และ (3) สมรรถภาพดา้นคุณลกัษณะและทศันคติ 

ไดแ้ก่ คุณลกัษณะโดยทัว่ไปประกอบดว้ยความ

คล่องแคล่วกระฉบักระเฉง พดูจาชดัเจนส่ือความหมาย

ไดถ้กูตอ้ง ยิม้แยม้แจ่มใสมีมนุษยส์มัพนัธ์ดี มีไหวพริบดี 

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผมี่

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 

ช่างสงัเกต ทาํงานประณีต มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี

เป็นตวัอยา่งท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย ใฝ่หาความรู้

อยูเ่สมอ ทศันคติโดยทัว่ไปประกอบดว้ยทศันคติท่ีดีต่อ

การสอนระดบัประถมศึกษาและต่อวิชาชีพครู นอกจากน้ี 

ประยรู อาษานาม  (2556, หนา้ 12) ยงัไดใ้หท้ศันะ

เก่ียวกบัสมรรถภาพของครูไว ้l1ดา้น ซ่ึงคลา้ยคลึงกบั

ประสาร มาลากลุ ณ อยธุยา แต่แตกต่างกนัใน

รายละเอียด ดงัน้ี คือ พุทธิพิสยั และทกัษะพิสยั   

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 83



(1) พุทธิพิสยั หมายถึง ความรู้ ไดแ้ก่  การกาํหนด

นโยบายการวิเคราะห์ปัญหา หลกัทฤษฎีการวางแผน 

เน้ือหาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง มีความรู้เก่ียวกบัการวิจยั และสถิติ

มีความรู้ทัว่ไป เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและ

เทคโนโลย ี(2) ทกัษะพิสยั ไดแ้ก่  การติดต่อส่ือสารใน

ดา้นการเขียน การอ่านการพดู การประสานงาน การคิด

คาํนวณ การประเมิน การรวบรวมขอ้มูล (3) จิตพิสยั 

ไดแ้ก่ มีความคิดริเร่ิม  มองการณ์ไกล  มนุษยส์มัพนัธ์ดี  

มีความละเอียดรอบคอบ  ซ่ือสตัยต่์อวิชาชีพ ทนัต่อ

เหตุการณ์ทนัสมยั ใฝ่รู้ใฝ่หา  เป็นนกัวิเคราะห์ วิจารณ์  

รู้จกัสงัเคราะห์  เป็นนกัประเมิน แนวความคิดความคิด

ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั Haberman and Stinnell 

(1973, p. 101) ซ่ึงไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัสมรรถภาพของ

ครูไว ้9 ประการดงัน้ี คือ ประการท่ี 1 ทกัษะของผูท่ี้จะ

เป็นครู ผูท่ี้จะเป็นครูจะตอ้งมีทกัษะในดา้นวิธีการสอน

และมีความรู้ในเน้ือหาวิชาอยา่งดี การสอนแบบจุลภาค

เป็นวิธีการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยฝึกฝนใหค้รูมีลกัษณะตาม

ตอ้งการ ประการท่ี 2 จริยธรรมและค่านิยมของผูท่ี้จะเป็น

ครู เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิ่ง เพราะค่านิยมของครูจะเป็น

เคร่ืองกาํหนดแนวทางความประพฤติและการวางตวัของ

ครูในอนาคต ประการท่ี 3 มโนทศันห์รือความคิดรวบ

ยอด ผูเ้ป็นครูควรจะเลือกเรียนรู้มโนทศันท่ี์สาํคญัท่ีเป็น

ประโยชนใ์นการทาํงานมากกว่าท่ีจะเรียนรู้ทุกส่ิงทุก

อยา่งอยา่งกวา้งขวาง ประการท่ี 4 จิตวิทยาพฒันาการ ครู

จะตอ้งรู้และสามารถอธิบายเก่ียวกบัพฒันาการทาง

ร่างกาย ทางอารมณ์ และทางสังคมของกลุ่มเด็กท่ีตนจะ

ไปสอนไดเ้ป็นอยา่งดี ประการท่ี 5 ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 

ผูส้อนจะตอ้งรู้และเขา้ใจถึงความกดดนัทางสังคมท่ีจะ

เกิดข้ึนแก่เด็ก ดงันั้น ครูจะตอ้งเรียนวิชาสงัคมวิทยาและ

มนุษยวิทยาทางการศึกษาดว้ย ประการท่ี 6 หลกัการ

เรียนรู้ วิชาน้ีมีความสาํคญัมาก ครูจะตอ้งรู้วา่โดยทัว่ไป

ธรรมชาติของนกัเรียนท่ีจะเรียนรู้เป็นอยา่งไร ประการท่ี 

7 วิชาครูหลกัสูตรการฝึกหดัครูทุกหลกัสูตรจะตอ้งจดัให้

มีการเรียนวิธีสอนวิชาต่าง ๆ เช่น วิธีสอนศิลปะ วิธีสอน

วิทยาศาสตร์ และวิธีสอนอ่ืน ๆ ประการท่ี 8 ผูท่ี้จะเป็นครู

จะตอ้งมีปรัชญาของตนเอง เขา้ใจมโนทศันเ์ก่ียวกบัตน

ควบคู่ไปกบัการเขา้ใจเดก็ดว้ยและประการท่ี 9 ความ

เปล่ียนแปลง ครูจะตอ้งเขา้ใจหลกัปรัชญาสากลท่ีกล่าว

ไวว้า่ ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดถาวรมัน่คงตลอดกาล ทุก ๆ ส่ิงมี

การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ครูตอ้งพยายามปรับตวัให้

เขา้กบัความเปล่ียนแปลงในเร่ืองหลกัสูตรและวิธีสอน 

นอกจากน้ียงัคลา้ยกบัการศึกษาของ Hall and Jores 

(1976, p. 79) พิมพฐ์ดา วจันวงศปั์ญญา (2556) ไดจ้าํแนก

สมรรถภาพของครูทัว่ไป ออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี (1) 

สมรรถภาพดา้นสติปัญญา (cognitive competencies) 

ไดแ้ก่ สมรรถภาพดา้นความรู้เชาวปั์ญญา ความแม่นยาํ

ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน วิธีสอน การวิเคราะห์โปรแกรมท่ี

สอนและหลกัสูตร (2) สมรรถภาพดา้นปฏิบติัการ 

(performance competencies) ไดแ้ก่ สมรรถภาพการ

ปฏิบติัการสอน การใชส่ื้อการสอน การใชค้าํถาม ซ่ึงตอ้ง

อาศยัพ้ืนฐานทางดา้น สติปัญญา (3) สมรรถภาพดา้นผล

การสอน (consequence or product competencies) เป็น

สมรรถภาพท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ในตวัผูเ้รียน  

(4) สมรรถภาพดา้นการศึกษาคน้ควา้ (exploration 

competencies) เป็นสมรรถภาพท่ีก่อใหเ้กิดประสบการณ์

ท่ีมีคุณค่าในตวัครู เพ่ือเพ่ิมพนูสมรรถภาพของครูและ  

(5) สมรรถภาพทางดา้นอารมณ์และจิตใจ (affective 

competencies) เป็นสมรรถภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยม 

ทศันคติ ความสนใจ และความซาบซ้ึงหรือเห็นคุณค่าใน

วิชาชีพครู อยา่งไรกดี็ Vogler (1972, p. 89) ซ่ึงไดศึ้กษา

สมรรถภาพพ้ืนฐานของครู (competency based teacher 

education) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัสมรรถภาพทัว่ ๆ ไป

ของครูไว ้5 ประการดงัน้ี คือ (1) มีสมรรถภาพดา้น

ความรู้ ทกัษะและเจตคติ (2) รู้จกัใชส้มรรถภาพใหเ้กิด

ประโยชน ์(3) สามารถประเมินผลนกัเรียนไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้งและแม่นยาํ (4) สามารถปรับปรุงเน้ือหาวิชาให้

พฒันายิ่งข้ึน (5) ก่อใหเ้กิดการพฒันาในตวันกัเรียน 

พร้อมทั้ง Borich,1977, pp. 6-8) ไดแ้บ่งสมรรถภาพของ
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ครูออกเป็น 3 ดา้นดว้ยกนัเป็นสมรรถภาพเก่ียวกบัการ

เรียนการสอน ดงัน้ี(1) สมรรถภาพดา้นความรู้ หมายถึง 

ความรู้ดา้นเน้ือหาวิชาและความรู้ดา้นกระบวนการเช่น 

กระบวนการสอน การจดัการในชั้นเรียน เป็นตน้ 

สมรรถภาพดา้นความรู้ของครูนั้นสามารถวดัไดโ้ดยใช้

แบบทดสอบ หรืออาจใชก้ารสงัเกตจากการปฏิบติังาน

ของครูกไ็ด ้(2) สมรรถภาพดา้นการปฏิบติั หมายถึง 

พฤติกรรมดา้นการสอนของครูในชั้นเรียนซ่ึงสามารถวดั

ไดโ้ดยการสงัเกตจากการปฏิบติัการสอนของครูในชั้น

เรียน หรือใชแ้บบสอบถามจากผูเ้รียนทั้งโดยทางตรงและ

ทางออ้มกไ็ด ้(3) สมรรถภาพดา้นผลการปฏิบติั หมายถึง 

การท่ีครูใชส้มรรถภาพดา้นความรู้และดา้นการปฏิบติัไป

เป็นเคร่ืองมือใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนตาม

จุดหมายท่ีตั้งไว ้การวดัสมรรถภาพดา้นน้ีของครูวดัได้

จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุก ๆ ดา้นใน

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เร่ืองสาระความรู้และ

สมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพครู 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป  

 1. ควรศึกษาต่อยอดโดยการติดตามและ

ประเมินผลกลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของครู

โรงเรียนมธัยมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน ์

 2.  ควรศึกษารูปแบบการจดัการการพฒันา

สมรรถภาพของครูโรงเรียนในสถานศึกษาเอกชน  

 3. ควรศึกษากลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของ

ครูโรงเรียนประถมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ 

 4. ควรศึกษาการจดัการการพฒันาสมรรถภาพ

ของครูโรงเรียนประถมศึกษาในยคุโลกาภิวตัน์ 

 5.ควรศึกษากลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของ

อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษา 

 6. ควรศึกษากลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของ

ครูในสาํนกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 

 7. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การพฒันา

สมรรถภาพของครูโรงเรียนประถมศึกษาในยคุ 

โลกาภิวตัน์ 

 8. ควรศึกษากลยทุธ์การพฒันาสมรรถภาพของ

ครูต่างประเทศในยคุโลกาภิวตัน ์
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ความพงึพอใจในคุณภาพการบริการทีม่ผีลต่อ

กระบวนการการตัดสินใจเลอืกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จงัหวดัอบุลราชธานี 

Marketing Mix of Customer’s View, Satisfaction in Service Quality Influencing Decision 

Process of Nevada Cinema, Ubon Ratchathani Province 

  

                                                                                                                                                              ทิฆมัพร   เพทราเวช                                                                                                                                                                                                                                                      

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี มีกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 434,565 คน ได้

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน โดย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และทดสอบ

สมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย และการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ  เพ่ือหาค่าตวัแปรกลาง ผลการวิจยั

พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการสามารถเป็นตวัแปรกลางแบบบางส่วน  

 

คําสําคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, ผูบ้ริโภค, ความพึงพอใจ, คุณภาพการบริการ, การเลือกใชบ้ริการ, โรงภาพยนตร์ 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the marketing mix of customer’s view and satisfaction in service 

quality that influenced decision process of Nevada cinema Ubon Ratchathani province. The sample consisted of  400 

customers. The sample of this research was calculated by using Taro Yamane formula where the reliability level is at 

95% and error is at ±5%. The research instrument was a questionnaire. The statistic were linear regression analysis 

and multiple regression analysis for proving the mediation variable. The results of this research revealed that the 

marketing mix of customer’s view and satisfaction in service quality have statistically and significantly influenced 

decision process of Nevada cinema Ubon Ratchathani province  at 0.05 level. Eventually, satisfaction in service 

quality was able to be partial mediator variable. 

   

 Keywords:  marketing mix, customer’s view, service quality, decision process, cinema 
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ความนํา  

 ในจงัหวดัอุบลราชธานี มีโรงภาพยนตร์หลาย

แห่งดว้ยกนั แต่โรงภาพยนตร์ท่ีมีการก่อตั้งมานานแลว้ 

คือ โรงภาพยนตร์เนวาดา้ ซ่ึงก่อตั้งมาแลว้ 38 ปี ดาํเนิน

ธุรกิจอยูคู่่ประชาชนชาวอุบลราชธานีมาอยา่งยาวนาน 

และมีเจา้ของกิจการเป็นชาวอุบลราชธานี แต่ในปัจจุบนั

น้ี ในจงัหวดัอุบลราชธานี ไดมี้โรงภาพยนตร์เพ่ิมมาก

ยิ่งข้ึน ไม่วา่จะเป็นโรงภาพยนตร์ในเครือ Major 

Cineplex ท่ีตั้งข้ึนเม่ือช่วงปี 2546 โดยตั้งอยูท่ี่ 

หา้งสรรพสินคา้ยิ่งเจริญ ปาร์ค และเม่ือปี 2554 โรง

ภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema ตั้งอยูท่ี่ หา้งสรรพสินคา้ 

Citymall Sunee Tower พร้อมทั้งโรงภาพยนตร์ในเครือ 

Major Cineplex สาขา Central Plaza Ubon Ratchathani 

ท่ีเขา้มาเม่ือปี 2556 การเขา้มาของโรงภาพยนตร์อ่ืนเพ่ิม

มากข้ึน จึงทาํใหธุ้รกิจโรงภาพยนตร์ในจงัหวดั

อุบลราชธานีมีการแข่งขนัเพ่ิมมากข้ึนตามไปดว้ย ไม่วา่

จะเป็นการแข่งขนัในดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นความ

สะดวกสบาย และทาํใหโ้รงภาพยนตร์เนวาดา้ไดรั้บ

ผลกระทบ คือ จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ ส่วนแบ่งทาง

การตลาด และรายไดล้ดลงเป็นจาํนวนมาก หนทางท่ีจะ

ทาํใหล้กูคา้หนัมาใชบ้ริการ คือ การทาํการส่งเสริมทาง

ตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ แต่การทาํการส่งเสริมการตลาดทาํ

ใหมี้ค่าใชจ่้ายเพ่ิมมากข้ึน แต่การลงทุนน้ีไม่มีความยัง่ยืน 

เพราะเม่ือการทาํการส่งเสริมการตลาดหยดุลงลูกคา้ท่ีเขา้

ใชบ้ริการจะลดลงเช่นกนั (อนุสรณ์ การินทร์, 2556) 

จากสาเหตุดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ แนวทางท่ีเขา้มาช่วยใน

การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวนั้น คือ การกาํหนดส่วนประสม

ทางการตลาด (4P’s) ของธุรกิจ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์

(product) ราคา (price) ช่องทางการจดัจาํหน่าย (place) 

และการส่งเสริมการตลาด (promotion) ซ่ึงเป็นการ

กาํหนด กลยทุธ์ท่ีเป็นมุมมองของผูผ้ลิตหรือ

ผูป้ระกอบการธุรกิจ (Kotler, 2006) และในปัจจุบนัน้ีได้

มีการพฒันาส่วนประสมทางดา้นการตลาด หากตอ้งการ

ตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจแก่

ผูบ้ริโภคนั้น ควรนาํเอาหลกัการเก่ียวกบัส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค (marketing mix of 

customer’s view: 4C’s) เขา้มาเก่ียวขอ้งในการพิจารณา 

(Lauterborn, 1990) ทั้งน้ี หลกัการดงักล่าวไดพ้ฒันามา

จากหลกัการส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix) 

ในสมยัก่อน โดยไดเ้นน้ไปท่ีตวัของผลิตภณัฑ,์ ราคา, 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการส่งเสริมทางการตลาด แต่

เม่ือเขา้สู่ยคุปัจจุบนัการขายสินคา้หรือการบริการ

จาํเป็นตอ้งเขา้ใจในตวัของผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึนกวา่เดิม  

ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความสนใจในหลกัการไปยงั

ผูบ้ริโภคมากยิ่งข้ึน (บุริม โอทกานนท,์ 2555) โดย

หลกัการดงักล่าวไดเ้นน้ไปท่ีความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

(customer’s needs) ตน้ทุนของผูบ้ริโภค(cost of 

consumer’s appreciation) ความสะดวกในการซ้ือ 

(convenience to buy) และการส่ือสาร (communication) 

ซ่ึงเป็นปัจจยัและกลยทุธ์พ้ืนฐานของการทาํธุรกิจ ท่ี

สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง 

พร้อมทั้งทาํใหเ้กิดกระบวนการการตดัสินใจง่ายยิ่งข้ึน 

อีกดว้ย (Pradeep and Aspal, 2011) จากขอ้มลูเบ้ืองตน้ 

ทาํใหเ้กิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี จึงนาํไปสู่การศึกษาน้ี พร้อมทั้งหาแนวทาง

พฒันาและแกไ้ขปัญหาโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดกระบวนการเลือกใช้

บริการและการกลบัมาใชบ้ริการซํ้ามากยิ่งข้ึน โดยการนาํ

ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ีมาเป็นขอ้มลูในการเสนอแนะ

และปรับปรุงพฒันาดา้นการวางแผนการตลาดรูปแบบ

ใหม่ในอนาคต 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีมี 

ผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 

เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภค (4C’s) Lauterborn (1990) ไดใ้ห้

ความหมายเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ผูบ้ริโภคไวว้า่ เป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการทาํการตลาด

ในยคุปัจจุบนั โดยจะเป็นการทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนั ซ่ึงมุ่งเนน้ไปส่ิงท่ีความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค ดา้นค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการของลกูคา้ 

ดา้นความสะดวกในการเขา้ใชง้าน และดา้นการส่ือสาร 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  (1) ดา้นความตอ้งการของลกูคา้ 

(consumer wants and needs) คือ จะตอ้งพฒันาหรือผลิต

สินคา้หรือบริการมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ท่ีตอ้งการทาํการตลาดโดยเฉพาะ ซ่ึงแตกต่างจาก

เดิมท่ีมุ่งเนน้ผลิตสินคา้ออกมาจาํนวนมาก โดยท่ีไม่ได้

พิจารณาถึงความตอ้งการของลูกคา้อยา่งละเอียด  (2) 

ดา้นตน้ทุนของลูกคา้ (cost to satisfy) คือ จะตอ้งเขา้ใจ

ในเร่ืองของตน้ทุนของลกูคา้ท่ีจะตอ้งเสียไปในการเขา้

ซ้ือสินคา้ภายในแต่ละคร้ัง โดยตน้ทุนท่ีกล่าวถึงนั้นไม่ได้

หมายถึงค่าของเงินท่ีใชใ้นการซ้ือสินคา้เพียงอยา่งเดียว 

แต่จะตอ้งพิจารณาในเร่ืองของเวลา ค่าใชจ่้ายในการ

เดินทาง ซ่ึงทาํใหต้น้ทุนของลูกคา้มีความแตกต่างกนั

ออกไป (3) ดา้นความสะดวกในการซ้ือ (convenience to 

buy) คือ จะตอ้งคิดคาํนึงและมุ่งเนน้ไปยงัความ

สะดวกสบายของลกูคา้ในการซ้ือสินคา้ภายในแต่ละคร้ัง  

ซ่ึงการมุ่งเนน้ไปยงัความสะดวกสบายในการซ้ือนั้นยงั

รวมไปถึงการซ้ือสินคา้ผา่นทางอินเทอร์เน็ตและผา่นทาง

โทรศพัทอี์กดว้ย เพ่ือท่ีจะทาํใหเ้กิดการตดัสินใจในการ

ซ้ือสินคา้ของลกูคา้เกิดความง่ายยิ่งข้ึน และดา้นการ

ส่ือสาร (communication) คือ จะตอ้งใหก้ารส่ือสาร

ข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ท่ีมีความถกูตอ้งและเป็นท่ี

น่าสนใจ เน่ืองจากในปัจจุบนัลูกคา้นั้นสามารถท่ีจะเลือก

ไดว้า่จะฟังหรือไม่ฟัง จะสนใจหรือไม่สนใจกไ็ด ้ดงันั้น

จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างแรงดึงดูดเพ่ือเบ่ียงเบนความ

สนใจมายงัตวัสินคา้ท่ีไดท้าํการตลาด 

 จากแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค จะใชค้วามหมายของ

แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค ของ (Lauterborn, 1990) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ เป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํการตลาดในยคุปัจจุบนั โดยจะ

เป็นการทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ซ่ึง

มุ่งเนน้ไปส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับ 

ความสะดวกของผูบ้ริโภค และการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภค

สามารถเขา้ใจไดง่้ายในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี 

 2. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการ Parasuraman, and Berry (1985) ไดใ้ห้

คาํอธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแนวความคิดของ

ความพึงพอใจของลูกคา้ โดยคน้หาความตอ้งการของ

ลกูคา้แบบวิธีกาํหนดจากบนลงล่าง (top-down approach)  

ซ่ึงศึกษาถึงปัจจยัสาํคญัของคุณภาพการบริการท่ีลกูคา้ให้

ความสาํคญั โดยมีองคป์ระกอบอยู ่5 ประการ ดงัน้ี (1) 

ดา้นบริการท่ีดีจบัตอ้งได ้เป็นรูปธรรม (tangibles) คือ 

เป็นบริการท่ีสามารถจบัตอ้งไดห้รือรู้สึกได ้เช่น คุณภาพ

ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการ เจา้หนา้ท่ีผู ้

ใหบ้ริการ รวมถึงความพยายามทาํใหง้านบริการเป็นส่ิงท่ี

จบัตอ้งหรือสมัผสัได ้และช่วยใหผู้บ้ริโภคเห็นถึง

ประสิทธิภาพของการบริการ (2) ดา้นบริการท่ีดีไวใ้จได ้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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(reliabilities) คือ เป็นการบริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ 

ถกูตอ้งแม่นยาํ และไวใ้จได ้ไม่วา่จะมาเขา้ใชบ้ริการ

เม่ือใด (3) ดา้นความมุ่งมัน่เตม็ใจในการใหบ้ริการ 

(responsiveness) คือ เป็นการบริการท่ีเตม็พร้อมไปดว้ย

ความมุ่งมัน่ และพร้อมใหบ้ริการเสมอ (4) ดา้นความรู้ใน

การใหบ้ริการ (assurance) คือ พนกังานท่ีใหบ้ริการตอ้งมี

ความรู้ ความชาํนาญ และมีมารยาท สามารถสร้างความ

น่าเช่ือถือหรือความเช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ และ

ดา้นความเอาใจใส่ในการบริการ (empathy) คือ พนกังาน

ตอ้งเอาใจใส่ลกูคา้ สามารถดูแลลกูคา้แต่ละบุคคลท่ีมี

ความตอ้งการแตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 

 จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการ (satisfaction in service quality) จะใช้

ความหมายของแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการของ (Parasuraman & Berry, 1985) ซ่ึงได้

กล่าวไวว้า่ เป็นรูปแบบกระบวนการคาํมัน่สญัญาอยา่ง

หน่ึงท่ีธุรกิจกาํหนดข้ึนมา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ

ใหบ้ริการและผูบ้ริโภค ซ่ึงส่ิงท่ีธุรกิจกาํหนดนั้น ตอ้ง

สามารถทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจได ้ไม่วา่จะเป็น 

ความน่าเช่ือถือของธุรกิจ การตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ความสามารถในการใหบ้ริการ การเขา้ถึง

และเขา้ใจในการบริการของธุรกิจ ความสุภาพอ่อนโยน

ในการใหบ้ริการ การส่ือสารท่ีสามารถลกูคา้เขา้ใจ 

ชดัเจน ความซ่ือสตัยต่์อตนเอง ธุรกิจ ผูบ้ริโภค ความ

มัน่คงของธุรกิจ สร้างบริการท่ีจบัตอ้งได ้คุณภาพการ

บริการท่ีดีจะสามารถรักษาลกูคา้เก่าไวไ้ด ้และสร้างลกูคา้

ใหม่ไดเ้พ่ิมมากข้ึน 

 3. แนวคิดและทฤษฎีกระบวนการการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ Kotler (1997) ไดก้ล่าวถึง รูปแบบ

กระบวนการการตดัสินใจซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ มีอยู ่5 

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี (1) การรับรู้ความตอ้งการ (need 

recognition) เป็นกระบวนการซ้ือจะเร่ิมเม่ือผูซ้ื้อรับรู้

ปัญหาหรือความตอ้งการ ผูซ้ื้อจะรู้ถึงสภาพความตอ้งการ

พ้ืนฐานของตนเอง โดยความตอ้งการนั้นจะเกิดมาจากส่ิง

กระตุน้ภายในและภายนอกของแต่ละบุคคล (2) การ

คน้หาขอ้มลู (information search) การรวบรวมขอ้มูลอาจ

กระทาํไดโ้ดยการรวบรวมรายละเอียดทรัพยสิ์น บริการ

หลงัการขายและพิจารณาทางเลือกแต่ละทาง เช่น 

สอบถามจากคนใกลชิ้ด รับทราบขอ้มลูโฆษณาจากส่ือ

ต่าง ๆ (3) การประเมินทางเลือก (evaluation of 

alternative)  ตอ้งอาศยัเกณฑใ์นการประเมิน ซ่ึง

ประกอบดว้ยมาตรฐาน และคุณสมบติัผลิตภณัฑท่ี์

ผูบ้ริโภคใชใ้นการเปรียบเทียบ ระหวา่งตราสินคา้หรือ

ผลลพัธ์จากการซ้ือและบริโภค ซ่ึงพิจารณาจากปัจจยั 

ดา้นจิตวิทยา และอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้มดา้นสงัคมและ

วฒันธรรม ซ่ึงปรากฏในส่ิงจูงใจ ค่านิยม รูปแบบการ

ดาํรงชีวิตและอ่ืน ๆ ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะประเมิน

ทางเลือกจากรายการทางเลือกท่ีนาํมาพิจารณา เกณฑก์าร

ตดัสินใจเลือกโดยทัว่ไป จะพิจารณาลกัษณะ รูปร่างของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการ ราคา คุณภาพ ความปลอดภยั และ

การรับประกนั เป็นตน้ (4) การตดัสินใจซ้ือ (purchase 

decision) โดยทัว่ไปผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท่ี์

เขาชอบมากท่ีสุดและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการ

ประเมินผลพฤติกรรม และพฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

(post purchase behavior) หลงัจากกระบวนการการ

ตดัสินใจซ้ือ ผูบ้ริโภคจะมีประสบการณ์เก่ียวกบัความพึง

พอใจเกิดข้ึน หากมีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้หรือบริการจะทาํ

ใหเ้กิดการซ้ือผลิตภณัฑซ์ํ้ า แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้

ผูบ้ริโภคไม่มีความพึงพอใจในสินคา้หรือบริการอาจทาํ

ใหเ้ลิกซ้ือผลิตภณัฑไ์ปเลย 

 จากแนวคิดและทฤษฎีกระบวนการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ (decision process) จะใชค้วามหมายของ

แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ของ (Kotler, 1997) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการการ

ตดัสินใจเป็นรูปแบบการประเมินทางเลือกของแต่ละ

บุคคล เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงการบรรลุวตัถุประสงคค์วาม

ตอ้งการของตนเอง และเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรม

รูปแบบการดาํเนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่าง
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กนัออกไป การกระทาํหรือการแสดงออกของแต่ละ

บุคคลท่ีมีต่อการเลือกซ้ือและการใชสิ้นคา้หรือบริการ 

โดยผา่นขั้นตอนกระบวนการตดัสินใจ เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 

ซ่ึงมีกระบวนการตั้งแต่ การกาํหนดปัญหา การหาขอ้มลู 

การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ การประเมินผล

หลงัการซ้ือ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

คือ กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ 

จงัหวดัอุบลราชธานีทั้งหมด จาํนวน 434,565 คน 

 กลุ่มตวัอยา่ง (sample) ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ผูใ้ชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี โดยใชสู้ตรคาํนวณประชากร ท่ีทราบ

ค่าเฉล่ียจาํนวนแน่นอนของ Taro Yamane จาํนวน 400 

คน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2552) 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้บบสอบถาม 

สร้างตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย แบบสอบถาม

เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี 

จาํนวน 24 ขอ้ (α = 0.800) แบบสอบถามเก่ียวกบัความ

พึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์เนวาดา้ 

จงัหวดัอุบลราชธานี จาํนวน 15 ขอ้ (α = 0.944) 

แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี 

จาํนวน 23 ขอ้ (α = 0.932)  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความ

พึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อกระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มลู 

ความพงึพอใจในคุณภาพ 

การบริการ 

ความน่าเช่ือถือ 

การตอบสนอง 

ความสามารถในการ

ใหบ้ริการ 

การเป็นรูปธรรมจบัตอ้ง

 

กระบวนการการตดัสินใจ

เลอืกใช้บริการของผู้บริโภค 

การตระหนกัถึงปัญหา 

คน้หาขอ้มูล 

ประเมินทางเลือก 

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ

ประเมินผลหลงัการซ้ือ 

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของ

ผู้บริโภค 

ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภค  

ตน้ทุนของผูบ้ริโภค  

ความสะดวกในการซ้ือ  
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จากแหล่งขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูปฐมภูมิ ไดจ้ากการเก็บแบบสอบถาม

จากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 

 2. ขอ้มลูทุติยภูมิ ไดจ้ากการคน้ขอ้มลูจาก

หนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสาร วิทยานิพนธ์ และ

ฐานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย และการวิเคราะห์

แบบถดถอยเชิงพหุ เพ่ือหาค่าตวัแปรกลาง  

 

ผลการวจัิย 

 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษา 

พบวา่ ตามหลกัการของ Baron  Kenny (1986) มีการ

พิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิการวิเคราะห์การถดถอย 4 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่ายระหวา่งอิทธิพลจาก

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมี 

ผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี ไดผ้ลดงั

ตาราง 1 

 

ตาราง 1  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคมีผลต่อความ 

พึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี 

ตวัแปร Unstandardized          

(b) 

SE Standardized 

β 

t p-Value VIF 

ค่าคงที่ 0.652 0.115  5.687 0.000  

ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค 

0.813 0.030 0.807 27.217 0.000* 1.000 

R = 0.807, R2 = 0.650, Adjusted R2= 0.650, SEE = 0.242 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 1 พบวา่ อิทธิพลจากส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อความพึงพอใจ

ในคุณภาพการบริการของโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี ไดค่้า β = 0.807 (p-Value = 0.000 < 0.05)  

 

 2. วิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่ายระหวา่งอิทธิพล 

จากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมี

ผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี ไดผ้ลดงั

ตาราง 2 
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ตาราง 2  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคมีผลต่อ

กระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี 

ตวัแปร Unstandardized          

(b) 

SE Standardized 

β 

t p-Value VIF 

ค่าคงที่ 1.057 0.118  8.958 0.000  

ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภค  

0.701 0.031 0.753 22.799 0.000* 1.000 

R = 0.753, R2 = 0.566, Adjusted R2= 0.565, SEE = 0.250 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 2 พบวา่ อิทธิพลจากส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี ไดค่้า     

β = 0.753 (p-Value = 0.000 < 0.05)  

 3. วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระหวา่งอิทธิพล

จากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค 

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี ไดผ้ล 

ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3  

ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุระหว่างอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์เนวาด้า จังหวัดอุบลราชธานี 

ตวัแปร Unstandardized          

(b) 

SE Standardized 

β 

t p-Value VIF 

ค่าคงที่ 0.832 0.116  7.187 0.000  

ส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภค  

0.420 0.049 0.451 8.561 0.000* 2.861 

ความพึงพอใจในคุณภาพ

การบริการ 

0.346 0.049 0.374 7.105 0.000* 2.861 

R = 0.784, R2 = 0.615, Adjusted R2= 0.613, SEE = 0.235 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตาราง 3 พบวา่ อิทธิพลจากส่วนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานีลดลงไดค่้า   

β = 0.451 (p-Value = 0.000 < 0.05) และความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานีลดลงไดค่้า β = 0.374 (p-Value = 0.000 

< 0.05) ไดผ้ลดงัภาพ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 ผลการทดสอบอิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 

 จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปไดว้า่ ขนาด

อิทธิพลรวมจากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภคมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี มีค่า 

β = 0.753 (p-Value = 0.000 < 0.05) ซ่ึงประกอบดว้ย 

อิทธิพลทางตรงจากส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการ  โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี มีค่า β = 0.451 (p-Value = 0.000 < 0.05) 

และอิทธิพลทางออ้มจากส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี มีค่า 

β = 0.302 (p-Value = 0.000 < 0.05) ซ่ึงคาํนวณไดจ้าก

อิทธิพลจากส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคมีผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ของโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี มีค่า         

β = 0.807 (p-Value = 0.000 < 0.05) คูณกบัอิทธิพล

จากความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ         

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี มีผลต่อ

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ               

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี มีค่า         

β = 0.374  (p-Value = 0.000 < 0.05) จากผลดงักล่าว 

พบวา่ ตวัแปรความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ เป็น 

Partial Mediator เน่ืองจาก อิทธิพลทางตรงของตวัแปร

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการลดลงแต่ยงัมี

นยัสาํคญั ดงันั้น จากผลการทดสอบตวัแปรกลาง 

พบวา่ อิทธิพลทางตรงความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการลดลงแต่ยงัคงมีนยัสาํคญั แสดงวา่ ความพึง

พอใจในคุณภาพการบริการ เป็นตวัแปรกลางแบบ

บางส่วน  

ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ 

ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมอง

ของผูบ้ริโภค 

กระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกใช้

บริการ 

β=0.753 

(β=0.451) 

(β=0.374) β=0.807 
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 4. ทดสอบนยัสาํคญัของอิทธิพลทางออ้ม โดย

ใช ้Bootstrapping ไดค่้า Boot = 0.346 (p-Value = 

0.001 < 0.05) ซ่ึงผลท่ีไดน้ั้นสอดคลอ้งกบัการทดสอบ

ดว้ยการวิเคราะห์ทั้ง 3 ขั้นตอนขา้งตน้ จึงสามารถ

สรุปผลการทดสอบไดว้า่ ความพึงพอใจในคุณภาพการ

บริการ สามารถเป็นตวัแปรกลางในความสมัพนัธ์

ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานีได ้

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษางานวิจยั พบวา่ ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี มีความสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไว ้และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองของผูบ้ริโภคของ (Lauterborn, 1990) ทฤษฎี

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของ 

(Parasuraman, & Berry, 1985) และ ทฤษฎี

กระบวนการการตดัสินใจของ (Kotler, 1997) ท่ีกล่าว

วา่ ธุรกิจท่ีใหบ้ริการนั้น นอกจากจะใชส่้วนประสม

ทางการตลาด แลว้ยงัตอ้งมีปัจจยัอ่ืน ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้ง

ดว้ย ถึงจะสามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดกระบวนการ

การตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการ ปัจจยัดงักล่าวนั้น 

คือ การสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการให้

เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงจะเกิดข้ึนในขณะท่ีผูข้ายใหบ้ริการกบั

ลกูคา้ ลกูคา้จะยอมรับหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัความพึง

พอใจของลกูคา้ นอกจากน้ี ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัอ่ืน ๆ ท่ีต่างรายงานวา่ปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิด

กระบวนการการตดัสินใจเลือกซ้ือหรือเลือกใชบ้ริการ

นั้นมีหลายปัจจยัดว้ยกนั แต่ท่ีเป็นปัจจยัหลกั คือ ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค และ

ปัจจยัความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ แต่จาก

ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

นั้นเป็นตวัแปรกลางแบบบางส่วน ซ่ึงอาจมีปัจจยัอ่ืนท่ี

สามารถเป็นตวัแปรกลางท่ีมีผลต่อกระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือหรือใชบ้ริการได ้แต่ในบริบทน้ี 

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี

สามารถมีอิทธิพลทางออ้มไปช่วยใหก้ระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานีเพ่ิมข้ึนได ้และช่วยกระตุน้อิทธิพล

ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานี ได้

เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ไม่ไดก้ระตุน้อิทธิพลท่ีเกิดข้ึน

ไดท้ั้งหมด นอกจากน้ีอิทธิพลของส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคท่ีส่งอิทธิพลไปท่ี

กระบวนการการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดโ้ดยตรงอีก

ดว้ย ทั้งน้ีความสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว สามารถ

อธิบายไดว้า่ ถา้ตอ้งการเพ่ิมกระบวนการการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ใหเ้พ่ิมมากยิ่งข้ึน 

อาจจะทาํไดโ้ดยการเพ่ิมระดบัความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการใหม้ากข้ึน เพราะความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรทั้งสามเชิงจิตวิทยา ไดใ้หแ้นวความคิด

เชิงบวกในการนาํผลการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการ

แทรกแซง  เพ่ือจะทาํใหล้กูคา้มีกระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้เพ่ิมมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะทาํไดโ้ดยการสร้างความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการใหเ้พ่ิมมากข้ึน อยา่งไรกต็าม ยงัคง

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภคดว้ย เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่ 

ส่วนประสมทางการในมุมมองของผูบ้ริโภคนั้นมี

อิทธิพลโดยตรงต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 95



ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. จากผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้อิทธิพล

ระหวา่งส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อกระบวนการการตดัสินใจเลือกใช้

บริการโรงภาพยนตร์เนวาดา้ ดงันั้น โรงภาพยนตร์ 

เนวาดา้ควรใหค้วามสนใจในเร่ืองส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภคและความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการควบคู่กนัไป เพ่ือใหล้กูคา้เกิด

กระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ 

เนวาดา้ จงัหวดัอุบลราชธานีเพ่ิมมากข้ึน และสามารถ

ทาํใหล้กูคา้กลบัมาใชบ้ริการซํ้าไดอี้กดว้ย  

 2. หากโรงภาพยนตร์เนวาดา้ตอ้งการลด

ตน้ทุนเพ่ือใหกิ้จการมีผลกาํไรเพ่ิมมากข้ึน สามารถทาํ

ไดโ้ดยมุ่งเนน้ไปท่ีส่วนประสมทางการตลาดใน

มุมมองของผูบ้ริโภค เพราะจากผลการวิจยั พบวา่ 

อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผูบ้ริโภคสามารถส่งอิทธิพลไปยงักระบวนการการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการไดโ้ดยตรง แต่ถา้หาก 

โรงภาพยนตร์เนวาดา้ตอ้งการใหล้กูคา้เกิดกระบวนการ

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการซํ้ามากข้ึน ควรมุ่งเนน้ใน

เร่ืองส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค

และความพึงพอใจในคุณภาพการบริการควบคู่กนัไป

ดว้ย เพ่ือกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดกระบวนการการตดัสินใจ

เลือกใชบ้ริการไดง่้ายยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยต่อไป 

 1. จากผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการเป็นเพียงตวัแปรกลางแบบบางส่วน 

ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรขยายผลการศึกษา

โดยเพ่ิมปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่น่าจะมีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโรงภาพยนตร์ เนวาดา้ จงัหวดั

อุบลราชธานี เพ่ือจะไดใ้ชผ้ลการวิจยัเป็นแนวทางใน

การพฒันาองคก์รใหมี้ศกัยภาพภาพในการใหบ้ริการ

มากยิ่งข้ึน เพ่ือส่งผลใหโ้รงภาพยนตร์เนวาดา้ใหมี้

ลกูคา้เขา้ใชบ้ริการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

 2. งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ    

การทาํวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือ

งานวิจยัเชิงผสมผสาน เพ่ือจะไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความ

น่าเช่ือถือ และไดข้อ้มลูเชิงลึกท่ีเป็นความตอ้งตอ้งการ

และทศันคติของผูเ้ขา้ใชบ้ริการอยา่งแทจ้ริง 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของนักบินกองทพัอากาศ 

Factors Affecting the Transformational Leadership 

of Pilots in the Royal Thai Air Force 

  

                                                                                                                                                                                           ธนากร  เอ่ียมปาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ และ

เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกับินกองทพัอากาศ 

จาํนวน 242 คน เลือกมาแบบแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 และ

ค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากบั 1.00 ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกับินมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงภาพรวมและรายดา้น

อยูใ่นระดบัมาก (2) นกับินมีบุคลิกภาพภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้น คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก บุคลิกภาพ

แบบเปิดกวา้ง และบุคลิกภาพแบบมีสติอยูใ่นระดบัมาก แต่บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ่ื้นอยู่ในระดบัปานกลาง (3) การ

บริหารจดัการทรัพยากรภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนรายดา้น คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร

เคร่ืองมือและส่ิงอาํนวยความสะดวกอยูใ่นระดบัมาก แต่การบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบัปานกลาง (4) บรรยากาศ

ขององคก์ร และการจดักระบวนการทาํงานขององคก์รภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก (5) ปัจจยัท่ีพยากรณ์เชิง

บวกภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ คือ วฒันธรรมองคก์ร บุคลิกภาพแบบมีสติ การจดัส่วนระบบ

ขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร การจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง แต่ปัจจยัท่ีพยากรณ์เชิงลบ คือ 

นโยบายองคก์ร สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานมีไดด้งัน้ี 

              Ŷ  (ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง) =  0.429 + 0.309 (วฒันธรรมองคก์ร ) + 0.287 (บุคลิกภาพแบบมีสติ ) + 0.163 

(การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร ) + 0.197 (การจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร)  – 0.182 (นโยบายองคก์ร ) 

+ 0.127 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง) 
^
Z  (ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง)  =  0.329 (วฒันธรรมองคก์ร ) + 0.326 (บุคลิกภาพ

แบบมีสติ ) + 0.190 (การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร ) + 0.218 (การจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร) 

 – 0.196 (นโยบายองคก์ร ) + 0.097 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง )  

  

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, นกับิน, กองทพัอากาศ 

  

Abstract 

 The purpose of  this study were to find out factors affecting to transformational leadership of pilots in The Royal 

Thai Airforce and to construct a predictive equation for transformational leadership of pilots in The Royal Thai Airforce. 

The samples were 242 pilots from The Royal Thai Airforce selected by stratified random sampling. The research tool was a 

questionnaire which the reliability by Cronbach' alpha coefficient is 0.97 and the content validity by IOC is 1.00. The 

research found that (1) Transformational Leadership of pilots were high. (2)  Personality of pilots were high and 
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Extraversion, Openness, Conscientiousness were high but Agreeableness was normal. (3) Resource Management was high 

and Human, Equipment and Facility were high but Monetary was normal. (4) Climate and Process were high. (5) The 

stepwise multiple regression method showed that the positive predictive variables for Transformational Leadership of pilots 

in The Royal Thai Airforce were Culture Organization, Conscientiousness , Procedures , Operations  and Openness but 

negative predictive variable was  Policies.  From the study the equation with the raw scores and standard scores were;     

              (Transformational Leadership)  =  0.429 + 0.309 (Culture Organization) + 0.287 (Conscientiousness) + 

0.163 (Procedures) + 0.197 (Operations) – 0.182 (Policies) + 0.127 (Openness)  

              (Transformational Leadership)   =  0.329 (Culture Organization) + 0.326 (Conscientiousness) + 0.190 

(Procedures ) + 0.218 (Operations) – 0.196 (Policies) + 0.097 (Openness)  

   

Keywords:  transformational leadership, pilot, air force 

 

ความนํา  

จากสถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยมีความ

เส่ียงทางดา้นความมัน่คงภายในประเทศ โดยสถานการณ์

ต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว มีความ

อ่อนไหวและซบัซอ้นมากยิ่งข้ึน การระบุและวิเคราะห์

ภยัคุกคามท่ีชดัเจนดงัเช่นในอดีตทาํไดย้าก อีกทั้งยงัมี  

ภยัคุกคามรูปแบบใหม่เกิดข้ึน อาทิ การก่อการร้าย ซ่ึง

ตอ้งการการแกไ้ขปัญหาท่ีมีความรวดเร็ว รอบคอบ และ

การสนธิกาํลงัทุกฝ่าย โดยเฉพาะความไม่สงบในพ้ืนท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้การแตกแยกทางความคิดของคน

ในชาติ มีแนวโนม้รุนแรงเพ่ิมมากข้ึน และส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อประชาชน จึงตอ้งมีการปรับวิธีคิดและ

กระบวนทศัน์ในการจดัการกบัปัญหา สร้างการรับรู้ของ

คนไทย ใหต้ระหนกัถึงภาระท่ีทุกคนตอ้งผนึกกาํลงั

ร่วมกนัเผชิญกบัสภาวะการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมัน่คง  

มีสติ มีความสมานฉนัท ์สามารถอยูร่่วมกนัในชาติ จาก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 77 บญัญติัใหรั้ฐตอ้ง

พิทกัษรั์กษาไวซ่ึ้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์เอกราช 

อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ และตอ้งจดัให้

มีกาํลงัทหาร อาวธุยทุโธปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

จาํเป็น และเพียงพอ เพ่ือพิทกัษรั์กษาเอกราช อธิปไตย 

ความมัน่คงของรัฐ สถาบนัพระมหากษตัริย ์

ผลประโยชนแ์ห่งชาติ และพระราชบญัญติัจดัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 21 

กาํหนดใหก้องทพัอากาศ มีหนา้ท่ีเตรียมกาํลงัทางอากาศ 

ป้องกนัราชอาณาจกัร และดาํเนินการเก่ียวกบัการใช้

กาํลงักองทพัอากาศตามอาํนาจหนา้ท่ีของ

กระทรวงกลาโหม โดยมีผูบ้ญัชาการทหารอากาศเป็น

ผูบ้งัคบับญัชารับผิดชอบ กองทพัอากาศมีวิสยัทศัน ์                

“ กองทพัอากาศชั้นนาํในภูมิภาค ” หรือ “ One of the 

Best Air Forces in ASEAN ” เพ่ือใหก้องทพัอากาศมี           

ขีดความสามารถในการปฏิบติัภารกิจดงักล่าว ดงันั้น

จาํเป็นตอ้งพฒันาทั้ง 6 องคป์ระกอบอยา่งสมดุล ไดแ้ก่ 

ระบบบญัชาการและควบคุม (command control) ระบบ

ตรวจจบั (sensor) หน่วยปฏิบติัหรือผูป้ฏิบติั (shooter) 

เครือข่าย (network) ระบบสนบัสนุนและบริการ (support 

and service) และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ทรัพยากรมนุษยแ์ละ

การปรับพฤติกรรม (human and behavior) 

กองทพัอากาศไดจ้ดัแบ่งกลุ่มงานเป็น 5 ส่วนประกอบ

ดว้ย (1) ส่วนบญัชาการ (2) ส่วนกาํลงัรบ (3) ส่วนส่ง

กาํลงับาํรุง (4) ส่วนการศึกษา (5) ส่วนกิจการพิเศษ โดย

ส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ส่วนกาํลงัรบเป็นส่วนราชการใน

การเตรียมความพร้อมของกาํลงัทางอากาศใหด้าํรงและ

Ŷ

^
Z

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เพ่ิมพนูขีดความสามารถในการปฏิบติัการใหส้อดคลอ้ง

กบัหลกันิยม คุณลกัษณะ และธรรมชาติของกาํลงัทาง

อากาศ โดยกองบินมีหนา้ท่ีเตรียมและปฏิบติัการใชก้าํลงั

ตามอาํนาจหนา้ท่ีของกองทพัอากาศ การปฏิบติัภารกิจ 

ในกองบิน คนเป็นปัจจยัสาํคญัอนัหน่ึงในจาํนวนปัจจยั

ทั้งหมดท่ีมีอยู่ท่ีจะทาํใหภ้ารกิจนั้น ๆ สาํเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี โดยเฉพาะการบริหารงานในองคก์รจะประสบ

ความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการดาํเนินงานนั้น ปัจจยัท่ี

สาํคญัท่ีสุด คือ ผูน้าํ การบริหารงานในกองบินตอ้งเป็น 

นกับินจึงจะบริหารงานในตาํแหน่งสาํคญัต่าง ๆ ได ้เช่น 

ผูบ้งัคบัการกองบิน ผูบ้งัคบัฝงูบิน นายทหารยทุธการ 

นายทหารการฝึก เป็นตน้ นกับินจึงมีบทบาทท่ีสาํคญัมาก

ในกองบินและสอดคลอ้งกบันโยบายกองทพัอากาศ

ประจาํปี พ.ศ. 2556 (นโยบายทัว่ไป) ในขอ้ 3 ท่ีกาํหนด

วา่ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความสามารถในการเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปกครองบงัคบั

บญัชาตามหลกัธรรมภิบาล (กองทพัอากาศ, 2556, หนา้ 

4) ดงันั้นจากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความ

สนใจจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ ใน 10 กองบิน

หลกัของกองทพัอากาศ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ 

2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวิจยัน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาหลกัการ แนวคิด 

ทฤษฏี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ควบคู่กบัการสมัภาษณ์

ความคิดเห็นผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจยั ซ่ึงผูวิ้จยัสรุปไดด้งัน้ี  

ตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

จากแนวคิดของ บาสและอโวลีโอ (Bass & Avolio, 

1990) มี 4 องคป์ระกอบ คือ (1) การใชอิ้ทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์ (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ (3) การกระตุน้

การใชปั้ญญา (4) การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

ตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ (1) บุคลิกภาพของผูน้าํ จาก

แนวคิดของ คอสตาและแมคเคร (Costa & McCrea, 

1992) มี 4 แบบ คือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก 

บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ่ื้น 

บุคลิกภาพแบบมีสติ (2) การบริหารจดัการทรัพยากร     

มี 3 องคป์ระกอบ คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ

บริหารงบประมาณ การบริหารเคร่ืองมือและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก (3) บรรยากาศขององคก์ร มี 3 

องคป์ระกอบ คือ โครงสร้างองคก์ร นโยบายองคก์ร และ

วฒันธรรมองคก์ร (4) การจดักระบวนการทาํงานของ

องคก์ร มี 3 องคป์ระกอบ คือ การจดัส่วนปฏิบติัการของ

องคก์ร การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร และ

การจดัส่วนตรวจสอบภายใน โดยตวัแปรพยากรณ์ ไดแ้ก่ 

การบริหารจดัการทรัพยากร บรรยากาศขององคก์ร และ

การจดักระบวนการทาํงานขององคก์ร จากแนวคิดของ 

แซปเพลและวิกแมน (Shappell & Wiegmann, 2003) 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ 

(mixed methods research) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาน้ี คือ นกับิน

กองทพัอากาศท่ีปฏิบติังานในประเทศไทย ปี 2556 

จาํนวน 10 กองบิน คือ กองบิน 1 กองบิน 2 กองบิน 4 

กองบิน 5 กองบิน 6 กองบิน 7 กองบิน 21 กองบิน 23 

กองบิน 41 และกองบิน 46  จาํนวน 609 คน 

           ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งใชห้ลกัการคาํนวณตาม

ทฤษฏี Central Limit Theorem  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

242 คน โดยใชห้ลกัในการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) 

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามปัจจยัส่วนบุคคล 

ตวัแปรเกณฑ์ 

      ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

มี 4 ดา้น คือ 

1. การใชอิ้ทธิพลอยา่งมี

อุดมการณ์ 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

3. การกระตุน้การใชปั้ญญา 

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

 

ตวัแปรพยากรณ์ 

1.บุคลกิภาพของผู้นํา 

  1.1 บุคลิกภาพแบบแสดงออก   

  1.2 บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง   

  1.3 บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ่ื้น 

  1.4 บุคลิกภาพแบบมีสติ    

2.การบริหารจดัการทรัพยากร 

  2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

  2.2 การบริหารงบประมาณ 

  2.3 การบริหารเคร่ืองมือและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก   

3.บรรยากาศขององค์กร 

  3.1 โครงสร้างองคก์ร 

  3.2 นโยบายองคก์ร 

  3.3 วฒันธรรมองคก์ร 

4.การจดักระบวนการทํางานขององค์กร 

  4.1 การจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร 

  4.2 การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัของ

องคก์ร 

  4.3 การจดัส่วนตรวจสอบภายใน 
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 ตอนท่ี 2 สอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของผูน้าํ การบริหาร

จดัการทรัพยากร บรรยากาศขององคก์ร และการจดั

กระบวนการทาํงานขององคก์ร จาํนวน 114 ขอ้ 

 ตอนท่ี 3 สอบถามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของนกับินกองทพัอากาศ จาํนวน 40 ขอ้ 

              แบบสอบถามในการวิจยัในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 

3 ขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating 

scale) 

 

การสร้างเคร่ืองมอืและพฒันาเคร่ืองมอื 

              ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ บุคลิกภาพของผูน้าํ การบริหาร

จดัการทรัพยากร บรรยากาศขององคก์ร และการจดั

กระบวนการทาํงานขององคก์ร กบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง เพ่ือกาํหนดร่างกรอบแนวคิดในการวิจยั 

               ขั้นตอนท่ี 2 ผูวิ้จยันาํร่างกรอบแนวคิดในการ

วิจยั ไปสมัภาษณ์ความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 

10 คน เพ่ือยืนยนักรอบแนวคิดในการวิจยั โดยผูวิ้จยัได้

กาํหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุ ดงัน้ี  

(1) ผูบ้ริหารหน่วยงานในกองทพัอากาศและเป็นนกับิน 

(2) มีประสบการณ์ในการทาํงาน 20 ปีข้ึนไป  

(3) จบการศึกษาจากวิทยาลยัการทพัอากาศ 

             ขั้นตอนท่ี 3 นาํร่างกรอบแนวคิดท่ีผูท้รงคุณวฒิุ

แนะนาํ มาปรับปรุง แกไ้ข เพ่ือกาํหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจยั 

             ขั้นตอนท่ี 4 นาํกรอบแนวคิดในการวิจยัมาสร้าง

แบบสอบถาม ท่ีมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด  

             ขั้นตอนท่ี 5 นาํแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยมี

ค่า IOC เท่ากบั 1.00   

             ขั้นตอนท่ี 6 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง แกไ้ขตามท่ี

ผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ และจดัทาํเป็นรูปเล่ม 

             ขั้นตอนท่ี 7 นาํแบบสอบถามไปทดสอบ  

(try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองมือ พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ใช้

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากบั 0.97  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยันาํหนงัสือจากคณบดีวิทยาลยั

บณัฑิตศึกษาดา้นการจดัการ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  

ถึงผูบ้งัคบัการกองบินเพ่ือขออนุญาตในการแจก

แบบสอบถาม ดาํเนินการแจกแบบสอบถาม เกบ็

แบบสอบถาม ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาคิดเป็น 

ร้อยละ 100 และตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบบัมี 

ความถกูตอ้งสมบูรณ์ 

               

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

             1. วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ดา้น อาย ุระดบัการศึกษา และระยะเวลา

ในการปฏิบติังาน โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย ค่าความถ่ี  และ

ร้อยละ  

             2. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ โดยการหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson´s 

product moment correlation coefficient) 

            3. วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ  สาํหรับการสร้าง

สมการพยากรณ์ โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ

แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) 

 

 

 

 

102 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



ผลการวจัิย 

1. บุคลิกภาพของนกับินภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ส่วนรายดา้นคือ บุคลิกภาพแบบแสดงออก 

บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง และบุคลิกภาพแบบมีสติอยูใ่น

ระดบัมาก แต่บุคลิกภาพแบบยอมรับผูอ่ื้นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  

2. การบริหารจดัการทรัพยากรภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก ส่วนรายดา้น คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล 

และการบริหารเคร่ืองมือและส่ิงอาํนวยความสะดวกอยู่

ในระดบัมาก แต่การบริหารงบประมาณอยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

3. บรรยากาศขององคก์รภาพรวมและรายดา้น

คือโครงสร้างองคก์ร นโยบายองคก์ร และวฒันธรรม

องคก์ร อยูใ่นระดบัมาก 

4. การจดักระบวนการทาํงานขององคก์ร

ภาพรวมและรายดา้น คือ การจดัส่วนปฏิบติัการของ

องคก์ร การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร และ

การจดัส่วนตรวจสอบภายในอยูใ่นระดบัมาก 

5. นกับินมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงภาพรวม

และรายดา้นคือ การใชอิ้ทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์          

การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้การใชปั้ญญา และ

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัมาก  

6. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของนกับินกองทพัอากาศ 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาวา่ มีปัจจยัตวัแปรพยากรณ์แต่ละ

ตวัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของนกับิน

กองทพัอากาศ โดยใชวิ้ธีการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ

แบบขั้นตอน ผลการวิเคราะห์นาํเสนอดงัตาราง 1 

 

ตาราง 1   

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อ  

ภาวะผู้นาํการเปล่ียนแปลง (Y) 

ตวัแปรทํานาย β Std Error Beta t 

(Constant)      =    0.429  0.225  1.905** 

ปัจจยัวฒันธรรมองคก์ร 0.309 0.073 0.329 4.224** 

ปัจจยับุคลิกภาพแบบมีสติ  0.287 0.046 0.326 6.198** 

ปัจจยัการจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร  0.163 0.067 0.190 2.447** 

ปัจจยัการจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร 0.197 0.072 0.218 2.745** 

ปัจจยันโยบายองคก์ร -0.182 0.076 -0.196 -2.391** 

ปัจจยับุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง  0.127 0.062 0.097 2.042* 

R   =   0.765             SEest  =   0.278         

R2  =   0.586            F  =   55.366**         

Adjust R2  =    0.575      

** p < .01,   * p < .05 

การสร้างสมการพยากรณ์โดยใชก้ารวิเคราะห์

การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอนระหวา่งภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง (Y) กบัตวัแปรพยากรณ์ 13 ตวัแปรโดย

ใชวิ้ธี stepwise พบวา่ มีตวัแปรพยากรณ์เพียง 5 ตวั

ไดแ้ก่ วฒันธรรมองคก์ร บุคลิกภาพแบบมีสติ การจดั

ส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร การจดัส่วน

ปฏิบติัการขององคก์ร และบุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง มี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 103



(Y) แต่มีตวัแปรพยากรณ์เพียง 1 ตวัไดแ้ก่                

นโยบายองคก์ร มีความสมัพนัธ์ทางลบกบัภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง (Y) 

   ดงันั้นสามารถอธิบายการผนัแปรของระดบั

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง (Y) ไดร้้อยละ 58.6 (R2 = 

0.586) และสามารถสร้างสมการถดถอยพหุคูณเพ่ือ

พยากรณ์ ไดด้งัน้ี 

 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 

 Ŷ  (ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง)   =   0.429 + 0.309 (วฒันธรรมองคก์ร) + 0.287 (บุคลิกภาพ 

แบบมีสติ) + 0.163 (การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร) + 0.197 (การจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร) – 0.182 

(นโยบายองคก์ร) + 0.127 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี  

 
^
Z (ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง)    =   0.329 (วฒันธรรมองคก์ร) + 0.326 (บุคลิกภาพแบบมีสติ) 

 + 0.190 (การจดัส่วนระบบขั้นตอนปฏิบติัขององคก์ร) + 0.218 (การจดัส่วนปฏิบติัการขององคก์ร) 

 – 0.196 (นโยบายองคก์ร) + 0.097 (บุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง)  

 

การอภิปรายผล 

 1. นกับินกองทพัอากาศมีภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงภาพรวมและรายดา้น คือ การใชอิ้ทธิพล

อยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้

การใชปั้ญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีความแตกต่างจากงานการวิจยัของ 

กลัยานี พรมทอง (2546) ท่ีศึกษาพบวา่ ผูบ้ริหารใน

วิทยาลยัพลศึกษามีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ไดแ้ก่ 

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจ 

การกระตุน้ดว้ยปัญญา และการคาํนึงถึงความเป็น

ปัจเจกบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจาก

ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริม

ใหน้กับินมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตามนโยบาย

กองทพัอากาศประจาํปี พ.ศ.2556 (นโยบายทัว่ไป) ใน

ขอ้ 3 คือ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมีความสามารถในการเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงและเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ

ปกครองบงัคบับญัชาตามหลกัธรรมภิบาล ท่ีครอบคลุม

ในประเดน็ หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความ

โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ 

และหลกัความคุม้ค่า รวมทั้งปลกูฝังความรักความ

สามคัคี มีวินยั ศรัทธาและความเสียสละใหเ้กิดข้ึนกบั

กาํลงัพลทุกหมู่เหล่า (กองทพัอากาศ, 2556, หนา้ 4) 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นุชา สระสม (2552)  

นิรันดร์  ตนัจอ้ย (2553) ณชัญานุช สุดชาดี (2553) 

พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก และผูบ้ริหาร

โรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตร จงัหวดัขอนแก่นอยู่

ในระดบัมาก กองทพัอากาศมีบทบาทสาํคญัดา้นความ

มัน่คงโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการป้องกนัประเทศ

และดา้นการพฒันาประเทศ  และใหค้วามสาํคญั

เร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ี

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ การต่อตา้นการก่อการร้าย การ

เตรียมการเพ่ือมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

รวมถึงการใชก้าํลงัทหารในภารกิจท่ีมิใช่การรบ เช่น 

การพฒันาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการ

บรรเทาสาธารณภยั เม่ือนกับินมีภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงมากจะสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของ

กองทพัอากาศไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัต่าง ๆ มากมาย และ
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ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงเป็นความคาดหวงัของ

กองทพัอากาศท่ีตอ้งการพฒันาใหผู้บ้ริหารมีศกัยภาพ 

มีความพร้อม มีความกลา้ มีความเช่ือมัน่ในการทาํงาน

และสอดคลอ้งกบัแนวคิด เนตร์พณัณา ยาวิราช (2552, 

หนา้ 194-195) กล่าววา่ ผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะพฒันา

ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากา้วไปสู่ความเป็นผูน้าํ ให้

ความสาํคญักบัการจูงใจโดย การตอบสนองความ

ตอ้งการในระดบัสูง กระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาสนใจ

ในการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มมากกวา่สนใจ

ผลประโยชนข์องตนเอง และเป็นผูว้าดภาพวิสยัทศันท่ี์

ปรารถนาสาํหรับอนาคตและส่ือสารให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบเพ่ือใหเ้กิดความพยายามในการ

เปล่ียนแปลง รวมทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีแสดงให้

เห็นวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงก่อใหเ้กิดประโยชน์

ต่าง ๆ มากมาย ไดแ้ก่ งานวิจยัของ สมคิด สกลุสาปัตย ์

(2552) พบวา่ การสร้างแรงบนัดาลใจ การคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล การกระตุน้ดว้ยปัญญา การมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ

ปัจจยันาํเขา้มีพลงัขบัเคล่ือนกระบวนการเปล่ียนแปลง

อยา่งสมดุล ต่อเน่ือง เนน้ผูเ้รียน ผลผลิตมีคุณภาพ 

ผลลพัธ์มีดุลยภาพเชิงพลวตั เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบ

พอเพียง ในลกัษณะทางตรงและทางออ้ม และงานวิจยั

ของ ลคูาส (Lucas, 2001) พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ทีมงานมีคุณลกัษณะท่ีโดดเด่นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงส่งผลเชิงบวกต่อวฒันธรรมของโรงเรียน  

ยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โบนารอส 

(Bonaros, 2006) พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัการเพ่ิมระดบัผล

การเรียนของนกัเรียน การเพ่ิมระดบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของครูและความตระหนกัต่อ

ประสิทธิผลของผูบ้ริหาร 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํการ 

เปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศ ไดแ้ก่ 

    2.1 ปัจจยัวฒันธรรมส่งผลเชิงบวก

ต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวม โดยปัจจุบนั

กองทพัอากาศไดส้ร้างค่านิยมหลกัของกองทพัอากาศท่ี

กาํหนดไว ้3 ประการ ใชค้าํยอ่วา่ “ AIR ” ใหก้าํลงัพล

ของกองทพัอากาศถือปฏิบติั ดงัน้ี (1) ความเป็นทหาร

อากาศ (airmanship) หมายถึง การแสดงออกถึงความ

เป็นทหารอากาศท่ีมีระเบียบวินยั รู้หลกัการ ขั้นตอน 

และมีทกัษะในการปฏิบติังาน มีความเช่ียวชาญในงาน

ท่ีรับผิดชอบอยา่งมืออาชีพ มีความตระหนกัรู้ในตนเอง 

สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสมภายใตค้วามเส่ียงใน

ทุกสถานการณ์และสามารถทาํงานเป็นทีมเพ่ือ

ผลสมัฤทธ์ิของงาน  (2) ความซ่ือสตัยแ์ละความ

จงรักภกัดี (integrity and allegiance) หมายถึง มี       

ความยึดมัน่ในระบบเกียรติศกัด์ิ มีความจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์กลา้กระทาํ

ในส่ิงท่ีถกูตอ้ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซ่ือตรง 

ดาํรงไวซ่ึ้งความยติุธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น (3) ความ

รับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง องคก์าร สงัคมและประเทศชาติ เพ่ือใหก้าร

ปฏิบติัภารกิจสมัฤทธ์ิผลอยา่งมีประสิทธิภาพโดย

คาํนึงถึงประโยชนข์องส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง เป็นการ

กาํหนดจากคาํปฏิญาณท่ีทหารทุกคนตอ้งกล่าว

นบัตั้งแต่เร่ิมตน้ของการเขา้รับราชการและเม่ือทุกคน

ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัแบบเดียวกนั ในท่ีจะ

เป็นวฒันธรรมของกองทพัอากาศได ้และมีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน ์ (2545, 

หนา้ 57) กล่าววา่ วฒันธรรมองคก์รเป็นปัจจยัท่ีสาํคญั

อีกประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรคาํนึง เพราะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยม และบรรทดัฐานของคน

ในสงัคม ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีถกูกาํหนดจากพ้ืนฐาน

ความเช่ือภายในองคก์ร และมีผลกระทบต่อพฤติกรรม

ของคนในองคก์รนั้น ๆ การท่ีคนต่าง ๆ มาอยูร่่วมกนั

ในองคก์รเดียวกนั และมีเป้าหมายการทาํงานท่ี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เหมือนกนัจึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกนั มีการ

ถ่ายทอดความเช่ือ ค่านิยม และความคาดหวงัจากรุ่น

หน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง จนกระทัง่ก่อเกิดเป็นวฒันธรรม

ขององคก์รได ้และจะทาํใหอ้งคก์รมีการพฒันาการ

ทาํงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (1) สุรเชษฐ ์สุทธิเสง่ียม 

(2553) ท่ีพบวา่ วฒันธรรมองคก์รแบบมุ่งเนน้ผลสาํเร็จ 

และวฒันธรรมองคก์รแบบลาํดบัขั้น มีสหสมัพนัธ์สูง

กบัระดบัการดาํเนินกิจกรรมของซิกส์ซิกม่า (2) บณัฑิต  

ผงันิรันดร์ (2549) พบวา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ความพึงพอใจใน

งาน และความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

       2.2 ปัจจยับุคลิกภาพแบบมีสติส่งผล

เชิงบวกต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวม จาก

ผลการวิจยัพบวา่ นกับินมีบุคลิกภาพแบบมีสติใน

ระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัอาชีพนกับิน คือ การเป็น

นกับินท่ีดี (airmanship) หรือเสืออากาศท่ียิ่งใหญ่นั้น

ตอ้งมี ความรู้ท่ีจาํเป็นประกอบดว้ย การรู้จกัตนเอง 

รู้จกัทีม รู้จกัสภาพแวดลอ้ม รู้จกังานของตน และรู้จกั

ความเส่ียง ความรู้เหล่าน้ีกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ การรู้ถึง

ศกัยภาพของตนเอง รู้ใจตนเอง ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์  

ซ่ึงตอ้งรู้เขา้ใจถึงการทาํงานเป็นทีม และสุดทา้ยการรู้

ความเส่ียง นกับินมีการเตรียมการ มีระเบียบวินยั มี

ความขยนัหมัน่เพียร คิดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ และ

ตอ้งฝึกฝนดา้นการบินใหมี้ความชาํนาญ จนมี

ประสบการณ์ในการบินสูง และเร่ืองท่ีสาํคญัท่ีสุดใน

การบิน คือ การรักษาวินยัการบิน ซ่ึงถา้นกับินขาดวินยั

ในการบินจะก่อใหเ้กิดอนัตรายได ้เช่น การเกิด

อุบติัเหตุหลายคร้ังเกิดจากนกับินไม่ปฏิบติัตามคู่มือ

การบิน การหาช่องวา่งของกฎเพ่ือนาํมาใชเ้ป็นขอ้อา้ง

หาทางหลีกเล่ียงหรือละเลย  (สาํนกังานนิรภยัทหาร

อากาศ , 2553, หนา้ 130-133) และสอดคลอ้งกบั

ผลการวิจยัของ ทศพร บรรจง (2554) พบวา่ บุคลิกภาพ

แบบมีสติส่งผลในเชิงบวกต่อความสามารถในการ

เผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนกัเรียนใน

ภาพรวม 

    2.3 ปัจจยัการจดัส่วนระบบขั้นตอน

ปฏิบติัขององคก์รส่งผลเชิงบวกต่อภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงโดยรวม แสดงวา่องคก์รการบินตอ้งจดั

วิธีการทาํงานในองคก์รใหเ้ป็นมาตรฐาน การจดัทาํ

คู่มือประกอบการทาํงาน เช่น คู่มือการบิน คู่มือการ

ซ่อมบาํรุง และคู่มือการตรวจสอบมาตรฐานการบิน 

เพ่ือช่วยใหก้ารทาํงานมีความถูกตอ้งและลด

ขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน การทาํงานแต่ละงานควร

จดัทาํมาตรฐานงานข้ึนและเม่ือไดด้าํเนินการตาม

มาตรฐานงานนั้น ๆ แลว้พบขอ้ผิดพลาดหรือไม่

เหมาะสมกค็วรกลบัมาปรับปรุงมาตรฐานงานนั้น ๆ 

ใหม่ ในดา้นการบินคู่มือการทาํงานต่าง ๆ และ

กฎระเบียบตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกรมการ

บินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เพ่ือเป็นการรักษา

คุณภาพในการทาํงานและเพ่ือป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ

ของอากาศยานต่าง ๆ  

     2.4 ปัจจยัการจดัส่วนปฏิบติัการของ

องคก์รส่งผลเชิงบวกต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

โดยรวม แสดงวา่องคก์รการบินตอ้งจดัส่วนปฏิบติัการ

ขององคก์รใหเ้ป็นมาตรฐาน มีการแบ่งงาน การสัง่การ 

บทบาทหนา้ท่ี แบบพิธีปฏิบติัใหช้ดัเจน โดยการจดัทาํ

แผนผงัองคก์ร การจดัส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลท่ี

รับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ ตอ้งมีคุณสมบติัตาม

มาตรฐานงาน เช่น หวัหนา้นกับิน ตอ้งมีเป็นครูการบิน 

และมีประสบการณ์ในการบริหารงานดา้นการบิน   

เป็นตน้โดยตอ้งไดรั้บการรับรองจากกรมการบินพล

เรือน กระทรวงคมนาคม เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดใน

การทาํงานและการเกิดอุบติัเหตุของอากาศยานต่าง ๆ 

  2.5 ปัจจยันโยบายองคก์รส่งผล     

เชิงลบต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงโดยรวม แสดงวา่

เม่ือองคก์รมีนโยบายท่ีแน่นอนจะทาํใหเ้กิดภาวะผูน้าํ
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การเปล่ียนแปลงไม่ได ้เพราะวา่ นโยบายเป็นขอ้ความ

ท่ีช้ีนาํหรือสัง่การใหมี้การดาํเนินงานอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ซ่ึงมีทิศทางท่ีแน่นอน ซ่ึงจะทาํใหน้กับินมีวิสยัทศัน์

สาํหรับอนาคตท่ีแรงกลา้ บนฐานของค่านิยมและ   

อุดมคติไม่ได ้และนกับินตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอยา่ง

เคร่งครัดเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการทาํงาน ซ่ึงจะทาํให้

นกับินไม่มีอิสระในการสร้างแรงบนัดาลใจต่อ

ผูร่้วมงานหรือผูต้าม การเปล่ียนสภาพหรือความ

พยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามใหสู้งกวา่ความ

พยายามท่ีคาดหวงั  พฒันาความสามารถของผูร่้วมงาน

และผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนหรือมีศกัยภาพมากข้ึน   

จูงใจผูร่้วมงานและผูต้าม มองไกลเกินกวา่ความสนใจ

ตนเองของพรรคพวกมุ่งสู่ประโยชนต่์อองคก์ารและ

สงัคม โดยนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีสาํคญัดา้นบวก

ต่อองคก์าร ดงันั้นถา้กองทพัอากาศตอ้งการใหปั้จจยั

นโยบายองคก์รส่งผลเชิงบวกต่อภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดนโยบายเป็นแบบ

กวา้ง ๆ เพ่ือใหน้กับินมีโอกาสแสดงวิสยัทศันส์าํหรับ

อนาคตท่ีแรงกลา้ บนฐานของค่านิยมขององคก์ร และ

กาํหนดทิศทาง วิธีปฏิบติัเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

เช่น นกับินจดัสมัมนาการบินอยา่งปลอดภยั โดยการ

จดักิจกรรมในกลุ่มผูท้าํการในอากาศเพ่ือเป็นป้องกนั

อากาศยานอุบติัเหตุเชิงรุกและทาํใหทุ้กคนมีความ   

เตม็ใจในการทาํกิจกรรมน้ีและผลลพัธ์จะออกมาดีกวา่

การมีนโยบายใหท้าํก็จะดูเหมือนการบงัคบั ดงันั้นใน

สงัคมทหารมีการจดัองคก์รเป็นแบบเป็นทางการและ

เนน้การควบคุมบงัคบับญัชาอย่างมากซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี

เน่ืองจากสงัคมทหารมีจาํนวนกาํลงัพลมากและมี  

อาวธุยทุโธปกรณ์จาํนวนมากมายจึงตอ้งมีนโยบายท่ี

ชดัเจนในการบริหารจดัการ แต่การทาํงานบางอยา่ง

ควรมีนโยบายท่ีผอ่นปรนหรือแบบกวา้ง ๆ  เช่น     

ดา้นการศึกษา ดา้นการพฒันาระบบการทาํงานควร

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาหรือ

การพฒันาระบบการทาํงานขององคก์ร 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ควรปรับปรุง

เน้ือหาในหมวดผูน้าํของหลกัสูตรต่างๆ ในสถานศึกษา

ของกองทพัอากาศ เช่น โรงเรียนชั้นผูบ้งัคบัฝงู 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลยัการทพัอากาศ 

เพ่ือใหน้ายทหารท่ีจบการศึกษาในหลกัสูตรดงักล่าวมี

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

2. กองทพัอากาศยงัคงกาํหนดเป็น

แนวนโยบายในการพฒันาและส่งเสริมให้

ผูบ้งัคบับญัชาในส่วนต่าง ๆ มีภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง 

3. กรมกาํลงัพลทหารอากาศควรกาํหนดเป็น

สมรรถนะดา้นการบริหารจดัการ คือ ผูน้าํองคก์รตอ้งมี

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ในตาํแหน่งต่าง ๆ เช่น         

ผูบ้งัคบัฝงูบิน ผูบ้งัคบัการกองบิน    

    4. โรงเรียนนายเรืออากาศควรจดัหลกัสูตร 

ส่งเสริมและสร้างนกัเรียนนายเรืออากาศใหมี้

บุคลิกภาพแบบมีสติ และบุคลิกภาพแบบเปิดกวา้ง เช่น 

การมีระเบียบวินยั การมีคุณธรรมจริยธรรม การแกไ้ข

ปัญหา และการยอมรับผูอ่ื้น 

5. กองทพัอากาศควรสร้างวฒันธรรมของ

องคก์รใหเ้ขม้แขง็ ไดแ้ก่  

            5.1 ปลกูฝังค่านิยมหลกัของ

กองทพัอากาศใหก้บักาํลงัพลทหารอากาศโดยผา่น

กิจกรรมต่างๆ เช่น การปฏิญาณตนต่อธงชยัเฉลิมพล 

เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกในความเป็นทหารอากาศ 

          5.2 เสริมสร้างวฒันธรรมความ

ปลอดภยัในการบินโดยการจดักิจกรรมในรูปแบบ    

ต่าง ๆ  

6. กองทพัอากาศควรจดัทาํมาตรฐานการ

ทาํงานต่าง ๆ และการจดัทาํคู่มือการทาํงานเพ่ือลด

ขอ้ผิดพลาดในการทาํงาน 
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 7. กองทพัอากาศควรปรับปรุงการจดัส่วน

ปฏิบติัการขององคก์ารต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยั

ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรนาํปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของนกับินกองทพัอากาศมาทาํการ

วิจยัเชิงทดลอง โดยการสร้างโปรแกรมฝึกอบรม

เสริมสร้างภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงซ่ึงจะช่วยให้

นกับินไดพ้ฒันาเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและมีภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงเพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติังานใน

กองทพัอากาศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. ควรศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

บุคลากรเหล่าอ่ืน ๆ ในกองทพัอากาศ เช่น นายทหาร

เหล่าช่างอากาศ นายทหารเหล่าส่ือสาร และนายทหาร

เหล่าสรรพาวธุ 
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การปรับปรุงคุณภาพ การจัดการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล 

ในจังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

Managerial Practices for Quality Improvement of Education According to the Quality 

Schools at the Sub-Districts Level Project within the Southern Border Provinces of 

Thailand 

  

                                                                                                                        ธม  บุญธรรมและประกอบ   คุณารักษ์ 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินการดา้นปัจจยัพฒันาโรงเรียน ดา้น

กระบวนการจดัการเรียนรู้ และดา้นกระบวนการปลกูฝังนิสยันกัเรียน (2) นาํเสนอรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการจดั

การศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ โรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดัสงขลา โดยใช้

วิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบยกกลุ่ม  กลุ่มท่ีผา่นการประเมินและกลุ่มท่ีไม่ผา่นการประเมิน จาํนวน  48 โรงเรียน ซ่ึงทาํการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม 2557 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และวิเคราะห์รูปแบบโดยใชก้ารวิเคราะห์ค่าความสอดคลอ้งของขอ้มลู  ผลการวิจยั

พบวา่  (1)  สถานภาพดา้นปัจจยัในการพฒันาโรงเรียนของโรงเรียนท่ีผา่นและไม่ผา่นการประเมิน ในภาพรวม พบวา่ 

สถานภาพดา้นปัจจยัในการพฒันาโรงเรียนของโรงเรียนกลุ่มผ่านและไม่ผา่น มีผลการประเมินอยูใ่นเกณฑสู์ง และไม่

แตกต่างกนั (2) รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทย ประกอบดว้ย สาม ดา้น คือ ดา้นปัจจยัพฒันาโรงเรียน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ และ 

ดา้นกระบวนการปลกูฝังนิสยันกัเรียน  

  

คําสําคัญ: คุณภาพ, การจดัการศึกษา, โครงการ, ภาคใต ้

  

Abstract 

 This research was aimed to: (1) identify and compare factors on school development, learning process, and 

student’s habit inculcation between those primary schools which passed and not passed the standard assessment 

criteria, and (2) propose a managerial practice model for quality improvement of education according to the quality 

school at the sub-district level project. The sample drawn through the cluster sampling method comprising 48 

primary schools under the project within Songkhla province. All data obtained during February to March, 2014 were 

then analyzed by mean, standard deviation, t-test, and concordance analysis. It was found that: (1) both group of 

samples revealed the factors on school development, learning process, and student habits at a high degree and on 
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significant difference, (2) a managerial practices model for quality improvement encompassed three main factors: 

school development, learning process, and student’s habit inculcation. 

  

Keywords: quality, education management, project, southern border province  

 

ความนํา  

ในสถานการณ์ท่ีโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การ

จดัการศึกษาของไทยจาํเป็นตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการ

เปล่ียนแปลง จากคาํแถลงนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อ

รัฐสภาเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2551 มุ่งเนน้ใหมี้การปฏิรูป

การศึกษาทั้งระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซ่ึงมีหลกัการพฒันาการศึกษาทั้ง

ดา้นคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม และกาํหนด

กรอบสาระสาํคญัของการศึกษาและการเรียนรู้ส่ีประการ

หลกัคือ (1) พฒันาคุณภาพนกัเรียนใหมี้วินยั ใฝ่เรียนรู้ 

สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง และแสวงหาความรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั มีคุณธรรม

จริยธรรม (2) พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ท่ีเป็นผูเ้อ้ือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพท่ีมี

คุณค่าเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (3) พฒันา

คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ โดยพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษาทุกระดบัและทุกประเภทใหมี้การบริหาร

จดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based 

Management--SBM) ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ (4) พฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจสู่

สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผูป้กครอง ชุมชน ภาคเอกชน

และทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนกัใน

ความสาํคญัในการปฏิบติังานรองรับการพฒันาการศึกษา

ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดงักล่าว จึง

กาํหนดนโยบายโรงเรียนดีประจาํตาํบล เพ่ือดาํเนินการ

พฒันาใหเ้ป็นโรงเรียนคุณภาพในทอ้งถ่ินระดบัตาํบลให้

มีความพร้อม สามารถใหบ้ริการทางการศึกษาท่ีมี

คุณภาพและเอ้ือต่อการจดัการศึกษาปฐมวยัและการศึกษา

พิเศษ ตลอดจนเป็นศูนยร์วมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

ชุมชน โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็น

เจา้ของ มีความเช่ือมัน่ ศรัทธา และส่งบุตรหลานเขา้เรียน

ในโรงเรียนดงักล่าวนาํไปสู่การลดค่าใชจ่้ายของ

ผูป้กครอง การสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

ฉะนั้น การพฒันาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นภารกิจท่ีสาํคญั

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรัฐบาลสมยั

หน่ึง นาํโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลกัษณ์      

ชินวตัร ไดป้รับนโยบายเดิมใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ประเทศในปัจจุบนั และเปล่ียนช่ือโครงการเป็นโรงเรียนดี

ศรีตาํบล (สาํนกันโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 1-5) 

 จาก ความพยายามในการแกปั้ญหาคุณภาพ

การศึกษาของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ ในรูปแบบต่าง ๆ 

โดยเฉพาะรูปแบบตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล  

เพ่ือมุ่งหวงัใหน้กัเรียนมีคุณธรรมนาํวิชาการ เป็นเดก็ดี 

เป็นศกัด์ิเป็นศรีของตาํบล รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมโลก และมีภูมิคุม้กนัตนเองเพ่ือรองรับการเปิด

ประตูสู่อาเซียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหโ้รงเรียน

ประเมินตนเองในการพฒันาคุณภาพนกัเรียนทั้ง 

ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปัญญาอยา่งต่อเน่ือง 

แบ่งเป็นดา้นปัจจยัพฒันาโรงเรียน  7  ตวัช้ีวดั ดา้น

กระบวนการจดัการเรียนรู้  7  ตวัช้ีวดั  ดา้นกระบวนการ

ปลกูฝังนิสยันกัเรียน 7 ตวัช้ีวดัและดา้นผลผลิต 7 ตวัช้ีวดั  

เกณฑก์ารผา่นรายเป้าหมาย  ซ่ึงตอ้งผา่นทุกดา้นการ

ตดัสิน การลงคะแนนใหค้ณะกรรมการประชุมร่วมกนั
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ในหอ้งตามลาํพงัโดยไม่มีผูอ่ื้นรับฟัง ใชวิ้ธีการซกัถาม 

ตรวจสอบร่องรอย หลกัฐานตามท่ีเสนอแนะไว ้ประกอบ

กบัวิจารณญาณจากประสบการณ์ของคณะกรรมการ

ตดัสินรายตวับ่งช้ี โดยคาํนึงถึงเวลา การแบ่งรายการ

ประเมินตามความถนดั จาํนวนโรงเรียนกบัวนัเวลาท่ี

กาํหนด ทุกท่านมีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นไดต้าม

หลกัฐานเชิงประจกัษต์ามเกณฑท่ี์กาํหนด แลว้บนัทึกลง

ในเอกสาร ดงัน้ี (1) ผา่นอยา่งไม่มีเง่ือนไข คือ ผา่นครบ

ทั้ง 28 ตวับ่งช้ี เหมาะสมกบัการเป็นตน้แบบอยา่งยิ่ง (2) 

ผา่น อยา่งมีเง่ือนไข คือ ผา่นไม่ครบทุกตวับ่งช้ี แต่ยงัผา่น

หา้ในเจด็ตวับ่งช้ีของแต่ละดา้น เง่ือนไขคือ แกไ้ขตวับ่งช้ี

ท่ีไม่ผา่นใหเ้รียบร้อยภายในภาคเรียนถดัไป (3) ไม่ผา่น 

แต่มีเง่ือนไข คือ ผา่นครบสาม ดา้น ไม่ผา่นเพียงหน่ึงดา้น 

เม่ือดาํเนินการพฒันาแกไ้ขตวับ่งช้ีท่ีไม่ผา่นแลว้  

ทางโรงเรียนแจง้ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตรวจสอบ 

ใหป้ระเมินเฉพาะดา้นท่ีไม่ผา่นในรอบประเมินคร้ัง

ต่อไป  ไม่ผา่น คือ ผา่นตวับ่งช้ีระหวา่ง 1-2 ดา้น ไม่ผา่น 

1-2 ดา้น ใหป้ระเมินใหม่ทุกรายการในการประเมินรอบ

ต่อไป (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2555, หนา้ 1-2)  ในการประเมินโรงเรียนดีศรีตาํบลรอบ

ท่ีหน่ึงและรอบท่ีสอง เม่ือดาํเนินการประเมิน ระหวา่ง

วันท่ี 17 มิถุนายน- 5 กรกฎาคม 2556 ตามแนวทางการ

ประมินของคณะกรรมการประเมิน ซ่ึงแต่งตั้งโดย

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดาํเนินการ

ประเมินโรงเรียนดีศรีตาํบลทั้งหมด 1,827 โรงเรียน จาก

จาํนวนโรงเรียนดีศรีตาํบล 1,926 โรงเรียน (1,827+99 

โรงเรียนในจงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ

สงขลา เขต 3) สรุปผลไดด้งัน้ี (1) ผา่น 1,688 โรงเรียน 

(ผา่นอยา่งไม่มีเง่ือนไข 1,011 โรงเรียน หรือ ร้อยละ 

55.34 และผา่นอยา่งมีเง่ือนไข 677 โรงเรียน หรือร้อยละ 

37.06) (2) ไม่ผา่น 100 โรงเรียน (ไม่ผา่น 58 โรงเรียน 

หรือ ร้อยละ  3.17 และไม่ผา่นแต่มีเง่ือนไข 42 โรงเรียน 

ร้อยละ  2.29) (3) ไม่แจง้ขอ้มลู 39 โรงเรียน หรือ  

ร้อยละ 2.14) (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  (2555, หนา้ 13) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาการดาํเนินการดา้นปัจจยัพฒันา

โรงเรียน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้และ 

ดา้นกระบวนการปลกูฝังนิสยันกัเรียนของโรงเรียนท่ีผา่น

การประเมินและไม่ผา่นการประเมิน 

 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินการดา้น

ปัจจยัพฒันาโรงเรียน  ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้

และดา้นกระบวนการปลกูฝังนิสยันกัเรียนรวมทั้งปัจจยัท่ี

ส่งเสริม และปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานของ

โรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัโรงเรียนท่ีไม่ผา่น 

การประเมิน 

3.   เพ่ือศึกษารูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการจดั

การศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล ในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทย  

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. การดาํเนินงานทางดา้นปัจจยัการพฒันา

โรงเรียนของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัท่ีไม่ผา่นการ

ประเมินไม่แตกต่างกนั 

2. การดาํเนินงานทางดา้นกระบวนการจดัการ

เรียนรู้ของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัท่ีไม่ผา่นการ

ประเมินไม่แตกต่างกนั 

3. การดาํเนินงานทางดา้นกระบวนการปลกูฝัง

นิสยันกัเรียนของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัท่ีไม่ผา่น

การประเมินไม่แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ผูวิ้จยัมีกรอบแนวคิดในการวิจยัตามแผนการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนดีศรีตาํบล ดา้นปัจจยัพฒันา

โรงเรียน โรงเรียนมีแผนดีเป้าหมายชดัเจน สะอาดร่มร่ืน 

สวยงาม อบอุ่น สีสนั สดใส ปลอดภยัองคก์ารปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน หรือพระสงฆมี์ส่วนร่วม ดา้นกระบวนการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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จดัการเรียนรู้ หอ้งสมุดมีส่ือเพียงพอเหมาะสมใชส่ื้อ

หอ้งปฏิบติัการคุม้ค่า ใชศู้นยอ์าชีพครบวงจร ใชศู้นยกี์ฬา

ครบวงจร มีหอ้งสุขาสะอาด ใชแ้หล่งเรียนรู้ ส่ือทนัสมยั 

ผูบ้ริหารนาํการเปล่ียนแปลง ดา้นกระบวนการปลกูฝัง

ลกัษณะนิสยั ฝึกใหน้กัเรียนมีวินยัความเคารพ  ความ

อดทนฝึกนิสยัผา่นกิจกรรม สร้างแรงจูงใจ ปลกูจิตสาํนึก

ผูบ้ริหาร ครูปฏิบติัตนเป็นตน้แบบท่ีดี ส่งผลใหผ้ลผลิต

ของโรงเรียนมีช่ือเสียงดีนกัเรียนเป็นผูใ้ฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ดี  

รับผิดชอบส่วนรวม สุขภาพดีและทนัโลก แนวคิดและ

แนวทางการพฒันาโรงเรียนดีศรีตาํบลไดก้าํหนดเน้ือหา

สาระท่ีครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวถึงไวน้ั้น

ค่อนขา้งสมบูรณ์ ผูวิ้จยัจึงไดก้าํหนดเป็นกรอบแนวคิด

การวิจยั คือ 1. สภาวะแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

โรงเรียน เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของโรงเรียน ทั้งในแง่เชิงบวกและเชิงลบ 

สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการดาํเนินงานของโรงเรียน 

ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

พิจารณาจากจุดแขง็ (strengths) และจุดอ่อน 

(weaknesses) ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก พิจารณาจากโอกาส (opportunities) และ

อุปสรรค (threats) และ2. แผนการดาํเนินงานพฒันา

โรงเรียนดีศรีตาํบล (7-7-7-7) ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีตอ้ง

ศึกษา  ส่ีประการ คือ (1) ดา้นปัจจยั (input) (2) ดา้น

กระบวนการ (process) (3) ดา้นกระบวนการ(process) 

(4) ดา้นผลผลิต (output) ประกอบดว้ย และสภาวะ

แวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานโรงเรียน

ครอบคลุมถึงนโยบายและการเมืองเศรษฐกิจสงัคมและ

วฒันธรรม และเทคโนโลยี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัตามขั้นตอน  ดงัน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือเป็นกรอบเบ้ืองตน้ (initiated framework) ขั้นตอนท่ี 2

จดัทาํเคร่ืองมือคือ แบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์

ขั้นตอนท่ี 3 ดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดย

ใชแ้บบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์ขั้นตอนท่ี 4 

เปรียบเทียบการดาํเนินการดา้นปัจจยัพฒันาโรงเรียน ดา้น

กระบวนการจดัการเรียนรู้ และดา้นกระบวนการปลกูฝัง

นิสยันกัเรียนของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัโรงเรียน

ไม่ผา่นการประเมินโดยการวิเคราะห์ขอ้มลูจากเคร่ืองมือ 

ท่ีใชคื้อ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ แลว้นาํขอ้มลู

จากการวิเคราะห์เอกสารมาเป็นกรอบท่ีเหมาะสม

(ขั้นตอนท่ี 5 ออกแบบเคร่ืองมือการปรับปรุงคุณภาพการ

จดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยและนาํเคร่ืองมือท่ีไดไ้ป

หาคุณภาพโดยใชวิ้ธีการ Focus group discussion และ 

ขั้นตอนท่ี 6 นาํเคร่ืองมือการปรับปรุงคุณภาพการจดั

การศึกษา ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องไทยท่ีผา่นการรองรับจากผูเ้ช่ียวชาญ 

หลงัการใชวิ้ธีการ Focus group  discussion หลงัจากนั้น

หาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา (modified  framework) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ โรงเรียนดีศรี

ตาํบลใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยซ่ึง

ไดรั้บการประเมินรอบท่ีหน่ึงและรอบท่ีสอง ในปี

การศึกษา 2556 จาํนวน 392 โรงเรียน  

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีคือ โรงเรียนดีศรี

ตาํบลใน จงัหวดัสงขลา ท่ีไดรั้บการประเมิน ใชก้าํหนด

ขนาดตวัอยา่ง โดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบ cluster sampling 

จาํนวน 24 โรงเรียน ท่ีผา่นการประเมินทั้งหมด และการ

เลือกตวัอยา่งในการจบัคู่ (matching cases) เพ่ือควบคุม

สภาพแวดลอ้มโรงเรียนกลุ่มท่ีไม่ผา่นการประเมิน

จาํนวน 24 โรงเรียน ตามคู่มือการดาํเนินงานโรงเรียนดี

ประจาํตาํบล  ในจงัหวดัสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

คือ กลุ่มท่ี (1) เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบล รอบท่ีหน่ึง 

114 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



และรอบท่ีสอง ท่ีผา่นการประเมินและไม่ผา่นการ

ประเมิน จาํนวน 48 คน กลุ่มท่ี (2) รองผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนและครูวิชาการ  กลุ่มท่ี (3) เป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ี

มาร่วมสนทนากลุ่ม โดยแยกเป็นผูท้รงคุณวฒิุดา้นการ

บริหารการศึกษา จาํนวน 1 คน ดา้นการวิจยั 3 คน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จาํนวน 2 คน ศึกษานิเทศก ์จาํนวน 1 คน และ

ผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบล จาํนวน 5 คน รวมทั้งหมด  

12 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชเ้คร่ืองมือเพ่ือเก็บขอ้มูล เก่ียวกบั

การปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาตามโครงการ

โรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย

โดยใชแ้บบประเมินขอ้เทจ็จริงท่ีเป็น Nominal Scale 

แบบ Dichotomy เก่ียวกบัปัจจยัพฒันาโรงเรียน  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ และกระบวนการปลกูฝังนิสยั

นกัเรียน ดงัน้ี (1) แบบสอบถามผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบดว้ย

สามตอน คือ ตอนท่ีหน่ึง ขอ้มูลดา้นสถานภาพตอนท่ี

สอง ดา้นการดาํเนินงานทั้งสามดา้น และตอนท่ีสาม 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  (2) แบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก รองผูอ้าํนวยการและครูวิชาการ (3) แบบ

สนทนากลุ่ม และ (4) แบบประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัมีวิธีการเก็บขอ้มูล เก่ียวกบั

การปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาตามโครงการ

โรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย

โดยใชข้อ้เทจ็จริงเก่ียวกบัปัจจยัพฒันาโรงเรียน  

กระบวนการจดัการเรียนรู้ และกระบวนการปลกูฝังนิสยั

นกัเรียนซ่ึงไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน 

กมุภาพนัธ์-มีนาคม 2557 ดงัน้ี (1) สอบถามผูบ้ริหารดว้ย

แบบสอบถามจาํนวน 90 คนโดยวิธีการส่งแบบสอบถาม

ทางไปรษณียท์างอีเมลแ์ละทางอินเทอร์เน็ต (2) 

สมัภาษณ์เชิงลึก รองผูอ้าํนวยการและครูวิชาการผูวิ้จยั 

นดัหมายเพ่ือไปสัมภาษณ์ดว้ยตวัเองตามกลุ่มตวัอยา่งท่ี

กาํหนดไว ้(3) สนทนากลุ่ม ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 12 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบดา้นความถกูตอ้ง 

ดา้นความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นการใช้

ประโยชน ์ของการนาํเสนอรูปแบบการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลและ(4) ทดลอง

เพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือการปรับปรุงคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยท่ีผูวิ้จยัออกแบบ

และสร้างข้ึนตามขั้นตอนกระบวนการวิจยั โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง คือโรงเรียนดีศรีตาํบลในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 2 โดยผูวิ้จยัเป็น

ผูด้าํเนินการเองทั้งหมด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

1. วิเคราะห์ขอ้มลูโรงเรียนท่ีผา่นการประเมิน

ดา้นปัจจยัพฒันาโรงเรียน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

และดา้นกระบวนการปลูกฝังนิสยันกัเรียนโดยใชค่้าเฉล่ีย  

( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

2. วิเคราะห์ขอ้มลูดา้นปัจจยัพฒันาโรงเรียน 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ และดา้นกระบวนการ

ปลูกฝังนิสยันกัเรียน โรงเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ซ่ึงทาํการวิเคราะห์เป็นรายขอ้รายดา้น

และโดยภาพรวมใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย

ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หนา้ 82)  

3. วิเคราะห์ความแตกต่างปัจจยัพฒันาโรงเรียน 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ และกระบวนการปลกูฝังนิสยั

นกัเรียน ระหวา่งโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัโรงเรียนท่ี

ไม่ผา่นการประเมิน โดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test 

independent) 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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4. วิเคราะห์กรอบรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย จากผูท้รงคุณวฒิุ

และผูเ้ช่ียวชาญโดยใชม้ชัฌิมเลขคณิตท่ีมีค่าเฉล่ีย ( X )

ตั้งแต่ 8.0 ข้ึนไปจากคะแนนเต็ม 10 ประกอบกบัการ

วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของการใหก้ารรับรองโดยค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค และค่าความ

สอดคลอ้งของขอ้มลู (W)  

 

ผลการวจัิย 

ขอ้คน้พบจากการศึกษา ในดา้นองคป์ระกอบการ

ประเมิน 3 ดา้น คือ ปัจจยัพฒันาโรงเรียน  กระบวนการจดัการ

เรียนรู้ และกระบวนการปลกูฝังนิสยันกัเรียนในสถานศึกษา

ของท่านท่ีปฏิบติัจริงสามารถสรุป ได ้ดงัน้ี (1)  

สถานภาพดา้นปัจจยัในการพฒันาโรงเรียนของโรงเรียน

ท่ีผา่นและโรงเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมิน ในภาพรวม 

พบวา่  สถานภาพดา้นปัจจยัในการพฒันาโรงเรียนของ

โรงเรียนกลุ่มผา่น มีระดบัการประเมินอยู ่ในระดบัมาก 

คือ 4.10 และโรงเรียนกลุ่มไม่ผ่านมีระดบัการประเมินอยู ่

ในระดบัมาก คือ 4.16 (2) การวิเคราะห์ความแตกต่าง

ปัจจยัพฒันาโรงเรียน ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

และกระบวนการปลกูฝังนิสยันกัเรียน ระหวา่งโรงเรียนท่ี

ผา่นการประเมินกบัโรงเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมิน 

จาํแนกตาม โรงเรียนดีศรีตาํบล โดยใชส้ถิติ t-test พบวา่ 

ในภาพรวมขององคป์ระกอบการประเมิน 3 ดา้นไม่มี

ความแตกต่างกนัและ (3) รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ท่ีพฒันาข้ึนจาก

ผลการศึกษาไดรั้บการรับรองจากผูท้รงคุณวฒิุหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญพบวา่รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการจดั

การศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล มีความ

เหมาะสมในระดบัมาก และเม่ือนาํมาวิเคราะห์สถิติ 

Concordance (W) ของการประเมินผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญไดเ้ท่ากบั0.820  

การอภิปรายผล 

สถานภาพดา้นปัจจยัในการพฒันาโรงเรียนของ

โรงเรียนท่ีผา่นและโรงเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมิน ใน

ภาพรวม พบวา่  สถานภาพดา้นปัจจยัในการพฒันา

โรงเรียนของโรงเรียนกลุ่มผา่นและโรงเรียนกลุ่มไม่ผา่น 

มีระดบัการประเมินอยู ่ในระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สิตณชัชโ์พธิขาํ (2556) ไดศึ้กษา เร่ือง 

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยัการศึกษาคน้ควา้น้ีมี

ความมุ่งหมายเพ่ือ (1) ศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยั

และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยัจาํแนก

ตามประเภทการจดัการศึกษาจาํนวน 70 แห่งแบ่ง

ออกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 32 แห่งโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา 34 แห่งและโรงเรียนมธัยมศึกษา 4 

แห่งในปีการศึกษา 2555 ผูใ้หข้อ้มลูสถานศึกษาละ 4 คน

ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คนหวัหนา้ฝ่าย

วิชาการ 1 คนและครูผูส้อน 2 คนในปีการศึกษา 2555 

รวมทั้งส้ิน 280 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผล

การศึกษาคน้ควา้พบวา่สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยัโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

การวิเคราะห์ความแตกต่างสถานภาพดา้นปัจจยั

ในการพฒันาโรงเรียนระหวา่งโรงเรียนท่ีผา่นการ

ประเมินกบัโรงเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมิน จาํแนกตาม 

โรงเรียนท่ีผา่นการประเมินกบัโรงเรียนท่ีไม่ผา่นการ

ประเมิน พบวา่ ในภาพรวมขององคป์ระกอบการ

ประเมิน 3 ดา้นไม่มีความแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สิตณชัช ์โพธิขาํ (2556) ไดศึ้กษา เร่ือง 

การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
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โรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยัการศึกษาคน้ควา้น้ีมี

ความมุ่งหมายเพ่ือ (1) ศึกษาสภาพการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยั

และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการ

ของผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยัจาํแนก

ตามประเภทการจดัการศึกษาจาํนวน 70 แห่งแบ่ง

ออกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 32 แห่งโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา 34 แห่งและโรงเรียนมธัยมศึกษา 4 

แห่งในปีการศึกษา 2555 ผูใ้หข้อ้มลูสถานศึกษาละ 4 คน

ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คนหวัหนา้ฝ่าย

วิชาการ 1 คนและครูผูส้อน 2 คนในปีการศึกษา 2555 

รวมทั้งส้ิน 280 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

ค่าร้อยละค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผล

การศึกษาคน้ควา้พบวา่สภาพการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลจงัหวดัสุโขทยัโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก 

รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษา

ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทยท่ีพฒันาข้ึนจากผลการศึกษา

ไดรั้บการรับรองจากผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญและมี

ประสิทธิภาพหรือไม่ พบวา่ รูปแบบการบริหารจดัการ

วิชาการและการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

ดา้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ในประเดน็ของความ

เหมาะสม ความเป็นไปได ้ความสอดคลอ้ง และสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน ์โดยผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 12 คน ไดใ้ห้

คะแนนในประเดน็ต่าง ๆ โดยดา้นการใชป้ระโยชนไ์ด้

คะแนนมากท่ีสุด คือดา้นการใชป้ระโยชน ์รองลงมาคือ 

ดา้นความสอดคลอ้ง และดา้นความเป็นไปได ้และดา้น

ความเหมาะสม อาจเน่ืองมาจาก การปรับปรุงคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลให้

สาํเร็จไดน้ั้น ไม่สามารถใชเ้พียงกระบวนการใด

กระบวนการหน่ึงให ้แต่ควรใชก้ระบวนปรับปรุง

คุณภาพการจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและมีการมีส่วน

ร่วมกนัของ “บวร” หรือ “บรม”  และ ตอ้งพิจารณา

ความสมัพนัธ์ในเชิงลึกข้ึนรวมถึงมีการระบุขั้นตอน   

ต่าง ๆ ในการนาํไปใชซ่ึ้งในการรูปแบบการปรับปรุง

คุณภาพการจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยมีการเกบ็

ขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดแ้ละมีการวิเคราะห์ทางสถิติมายืนยนั

ความถกูตอ้งของรูปแบบรูปแบบการปรับปรุงคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลทาํให้

รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษามีความ

เป็นไปได ้ท่ีจะพฒันาใหโ้รงเรียนมีคุณภาพในการจดั

การศึกษาตามโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบล เพราะ

ผูบ้ริหารและครูสามารถนาํไปใชป้ฏิบติังานไดจ้ริง และมี

ความเหมาะสมอยา่งมากท่ีจะนาํรูปแบบมาปรับใชต้าม

บริบทของโรงเรียนเพราะวา่การปรับปรุงและพฒันาใน

ดา้นสถานภาพในการพฒันาโรงเรียนบางดา้นอาจจะอยู่

ภายใตก้ารบริหารงานของทางโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

2. ควรศึกษาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนดีศรีตาํบลในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

3. ควรศึกษาบทบาทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลเพ่ิมเติมทั้ง

บทบาทของสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการโรงเรียนดีศรี

ตาํบลในระดบัเขตพ้ืนท่ีคณะกรรมการดาํเนินงาน

โครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลในระดบัสถานศึกษาและ

บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4. การศึกษาในคร้ังต่อไปควรศึกษาการมีส่วน

ร่วมหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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โครงการโรงเรียนดีศรีตาํบลเพ่ิมเติมเพ่ือแกปั้ญหา       

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาระหวา่ง

ผูบ้ริหารโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนและผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
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การบริหารพืน้ที่ทบัซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวดัตามปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง 

Administration on Overlapping Area of Provincial Local Government Administrative 

Organization According to the Philosophy of Sufficiency Economy 

 

                                                                                                                                                 นเรศ  จิตสุจริตวงศ ์และสมาน  งามสนิท                                                                                                                 

 

บทคัดย่อ 

 รายงานการวิจยัแบบผสมผสานนน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา (1) โครงสร้างและระบบการบริหารองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนักบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ินอ่ืน (2) ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการบริหารจดัการบนพ้ืนท่ี

ทบัซอ้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ (3) ตวัแบบการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จงัหวดัปทุมธานีเป็นพ้ืนท่ีหลกัในการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวม 90 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ ผลการวิจยั พบวา่ ปัญหาของการจดัโครงสร้างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบสองชั้นอยูท่ี่ 

การจดัแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ียงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักลายเป็นองคก์รท่ีมีภารกิจ

หนา้ท่ีทบัซอ้นกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลภายในจงัหวดั ทั้งในเร่ืองขอ้กฎหมายและอาํนาจหนา้ท่ี การ

วิจยัน้ีจึงมีขอ้เสนอแนะใหด้าํเนินการยบุเลิกองคก์ารปกครองส่วนจงัหวดั อนัเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด และนาํมาซ่ึงการส้ินเปลืองงบประมาณ ในขณะท่ีความพึงพอใจท่ีประชาชนมีต่อ

องคก์ารปกครองส่วนจงัหวดัอยูใ่นระดบัตํ่า และเสนอใหล้ดจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินลงดว้ยการผนวกรวม

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินขนาดเลก็ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยคาํนึงถึงขนาดประชากร ฐานภาษีและรายได ้สภาพ

สงัคมและวฒันธรรม ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพ่ือใหมี้ขนาดโตเพียงพอแก่การทาํงานท่ีมีประสิทธิผล สามารถพฒันา
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Abstract 

 The main objectives of this mixed method research are to examine: (1) the administrative structures and 

functions that overlap between the Provincial Administration Organization (PAO) and the Municipality and Sub-

District (Tambon) Administrative Organization (TAO), (2) the strengths and the weaknesses of the two-tier structure 

of local government currently operating in Thailand and (3) an efficient model of a local government structure that 

would conform to the principles of a sufficiency economy. The population sampled included 90 local government  
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officials and questionnaires and interviews were the tools used. The results showed that the two-tier structure was not 

a critical problem. This was because its main purpose is to establish at least two local government organizations that 

are separate, but also support each other in providing efficient and thorough public services to the citizens of a 

particular province. However, problems emerged because the allocation   of responsibilities was unclear. This led to 

an overlap between the PAO and the TAO in the same province. The study found that a one –tier local government 

structure might be more suitable. To accomplish this, the PAO should be abolished because it enjoyed the lowest 

level of public satisfaction, according to the study. In order to improve the administrative functioning of the TAO’s, 

small local government administration units should be integrated into them. They are usually located nearby and have 

similarities of social and cultural backgrounds. This would produce optimum efficiency in local government 

administrative organizations when confronting particular problems 

 

Keywords: administrative structure, function, provincial administrative organization, philosophy of sufficiency 

economy 

 

ความนํา  

 การปกครองทอ้งถ่ิน ถือเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเป็น

พ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และมี

ความสาํคญัต่อการฝึกหดัประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนทอ้งถ่ิน 

ท่ีจะตอบสนองปัญหาความเป็นอยู ่และทรัพยากร 

ธรรมชาติของชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงลาํพงัเพียงรัฐบาล

กลางในฐานะท่ีตอ้งดูแลประชาชนโดยรวมทัว่ประเทศ 

ไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความตอ้งการ หรือ

แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทัว่ถึง และตรงตามความตอ้งการ

ของประชาชนในแต่ละพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทาํใหรั้ฐบาล

หลายประเทศไดมี้การเปล่ียนแปลงการบริหารปกครอง

แบบรวมศูนยอ์าํนาจไวท่ี้ส่วนกลางมาเป็นการบริหารการ

ปกครองแบบกระจายอาํนาจมากข้ึน เพ่ือมุ่งหมายใหสิ้ทธิ

แก่ชุมชนในการตดัสินใจดาํเนินภารกิจของทอ้งถ่ินซ่ึง

อาจกล่าวไดว้า่ เป็นการใชฐ้านทอ้งถ่ินเป็นรากฐานใน

การพฒันาประเทศ ปัญหาสาํคญัขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินของไทยในปัจจุบนั คือ ปัญหาขอบเขตและ

อาํนาจหนา้ท่ีทบัซอ้นกนัระหว่างองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เป็นองคก์รนิติ

บุคคลท่ีทบัซอ้นกบัองคก์รนิติบุคคลอ่ืนในจงัหวดั 

กล่าวคือ มีการทบัซอ้นกบัเทศบาล และองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล (อบต.) แมว้า่จะเป็นองคก์รขนาดใหญ่

ครอบคลุมทั้งจงัหวดั แต่ อบจ. กป็ระสบปัญหาในการ

บริหารจดัการจาํนวนมาก เช่น ผูบ้ริหารมีอาํนาจจาํกดั  

งบประมาณนอ้ยกวา่เทศบาลนคร มีบุคลากรนอ้ย ไม่

สามารถรับโอนงานขนาดใหญ่ได ้สมาชิกสภาจงัหวดัทาํ

หนา้ท่ีซํ้ าซอ้นกบัสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

อบต. ในแง่น้ี อบจ. จึงเป็นองคก์รท่ีมีโครงสร้างภายนอก

ขนาดใหญ่ ขณะท่ีโครงสร้างการบริหารภายในกลบัมี

อาํนาจจาํกดั   

 ดว้ยงบประมาณท่ีไม่เพียงพอในการดาํเนิน

กิจการขนาดใหญ่ได ้รวมถึงการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีซํ้ าซอ้น

กบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอีกดว้ย 

 สภาพปัญหาดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงการ

แบ่งแยกหนา้ท่ีระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ระดบับน และระดบัล่างท่ีไม่ชดัเจน อีกทั้งความสมัพนัธ์

ระหวา่งอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าวยงัมีอยู่นอ้ย ซ่ึงหากมองใน

เชิงทฤษฎีแลว้ประชาชนและสงัคมโดยรวมยอ่มไดรั้บ

ประโยชนเ์น่ืองจากไดรั้บการดูแลจากองคก์รหลาย
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องคก์ร แต่ในทางปฏิบติัแลว้ไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดย

ปราศจากอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

นั้น ๆ หรือเกินกรอบอาํนาจหนา้ท่ี รวมทั้งการละเวน้การ

ปฏิบติัหนา้ท่ีบางอยา่ง ซ่ึงทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

และเทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ต่างมีหนา้ท่ี

ตอ้งกระทาํ  และแน่นอนวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนย่อมตก

แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ความไม่ชดัเจนของกฎหมายท่ี

ไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ท่ีมีความทบัซอ้นกนั ยอ่มนาํมาซ่ึงปัญหาของการตีความ

วา่แทจ้ริงแลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์รใดควร

ทาํหนา้ท่ีการบริหารงาน หรือการจดัทาํบริการสาธารณะ 

แมจ้ะมีองคก์รอิสระภายนอกท่ีเขา้มาทาํหนา้ท่ีคอย

วินิจฉยัอาํนาจหนา้ท่ี แต่เม่ือคาํนึงถึงหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั

หรือปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน และระยะเวลาท่ีจะตอ้ง

ดาํเนินการแลว้ สงัคมและประชาชนกย็งัคงเป็นผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบไม่ต่างกนั 

   

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาโครงสร้างและระบบการบริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนักบัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

 2. เพ่ือศึกษาขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการบริหาร

จดัการบนพ้ืนท่ีทบัซอ้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 3. เพ่ือเสนอตวัแบบการบริหารจดัการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 ปัญหาของการจดัโครงสร้างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบสองชั้นแมจ้ะมิใช่ปัญหาโดย

ตวัเอง แต่ทาํใหเ้กิดการทบัซอ้นกนัของพ้ืนท่ีระหวา่ง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบับน คือ องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ระดบัล่าง ไดแ้ก่ เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ส่งผลใหก้ารจดัแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีกนัระหวา่งองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสองระดบัยงัไม่มีความชดัเจน

เพียงพอ เกิดความทบัซอ้นทั้งในเร่ืองขอ้กฎหมายและ

อาํนาจหนา้ท่ี การจดัแบ่งทรัพยากรของพ้ืนท่ี รวมถึงการ

จดัสรรและบริหารจดัการงบประมาณ การออกแบบการ

บริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม่ใหมี้

ประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงจะช่วยแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้ 

 

แนวคิด ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 1. โครงสร้างอาํนาจหนา้หนา้ท่ีและการ

บริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ผูวิ้จยัไดศึ้กษาและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้าง

อาํนาจหนา้หนา้ท่ีและการบริหารงานขององคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั โดยผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

บริหารจดัการ เพ่ือแสวงหาความรู้ท่ีจะนาํมาใชใ้นการ

กาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั จึงไดร้วบรวมเอกสาร

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็สาํคญัตามลาํดบั ดงัน้ี 

โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การคลงัและ

งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (องคก์าร

บริหารส่วนจงัหสดัปทุมธานี, 2550, หนา้ 8) 

 2. แนวคิดเก่ียวกบัการกระจายอาํนาจและการ

ปกครองทอ้งถ่ิน การศึกษาการบริหารพ้ืนท่ีทบัซอ้นของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัจงัหวดัตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระจายอาํนาจและ

การปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือแสวงหาความรู้ท่ีจะนาํมาใชใ้น

การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั จึงไดร้วบรวม

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็สาํคญั

ตามลาํดบั ดงัน้ี แนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการจดัระเบียบ

การปกครองประเทศ แนวคิดเก่ียวกบัปกครองทอ้งถ่ิน 

หลกัการปกครองทอ้งถ่ิน วตัถุประสงคข์องการปกครอง

ทอ้งถ่ิน ความสาํคญัของการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

องคป์ระกอบการปกครองทอ้งถ่ิน ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
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การปกครองทอ้งถ่ินกบัการพฒันาประชาธิปไตย 

บทบาทการปกครองทอ้งถ่ินก่อใหเ้กิดการพฒันา

ประชาธิปไตย แนวคิดเร่ืองการกระจายอาํนาจ 

 3. หลกัการจดับริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอาํนาจขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน เป็นกิจการท่ีเก่ียวกบัทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ 

และเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของคนใน

ทอ้งถ่ิน โดยมีลกัษณะ (ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย,์ 2555) คือ   

(1) เป็นกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือสนองความตอ้งการของคน

ในทอ้งถ่ินนั้น ท่ีสามารถแยกออก หรือมีลกัษณะท่ี

แตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืนได ้(2) เป็นกิจการท่ีใกลชิ้ดกบัคน

ในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัชีวิตประจาํวนัของคนในทอ้งถ่ินใน

การจดัทาํบริการสาธารณะทอ้งถ่ินนั้น ทอ้งถ่ินอาจโอน

อาํนาจหนา้ท่ีบางอยา่งของตนใหแ้ก่องคก์รร่วม

ดาํเนินการได ้เช่น การจดัใหมี้สหการ หรือการจดัตั้ง

บริษทัจาํกดัของทอ้งถ่ินต่าง ๆ เป็นตน้ การโอนอาํนาจ

หนา้ท่ีบางอยา่งเช่นน้ี ทาํใหท้อ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมในองคก์าร

ร่วมนั้นสามารถตดัทอนภาระหนา้ท่ีโอนไปใหแ้ก่องคก์ร

ร่วมรับผิดชอบได ้นอกจากน้ี เน่ืองจากมีบริการ

สาธารณะบางประเภทเป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อผลประโยชน์

ส่วนรวมทั้งระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน โดยไม่อาจแยก

ประโยชนข์องมหาชนทั้งสองใหอ้อกจากกนัไดอ้ยา่ง

เดด็ขาด การจดัทาํบริการสาธารณะท่ีรัฐและทอ้งถ่ิน

ร่วมกนัดูแลน้ีอาจแบ่งแยกไดเ้ป็นลาํดบัชั้นของกิจการ 

โดยอาศยัหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกนักบัการแบ่งแยกการ

จดัทาํบริการสาธารณะระหวา่งรัฐกบัทอ้งถ่ิน  

 4. หลกัสาํคญัในการจดับริการสาธารณะตาม

แผนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ภายใตพ้ระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 หมวด 2 วา่ดว้ยการกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ี

ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16  

มาตรา 17 และมาตรา 18 ไดก้าํหนดหนา้ท่ีขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ทั้งองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล เทศบาล เมืองพทัยา องคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั และกรุงเทพมหานครไว ้โดยกาํหนดวา่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีอาํนาจหนา้ท่ีในการ

จดัระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนข์องประชาชน

ในทอ้งถ่ินของตนเองและกาํหนดไวโ้ดยละเอียด ทั้งน้ี

อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ

ต่าง ๆ จะมีผลอยา่งสมบูรณ์ต่อเม่ือแผนปฏิบติัการ

กาํหนดขั้นตอนการกระจายอาํนาจตามแผนการกระจาย

อาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีผลบงัคบัใช ้

และประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมดา้นการ

ปกครอง การบริหาร การเงิน การตดัสินใจอยา่งอิสระ 

และการกาํหนดนโยบายของทอ้งถ่ินตนเองโดยปราศจาก

การแทรกแซงและอยูภ่ายใตก้ารควบคุม กาํกบั ดูแลของ

รัฐบาลเท่าท่ีจาํเป็น (วฒิุสาร  ตนัไชย, 2558) 

 5. แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั ทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะแนวทางการดาํเนิน

ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 40 ปี 

ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลงั

ไดท้รงเนน้ย ํ้าแนวทางแกไ้ขเพ่ือใหร้อดพน้ และสามารถ

ดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืนภายใตก้ระแส 

โลกาภิวตัน ์และการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ กล่าวคือ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีแนวพระราชดาํริ

เก่ียวกบัเศรษฐกิจแบบพอเพียง อยูใ่นพระราชหฤทยั

ตลอดเวลา ปรากฏชดัเจนในพระราชจริยวตัรของ

พระองคเ์ป็นแบบอยา่ง เช่น ทรงใชส่ิ้งของส่วนพระองค์

โดยไม่มีส่วนเหลือ ทรงเนน้การบริหารจดัการอยา่งมี

ประสิทธิภาพในโครงการส่วนพระองค ์และแนว

พระราชดาํริเก่ียวกบัเศรษฐกิจแบบพอเพียง ปรากฏใน

พระราชดาํรัสและพระบรมราโชวาทในโอกาสต่าง ๆ 

ตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2513 เป็นตน้มา โดยทรงใชค้าํต่าง ๆ 

อาทิ มีพออยูพ่อกิน พอใช ้อยูดี่กินดี พอประมาณ 

พอสมควร พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง 
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จากสาระของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีไดรั้บ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหเ้ผยแพร่ไดใ้นปี 

 พ.ศ. 2542 แลว้นั้น สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2550) ไดส้รุปออกมาเป็น 

3 คุณลกัษณะ (ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการ

มีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั) 2 เง่ือนไข (ความรู้และคุณธรรม) 

และ 3 เป้าหมาย (สมดุล มัน่คง ย ัง่ยืน) กล่าวคือ  

ความพอเพียงเป็นการหลอมรวมคุณลกัษณะ 3 ประการ

เขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ย (1) ความพอประมาณ หมายถึง 

ความพอดี ไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภค

ท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ (2) ความมีเหตุผล หมายถึง 

การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงจะตอ้ง

เป็นไปอยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการ

กระทาํนั้น ๆ อยา่งรอบคอบ (3) การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั 

หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงความ

เป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน

อนาคตทั้งในระยะใกลแ้ละไกลแนวทางปฏิบติัหรือผลท่ี

คาดวา่จะไดรั้บจากการนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้

คือการพฒันาท่ีสมดุล มัน่คง และยัง่ยืน พร้อมรับกบัการ

เปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาการและเทคโนโลยี โดยนยัแห่ง

ความสมัพนัธ์ของทุกองคป์ระกอบในปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ ทุกองคป์ระกอบสามารถท่ี

จะแสดงความเช่ือมโยงกนัได ้และเป็นกรอบปรัชญาท่ี

สามารถนาํมาประยกุตใ์นทางปฏิบติัทั้งในระดบัจุลภาค

หรือมหภาคไดเ้ป็นอยา่งดี หากมีความเขา้ใจใน

คุณลกัษณะ เง่ือนไข และเป้าหมายของปรัชญา 

(สาํนกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ, 2542) 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ี ไดอ้อกแบบระเบียบวิธีวิจยัแบบ 

โดยใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ เป็นหลกั และการวิจยัเชิง

ปริมาณเป็นส่วนสนบัสนุน ในรูปแบบของ Sequential 

Exploratory Design ควบคู่กนัไป (Creswell, 2003, p. 

213) 

        

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 เชิงปริมาณ ผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่มเลือกองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 9 แห่ง 

และทาํการสุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถามจากขา้ราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีถกูเลือก

นั้น แห่งละ 10 คน โดยเลือกแบบเจอะจง รวมไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ิน 90 คน   

  เชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดก้าํหนดผูมี้ส่วนร่วมในการ

วิจยั ไวแ้บบเฉพาะเจาะจง  ประกอบดว้ย อธิบดีกรมการ

ปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

 ผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี นายอาํเภอ (อาํเภอท่ีเลือก) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั นายกเทศมนตรี 

เทศบาลนคร นายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง 

นายกเทศมนตรี เทศบาลตาํบล (ท่ีเลือก) นายกองคก์าร

บริหารส่วนตาํบาล (ท่ีเลือก) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเศรษฐกิจ

พอเพียง นกัวิชาการดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน  

   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เชิงคุณภาพ  

 ขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการ แบบสมัภาษณ์

เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 

 เชิงปริมาณ 

 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม การบริหาร 

พ้ืนท่ีทบัซอ้น และขอ้เสนอแนะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัฉบบัน้ีแนวทางในการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีนาํมาใชก้ารวิจยัคร้ังน้ีได้

กาํหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวม 3 

ลกัษณะ คือ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากเอกสารทาง

วิชาการ การเกบ็ขอ้มลูสมัภาษณ์เชิงลึก  และการสนทนา

กลุ่ม  สาํหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวิจยัเชิงปริมาณ  

ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มลูขา้ราชการและ

เจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเลือกใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี  กาํหนดกระบวนการหรือแนวทาง

ในการเกบ็รวบรวม 3 ลกัษณะ คือ การศึกษาคน้ควา้

ขอ้มลูจากเอกสารทางวิชาการ (documentary research) 

การเกบ็ขอ้มูลสมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และ

การสนทนากลุ่ม (focus group interview) สาํหรับการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative 

research) ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล

ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีเลือกในพ้ืนท่ีจงัหวดัปทุมธานี ไดค้าํตอบ 85 %         

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยันาํเสนออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

เชิงคุณภาพ 

   1. โครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้น ทาํใหเ้กิดปัญหาการมี

ภารกิจหนา้ท่ีทบัซอ้นกบัเทศบาลและองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ปัญหาการทบัซอ้นในขอ้กฎหมายและอาํนาจ

หนา้ท่ี ปัญหาการจดัแบ่งทรัพยากรของพ้ืนท่ี และปัญหา

ในการจดัสรรและบริหารจดัการงบประมาณ โดยสาเหตุ

ท่ีทาํใหมี้การทบัซอ้นกนันั้นเกิดจากปัญหาในขอ้

กฎหมาย การแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไม่ชดัเจน ซ่ึงพบวา่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในทุกระดบั จะมีอาํนาจ

หนา้ท่ีท่ีคลา้ยคลึงกนั จะแตกต่างกนัเพียงขนาดของ

กิจกรรมเท่านั้น ซ่ึงไม่มีการแบ่งขนาดท่ีชดัเจน อีกทั้งใน

การปฏิบติัจริงยงัข้ึนอยูก่บัความร่วมมือ หรือการเจรจา

ตกลงกนัดว้ย 

 นอกจากน้ี การทบัซอ้นกนัดงักล่าวยงัเกิดจาก

ปัจจยัทางการเมือง ดงัจะเห็นไดว้า่ แต่เดิมเร่ิมแรกนั้น มี

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเกิดข้ึนมาก่อน แลว้จึงมี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในระดบัอ่ืน ๆ ตามมา โดยท่ี

ไม่ไดมี้การแกไ้ขหรือยกเลิกกฎหมายและยบุเลิกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั ดว้ยเหตุผลทางการเมือง ซ่ึงองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัแต่เดิมนั้นถือเป็นฐานเสียงสาํคญัของ

การเมืองในระดบัชาติ จึงไม่มีการเสนอใหย้บุเลิกองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัแต่อยา่งใด แมจ้ะมีองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในระดบัอ่ืนเกิดข้ึนตามมา แต่ยงัคงอาํนาจ

หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไว ้รวมถึงอาํนาจ

ในการจดัเก็บรายไดห้ลกัสาํคญั ๆ ของพ้ืนท่ีไว ้และมี

อาํนาจในการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนใหก้บั

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลดว้ย น่ีจึงเป็น

เหตุผลประการหน่ึงท่ีทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ในบางพ้ืนท่ีจงัหวดัมีอิทธิพลและเกิดความขดัแยง้จาก

การจดัสรรทรัพยากรท่ีไม่เหมาะสมในพ้ืนท่ี กบัเทศบาล

หรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ี 

 2. ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของการบริหารจดัการ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนั ผูใ้หส้ัมภาษณ์

มีความเห็นตรงกนัวา่ ขอ้ดีนั้นมีนอ้ยมากหรือแทบจะไม่มี

เลย อยา่งไรกต็ามหากมองในแง่ของความร่วมมือกนัใน

พ้ืนท่ี การมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้น 

สามารถทาํใหเ้กิดการรวมงบประมาณเพ่ือร่วมมือกนั

ลงทุนดาํเนินการกิจกรรมใด ๆ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

และคุม้ค่าการลงทุนในการบริหารจดัการกิจกรรมนั้น ๆ 

รวมทั้งทาํใหเ้กิดการสนบัสนุนพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญ

แตกต่างกนัไดด้ว้ย ส่วนขอ้ดอ้ยนั้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์มี 

ความคิดเห็นวา่ ปัญหาท่ีเกิดในทุกวนัน้ีคือการแบ่งอาํนาจ

หนา้ท่ีไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสม เกิดความทบัซอ้นกนั

ในภารกิจหนา้ท่ี ซ่ึงทาํใหเ้กิดขอ้ดอ้ยในหลายประการ 

ดงัน้ี (1) ดา้นรายได ้พบวา่การแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไม่
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เหมาะสม โดยเฉพาะการจดัเก็บภาษีในรายการสาํคญัๆ 

ซ่ึงเป็นรายไดส่้วนใหญ่ของพ้ืนท่ีจงัหวดั จะอยูท่ี่องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั ทั้งท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ไม่ไดมี้พ้ืนท่ีเป็นของตวัเองอยา่งชดัเจน เพราะพ้ืนท่ีเป็น

ของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตวัอยา่ง เช่น 

ภาษีนํ้ามนั ภาษีลอ้เล่ือน ซ่ึงภาษีทั้งสองรายการดงักล่าวน้ี

เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (2) การจดัสรรรายไดข้อง

พ้ืนท่ีไม่สมดุล กระจายไม่ทัว่ถึงและเป็นธรรมหรือ

เหมาะสมกบัความตอ้งการของพ้ืนท่ี ตามท่ีไดก้ล่าวไว้

ขา้งตน้ อาํนาจในการจดัเกบ็รายไดห้ลกัของพ้ืนท่ีจงัหวดั 

เป็นขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเป็นรายไดข้อง

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั แต่การจดัสรรรายไดน้ั้น

พบวา่ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการความเหมาะสมของพ้ืนท่ี

หรือไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ แต่กลบัเป็นการจดัสรรรายไดห้รือ

งบประมาณสนบัสนุนตามฐานเสียงทางการเมืองในพ้ืนท่ี

มากกวา่ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองทอ้งถ่ิน

และการแยง่ชิงฐานเสียงทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินอีก

ดว้ย (3) ส้ินเปลืองงบประมาณในการบริหารจดัการ

ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีไม่ชดัเจน และ 

ทาํใหเ้กิดการซํ้าซอ้นในการบริหารจดัการ บุคลากรท่ี

มากเกินความจาํเป็น การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีซํ้ าซอ้น

กนั ทาํใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจดัการ 

 3. ตวัแบบการบริหารจดัการองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูใ้หส้มัภาษณ์  

มีความเห็น 2 แนวทาง คือ ยกเลิกองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั และคงไวรู้ปแบบเดิม โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วน

ใหญ่ มีความเห็นร่วมกนัวา่ ควรยกเลิกองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ดว้ยเหตุผลตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

สรุปความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงัน้ี  

(1) ยกเลิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และมีความเห็น

ตรงกนัวา่ตวัแบบการบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง อาจทาํไดโ้ดยใหมี้ทั้งเทศบาลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล และใหมี้เทศบาลเท่านั้น โดยท่ีทั้ง 2 

ตวัแบบดงักล่าวมีความเห็นตรงกนัวา่ ใหย้กระดบัของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล โดยการรวมพ้ืนท่ีองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลใกลเ้คียง เพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลมีศกัยภาพและงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน สามารถ

พฒันาพ้ืนท่ีไดดี้กวา่เดิม จนสามารถยกระดบัตวัเองเป็น

เทศบาลได ้และเสนอใหด้าํเนินการโดยมองท่ีศกัยภาพ

ของทอ้งถ่ินเป็นประเดน็สาํคญั ดงัน้ี 

 สนบัสนุน ส่งเสริมการจดัเกบ็รายได ้โดย

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดาํเนินการจดัเกบ็

รายไดเ้อง เช่น ภาษีนํ้ามนั และภาษีลอ้เล่ือน ซ่ึงเป็นภาษี

ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของแต่ละเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลโดยตรง ซ่ึงจะทาํใหท้อ้งถ่ินมีรายไดแ้ละสามารถ

นาํไปลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีของตนเองไดต้ามรายไดแ้ละ

ศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ มากกวา่การรอ

จดัสรรงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 ส่งเสริมการลงทุนของเทศบาลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล กรณีโครงการใหญ่ ตอ้งมีการปรับปรุง

ระเบียบกฎหมายใหเ้อ้ือต่อการสร้างความร่วมมือในการ

ลงทุนระหวา่งพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการ

ปรับปรุงขอ้กฎหมายและพฒันาระบบ “สหการ” เพ่ือ

ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีร่วมกนัไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด  

 แกปั้ญหาดา้นกาํลงัคนขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัเม่ือมีการยบุเลิก โดยการเกล่ียกาํลงัคนลงเทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เน่ืองจากเม่ือมีการยบุเลิก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัจะตอ้งกระจายลงสู่เทศบาลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดงันั้น อาํนาจหนา้ท่ีและ

ภารกิจจะมีมากข้ึน สามารถโอนยา้ยบุคลากรขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัมาปฏิบติังานในสังกดัเทศบาลหรือ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้(2) คงไวซ่ึ้งรูปแบบการ

บริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัเดิม คือ  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การมีทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขใน

ขอ้กฎหมายและจดัรูปแบบหรือระบบการบริหารใหม่ 

โดยใหมี้การแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

เช่น มอบอาํนาจการจดัเกบ็ภาษีทอ้งถ่ินใหก้บัเทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้สามารถ

นาํไปลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีของตวัเองได ้ใหอ้าํนาจหนา้ท่ี

ครอบคลุมเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ และการประสาน

แผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

เป็นตน้ ทั้งน้ี เป็นความคิดเห็นส่วนนอ้ย แต่ยงัคงยืนยนั

วา่การมีองคก์รและอาํนาจการบริหารจดัการท่ีทบั

ซอ้นทบัซอ้นเช่นน้ี จะก่อใหเ้กิดปัญหาการบริหารจดัการ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 

 เชิงปริมาณ 

 ขอ้คน้พบจากการวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งวา่

หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีจดับริการสาธารณะไดดี้ท่ีสุด คือ 

เทศบาล โดยมีผูต้อบ จาํนวน 42 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

45.7 ในขณะท่ีส่วนใหญ่นั้นเห็นวา่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีความพึงพอใจใน

ระดบัปานกลาง และหากเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

ประชากรท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 3 รูปแบบแลว้ กล่าวไดว้า่ผูต้อบ

แบบสอบถามพึงพอใจเทศบาลมากท่ีสุด รองลงมาคือ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั นอ้ยท่ีสุด 

 นอกจากน้ี กลุ่มตวัอยา่ง มีความเห็นวา่รูปแบบ

การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ

ท่ีสุด คือ การมีแต่เฉพาะเทศบาลแห่งเดียว โดยมีผูต้อบ

จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 และ 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดกบัการมีรูปแบบองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั โดยมีผูต้อบจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5  

ส่วนเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีผูต้อบในระดบั

ปานกลางจาํนวน 36 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 39.1 สาํหรับ

การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนขอ้เสนอท่ีใหมี้การยกเลิกการ

บริหารทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ (อบจ., เทศบาล, อบต.) และ

ปรับเปล่ียนรูปแบบใหมี้การเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั 

โดยใหมี้รูปแบบคลา้ยคลึงกบักรุงเทพมหานคร (กทม.) 

นั้น ปรากกฎวา่ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด

จาํนวน 32 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 34.8 ขณะท่ีประชากร

ส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัปานกลางท่ีจะใหค้งรูปแบบ

การบริหารทอ้งถ่ินไวต้ามเดิม (คือ มีทั้ง อบจ., เทศบาล, 

อบต.) คือผูต้อบจาํนวน 28 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.4 

 

การอภิปรายผล 

 การศึกษาน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงสถานภาพขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้น และความรับรู้ท่ี

ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีมีต่อประสิทธิภาพของการ

บริการสาธารณะ ทั้งน้ีสามารถนาํมาวิเคราะห์ในประเดน็

ต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

 1. โครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้น นบัตั้งแต่ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

 ซ่ึงจาํเป็นตอ้งตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้ึน 

โดยเฉพาะพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

พ.ศ. 2540 บญัญติัใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอาํนาจ

หนา้ท่ีในการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัและประสานแผนพฒันาจงัหวดั รวมทั้งใหก้าร

สนบัสนุนและใหค้วามช่วยเหลือองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการจดัทาํบริการสาธารณะ ขณะท่ี

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบญัญติั

สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 กไ็ด้

บญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 รูปแบบ มี

อาํนาจหนา้ท่ีในการจดับริการสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ 

อยา่งกวา้งขวาง จึงหมายความวา่ภายในอาณาบริเวณ

จงัหวดัหน่ึง ๆ ยอ่มประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 2 องคก์ร หรือมีลกัษณะเป็นโครงสร้าง 
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2 ชั้น (two-tier system) โดยมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

เป็นโครงสร้างส่วนบน (upper tier) ขณะท่ี เทศบาล และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นโครงสร้างส่วนล่าง  

(lower tier) (ศุภสวสัด์ิ ชชัวาลย,์ 2555, หนา้ 56-57) 

 อยา่งไรกต็าม การจดัใหมี้โครงสร้างองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบ 2 ชั้น กลบัไม่ใช่ส่ิงท่ี

เป็นปัญหาในตวัเอง เพราะเป้าหมายของการจดั

โครงสร้างดงักล่าวกเ็พ่ือใหใ้นพ้ืนท่ีหน่ึง ๆ มีองคก์รการ

ปกครองท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบอยา่งนอ้ย 2 องคก์ร เพ่ือให้

เกิดความทัว่ถึงและดาํเนินการจดับริการสาธารณะได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ในแง่น้ีปัญหาจึงอยูท่ี่การจดัแบ่ง

อาํนาจหนา้ท่ีท่ียงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอ จึงทาํให้

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดักลายเป็นองคก์รท่ีมีภารกิจ

หนา้ท่ีทบัซอ้นกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ภายในจงัหวดั ทั้งในเร่ืองขอ้กฎหมายและอาํนาจหนา้ท่ี 

การจดัแบ่งทรัพยากรของพ้ืนท่ี รวมถึงการจดัสรรและ

บริหารจดัการงบประมาณ 

 สาเหตุของการทบัซอ้นดงักล่าวเป็นผลมาจาก 2 

มิติ กล่าวคือ มิติแรก คือดา้นกฎหมาย เน่ืองจากทั้ง

พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบญัญติั

สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 ต่าง

บญัญติัอาํนาจหนา้ท่ีไวอ้ยา่งกวา้งขวาง ผลกคื็อ การแบ่ง

อาํนาจหนา้ท่ีท่ีไม่ชดัเจน ซ่ึงทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีอาํนาจ

หนา้ท่ีท่ีคลา้ยคลึงกนั ความแตกต่างจะเกิดข้ึนในระดบั

หรือขนาดของกิจกรรมเท่านั้น สาํหรับการดาํเนินการ

ภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัแลว้ก็

มกัจะข้ึนอยูก่บัความร่วมมือ หรือขอ้ตกลงท่ีเกิดข้ึนจาก

การเจรจากนัเองเท่านั้น นอกจากนั้นแลว้มิติแรกยงัส่งผล

กระทบแก่มิติต่อมา คือ มิติดา้นการเมือง เพราะองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเกิดข้ึนในลาํดบัแรก และตามมาดว้ย

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบอ่ืน คร้ันเม่ือเกิด

เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแลว้ ก็มิไดมี้การ

ยกเลิกกฎหมาย หรือยบุเลิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

แต่อยา่งใด เพราะองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัถือเป็นฐาน

คะแนนสาํคญัของนกัการเมืองระดบัชาติ ยิ่งไปกวา่นั้น

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยงัมีอาํนาจจดัเกบ็รายได ้

หลกัของพ้ืนท่ีและมีอาํนาจในการจดัสรรงบประมาณ

สนบัสนุนใหก้บัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดว้ย ปัจจยัทางการเมืองดงักล่าวเหล่าน้ีจึงเป็นผลใหใ้น

บางพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นองคก์รท่ีมี

อิทธิพล สามารถผกูขาดและแย่งชิงทรัพยากรจาก

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลอยูเ่สมอ 

 2. ขอ้ดี-ขอ้ดอ้ยของการบริหารจดัการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนั เม่ือพิจารณาถึงการ

บริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนั 

ยอ่มก่อใหเ้กิดผลกระทบท่ีมีต่อการจดับริการสาธารณะ

อนัเช่ือมโยงโดยตรงต่อผลประโยชนท่ี์ภาคประชาชน

ไดรั้บ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งปัญหาความทบัซอ้นของภารกิจ

หนา้ท่ีระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั กบัเทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลซ่ึงยงัคงไม่ชดัเจน และไม่

เหมาะสม ผลการศึกษาจากแบบสอบถามไดช้ี้วา่

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง (ร้อยละ 

27.60) ถึงปัญหาการเก่ียงงานกนั/ปัดความรับผิดชอบ 

ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี การจดัสรร

รายไดข้องพ้ืนท่ีไม่สมดุล กระจายไม่ทัว่ถึงและเป็นธรรม

หรือเหมาะสมกบัความตอ้งการของพ้ืนท่ีตามท่ีไดก้ล่าว

ไวข้า้งตน้ โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ย

มาก (ร้อยละ 31.28) วา่การแบ่งงบประมาณเป็นหลาย

ส่วนทาํใหจ้ดับริการสาธารณะไดไ้ม่สมบูรณ์แบบ  

เน่ืองจากอาํนาจในการจดัเก็บรายไดห้ลกัของพ้ืนท่ี

จงัหวดั โดยเฉพาะการจดัเก็บภาษีในรายการสาํคญั ๆ  

ซ่ึงเป็นรายไดส่้วนใหญ่ของพ้ืนท่ีจงัหวดั เป็นของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และเป็นรายไดข้ององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั แต่การจดัสรรรายไดน้ั้นพบวา่ไม่ได้

เป็นไปตามหลกัการความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหรือไม่

ตอบสนองต่อความตอ้งการของพ้ืนท่ีไดอ้ยา่งมี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประสิทธิภาพ แต่กลบัเป็นการจดัสรรรายไดห้รือ

งบประมาณสนบัสนุนตามฐานเสียงทางการเมืองในพ้ืนท่ี

มากกวา่ ซ่ึงทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางการเมืองทอ้งถ่ิน

และการแยง่ชิงฐานเสียงทางการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินอีก

ดว้ยทั้งท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไม่ไดมี้พ้ืนท่ีเป็น

ของตวัเองอยา่งชดัเจน เพราะพ้ืนท่ีเป็นของเทศบาลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตวัอยา่ง เช่น ภาษีนํ้ามนั ภาษี

ลอ้เล่ือน ซ่ึงภาษีทั้งสองรายการดงักล่าวน้ีเป็นกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยมาก (ร้อยละ 31.28) วา่

เม่ือเกิดปัญหาบริการสาธารณะข้ึนประชาชนกม็กัจะ

ร้องเรียน / เรียกร้องบริการจากทอ้งถ่ินใกลต้วั (โดยไม่

ทราบขอ้เทจ็จริงวา่เกิดจากการแบ่งงบประมาณของ

ทอ้งถ่ิน) ผลท่ีสุดกคื็อ การบริหารจดัการองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนัทาํใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณใน

การบริหารจดัการทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ี

ไม่ชดัเจน และทาํใหเ้กิดการซํ้าซอ้นในการบริหารจดัการ 

บุคลากรท่ีมากเกินความจาํเป็น การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีซํ้ าซอ้นกนั ทาํใหส้ิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหาร

จดัการ 

 แมอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะมีการบริหาร

จดัการท่ีทบัซอ้นกบัเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล แต่การบริหารจดัการท่ีทบัซอ้นกนัขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัเดียวกนั ก็มีขอ้ดี

บางประการตามหลกัการจดัโครงสร้างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ 2 ชั้น ซ่ึงจะยงัผลใหเ้กิดความ

ร่วมมือกนัในพ้ืนท่ีในรูปการรวมงบประมาณเพ่ือร่วม

ลงทุนดาํเนินกิจกรรมอนัเป็นประโยชนต่์อประชาชนใน

พ้ืนท่ี ดงัจะเห็นไดว้า่แมจ้ะมีโครงสร้างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ 2 ชั้น แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 

(ร้อยละ 31.28) เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดกบัประเดน็ท่ีวา่การ

บริหารจดัการท่ีทบัซอ้นจะสามารถใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

สถานภาพการบริหารจดัการท่ีทบัซอ้นน้ียงัสะทอ้นวา่

ประชากรส่วนใหญ่เห็นดว้ยปานกลางวา่ประเดน็การ

จดัสรรปันส่วนงบประมาณใหห้น่วยงานนาํไปพฒันา

อยา่งเหมาะสม (ร้อยละ 34.04) การแบ่งความรับผิดชอบ

ตามขนาดของงาน (ร้อยละ 34.04) งานไม่ใช่งานทัว่ไป 

ไม่ใช่งานท่ีแบ่งพ้ืนท่ี เช่น งานเกบ็ภาษีนํ้ามนั ให ้อบจ. 

ดาํเนินการ  (ร้อยละ 33.12) และการใหบ้ริการรวดเร็ว 

ทัว่ถึง ตรงตามความตอ้งการได ้(ร้อยละ 36.80) ถือเป็น

ขอ้ดีท่ีมีอยูซ่ึ่งสมควรปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ขณะท่ีประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 42.32) เห็นวา่การบริหารจดัการท่ีทบัซอ้น

ทาํใหห้น่วยงานทอ้งถ่ินสามารถดาํเนินการเก็บภาษีได ้

ดงันั้นหากมีการปรับปรุงขอ้กฎหมายท่ีกาํหนดรูปแบบ

และระบบการบริหารใหม่โดยใหมี้การแบ่งอาํนาจหนา้ท่ี

ท่ีชดัเจนและเหมาะสม เช่น ใหอ้าํนาจหนา้ท่ีครอบคลุม

เฉพาะโครงการขนาดใหญ่ และการประสานแผนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดั กส็ามารถ

ลดขอ้บกพร่องอนัเกิดแก่ปัญหาการบริหารจดัการองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้นกนัไดไ้ม่มากก็นอ้ย 

 3. ตวัแบบการบริหารจดัการองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการพิจารณา

ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีทบัซอ้น ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นขอ้ดีและ

ขอ้ดอ้ยอนัส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นเพ่ือท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงให้

สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูใ่หดี้ข้ึน การแสวงหาตวัแบบการ

บริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเร่ืองจาํเป็นเร่งด่วนซ่ึง

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัปฏิรูปองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ยิ่งไปกวา่นั้นหากผนวกรวมการบริหาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเขา้ไวเ้ป็นทางออกของปัญหากย็ิ่งจะเก้ือกลูหนุน

เสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งคุม้ค่า ขณะเดียวกนักส็ร้างคุณประโยชนต่์อ

ประชาชนสูงสุด จากการศึกษาไดแ้สวงใหเ้ห็นวา่ตวัแบบ

การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี
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ประสิทธิภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

กระทาํไดใ้น 2 ตวัแบบ กล่าวคือ ตวัแบบแรก สนบัสนุน

ใหย้กเลิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เพราะลาํพงัการมี

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในกรณีหน่ึง และ

การมีเทศบาลเพียงองคก์รเดียวในอีกกรณีหน่ึงกเ็พียงพอ

แลว้ท่ีจะจดัทาํบริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงยกฐานะขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเป็นเทศบาล (โดยการรวมพ้ืนท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใกลเ้คียง เพ่ือใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลมีศกัยภาพและงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

ทั้งน้ี การบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถดาํเนินการไดโ้ดย (1) 

สนบัสนุน ส่งเสริมการจดัเกบ็รายได ้โดยเทศบาลและ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ดาํเนินการจดัเกบ็รายไดเ้อง 

(เช่น ภาษีนํ้ามนั และภาษีลอ้เล่ือน) แทนการรอจดัสรร

งบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั การ

ดาํเนินการเช่นน้ีจะส่งผลใหท้อ้งถ่ินมีรายไดแ้ละสามารถ

นาํไปลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีของตนเองไดต้ามศกัยภาพท่ีมีอยู่

อยา่งมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมการลงทุนของเทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรณีโครงการใหญ่ ตอ้งมี

การปรับปรุงระเบียบกฎหมายใหเ้อ้ือต่อการสร้างความ

ร่วมมือในการลงทุนระหวา่งพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน โดยการปรับปรุงขอ้กฎหมายและพฒันาระบบ 

“สหการ” เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนพฒันาพ้ืนท่ี

ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด 

และ (3) แกปั้ญหาดา้นกาํลงัคนขององคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั (เม่ือมีการยบุเลิก) โดยการเกล่ีย/โอนยา้ยกาํลงัคน

ลงสู่เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพ่ือความ

เหมาะสมเม่ือเกิดการถ่ายโอนอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัท่ีจะกระจายลงสู่เทศบาลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

 ตวัแบบท่ีสอง สนบัสนุนใหค้งไวซ่ึ้งรูปแบบ

การบริหารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงัเดิม คือ 

การมีทั้งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่ใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขใน

ขอ้กฎหมายและจดัรูปแบบหรือระบบการบริหารใหม่ 

โดยใหมี้การแบ่งอาํนาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจนและเหมาะสม 

เช่น มอบอาํนาจการจดัเกบ็ภาษีทอ้งถ่ินใหก้บัเทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เพ่ือใหมี้รายไดท่ี้สามารถ

นาํไปลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีของตวัเองได ้ใหอ้าํนาจหนา้ท่ี

ครอบคลุมเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ และการประสาน

แผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดั 

เป็นตน้  

 จากขอ้มลูท่ีไดท้ั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

มีความเห็นตรงกนัวา่ ปัญหาความทบัซอ้นของการ

บริหารทอ้งถ่ิน เกิดจากการมีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(อบจ.) ซอ้นทบักบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบ

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

(อบต.) โดยประชากรกลุ่มตวัอยา่งใหข้อ้มลูวา่ เทศบาล

และองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เป็นองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบริหารจดัการพ้ืนท่ีและจดับริการ

ตอบสนองประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และเทศบาลเป็น

รูปแบบท่ีบริหารจดัการทอ้งถ่ินไดมี้ประสิทธิภาพท่ีสุด 

นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มูลวา่ การมีองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดั (อบจ.) ทาํใหมี้การซํ้าซอ้นในการจดับริการ

สาธารณะใหก้บัประชาชน มีปัญหาการกระจายรายได้

และงบประมาณในทอ้งถ่ิน มีปัญหาความขดัแยง้ทาง

การเมืองทอ้งถ่ิน และเกิดความส้ินเปลืองงบประมาณใน

การบริหารจดัการทอ้งถ่ินดว้ย และเห็นดว้ยหากมีการยบุ

เลิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) และกระจาย

กาํลงัคน งบประมาณ และการจดัเกบ็รายได ้ใหก้บั

เทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) ต่อไป 

ทั้งน้ี จากขอ้มลูเชิงปริมาณท่ีไดน้ั้น กไ็ดย้ืนยนัขอ้มูล 

เชิงคุณภาพดงักล่าว ท่ีเห็นวา่รูปแบบการบริหารทอ้งถ่ินท่ี

มีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ เทศบาล ส่วนรูปแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด คือ องคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดั (อบจ.) 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้  

 1. ยบุเลิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั อนัเป็น

รูปแบบองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีก่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด และนาํมาซ่ึงการส้ินเปลือง

งบประมาณ ผลสุดทา้ยกคื็อ ความพึงพอใจท่ีประชาชนมี

ต่อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอยูใ่นระดบัตํ่า   

 2. ควบรวมเทศบาลหรือองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลขนาดเลก็เขา้ดว้ยกนัเพ่ือใหมี้ขนาดทั้งในแง่

ประชากร รายได ้และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอแก่การ

ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และใหค้งรูปแบบเทศบาล

ไวเ้น่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ เทศบาล คือ องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใกลชิ้ดประชาชนท่ีสุดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการและจดัทาํ

บริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 การควบรวมเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลขนาดเลก็เขา้ดว้ยกนันั้น สามารถกระทาํไดด้ว้ยการ

ผนวกรวมเทศบาลหรือองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีมี

พ้ืนท่ีใกลเ้คียงกนัเขา้เป็นหน่วยปกครองเดียวกนั โดย

คาํนึงถึงขนาดประชากร ฐานภาษีและรายได ้สภาพสงัคม

และวฒันธรรม ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัดว้ย สาํหรับการ

ดาํเนินการเพ่ือใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาล 

เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีบริหารจดัการอยา่งมี

ประสิทธิภาพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกค็วรให้

อาํนาจในการจดัเกบ็ภาษีทางตรงดว้ยตนเอง (เช่น ภาษี

นํ้ามนั ภาษีสรรพสามิตต่าง ๆ และภาษีลอ้เล่ือนเป็นตน้) 

เพ่ือใหมี้รายไดแ้ละสามารถนาํไปลงทุนพฒันาพ้ืนท่ีของ

ตนเองไดต้ามศกัยภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมการลงทุนของเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลในโครงการใหญ่โดยการปรับปรุงขอ้กฎหมายและ

พฒันาระบบ “สหการ” เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุน

พฒันาพ้ืนท่ีร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีสาํคญัท่ีสุด

คือ เม่ือมีการยบุเลิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้ ก็

ควรถ่ายโอนบุคลากรเดิมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ใหม้าสงักดัเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแทน 

เพ่ือเป็นการรองรับอาํนาจหนา้ท่ีและภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอ 

ในสังกดัสํานักงาน กศน. จังหวดัปทุมธานี 

Leadership Behaviors of   District Administrator of the District Nonformal and Informal 

Education Center in Prathum Thani Province 

  

                                                                                                                       นฤเทพ  เจริญเรืองและสุวฒัน์  เงินฉํ่า                                                                                                                                                                                                                                                                    

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงสาํรวจน้ีมีวตัถุประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี (2) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี โดย

จาํแนก ตามเพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงานของผูต้อบแบบสอบถาม กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยใชต้ารางของเครจชีและมอร์แกน เลือกสุ่มอยา่งง่ายไดก้ลุ่มตวัอยา่งครูและบุคลากรทางการศึกษาจาํนวน 163 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ (1)  

พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในสงักดัสาํนกังาน กศน. 

จงัหวดัปทุมธานี ในภาพโดยรวมและรายตวัช้ีวดั อยูใ่นระดบัมาก เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การโนม้นา้ว

จิตใจ  การประสานงาน  การใหค้วามช่วยเหลือ การเขา้สงัคมไดดี้  การใหก้ารยอมรับนบัถือ การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 

และการมีความคิดริเร่ิม (2) เปรียบเทียมพฤติกรรมผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 

ในสงักดัสาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยรวมและราย

ตวัช้ีวดั ไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูน้าํ, ผูบ้ริหาร, ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามออธัยาศยัอาํเภอ 

  

Abstract 

 The objectives of this survey were: (1) to study the leadership qualities of district administrators in formal 

and informal education in the Pathum Thani Education Centre. (2) to compare these qualities, classifying them 

according to the gender, status and work experience of the respondents. The sample group was classified according to 

Krejcie and Morgan’s table. The sample consisted of 163 teachers and educational staff at the Centre. A five-star 

rating   scale questionnaire was used. Statistical methods employed were frequency percentage, mean standard 

deviation and t-test. The results were as follows: (1) The leadership qualities of the district administrators were of a 

high level in every respect. They were effective speakers, good co-ordinators, good helpers, improvers and initiators 
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with strong social qualities. (2) There were no significant statistical differences between the leadership qualities of 

those in formal and in informal education.  

   

Keywords: leadership behaviors, district non-formal, education informal, education center, administrators.  

 

ความนํา  

การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางของ

พระราชบญัญติัส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั  2551 มีสาระสาํคญัเก่ียวกบัการ

จดัการเรียนรู้ในเร่ืองการศึกษานอกระบบซ่ึง  หมายถึง  

การจดักิจกรรมการศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย  ผูรั้บบริการ

และวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  มีรูปแบบ

หลกัสูตร  วิธีการจดัและระยะเวลา  ท่ียืดหยุน่และ

หลากหลายตามสภาพความตอ้งการและศกัยภาพในการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  มีวิธีการวดัผลและประเมินผลการ

เรียนรู้ท่ีมีมาตรฐาน  เพ่ือรับคุณวฒิุทางการศึกษาเพ่ือจดั

ระดบัผลการเรียนรู้  โดยมีสถานศึกษาเป็นผูจ้ดัการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ท่ีส่งเสริม

สนบัสนุนการศึกษาใหมี้ความเสมอภาคในการเขา้ถึงและ

ไดรั้บการศึกษาอยา่งกวา้งขวา้ง  การจดัการเรียนรู้  

หลกัสูตรการศึกษานอกระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศกัราช  2551 ไดมุ่้งเนน้การจดัการเรียนรู้ตาม

ปรัชญา  “คิดเป็น” และยึดหลกัผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ (สาํนกัส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั,  2553)

ปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการบริหารงานต่าง ๆ  คือ ผูน้าํ

หน่วยงานใดมีผูน้าํท่ีมีความรู้ความสามารถหลายดา้น  

หน่วยงานนั้นยอ่มประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจึงเป็นบุคคลสาํคญัในการบริหารจดัการเพ่ือ

นาํสถานศึกษาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีแสดงคุณภาพ

การศึกษาท่ีแทจ้ริงของชาติใหป้ระสบผลสาํเร็จอยา่งมี

ประสิทธิภาพไดจ้ะตอ้งปรับบทบาทท่ีจะปฏิบติัในการ

บริหารใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัในยคุปฏิรูปเช่นน้ี  

บทบาทท่ีปฏิบติัจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น   

เม่ือพิจารณาจากภารกิจตามตาํแหน่งของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะผูบ้ริหารในยคุปฏิรูป

การศึกษา  ปัจจุบนั  พบวา่ บทบาททางดา้นวิชาการ  และ

บทบาทดา้นกิจการนกัเรียนเป็นบทบาทท่ีสาํคญั  ส่วน

บทบาทดา้นอ่ืน  เช่น บทบาทดา้นบริหารงานบุคคล การ

บริหาร งานธุรการ การบริหารงานโรงเรียนกบัชุมชน 

เป็นบทบาทรองลงไป  (ชารี  มณีศรี, 2542) ภาวะผูน้าํ

เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการบริหารงาน เป็นดุจดวง

ประทีปขององคก์าร เป็นจุดรวมแห่งพลงัของสมาชิกใน

องคก์ารท่ีมีผลสะทอ้นใหเ้ห็นประสิทธิภาพของการ

ปฏิบติังานในหน่วยงานนั้นๆเป็นอยา่งดี (สุทิน  ภูเจริญ, 

2528, หนา้ 4) ไดก้ล่าวถึงผูท่ี้มีหนา้ท่ีตีความหมายของ

แผนต่าง ๆ จากนโยบายใหเ้ป็นพฤติกรรมท่ีปฏิบติัจริงคือ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีจะตอ้งช้ีแนะ 

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหา อาํนวยการ ควบคุม บาํรุงขวญัและ

กาํลงัใจใหก้บัครู ผูร่้วมงาน ดงันั้น ความรู้ความสามารถ 

ทศันะคติ ประสบการณ์เก่ียวกบังาน ตลอดจนมี       

มนุษยสมัพนัธ์ในทางท่ีดี ในการปกครองคนนาํคนของ

ผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคลิกภาพแสดงความสามารถท่ีสาํคญั

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด ซ่ึง

จะนาํเอานโยบายและโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบติั ถา้การ

ดาํเนินงานตามโครงการเป็นไปดว้ยดี ยอ่มเป็นผลดีต่อ

คณะครู และผูร่้วมงานตลอดจนผูเ้รียน ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวในการ

บริหารงาน พฤติกรรมทางการบริหารของผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีส่วนเก่ียวขอ้งอยูเ่ป็นอนัมาก ถา้ผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีพฤติกรรมทางการบริหารถกูตอ้งเหมาะสม

ตามหลกัทฤษฎีการบริหารแลว้ การบริหารยอ่มไดรั้บ

ความร่วมมือจากคณะครูทุกคน โดยไดท้ั้งงานและนํ้าใจ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การบริหารงานกจ็ะประสบความสาํเร็จ แต่ถา้พฤติกรรม

ทางการบริหารขดัแยง้กบัคณะครู ยอ่มจะเกิดปัญหาใน

การจดัการเรียนการสอนข้ึนได ้

 ผูบ้ริหารท่ีจะประสบความสาํเร็จในการบริหาร

จะตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ีเหมาะสม ผูบ้ริหารท่ีขาดภาวะผูน้าํ  

จะทาํใหมี้ผูแ้ทรกซอ้นข้ึนในสถานศึกษา  เกิดความ

ยุง่ยากในการบริหารงานและลม้เหลวในท่ีสุด  ผูบ้ริหารท่ี

มีภาวะผูน้าํจะพยายามหลีกเล่ียงการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีท่ีมี

อยู ่และจะสร้างศรัทธาบารมีโนม้นา้วใหผู้ร่้วมงาน  

ปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยความเตม็ใจ  และเต็ม

ความสามารถ ซ่ึงผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํ ค่อนขา้งนอ้ย จึงบริหารไม่สอดคลอ้งกบั

นโยบาย  เป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร ทาํใหเ้กิดผล

เสียต่อการบริหาร ผูบ้ริหารเป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะ

สร้างสรรคใ์หเ้กิดคุณภาพข้ึนไดภ้ายใตก้ลไก หรือระบบ

การบริหารขององคก์รนั้น ๆ ความเจริญกา้วหนา้ของ

สถานศึกษา  ความสาํเร็จของครูและนกัเรียน  นอกจาก

จะข้ึนอยูก่บัผลงานของทุกฝ่ายแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหาร

และผูบ้ริหารนั้นตอ้งเป็นผูแ้สดงพฤติกรรมท่ีทาํใหค้รู  

และบุคลากรทุกคนปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ  

สอดคลอ้งตามแนวคิดของกริฟฟิทส์  (Griffiths, 1956 

อา้งถึงใน พรทิพย ์พวัศรี, 2543) 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

สงักดั สาํนกังาน กศน. จงัหวดัปทุมธานี 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในสงักดั สาํนกังาน กศน. จงัหวดัปทุมธานี   

โดยจาํแนกตามเพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในสงักดั 

กศน.จงัหวดัปทุมธานี มีความแตกต่างกนั 

 2. พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในสงักดั 

กศน.จงัหวดัปทุมธานี ท่ีผูต้อบสถานภาพต่างกนั มีความ

แตกต่างกนัตามเพศ ตาํแหน่งและประสบการณ์ในการ

ทาํงาน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 กริฟฟิทส์ (Griffiths, 1956 อา้งถึงใน พรทิพย ์

พวัศรี, 2543) ไดใ้หแ้นวคิดวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนควร ใช้

พฤติกรรมผูน้าํในดา้นต่าง ๆ มาบริหารโรงเรียน คือ 

ความสามารถในการประสานงานไดดี้ มีความคิดริเร่ิม 

รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารช่วยเหลือผูร่้วมงาน สามารถ

โนม้นา้วจิตใจ ใหก้ารยอม รับนบัถือ และสามารถเขา้

สงัคมไดดี้ หากผูบ้ริหารสามารถใชพ้ฤติกรรมดงักล่าวได้

อยา่งเหมาะสม กเ็ป็นท่ีเช่ือไดว้่า การบริหารงานโรงเรียน

ประถมศึกษาจะตอ้งบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น อยา่งดี 

ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึง 

สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดั สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาวา่

มีพฤติกรรมความเป็นผูน้าํอยา่งไร เพ่ือนาํผลการวิจยัไป

ปรับปรุงพฒันาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

เป็นแนวทางในการคดัสรรผูท่ี้ จะดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหาร

โรงเรียนต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 ตวัแปรพ้ืนฐาน     ตวัแปรศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey 

research) 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัไดแ้ก่  ครู และ 

บุคลากรทางการศึกษา จาํนวน 172 คน ในศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอจาํนวน 7 

อาํเภอสงักดัสาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี 

 กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ครูกศน. และบุคลากรทางการศึกษาในศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ จาํนวน 7 

อาํเภอ สงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานีจาํนวน

163 คนโดยมีวิธีเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เป็นการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. รวบรวมประชากร ซ่ึงเป็นครูกศน.และ 

บุคลากรทางการศึกษาในศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในสงักดั สาํนกังาน กศน.

จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 172 คน 

2. กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้าราง

ของเครจชีและมอร์แกน แลว้สุ่มอยา่งง่ายไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

ครู กศน. และบุคลากรจาํนวน  163 คน 

3. เทียบสดัส่วนเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่ง โดยสุ่ม

กลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling)

ซ่ึงไดค้รูกศน. จาํนวน134 คน และบุคลากรทางการศึกษา 

จาํนวน29 คนรวม 163 คน 

4. เทียบสดัส่วนเพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งในการใช้

แบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดย

แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

คร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและ บุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาศูนยก์ารนอกระบบและการศึกษา

พฤตกิรรมผู้นําตามแนวคิดของกริฟฟิทส์    

7ด้านคือ 

1.  การมีความคิดริเร่ิม 

2.  การรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข 

3.  การใหก้ารยอมรับนบัถือ 

4.  การใหค้วามช่วยเหลือ 

5.  การโนม้นา้วจิตใจ 

6.  การประสานงาน 

7.  การเขา้สงัคมไดดี้ 

 

เพศแบ่งเป็น 

1.  เพศชาย 

2.  เพศหญิง 

ตาํแหน่ง 

1.  ครู กศน. 

2.  บุคลากรทางการศึกษา 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1.  1-5 ปี 

2.  ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตามอธัยาศยัอาํเภอ เก่ียวกบัศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในสงักดัสาํนกังาน กศน.

จงัหวดัปทุมธานี  ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3  ตอน  ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ความคิดเห็น  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(checklist)  ไดแ้ก่เพศตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน  มีลกัษณะเป็นตวัเลือกท่ีกาํหนดคาํตอบไวใ้ห ้  

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั

พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  ในสงักดัจงัหวดั

ปทุมธานี ตามแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้าํของ    

กริฟฟริทส์  (Griffiths, 1956, p. 243 อา้งถึงใน พรทิพย ์

พวัศรี, 2543) จาํนวน 7 ดา้น   

ตอนท่ี  3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เพ่ือให้

ผูต้อบแบบสอบถามนาํเสนอแนวทางเพ่ิมเติมในดา้น

พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั สงักดัจงัหวดัปทุมธานี 

หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการนาํ

แบบสอบถามไปทดลองใช ้(tryout) กบัครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดั

นครนายก จาํนวน 30 คนและนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่

(Reliability) โดยใชวิ้ธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา 

ของครอนบาด (Cronbach’ Alpha Coefficient) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  ผูวิ้จยัขอหนงัสือรับรองจากสาํนกังาน

โครงการบณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ไปยงั

ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา  

ตามอธัยาศยัอาํเภอ เพ่ือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  ครูกศน. และบุคลากร

ทางการศึกษา สงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี 

 2.  ประสานงานขอความอนุเคราะห์จาก

ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอ ทาํหนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือขอ

ความร่วมมือในการเกบ็ขอ้มูล 

 3.  นาํแบบสอบถามไปแจกสถานศึกษาท่ีเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS วิเคราะห์

ขอ้มลูทางสถิติ โดยกาํหนดขั้นตอนการวิเคราะห์ ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  t-test for 

Independent Samples 

 

ผลการวจัิย 

 พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในสงักดั      

สาํนกังานกศน. จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ในภาพโดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มี

พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย 

จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการ

ประสานงาน ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ ดา้นการเขา้

สงัคมไดดี้ ดา้นการใหก้ารยอมรับนบัถือ ดา้นการรู้จกั

ปรับปรุงแกไ้ข  และดา้นการมีความคิดริเร่ิม ตามลาํดบั 

 1. ผลการเปรียบเทียมพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอในสงักดั สาํนกังาน กศน. จงัหวดั

ปทุมธานี  จาํแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม         

มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ โดยรวมไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 2. ผลการเปรียบเทียมพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี 
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จาํแนกตามตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม มีความ

คิดเห็นต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ โดยรวมไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงไม่

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 3. ผลการเปรียบเทียมพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอในสงักดั สาํนกังาน กศน.จงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานของผูต้อบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผูบ้ริหาร

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

การอภิปรายผล 

 พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในสงักดั 

สาํนกังาน กศน. จงัหวดัปทุมธานีผลการศึกษาพบวา่    

ในภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

การบริหารราชการ อีกทั้งไดผ้า่นการฝึกอบรมการเป็น

ผูน้าํ ทาํใหผู้บ้ริหารเขา้ใจพฤติกรรมผูน้าํมากข้ึน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ยรีุ บูรณโกศล (2544) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง 

พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 12  

ผลการวิจยัพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเขตการศึกษา 12 

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบั 

วสนัต ์ ช่างนาค (2544) ศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา

อาํเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่       

อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  สอดคลอ้งกบั สกาวรัตน ์ สู่สุข 

(2547) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ 

พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น 

อยูใ่นระดบัมากเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอ ในสงักดั สาํนกังาน กศน. จงัหวดัปทุมธานี 

จาํแนกตาม เพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ผลการศึกษา พบวา่ ไม่วา่จะเป็นการจาํแนกตาม 

เพศ ตาํแหน่ง และประสบการณ์ในการทาํงาน ไม่

แตกต่างกนั ทั้งน้ี เพราะ ในปัจจุบนัผูบ้ริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ    

มีศกัยภาพในการปฏิบติังานสูง ใชห้ลกัการและทฤษฎี

การบริหารท่ีไม่ต่างกนัมากนกั ส่วนใหญ่แลว้ผูบ้ริหารจะ

มีการศึกษาสูง ยอมรับแนวคิดหรือมีวิธีการทาํงานแบบ

ใหม่เพ่ือปรับปรุงการปฏิบติังานและทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกัวิธีการ

ปฏิบติังานของตนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

เพ่ือนร่วมงานและทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี มีความมุ่งมัน่ 

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบัความเป็นผูน้าํ กลา้คิด กลา้

แสดงออก มีความมัน่ใจในตนเอง สร้างความเช่ือมัน่ 

ยอมรับและไวว้างใจใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในหน่วยงาน การประพฤติปฏิบติัตนของผูบ้ริหาร การ

อุทิศเวลา เสียสละ มีจิตวาธารณะและความศรัทธา 

ผูบ้ริหารวามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได ้เป็นผูท่ี้มี การครองตน ครองคน และ

ครองงาน สามารถดาํเนินภารกิจในการบริหารงานใน

สถานศึกษาโดยใชภ้าวะผูน้าํในสถานการณ์ต่าง ๆได้

อยา่งเมาะสมตรงใจผูร่้วมงานใชแ้บบสอบถามประเมิน

พฤติกรรมความเป็นผูน้าํของอาจารยใ์หญ่ โดยใชก้ลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยศึกษาธิการ 

อาจารยใ์หญ่ ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ ละหวัหนา้แผนก ซ่ึง

สรุปผลไดว้า่ อาจารยใ์หญ่เห็นพอ้งกนักบัพฤติกรรม

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ความเป็นผูน้าํของตน และศึกษาธิการมีแนวโนม้ท่ีจะ

เห็นพอ้งกบัพฤติกรรมความเป็นผูน้าํของอาจารยใ์หญ่  

สอดคลอ้งกบั สกาวรัตน ์ สู่สุข (2547) ไดก้ารวิจยัเพ่ือ

ศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมผูน้าํ ของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชลบุรี เขต 3 ตามความคิดเห็นของครูใน

สถานศึกษาเขตเดียวกนัผลการเปรียบเทียมพฤติกรรม

ผูน้าํ จาํแนกตามประสบการณ์ในการสอน พบวา่ 

ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. การใหก้ารช่วยเหลือ ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ควรติดตาม

การเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

ของทั้งระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน อยูต่ลอดเวลา เพ่ือ

แนวทางการดาํเนินงานในสถานศึกษาใหท้นักบัการ

เปล่ียนแปลง ทาํตนเป็นแบบอยา่งในการแสวงหาความรู้ 

มีความรู้ในทุ ก ๆ ดา้น ศึกษาหาความรู้ และนาํเสนอแนว 

คิดใหม่ ๆ อยูเ่สมอ หาทางแกไ้ขเสนอแนะแนวทาง

แกปั้ญหา ใหค้าํแนะนาํ ช้ีแจงกบัผูร่้วมงานไดทุ้กเวลา  

ทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั ดูแลทุกขสุ์ขของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง เพ่ือใหค้รูและบุคลการ 

ทางการศึกษาสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็

ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและมี

คุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงคข์องหลกัสูตร ใหก้าํลงัใจและ

สนบัสนุนผูร่้วมงานใหเ้จริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ผูบ้ริหารตอ้งทาํงานเชิงรุก โดยติดตามงานอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

2. ผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ควรคงพฤติกรรมท่ีดี ๆ     

ไวแ้ละควรศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรม       

การบริหารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเขา้ฝึกอบรม

หรือศึกษาหาความรู้ในสถาบนัต่าง ๆ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของครู และบุคลากร  

ต่อพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารศูนยก์ารศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในสงักดั 

สาํนกังาน กศน. จงัหวดัปทุมธานี 

 2. ควรศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรม

ผูน้าํของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  

กศน.อาํเภอ วา่มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางใด เพ่ือนาํผล

ท่ีไดไ้ปปรับรูปแบบการบริหารงานใหมี้ความเหมาะสม 
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ทรรศนะของผู้ปกครองที่มต่ีอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิสังกดัเทศบาล 

เมอืงชลบุรี อาํเภอเมอืง จังหวดัชลบุรี 

Parent’s Attitude Towards Educational Administration of Thetsaban Wat Pho School 

under  

Muang Chon Buri Municipality, Amphoe Muang, Chonburi 

  

                                                                                                                                                          เบญญพร  ทองรอด                                                                                                                                                                                                                 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ 

สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี  อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูป้กครอง

ของนกัเรียนท่ีเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3  จาํนวน 188  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครองนกัเรียน และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่

ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบวา่  (1) ผูป้กครองท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอาย ุมากกวา่ 40 ปี 

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี มีอาชีพลกูจา้ง / พนกังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท และมี

ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนโดยเป็นบิดา / มารดา (2) ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3) ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่  ผูป้กครองท่ีมีอาชีพ ความสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบันกัเรียนเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี อาํเภอ

เมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

คําสําคัญ : ทรรศนะผูป้กครอง, การจดัการศึกษา, โรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ 

  

Abstract 

 The study aimed to examine parental attitudes towards the educational administration of this school, based 

on gender, education level, occupation, average monthly income and the relationship with students. The subjects of 

the study were 188 parents of primary A-Secondary 3 students. Questionnaires were used and descriptive statistics 

were also employed. The results showed that (1) The majority of the respondents (129) were female with a low level 

of education , working as employees or members of staff. There were   132 respondents who earned an average 

income of less than 10,000 baht and 147 who were related to students. (2) With regard to parental attitudes towards 
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the administration, measurements showed attitudes to be at a moderate level. (3) After testing a hypothesis, it was 

found that generally speaking, parents of different genders, age, education and income level, and relationships to 

students exhibited the same attitudes , in virtually all cases, towards the school administration. 

   

Keywords:  parents, attitude, educational administration, Thetsaban Wat Pho School 

 

ความนํา  

 “การศึกษาเป็นรากฐานในการพฒันาประเทศ

ทุกแขนง หากประชาชนไดรั้บการศึกษาท่ีดีประเทศชาติ

กจ็ะเจริญอยา่งรวดเร็ว” (พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลปัจจุบนั) จึงนบัเป็น

รากฐานท่ีสาํคญัประการหน่ึงในการสร้างสรรคค์วาม

เจริญกา้วหนา้และแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ในสงัคม เพราะ

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยใหค้นไดพ้ฒันา

ตนเองในดา้นต่าง ๆ ตลอดชีวิตและสามารถพฒันา

ศกัยภาพขีดความสามารถดา้นต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะดาํเนินชีวิต

ไดอ้ยา่งมีความสุขและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งย ัง่ยืนและ

มัน่คง ดงันั้น  การพฒันาคุณภาพการศึกษาจะตอ้งอาศยั

การมองวิสยัทศันข์องคนไทย สงัคมไทยและกระแสของ

ความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะปฏิสมัพนัธ์กบัการศึกษา 

โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง จริงจงั ซ่ึงถือเป็นภารกิจสาํหรับ

นกับริหารการศึกษา (สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสตูล, 

2547, หนา้ 1) 

            ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบบัท่ี 3) 

2553 บญัญติัถึงความมุ่งหมายและหลกัในการจดั

การศึกษาไวป้ระการหน่ึงวา่ ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้ง

ปลกูฝังจิตสาํนึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษยแ์ละการรู้จกัรักษาผลประโยชนส่์วนรวมและของ

ประเทศ ตลอดจนรู้จกัพ่ึงตนเอง เป็นตน้ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายดงักล่าวการปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ควรเป็นเพียง

การดาํเนินการภายในองคก์รทางการศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษา ตราบท่ีการเรียนรู้สามารถทาํไดอ้ยา่ง

กวา้งขวาง ดงันั้น ปัจจยัสภาพแวดลอ้มกเ็ป็นเง่ือนไขของ

การเรียนรู้และเป็นแบบอยา่งอีกประการหน่ึง ขณะท่ีจดั

การศึกษาอบรมใหเ้ยาวชนรักชาติและพ่ึงตนเอง ดว้ยเหตุ

น้ีก่อนการปฏิรูปการศึกษาจึงควรทบทวนวตัรปฏิบติัทาง

การเมือง การดาํเนินนโยบายระหวา่งประเทศและการ

บริหารการปกครองแผน่ดิน ดว้ยความรู้ความเขา้ใจ

ลกัษณะสงัคมไทยและปัญหาเฉพาะหนา้ท่ีเผชิญอยู ่ทั้งน้ี

เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการเก้ือกลูต่อการศึกษาท่ีดีในทาง

กลบักนัปัญหาของประเทศท่ีสะทอ้นสู่วิถีการศึกษา  

 การดาํเนินการทางการศึกษาจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึง

บทบาทตามสถานะระดบัการศึกษาเพ่ือนาํไปสู่การมีส่วน

ร่วมแกไ้ขปัญหานั้น  

 ในทศวรรษท่ี 21 เป็นช่วงเวลาท่ีโลกจะมีการ

พฒันา และเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน

ดา้นเทคโนโลยี เศรษฐกิจและการเมือง และเหตุการณ์

ต่าง ๆ เหล่าน้ีนาํมาซ่ึงสภาพสงัคมท่ีมีความรุนแรง

ซบัซอ้น และยุง่ยากมากข้ึนจนในหลาย ๆ คร้ังไม่

สามารถควบคุมสถานการณ์ไวไ้ด ้จึงมีความจาํเป็นอยา่ง

มากท่ีมนุษยจ์ะตอ้งมีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะตา้น

กระแสของการเปล่ียนแปลงน้ี นัน่กคื็อ การพฒันาตนเอง

ใหมี้ความเขม้แขง็ มีทกัษะในการดาํรงชีวิต สามารถรู้เท่า

ทนัสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนมีความสามารถในการ

ควบคุม การเปล่ียนแปลง หรือกระแสดงักล่าวใหเ้กิด

ประโยชนต่์อตนเองและสงัคมโดยส่วนรวมไดใ้นท่ีสุด 

(ธรรมเกียรติ  กนัอริ, 2543, หนา้ 32) 

โรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาลเมือง

ชลบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี  เป็นโรงเรียนท่ีมีพ้ืนท่ี
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ในเขตเมือง ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลกูจา้ง

หรือพนกังาน และประกอบกิจการส่วนตวั ซ่ึงจากสภาพ

บริบทและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 

ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาทรรศนะ ของผูป้กครองนกัเรียน

ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดั

เทศบาลเมืองชลบุรี  อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ในดา้น

ต่าง ๆ เพ่ือนาํผลจากการศึกษาคน้ควา้ไปเป็นแนวทาง

ปรับปรุงพฒันาในการดาํเนินการดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเพ่ือความ

เขา้ใจอนัดีต่อกนัเก่ียวกบัการจดัการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลให้

การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดผลดี

ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ยิ่งข้ึนของโรงเรียน

เทศบาลวดัโพธ์ิ  สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี  อาํเภอเมือง

ชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ดว้ย 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาทรรศนะของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาล

เมืองชลบุรี อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบทรรศนะของผูป้กครองท่ีมี

ต่อการการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดั

เทศบาลเมืองชลบุรี อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี 

จาํแนกตามสถานภาพของผูป้กครองนกัเรียน ไดแ้ก่ เพศ  

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และ

ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ทั้ง   4 ดา้น ใชก้รอบการบริหารของสถานศึกษา

ท่ีเป็นนิติบุคคล โดยนาํหลกัการวา่ดว้ยการบริหารกิจการ

บา้นเมืองและสงัคมท่ีดี ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่    

 “ธรรมาภิบาล”ได ้แก่  หลกันิติธรรม หลกัณธรรม หลกั

ความโปร่งใส หลกัการมีส่ วนร่วม หลกัความ

รับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่ามาบูรณาการในการ

บริหารและจดัการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ให ้

กบัโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลดว้ย โดยนาํ 

หลกัธรรมาภิบาลดงักล่าวมาบูรณราการเข ้ากบัการ

ดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษาซ่ึงไดแ้ก่  การ

ดาํเนินงานด ้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 

และบริหารทัว่ไป  และเป้ าหมายในการจดัการศึกษาคือ

ทาํให ้ผ ูเรียนเป็นคนดี  เก่ ง  และมีความสุข 

 (จีรวิทย ์มัน่คงวฒันะ, 2553) 

 1.ดา้นวิชาการ  

           งานวิชาการเป็ นงานหลกั  หรือเป็นภารกิจหลกั

ของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่ งให ้

กระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปให ้สถานศึกษาให ้

มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ ท่ีจะให ้สถานศึกษาดาํเนินการ

ได ้โดยอิสระ คล่ องตวั รวดเร็ว สอดคล ้องกบัความต ้อง

การของผู ้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท ้องถ่ิน และการมี 

ส่ วนร่ วม จากผู ้มีส่ วนได ้เสียทุกฝ่ าย ซ่ึงจะเป็ นปั จจยั

สาํคญัทาํให ้สถานศึกษามีความเข ้มแขง็ในการบริหาร

และการจดัการ สามารถพฒันาหลกัสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผลประเมินผล 

รวมทั้งการวดัปั จจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนกัเรียน 

ชุมชน ท องถ่ิน ได ้อยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

 2. ดา้นงบประมาณ  

          การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้

ความเป็ นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่ องตวั 

โปร่ งใส ตรวจสอบได ้ ยึดหลกัการบริหารแบบมุ่งเน ้นผล

สมัฤทธ์ิ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน ้นผลงาน ให ้มี

การจดัหาผลประโยชน จากทรัพย ์สินของสถานศึกษา 

รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใช ้บริหารจดัการเพ่ือ

ประโยชน ์ทางการศึกษาส่ งผลให ้เกิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่ อ 

ผู ้เรียน 

 3. ดา้นบุคลากร  

          การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็ นภารกิจ

สาํคญัท่ีมุ่ งส่ งเสริมให ้สถานศึกษาสามารถปฏิบติังานเพ่ือ
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ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดาํเนินการดา้น

การบริหารงานบุคคลให ้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใต้

กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลข ้าราชการ

ครูและ บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ 

ความสามารถ  มีขวญักาํลงัใจ ได ้รับการยกยอ่ง เชิดชู

เกียรติ มีความมัน่คงและก ้าวหน ้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผล 

ต่ อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผู ้เรียนเป็ นสาํคญั 

 4. ดา้นการบริหารทัว่ไป  

           การบริหารทัว่ไปเป็ นงานท่ีเก่ียวข ้องกบัการ

จดัระบบบริหารองค ์กรใหบ้ริการบริหารงานอ่ืน ๆ 

บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพและเป้ าหมายท่ีกาํหนด

ไว ้  โดยมีบทบาทหลกัในการประสานส่ งเสริม 

สนบัสนุนและการอาํนวยการความสะดวกต่าง  ๆ ในการ

ให ้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่ งพฒันาสถานศึกษาให ้

ใช ้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม  ส่งเสริมใน

การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตาม

หลกัการบริหารงานท่ีมุ งเน ้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั

โดยเน ้น ความโปร่ งใส  ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ

ได ้ ตลอดจนการมีส วนร่ วมของบุคคล ชุมชนและองคก์ร

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให ้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

           งานกิจการนกัเรียนเป็นงานท่ีมุ่งใหน้กัเรียนมี

คุณภาพในการดาํเนินชีวิต ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีกิจกรรม

อยา่งหลากหลาย เพ่ือแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรมและมี

หนา้ท่ีดูแลนกัเรียน ช้ีนาํใหส้ามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมี

ความสุข อีกทั้งมีทกัษะชีวิต นาํไปสู่การนาํไป

ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในชีวิตจริง 

  

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 

สถานภาพของผู้ปกครอง                        ทรรศนะของผู้ปกครองที่มต่ีอการจดัการศึกษา 

1. เพศ              ของโรงเรียนเทศบาลวัดโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมือง  

2. อาย ุ                         ชลบุรี อาํเภอเมืองชลบุรี จังหวดัชลบุรี 

3. ระดบัการศึกษา                              1. ดา้นวิชาการ 

4. อาชีพ     2. ดา้นกิจการนกัเรียน 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   3. ดา้นอาคารสถานท่ี 

6. ความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียว                                 4.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน                           

ขอ้งกบันกัเรียน     

            

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั   

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

            เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรคือ ผูป้กครองของนักเรียนท่ีเรียน
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เป็นแบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี       

            ตอนท่ี  1  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  

ไดแ้ก่  เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน และความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน มีลกัษณะ

เป็นแบบสาํรวจรายการ  

             ตอนท่ี  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทรรศนะ

ของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

เทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี  อาํเภอเมือง

ชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ใน 4 ดา้น  40  ขอ้ดงัน้ี ดา้นวิชาการ 

มี 10 ขอ้ ดา้นกิจการนกัเรียน มี 10 ขอ้ ดา้นอาคารสถานท่ี 

มี 10 ขอ้ ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน มี 

10 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

แบ่งออก เป็น 5 ระดบั เห็นดว้ยมากท่ีสุดเห็นดว้ยมาก  

เห็นดว้ยปานกลางเห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูวิ้จยัไดน้าํ

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข

จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวฒิุเรียบร้อยแลว้ ไป

ทดลองใช ้(try out) กลบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยั จาํนวน  30 คน  เพ่ือหาความเช่ือมัน่ 

(reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิ้ธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.8994 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถาม

ใหผู้ป้กครอง จาํนวน 353 คน ไดรั้บคืนจาํนวน  188 ชุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

การวิเคราะห์และประมวลผล ใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปกาํหนดการใหค้ะแนนทรรศนะของผูป้กครองท่ี

มีการต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัโพธ์ิ ดว้ยขอ้มลู

ตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั 

แลว้แปลความหมายของคะแนนเฉล่ียเทียบกบัเกณฑ ์

ท่ีตั้งไว ้

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าความถ่ี 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) จาํแนกตามภูมิหลงัของผูป้กครองนกัเรียน 

และวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ (The 

Scheffe’s Method) 

 

ผลการวจัิย 

             ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ีย 3.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.94 และเม่ือ

พิจารณารายดา้นพบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้นอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัท่ีสอง คือ ดา้นกิจการนกัเรียน 

อนัดบัท่ีสาม คือ ดา้นวิชาการ และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ซ่ึงทุกดา้นมี

ระดบัทรรศนะในระดบัมาก ดงัน้ี คือ 

 ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี  ดา้นวิชาการ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.93 และเม่ือพิจารณารายประเดน็พบวา่ 

อนัดบัแรก คือ มีการทดสอบและวดัผลการเรียนของ

ผูเ้รียน อนัดบัท่ีสอง คือ มีการจดัการเรียนการสอนวิชา

ภาษาองักฤษโดยใชผู้ส้อนท่ีเป็นเจา้ของภาษา และ อนัดบั

สุดทา้ยคือ มีการจดัสอนเสริมพิเศษเพ่ือเพ่ิมความรู้หลงั

เลิกเรียนหรือนอกเวลา 

 ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ดา้นกิจการนกัเรียน ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.47 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.93 และเม่ือพิจารณารายประเดน็พบวา่ 
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อนัดบัแรก คือ มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้หนา้แถว (เสา

ธง) หลงัเคารพธงชาติ อนัดบัท่ีสอง คือ มีการจดักิจกรรม

ปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั เพ่ือปลกูฝัง

จิตสาํนึกใหเ้ป็นเด็กดี  และอนัดบัสุดทา้ย คือ มีการจดั

โครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียน เพ่ือเปิดโอกาสใหค้รูทราบ

สภาพครอบครัวนกัเรียน 

 ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ดา้นอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.48 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.92 และเม่ือพิจารณาราย

ประเดน็พบวา่ อนัดบัแรก คือ มีการจดัโรงอาหารท่ี

สะอาดถกูสุขลกัษณะ และเพียงพอเหมาะสม อนัดบัท่ี

สอง มีการจดัหอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการไดเ้หมาะสม

กบัรายวิชาและเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้  และอนัดบั

สุดทา้ย คือ มีพ้ืนท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ 

             ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 3.44 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.99 และเม่ือ

พิจารณารายประเดน็พบวา่ อนัดบัแรก คือ มีการ

กาํหนดใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแลนกัเรียน 

อนัดบัท่ีสอง คือ มี   การจดักิจกรรมสืบสานประเพณีและ

วฒันธรรมไทยร่วมกบัชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ และอนัดบั

สุดทา้ย คือ มีการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษา  

   

การอภิปรายผล  

ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี สามารถนาํมาอภิปราย

ผล ไดด้งัน้ี 

           1. ดา้นวิชาการ ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาล

เมืองชลบุรี  อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชยัชนะ ใจแกว้ (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัทรรศนะของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวรราชาทิ

นดัดามาตุวิทยา อาํเภอลาดหลุดแกว้ จงัหวดัปทุมธานี 

พบวา่ ทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวิทยาในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ เห็นดว้ย

มากดา้นบริการเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ดา้นกิจการ

นกัเรียน ดา้นงานดูแลสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการ

ประสานงานโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นวิชาการ 

ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   

ปรารีณา จนันวล (2551) ไดศึ้กษาทรรศนะของผูป้กครอง

ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนรุจิเสรีวิทยา เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ทรรศนะของผูป้กครองต่อการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนรุจิเสรีวิทยาเขตพญาไท ใน

ภาพรวมมีทรรศนะอยูใ่นระดบั         เห็นดว้ยมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีทรรศนะอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก ดา้นบุคลากรเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาดา้น

วิชาการ ดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน  

ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความสมัพนัธ์

ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครองและชุมชน และดา้น    

ส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการ ตามลาํดบั 

            2. ดา้นกิจการนกัเรียน ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมี

ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดั

เทศบาลเมืองชลบุรี อาํเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชยัชนะ ใจแกว้ (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัทรรศนะของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนวรราชาทิ

นดัดามาตุวิทยา อาํเภอลาดหลุดแกว้ จงัหวดัปทุมธานี  

ผลการศึกษาพบวา่ ทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวิทยาใน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้น

พบวา่ เห็นดว้ยมากดา้นบริการเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา 

คือ ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นงานดูแลสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการประสานงานโรงเรียนกบัชุมชน 

และดา้นวิชาการ ตามลาํดบั  

           3. ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม  พบวา่ 

ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สงักดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัชนะ ใจแกว้ (2549) ได้

ศึกษาเก่ียวกบัทรรศนะของผูป้กครองต่อ 

การจดัการศึกษาของโรงเรียนวรราชาทินดัดามาตุวิทยา 

อาํเภอลาดหลุดแกว้ จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ทรรศนะ

ของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

วรราชาทินดัดามาตุวิทยาในภาพรวมอยูใ่นระดบั 

เห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ เห็นดว้ยมาก

ดา้นบริการเป็นอนัดบัท่ี 1 รองลงมา คือ ดา้นกิจการ

นกัเรียน ดา้นงานดูแลสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม ดา้นการ

ประสานงานโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นวิชาการ 

ตามลาํดบั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

นนทกานต ์คงเกิด (2550) ไดท้าํการศึกษาศึกษาและ

เปรียบเทียบทรรศนะของผูป้กครองต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนประถมสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต พบวา่ ทรรศนะของผูป้กครองต่อการ

จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมสาธิตละออ

อุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยรวมมีความคิด

เห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

อนัดบัแรก คือ ดา้นการบริหารของโรงเรียน รองลงมา 

คือ ดา้นอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้น

ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ดา้นบุคลากร

ของโรงเรียน และดา้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตามลาํดบั 

            4. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

พบวา่ ทรรศนะของผูป้กครองท่ีมีต่อการจดัการศึกษา

ของโรงเรียนเทศบาลวดัโพธ์ิ สังกดัเทศบาลเมืองชลบุรี  

อาํเภอเมืองชลบุรี  จงัหวดัชลบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนทกานต ์คงเกิด (2550) 

ไดท้าํการศึกษาศึกษาและเปรียบเทียบทรรศนะของ

ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมสาธิต

ละอออุทิศ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต พบวา่ ทรรศนะ

ของผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

ประถมสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัสวนดุสิต โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อนัดบัแรก คือ ดา้น

การบริหารของโรงเรียน รองลงมา คือ ดา้นอาคาร

สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่ง

โรงเรียนและชุมชน ดา้นบุคลากรของโรงเรียน และดา้น

ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามลาํดบั  

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

            1. ดา้นวิชาการ โรงเรียนควรจดัใหมี้การจดัสอน

เสริมพิเศษเพ่ือเพ่ิมความรู้หลงัเลิกเรียนหรือ 

นอกเวลา จดัใหมี้การสอนวิชาภาษาองักฤษโดยผูส้อนท่ี

ไม่ใช่เจา้ของภาษา และควรจดัหาแหล่งเรียนรู้ 

นอกหอ้งเรียนใหน้กัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้ความรู้

หลากหลาย   

             2. ดา้นกิจการนกัเรียน โรงเรียนควรมี การจดั

โครงการเยี่ยมบา้นนกัเรียน เพ่ือเปิดโอกาสใหค้รูทราบ

สภาพครอบครัวนกัเรียน มีการจดัประชุมช้ีแจง

ผูป้กครองประจาํภาคเรียนหรือประจาํเดือน และเนน้ใหมี้

การจดักิจกรรมท่ีพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและเต็มความสามารถ 

            3. ดา้นอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม โรงเรียน

ควรจดัใหมี้พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการจดั

กิจกรรมต่าง ๆ มีการจดัสถานท่ีไวส้าํหรับใหเ้ด็กเล่นและ

พกัผอ่นอยา่งปลอดภยั และควรเนน้การพฒันา

ส่ิงแวดลอ้มใหมี้บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้

เสมอ 
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             4. ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

โรงเรียนควรมีการเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองเป็น

คณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชาสมัพนัธ์

โครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต่์อผูป้กครองและชุมชน

ใหผู้ป้กครองและชุมชนทราบ และควรมีการจดักิจกรรม

ส่งเสริมความสมัพนัธ์กบัองคก์รต่างในชุมชน พร้อมนาํ

ขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง และองคก์รต่าง ๆ ในชุมชน

มาประกอบการพิจารณาอยา่งสมํ่าเสมอ
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การวเิคราะห์ปัจจัยพหุระดับทีส่่งผลต่อความสุขมวลรวมของผู้เรียน 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

An Analysis of Multilevel Factors Affecting Gross Happiness Index for Students in Private 

Secondary Schools Under the Department of Education Bangkok Metropolitan 

Administration  

  

                                                                                                                                            ปรง  ธาระวานิชและทววีฒัน์ ปิตยานนท ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงปริมาณน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือการวิเคราะห์ปัจจยัพหุระดบัท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั ศึกษความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุ และ

ศึกษาปัจจยัระดบัโรงเรียน ระดบัหอ้งเรียน และระดบันกัเรียนท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 64 คน             

ครู 96 คน และนกัเรียน จาํนวน 2,880 คน จากโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 32 โรงเรียน รวม

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 3,040 คน แบบสอบถาม นวน 3 ฉบบั ใชส้าํหรับสอบถามนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร

โรงเรียน โดยแบบสอบถามทั้งสามฉบบัมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง  0.60-1.00 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจจยั วิเคราะห์โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของผูเ้รียน 

วิเคราะห์ดว้ยการวิเคราะห์เสน้ทาง (path analysis) สาํหรับการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวมของนกัเรียน 

วิเคราะห์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์พหุระดบัดว้ยสมการถดถอย กรณี 3 ระดบั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

(hierarchical linear model)  ผลวิจยัพบวา่ ระดบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัระดบัผูเ้รียน

และปัจจยัระดบัหอ้งเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ปัจจยัระดบัผูเ้รียนส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน ปัจจยัระดบัหอ้งเรียนและปัจจยัระดบัโรงเรียนไม่ส่งผลต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร  

  

คําสําคัญ: ความสุข, ความสุขมวลรวมของผูเ้รียน, ปัจจยัพหุระดบั 

  

Abstract 

 The aim of this research was to study the relationships between factors operating at three different levels; at 

school; in the classroom; at pupil level; which influence pupils’ general sense of happiness. The sample population 

comprised 3,040 people, and consisted of 64 school administrators, 96 teachers and 2,880 pupils from 32 schools. 

Questionnaires were used to collect data; each group was given a different questionnaire. The values of IOC for three 

questionnaires were 0.60 -1.00 .The relationship between the three factors, which were composed of school, 
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classroom and student levels, was analyzed by the Pearson product moment correlation coefficient, using SPSS for 

Window. The causal factor analysis of pupils was examined by the LISREL program, while the effect of the three 

factors on pupils’ overall happiness was analyzed by the multilevel regression model, using HLM (a hierarchical 

Linear Model). The research results were as follows .The general happiness of pupils as a whole, with regard to each 

individual aspect was at a high level. The pupil and classroom factors exhibited statistically significant differences at 

a level of .01.with the general happiness of the pupils. The pupil level factor affected the general happiness of pupils. 

The classroom and school level factors had no effect on the overall happiness of pupils. 

    

Keywords:  happiness, gross happiness, student, multilevel factor 

 

ความนํา  

คนไทยและสงัคมไทยเร่ิมต่ืนตวัท่ีจะติดตาม

ความเปล่ียนแปลงของประเทศชาติอยา่งใกลชิ้ด เห็นได้

จากมีเสียงเรียกร้องใหมี้การปรับปรุงคุณภาพของ

การศึกษามากข้ึน และเร่งรีบ  ใหเ้กิดการปฏิรูปการเรียน

การสอน  ทั้งน้ี แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง 

(พ.ศ. 2552-2559) ไดน้าํปรัชญาและกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางใหค้นไทยถือปฏิบติั

เพ่ือใหไ้ปสู่เป้าหมายของการพฒันา โดยยึดทางสายกลาง

อยูบ่นพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัพอประมาณ 

อยา่งมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทนัโลก เพ่ือมุ่งใหเ้กิดการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนและความอยูดี่มีสุขของคนไทย  เพ่ือพฒันา

สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมท่ีมีความเขม้แขง็ มีดุลยภาพใน 3 

ดา้น คือ เป็นสงัคมคุณภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการ

เรียนรู้  สงัคมแห่งการสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั 

ดงันั้นจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาจึงมุ่งเนน้พฒันา

คนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สงัคมและ

สติปัญญาต่าง ๆ มีความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข เพ่ือใหค้นไทยเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  

โดยเฉพาะเป้าหมายท่ีสาํคญั คือใหผู้เ้รียน เก่ง  ดี  และมี

ความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 43-45) 

จะเห็นไดว้า่จุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษาจะ

มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสุข จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง

สร้างความสุขแก่ผูเ้รียนในภาพรวม  ซ่ึงตวับ่งช้ีความสุข

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

ดงักล่าวจึงอาศยัดชันีความสุขมวลรวมเป็นพ้ืนฐานพฒันา

ผูเ้รียนใหมี้ความสุข  โดยความสุขมวลรวม มีการใช้

หลายคาํ อาทิ ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross 

National Happiness--GNH) ความสุขมวลรวมภายใน 

ประเทศ (Gross Domestic Happiness--GDH) ดชันี

ความสุขมวลรวม (Gross Happiness Index--GHI) และ

การพฒันาเป็นความสุขมวลรวมนานาชาติ (Gross 

International Happiness--GHI)  ซ่ึงความสุขมวลรวมเป็น

ดชันีทางเลือกในการใชเ้ป็นเคร่ืองช้ีสภาวะทางเศรษฐกิจ

และสงัคม จากองคป์ระกอบของความสุขมวลรวม

ดงักล่าว จะเห็นวา่สามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัความสุข

มวลรวมของผูเ้รียน  และวิเคราะห์เป็นองคป์ระกอบ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียน โดยท่ีมีปัจจยัต่าง ๆ ส่งผล

ต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ปัจจยัระดบั

โรงเรียน จะเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงนบัวา่มี

ความสาํคญัและส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน 

โดยเฉพาะผูน้าํท่ีมีวิสยัทศันแ์ละเนน้การบริหารจดัการ

และมุ่งไปสู่คุณภาพ  จะทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขมากข้ึน 

(Tribus, 1997, p. 83) เพราะผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมี

วิสยัทศันจ์ะสามารถมองภาพอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน   

รวมทั้งกาํหนดวิสยัทศัน ์ จุดประสงค ์และพนัธกิจ 

ร่วมกนักบับุคลากรได ้  และสามารถกระตุน้ใหบุ้คลากร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ร่วมกนันาํพนัธกิจไปใชใ้นการพฒันาหน่วยงานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนนบัวา่เป็นปัจจยั

ท่ีสาํคญัเพราะเป็นส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผูพ้บเห็น 

นอกจากน้ียงัเป็นรูปแบบของความคิด ความรู้สึก ความ

คิดเห็น และวิสยัทศันข์องโรงเรียน เพ่ือสะทอ้นให้

บุคลากรตระหนกัถึงการมุ่งเนน้ผลิตคุณภาพและการ

ใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วและสร้างความประทบัใจ และ

ยงัส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน (Mohan,  2007; 

Goodlad, 1984, p. 56) 

  ปัจจยัท่ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสุขมวลรวม

อีกประการหน่ึง ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเกิดจากครูโดยครูท่ีมีภาวะ

ผูน้าํจะช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขมวลรวม ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ Arbaugh (2001, pp. 42-54) ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเร่ืองภาวะผูน้าํของอาจารยผ์ูส้อน โดย

พฤติกรรมดา้นการมีส่วนรวมและใหค้วามใกลชิ้ด มี

ความสมัพนัธ์กบัความสุขของผูเ้รียน การบริหารจดัการ

ชั้นเรียนนบัวา่มีความสาํคญัต่อคุณภาพของผูเ้รียน เป็น

วิธีการหรือกลยทุธ์สาํหรับครูในการจดัสภาพแวดลอ้ม

เพ่ือนาํพาผูเ้รียนไปสู่ความสาํเร็จในการเรียนรู้ โดยเลือก

วิธีการสอน การจดักิจกรรม การควบคุมวินยัเพ่ือให้

ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข   (McCreary, 2012)   

ปัจจยัท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงไดแ้ก่  ปัจจยัท่ีมี

สาเหตุจากตวัผูเ้รียน โดยท่ีผูเ้รียนจะมีความสุขมวลรวม

ได ้ผูเ้รียนตอ้งมีการยอมรับนบัถือตนเอง โดยสร้างความ

รักและศรัทธาต่อการเรียน เพราะจะช่วยใหเ้กิดความรัก 

ความสนใจต่อบทเรียน ต่อครู และผูร่้วมเรียน ตระหนกั

ถึงคุณค่าของการเรียนรู้ มองเห็นประโยชน ์และมี

ความหมายต่อตวัเอง  นอกจากปัจจยัดา้นการยอมรับนบั

ถือตนเองท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสุขมวลรวมแลว้ ปัจจยั

มนุษยสมัพนัธ์ทาํใหผู้เ้รียนมีความสุขในชีวิตเพ่ิมข้ึน 

เพราะการสร้างมนุษยสมัพนัธ์มีความสาํคญัต่อการ

ดาํเนินชีวิตในโรงเรียน ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งสร้างมนุษย

สมัพนัธ์เพ่ือทาํใหต้นเอง บุคคลท่ีอยูร่อบตวัเรามีความ

ใกลชิ้ดสนิทสนมทาํใหเ้กิดความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี

ดี   อีกทั้งการมีมนุษยสมัพนัธ์ของผูเ้รียนในการพฒันา

บุคลิกภาพและทศันคติท่ีดี ส่งผลต่อความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนเป็นอยา่งดี (Cloninger & Zohar, 2011,         

pp. 24 -32)                        

ดงันั้น การวิเคราะห์ปัจจยัพหุระดบัท่ีส่งผลต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนเป็นทาํการวิเคราะห์ปัจจยั

ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของผูเ้รียน ร่วมกบัการวิเคราะห์

ปัจจยัพหุระดบัท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร             

การวิเคราะห์ปัจจยัพหุระดบัตระหนกัถึงขอ้มูลสามระดบั  

ไดแ้ก่ ระดบัโรงเรียน ระดบัหอ้งเรียนและระดบัผูเ้รียน   

ซ่ึงเป็นตวัแปรทั้งสามระดบัท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียน การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุจะใหผ้ล

ถึงทิศทางความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีเป็นเหตุเป็นผลต่อกนั 

ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มลูพหุระดบัจะช่วยใหผ้ลการ

วิเคราะห์มีความเท่ียงตรงสูงและมีความคลาดเคล่ือนตํ่า 

ท่ีสาํคญัสามารถป้องกนัปัญหาความลาํเอียงของการสรุป

ขา้มระดบัได ้(aggregation bias) ปัญหาความผิดพลาดใน

การคาํนวณค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน  

(misestimated standard error) และปัญหาความผนัแปร

ของสมัประสิทธ์ิการถดถอย  (heterogeneity  of  

regressions)  (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2548, หนา้ 25-32) อีก

ทั้งผูวิ้จยัศึกษาบริบทของโรงเรียนเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการบริหารงานของโรงเรียน

เอกชนดาํเนินการไปตามระเบียบของราชการ โดยท่ี

กระทรวง ศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุน

โรงเรียนเอกชนใหพ้ฒันาตนพร้อมท่ีจะกา้วไปสู่

มาตรฐานการศึกษา ใหเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคม โดยเนน้

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียน

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
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              2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ

ระดบัโรงเรียน ระดบัหอ้งเรียนและ ระดบัผูเ้รียนกบั

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เอกชน  กรุงเทพมหานคร 

           3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของตวัแปร

อิสระของผูเ้รียนท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมวลรวมของ

ผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร   

           4. เพ่ือศึกษาตวัแปรอิสระระดบัโรงเรียน  ระดบั

หอ้งเรียนและระดบัผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. มีตวัแปรอิสระของผูเ้รียนอย่างนอ้ย 1 ตวั มี

อิทธิพลทางตรงต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

2. ตวัแปรอิสระระดบัโรงเรียน ระดบัหอ้งเรียน 

และระดบัผูเ้รียนกบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธ์กนั  

 3. มีตวัแปรอิสระระดบัโรงเรียน ระดบั

หอ้งเรียนและระดบัผูเ้รียนอยา่งนอ้ย 1 ตวั ส่งผลต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เอกชน   กรุงเทพมหานคร 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียน  ผูวิ้จยัใช้

แนวความคิดของ Brooks (2008, pp. 228-230) โดย

กล่าวถึงความสุขมวลรวม  4  ดา้น  คือ (1) การพฒันา

เศรษฐกิจอยา่งเท่าเทียมและยัง่ยืน (2) การอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  (3) การอนุรักษแ์ละส่งเสริม

คุณค่าทางวฒันธรรมและ (4) การส่งเสริมการปกครองท่ี

ดีหรือธรรมาภิบาล  และใชแ้นวคิดของ Karma and Dorji 

(2008, pp. 25-36) กล่าววา่ ตวัช้ีวดัความสุขมวลรวม โดย

มีองคป์ระกอบของความสุขมวลรวมประชาชาติ  9  มิติ 

ไดแ้ก่ (1) สภาพทางจิตท่ีดี (2) การใชเ้วลา (3) พลงัชุมชน 

(4) วฒันธรรม (5) สุขภาพ (6) การศึกษา (7) ส่ิงแวดลอ้ม 

(8) มาตรฐานความเป็นอยู ่ และ (9) การปกครอง  รวมถึง

แนวคิดของประเวศ  วะสี  (2554)  ไดส้รุปสาระความสุข

มวลรวมประกอบไปดว้ย  4  ประการ  ไดแ้ก่ (1)  ความ

เป็นอยูท่ี่ดีทางกายภาพ (2)  ความเป็นอยูท่ี่ดีทางใจ        

(3)  ความเป็นอยูท่ี่ดีทางสงัคม  และ (4)  ความเป็นอยู่ท่ีดี

ทางจิตวิญญาณ  และใชแ้นวคิดของ ไพบูลย ์วฒันศิริ

ธรรม (2550, หนา้ 15) ไดน้าํเสนอ 4  เสาหลกัของ

ความสุขมวลรวม ไดแ้ก่ (1) การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม

อยา่งย ัง่ยืน (2) การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (3) การส่งเสริมและอนุรักษว์ฒันธรรม และ 

(4) การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี จากแนวคิดเก่ียวกบั

ความสุขมวลรวมโดยอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัความสุขมวล

รวมนานาชาติ โดยนาํมาสงัเคราะห์เป็นความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบับริบทดา้นการศึกษา 5  ดา้น  

ดงัน้ี (1)  ดา้นชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี  (2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(3) ดา้นวฒันธรรม (4) ดา้นสุขภาพ   

 ปัจจยัเชิงสาเหตุของผูเ้รียนและปัจจยัพหุระดบัท่ี

ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน ตวัแปรระดบั

โรงเรียน ไดแ้ก่ ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน เป็นตวั

แปรท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน สามารถ

จาํแนกเป็นตวัแปรอิสระ  4 ตวัแปร ไดแ้ก่ วิสยัทศัน ์     

การเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน และ

สวสัดิการโรงเรียน  ซ่ึงผูวิ้จยัใชแ้นวความคิดของตวัแปร

อิสระแต่ละตวั ดงัน้ี  

วิสยัทศัน ์ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ Daft (1999, pp. 

129-130) โดยใหค้วามสาํคญัของวิสยัทศันส์รุปวา่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีวิสยัทศัน์จะสามารถมองภาพ

อนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน รวมทั้งกาํหนดวิสยัทศัน ์

จุดประสงค ์และพนัธกิจร่วมกนักบับุคลากรได ้  และ

สามารถกระตุน้ใหบุ้คลากรร่วมกนันาํ พนัธกิจไปใชใ้น

การพฒันาหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วางแผนกลยทุธ์เพ่ือปรับปรุงโรงเรียนใหเ้จริญกา้วหนา้

และอยูร่อดปลอดภยั สามารถตา้นทานต่อวิกฤติการณ์

ท่ีมากระทบไดอ้ยา่งมัน่คง โดยมุ่งความสุขมวลรวมของ

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

การเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ 

Kaufman and Zahn (1993, p. 9) โดยสรุปแนวคิดไวว้า่ 

การเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญัเป็นกุญแจสู่ความสุขของผูเ้รียน 

เพราะการเนน้ลกูคา้เป็นสาํคญันบัวา่เป็นหวัใจของผูน้าํ 

ตลอดจนทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ โดยเฉพาะผูเ้รียนเกิด

ความสุขเป็นอยา่งดี เกิดความมัน่ใจในคุณภาพของ

ผลผลิตและการบริการ  

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนนบัวา่เป็นปัจจยัท่ี

สาํคญัของโรงเรียน เป็นส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจแก่ผู ้

พบเห็นไม่วา่คนในโรงเรียน หรือชุมชน ภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียนจะสร้างความแตกต่างและมีอิทธิพลต่อบุคลากร

ในโรงเรียน สร้างความเขา้ใจในบทบาทของโรงเรียน  

เปรียบเสมือนเป็นวฒันธรรมโรงเรียนท่ีทุกคนร่วมยึดถือ

เป็นแนวปฏิบติั  สร้างความเขา้ใจอนัดีต่อบุคลากรใน

โรงเรียน  นอกจากน้ีใชแ้นวคิดของ Huebner (2010, 

Online) สรุปวา่ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนยงัเป็นรูปแบบ

ของความคิด ความรู้สึก ความคิดเห็น และวิสยัทศันข์อง

โรงเรียน เพ่ือสะทอ้นใหบุ้คลากรตระหนกัถึงการมุ่งเนน้

ผลิตคุณภาพและการใหบ้ริการท่ีสะดวกรวดเร็วและ     

ยงัส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน   

.   สวสัดิการโรงเรียน ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ

โรงเรียน วิชิต สุรัตนเ์รืองชยั ( 2541, หนา้ 146) กล่าวถึง

ความสาํคญัของสวสัดิการโรงเรียน ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นท่ี

โรงเรียนจะตอ้งจดัใหแ้ก่ผูเ้รียนทุกคนอยา่งเสมอภาคและ

ทัว่ถึง การจดัสวสัดิการแก่ผูเ้รียนมีเป้าหมายใหผู้เ้รียน

ไดรั้บความสะดวกสบายสามารถดาํเนินงานไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เนน้ใหผู้เ้รียนมีความสุขมวลรวม โดย

สนบัสนุนความสาํคญัของสวสัดิการท่ีส่งเสริมการดูแล

ดา้นสุขภาพ การแนะแนว การจดักิจกรรมต่าง ๆ งาน

สวสัดิการยอ่มส่งผลต่อผูเ้รียนโดยตรง และสนบัสนุน

การเรียนรู้ และการดาํเนินชีวิตในโรงเรียนของผูเ้รียนได้

อยา่งมีความสุขเป็นอยา่งดี   

ตวัแปรระดบัหอ้งเรียน  ตวัแปรระดบัหอ้งเรียน 

ไดแ้ก่ ตวัแปรของครู เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสุขมวล

รวมของผูเ้รียน สามารถจาํแนกเป็นตวัแปรอิสระ  2 ตวั

แปร ไดแ้ก่  ภาวะผูน้าํและการบริหารจดัการชั้นเรียน ซ่ึง

ผูวิ้จยัใชแ้นวความคิดของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ดงัน้ี 

   ภาวะผูน้าํ  ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ Lucas, et al. 

(2003, pp. 527-539) โดยเนน้ภาวะผูน้าํครูท่ีมีส่วนทาํให้

ผูเ้รียนมีความสุข ทาํใหก้ารใชชี้วิตความเป็นอยูข่อง

ผูเ้รียนดีข้ึน โดยเฉพาะการส่ือสารท่ีครูมีอารมณ์ขนัจะ

ช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีความสนุกสนาน  สามารถเรียนรู้ได้

เป็นอยา่งดี และท่ีสาํคญัภาวะผูน้าํครูควรมีความ

เช่ียวชาญดา้นการวางแผน การประสานงาน  ทกัษะผูน้าํ 

มุ่งมัน่พฒันาหลกัสูตร ร่วมแกปั้ญหาความขดัแยง้  เนน้

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกาํกบั ติดตาม 

และการประเมินผล การเรียนการสอนอยา่งใกลชิ้ดจะ

ช่วยทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและมีความสุขมวลรวมมากข้ึน  

Podsakoff, et al. (2005, pp. 259-298)                                                                                        

การบริหารจดัการชั้นเรียน  ผูวิ้จยัสรุป

ความสาํคญัของการบริหารจดัการชั้นเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ จะช่วยทาํใหผู้เ้รียนมาโรงเรียน และใช้

ชีวิตอยูใ่นโรงเรียนอยา่งมีความสุข  นอกจากน้ีครูท่ี

สามารถจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในชั้นเรียนไดดี้   

มีการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนุกสนานทาํให้

ผูเ้รียนมีความสุขมากข้ึน อีกทั้งการจดัชั้นเรียนอยา่ง

หลากหลาย เหมาะสมกบับทเรียน กิจกรรมการเรียนการ

สอน จาํนวนผูเ้รียน เป็นการสร้างบรรยากาศของ

หอ้งเรียนใหน่้าสนใจไม่ซํ้าซากจาํเจ ไม่น่าเบ่ือหน่าย 

ผูเ้รียนจะเกิดความกระตือรือร้นและกระฉบักระเฉง และ

สร้างความสุขมวลรวมของผูเ้รียน (Weinstein, 1996,     

pp. 25-31; Sukanya, 2010; Armento, 2011; Bower & 

Kamata, 2002) 
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   ตวัแปรระดบัผูเ้รียน  ตวัแปรระดบัผูเ้รียนเป็นตวั

แปรคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียน สามารถจาํแนกเป็นตวัแปรอิสระ 2  

ตวัแปร ไดแ้ก่ การยอมรับนบัถือตนเอง และมนุษย

สมัพนัธ์ ซ่ึงผูวิ้จยัใชแ้นวความคิดของตวัแปรอิสระ   แต่

ละตวั ดงัน้ี 

    การยอมรับนบัถือตนเอง ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ 

Rodewalt & Tragakis (2003, pp. 66-70)   Luo and Shih 

(1997, pp. 181-187) ท่ีสรุปวา่การยอมรับนบัถือตนเอง 

ช่วยใหผู้เ้รียนพฒันาวิธีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

โดยใหไ้ดร้ะบายความขุ่นมวั ซ่ึงจะเป็นโอกาสใหค่้อยๆ

เขา้ใจความยุง่ยากในตนเอง ช่วยลดระดบัความเครียด 

จากนั้นจะค่อยๆใส่ใจกบัความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนกบัตนเอง  

โดยสร้างความรักและศรัทธาต่อการเรียน เพราะจะช่วย

ใหผู้เ้รียนเกิดความรัก ความสนใจต่อบทเรียน ต่อครูและ

ผูร่้วมเรียน อีกทั้งการยอมรับนบัถือตนเอง (self-esteem)  

นบัวา่มีความสาํคญั ผูเ้รียนท่ียอมรับนบัถือตนเองมากจะ

มีความสามารถและใชค้วามสามารถท่ีมีอยู่กระทาํส่ิง  

ต่าง ๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย ทาํให้

ตนเองมีความสุขมากข้ึน  

 มนุษยสมัพนัธ์  ผูวิ้จยัใชแ้นวคิดของ Kamp 

(2008) และ Berry and Hansen (1996, pp. 796-809) โดย

สรุปวา่ มนุษยสมัพนัธ์นบัวา่มีความสาํคญัต่อการดาํเนิน

ชีวิตในโรงเรียน ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งสร้างมนุษยสมัพนัธ์

เพ่ือทาํใหต้นเอง และบุคคลท่ีอยูร่อบตวัเรามีความใกลชิ้ด

สนิทสนมทาํใหเ้กิดความสุข  ซ่ึงจะนาํไปสู่ประสิทธิภาพ

และเกิดความสุขของผูเ้รียน  มนุษยสมัพนัธ์ยงัส่งเสริม

มิตรภาพท่ีดีต่อกนัในโรงเรียน  ผูเ้รียนร่วมกนัทาํงานร่วม

กิจกรรม ส่งเสริมการทาํงานเป็นหมู่คณะ ทาํใหก้าร

ดาํเนินงานไปสู่ความสาํเร็จ  (Lykken & Tellegen, 1996, 

pp. 186-189)  อีกทั้ง มนุษยสมัพนัธ์ ช่วยใหเ้กิดความ

สามคัคี หรือสมัพนัธภาพอนัดี สามารถปฏิบติังานกนั

อยา่งราบร่ืน ลดความขดัแยง้ในกลุ่มผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึงจะ

นาํไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดความสุขในการทาํงาน    

อีกทั้งยงัทาํใหมี้ความพอใจในชีวิตเพ่ิมข้ึน สามารถ

แลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดซ่ึงกนัและกนัจะ

นาํไปสู่ความพอใจในชีวิต และทาํใหมี้ความสุข 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

                          

ภาพ 1 กรอบความคิดปัจจยัเชิงสาเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กรอบความคิดการวิจยั 

 

 

 

การยอมรับนับถือตนเอง 

 

  มนุษยสัมพนัธ์ 

 

 

 ความสุขมวลรวมของผู้เรียน 

 

 

ปัจจัยระดับห้องเรียน 

     1. ภาวะผู้นํา 

     2. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

 

 

ปัจจัยระดับผู้เรียน 

     1. การยอมรับนับถือตนเอง 

     2. มนุษยสัมพนัธ์ 

 

 

ค่าเฉลีย่ความสุขมวลรวม

ของผู้เรียนระดับห้องเรียน 

 

 

ปัจจัยระดับโรงเรียน 

      1. วสัิยทัศน์ 

      2.  การเน้นลูกค้าเป็นสําคัญ 

      3. ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน 

      4. สวสัดิการโรงเรียน 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

ความสุขมวลรวมของผู้เรียน 

    1. ชีวติความเป็นอยู่ทีด่ี 

    2. ส่ิงแวดล้อม 

    3. วฒันธรรม 

    4. สุขภาพ 

 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ของปัจจัยระดับผู้เรียนที่

ส่งผลต่อความสุขมวลรวม

ของผู้เรียน 

 

 

ค่าเฉลีย่ความสุขมวลรวม

ของผู้เรียนระดับโรงเรียน 

 

 

ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย

ของปัจจัยระดับห้องเรียนที่

ส่งผลต่อค่าเฉลีย่ความสุข

มวลรวมของผู้เรียนระดับ

ห้องเรียน 
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วธีิการดําเนินงานวจัิย  

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

         3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

           4. การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

              ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น ผูบ้ริหาร ครู 

และผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในโรงเรียนเอกชน  

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ประเภทสามญั จาํนวน 9,796  

โดยจาํแนกเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 268  คน ครู

จาํนวน  335  คน และผูเ้รียนจาํนวน 9,193  คน จาก

โรงเรียนทั้งหมด  67 โรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  

2554 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือให้

สอดคลอ้งกบับริบทของการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพหุระดบั  

ผูวิ้จยัเลือกโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย และท่ีเปิดสอนในระดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวนตั้งแต่ 3 หอ้งเรียนข้ึนไปมาเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้าํนวนโรงเรียน 32 โรงเรียนจาก

โรงเรียนทั้งหมด  67 โรงเรียน  จากนั้นเลือกผูบ้ริหาร

โรงเรียนโรงเรียน ๆ ละ  2 คน (โดยเลือกผูบ้ริหาร

โรงเรียน 1  คน  และรองผูบ้ริหารโรงเรียนอีก 1 คน)  

รวมจาํนวน 64 คน ต่อจากนั้นเลือกครู 1 คน ในแต่ละ

หอ้งเรียน จากจาํนวน 3 หอ้งเรียน รวมจาํนวนครู 96 คน 

และเลือกผูเ้รียนในแต่ละหอ้งเรียน ๆ ละ  30 คน  จาก

จาํนวน 3 หอ้งเรียน รวมจาํนวนผูเ้รียน 2,880 คน ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งส้ินเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน ครูและผูเ้รียนใน

โรงเรียนท่ีเปิดทาํการสอนในระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 

ของโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,040 คน  

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554    

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

       1. กาํหนดจุดมุ่งหมายของการสร้าง

แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยั เพ่ือสร้างแบบสอบถาม

เก่ียวกบัการวิเคราะห์ปัจจยัความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของ

ผูเ้รียนและ การวิเคราะห์ปัจจยัพหุระดบัท่ีส่งผลต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เอกชน   กรุงเทพมหานคร   

       2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยัและเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรอิสระทั้ง 3 ระดบั และตวัแปรตาม 

คือ ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร   

               3. เขียนนิยามศพัทเ์ฉพาะตามแนวคิดและ

ทฤษฎี 

               4. สร้างแบบสอบถามตามนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ี

เขียนไว ้

               5. นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 5 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ 

ความเขา้ใจอยา่งดีในเน้ือหาท่ีผูวิ้จยัตอ้งการวดั  ดว้ยการ

วิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) และ

นาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งดว้ยค่า IOC (item-

objective congruence index) จากการวิเคราะห์ค่า IOC  

จากแบบสอบถามจาํนวน 3 ฉบบั พบวา่ แบบสอบถาม

สาํหรับผูเ้รียน จาํนวน 21 ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ระหวา่ง 0.60-1.00 แบบสอบถามสาํหรับครูจาํนวน 20 

ขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60-1.00 และ

แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหารจาํนวน 37 ขอ้ มีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.60-1.00  

               6. นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ตาม

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ ไปทดลองใช ้(try out) กบั

ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 90 คน 

โดยเป็นผูบ้ริหาร 30 คน ครู 30 คน และผูเ้รียน 30 คน  

              7. นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ 

(reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบาค ได้

ดงัน้ี 

               แบบสอบถามสาํหรับผูเ้รียน จาํนวน 37 ขอ้ มีค่า

ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.920 แบบสอบถาม

สาํหรับครู จาํนวน 20 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ

เท่ากบั 0.901 และแบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหาร

โรงเรียน จาํนวน 21 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ

เท่ากบั 0.929 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอความ อนุเคราะห์ในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล โดยส่งถึงผูอ้าํนายการโรงเรียน

มธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

               2. นาํหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล โดยส่งถึงผูอ้าํนายการโรงเรียน

มธัยมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

พร้อมแจกแบบสอบถามและนดัวนัเวลาในการเกบ็

รวบรวมขอ้มูล 

               3. ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง ตามวนั

เวลาท่ีนดัหมาย โดยเกบ็แบบสอบถามไดค้รบถว้น 3,040 

ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 หลงัจากนั้นนาํแบบสอบถามท่ี

รวบรวมไดม้าตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้และ

บนัทึกลงแฟ้มขอ้มูล แลว้นาํแฟ้มขอ้มลูดงักล่าวมา

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือนาํผลการ

วิเคราะห์ขอ้มลูมาทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพ้ืนฐาน 

         1.1  ค่าความถ่ีและร้อยละ 

  1.2  ค่าเฉล่ีย  

  1.3  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  2. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

                      2.1 หาค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถามโดยใชส้มัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 

coefficient) ของครอนบาค 

                            2.2 สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง  

IOC  

3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน 

                      3.1 วิเคราะห์ปัจจยัระดบัโรงเรียน  

ระดบัหอ้งเรียน และระดบัผูเ้รียนท่ีสมัพนัธ์กบัความสุข

มวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน   

กรุงเทพมหานคร ดว้ยการวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 

                  3.2  วิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของ

ผูเ้รียน ท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน   กรุงเทพมหานคร ดว้ยการ

วิเคราะห์เสน้ทาง (path analysis)โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป LISREL  

          3.3  วิเคราะห์ปัจจยัระดบัโรงเรียน  

ระดบัหอ้งเรียน และระดบัผูเ้รียน ท่ีส่งผลต่อความสุข

มวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน   

กรุงเทพมหานคร ดว้ยพหุระดบั โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป HLM 

 

ผลการวจัิย 

1.ระดบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก (Χ= 3.75, SD = .56) และเม่ือพิจารณาราย

ดา้นของความสุขมวลรวมของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษา

ชั้นปีท่ี 4 กรุงเทพมหานคร พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุก

ดา้น โดยเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นวฒันธรรม    

( Χ= 3.88, SD = .69) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( Χ= 3.77, SD = 

.72) ดา้นชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี ( Χ= 3.69, SD = .53)  และ

ดา้นสุขภาพ  (Χ= 365, SD = .76) 
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2. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัระดบัผูเ้รียน 

ระดบัหอ้งเรียน และระดบัโรงเรียนกบัความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 กรุงเทพมหานคร 

สรุปได ้ดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัระดบัผูเ้รียน ซ่ึง

ประกอบดว้ย การยอมรับนบัถือตนเอง และ มนุษย

สมัพนัธ์ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน  

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.2 ปัจจยัระดบัหอ้งเรียน ซ่ึง

ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ และการบริหารจดัการชั้นเรียน 

มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียน

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานครอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

        2.3 ปัจจยัระดบัโรงเรียน ซ่ึง

ประกอบดว้ย  วิสยัทศัน ์ การเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั  

ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน  และสวสัดิการโรงเรียนมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

3. ปัจจยัผูเ้รียน ไดแ้ก่การยอมรับนบัถือตนเอง

และมนุษยสัมพนัธ์มีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร อีกทั้งการยอมรับนบัถือตนเอง

และมนุษยสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์กนั 

 4. ปัจจยัพหุระดบัท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร พบวา่  

      4.1 ปัจจยัระดบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ การ

ยอมรับนบัถือตนเอง และมนุษยสมัพนัธ์ส่งผลต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร  

      4.2 ปัจจยัระดบัหอ้งเรียน ไดแ้ก่ ภาวะ

ผูน้าํ และการบริหารจดัการชั้นเรียนไม่ส่งผลต่อความสุข

มวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร  

                   4.3 ปัจจยัระดบัโรงเรียน ไดแ้ก่ 

วิสยัทศัน ์การเนน้ลกูคา้เป็นสาํคญั ภาพลกัษณ์ของ

โรงเรียน และสวสัดิการโรงเรียนไม่ส่งผลต่อความสุข

มวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร 

 

การอภิปรายผล 

  1. ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนในโรงเรียน

มธัยมศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู ่ระดบั

มาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

โดยดา้นวฒันธรรมมีค่าเฉล่ียสูงสุด   รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม   ดา้นชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี และดา้นสุขภาพ  

ตามลาํดบั เพราะความสุขมวลรวมเป็นการพิจารณาใน

ภาพรวมของผูเ้รียนโดยอาศยัแนวคิดเร่ืองความสุขมวล

รวมประชาชาติ (Gross National Happiness--GNH) เป็น

การมองการพฒันาอยา่งเป็นระบบท่ีไม่ไดเ้นน้ตวัเลขใน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เนน้มุมมองเร่ืองความสุขท่ี

แทจ้ริงของสังคมเป็นหลกั โดยเฉพาะดา้นวฒันธรรม 

นบัวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะวฒันธรรมช่วยให้

เกิดความเป็นเอกภาพทั้งความรู้ ความเขา้ใจ การรับรู้ 

และความรู้สึกของสมาชิกในโรงเรียน เช่น การใชภ้าษา

เดียวกนั การมีความคิดแบบเดียวกนั ทาํใหเ้กิดระเบียบ

แบบแผน ทุกคนทาํงานร่วมกนัอยา่งมีความสุข 

2. ปัจจยัระดบัผูเ้รียน พบวา่ การยอมรับนบัถือ

ตนเอง และมนุษยสัมพนัธ์ มีความสมัพนัธ์และส่งผลต่อ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 

กรุงเทพมหานคร โดยมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ผลวิจยันบัวา่สอดคลอ้งและเป็นไปตามสมมติฐานท่ี     

วางไว ้ ท่ีเป็นเช่นน้ีเป็นเพราะผูเ้รียนท่ีมีการยอมรับนบั

ถือตนเอง จะมีความรู้สึกในทางท่ีดีต่อตนเองและบุคคล

อ่ืน มีความเคารพและยอมรับตนเองวา่มีความสาํคญั      

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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มีความสามารถและใชค้วามสามารถท่ีมีอยู่กระทาํส่ิง    

ต่าง ๆ ใหป้ระสบความสาํเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

3. ปัจจยัระดบัหอ้งเรียน ไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ และ

การบริหารจดัการชั้นเรียนมีความสมัพนัธ์กบัความสุข

มวลรวมของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 

กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของ

ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 กรุงเทพมหานคร 

โดยเฉพาะภาวะผูน้าํไม่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของ

ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 กรุงเทพมหานคร        

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่ยงัขาดภาวะผูน้าํ

ในดา้นการวางแผนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ถึงแมว้า่จะมีการเตรียมตวัในการสอน  แต่ครูส่วนใหญ่ยงั

ไม่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนด

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ การเลือกกิจกรรมการเรียน     

การสอน การเลือกส่ือการเรียนการสอน ตลอดจนการ

วดัผลประเมินผล โดยเฉพาะยงัขาดเทคนิคหรือกลยทุธ์

ในการสอน  การส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือทาํให้

ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียน และท่ีสาํคญัปัญหาการ

ขาดแคลนครูใหค้รูบางส่วนไม่ไดมี้ความชาํนาญในการ

สอนท่ีตรงกบัวิชาท่ีตนถนดัและสนใจ ขาดความมัน่ใจ

ในการสอน เป็นผลทาํใหก้ารเรียนการสอน ขาดความ

สนุกสนาน ปัญหาดงักล่าวเป็นผลกระทบต่อคุณภาพการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนและทาํใหผู้เ้รียนขาดความสุขในการ

เรียนรู้ 

4. ปัจจยัระดบัโรงเรียน พบวา่ วิสยัทศัน ์       

การเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนและ

สวสัดิการโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัความสุขมวลรวม

ของผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ใน

กรุงเทพมหานคร แต่ไม่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของ

ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 กรุงเทพมหานคร  

โดยเฉพาะการกาํหนดวิสยัทศันข์องโรงเรียน มีขอ้จาํกดั

ดา้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร ส่วนใหญ่ยงัเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน์นอ้ย การ

วางแผนกลยทุธ์จะอยูใ่นวงจาํกดั โดยผูท่ี้วางแผนกลยทุธ์

จะเป็นผูบ้ริหาร เช่น ผูอ้าํนวยการ ครูใหญ่ ระดบัรอง

ผูบ้ริหาร  ยงัไม่สามารถลงไปสู่ผูป้ฏิบติัการหรือครูได ้ 

จึงเป็นปัญหาเก่ียวกบัการกระจายวิสยัทศันไ์ปยงับุคลากร 

โดยเฉพาะขาดการจดัทาํแผนระยะยาว  ขณะเดียวกนั

บุคลากรในโรงเรียนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การเนน้ลูกคา้เป็นสาํคญั  โรงเรียนยงัเปิดช่องทางในการ

ใหผู้เ้รียนหรือผูป้กครองไดเ้สนอแนะหรือแสดงความ

คิดเห็นในการพฒันาโรงเรียนไม่มากเท่าท่ีควร  

โดยเฉพาะยงัขาดการประเมินความพึงพอใจในดา้น      

ต่าง ๆ ทั้งดา้นการบริหารและการบริการในโรงเรียน  

ขาดการสาํรวจความตอ้งการและความจาํเป็นของลกูคา้

เพ่ือนาํมาวางแผนพฒันาผลผลิตและขาดการ เช่ือมโยง

จากไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดา้นความสุขของ

ผูเ้รียนท่ีชดัเจน     

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย  

1. ในการวิจยัคร้ังน้ีมีปัจจยัระดบัผูเ้รียน ระดบั

หอ้งเรียน และระดบัโรงเรียนสัมพนัธ์กบัความสุขมวล

รวมของผูเ้รียน แต่ปัจจยัระดบัหอ้งเรียนและระดบั

โรงเรียนไม่ส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียนใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ในโรงเรียนเอกชน 

กรุงเทพมหานคร ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควรหา

ปัจจยัตวัอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อความสุขมวลรวมของผูเ้รียน

ระดบัชั้นอ่ืน ๆ หรือโรงเรียนในสงักดัอ่ืน   

2. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตวัแปร

เก่ียวกบัความสุขมวลรวมของผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายของการจดัการศึกษาของชาติ ตามนโยบายของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สมควรศึกษา

ดา้นคุณภาพผูเ้รียน โดยเนน้ผลสมัฤทธ์ิและคุณธรรมของ

ผูเ้รียนในโอกาสต่อไป  

3.  ในการวิจยัคร้ังต่อไปสมควรวิจยัในลกัษณะ

ท่ีเนน้ศึกษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดบั 

(multilevel path analysis) เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุม

สาเหตุท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน 
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4. ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาในเชิง

คุณภาพ เช่น ศึกษาเป็นรายกรณี หรือพหุกรณีในเร่ือง

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียน หรือวิจยัเชิงเปรียบเทียบ

ความสุขมวลรวมของผูเ้รียนระหวา่งหน่วยงาน 
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กลยุทธ์การจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนระดับประถมศึกษาเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมอืงดีตาม

อดุมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจังหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

Strategies for Activities Development of Primary School Learners in Promoting Good 

Citizenship According to the Security Idealogy and Security Policy Promote Good 

Citizenship within Southern-Border Provinces of Thailand 

  

                                                                                                                                              ปราณี จนัทร์ดี และทววีฒัน์  ปิตยานนท ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) สภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (2) พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ (3) กาํหนดกลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเพ่ือ

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน และ (4) ประเมินกลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ของนกัเรียน โดยผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูบ้ริหาร และครู โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

จาํนวน 830 ตวัอยา่ง จากจาํนวนโรงเรียน  1,011 โรงเรียนโดยใชแ้บบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ ค่าเฉล่ีย     

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ นาํขอ้มลูท่ีไดม้าพฒันากาํหนดกลยทุธ์การจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี แลว้นาํกลยทุธ์ท่ีไดไ้ปทาํการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

ความถกูตอ้ง และการนาํไปใชป้ระโยชน ์โดยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 12 คน  ผลการวิจยัพบวา่ (1) สภาพ

การจดักิจกรรมผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัสูง (2) พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  (3) ปัจจยักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนสามารถทาํนายพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนในภาพรวมได ้(4) การ

ประเมินกลยทุธ์ในประเดน็ของความเหมาะสมความเป็นไปไดค้วามถกูตอ้งและสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงโดย

ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 12 คนโดยคะแนนรวมเฉล่ียทั้งส่ีดา้นเท่ากบั 9.23 คะแนน จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์

ท่ีตั้งไวท่ี้ 7.3 คะแนนการประเมินของผูท้รงคุณวฒิุมีความสอดคลอ้งกนั (W=0.716) และมีความน่าเช่ือถือได ้เท่ากบั 

0.914 ซ่ึงมากกวา่เกณฑม์าตรฐานคือ 0.90 

  

คําสําคัญ: กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน, ความเป็นพลเมืองดี, อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คง, จงัหวดัชายแดนภาคใต,้  

กลยทุธ์การจดักิจกรรม, การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  

Abstract 

 This research aimed to study the development of activities that would produce patterns of behavior 

promoting good citizenship .It also wanted to evaluate strategies leading to activity development to achieve this goal. 

The sample population included school directors, Primary School teachers, comprising 8230 people from 1,011 
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schools. Questionnaires were used and also mean standard deviation and multiple regression. Afterwards, the data 

was used to develop a strategy of activities development for primary children, to promote good citizenship. 

The strategy was submitted for group discussion by 12 experts. Results were as follows: (1) the activities 

development of primary children was generally at a high level. (2) Pupil behavior focusing upon good citizenship was 

at a moderate level. (3) Factors governing activities can generally predict the behavior of a good citizen.  (4) The 

assessment of the manual by the 12 experts showed (Χ x =9.32) points out of 10.00 for suitability, possibility, 

accuracy and applicability, which was higher than that of the set 9.90 points. The results of the experts ’assessments 

were concordant (w = 0.716 at ac.01) and  reliable oc=.0914) which were higher than the standard criteria for 

decision-making of  0.900    

 

Keywords:  activities development, behavior of students, good citizenship, security idealogy, security policy, 

security policy Southern-Border Provinces 

 

ความนํา 

 ความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลยี เป็นสาเหตุ

ใหวิ้ถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนไป คนไทยขาดจิตสาํนึกใน

การพฒันาตนใหมี้จิตสาธารณะ ขาดจิตสาํนึกท่ีจะ

เสียสละประโยชนส่์วนตนเพ่ือประโยชนส่์วนร่วม แมมี้

วิชาหนา้ท่ีพลเมือง ใหน้กัเรียนทุกคนเรียนตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็น

เพียงสาระหน่ึงในวิชาวิชาสงัคมศึกษาเท่านั้น   

ความสาํคญัไม่มีผลต่อการเขา้ศึกษาต่อในระดบั

มหาวิทยาลยั ทาํใหน้กัเรียน ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร ไม่เห็น

ความสาํคญัเท่าท่ีควรท่ีจะพฒันาส่ือวิธีการสอนให้

เหมาะสมกบัยคุสมยั  วิชาหนา้ท่ีพลเมืองกลายเป็นวิชาท่ี

ไม่น่าสนใจ  จึงทาํใหก้ารจดัการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ไม่

สามารถสร้างเดก็และเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีของ

สงัคมไทยได ้(คณะอนุกรรมการกนป.ดา้นพฒันา

การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี, 2553, หนา้ 2) 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิชาการเรียนรู้

หนา้ท่ีพลเมืองในปัจจุบนั เนน้ความรู้และวิธีการสอน

แบบบรรยาย ทั้งท่ีความเป็นพลเมือง คือการพฒันาตนเอง

ของผูเ้รียน ไปสู่การเคารพตนเอง เคารพผูอ่ื้น เคารพกฎ

กติกาของสงัคม  มีความรับผิดชอบต่อสงัคม  การจดัการ

เรียนการสอนใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะตามท่ีกล่าวมา 

ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเนน้ทกัษะ

กระบวนการคิด การฝึกปฏิบติั เป็นการเรียนรู้

กระบวนการกลุ่ม ใหน้กัเรียนมีโอกาสพฒันาทกัษะการ

ฟังอยา่งลึกซ้ึง เพ่ือเกิดความรู้สึก ผกูพนัฉนัมิตรเม่ือเขา้

ไปสมัผสัชีวิตจริงในชุมชนในสงัคม  (คณะอนุกรรมการ 

กนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี, 

2553, หนา้ 2) 

 นอกจากน้ีประเทศไทยกาํลงัเผชิญวิกฤตปัญหา

สงัคมดา้นเดก็และเยาวชนเป็นอยา่งมากเกิดภาวะเดก็กลุ่ม

เส่ียงเดก็ดอ้ยโอกาสเยาวชนผูก้ระทาํผิดการตั้งครรภใ์น

วยัอนัไม่สมควรการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหา

ค่านิยมต่างชาติติดสารเสพติดการใชเ้วลาส่วนใหญ่กบั

เทคโนโลยีและอ่ืน ๆในปีพ.ศ. 2554 สาํนกังานส่งเสริม

สงัคมแห่งการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพเยาวชนไดพ้บ

เดก็กลุ่มเส่ียงเด็กดอ้ยโอกาสเด็กถกูผลกัออกเด็กล่องลอย

ในสงัคมไทยถึง 5 ลา้นคน (สมพงษ ์ จิตระดบั และคณะ, 

2556, หนา้ 1) ปัญหาสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นสาเหตุทาํใหก้าร

เรียนรู้เพ่ือการเป็นพลเมืองไม่ประสบความสาํเร็จ โดยใน

อดีตอาจเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ีคือ (1) การเรียนรู้
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เพ่ือการเป็นพลเมืองมีความเส่ียงสูงและไดรั้บ

ผลตอบแทนตํ่า (2) การเรียนรู้เพ่ือการเป็นพลเมืองเป็น

วิชาท่ีไม่ไดรั้บความนิยมในโรงเรียนและครูผูส้อนมี

ความเส่ียงสูงเพราะอาจถกูกล่าวหาวา่มีความลาํเอียงหรือ

กระดา้งกระเด่ืองต่อรัฐ (3) ขาดแคลนทรัพยากรและ

ครูผูส้อนและ (4) ไม่มีนิยามศพัทท่ี์ชดัเจนเก่ียวกบั

การศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองหรือการเรียนรู้เพ่ือเป็น

พลเมือง (ศกัด์ิชยั  นิรัญทวี, 2548, หนา้ 18) 

 ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความ

หลากหลายทางวฒันธรรม โดยเฉพาะทางดา้นศาสนา 

เน่ืองจากอดีตสามสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้คยเป็น

เมืองท่ีมีความเจริญทางการคา้และเป็นเมืองท่าท่ีมี

ช่ือเสียง มีพ่อคา้จากซีกโลกตะวนัตกและซีกโลก

ตะวนัออกจาํนวนมากเขา้มาเป็นเวลาชา้นาน ส่งผลทาํให้

เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมระหวา่งกลุ่มชน

พ้ืนเมืองและกลุ่มชนภายนอก บริเวณน้ีจึงมีความ

หลากหลายทั้งทางดา้นชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมแบ่งออก

ไดเ้ป็น วฒันธรรมศาสนาพุทธ วฒันธรรมศาสนา

พราหมณ์ – ฮินดู วฒันธรรมอิสลามและวฒันธรรมจีนใน

ขณะท่ีสภาวการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรมสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตปั้จจุบนั จุดเร่ิมตน้เหตุการณ์ พ.ศ. 2547 

หลงัจากยบุ ศอ.บต. และ พตท.43 เหตุการณ์ไดเ้กิดข้ึน

ท่ามกลางความสูญเสีย ทุกคนอาศยัอยูใ่นสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตไ้ม่วา่ฐานะ ตาํแหน่งใด จะเป็น

ฝ่ายรัฐบาล ขา้ราชการผลเรือน ตาํรวจ ทหาร อาสาสมคัร

ประจาํหมู่บา้น ครู พระสงฆ ์ผูน้าํศาสนา ชาวบา้น ถกูทาํ

ร้าย ฆ่ารายวนั ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูด่า้น

ต่าง ๆ เช่น ดา้นชีวิต ดา้นอาชีพ ดา้นทรัพยสิ์น ดา้นจิตใจ 

และการประกอบศาสนกิจ ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่ง

เพ่ือนร่วมชุมชนต่างศาสนา วฒันธรรม ท่ีอยูร่่วมกนัมา

เป็นเวลาร่วมร้อยปี มีความหวาดระแวง ไม่ไวว้างใจ จาก

ผลกระทบเกิดข้ึนทั้งสองฝ่าย นาํไปสู่ฐานของความคิด

ขดัแยง้กนั ชาวพุทธถูกดึงเขา้ไปร่วมอยูก่บัรัฐบาลในฐาน

เป็นคนไทยพุทธ ชาวมุสลิม  ถูกดึงเขา้ไปร่วมอยู่กบัผูก่้อ

ความไม่สงบ โดยทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้วา่ใครเป็นใครใน

พ้ืนท่ี ต่างเป็นผูถ้กูกระทาํ (ประสิทธ์ิ  รัตนมณี และคณะ, 

2550) 

 ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาความเป็นพลเมืองท่ีดีของเดก็และเยาวชนทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการ

ขบัเคล่ือนปฏิรูปการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์และ

วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุม

กลุ่ม เป้าหมายอยา่งมีคุณภาพ โดยกาํหนดประเดน็

ยทุธศาสตร์เพ่ือการพฒันา 5 ยทุธศาสตร์ ในระหวา่ง ปี 

พ.ศ. 2556-2559 ดงัน้ี (1) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพ

การศึกษา (2) ยทุธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาเพ่ือสร้าง

อาชีพการมีงานทาํ (3) ยทุธศาสตร์ การเพ่ิมโอกาสทาง

การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4) ยทุธศาสตร์ การ

จดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเขา้ใจ (5) ยทุธศาสตร์

การพฒันาการบริหารจดัการศึกษา โดยในยทุธศาสตร์ท่ี 

4 ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมความเขา้ใจ สนบัสนุน

และพฒันาดา้นศาสนศึกษาท่ีเท่าเทียม สร้างความเขา้ใจ

ในนโยบายสร้างสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ปลกูฝัง

อุดมการณ์ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมการใชภ้าษาไทย

เพ่ือการส่ือสาร สร้างความเขา้ใจในประวติัศาสตร์ชาติ

พนัธ์ุ และหลกัศานาท่ีถูกตอ้งตามแนวทางสันติวิธี  ซ่ึง

ผูวิ้จยัเห็นวา่ยทุธศาสตร์น้ีมีความสอดคลอ้งกบัสภาพ

พ้ืนท่ีและสามารถปลกูฝังใหก้บัเดก็และเยาวชนไดต้ั้งแต่

ระดบัประถมศึกษา  โดยเม่ือเดก็เจริญเติบโตข้ึนจะ

สามารถเขา้ใจ และอยูร่่วมกนัไดใ้นสงัคมแบบพหุ

วฒันธรรม ลดความขดัแยง้ นอกจากน้ีกลยุทธ์น้ีผูวิ้จยั

มองวา่น่าจะสามารถบูรณาการเขา้กบักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนได ้เพราะกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนถกูออกแบบมา

เพ่ือใหเ้กิดการ  บูรณาการองคค์วามรู้ต่าง ๆ  ท่ีเก้ือกลู

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระใหมี้ความกวา้งขวาง

ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน อีกทั้งใหผู้เ้รียนไดค้น้พบและใชศ้กัยภาพท่ีมี

ในตนอยา่งเตม็ท่ี เลือก ตดัสินใจ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล

เหมาะสมกบัตนเอง สามารถวางแผนชีวิตไดอ้ยา่งมี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คุณภาพ เนน้การเสริมสร้างทกัษะชีวิต วฒิุภาวะทาง

อารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม กิจกรรมพฒันาทกัษะ

ชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน เป็น

ตน้  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนนั้นจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วย

ใหผู้เ้รียนไดน้าํองคค์วามรู้ทกัษะจากการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมพฒันาตนเอง

เพ่ือเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีวินยัและมีจิตสาํนึก

สาธารณะท่ีดีงามเป็นคนมีปัญญาในการใชท้กัษะชีวิต

การคิดการส่ือสารการแกปั้ญหาและการใชเ้ทคโนโลยี

และเป็นคนมีความสุขในการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง

โดยอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 2) 

 ดงันั้นผูวิ้จยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนระดบั

ประถมศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศ

ไทย มีส่วนสาํคญัในการจดัการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความ

เป็นพลเมืองดีใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษาเป็นการ

สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ใหเ้ป็นพลเมืองดีของชาติ ซ่ึง

การศึกษากลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงของจงัหวดัชายแดน

ภาคใตโ้ดยผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นเคร่ืองมือเตรียม

ทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กา้วสู่

ความเป็นสมาชิกประชาคมอาเชียนและประชาคมโลก 

อยา่งสมศกัด์ิศรีในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทยของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

 3. เพ่ือกาํหนดกลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

 4. เพ่ือประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

ความถกูตอ้งและการนาํไปใชป้ระโยชนข์องกลยทุธ์การ

จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยท่ี

กาํหนดข้ึน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ผูวิ้จยักาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัไวด้งัน้ี 

 1. การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดี ผูวิ้จยัใชห้ลกัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 

2551 ประกอบดว้ยกิจกรรม 3 ลกัษณะ ดงัน้ี (1) กิจกรรม

แนะแนว (2) กิจกรรมนกัเรียน (3) กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชน ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 

หนา้ 2-4) 

 2. ในส่วนของความเป็นพลเมืองดี ผูวิ้จยัใช้

อา้งอิงจากยุทธศาสตร์การดาํเนินการจดัการศึกษาตาม

แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2556-2559) โดยเนน้ไปท่ี

ยทุธศาสตร์ท่ี  4 วา่ดว้ยเร่ืองของการจดัการศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างความเขา้ใจ ซ่ึงผูวิ้จยัสงัเคราะห์เป็นตวัแปร 5 

ดา้น ประกอบดว้ย  (1) ดา้นการรักความเป็นไทยใน

สงัคมพหุวฒันธรรม (2) ดา้นความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในกระบวนการเรียนรู้แบบ 2 

ภาษา (3) ดา้นการสร้างความเขา้ใจในประวติัศาสตร์และ

ชาติพนัธ์ุ (4) ดา้นการปฏิบติัตามหลกัศาสนาเพ่ือสนัติวิธี 

และ (5) ดา้นการมีความรักชาติ ศาสนาท่ีตนนบัถือ  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หนา้ 11) 

 3. ในประเดน็การกาํหนดกลยทุธ์การจดั

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ประกอบดว้ย 

(1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (2) การจดัทาํกลยทุธ์ (3) 
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การปฏิบติัตามกลยทุธ์ และ (4) การประเมินผลและการ ควบคุม (Wheelen & Hunger, 2002, p. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินการตามขั้นตอนการ

ดาํเนินการวิจยั ระเบียบวิธี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขั้นตอนการ

วิจยัแบ่งออกเป็น สามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาสภาพการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และศึกษาพฤติกรรมการเป็น

พลเมืองดีของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตามอุดมการณ์

และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยหรือตามแผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พ.ศ.2556-2559) 

ผูวิ้จยัดาํเนินการดงัน้ี 

 1. คน้ควา้ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน

ประเดน็แนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดี แนวคิดเก่ียวกบัการ

วางแผนกลยทุธ์ และแนวคิดเก่ียวกบับริบทของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทาํการศึกษาจากเอกสารตาํรา

งานวิจยัต่าง ๆ  

 2. ดาํเนินการเก่ียวกบัเคร่ืองมือในการวิจยั 

ไดแ้ก่ การสร้างแบบสอบถาม โดยเร่ิมตั้งแต่เตรียมการ

ออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการจดักิจกรรมพฒันา

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาในบริบทการจดัการจดั

การศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั  ทั้ง 3 กิจกรรม และศึกษาพฤติกรรม

พฤตกิรรมการเป็นพลเมอืงตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

1.  ดา้นการรักความเป็นไทยในสังคมพหุวฒันธรรม  

2. ดา้นความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสารใน

กระบวนการเรียนรู้แบบ 2 ภาษา   

3. ดา้นการสร้างความเขา้ใจในประวติัศาสตร์และชาติพนัธ์ุ   

4. ดา้นการปฏิบติัตามหลกัศาสนาเพ่ือสนัติวิธี   

5. ดา้นการมีความรักชาติ ศาสนาท่ีตนนบัถือ 

สภาพการจัดกจิกรรมพฒันา

ผู้เรียน 

1. กิจกรรมแนะแนว 

2. กิจกรรมนกัเรียน 

3. กิจกรรมเพ่ือสงัคมและ

สาธารณประโยชน ์

กลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดี ตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์

และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยท่ีควรจะเป็น 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 165



การเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนตามอุดมการณ์และ

นโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตห้รือตาม

แผนพฒันาการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2556-2559) โดยนาํแบบสอบถาม

ท่ีไดต้รวจสอบความถกูตอ้งและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

โดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 5 ท่าน เพ่ือใหไ้ดแ้บบสอบถาม

ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ขั้นตอนท่ี 2 ดาํเนินการสร้างกลยทุธ์การจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยโดยนาํ

ผลท่ีไดจ้ากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

ผนวกกบัแนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

แนวคิดความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบาย

ความมัน่คง รวมทั้งวิธีการสร้างกลยทุธ์ ทั้ง 4 ขั้นตอน

ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การกาํหนด

เป้าประสงค ์ภารกิจ และจุดประสงค ์ และการกาํหนดกล

ยทุธ์  รวมทั้งขอ้เสนอแนะขอ้สังเกตของผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญจากการประชุมสนทนากลุ่ม 

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์การจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยท่ีสร้างข้ึนไปจดั

ประชุมสนทนากลุ่ม โดยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 12 คน เพ่ือหาฉนัทามติของร่างกลยทุธ์การจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ในดา้น

ความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความถกูตอ้ง 

และดา้นการนาํไปใชป้ระโยชน ์

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา และครูผูรั้บผิดชอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จาํนวน 1,011 โรงเรียน โดย

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาค่าเฉล่ีย

ของประชากร ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 99 เปอร์เซนต ์เม่ือ 

ยอมใหค้วามคลาดเคล่ือนของการประมาณสดัส่วน

เกิดข้ึนได ้±10% ของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ศิริชยั  

กาญจวาสี, ทวีวฒัน ์ ปิตยานนท,์ ดิเรก ศรีสุโข, 2551, 

หนา้ 150) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 286 โรงเรียน 

และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน โดยกาํหนด

ผูบ้ริหารโรงเรียนละ 1 คน  และขา้ราชการครู     

โรงเรียนละ 2 คน รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 858 ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่                       

(1) แบบสอบถามวดัสภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

และพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และ

นโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย (2) แบบสอบถาม

ประเมินกลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทยท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูแบ่งออกเป็นสองส่วน

ดงัน้ี (1) แบบสอบถาม ผูวิ้จยัส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณียเ์สริมดว้ยการโทรศพัทข์อความอนุเคราะห์อีก

ทางหน่ึง โดยมีผูต้อบแบบสอบถามกลบัคืนจาํนวน 830 

ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.74 ซ่ึงไดเ้กบ็ขอ้มูลเม่ือวนัท่ี 29 

กรกฎาคม 2557-30 สิงหาคม 2557 (2) แบบสอบถามวดั

ประเมินกลยทุธ์ ใชวิ้ธีการสนทนากลุ่มกบัผูท้รงคุณวฒิุ

และผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 12 คน  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลประกอบดว้ย       

ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบความสอดคลอ้ง  

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัสรุปเป็น 4 ส่วน เพ่ือใหส้อดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

 1. สภาพการจดักิจกรรมผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัของตวัแปรรวมทั้ง 3 ดา้น มีค่าเฉล่ีย

อยูใ่นระดบัสูง  

 2. พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน

ตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ของตวัแปรรวมทั้ง 5 

ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง   

 3. การสร้างกลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยโดยนาํผลท่ีไดจ้ากการ

วิเคราะห์ในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 เป็นพ้ืนฐานในการ

จดัทาํพร้อมกบัศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน แนวคิดความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์

และนโยบายความมัน่คง รวมทั้งวิธีการสร้างกลยทุธ์ ทั้ง 

4 ขั้นตอนไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การกาํหนด

เป้าประสงค ์ภารกิจ และจุดประสงค ์ และการกาํหนดกล

ยทุธ์  รวมทั้งขอ้เสนอแนะขอ้สังเกตของผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญจากการประชุมสนทนากลุ่ม 

 4. ผลการประเมินกลยทุธ์การจดักิจกรรม

ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยในประเดน็ของความ

เหมาะสมความเป็นไปไดค้วามถกูตอ้งและสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ริงโดยผูท้รงคุณวฒิุและ

ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง จาํนวน 12 คนไดใ้หค้ะแนนในประเดน็

ต่าง ๆ โดยดา้นการใชป้ระโยชนไ์ดค้ะแนนมากท่ีสุด

รองลงมาคือ ความเหมาะสม ดา้นความเป็นไปได ้และ

ดา้นความถกูตอ้งไดค้ะแนนรวมนอ้ยท่ีสุดโดยคะแนน

รวมเฉล่ียทั้งส่ีดา้นเท่ากบั 9.23 คะแนนซ่ึงมากกวา่เกณฑ์

ท่ีตั้งไวท่ี้ 7.3 คะแนนและคะแนนท่ีไดจ้ากการคาํนวณ

ค่าสถิติ Concordance ไดเ้ท่ากบั 0.716 ซ่ึงมากกวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดไวคื้อ 0.644 สถิติทดสอบ Cronbach’s alpha ได้

ค่าความเช่ือมัน่ของผูท้รงคุณวุฒิเท่ากบั 0.914 ซ่ึงมากกวา่

เกณฑม์าตรฐาน (important  research) คือ 0.9 

 

การอภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจยัเร่ืองกลยทุธ์การจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ขอ

นาํเสนอการอภิปรายผลการวิจยัดงัน้ี 

 1. สภาพการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย

ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีลกัษณะอยา่งไรจากการศึกษาพบวา่ 

โรงเรียนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้

การวางแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนอยูใ่นระดบัสูง 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้า่โรงเรียนระดบัประถมศึกษาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความตระหนกัถึงความสาํคญั

ของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยมุ่งพฒันาใหบุ้คคล

รู้จกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ่ื้นมีวฒิุภาวะทาง

อารมณ์มีกระบวนการคิดมีทกัษะในการดาํเนินชีวิตอยา่ง

เหมาะสมและมีความสุขมีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบ

ต่อตนเองครอบครัวสงัคมและประเทศชาติโดยกาํหนด

เป้าหมายในการจดักิจกรรมผูเ้รียนคือ (1) ผูเ้รียนไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเกิดความรู้ความชาํนาญทั้ง

วิชาการและวิชาชีพอยา่งกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน (2) ผูเ้รียน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คน้พบความสนใจความถนดัและพฒันาความสามารถ

พิเศษเฉพาะตวัมองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพใน

อนาคตไดเ้หมาะสมกบัตนเอง (3) ผูเ้รียนเห็นคุณค่าของ

องคค์วามรู้ต่าง ๆ สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไป

ใชใ้นการพฒันาตนเองและประกอบสมัมาอาชีพ (4) 

ผูเ้รียนพฒันาบุคลิกภาพเจตคติค่านิยมในการดาํเนินชีวิต

และเสริมสร้างศีลธรรมจริยธรรม  (5) ผูเ้รียนมีจิตสาํนึก

และทาํประโยชนเ์พ่ือสงัคมและประเทศชาติ (สุขพชัรา  

ซ้ิมเจริญ, 2545, หนา้ 4) นอกจากน้ีพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยงัไดก้าํหนดแนวการจดั

การศึกษาโดยยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่ผูเ้รียนสาํคญัท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ โดยจดัเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั

ของผูเ้รียน คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึก

ทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ 

ประกอบกบัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสงัคม

เทคโนโลยี ก่อใหเ้กิดผลดีและผลเสียต่อการดาํเนินชีวิต

ในปัจจุบนัของบุคคล ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากซบัซอ้นมาก

ยิ่งข้ึน จาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนวิถีการดาํเนินชีวิตให้

สามารถดาํรงอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างมีคุณค่า มีศกัด์ิศรี มี

ความสุขบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยัง่ยืน จึง

ทาํใหกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนไดถู้กกาํหนดโดยหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 การจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนมุ่งส่งเสริมและพฒันาใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ ทกัษะ 

และประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพฒันาตนเองใหเ้กิด

สมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสามารถในการ

ส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แกปั้ญหา ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต และ

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีอนัจะนาํไปสู่

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์8 ประการ ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดแ้ก่ 

รักชาติ ศาสนก์ษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่

อยา่งพอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทยและ

มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 7) 

  ในการวิจยัน้ียงัพบเพ่ิมเติมอีกว่า โรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย มีการศึกษาวิเคราะห์ สาํรวจ รวมทั้งการ

ปรับปรุงสภาพปัญหาระหวา่งการจดักิจกรรม “เพ่ือสงัคม

และสาธารณประโยชน”์ มากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชนส์ามารถบูรณา

การร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้หลกัอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ในขณะเดียวกนักระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดใหมี้การ

จดักิจกรรมเพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตาม

ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมองเนน้ให้

ความสาํคญัทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรมจดักิจกรรม

โดยใหผู้เ้รียนคิดสร้างสรรคอ์อกแบบกิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชนอ์ยา่งหลากหลายรูปแบบเพ่ือแสดงถึง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมในลกัษณะจิตอาสา ซ่ึงเป็น

ส่วนสาํคญัในการพฒันาความเป็นพลเมืองดี  ในขณะท่ี

ผลการวิจยัอีกส่วนหน่ึงยงัพบว่า กิจกรรมแนะแนว เป็น

กิจกรรมท่ีมีความพร้อมในการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี

เน่ืองจาก กิจกรรมแนะแนวจาํเป็นตอ้งใชบุ้คลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถเฉพาะซ่ึงบางโรงเรียนกมี็บุคลากร

ไม่เพียงพอนอกจากน้ีกิจกรรมแนะแนวอาจจะยงัขาดการ

สร้างสรรคกิ์จกรรมใหเ้กิดความสนใจของนกัเรียน 

รวมทั้งกิจกรรมท่ีไม่สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ

สงัคมไทยและโลก อยา่งไรกต็ามการจดักิจกรรมแนะ

แนวควรจดัควบคู่ทั้งในชั้นเรียนและบริการใหค้าํปรึกษา

นอกชั้นเรียน ซ่ึงผูบ้ริหารโรงเรียน และครูทุกคนใน

โรงเรียนตอ้งสามารทาํหนา้ท่ีแนะแนวใหค้าํปรึกษาแต่

ผูเ้รียนไดโ้ดยเฉพาะครูประจาํชั้น ซ่ึงจะตอ้งดูและ

นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ผูบ้ริหารจึงควรจดัใหมี้การอบรม

ครูประจาํการ เร่ืองการแนะแนว และครูทุกคนควรศึกษา

เรียนรู้เร่ืองการแนะแนวใหเ้ขา้ใจชดัเจน เพ่ือจะไดจ้ดั
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กิจกรรมและใหบ้ริการแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

เหมาะสม (ดวงกมล สินเพง็, 2553, หนา้ 112-113) 

 2. นกัเรียนมีพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไรจากการศึกษา

พบวา่ พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทย ของตวัแปรรวมทั้ง 5 ดา้น มี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียกวา่ 

คือ ดา้นการมีความรักชาติ ศาสนาท่ีตนนบัถือ ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากเร่ืองของการรักชาติ ศาสนาท่ีนบัถือนั้นถูก

ปลกูฝังมาตั้งแต่กระบวนการของครอบครัวอยูแ่ลว้ เม่ือ

มาถึงโรงเรียนไดท้าํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาติ ศาสนา 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัไดม้ากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษาปลกูฝังให ้(1) เป็นพลเมืองดีของชาติ 

พฤติกรรมบ่งช้ี เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ

และอธิบายความหมายของเพลงชาติไดถ้กูตอ้ง (2) ธาํรง

ไวซ่ึ้งความเป็นไทย พฤติกรรมบ่งช้ี เช่น เขา้ร่วม ส่งเสริม 

สนบัสนุนกิจกรรมท่ีสร้างความสามคัคี ปรองดองท่ีเป็น

ประโยชนต่์อโรงเรียน ชุมชนและสงัคม (3) ศรัทธา      

ยึดมัน่ ปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนา พฤติกรรมบ่งช้ี 

เช่น เขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนเองนบัถือ (ศาสนา

พุทธ) และปฏิบติัตนตามหลกัของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

และ (4) เคารพเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

พฤติกรรมบ่งช้ี เช่น มีส่วนร่วมหรือจดักิจกรรมท่ีเก่ียวกบั

สถาบนัพระมหากษตัริย ์(สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 5-6) ในขณะท่ีโรงเรียน

ประถมศึกษาไดจ้ดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีหลากหลาย 

โดยมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความรักชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัริย ์ เช่น การจดักิจกรรมตามหลกัศาสนาท่ี

นกัเรียนนบัถือ  การจดักิจกรรมประกวดคาํขวญัวนัพ่อ

แห่งชาติ การจดักิจกรรมทาํความดีถวายในหลวง เป็นตน้ 

การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนส่วนหน่ึงซ่ึงมีผลต่อการ

แสดงออกถึงความรักในชาติ ศาสนาของนกัเรียน 

  ผลการศึกษาอีกหน่ึงประเดน็ท่ีน่าสนใจ 

พบวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือ

การส่ือสารในกระบวนการเรียนรู้แบบสองภาษามี

คะแนนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากในพ้ืนท่ีชายแดน

ภาคใตส่้วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลามเป็นอาณาบริเวณท่ี

มีพฒันาการทางประวติัศาสตร์นัน่คือเคยเป็นเขตแดนรัฐ

ปัตตานีท่ีมีอาณาเขตกวา้งครอบคลุมเขตสามจงัหวดัและ

ส่ีอาํเภอในจงัหวดัสงขลาต่อเน่ืองไปถึงรัฐกะลนัตนัใน

มาเลเซียและเคยเป็นศูนยก์ลางของความเจริญทางดา้น

เศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรมก่อนท่ีจะมาอยูใ่ตก้าร

ปกครองของไทยสภาพดงักล่าวไดก้ลายเป็นสาเหตุหน่ึง

ของปัญหาดา้นการส่ือสาร (สุวิไล  เปรมศรีรัตน,์ 2551, 

หนา้ 7) ส่วนใหญ่วิถีชาวบา้นใชภ้าษามลายส่ืูอสารใน

สงัคมทอ้งถ่ิน รวมทั้งวฒันธรรมการส่ือสารโดยใชภ้าษา

มลาย ู(ดุสิต หวนัเหลม็, 2552, หนา้ 6) จึงส่งผลให้

นกัเรียนไทย-มุสลิม ใชภ้าษาไทยในการส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนันอ้ยกวา่การใชภ้าษามาลาย ูดงันั้นผูวิ้จยั

เห็นวา่ควรจะส่งเสริมการใชภ้าษามลายใูนการจดัการ

เรียนการสอนใหก้บันกัเรียนไทย-พุทธ เพ่ือเป็นการลด

ช่องวา่งอนัเป็นสาเหตุหน่ึงของปัญหาความไม่เขา้ใจกนั

ระหวา่งอตัลกัษณ์พหุวฒันธรรมวิถีพุทธและวิถีมุสลิม 

 3.  กลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทยมีลกัษณะอยา่งไรจากผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีสามารถ

ทาํนายพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีของนกัเรียนใน

ภาพรวมได ้ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกิจกรรมแนะแนว  ปัจจยั

ดา้นกิจกรรมนกัเรียน และปัจจยัดา้นกิจกรรมเพ่ือสงัคม

และสาธารณประโยชน ์ทั้งน้ีดว้ยจุดประสงคห์ลกัของ

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้

กาํหนดไว ้คือ มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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พฒันาอยา่งรอบดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสงัคมเสริมสร้างใหเ้ป็นผูมี้

ศีลธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินยัปลกูฝังและสร้าง

จิตสาํนึกของการทาํประโยชนเ์พ่ือสงัคมสามารถจดัการ

ตนเองไดแ้ละอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุขกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหใ้ชอ้งคค์วามรู้ทกัษะและ

เจตคติ จากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ของผูเ้รียนมาปฏิบติักิจกรรมเพ่ือช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญัไดแ้ก่ความสามารถในการ

ส่ือสารความสามารถในการคิด ความสามารถในการ

แกปั้ญหาความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตและ

ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีซ่ึงจะส่งผลในการ

พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 2-4) ดงันั้นการ

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบาย

ความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น สามารถใช้

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นเคร่ืองมือในการปลูกฝังความ

เป็นพลเมืองดีไดเ้ช่นเดียวกนั 

  กลยทุธ์ท่ี 1 การรักความเป็นไทยในสงัคม

พหุวฒันธรรม : ใหน้กัเรียนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย มีความรู้ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินในชุมชนของ

ตนเอง และสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาและวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินในชุมชนของตนเองสู่ผูอ่ื้นได ้โดยใชกิ้จกรรม

นกัเรียนและกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์

ในการถ่ายทอดทั้งน้ี กลยทุธ์น้ีจะช่วยพฒันาใหน้กัเรียน

ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของตนเองอยา่ง

ลึกซ้ึง โดยนกัเรียนจะสามารถถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบั

วฒันธรรมของตนเองสู่ผูอ่ื้นได ้นกัเรียนจะสามารถเขา้ใจ

สงัคมและเขา้ใจความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สงัคมนอกจากน้ีกลยทุธ์น้ีจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความ

ตระหนกัวา่ประเดน็ต่าง ๆ เหล่าน้ีส่งผลต่อวิถีชีวิตของแต่

ละบุคคลอยา่งไร โดยท่ีเป้าหมายของการศึกษาแบบพหุ

วฒันธรรมตามระดบัการพฒันานกัเรียนของทฤษฎี

การศึกษาแบบพหุวฒันธรรมของ Banks  (1994, p. 58)  

ท่ีกล่าวไว ้6 ระดบัดงัน้ี ระดบัท่ี 1 ลุ่มหลงวฒันธรรม

ตนเองปฏิเสธวฒันธรรมอ่ืนระดบัท่ี 2 ลุ่มหลงวฒันธรรม

อ่ืนปฏิเสธวฒันธรรมตนเองระดบัท่ี 3 ยอมรับและเห็น

คุณค่าของวฒันธรรมตนเองระดบัท่ี 4 ยอมรับและเห็น

คุณค่าของวฒันธรรมตนเองและวฒันธรรมอ่ืนระดบัท่ี 5 

สะทอ้นความหลากหลายทางวฒันธรรมและแสดงออก

ถึงความเป็นของชาติของตนระดบัท่ี 6 สะทอ้นความเป็น

ชาติของตนและมนุษยโ์ลก 

  กลยทุธ์ท่ี 2  ความสามารถในการใช้

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในกระบวนการเรียนรู้แบบ 2 

ภาษา : ใหน้กัเรียนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทย สามารถใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร

ในกระบวนการเรียนอยา่งนอ้ยมากกวา่ 3 ภาษา ไดแ้ก่ 

ภาษาไทย ภาษามาลาย ูและภาษาองักฤษ ทั้งน้ีในสงัคม

โลกปัจจุบนัภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความสาํคญัมากใน

การติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาองักฤษจึงเป็น

เคร่ืองมืออนัดบัหน่ึงสาํหรับพลเมืองอาเซียน ในการ

ส่ือสารสร้างสมัพนัธ์สู่โลกกวา้งของภูมิภาคอาเซียน 

อยา่งไรกต็ามจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทยเป็นดินแดน

ท่ีมีอตัลกัษณ์พิเศษดา้นภาษาและวฒันธรรมประชากร

ร้อยละ 83 พดูภาษามลายถ่ิูน (สุวิไล  เปรมศรีรัตน,์ 2551, 

หนา้ 7) ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษา ควรเพ่ิมความรู้เก่ียวกบัภาษามลายู

ใหก้บันกัเรียนไทยพุทธ เพ่ือใหก้ารส่ือสารลดปัญหา

ความขดัแยง้ระหวา่งวฒันธรรมไดอี้กทางหน่ึง ซ่ึงกล

ยทุธ์ท่ีผูวิ้จยัพฒันาข้ึนจะเป็นส่วนหน่ึงในการลดปัญหา

ความแยง้ระหวา่งวฒันธรรม และส่งเสริมพฒันาให้

นกัเรียนสามารถใชภ้าษาสากลในการติดต่อส่ือสารกบั

โลกภายนอกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 กลยทุธ์ท่ี 3 ความเขา้ใจประวติัศาสตร์ไทยใน

บริเวณดินแดนแหลมมาลาย:ู นกัเรียนระดบัประถมศึกษา
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ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไทยในบริเวณดินแดนแหลม

มาลายท่ีูเป็นประเทศไทยทั้งน้ีบริเวณดินแดนแหลมมาลา

ยมีูประวติัศาสตร์ยาวนานทั้งประวติัของชนพ้ืนเมือง 

ประวติัศาสตร์เผยแพร่ศาสนา ประวติัศาสตร์การควบ

รวมดินแดนกบัประเทศไทย เป็นตน้ ดงันั้นเด็ก ๆ และ

เยาวชนควรไดท้าํความเขา้ใจเก่ียวกบัพลวตัของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุในการต่อสูแ้ละปรับตวัต่อแรงกดดนัต่าง ๆ ใน

สภาพความเป็นจริงของช่วงเวลาหน่ึง ๆ โดยใหค้วาม

สนใจต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบั สิทธิ ความมี

ตวัตน และภูมิปัญญาของทุก ๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุอยา่งเท่า

เทียมกนักลยทุธ์น้ีจะส่งผลใหน้กัเรียนเขา้ใจ

ประวติัศาสตร์ในพ้ืนท่ีของตนเอง เรียนรู้ท่ีจะยอมรับและ

กลมกลืนกบัวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ส่งเสริมสนัติภาพ

ใหเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต่้อไป 

  กลยทุธ์ท่ี 4 การปฏิบติัตามหลกัศาสนาเพ่ือ

อยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์: นกัเรียนระดบัประถมศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย มีความรู้และ

ความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ปฏิบติัตน

ตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ เขา้ใจ

ความสาํคญัของพิธีกรรมทั้งมีส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ 

ทางศาสนามากยิ่งข้ึนโดยใชกิ้จกรรมนกัเรียน และ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชนใ์นการพฒันา

ผูเ้รียน ทั้งน้ีศาสนาหมายถึง หลกัการอนัถกูตอ้งและ

สอดคลอ้งกบักฎจกัรวาลท่ีพระศาสดาคน้พบและสัง่สอน

ไวใ้หค้นปฏิบติัตามเพ่ือจะไดด้าํรงชีวิตอยูอ่ยา่งเป็นสุขใน

โลกน้ีและเม่ือตายไปแลว้ก็จะไดบ้รรลุฝ่ังโลกตุตรอนั

เป็นนิรันดร (แสง  จนัทร์งาม, 2545, หนา้ 10)  โรงเรียน

ตอ้งทาํหนา้ท่ีในการส่งเสริมใหเ้กิดเรียนรู้ร่วมกนัในเร่ือง

ของ “ศาสนิกสมัพนัธ์” และเรียนรู้อยา่งลึกซ้ึง “ศาสนาท่ี

ตนนบัถือ” เพ่ือปลกูฝังใหส้ามารถนาํไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ความหลากหลายทางดา้น

ศาสนา โดยประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม 

รองลงมาศาสนาพุทธ ดงันั้นโรงเรียนสามารถใชกิ้จกรรม

พฒันาผูเ้รียนในการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัศาสนา 

ศาสนพิธี ศาสน-สถาน ศาสดา เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามกล

ยทุธ์น้ีนกัเรียนจะไดซึ้มซบัศีลธรรม จริยธรรม การปฏิบติั

ตนตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ รวมทั้ง

มีส่วนร่วมศาสนพิธี และพิธีกรรมทางศาสนามากยิ่งข้ึน 

  กลยทุธ์ท่ี 5 การมีความรักชาติ ศาสนาท่ีตน

นบัถืออยา่งมีสติและสร้างสรรค:์ นกัเรียนระดบัประถม

ศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยมี

ความรักชาติ และศาสนาท่ีตนนบัถือโดยใชกิ้จกรรมเพ่ือ

สงัคมและสาธารณประโยชนใ์นการพฒันาผูเ้รียน 

กลยทุธ์น้ีเป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนสามารถ

แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามคัคี 

ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบติัตนตาม

หลกัศาสนาท่ีตนนบัถือและแสดงความจงรักภกัดีต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริย ์(สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2552, หนา้ 5-6) ซ่ึงการสร้างค่านิยมร่วมท่ีดีท่ี

ถกูตอ้งเหมาะสมใหเ้กิดข้ึนสมาชิกในสงัคมนั้น จาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งปลูกฝังกนัตั้งแต่เดก็ ๆ  

 4. กลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบั

ประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตาม

อุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทยมีความเหมาะสมมีความเป็นไป

ได ้มีความถกูตอ้งและการนาํใชป้ระโยชนไ์ดม้ากนอ้ย

เพียงใดจากผลการประเมินกลยุทธ์การจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมือง

ดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยพบวา่ ดา้นการใช้

ประโยชนไ์ดค้ะแนนมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ

กาํหนดกลยทุธ์ดงักล่าวขา้งตน้นั้นผูวิ้จยัประยกุตน์าํเอา

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนท่ีโรงเรียนจดัอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั แต่

อาจจะเพ่ิมเติมเน้ือความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และ

นโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ไปให้

สอดคลอ้งกบัการทาํกิจกรรมของนกัเรียน มุ่งเนน้ให้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ชุมชนมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนเร่ิมตน้

เรียนรู้จากชุมชนแลว้ค่อยขยายไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ และสู่

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามลาํดบัขั้น การสร้างกลยทุธ์ของผูวิ้จยันั้น

อยูบ่นพ้ืนฐานองคป์ระกอบของการสร้างกลยทุธ์ตาม

แนวคิดของ Wheelen and Hunger (2002, p. 9) ไดแ้ก่ 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม ก่อนการจดัทาํกลยทุธ์ 

ในขณะท่ีกลยทุธ์นั้นประกอบไปดว้ยการกาํหนดพนัธกิจ 

การกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์สามารถบรรลุผลสาํเร็จไดก้าร

พฒันากลยทุธ์และการกาํหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานการกาํหนดกลยทุธ์การจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย คร้ังน้ีจะช่วยวาง

แนวทางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของนกัเรียน

ระดบัประถมศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

(จินตนา บุญบงการ และณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน,์ 2549, 

หนา้ 16) คือ สามารถช่วยจดัลาํดบัความสาํคญัของการ

พฒันานกัเรียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของพ้ืนท่ี  

(พิบูล ทีปะปาล, 2551, หนา้ 25) 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

 จากผลการวิจยัขา้งตน้ผูวิ้จยัขอนาํเสนอ

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือประโยชนใ์นการนาํ

ผลการวิจยัน้ีไปประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

 1. สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนใต ้ควรนาํ     กลยทุธ์การจดักิจกรรม

พฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาเพ่ือส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความมัน่คงใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยท่ีสร้างข้ึนไป

ขยายผลในเชิงปฏิบติั เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาความเป็น

พลเมืองดีในสังคมพหุวฒันธรรมต่อไป 

 2. รัฐบาลควรสนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ใหส้ถานศึกษาระดบัประถมศึกษามีความ

กระตือรือร้นท่ีจะใชกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียนในการพฒันา

ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนใต ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะ

ของชุมชนชายแดนภาคใตท่ี้มีความหลากหลายในเชิงเช้ือ

ชาติ และศาสนา 

 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัเพ่ือประโยชนใ์นการนาํ

กลยทุธ์น้ีไปปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

 1. สถานศึกษาระดบัประถมศึกษาสามารถปรับ

กลยทุธ์การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา

เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และ

นโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 2. สถานศึกษาควรกาํหนดนโยบายการส่งเสริม

ความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และนโยบายความ

มัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ให้

ชดัเจน และเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา รวมทั้ง

สามารถประยกุตก์ลยทุธ์  แนวทางการดาํเนินงาน และ

ตวัช้ีวดัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนระดบัประถมศึกษา

เพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามอุดมการณ์และ

นโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให้

สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

 3. เม่ือสถานศึกษานาํกลยทุธ์ท่ี 1 การรักความ

เป็นไทยในสงัคมพหุวฒันธรรม มาใชผู้บ้ริหาร

สถานศึกษา ครู และผูป้กครอง ควรประชุมร่วมกนัเพ่ือ

วางแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรมนกัเรียนและ

กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชนก่์อนเปิดภาค

การศึกษา โดยมุ่งเนน้การทาํกิจกรรมบูรณาการร่วมกนั

ทุกระดบัตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาท่ี 1-6 และเตรียมความ

พร้อมเก่ียวกบัการติดต่อ ประสานงาน และเชิญวิทยากร

ทอ้งถ่ินเพ่ือมาใหค้วามรู้กบันกัเรียน  

 4. เม่ือสถานศึกษานาํกลยทุธ์ท่ี 2  

ความสามารถในการใชภ้าษาไทยเพ่ือการส่ือสารใน

กระบวนการเรียนรู้แบบ 2 ภาษา มาใช ้ผูบ้ริหาร

172 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



สถานศึกษา ครู และผูป้กครอง ควรประชุมร่วมกนัเพ่ือ

วางแผนการจดัการเรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษา

ควรจดัหาครูผูส้อนภาษามาลาย ูและครูท่ีมีความชาํนาญ

ในการสอนภาษาองักฤษเขา้มาสอนเสริมในคาบกิจกรรม

แนะแนว และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

 5. เม่ือสถานศึกษานาํกลยทุธ์ท่ี 3 ความเขา้ใจ

ประวติัศาสตร์ไทยในบริเวณดินแดนแหลมมาลายมูาใช ้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผูป้กครอง ควรประชุม

ร่วมกนัเพ่ือวางแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม

นกัเรียน และกิจกรรมแนะแนว ผูบ้ริหารควรจดัหา

วิทยากรทอ้งถ่ินมาร่วมบรรยาย และทาํกิจกรรมร่วมกบั

นกัเรียน ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารและครูควรร่วมกนั

แสวงหาแหล่งแหล่งวฒันธรรมในทอ้งถ่ินเพ่ือพานกัเรียน

ไปทาํกิจกรรมและทศันศึกษา นอกจากน้ีควรเตรียมความ

พร้อมทางดา้นเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

ใหน้กัเรียนไดสื้บคน้องคค์วามรู้ท่ีนอกเหนือจากในพ้ืนท่ี

ของตนเอง  รวมทั้งแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เช่น หนงัสือ ภาพ

ประวติัศาสตร์ต่าง ๆ ควรมีการจดัเตรียมไวใ้นหอ้งสมุด

ใหพ้ร้อมเพ่ือส่งเสริมการคน้ควา้ของนกัเรียน 

 6. เม่ือสถานศึกษานาํกลยทุธ์ท่ี 4 การปฏิบติั

ตามหลกัศาสนาเพ่ืออยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์มาใช้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผูป้กครอง ควรประชุม

ร่วมกนัเพ่ือวางแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม

นกัเรียนและกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจะตอ้งศึกษาหา

ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัศาสนาอ่ืน ๆ เช่น 

ศาสนาอิสลาม โดยอาจจะขอความรู้ คาํแนะนาํจากผูน้าํ

ศาสนาในทอ้งถ่ิน  ผูบ้ริหารและครูควรติดต่อ

ประสานงานขอความร่วมมือจากผูน้าํศาสนา ใหเ้ขา้

มาร่วมดาํเนินกิจกรรมในโรงเรียน และขออนุญาตใช้

สถานท่ีทางศาสนาเพ่ือใหน้กัเรียนต่างศาสนาไดมี้โอกาส

เขา้ไปเรียนรู้พิธีกรรมต่าง ๆ อยา่งถกูตอ้งตามหลกัการ

ของศาสนานั้น ๆ 

 7. เม่ือสถานศึกษานาํกลยทุธ์ท่ี 5 การมีความรัก

ชาติ ศาสนาท่ีตนนบัถืออยา่งมีสติและสร้างสรรคม์าใช ้

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และผูป้กครอง ควรประชุม

ร่วมกนัเพ่ือวางแผนการจดัการเรียนการสอนกิจกรรม

นกัเรียนและกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน ์

โดยเพ่ิมเติมการบูรณาการร่วมกบัรายวิชาอ่ืน ๆ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 173



เอกสารอ้างองิ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2555). แผนยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2556-2559 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

คณะอนุกรรมการ กนป. ดา้นพฒันาการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองดี. (2553). ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือ

สร้างความเป็นพลเมือง  พ.ศ. 2553 – 2561 ฉบับแก้ไขตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (กนป.) คร้ังท่ี 6 / 2553. วนัศุกร์ท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ หอ้ง

ประชุมตึกสนัติไมตรีหลงันอกทาํเนียบรัฐบาล. 

จินตนา  บุญบงการ และณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์. (2549). การจัดการเชิงกลยทุธ์ (Strategic management). กรุงเทพฯ:  

 ซีเอด็ยเูคชัน่. 

ดวงกมล  สินเพง็. (2553). การพัฒนาผู้ เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

ดุสิต  หวนัเหลม็. (2552). สงัคมพหุวฒันธรรมนครศรีธรรมราชกบัมิติใหม่ของการพฒันากรณี: สงัคมพหุวฒันธรรม

อาํเภอท่าศาลา. สารนครศรีธรรมราช, 37(4), 68-78. 

ประสิทธ์ิ  รัตนมณี. (2550). วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส). ผลงานวิจยั

สถาบนัวฒันธรรมศึกษากลัยาณิวฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เสนอต่อ สาํนกั

วรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม. 

พิบูล  ทีปะปาล. (2551). การจัดการเชิงกลยทุธ์. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ.์ 

ศกัด์ิชยั  นิรัญทวี. (2548). การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นพลเมืองดี. กรุงเทพฯ: พิมพดี์การพิมพ.์ 

ศิริชยั  กาญจวาสี, ทวีวฒัน ์ ปิตยานนท,์ ดิเรก ศรีสุโข. (2551). การเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสมสาํหรับการวิจัย (พิมพค์ร้ังท่ี 

5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมพงษ ์ จิตระดบัและคณะ. (2556). การพัฒนาสมรรถนะระบบท่ีปรึกษาให้สภาเดก็และเยาวชนในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: สาํนกังานสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสและผูสู้งอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย.์ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2552). แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลกัษณะอันพึง

ประสงค์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

สุขพชัรา  ซ้ิมเจริญ. (2545). การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน. กรุงเทพฯ: ประสานมิตร. 

174 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



สุวิไล  เปรมศรีรัตน.์ (2551). การจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษาทอ้งถ่ินและภาษาไทยเป็นส่ือกรณีการจดัการศึกษา

แบบทวิภาษา (ภาษาไทย-มลายถ่ิูน) ในโรงเรียนเขตพ้ืนท่ีส่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ วารสารวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพืน้ท่ี, 1(1), กนัยายน-ตุลาคม 2551. 

แสง  จนัทร์งาม. (2545). ศาสนศาสตร์. กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช. 

 

References 

 

Academic and Educational Standards Office of the Basic Education. Ministry of Education. (2009). 

Development measurement and evaluation of desirable characteristics. According to the core curriculum 

for basic education act 2551. Bangkok: Chumnumsahakornkarnkasat of  Thailand. (in Thai) 

A subcommittee of the year. The development of education in order to be a good citizen. (2010). Strategic 

development of education for the citizenry of 2553 - 2561 as amended by the resolutions of the board of 

education reform policy in the second decade (EA application.) No. 6/2553. Friday, November 19, 2553 at 

13.30 hrs, At the Santi Maitri Building, Government House after.  

Banks, J. A. (1994). An Introduction to multicultural education. Boston: Allyn and Bacon. 

Boonbongkarn, J. & Kajornnun, N. (2009). Strategic management. Bangkok: Se Ed. (in Thai) 

Janyarm, S. (2002). Theology. Bangkok: Thaiwattanapanit. (in Thai) 

Jitradub, S. etal. (2013). Competency development system advisory council for children and youth in Canada. 

Bangkok: Office of  Child Welfare and Protection of Underprivileged Youth and the Elderly. Ministry of 

Social Development and Human Security. (in Thai) 

Karnjanawase, S., Pitayanon, T. & Srisukho, D. (2008). The use of appropriate statistical research (5th ed.).  

 Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai) 

Ministry of  Education. (2008). Core curriculum for basic education Act 2008. Bangkok: 

Chumnumsahakornkarnkasat of  Thailand. (in Thai) 

Ministry of  Education. (2010). The activities of the group as a core curriculum of Basic Education Act 2008. 

Bangkok: Chumnumsahakornkarnkasat of  Thailand. (in Thai) 

Ministry of  Education. (2012). Education development strategic plan 2556-2559 in the southern provinces of the 

Ministry of Education. Bangkok: np. (in Thai) 

Niruntawee, S. (2005). Learning to develop students to become good citizens. Bangkok: Pimdeekarnpim. (in Thai) 

Pamsrirat, S. (2008). The teaching languages and dialects using Thailand as a case management bilingual 

 education. (Thailand language - Malay) in the school district, the four southern provinces. Journal of 

 Spatial Development, 1(1), 38. (in Thai)  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 175



Rattanamanee, P. (2011).Culture in the three southern border provinces (Pattani, Yala and Narathiwat). 

 Research Institute of Culture Kallayaniwatthana. University PSU Submitted to the Office of Literature and 

 History Department of the Ministry of Culture. (in Thai) 

Simjaroen, S. (2002). The activities of the students. Bangkok: Prasanmit. (in Thai) 

Sinpang, D. (2010). Efforts to develop the students learning the curriculum focuses on learner-centered group 

learning, social studies, religion and culture. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)  

Teepapan, P. (2008). Strategic management. Bangkok: Amornkarnpim. (in Thai) 

Wanlam, D. (2009). Nakhon multicultural society with a new dimension of development cases: A multicultural 

society Tha Sala District.  Nakhon Si Thammarat, 37(4), 68-78. (in Thai) 

Wheelen , T. L. & David, J. H. (2002). Strategic management and business policy. New Jersey: Prentice-Hall. 

 

176 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 

การพฒันารูปแบบการบริหารมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัทีม่ีประสิทธิผล 

The Development of an Effective Administration Model of  

Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

  

                                                                                                                                                                           พระมหาสหสั  ดาํคุม้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ี

มีประสิทธิผล ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

ท่ีมีประสิทธิผล  การดาํเนินการวิจยัมี 4 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการปฏิบติัในการบริหาร

มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล (2) ยกร่างรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล (3) ตรวจสอบร่างรูปแบบการ

บริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล และ (4) ประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล  เคร่ืองมือท่ีใช ้

ไดแ้ก่  แบบสมัภาษณ์เชิงลึก  แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม แบบตรวจสอบคุณภาพและแบบประเมินรูปแบบ ผลการวิจยั

สรุปไดด้งัน้ี รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผลประกอบดว้ย หลกัการแนวคิด

ของรูปแบบการบริหาร วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ระบบของรูปแบบการบริหาร และเง่ือนไขสู่ความสาํเร็จ รูปแบบการ

บริหารเป็นการบริหารเชิงระบบ  ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัการบริหาร (2) กระบวนการบริหารประกอบดว้ย การ

บริหารงานผลิตบณัฑิต การบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม โดยนาํกระบวนการ PDCA มาเป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการบริหารและประสิทธิผลของการ

บริหารประกอบดว้ย คุณภาพบณัฑิต คุณภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์คุณภาพการบริการวิชาการและคุณภาพการ

ทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม ผลการตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผลท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนพบวา่ มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปไดแ้ละมีความ

เป็นประโยชน ์  

 

คําสําคัญ: การพฒันารูปแบบ, การบริหาร, ประสิทธิผล, มหาวิทยาลยั, มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา 

  

Abstract 

 This research aimed to develop an effective administration model for this university, and to evaluate the 

quality of the model. The research procedure consisted of the following 4 steps. (1) To analyze and collate effective 

administration documents and research study. (2) To design a draft model. (3) To examine the accuracy  propriety 

,feasibility and the utility standards of the model by nine experts , by focus group discussion and (4) To evaluate the 

development of the model  in terms of a consensus arrived at by the experts, based upon their expertise. The research 

methods used were in-depth interviews, focus group records, and the evaluation form. Data collected during 2013 

was examined by content analysis. Research findings revealed that (1) an effective administration model for the 
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university consisted of concepts and principles of an administrative model, the objectives of such a model, the system 

and conditions for success. The administration model was a system approach. The components of the model were 

input, process and output effectiveness. The administration input consisted of  the qualifications of the executives and 

staff, the organizational structure, the curriculum, the budget, the internal environment and technology. The 

administrative components were the administrative mission for graduate students, creative research, academic service 

and arts and cultural retention, using PDCA in all elements. Administrative effectiveness consisted of the quality of 

the graduate students, creative research, academic service and arts and cultural retention. (2)The effective 

administrative model of  the university based upon focus group discussion and on the use of expertise and evaluation 

criticism found that the model conformed to the standards of accuracy suitability, feasibility and utility. 

   

Keywords:  model, effective administration model,  Mahachulalongkornrajvidyalaya University 

 

ความนํา  

 ความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก

อยา่งมากในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ สงัคม ซ่ึงมีผลทาํให้

การบริหารจดัการศึกษาไทยตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของ

การแข่งขนัและความมุ่งมัน่ตามความคาดหวงัของสังคม 

ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการบริหารจดัการจึงตอ้งปรับเปล่ียน

และพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์  ซ่ึงจาํเป็นท่ี

ผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจใฝ่รู้ และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยู่

ตลอดเวลา  เพ่ือท่ีจะทาํใหก้ารบริหารจดัการขององคก์ร

อยูร่อดบงัเกิดผลดีและบรรลุตามวตัถุประสงค ์(ธีระ  

รุญเจริญ, 2550, หนา้ 98) การปรับเปล่ียนบริบท

โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาไทยตามรูปแบบใหม่

ในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิรูปการศึกษามีความ

มุ่งหมายท่ีจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์

สมบรูณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพพร้อมท่ี

จะแข่งขนัและใหค้วามร่วมมืออยา่งสร้างสรรคบ์น 

เวทีโลก ซ่ึงมุ่งถึงความมีประสิทธิผลเป็นสาํคญั  

(มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2545, หนา้ 1)  

การบริหารจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจาํเป็นตอ้งมี

การพฒันา  เพ่ือใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

เทคโนโลยีข่าวสารและสงัคมความรู้ไร้พรมแดน   

สถาบนัอุดมศึกษามุ่งเนน้ท่ีจะผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ

ตามความตอ้งการของสงัคมและตลาดแรงงาน โดยคาํนึง

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและประชาชนเป็นสาํคญั การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทาํใหมี้การทบทวนบทบาทและ

แนวทางในการจดัการศึกษากนัอยา่งจริงจงั ดว้ยเป้าหมาย

เพ่ือสร้างและพฒันากาํลงัคนใหมี้ความสามารถท่ีจะนาํ

การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและวฒันธรรมของ

ประเทศใหก้า้วสู่ศตวรรษใหม่อยา่งมัน่คง 

การศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจึงจาํเป็นตอ้ง

มีการปฏิรูป และปรับระบบการบริหารใหมี้คุณภาพมาก

ข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตอ้งมีระบบบริหารจดัการท่ีดี 

เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาในทุกดา้นทั้งดา้นวิชาการ วิชาชีพ

และการสร้างองคค์วามรู้ และส่งผลใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐาน บรรลุตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องสถาบนัอยา่งมีประสิทธิผล 

(organizational effectiveness) โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่

อยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ดว้ยการบูรณาการเพ่ือ

ความอยูร่อดและธาํรงรักษาแบบแผนท่ีดีขององคก์าร   

(ปิติชาย  ตนัปิติ, 2547, หนา้ 46 )องคก์ารท่ีมีประสิทธิผล

ยอ่มมีความเจริญเติบโตสามารถดาํรงอยูไ่ด ้และ

ตอบสนองภารกิจ หรือวตัถุประสงคข์ององคก์ารไดใ้น

ระยะยาว ปัจจุบนัส่ิงท่ีคาดการณ์ไวไ้ดเ้กิดข้ึนแลว้ และ
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เม่ือมองภาพปัจจุบนัของสังคมไทยจะเห็นไดว้า่มีความ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนชดัเจน  เห็นไดจ้ากการเปล่ียนแปลง

ท่ีสาํคญั ๆ คือ ความเปล่ียนแปลงของจาํนวนประชากรท่ี

เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงทาํใหเ้ห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู ่

อาชีพ การศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงไปจากอดีต ความเปล่ียน 

แปลงในดา้นเทคโนโลยีนาํไปสู่โลกยคุสารสนเทศท่ีคน

ในสงัคมตอ้งกา้วตามใหท้นัมากข้ึนทุกขณะ และความ

เปล่ียนแปลงดา้นการเมืองท่ีมีการกระจายอาํนาจมากข้ึน

ทาํใหวิ้ถีของสงัคมเป็นวิถีประชาธิปไตยมากข้ึนในสงัคม

เมืองและสงัคมชนบท (สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 55)  

ในปี 2558 โดย แถลงการณ์อาเซียนระบุ

วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งองคก์รไวด้งัน้ี (1) เพ่ือกระตุน้

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางสงัคม 

และพฒันาการทางวฒันธรรมของภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออก เฉียงใต ้(2) เพ่ือส่งเสริมสนัติภาพและความ

มัน่คงในภูมิภาคน้ี 3) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและความ

ช่วยเหลือ ในเร่ืองท่ีเป็นผลประโยชนร่์วมกนัของประเทศ

สมาชิก ทั้งทางดา้น เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคนิค 

วิทยาศาสตร์ และดา้นการบริหารจดัการ สุเมธ แยม้นุ่น 

(อาภรณ์ แก่นวงศ,์ 2554) กล่าววา่ การรวมตวัของ

ประชาคมอาเซียนจะมีผลใหอ้าเซียนเป็นหน่ึงเดียวใน  

ทุก ๆ ดา้น การศึกษาจะมีบทบาทสาํคญัในการรวมตวั

เป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกเ็ช่นกนัตอ้งมีการ

เตรียมการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในฐานะท่ี

เป็นหน่ึงในอาเซียน เพ่ือจะไดป้ระโยชนสู์งสุดไม่วา่จะ

ดา้นใด ๆ กต็าม ในดา้นการศึกษากน็บัเป็นส่วนสาํคญัท่ี

ประเทศไทยจะตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ืออนาคต ใน

ภูมิภาคประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสถาบนัอุดมศึกษา

เขม้แขง็มากท่ีสุดประเทศหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ประเทศไทยมีนโยบายในการสนบัสนุนใหป้ระเทศไทย

เป็นศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาคอยูแ่ลว้              

(อาภรณ์ แก่นวงศ,์ 2554) เช่นเดียวกบั  จุรินทร์       

ลกัษณวิศิษฏ ์ไดก้ล่าวไวใ้นการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

2552 ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย ท่ีอิมแพค็เมือง

ทองธานีวา่ประเทศไทยจะตอ้งเตรียมแผนงานรองรับ

โครงการ education hub หรือการทาํใหป้ระเทศไทยเป็น

ศูนยก์ลางทางการศึกษาในภมิูภาค โดยตั้งเป้าไวว้า่ภายใน

ปี 2557-2558 ประเทศไทยจะพฒันาศกัยภาพสถานศึกษา

ใหข้ึ้นไปสู่ระดบัมาตรฐานนานาชาติ (สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ทั้งน้ีประชาคม

อาเซียนไดมี้กิจกรรมภายใตค้วามร่วมมือในกรอบของ

อุดมศึกษาในอาเซียนดว้ยการตั้ง ASEAN University 

Network-- AUN หรือเครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียนมา

นานแลว้ โดยมีมหาวิทยาลยัชั้นนาํของสมาชิกอาเซียน

เป็นเครือข่าย  และจะมีการเพ่ิมเติมรายช่ือของ

มหาวิทยาลยัท่ีเหมาะสมเป็นสมาชิกในแต่ละรายปีอีก

ดว้ย  (พินิต รตะนานุกลู, 2554 อา้งถึงใน สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) นอกจากนั้นในการแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดท่ีมีปัจจุบนั โดยนางสาวยิ่ง

ลกัษณ์   ชินวตัร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาในวนั

องัคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบาย

บริหารราชการแผน่ดิน ทั้งน้ีมีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาของประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเก่ียวขอ้งกบั

พนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีจะตอ้งกา้วทนัการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก เป็นตน้วา่การเพ่ิมขีด

ความสามารถของทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือกบัภาคเอกชนและ

สถาบนัการศึกษาในการวางแผนการผลิต  และพฒันา

กาํลงัคนใหมี้คุณภาพ และปริมาณเพียงพอ การสนบัสนุน

การวิจยั และพฒันาเพ่ือสร้างทุนปัญญาของชาติ โดย

พฒันามหาวิทยาลยัใหมุ่้งสู่การเป็นมหาวิทยาลยัวิจยั

ระดบัโลก หรือการจดัการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และ

อาชีวะศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัตลาดแรงงานทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ จะเห็นไดว้า่เร่ืองของการศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมี

ความสาํคญัทุกระดบัจาํเป็นจะตอ้งเคล่ือนไหวตาม

ทิศทางของสงัคม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถาบนั อุดมศึกษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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นบัเป็นหน่วยงานท่ีรัฐบาลใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ  

เพราะเป็นหวัใจหรือเป็นพลงัของชาติ  เป็นหน่วยงานท่ีมี

ความสาํคญัและเป็นกาํลงัหลกัในการขบัเคล่ือนสงัคม จึง

จาํเป็นจะตอ้งมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงใหท้นัต่อกระแส

ธารแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีมากระทบอยา่งรุนแรงทุก ๆ 

ดา้น เน่ืองจากสถาบนัอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศ เพราะเป็นแหล่งท่ีรวม

และผลิตกาํลงัคนท่ีมีความสามารถในระดบัสูงทุกสาขา 

ซ่ึงกาํลงัคนเหล่าน้ีเองท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันา

ประเทศใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบันานา

อารยประเทศ (สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์, 2550)  

สถาบนัอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลยัจึง

จาํเป็นจะตอ้งเคล่ือนไหวอยา่งมีแผนหรือทิศทางอยา่ง

ชดัเจน เพราะบริบทต่าง ๆ ลว้นส่งผลกระทบทั้งทางตรง 

และทางออ้มเหมือนแรงกดดนัท่ีหนกัอ้ึงใหต้อ้ง

เปล่ียนแปลงตวัเอง แรงกดดนัท่ีทาํใหม้หาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งแข่งขนัหรือเปล่ียนแปลงมาจาก 

(1)โลกาภิวตันซ่ึ์งมีการเปิดการคา้เสรีกลไกตลาด (2) 

สถาบนัวิชาการวิชาชีพมีอยูจ่าํนวนมากจาํเป็นตอ้งมีการ

แข่งขนั (3) เครือข่ายประชาสงัคมวิถีชีวิต วฒันธรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป สอดคลอ้งกบัพิณสุดา สิริธรังศรี (2553) 

ซ่ึงใหค้วามเห็นไวว้า่ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงใน

สงัคมโลกท่ีอยูภ่ายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์และการแข่งขนั

บนพ้ืนฐานของความรู้เช่นเดียวกนั จึงมีความพยายามใน

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักระแสการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวควบคู่กบัการดาํรงอยูบ่นวิถีชีวิต

ของความเป็นไทย ทั้งดา้นสงัคม วฒันธรรม คุณธรรม 

จริยธรรมท่ีสืบทอดกนัมาจากอดีตสู่ปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่

การศึกษามีความสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา เป็น

องคก์ารทางการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาท่ีกาํลงัปรับตวั

เพ่ือใหเ้ขา้กบักระแสแห่งความเปล่ียนแปลงของโลกยคุ

ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาดา้นพุทธ

ศาสนาท่ีสาํคญัของคณะสงฆไ์ทย จุดมุ่งหมายสาํคญัของ

การจดัการศึกษาคือพฒันาคนใหรั้บใชพ้ระพุทธศาสนา 

และสงัคม เนน้ความเป็นเลิศทางดา้นพระพุทธศาสนา 

การผลิตบณัฑิตและ พฒันาบุคลากรใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์9 ประการ คือ  นวลกัษณ์: วฒันธรรมองคก์ร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (2552) คือ (1) 

ปฏิปทาหนา้เล่ือมใส (2) รู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลงทาง

สงัคม (3) มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา (4) มี

ความสามารถในการแกปั้ญหา (5) มีความใฝ่รู่ใฝ่คิด (6) 

มีนํ้าใจเสียสละเพ่ือส่วนรวม (7) มีโลกทศันก์วา้งไกล (8) 

มีความเป็นผูน้าํดา้นจิตใจและปัญญา (9) มีความมุ่งมัน่

พฒันาตนใหเ้พียบพร้อมดว้ยคุณธรรมจริยธรรม มี

ศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองใหเ้พียบพร้อมดว้ยคุณธรรม  

มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งวิทยาเขตวิทยาลยัสงฆ์

ศูนยวิ์ทยบริการและหอ้งเรียนกระจายไปทัว่ทุกภูมิภาค

ของประเทศ  เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ ในระดบั

ปริญญาตรี และมีบณัฑิตวิทยาลยัจดัการศึกษาระดบั

ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลยัตระหนกัถึง

ความรับผิดชอบในการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพและ

คุณธรรม เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) นอกจากนั้นยงัมี

ภารกิจหลกัในดา้นการวิจยั การบริการวิชาการแก่สงัคม 

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และการส่งเสริม

พระพุทธศาสนา ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลยัตระหนกัถึงความสาํคญัของแผนพฒันาและ

ภารกิจหลกัดงักล่าว จึงไดพ้ยายามจดัการเรียนการสอน

ใหส้ามารถตอบสนองทิศทางการพฒันาตามนโยบายของ

รัฐและคณะสงฆใ์นเร่ืองการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดย

มุ่งกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทาง

การศึกษา พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพและการประกนั

คุณภาพการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการดา้น

พระพุทธศาสนาและความเป็นสากล สามารถปรับตวัให้

เขา้กบักระแสแห่งความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  นอกจากน้ียงัไดจ้ดัตั้ง
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สถาบนัวิจยัข้ึนภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือดาํเนินการวิจยัใน

ดา้นพุทธศาสตร์ประยกุต ์(มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, 2552) 

ในขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั เป็นมหาวิทยาลยัสงฆ ์มีจุดเด่นในดา้น

พระพุทธศาสนา มีจุดหมายหลกัคือการเผยแผธ่รรมะ  

การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัสะทอ้นใหเ้ห็นถึง

บทบาทสาํคญัของสถาบนัอุดมศึกษาในการจดัการศึกษา 

โดยเฉพาะการใหโ้อกาสแก่ผูเ้รียนในทอ้งถ่ินเขา้มาศึกษา

เรียนรู้ เพ่ือยกฐานะทางสงัคมใหแ้ก่บุคคลเพ่ิมข้ึน มีการ

กาํหนดเป้าหมายของการบริการทางการศึกษาแก่

พระภิกษุ สามเณร ประชาชนและเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันา

ประเทศไว ้โดยมหาวิทยาเป็นแหล่งการศึกษาท่ีผลิตและ

พฒันากาํลงัคน ระดบัอุดมศึกษาท่ีกระจายตวัอยูใ่น

ทอ้งถ่ินทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยมีส่วนกลาง 1 แห่ง 

วิทยาเขตในส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศจาํนวน 10 แห่ง 

วิทยาลยัสงฆอี์ก 5 แห่ง หอ้งเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ 

จาํนวน  12 แห่ง สถาบนัสมทบทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 3 แห่ง ทั้งน้ีมหาวิทยาลยัมีการบริหารจดัการ

ภายใตพ้ระราชบญัญติัฉบบัเดียวกนั มีแผนยทุธศาสตร์ 

นโยบายการบริหารเป็นไปในทางเดียวกนั โดยมี

อธิการบดีเป็นผูบ้ริหารสูงสุดทั้งในส่วนกลางและ     

วิทยาเขต มีการจดัการศึกษาใหก้บัผูเ้รียนในแต่ละปีเป็น

จาํนวนมาก  ซ่ึงมหาวิทยาลยัมีอิสระและความคล่องตวั

ในการบริหารจดัการ สามารถพฒันาระบบการบริหารได้

อยา่งอิสระ มีเสรีภาพทางวิชาการโดยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของสภามหาวิทยาลยั   

ในปัจจุบนัน้ีนบัเป็นภาวะคุกคามประการหน่ึง

อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสงัคม มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งตระหนกัและวางทิศ

ทางการพฒันารูปแบบ การบริหารมหาวิทยาลยัเพ่ือเผชิญ

กบัอนาคต และตอ้งเตรียมความพร้อมโดยการศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน วิสยัทศัน ์และพนัธกิจของมหาวิทยาลยั

วา่ในสงัคมท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงมหาวิทยาลยัควรมีทิศทาง

เป็นเช่นไร และศึกษากรอบพนัธกิจของมหาวิทยาลยัทั้ง 

4 ดา้น คือ คุณภาพบณัฑิต การวิจยัและการสร้างสรรค ์ 

การบริการวิชาการ การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

วา่แต่ละพนัธกิจควรมียุทธศาสตร์จุดเนน้อะไร เพ่ือเป็น

แนวทางท่ีจะศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารของ

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาท่ีมีประสิทธิผล 

คือการวิจยัเชิงอนาคตซ่ึงเป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบ

เก่ียวกบัทางเลือกการพฒันารูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัวา่เป็นไปได ้(possible) หรือจะเป็นไปได ้

(probable) สาํหรับการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผลหรือไม่ (Textor, M.        

อา้งถึงใน สุบรรณ  เอ่ียมวิจารณ์, 2550)  

นอกจากสภาพดงักล่าวขา้งตน้แลว้ผูวิ้จยั

เห็นวา่หลกัคาํสอนของพระพุทธเจา้ท่ีวา่ กสุเลสุ ธมฺเมสุ  

อสนฺตุฏฺฐิตา ความไม่สันโดษในกศุลธรรม ควรนาํมาเป็น

แนวคิดในการบริหารจดัการศึกษานั้นหมายถึงวา่การ

บริหารจดัการศึกษาจะตอ้งมีการปรับปรุง ปฏิรูปอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือใหท้นัโลก ทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั ตว้ยคาํ

สอนของพระพุทธเจา้ท่ีวา่ส่ิงท่ีดีไปกวา่น้ียงัมีอีกมิใช่มี

เพียงเท่าน้ี จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

ขา้งตน้ดงักล่าว  ผูวิ้จยัจึงสนใจท่ีศึกษาวิจยัการพฒันา

รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล  โดยผลของการวิจยัคร้ังน้ีจะ

เป็นขอ้มูลเพ่ือแกปั้ญหาการพฒันารูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัในปัจจุบนั ซ่ึง

จะทาํใหม้หาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยับรรลุ

เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 181



 2. เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการ

บริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมี

ประสิทธิผล  

3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคิดทฤษฎีและหลกัการเก่ียวกบัการบริหาร

องคก์ารท่ีมีประสิทธิผล PDCA 

 1. P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน) 

 ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกาํหนด

กรอบหวัขอ้ท่ีตอ้งการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึง

การพฒันาส่ิงใหม่ ๆ การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังาน ฯลฯ  พร้อมกบัพิจารณาวา่มีความจาํเป็นตอ้ง

ใชข้อ้มลูใดบา้งเพ่ือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น โดย

ระบุวิธีการเกบ็ขอ้มลูและกาํหนดทางเลือกในการ

ปรับปรุงใหช้ดัเจน ซ่ึงการวางแผนจะช่วยใหกิ้จการ

สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช่วยลด

ความสูญเสียต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งในดา้นแรงงาน 

วตัถุดิบ ชัว่โมงการทาํงาน เงิน และเวลา 

        2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบติั (ขั้นตอนการปฏิบติั) 

          ขั้นตอนการปฏิบติั คือ การลงมือปรับปรุง

เปล่ียนแปลงตามทางเลือกท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอนการ

วางแผน ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งมีการตรวจสอบระหวา่งการ

ปฏิบติัดว้ยวา่ไดด้าํเนินไปในทิศทางท่ีตั้งใจหรือไม่ เพ่ือ

ทาํการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นไปตามแผนการท่ีได้

วางไว ้

        3. C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ) 

          ขั้นตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรั้บ

จากการปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพ่ือใหท้ราบวา่ ใน

ขั้นตอนการปฏิบติังานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือ

วตัถุประสงคท่ี์ไดก้าํหนดไวห้รือไม่ แต่ส่ิงสาํคญักคื็อ 

ตอ้งรู้วา่จะตรวจสอบอะไรบา้งและบ่อยคร้ังแค่ไหน 

เพ่ือใหข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบเป็นประโยชน์

สาํหรับขั้นตอนถดัไป  

        4.  A = Action ขั้นตอนการดาํเนินงานใหเ้หมาะสม 

(ขั้นตอนการดาํเนินงานใหเ้หมาะสม) 

          ขั้นตอนการดาํเนินงานใหเ้หมาะสมจะพิจารณาผล

ท่ีไดจ้ากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึน

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้หรือไม่เป็นไปตามแผนท่ีวาง

ไว ้หากเป็นกรณีแรก กใ็หน้าํแนวทางหรือกระบวนการ

ปฏิบติันั้นมาจดัทาํใหเ้ป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการท่ี

จะปรับปรุงใหดี้ยิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถ

บรรลุเป้าหมายไดเ้ร็วกวา่เดิม หรือเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย

กวา่เดิม หรือทาํใหคุ้ณภาพดียิ่งข้ึนกไ็ดแ้ต่ถา้หากเป็น

กรณีท่ีสอง คือ ผลท่ีไดไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ี

วางไว ้ควรนาํขอ้มลูท่ีรวบรวมไวม้าวิเคราะห์และ

พิจารณาวา่ควรจะดาํเนินการอยา่งไร เช่น มองหาทาง

เลือกใหม่ท่ีน่าจะเป็นไปได ้ใชค้วามพยายามใหม้ากข้ึน

กวา่เดิม ขอความช่วยเหลือจากผูรู้้ หรือเปล่ียนเป้าหมาย

ใหม่ เป็นตน้ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

  เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย 4 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีและการ

ปฏิบติัเพ่ือบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผลการดาํเนินการขั้นตอนน้ีตรงกบั

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

 ขั้นตอนท่ี 2 ยกร่างรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

 ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

 ขั้นตอนท่ี  4 ประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลสาํหรับยกร่างประกอบดว้ย

บริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารประจาํคณะและอาจารย ์ประจาํ

คณะพุทธศาสตร์  คณะครุศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ และ

คณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยัส่วนกลาง จาํนวน 10 รูป/คนไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงคือรองอธิการบดีจาํนวน  2 รูป/คนคณบดี/รอง

คณบดีทั้ง 4 คณะ จาํนวน 4 รูป/คน และอาจารยป์ระจาํทั้ง 

4 คณะ จาํนวน 4 รูป/คน 

 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ผูท้รงคุณวฒิุในการประเมิน

รูปแบบ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั จาํนวน 3 คน ผู ้

ทรง คุณวฒิุทางดา้นการบริหารการศึกษา จาํนวน 6 คน

รวมทั้งส้ินจาํนวน 9 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. การสรุปการวิเคราะห์เอกสาร 

2.แบบสมัภาษณ์และหาคุณภาพของแบบ

สมัภาษณ์  

3. ประเดน็คาํถามการสนทนากลุ่มและ

กาํหนดแนวทางการสนทนากลุ่ม 

 4. ประเดน็การสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. วิเคราะห์เอกสาร 

 2. การสมัภาษณ์ 

 3. การสนทนากลุ่ม 

 4. วิเคราะห์ขอ้มลูศึกษาจากการถอดเทปบนัทึก

จากการสนทนากลุ่ม 

  

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การสมัมนาอิงผูเ้ช่ียวชาญ วิเคราะห์เน้ือหาให้

สอดคลอ้งตรงกบัประเดน็ท่ีศึกษา เขียนสรุปขอ้มลู แลว้

จึงนาํขอ้มูลนั้นไปสู่การปรับปรุงรูปแบบขั้นสุดทา้ย  

เป็นการยืนยนัวา่ไดพ้ฒันาเป็นรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัอยา่งสมบูรณ์ 

 

ผลการวจัิย 

 ผูวิ้จยัไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาการ

บริหาร มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมี

ประสิทธิผล ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ี ปัจจยั

นาํเขา้  กระบวนการ และผลผลิต ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่  

ปัจจยัการบริหาร  ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ  โครงสร้าง

องคก์ร สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  เทคโนโลยี 

กระบวนการบริหาร ประกอบดว้ยขั้นตอนวงจรการ

บริหารงานคุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน การปฏิบติั

ตามแผน การตวจสอบปฏิบติัตามแผน ปรับปรุงแกไ้ข 

ผลผลิต ไดแ้ก่ ประสิทธิผลของการบริหาร ประกอบดว้ย

คุณภาพบณัฑิต คุณภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

คุณภาพการบริการวิชาการ คุณภาพการทะนุบาํรุง 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การสนทนากลุ่ม พบวา่   

1. องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารท่ี

กาํหนดโดยภาพรวมมีความเหมาะสมดีแลว้ ผูท้รงคุณวฒิุ

เห็นวา่ควรเพ่ิมหลกัการและแนวคิดของรูปแบบการ

บริหาร วตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหาร ระบบของ

รูปแบบการบริหารและเง่ือนไขสู่ความสาํเร็จ จะทาํให้

องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร มีความเหมาะสม มี

ความเป็นไปได ้และมีความมีประโยชน ์ยิ่งข้ึน 

2.  เกณฑคุ์ณภาพของรูปแบบคร้ังแรกมี มี 

3 เกณฑ ์ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่ควรจะเพ่ิมเกณฑคุ์ณภาพ

ของรูปแบบการบริหารเขา้ไปอีก 1 ตวั คือ ความถกูตอ้ง 

เพ่ือจะไดเ้ป็นการประเมินความน่าเช่ือถือ และไดส้าระ

ครอบคลุมครบถว้นตามความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น

เกณฑคุ์ณภาพของรูปแบบจึงมี 4 เกณฑด์งัน้ี คือ มี

ความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความ

เป็นประโยชน ์

3 .ดา้นปัจจยัการบริหาร ผูท้รงคุณวฒิุเห็น

วา่ควรมีการเพ่ิมหลกัสูตร และงบประมาณเขา้ไปดว้ย  

และใหเ้ปล่ียนจากภาวะผูน้าํเป็นคุณสมบติัของผูบ้ริหาร

และบุคลากร  เพ่ือใหรู้ปแบบของการบริหารมีความ

สมบรูณ์และชดัเจนยิ่งข้ึน คือมีความถกูตอ้ง มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความเป็นประโยชน ์

4. ดา้นกระบวนการบริหาร ผูท้รงคุณวฒิุ

เห็นวา่ควรนาํกระบวนการ PDCA มาขบัเคล่ือนกระบวน

บริหารประกอบดว้ยภารกิจ4 ดา้น คือการบริหารงาน 

ผลิตบณัฑิต การบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์   

การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม โดยนาํกระบวน การ PDCA มาเป็น  

แนวทางการดาํเนินการ เพ่ือจะไดมี้ความถกูตอ้ง มีความ

เหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความเป็นประโยชนใ์น

การพฒันารูปแบบการบริหารต่อไป 

5. ดา้นประสิทธิผลของการบริหาร ไม่ตอ้ง

ปรับแกไ้ขเพราะดีอยูแ่ลว้ใหค้งไวอ้ยา่งเดิม คือมีความ

ถกูตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความเป็น

ประโยชน ์

6. ผูท้รงคุณวฒิุเห็นวา่ควรปรับคาํวา่

รูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลเป็นเง่ือนไขสู่

ความสาํเร็จเพ่ือจะทาํใหอ้งคป์ระกอบของรูปแบบการ

บริหารท่ีมีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไป

ได ้ มีความเป็นประโยชน ์

ผลการประเมินรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยั

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล ตาม

ความเห็นของผู ้ผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่  

1. ในการประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล  

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหารท่ี

กาํหนดโดยภาพรวมดีแลว้ มีความถกูตอ้ง มีความ

เหมาะสม  มีความเป็นไปไดคื้อมีความเป็นไปไดใ้น   

การบริหารจริง  และมีความเป็นประโยชนคื์อมีความเป็น

ประโยชนต่์อการบริหาร และเป็นแนวทางในการบริหาร

มีคุณค่าต่อการบริหารท่ีมีประสิทธิผล 

 2. การประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่เกณฑคุ์ณภาพของรูปแบบมีครบ  4 

ประเดน็ ดงันั้นเกณฑคุ์ณภาพของรูปแบบจึงมีความ

ถกูตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้และมีความ

เป็นประโยชน ์

 3. การประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล

ท่ีผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ดา้นปัจจยัการบริหารมีความสมบรูณ์

ครบถว้น มีความถกูตอ้ง มีความเหมาะสม มีความเป็นไป

ได ้ มีความเป็นประโยชน ์

 4. การประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

ดา้นกระบวนการบริหารผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่การนาํ

กระบวนการ PDCA มาขบัเคล่ือนกระบวนบริหาร

ประกอบดว้ยภารกิจ 4 ดา้น คือ การบริหารงานผลิต
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บณัฑิต การบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์          

การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารงานทะนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม มีความถูกตอ้ง มีความเหมาะสม มีความ

เป็นไปได ้มีความเป็นประโยชนท่ี์จะทาํใหก้ารบริหารมี

ประสิทธิผลในการพฒันารูปแบบการบริหารต่อไป 

 5. ในการประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ประสิทธิผลของการบริหาร มีความถกู

ตอ้ง  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความเป็น

ประโยชน ์

 6.ในการประเมินรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล 

ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่เง่ือนไขสู่ความสาํเร็จ มีความถกูตอ้ง  มี

ความเหมาะสม มีความเป็นไปได ้ มีความเป็นประโยชน ์

ในการบริหารมหาวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล ใหส้าํเร็จ

อยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริงนั้น ผูบ้ริหารตอ้งมี

ความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั และความรับผิดชอบ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเอง 

 

การอภิปรายผล 

 รูปแบบการบริหาร มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผลเป็นการบริหารเชิง

ระบบมีองคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ี ปัจจยันาํเขา้  

กระบวนการ และผลผลิต ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่  ปัจจยัการ

บริหาร  ประกอบดว้ย ภาวะผูน้าํ  โครงสร้างองคก์ร 

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  เทคโนโลยี กระบวนการ

บริหาร ประกอบดว้ยขั้นตอนวงจรการบริหารงาน

คุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผนการปฏิบติัตามแผน 

(Do) การตรวจสอบปฏิบติัตามแผน ปรับปรุงแกไ้ข 

ผลผลิต ไดแ้ก่ ประสิทธิผลของการบริหาร ประกอบดว้ย

คุณภาพบณัฑิต คุณภาพงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

คุณภาพการบริการวิชาการ คุณภาพการทะนุบาํรุงศิลปะ 

วฒันธรรม ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ 

สิทธิชยั สอนสุภี (2554) ท่ีพบว่า ความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลยัมีองคป์ระกอบสาํคญั คือ คุณภาพ

ผลงานวิจยั ความรับผิดชอบต่อสงัคม และคุณภาพ

บณัฑิต และปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลยั ประกอบดว้ยเสรีภาพทางวิชาการ ระบบ

การบริหาร ทรัพยากรบุคคล  และทรัพยากรการเงิน 

 รูปแบบการบริหาร มหาวิทยาลยัมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมีประสิทธิผล  ประกอบดว้ย

หลกัการและแนวคิดของรูปแบบการบริหาร  

วตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหาร  

ระบบของรูปแบบการบริหารและเง่ือนไขสู่ความสาํเร็จ  

องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร ประกอบดว้ย  

ปัจจยัเขา้  กระบวนการ และผลผลิต สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ปริยากร มนูเสวต (2555)  ท่ีพบวา่ รูปแบบ

การบริหารงานกิจการนกัศึกษาท่ีมีประสิทธิผลของ

มหาวิทยาลยัเอกชนในประเทศไทย มีองคป์ระกอบหลกั 

2 ส่วน คือ (1) หลกัการและแนวคิด (2) วิธีการดาํเนินงาน 

ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยันาํเขา้ กระบวนการดาํเนินงาน

และ ผลผลิต   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิกุล   

โกสิยานนัท ์(2555) ท่ีพบวา่ รูปแบบการบริหารวิทยาลยั

พยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิผล 

ประกอบดว้ย (1) ปัจจยันาํเขา้ ประกอบดว้ย คุณลกัษณะ

ผูบ้ริหาร นโยบายการดาํเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และ

สภาพแวดลอ้ม (2) กระบวนการ ประกอบดว้ย การมี

ส่วนร่วมวฒันธรรมองคก์าร การจูงใจบุคลากร และการ

ติดตามประเมินผล และ (3) ผลผลิต คือคุณภาพบณัฑิต 

จรรยาบรรณวิชาชีพ อาจารยแ์ละบุคลากรมืออาชีพ และ

การบริการวิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

1. ควรนาํรูปแบบน้ีไปประยกุตอ์ยูต่ลอดให้

เหมาะสมกบับริบทของสังคมไดจ้ะช่วยใหส้าํเร็จ

ประโยชนไ์ด ้  

2. ในการคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ

ผูบ้ริหารองคก์รทุกระดบั ควรกาํหนดคุณลกัษณะ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เฉพาะท่ีสอดคลอ้งกบัสถาบนัหรือองคก์รท่ีมีอตัลกัษณ์

เฉพาะ 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการวิจยัเปรียบเทียบระหวา่ง

รูปแบบการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยัในส่วนวิทยาเขตและวิทยาลยัสงฆเ์พ่ือเป็นขอ้มูล

ประกอบการพฒันาปรับปรุง และใหก้ารสนบัสนุน

ช่วยเหลือมหาวิทยาลยัในลาํดบัต่อไป 

 2.ควรมีการวิจยัรูปแบบการบริหาร

มหาวิทยาลยัในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยัในการบริหารท่ีมีประสิทธิผล 

เป็นตน้ 

3. ควรมีการวิจยัหารูปแบบการบริหารดา้น

ปัจจยัสนบัสนุนใหบุ้คลากรดาํเนินงานในมหาวิทยาลยั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความผกูพนัต่อองคก์าร 

เพราะบุคลากรเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงานท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิผลองคก์าร  

4. ควรทาํการวิจยัเพ่ือกาํหนดตวัช้ีวดัการ

บริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมี

ประสิทธิผล   

5. ควรทาํการวิจยัขอ้เสนอเชิงนโยบายเพ่ือ

พฒันาการบริหารมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยัทั้งระบบ 
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การพฒันารูปแบบกจิกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคดินีโอฮิวแมนนิส และทฤษฎ ี

การสร้างความรู้เพือ่เสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค์สําหรับบุคลากรในองค์กรธุรกจิ

โทรคมนาคม 

Development of a Non-Formal Education Activity Model Based on Neo-Humanist Concept 

and Constructivism Theory to Enhance Creative Services for Personnel in 

Telecommunication Organizations 

  

                                                                                                                                                           พธูสิรี  รัตนกาฬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

บทคัดย่อ 

  การวิจยัและพฒันาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) พฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตาม

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์ร

ธุรกิจโทรคมนาคม (2) ศึกษาผลการใชรู้ปแบบฯ และ (3) ศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขการนาํรูปแบบฯไปใช ้กลุ่มตวัอยา่ง

ไดแ้ก่ พนกังานใหม่ผูใ้หบ้ริการในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม จาํนวน 20 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบวดั แบบ

สมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ 

(1) รูปแบบฯ มี 4 องคป์ระกอบคือ หลกัการ  วตัถุประสงค ์กระบวนการดาํเนินกิจกรรม 6 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นปฐมนิเทศ

สร้างเป้าหมาย (2)ขั้นประสบการณ์เป็นประโยชน ์(3) ขั้นปฏิบติัเพ่ือเปล่ียนปัญหาเป็นปัญญา (4) ขั้นประยกุตปั์ญญาไป

แกปั้ญหา (5)ขั้นปลดปล่อยการเปล่ียนแปลง (6) ขั้นประเมินความกา้วหนา้ร่วมกนั 4) การประเมินผล (2) ผลการใช้

รูปแบบฯ พบวา่ การพฒันาความรู้ เจตคติ และการแสดงออกท่ีเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคใ์น 3 มิติคือ 

บุคลิกภาพ ทกัษะการติดต่อส่ือสาร และความคิดสร้างสรรคใ์นภาพรวมมีความเหมาะสม โดยคะแนนเฉล่ียความรู้ของ

กลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 ดา้นเจตคติอยูใ่นระดบัสูง (Χ =4.68)  

และการแสดงออกฯ อยูใ่นระดบัสูง (Χ =4.63)  และ (3) ปัจจยัและเง่ือนไขการนาํรูปแบบฯ ไดแ้ก่ นโยบายการพฒันา

บุคลากร ผูน้าํองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสาํคญั มีส่วนร่วมสนบัสนุนความคิดสร้างสรรค ์สร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ผา่นโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม  

 

คําสําคัญ: รูปแบบ, กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน, แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส, ทฤษฎีการสร้างความรู้, 

 การบริการเชิงสร้างสรรค,์ องคก์รธุรกิจโทรคมนาคม  

  

Abstract 

 The aims of this research were as follows; (1) To develop an informal education activity model based upon 

Neo-Humanist concepts and Constructivism theory to improve creative services for staff of telecommunications 

organizations (2) To implement and to study the factors operating under conditions of usage. The subjects of this 
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experiment were twenty new telecoms organization customer services. The study was based upon research and 

development .Research findings were as follows. An informal model consisted of concepts, purpose and activity 

processes. This comprised six steps, which were; (A) Orientation to the target (B) Useful learning experiences (C) 

Practice (D) Application to real-life situations (E) Releasing wisdom ,in order to share it with others  (F) The 

evaluation of the model. The consequences of using a model were that the experimental group’s creative service 

knowledge scores were higher pre-test than they were post-test , with a statistical difference of 0.05.Attitude scales 

and expression to improve creative services were at a high level (Χ  =4.68) ,taking into account the elements of 

personality communication and creativity, ranked in descending order .( Χ - =4.63). The factors operating when the 

model was used , were administrative policy, and  the involvement of employees in sharing together. Conditions 

existed permitting employees an opportunity to share their wisdom. 

   

Keywords:  non-formal education activity, Neo-humanist concept, constructivism theory, creative services, 

telecommunication organizations  

 

ความนํา  

ประเทศไทยไดป้รับตวัจากการมุ่งเนน้การ

ส่งออกไปสู่ระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท่ี์เนน้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสร้างนวตักรรมบนพ้ืนฐานการใชอ้งค์

ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และการใช้

ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเช่ือมโยงกบัรากฐานทาง

วฒันธรรม การสัง่สมความรู้ของสงัคม เทคโนโลยี และ

นวตักรรมสมยัใหม่ ปัจจยัความสาํเร็จคือ ประชากรมี

การศึกษา แรงงานมีฝีมือ เพ่ือเป็นตวักลางในการสร้าง  

ใช ้และกระจายความรู้ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และโทรคมนาคมท่ีมีความสะดวก รวดเร็วในการเขา้ถึง

ขอ้มลูสารสนเทศจากทัว่โลก ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจ

โทรคมนาคมมีความสาํคญัในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของการพฒันาระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์และเป็น

เคร่ืองมือส่ือสารในการประกอบธุรกิจยคุโลกไร้

พรมแดน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ, 2551) หวัใจของความสาํเร็จของการ

ดาํเนินธุรกิจคือ การส่งมอบบริการคุณภาพสูงท่ี

ตอบสนองความคาดหวงัลกูคา้ และการพฒันาความคิด

สร้างสรรคข์องบุคลากร พนกังานผูใ้หบ้ริการขององคก์ร

ธุรกิจโทรคมนาคม จึงมีความสาํคญัในการส่งมอบสินคา้

บริการท่ีมีคุณภาพ และสร้างสรรคม์ลูค่าการใหบ้ริการ

เพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

แต่เป็นท่ีน่าเสียดายวา่ ไม่ไดรั้บการพฒันาดา้นการ

ใหบ้ริการและการพฒันาความคิดสร้างสรรคเ์ท่าท่ีควร 

เน่ืองจากองคก์รมุ่งเนน้การพฒันาความรู้ดา้นการขาย

สินคา้ โปรโมชัน่ และการใชร้ะบบปฏิบติัการทาง

คอมพิวเตอร์เพ่ือสนบัสนุนการทาํงานเป็นหลกั ทาํให้

พนกังานฯ ขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการพฒันาคุณภาพ

บริการและความคิดสร้างสรรคท่ี์จะนาํไปสู่การสร้าง

นวตักรรมใหม่ดา้นสินคา้บริการ ท่ีไม่ตอ้งใชท้รัพยากร

มากนกั เพียงแต่ใชค้วามคิดสติปัญญา และความ

สร้างสรรคใ์หม้ากข้ึน ซ่ึงจะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบใน

การแข่งขนัใหอ้งคก์ร โดยผูบ้ริหารและหวัหนา้งานใน

องคก์รธุรกิจโทรคมนาคม และลกูคา้ทัว่ไปมีความเห็นวา่ 

พนกังานใหบ้ริการในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม  

ควรมีความรู้ เจตคติ และความสามารถดา้นการบริการ

เชิงสร้างสรรคใ์น 3 องคป์ระกอบคือ บุคลิกภาพดี ทกัษะ

การส่ือสารดี และมีความคิดสร้างสรรคห์รือคุณลกัษณะ 

ท่ีแสดงออกถึงการเป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ท่ีนาํไปสู่

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือวิธีการใหม่ใน

การดาํเนินธุรกิจท่ีตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ ชุมชน 

และสงัคมท่ีมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา ดงันั้นเพ่ือให้

พนกังานใหบ้ริการในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม สามารถ

พฒันาศกัยภาพตนเองใหเ้ตม็ท่ี โดยการจดัการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

ผูวิ้จยัจึงนาํหลกัการพฒันารูปแบบกิจกรรมทีมี

องคป์ระกอบคือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ

กิจกรรม และการประเมินผลมาใชเ้พ่ือพฒันารูปแบบ

กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ

ฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการ

บริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจ

โทรคมนาคม ซ่ึงขอ้คน้พบจะช่วยส่งเสริมการศึกษา

ตลอดชีวิตในฐานะเคร่ืองมือพฒันาศกัยภาพมนุษย ์ซ่ึง

เป็นกลไกหลกัในการสร้างความสาํเร็จท่ีย ัง่ยืนของ

องคก์ร และประเทศไทยต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือพฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎี

การสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค์

สาํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม 

2. เพ่ือศึกษาผลการใชรู้ปแบบกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

และทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิง

สร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม 

3. เพ่ือศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขการนาํรูปแบบ

กิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอ

ฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการ

บริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจ

โทรคมนาคมไปใช ้

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน

การพฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้

เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากร

ในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม สามารถนาํมาสงัเคราะห์

เป็นกรอบแนวคิดการวิจยัดงัน้ี 

1. ปัจจยันาํเขา้ 

รวบรวมรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจาก

เอกสารมาเป็นพ้ืนฐานเพ่ือกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดและ

การพฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้

เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากร

ในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม ไดแ้ก่ รูปแบบการจดั

กิจกรรม (ทิศนา แขมมณี, 2548) มีองคป์ระกอบคือ 

หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการดาํเนินกิจกรรม และ

การประเมินผล หลกัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ 7 ขั้นตอน 

Knowles (1980) แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (เกียรติวรรณ 

อมาตยกลุ, 2547) ทฤษฎีการสร้างความรู้ Vygotsky 

(1986) ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์Guilford (1971) และ

ทฤษฏีคุณภาพบริการ Parasuraman, Zeithaml and Berry 

(1990) 

2. กระบวนการ 

ดาํเนินการตามหลกัการพฒันารูปแบบกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยนาํรูปแบบการจดั

กิจกรรม (ทิศนา แขมมณี, 2548)  

ซ่ึงมี 4 องคป์ระกอบ คือ (1) หลกัการ โดยนาํหลกัการ

เรียนรู้ผูใ้หญ่ (Knowles, 1980) มาผสมผสานแนวคิดนีโอ

ฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้างความรู้ (2) กาํหนด

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ นาํทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพฒันา

ความคิดสร้างสรรคแ์ละทฤษฎีคุณภาพบริการมาเป็น

ขอบเขต และเปิดโอกาสใหต้วัแทนผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน

การกาํหนดเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบับริบทการทาํงาน และ

ลกัษณะกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (3) กระบวนการ
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ดาํเนินกิจกรรม ซ่ึงนาํหลกัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ แนวคิดนีโอ

ฮิวแมนนิส และทฤษฏีการสร้างความรู้มาสงัเคราะห์ และ  

(4) การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี

ส่วนร่วม 

3. ผลลพัธ์ 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันารูปแบบกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ ไดรู้ปแบบกิจกรรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

และทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิง

สร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม 

มีองคป์ระกอบคือ หลกัการ วตัถุประสงค ์กระบวนการ

ดาํเนินกิจกรรม และการประเมินผล โดยการบริการเชิง

สร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม

ใน 3 มิติคือ ดา้นบุคลิกภาพท่ีดี ดา้นทกัษะการส่ือสารท่ีดี 

และดา้นความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน รวมทั้ง

ปัจจยัและเง่ือนไขการนาํรูปแบบไปใชท่ี้ตรงกบัความ

ตอ้งการผูเ้รียน และองคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ผูผ้า่นการเขา้ร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้าง

ความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการ 

เชิงสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจ

โทรคมนาคมจะมีคะแนนการทดสอบหลงัการเขา้ร่วม

กิจกรรมสูงข้ึน 

  

วธีิดําเนินการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ีกาํหนดขอบเขตและวิธีดาํเนินการ

วิจยัดงัน้ี 

 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  

 บุคลากรองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม ไม่จาํกดัเพศ 

เช้ือชาติ ศาสนา สถานภาพการสมรส ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ระดบัการศึกษา และกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัไดจ้าก

การสุ่มแบบเจาะจงตามเกณฑก์ารคดัเลือกท่ีระบุคือ 

พนกังานใหม่ผูใ้หบ้ริการของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) ท่ีเร่ิมบรรจุงานเดือนกุมภาพนัธ์ 2555 

อาย ุ21- 25 ปี จาํนวน 20 คน มีความสมคัรใจ และ

สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 100 ชัว่โมง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) เพ่ือการออกแบบ

กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือรวบรวมขอ้มูลดา้น

ความสาํคญั ความหมาย องคป์ระกอบท่ีเสริมสร้างการ

บริการเชิงสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย แบบสมัภาษณ์เชิงลึก

จากผูเ้ช่ียวชาญ แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีมีความ

สนใจเฉพาะสาํหรับใชใ้นการสนทนากลุ่มเพ่ือรวบรวม

ขอ้มลู ความคิดเห็น ความตอ้งการ และความสนใจใน

การเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคจ์ากผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีใหบ้ริการขององคก์รธุรกิจโทรคมนาคมอยา่งนอ้ย 

5 ปี (2) เพ่ือการวดัและประเมินผล ประกอบดว้ย แบบ

ประเมินคุณภาพแผนการจดักิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิว

แมนนิสและทฏษฎีการสร้างความรู้ แบบวดัความรู้ดา้น

การบริการเชิงสร้างสรรคแ์บ่งเป็น 3 ตอนคือ แบบวดั

ความรู้ดา้นการบริการเชิงสร้างสรรค ์แบบวดัเจตคติดา้น

การบริการเชิงสร้างสรรค ์และแบบวดัการแสดงออกการ

บริการเชิงสร้างสรรคเ์พ่ือใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

แบบประเมินผลความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมฯ 

แบบสมัภาษณ์ขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัปัจจยัและเง่ือนไข

การนาํรูปแบบกิจกรรมฯไปใช ้เคร่ืองมือทุกฉบบัผา่นการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยผูท้รงคุณวฒิุและการตรวจสอบค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง มีผลค่าความสอดคลอ้งอยู่

ระหวา่ง .70-.90  

 การพฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้าง

ความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับ

บุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม เร่ิมจากการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สมัภาษณ์และเกบ็ขอ้มูลเพ่ือศึกษาความตอ้งการของ

ตวัแทนผูเ้รียนในการเรียนรู้ท่ีจะช่วยส่งเสริมความรู้ 

ความสามารถในการบริการเชิงสร้างสรรค ์เพ่ือพฒันา

แผนการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ ของ Knowles 

(1980) หลกัการจดักิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส

และทฤษฎีการสร้างความรู้มาสร้างเป็นแผนการจดั

กิจกรรม จาํนวน 50 ชัว่โมง และแผนการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง จาํนวน 50 ชัว่โมง รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 100 

ชัว่โมง ไดแ้ก่ (1) การปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพนัธ์  

 วตัถุประสงคเ์พ่ือทาํความเขา้ใจภาพรวม หลกัการปฏิบติั

ตนก่อน ขณะ และหลงัทาํกิจกรรมเรียนรู้ กฎ กติกาการ

อยูร่่วมกนั การประเมินความรู้ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม และ

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมการเรียนรู้  

(2) การดาํเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรคแ์ละเรียนรู้เทคนิคการ

พฒันาความคิดสร้างสรรค ์วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันา

ความรู้เก่ียวการดาํเนินธุรกิจเชิงสร้างสรรค ์และเรียนรู้

เทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงส่งผลต่อการ

สร้างความสาํเร็จในการทาํงานและความสุขในการ

ดาํเนินชีวิตของตนเอง องคป์ระกอบของการบริการเชิง

สร้างสรรค ์วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาความรู้ความเขา้ใจ 

อธิบายคาํจาํกดัความ และองคป์ระกอบการบริการเชิง

สร้างสรรค ์องคป์ระกอบของการบริการเชิงสร้างสรรค ์

ดา้นบุคลิกภาพวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาคุณลกัษณะผูมี้

บุคลิกภาพท่ีดีตามคาํจาํกดัความของการบริการเชิง

สร้างสรรค ์องคป์ระกอบของการบริการเชิงสร้างสรรค ์

ดา้นการส่ือสาร วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาคุณลกัษณะผูมี้

ทกัษะการส่ือสารท่ีดีตามคาํจาํกดัความของการบริการ

เชิงสร้างสรรค ์องคป์ระกอบของการบริการเชิง

สร้างสรรค ์ดา้นความคิดสร้างสรรค ์ วตัถุประสงคเ์พ่ือ

พฒันาคุณลกัษณะผูมี้ความคิดสร้างสรรคต์ามคาํจาํกดั

ความของการบริการเชิงสร้างสรรค ์การศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี  วตัถุประสงคเ์พ่ือเรียนรู้จากการปฏิบติัดา้นความ

ตอ้งการของลูกคา้ และมีประสบการณ์ตรงดา้นความ

แตกต่างในการใหบ้ริการลกูคา้ การสรุปผลการเรียนรู้ 

ภายหลงัการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี วตัถุประสงคเ์พ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการดูงาน เปิดโอกาสให้

นาํเสนอมุมมอง ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนต่์อการ

นาํไปปรับปรุงพฒันาตนเองและองคก์รต่อไป 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ค่าสถิติที (t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียตามรูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว  

(One-Group Pretest-Posttest Design) 

 

ผลการวจัิย  

1. ผลการพฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและ

ทฤษฎีการสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิง

สร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม 

มีองคป์ระกอบคือ (1) หลกัการ ประกอบดว้ยหลกัการ

เรียนรู้ผูใ้หญ่ของ Knowles (1980) แนวคิดนีโอฮิวแมน

นิสท่ีมุ่งเนน้การพฒันามนุษยแ์บบองคร์วมในระดบั

จิตสาํนึกและจิตใตส้าํนึก และทฤษฎีการสร้างความรู้ท่ีใช้

ความรู้ประสบการณ์การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็น

พ้ืนฐานการสร้างความรู้ใหม่ (2) วตัถุประสงค ์เพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ เจตคติ และการแสดงออกท่ีเสริมสร้าง

การบริการเชิงสร้างสรรคใ์น 3 มิติคือ บุคลิกภาพ การ

ส่ือสาร และความคิดสร้างสรรค ์(3) กระบวนการดาํเนิน

กิจกรรมการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ปฐมนิเทศสร้างเป้าหมาย เพ่ือ

เตรียมพร้อมการเรียนรู้ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา 

และการจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัของการเรียนรู้ ดว้ย

บรรยากาศผอ่นคลายท่ีทาํใหค้ล่ืนสมองตํ่า การบริหาร

ร่างกายดว้ยเกาชิกิ การทาํโยคะ  

ท่ีเสริมสร้างพลงักาย พลงัสมาธิท่ีก่อใหเ้กิดปัญญา และ

เป็นช่วงเวลาของการทบทวนความตอ้งการในการเรียนรู้

ของตนเองร่วมกนั โดยวิทยากรช่วยสรุปเป็นประเดน็ ๆ 

และจูงใจใหเ้ห็นความสาํคญัของส่ิงจะเรียนรู้ไดช้ดัเจน
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ยิ่งข้ึน ใชเ้วลาประมาณ 35-40 นาที 

 ขั้นท่ี 2 ประสบการณ์เป็นประโยชน ์

เป็นขั้นการสร้างความเขา้ใจใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของความรู้และประสบการณ์เดิม

ของตนนั้น มีผลต่อการสร้างความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ในแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั การใหเ้คารพใน

คุณค่าความเป็นมนุษยท่ี์แตกต่างกนัท่ีนาํไปสู่การสร้าง

บรรยากาศแห่งความไวว้างใจ และป้องกนัปัญหาท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในการทาํกิจกรรม

ร่วมกนั ประมาณ 25-30 นาที 

 ขั้นท่ี 3 ปฏิบติัเพ่ือเปล่ียนปัญหาเป็น

ปัญญา เป็นขั้นการสร้างความรู้ใหม่เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

ทาํงานและดาํเนินชีวิต โดยการเช่ือมโยงความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของตนจากการปฏิบติัดว้ยตนเอง        

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม การมีปฏิสมัพนัธ์

ร่วมกบัสังคม ส่ิงเร้าและส่ิงแวดลอ้ม ผา่นการทาํกิจกรรม

ท่ีหลากหลายภายใตบ้รรยากาศท่ีเสริมสร้างพลงัแห่ง

ความเช่ือมัน่ การสร้างคล่ืนสมองตํ่า การจูงจิตใตส้าํนึก 

การทาํสมาธิโยคะอาสนะ การฝึกพลงัจินตนาการเพ่ือ

ผอ่นคลายความเครียดและพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

การส่ือสารดา้นบวก ซ่ึงใชเ้วลานานท่ีสุดประมาณ        

80-90 นาที 

 ขั้นท่ี 4 ประยกุตปั์ญญาไปแกปั้ญหา 

เป็นขั้นการนาํความรู้ท่ีสร้างข้ึนใหม่ไปประยกุตใ์ชใ้นเชิง

บูรณการท่ีเหมาะสมกบับริบทของตน ผา่นกิจกรรมท่ี

หลากหลายเพ่ือฝึกฝนการนาํเสนอจินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นนามธรรม ภายใต้

บรรยากาศท่ีเสริมสร้างภาพพจนด์า้นบวก และพลงัแห่ง

ความเช่ือมัน่ เช่น การสบตา รอยยิม้ เสียงปรบมือ 

ประมาณ 45-50 นาที 

 ขั้นท่ี 5 ปลดปล่อยการเปล่ียนแปลง 

เป็นช่วงเวลาของการเปิดโอกาสใหไ้ดท้บทวนและ

สะทอ้นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตนเองทั้งท่ีเป็น

ความรู้ใหม่ มุมมอง ความคิด ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรม ภายใตบ้รรยากาศผอ่นคลาย 

เสริมสร้างภาพพจนด์า้นบวกและพลงัแห่งความเช่ือมัน่ 

ประมาณ 45-40 นาที 

 ขั้นท่ี 6 ประเมินความกา้วหนา้ร่วมกนั 

เป็นช่วงเวลาของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือ

ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกนั ภายใตบ้รรยากาศเป็นมิตร 

การทาํโยคะอาสนะเพ่ือผอ่นคลายความเครียดจากการ

ทาํงานของสมอง การฝึกพลงัจินตนาการเพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ในการนาํความรู้ใหม่ไปประยกุตใ์ชจ้ริง ประมาณ 

45-50 นาที (4) การประเมินผล เปิดใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

ในการประเมินผลการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

2. ผลการใชรู้ปแบบกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎี

การสร้างความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค์

สาํหรับบุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม พบวา่ 

คะแนนเฉล่ียความรู้ดา้นการบริการเชิงสร้างสรรคข์อง

กลุ่มทดลองหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วม

กิจกรรมอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05 ส่วนเจตคติต่อการบริการ

เชิงสร้างสรรคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัสูง สาํหรับการ

แสดงออกท่ีเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคโ์ดย

รวมอยูใ่นระดบัสูง โดยรูปแบบกิจกรรมมีความ

เหมาะสมในการพฒันาความรู้ เจตคติ และการแสดงออก

ท่ีเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรค ์ท่ีเสริมสร้างการ

บริการเชิงสร้างสรรคใ์น 3 มิติคือ ดา้นบุคลิกภาพ ทกัษะ

การติดต่อส่ือสาร และความคิดสร้างสรรค ์

3. ปัจจยัและเง่ือนไขการนาํรูปแบบกิจกรรมฯ

ไปใช ้ไดแ้ก่ นโยบายการพฒันาบุคลากร ผูน้าํองคก์ร 

และผูบ้งัคบับญัชาหรือผูบ้ริหารของหน่วยงานให้

ความสาํคญั มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการเสริมสร้าง

ความคิดสร้างสรรคส์าํหรับบุคลากรและการสร้างเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นโครงการหรือกิจกรรมต่างๆอยา่ง

เป็นรูปธรรม จึงสร้างบรรยากาศท่ีกระตุน้และส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรคใ์หเ้กิดข้ึนในบุคลากรและองคก์รท่ี

นาํไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรมดา้นสินคา้บริการท่ีเป็น

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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พลงัแห่งการขบัเคล่ือนองคก์รเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรคอ์ยา่งย ัง่ยืน 

 

การอภิปรายผล  

การพฒันารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและทฤษฎีการสร้าง

ความรู้เพ่ือเสริมสร้างการบริการเชิงสร้างสรรคส์าํหรับ

บุคลากรในองคก์รธุรกิจโทรคมนาคม เป็นการนาํ

หลกัการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมของทิศนา      

แขมมณี (2548) ท่ีมี 4 องคป์ระกอบคือ หลกัการ 

วตัถุประสงค ์กระบวนการจดักิจกรรม และการ

ประเมินผล มาสงัเคราะห์กบัหลกัการเรียนรู้ผูใ้หญ่ของ 

Knowles (1980) แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และทฤษฎีการ

สร้างความรู้ โดยหลกัการ แนวคิด และทฤษฎีทั้ง 3 มี

ความสมัพนัธ์กนัคือ การยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ

เรียนรู้ เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติั ลงมือกระทาํดว้ย

ตนเอง การเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้น การมีปฏิสมัพนัธ์ทาง

สงัคม การใหค้วามสาํคญัต่อการนาํความรู้และ

ประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาใชเ้ป็นพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง

ความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการตามบริบทของ

ตน ตามท่ี Knowles (1980) กล่าววา่ การจดัการเรียนการ

สอนผูใ้หญ่ตอ้งคาํนึงถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

วิเคราะห์ความตอ้งการเรียนรู้ การวางแผนนาํ

ประสบการณ์มาใชใ้นการเรียน และการประเมินผลการ

เรียนรู้ โดยนาํหลกัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสท่ีมีขั้นตอนการจดักิจกรรมคือ 

การเตรียมความพร้อมร่างกาย อารมณ์ ดว้ยการบริหาร

ร่างกายดว้ยเกาชิกิ การทาํโยคะท่าต่าง ๆ ท่ีเสริมสร้าง

ความแขง็แรงของสุขภาพ การสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย 

การสร้างคล่ืนสมองตํ่าเพ่ือสร้างพลงัสติ สมาธิก่อใหเ้กิด

ปัญญาและความคิดสร้างสรรค ์การสร้างแรงจูงใจและ

ภาพพจนท่ี์ดีต่อตนเองดว้ยคาํพูดดา้นบวก การใหเ้กียรติ 

และเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย ์การเรียนรู้ดว้ยการฝึกฝน

ดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่ม เปิดโอกาสใหน้าํประสบการณ์

มาใชใ้นการเรียนรู้ และหลกัการจดักิจกรรมของทฤษฎี

การสร้างความรู้ท่ีเช่ือวา่ มนุษยมี์ความพร้อมในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการลงมือทาํ

ปฏิบติั และการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสงัคมกบัผูอ่ื้นผา่นส่ิงเร้า

หรือส่ิงแวดลอ้ม และการใหค้วามสาํคญัต่อการนาํความรู้

หรือประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนมาเป็นพ้ืนฐานในการ

เช่ือมโยงความคิดเพ่ือการสร้างความรู้ใหม่ สอดคลอ้งกบั

ท่ี Gross (1977) เสนอวา่ กระบวนการเรียนรู้ผูใ้หญ่มี

เอกลกัษณ์เฉพาะคือ การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง 

สามารถควบคุมการเรียนรู้ กาํหนดวิธีการเรียนรู้ และ

ประเมินผลความกา้วหนา้ใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยตนเอง 

เน่ืองจากผูใ้หญ่มีเอกลกัษณ์เฉพาะในการเรียนรู้ดว้ยการ

ไตร่ตรองอยา่งมีวิจารณญาณ คือ การสร้างคาํถามข้ึนและ

กาํหนดกรอบสมมติฐานข้ึนใหม่เม่ือพบคาํถามหรือสงสยั

ส่ิงท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ จะถกูแทนท่ีดว้ยปัญญาเกิดเป็น

ความรู้ใหม่ สามารถเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ควบคุมการ

เรียนรู้ กาํหนดวิธีการเรียนรู้ และประเมินผล

ความกา้วหนา้ใหบ้รรลุเป้าหมายดว้ยตนเอง นกัการศึกษา

ผูใ้หญ่จึงตอ้งคาํนึงถึงส่ิงท่ีสร้างประสบการณ์ของผูใ้หญ่

ในการดาํเนินการใหค้วามรู้มากกวา่การถ่ายทอดความรู้

ดว้ยการสอนรวมทั้งการใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลความกา้วหนา้การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ 

ผูวิ้จยัไดข้อ้คน้พบวา่ ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงในการพฒันา

รูปแบบกิจกรรมสาํหรับผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่คือ การเปิด

โอกาสใหผู้เ้รียน หรือตวัแทนผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดวตัถุประสงค ์เน้ือหาท่ีมีความสนใจตรงกบัความ

ตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเอง ร่วมกาํหนดลกัษณะกิจกรรม

ในการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาความรู้ ปลกูฝังค่านิยม 

ฝึกกระบวนการคิดจากการอภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนั การเผชิญสถานการณ์ การฝึกปฏิบติัจริง และการ

ประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัความถนดั มีความยืดหยุน่ตรง

กบัความแตกต่างของบุคคล โดยกระบวนการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน มุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงความรู้ เจตคติ และการแสดงออกให้
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เป็นไปตามท่ีผูเ้รียน หรือองคก์รพึงประสงค ์ซ่ึงในท่ีน้ี

พฤติกรรมดงักล่าวเกิดจากการกาํหนดเน้ือหาและ

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงตามความตอ้งการ

ของตวัแทนผูเ้รียน คาํนึงถึงความต่อเน่ืองในการจดัลาํดบั

เน้ือหาท่ีสมัพนัธ์กบัการทาํงานเพ่ือนาํไปสู่การพฒันา

ความรู้ท่ีสามารถนาํไปปรับใชใ้นการทาํงานและดาํเนิน

ชีวิตจริงไดท้นัที สอดคลอ้งกบัท่ี อาชญัญา รัตนอุบล 

(2542) เสนอวา่ เน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นจดักิจกรรมการ

เรียนรู้หรืออบรมพฒันา ควรเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

สมัพนัธ์กบัชีวิตจริงดา้นการทาํงาน การดาํเนินชีวิต และ

เป็นส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้เพ่ือพฒันาได ้ซ่ึงให ้เพราะเม่ือ

ผูเ้รียนเห็นความสาํคญัของส่ิงท่ีเรียนจะใหค้วามร่วมมือ

ในการทาํกิจกรรมอยา่งเต็มท่ี หากไม่เห็นความสาํคญัก็

จะปฏิเสธและอา้งวา่ ไม่มีเวลา มุ่งเนน้การทาํกิจกรรมการ

เรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง การจดักิจกรรมท่ี

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง การได้

ฝึกฝนจากการทาํซํ้า ๆ จนเกิดความชาํนาญ จะเกิดเป็น

ทกัษะและความชาํนาญของตนเองในท่ีสุด โดยการลาํดบั

ขั้นตอนการทาํกิจกรรมท่ีเหมาะสมจะส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการเรียนรู้ จึงควรเร่ิมตน้จากการตั้งคาํถาม

เพ่ือมอบหมายใหค้น้ควา้รายบุคคลอยา่งอิสระจากการใช้

อินเตอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การใชโ้ทรศพัท์

ติดต่อกบัผูอ่ื้นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งเรียน เม่ือไดข้อ้มูลจาก

การคน้ควา้อิสระแลว้ จึงใหท้าํกิจกรรมคู่ เพ่ือใหเ้กิดการ

เช่ือมโยงความรู้ของตนเขา้กบัแนวคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึน

ระหวา่งการฟังหรือการสนทนากบัผูอ่ื้น  

การทาํกิจกรรมกลุ่มเพ่ือฝึกฝนการรับฟังความคิดเห็น 

การยอมรับความแตกต่าง การวางแผนการทาํงานร่วมกนั 

สอดคลอ้งกบัท่ี Tyler (1986) กล่าววา่ การกระตุน้ผูเ้รียน

ใหเ้ป็นผูค้น้ควา้ขอ้มลูและทบทวนตนเอง ส่งผลดีต่อการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสมัพนัธ์

กบัผูอ่ื้นเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ได ้

และ Brockett (1991) ซ่ึงนาํเสนอทกัษะการคิดในการ

ทาํงานไวว้า่ เม่ือบุคคลเกิดความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนจาก

กระบวนการคิดแลว้ การมอบโอกาสใหส้ะทอ้นความรู้ท่ี

ตนไดรั้บอยา่งอิสระ จะช่วยใหก้ระบวนการคิดของเขา

ชดัเจนและแจ่มชดัมากข้ึนจนเกิดเป็นความทรงจาํท่ีย ัง่ยืน 

ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมการเรียนรู้คือ ผูส้อนหรือผูด้าํเนิน

กิจกรรม จาํเป็นตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีสร้างความน่าเช่ือถือ 

เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ใหเ้กียรติ ยอมรับผูอ่ื้นและ

ตนเอง มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศใหเ้กิดการ

ไวว้างใจ ไม่ยดัเยียดความรู้ ความคิด หรือความเช่ือใด ๆ 

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูก้ระตุน้ใหผู้เ้รียน อยากรู้ อยากเห็น โดยใช้

คาํถามท่ีกระตุน้หรือยัว่ยใุหเ้กิดความใคร่รู้ เช่น ทาํไม 

อยา่งไร เป็นไปไดห้รือไม่ เพราะอะไร เพ่ือใหผู้เ้รียน

ปรารถนาท่ีจะหาคาํตอบ จากการคน้ควา้ ปฏิบติัดว้ย

ตนเอง การไม่สร้างบรรยากาศการแข่งขนัดว้ยการ

เอาชนะ การกดดนัดว้ยเวลา ผูวิ้จยัจึงใหค้วามสาํคญัต่อ

การใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้และการนาํ

ประสบการณ์ส่วนตวัมาต่อยอดเพ่ือพฒันาความคิด

สร้างสรรคใ์นการทาํงานและการดาํเนินชีวิตตามความ

ตอ้งการของตนเอง จึงไดรั้บความสนใจ การมีส่วนร่วม 

และการใหค้วามร่วมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่ง

เตม็ท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Tough (1971) ท่ีพบวา่ 

เม่ือผูใ้หญ่ตดัสินใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใดดว้ยตนเองแลว้ เขา

จะทุ่มเทอยา่งมากเพ่ือเรียนรู้อย่างเตม็ท่ี และ Caffarella 

(1994) กล่าววา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีตอ้งมุ่งเนน้

การพฒันาทกัษะการทาํงานปัจจุบนัและอนาคต นบัวา่มี

ความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อผูส้อน ผูด้าํเนินกิจกรรม ผูมี้หนา้ท่ี

พฒันาบุคลากร ควรช้ีใหผู้เ้รียนเห็นความสาํคญัของส่ิงท่ี

จะเรียนวา่ มีความสาํคญัเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต ส่งผลต่อ

ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ มีประโยชนต่์อการ

แกปั้ญหาท่ีประสบ และสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดท้นัที 

กจ็ะไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้รียนอยา่งมาก สะทอ้นให้

เห็นไดจ้ากผลการวดัความรู้ เจตคติ และการแสดงออก

ดา้นการบริการเชิงสร้างสรรคใ์น 3 มิติท่ีมีคะแนนเฉล่ีย

ภาพรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัสูงทุกขอ้ รวมทั้งผลการ

ประเมินผลความพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรมฯ อยูใ่น
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ระดบัดีมาก 

 

ข้อเสนอแนะ  

การพฒันาความรู้ เจตคติ หรือทกัษะการทาํงาน

ท่ีจาํเป็นในขอบเขตเน้ือหาอ่ืน ๆ เช่น การพฒันาภาวะ

ผูน้าํ การพฒันาคุณภาพชีวิตสาํหรับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนท่ีมี

รูปแบบการดาํเนินกิจกรรมท่ีแตกต่างจากการจดั

ฝึกอบรมในองคก์รทัว่ไป โดยใหค้วามสาํคญัต่อการใช้

รูปแบบกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้การคิดสร้างสรรค ์และการ

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และ

ไม่มีคาํตอบท่ีถกูตอ้งเพียงคาํตอบเดียว รวมทั้งการพฒันา

วิทยากรภายในของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือ

กระจายความรู้ดา้นการจดักิจกรรมทางการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนใหก้ระจายออกไป 
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Standards for Primary Schools in the Southern Border Provinces of Thailand 

  

                                                                                              พีรฉตัร  หมวกใส่เพชร และประกอบ  คุณารักษ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มของการจดัการศึกษา สภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากล และสร้างกลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล โดยผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามกบั

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 285 ตวัอยา่ง เกบ็ขอ้มลูเม่ือ กรกฎาคม-สิงหาคม 2557 วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสหสมัพนัธ์แบบ      

เพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลประกอบดว้ย มาตรฐาน

การศึกษาและการประเมินผล ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร การพฒันาทางการสอน แรงจูงใจและการสนบัสนุน

นกัเรียน การจดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ยกระดบัความสาํเร็จและนวตักรรมของโรงเรียน และการใหค้วาม

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 

คําสําคัญ: สภาพการจดัการศึกษา, คุณภาพการจดัการศึกษา, การจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล, โรงเรียน

ประถมศึกษา, จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 

Abstract 

The objectives of this research were to identify educational circumstance management of primary schools 

according to the world-class standards and to formulate for the development of educational management.  A 

questionnaire was set up and used to collect data (285 samples) during July-August, 2014. All data gathered were 

then analyzed by the Pearson’s correlation analysis. The outcome revealed that strategies for the  development of 

educational management according to the world-class standards for primary schools including standards and 

assessments, instructional leadership, teaching development, motivating and supporting students, effective financial 

allocating, increasing effectiveness and interventions of schools, and helping students.  

 

Keywords: environment of educational management, quality of educational management, educational management 

according to the world-class standards, primary schools, the Southern border provinces 
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ความนํา  

 จากการติดตามการใชห้ลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 พบวา่ 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ในโรงเรียนส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดคุณภาพตาม

เจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางได ้โดยเฉพาะในดา้น

ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การฝึกใชค้วามคิดและแสวงหา

ความรู้ เพ่ือพฒันาสมรรถภาพภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

และสติปัญญาท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนเพ่ิมความสามารถใน

การเรียนรู้ และนาํไปสู่พฒันาประยกุตใ์ชไ้ดก้บัการอยู่

ร่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพผูเ้รียนยงัขาด

โอกาสในการลงมือปฏิบติัจริง ทดลอง และการคิด

วิเคราะห์ดว้ยตนเอง และส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดก้ต่็อเม่ือ

ครูตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในจุดหมายของหลกัสูตรและ

กระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งถ่องแท ้สามารถนาํไป

ถ่ายทอดแก่ผูเ้รียน และสามารถประยกุตใ์ชส่ื้ออุปกรณ์

ต่าง ๆ ตลอดจนนวตักรรม เทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและจากเสียงสะทอ้นของ

สงัคมทัว่ไป บ่งช้ีใหเ้ห็นวา่ทกัษะและความสามารถท่ี

จาํเป็นท่ีจะช่วยทาํใหเ้ด็กและเยาวชนไทยสามารถพฒันา

ตนเองไปสู่ความเป็นสากล ไดแ้ก่ การคิดวิเคราะห์ 

สร้างสรรค ์การแสวงหาความรู้ ทกัษะดา้นเทคโนโลยี

และความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นยงัไม่อยู่ใน

ระดบัท่ีน่าพอใจ  ซ่ึงการประเมินเร่ืองดงักล่าวในอีกสอง

ปีต่อมาก็มีผลสอดคลอ้งกนัคือผลการวิเคราะห์คะแนน

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน หรือ  

O-Net พบวา่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดค้ะแนน  

O-Net ตํ่าสุดนั้นส่วนใหญ่เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ สาํหรับจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ประกอบดว้ย หา้ จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดันราธิวาส จงัหวดั

ปัตตานี  จงัหวดัยะลา จงัหวดัสตูล และจงัหวดัสงขลา 

คุณภาพการศึกษาอยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งตํ่าเม่ือ

เปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาสท่ี

มีผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียนของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6  มี คะแนนสอบ  O-net เฉล่ีย หา้ วิชาหลกั (ภาษาไทย 

สงัคม ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) ตํ่ากวา่

ค่าเฉล่ียของประเทศมาก โดยปีการศึกษา 2554 พบวา่ 

นกัเรียนจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในหา้จงัหวดัชายแดน

ภาคใตค้ะแนนตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ียของทั้งประเทศทุกวิชา 

ไดแ้ก่ ภาษาไทยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 42.22 สงัคมศึกษา

มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ  42.67 ภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 

ร้อยละ  36.04 คณิตศาสตร์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 40.93 

วิทยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 35.53 สุขศึกษามี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 47.95 ศิลปะมีค่าเฉล่ียอยูร้่อยละ  

37.38 และการงานพ้ืนฐานอาชีพ  มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ร้อยละ 

44.12 

 ปัญหาการจดัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตต้ั้งแต่อดีตและแมจ้ะมีการปรับปรุงบา้งในปัจจุบนั 

แต่ปรากฎวา่ยงัขาดความเขา้ใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของคน

มลายมุูสลิม โดยอยูภ่ายใตก้ารตดัสินใจจากส่วนกลางท่ี

กาํหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของกรอบความมัน่คงของ

ชาติเป็นหลกั จึงทาํใหก้ารจดัการศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตไ้ม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร และยงั

กลายเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีไดอี้ก

ดว้ย  ซ่ึงผลจากการดาํเนินการดา้นการศึกษาของรัฐใน 

สามจงัหวดัชายแดนภาคใตส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ

ขดัแยง้กนัระหวา่งการศึกษาท่ีดาํเนินการโดยรัฐกบั

การศึกษาท่ีดาํเนินการโดยชุมชนและรัฐมองวา่การศึกษา

ของชุมชนคือปัญหาของการจดัการศึกษาของชาติและรัฐ

กไ็ดใ้ชค้วามพยายามในหลากหลายรูปแบบเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้ง

กบันโยบายรวมของรัฐบาลจนนาํมาซ่ึงปัญหาและ

ผลกระทบท่ีต่อเน่ืองตามมา (มูฮาํหมดัอารีฟีน บิน รอมลี, 

2554)   

 ผูวิ้จยัในฐานะผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการ

พฒันาการจดัการ การเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เทียบเท่ามาตรฐานสากล จึงสนใจคน้หากลยทุธ์การ

พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย  เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามนโยบายการจดั

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการพฒันา

ทกัษะและความสามารถต่าง ๆ ดงักล่าวใหเ้กิดข้ึนกบั

ผูเ้รียน เพ่ือใหเ้ป็นพ้ืนฐานท่ีจะเติบโตเป็นคนไทยท่ีมี

ความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการร่วมมือทาํงาน

และแข่งขนักบันานาชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะ

ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยทาํใหป้ระเทศไทย สามารถดาํรงอยูใ่น

เวทีนานาชาติไดอ้ยา่งรู้เท่าทนั สมศกัด์ิศรี เคียงบ่าเคียง

ไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไดรั้บประโยชนใ์นส่ิงท่ีควร

จะไดรั้บ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถดาํรงชีวิตอยู่

ร่วมกนัอยา่งสงบ สนัติถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและช่วยเหลือ 

ซ่ึงกนัและกนัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มของการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตข้องประเทศไทย 

 2. เพ่ือศึกษาสภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

 3. เพ่ือสร้างกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

 4. เพ่ือประเมินกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการ

จดัการศึกษาท่ีกาํหนดข้ึนตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาครอบคลุมเฉพาะการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับโรงเรียนประถมศึกษาใน

พ้ืนท่ี หา้ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพ่ือพฒันาคุณภาพการ

จดัการศึกษา ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 1. การกาํหนดกลยทุธ์ งานวิจยัน้ีผูวิ้จยัได้

กาํหนดองคป์ระกอบของกลยุทธ์ตามแนวคิดของวีลเลน 

และฮงัเกอร์ไดก้าํหนดองคป์ระกอบพ้ืนฐานของการ

จดัการเชิงกลยทุธ์มี ส่ี ขั้นตอนประกอบดว้ย (1) การ

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม (environmental scanning) 

 (2) การจดัทาํกลยุทธ์ (strategy formulation) (3) การ

ปฏิบติัตามกลยทุธ์ (strategy implementation) (4) การ

ประเมินผลและการควบคุม (evaluation and control) 

(Wheelen and Hunger, 2000, p. 3) 

 2. สภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย ผูวิ้จยักาํหนดขอบเขตตามงานวิจยัของ

สถาบนั Achieve ซ่ึงไดจ้ดัทาํรายงานการสร้างระบบ

การศึกษาระดบัโลกในรัฐโอไฮโอข้ึนโดยมีหลกั  

เจด็  ประการในการปฏิบติัท่ียอดเยี่ยมเพ่ือใหบ้รรลุผล คือ 

(1) มาตรฐานการศึกษาและการประเมินผล (2)  ภาวะ

ผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  (3) การพฒันา

ทางการสอน (4)  แรงจูงใจและการสนบัสนุนนกัเรียน 

(5)  การจดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(6) ระดบัความสาํเร็จและนวตักรรมของโรงเรียน และ 

(7) การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เพ่ือใหก้ารวิจยัดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการดาํเนินการวิจยัไวส้าม

ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพแวดลอ้มในการจดั

การศึกษาและสภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล

แบ่งออกเป็น  สอง ส่วนดงัน้ี (1) คน้ควา้ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนท่ีเก่ียวกบัหลกัการจดั

การศึกษาระดบัประถมศึกษา  การจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากล การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา และ
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แนวคิดเก่ียวกบัการกาํหนดกลยทุธ์โดยทาํการศึกษาจาก

เอกสารตาํรางานวิจยัต่าง ๆ (2) ดาํเนินการเก่ียวกบั

เคร่ืองมือในการวิจยันัน่คือ การจดัทาํแบบสอบถามโดย

เร่ิมตั้งแต่เตรียมการออกแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพ

แวดลอ้การจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย  โดยคาํถาม

เลือกตอบแบบจดัลาํดบัความสาํคญัมีจาํนวนทั้งหมด 11 

ดา้น และคาํถามสภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยจาํนวน เจด็ ดา้นโดย

เป็นคาํถามแบบ ratio scale หา้ระดบัและใชก้ารวดัตวั

แปรแบบ Guttman scale จากนั้นนาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมี

ความรู้ดา้นการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวนหา้คน ซ่ึง

หาความตรง (validity) โดยใช ้IOC และความเท่ียง 

(reliability) โดยใช ้Cronbach Method จากนั้นนาํ

แบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บั

หน่วยทดลองท่ีไม่ใช่หน่วยตวัอยา่งและนาํผลท่ีไดม้า

พฒันาใหเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์และนาํไปใชเ้กบ็

ขอ้มลูจากโรงเรียนตวัอยา่ง 

 ขั้นตอนท่ี 2 ดาํเนินการสร้างกลยทุธ์การพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยโดยนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพการจดั

การศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ร่วมกบัความ

คิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูใ้หข้อ้มูล พร้อมกบัการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มของการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามกบัผูบ้ริหาร

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย  

 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินกลยุทธ์การพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยท่ีสร้างข้ึนโดยจดัประชุมสนทนากลุ่ม (focus  

group discussion) จาํนวน 12 คนเพ่ือหาฉนัทามติของร่าง

กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ในดา้นความเหมาะสม 

ดา้นความเป็นไปได ้ดา้นความถกูตอ้ง และดา้นการใช้

ประโยชน ์จากนั้นผูวิ้จยันาํคะแนนไปหา rank และใช้

สถิติทดสอบ Concordance (W) เพ่ือหาความสอดคลอ้ง

ของการใหค้ะแนนของผูท้รงคุณวฒิุและใชส้ถิติทดสอบ 

Cronbach’s alpha เพ่ือหาความเช่ือมัน่ในการใหค้ะแนน

ของผูท้รงคุณวฒิุรวมถึงขอขอ้สงัเกตเพ่ือการนาํไป

ปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งข้ึนเพ่ือ

พฒันาใหเ้ป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและนาํไปทดลอง

ใชจ้ริงต่อไปสามารถนาํมาสร้างเป็นแผนภูมิดงัแผนภูมิ

ในหนา้ถดัไป 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา จาํนวน 1,340 

โรงเรียน กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง

ของ Krejcie & Morgan (1970, pp. 607-610) ไดจ้าํนวน

ประชากรเท่ากบั 285 โรงเรียน และใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบหลายขั้นตอน สาํหรับผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญท่ี

มาร่วมสนทนากลุ่ม เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ใน

ดา้นการวางแผน กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษา และการจดัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 

จาํนวน 12 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  

 1.  แบบสอบถามวดัระดบัสภาพแวดลอ้ม การ

จดัการศึกษาและสภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 201



 2. แบบสอบถามวดัประเมิน (ร่าง)  

กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวมรวมขอ้มูลแบ่งเป็นสองส่วน คือ 

ส่วนท่ีหน่ึงเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ีสอบถามจาก

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดย

เกบ็ขอ้มูลในช่วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2557 และใน

ส่วนท่ีสองเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเก่ียวกบัการ

ประเมินผลกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานสากล ในเดือน พฤศจิกายน 2557 โดย

ผูวิ้จยัมีหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ขอ้มลู 

ทั้งสองส่วนจากมหาวิทยาลยัอีสเทรินเ์อเชีย 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ผลไดแ้ก่  

 (1) ค่าแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ (2) ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (3) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สนั และ (4) การทดสอบความสอดคลอ้ง  

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษากลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย  สามารถ

สรุปผลตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัดงัน้ี 

 1. สภาพแวดลอ้มของการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย  พบวา่ สภาพท่ีเป็นจริงของสภาพแวดลอ้ม

ของการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยของตวัแปร

รวมทั้งส่ีดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ตวัแปรท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นจุดแข็ง  ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดไดแ้ก่ โอกาส  

 2. สภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย พบวา่ สภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ของตวัแปรรวมทั้ง  

เจด็ ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยตวัแปรท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นภาวะผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  

การพฒันาทางการสอน  

 3. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยประกอบดว้ย ปรัชญา 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ์และ

แนวทางการดาํเนินงาน  ซ่ึงผูวิ้จยักาํหนดกลยทุธ์ท่ี

ดาํเนินการตามปกติไดแ้ก่ กลยุทธ์ทางดา้นภาวะผูน้าํทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน และกลยทุธ์ท่ีตอ้ง

ดาํเนินการเร่งด่วน ไดแ้ก่ กลยุทธ์ท่ีหน่ึงมาตรฐาน

การศึกษาและการประเมินผลกลยทุธ์ท่ีสองภาวะผูน้าํทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  กลยทุธ์ท่ีสามการพฒันา

ทางการสอน  กลยทุธ์ท่ีส่ีแรงจูงใจและการสนบัสนุน

นกัเรียน  กลยทุธ์ท่ีหา้การจดัสรรงบประมาณอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  กลยทุธ์ท่ีหกยกระดบัความสาํเร็จและ

นวตักรรมของโรงเรียน และกลยทุธ์ท่ีเจด็การใหค้วาม

ช่วยเหลือนกัเรียน 

 4. ประเมินกลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดั

การศึกษาท่ีกาํหนดข้ึนตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย

พบวา่ ดา้นความเป็นไปไดมี้ค่าคะแนนสูงท่ีสุด 9.44 (จาก

คะแนนเตม็ 10 คะแนน) ขณะเดียวกนัเม่ือทดสอบความ

น่าเช่ือถือ และความสอดคลอ้งในการพิจารณาของ

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ปรากฏวา่ 

ผลการพิจารณาดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือโดยมีค่าสมัประ
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สิทธิแอลฟาเท่ากบั 0.997 และมีความสอดคลอ้งกนัท่ี

ระดบั 0.01 

 

การอภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการศึกษากลยุทธ์การพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย นาํเสนอการอภิปรายผลดงัน้ี 

 1. สภาพแวดลอ้มของการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยของตวัแปรรวมทั้ง ส่ีดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัปานกลาง ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นจุด

แขง็ ซ่ึงจุดแขง็ ขอ้แรกคือ โรงเรียนมีการจดัโครงสร้าง

การบริหารงานท่ีชดัเจน ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นไดว้า่โรงเรียน

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย

มีความชดัเจนของสายการบงัคบับญัชา มีบุคคลหลาย

คนทาํงานร่วมกนัโดยมีบทบาทท่ีแตกต่างกนั เช่น เป็น

ผูบ้ริหาร เป็นผูส้อน เป็นพนกังานธุรการ พนกังาน

บริการ โดยทุกคนมีวตัถุประสงคร่์วมกนั คือ ใหผู้เ้รียนมี

ความรู้ความสามารถ ต่อมาโรงเรียนประถมศึกษาให้

โอกาสทางการศึกษาทุกชาติและศาสนาเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี

การศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี

มุ่งพฒันาผูเ้รียน ใหส้ามารถ พฒันา คุณภาพชีวิต ให้

พร้อมท่ีจะทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมตามบทบาทและ

หนา้ท่ีของตนในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็น

ประมุข โดยใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานใน 

การดาํรงชีวิตทนัต่อการเปล่ียนแปลงมีสุขภาพสมบูรณ์ 

ทั้งร่างกาย และจิตใจ ทาํงานเป็นและครองชีวิตอยา่งสงบ

สุขในขณะเดียวกนัการศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็น

การศึกษาภาคบงัคบัโดยท่ีผูป้กครองมีหนา้ท่ีในการส่ง

เดก็เขา้ศึกษา และสถานศึกษามีหนา้ท่ีรับเดก็เขา้เรียนตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 

เทียบเคียงไดก้บังานวิจยัของนงลกัษณ์  เรือนทอง (2550) 

ไดค้น้พบวา่ การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 

 นอกจากน้ีจากขอ้คน้พบยงัพบเพ่ิมเติมอีกวา่ ตวั

แปรดา้นโอกาสมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด โดยเฉพาะประเดน็ 

ความสามารถเช่ือมโยงการจดัการศึกษากบัประเทศเพ่ือน

บา้น ทั้งน้ีอาจเกิดข้ึนจากปัญหาทางดา้นการศึกษาท่ีมี

มากมายหลายดา้น เช่น ดา้นความร่วมมือท่ีไม่ลงตวั ขาด

ความเป็นเอกภาพและไม่สมัพนัธ์ต่อเน่ือง ตลอดจนขาด

การติดตามผล ขาดการประเมินอยา่งเป็นระบบ เน่ืองจาก

หน่วยงานการศึกษาไม่ประสานงานกนัใหมี้ลกัษณะของ

เครือข่าย ในขณะเดียวกนัก็มีปัญหาอ่ืน ไดแ้ก่ ปัญหา

ทางดา้นความมัน่คง ศาสนา และวฒันธรรม ดงัเช่น

งานวิจยัของบรรจง ฟ้ารุ่งสาง (2550) ไดท้าํการวิจยั

นโยบายของรัฐเก่ียวกบัการศึกษาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้พ.ศ. 2540-2550 คน้พบวา่ ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อ

นโยบายพฒันาการศึกษาของรัฐในชายแดนภาคใตท่ี้

ส่งผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายทางการศึกษาคือ 

ปัจจยัดา้นประวติัศาสตร์ ปัจจยัดา้นความมัน่คงปัจจยัดา้น

ศาสนาและวฒันธรรมและปัจจยัดา้นปัญหาการบริหาร

ราชการ 

 2. สภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล

ของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย ของตวัแปรรวมทั้ง เจด็ ดา้น มีค่าเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น

ภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน ซ่ึงตาม

มาตรฐานความรู้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีองค์

ความรู้เก่ียวกบัหลกัและกระบวนการบริหาร นโยบาย

และการวางแผนการศึกษา การบริหารงานดา้นวิชาการ 

การบริหารดา้นธุรการ การเงิน พสัดุ และอาคารสถานท่ี 

การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนกัเรียน การ

ประกนัคุณภาพการศึกษา การบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ การบริหารการประชาสมัพนัธ์และ

ความสมัพนัธ์ชุมชน รวมทั้งตอ้งมีคุณธรรมและจริธรรม

สาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหาร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สถานศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใตน้อกจากจะไดรั้บสิทธ์ิในการ

พฒันาองคค์วามรู้ตามกระบวนการปกติแลว้ ยงัไดรั้บ

สิทธิพิเศษในการพฒันาตนเองแบบในระบบ คือ 

ทุนการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน เป็นตน้ ดงันั้นจึงทาํให้

ผูบ้ริหารสามารถนาํเอาองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการ

บริหารจดัการการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพไดม้ากยิ่งข้ึน 

เช่นเดียวกบัท่ีปรัชญา อธิบายไวว้า่ ผูบ้ริหารซ่ึงมีหนา้ท่ี

จดัการศึกษาท่ีตนรับผิดชอบใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย

นาํไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการและยงัจาํเป็นตอ้งมีบุคลากร

ทางการศึกษาอ่ืนร่วมดว้ยเช่นเจา้หนา้ท่ีธุรการงาน

ทะเบียนงานโภชนาการและสุขอนามยัรวมทั้งฝ่าย

สนบัสนุนอ่ืน ๆ ต่อมา (วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ 2555, 

หนา้ 33) อธิบายวา่ คุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

หมายถึง ความพร้อมในการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยจะแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพ 

กระบวนการพฒันาคุณภาพและการควบคุมคุณภาพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ภาวะผูน้าํเป็นความสามารถในการ

กาํหนดหนา้ท่ีและทรัพยากรเพ่ือปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพ การจดัสรรทรัพยากรใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการทางการศึกษา การตอบสนองและ

สนบัสนุนความตอ้งการของครู การใส่ใจต่อการพฒันา

วิชาชีพของครู การกระตุน้ครูเก่ียวกบัแผนพฒันาวิชาชีพ

และใชค้รูมีทกัษะ  ตระหนกัถึงส่ิงท่ีกาํลงัเกิดข้ึนใน

สถานศึกษาในระดบัสูง  การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบั

หน่วยงานอ่ืน ชุมชน ครูและนกัเรียนมีรูปแบบการ

บริหารท่ียืดหยุน่ มีความพยายามท่ีจะใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลง จดัใหมี้ขอ้มลูยอ้นกลบัสาํหรับครูอยูใ่น

ระดบัสูง ตรวจสอบแผนงานและวดัความกา้วหนา้ตาม

จุดมุ่งหมาย นอกจากน้ีจากขอ้คน้พบยงัพบเพ่ิมเติมอีกวา่

ตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ การพฒันาทางการสอน  

โดยเฉพาะประเดน็การสร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งน้ีพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดน

ภาคใตมี้พ้ืนท่ีท่ีติดต่อกบัประเทศเพ่ือนบา้นโดยเฉพาะ

ประเทศมาเลเซียซ่ึงถือเป็นโอกาสในการพฒันาเครือข่าย

การเรียนรู้ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน และระหวา่งครู

กบัครู แต่อยา่งไรกต็ามการสร้างเครือข่ายดงักล่าวเป็นไป

แค่เพียงความสมัพนัธ์ท่ีดีส่วนตวัของครูหรือผูบ้ริหาร

โรงเรียนเท่านั้น นอกจากน้ีประเดน็ความหลากหลาย

ทางดา้นวฒันธรรม ศาสนากมี็ส่วนสาํคญัท่ีทาํให ้

การสร้างเครือข่ายเป็นไปไดร้วมทั้งขาดการสนบัสนุน 

ทั้งทางดา้นนโยบาย การประสานงาน รวมทั้งการ

ประเมินผลติดตามของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย โดยเร่ิมจากการ

วิเคราะห์ SWOT และองคป์ระกอบของกลยทุธ์ประกอบ

ไปดว้ย ปรัชญา วิสยัทศัน ์พนัธกิจ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย กลยทุธ์และแนวทางการดาํเนินงาน  ซ่ึงผูวิ้จยั

กาํหนดกลยทุธ์ท่ีดาํเนินการตามปกติไดแ้ก่ กลยุทธ์

ทางดา้นภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนและ 

กลยทุธ์ท่ีตอ้งดาํเนินการเร่งด่วน ไดแ้ก่ กลยทุธ์ท่ีหน่ึง

มาตรฐานการศึกษาและการประเมินผล   

กลยทุธ์ท่ีสองภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน  

กลยทุธ์ท่ีสามการพฒันาทางการสอน  กลยทุธ์ท่ีส่ี

แรงจูงใจและการสนบัสนุนนกัเรียน  กลยทุธ์ท่ีหา้การ

จดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ  กลยทุธ์ท่ีหก

ยกระดบัความสาํเร็จและนวตักรรมของโรงเรียนและ  

กลยทุธ์ท่ีเจด็การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึงการ

กาํหนดกลยทุธ์ของผูวิ้จยัสอดคลอ้งตามแนวคิดเก่ียวกบั

การจดัทาํกลยทุธ์ ท่ีอธิบายไวว้่าในการกาํหนดกลยทุธ์

นั้นตอ้งมีการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ

ภายนอกองคก์าร (พิบูล ทีปะปาล, 2555, หนา้ 29) ซ่ึงการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มนั้นเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน

สถานการณ์ สาํหรับองคก์รหรือโครงการ ซ่ึงช่วย

ผูบ้ริหารกาํหนดจุดแขง็และจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้ม

ภายในโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก

ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยัต่าง ๆ ต่อการทาํงานของ

องคก์ร สอดคลอ้งกบัสมคิด  บางโม (2552, หนา้ 351) ท่ี
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กล่าววา่ การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการ

วิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือใหผู้บ้ริหารรู้จุดแขง็  จุดอ่อน 

โอกาส  และอุปสรรคขององคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหท้ราบวา่

องคก์รไดเ้ดินทางมาถกูทิศและไม่หลงทาง  นอกจากน้ียงั

บอกไดว้า่องคก์รมีแรงขบัไปยงัเป้าหมายไดดี้หรือไม่  

มัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่ระบบการทาํงานในองคก์รยงัมี

ประสิทธิภาพอยู ่ มีจุดอ่อนท่ีจะตอ้งปรับปรุงอยา่งไร 

 ซ่ึงการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มมีปัจจยัท่ีควรนาํมา

พิจารณา สอง ส่วน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน และ

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (ณรงควิ์ทย ์ แสนทอง, 2551, 

หนา้ 22-23)    

  สาํหรับในแต่ละกลยทุธ์ท่ีผูวิ้จยัไดพ้ฒันาข้ึน

มีรายละเอียดและจุดเนน้ดงัต่อไปน้ี 

  3.1 กลยทุธ์ดา้นมาตรฐานการศึกษาและการ

ประเมินผลเนน้ไปท่ีการใชเ้ทคโนโลยีในการประเมินผล 

โดยเนน้การวดัผลความรู้พ้ืนฐานดา้นไอซีทีของนกัเรียน 

มีการพฒันาระบบแฟ้มงานสะสมงานแบบอิเลค็ทรอนิกส์ 

การสร้างความรู้ในเชิงลึก ซ่ึงนกัเรียนควรจะตอ้งมีทกัษะ

ท่ีเป็นประโยชนไ์ดเ้กินกวา่ทกัษะท่ีเนน้ในโรงเรียน 

ในขณะท่ีโลกกาํลงัเปล่ียนแปลงซ่ึงเป็นผลมาจาก

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงไดก้ล่าวไว้

ในหนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม่ ใจความตอนหน่ึงวา่ 

งานท่ีใชแ้รงงานแบบซํ้าซากตอ้งเปิดทางใหก้บังานท่ีใช้

สมองและอาศยัปฏิสมัพนัธ์ ดงันั้นหากเร่ิมพฒันาทกัษะ

ต่าง ๆ ในระดบัประถม กจ็ะเป็นการเตรียมนกัเรียนให้

พร้อมสาํหรับโอกาสทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และความ

เป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

  3.2 กลยทุธ์ดา้นภาวะผูน้าํทางวิชาการของ

ผูบ้ริหารโรงเรียน เนน้ไปท่ีทกัษะการส่ือสารดว้ย

ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการ

เรียนการสอน และความเขา้ใจในการจดัการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 สาํหรับในประเทศไทยควรจะตอ้งมีการ

พฒันาบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดบัใหส้ามารถ

ส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นระดบัดี เน่ืองจากหากจะตอ้ง

พฒันาผูเ้รียนทางดา้นภาษาแลว้ แต่ผูบ้ริหารนั้นไม่

สามารถใชภ้าษาองักฤษได ้การพฒันาผูเ้รียนทางดา้นการ

ใชภ้าษาต่างประเทศกป็ระสบความสาํเร็จไดน้อ้ย หรือ

แมก้ระทัง่โดยเฉพาะการเปิดประเทศในกลุ่ม ASEAN ใน

อนาคตอนัใกล ้ภาษาองักฤษจะเป็นส่ือกลางท่ีใชใ้นการ

ส่ือสารทั้งกบัผูร่้วมงานชาวต่างชาติ รวมไปถึงแขก

ต่างชาติผูม้าเยี่ยมเยียนโรงเรียน ในขณะท่ีประเดน็

เทคโนโลยีกมี็ความสาํคญักบัผูบ้ริหารเช่นเดียวกนั 

(Linda Darling-Hammond) อธิบายไวว้า่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาควรใหค้วามสาํคญักบัเทคโนโลยีและนาํเอา

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้ทั้งในการเรียนรู้ของนกัเรียน 

การพฒันาหลกัสูตร การประเมิน การงบประมาณและ 

อ่ืน ๆ จนกล่าวไดว้า่ เป็นผูน้าํแถวหนา้ในเร่ืองเทคโนโลยี 

(วิโรจน ์ สารรัตนะ, 2556, หนา้ 75-77) 

  3.3 กลยทุธ์ดา้นการพฒันาทางการสอน เนน้

ไปท่ีการจดัตั้งเครือข่ายการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้

ระหวา่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ

เพ่ือการส่ือสาร และการประยกุตใ์ชส่ื้อสงัคมออนไลนใ์น

การจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีบุคลากรทางการสอนมี

ความสาํคญัมากในกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะการเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตอ้งปรับตวั

ใหส้อดคลอ้งกบัโลกของผูเ้รียน มีความเป็นดิจิตอล และ

จะตอ้งสามารถบูรณาการ ความเป็นระบบดิจิตอลกบัการ

จดัการเรียนการสอนใหเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง หรือจะ

กล่าวง่าย ๆ วา่นกัเรียนตอ้งเรียนเอง หรือครูตอ้งไม่สอน 

แต่ตอ้งออกแบบการเรียนรู้ และอาํนวยความสะดวก 

(facilitate) ในการเรียนรู้ ใหน้กัเรียนเรียนรู้จากการเรียน

แบบลงมือทาํ แลว้การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและ

สมองของตนเอง (วิจารณ์  พานิช, 2555, หนา้ 14) 

สาํหรับการจดัตั้งเครือข่ายการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ จะ

เป็นแนวทางการพฒันาบุคลารทางการสอน รวมทั้งการ

จดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นองคร์วม คือ เครือข่ายจะ

ช่วยสอดส่องและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียน

การสอนใหก้บับุคลากรทางการ หรือโรงเรียนท่ีประสบ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ปัญหาผลการเรียนของนกัเรียนตกตํ่า ซ่ึงเม่ือรวมตวัเป็น

เครือข่ายแลว้จะทาํใหมี้แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  

แหล่งขอ้มลูเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกสารทกัษะแห่ง

อนาคตใหม่ การศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 กล่าวถึง การ

พฒันาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเนน้ในเร่ืองของ

การแบ่งปันความรู้ระหวา่งชุมชนทางการเรียนรู้โดยใช้

ช่องทางหลากหลายในการส่ือสารใหเ้กิดข้ึน  

(วรพจน ์ วงศกิ์จรุ่งเรืองและ อธิป จิตตฤกษ,์ 2554, หนา้ 

147-150) 

  3.4 กลยทุธ์ดา้นแรงจูงใจและการสนบัสนุน

นกัเรียน เนน้ไปท่ีการจดัหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ี

ทนัสมยัใหก้บันกัเรียนเพราะแมก้ระทัง่พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดเน้ือหาสาระ 

และหลกัการท่ีชดัเจน รวมทั้งยงัไดก้าํหนดระบบ

การศึกษา แนวทางการจดัการศึกษา ทรัพยากรทางการ

ศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมุ่งหวงัใหเ้กิด

การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีเอกภาพ (ปรัชญา  

เวสารัชช,์ 2545, หนา้ 81-82) นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยี นกัเรียนควรจะไดใ้ช้

ประโยชนจ์ากเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีเพ่ือสืบคน้และ

เป็นแหล่งความรู้  ซ่ึงโรงเรียนสาํหรับศตวรรษท่ี 21 แลว้

นั้น จะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ แทบเลต็ ท่ีเช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตใหน้กัเรียนไดใ้ชใ้นการคน้ควา้โครงการ 

ขอ้มลู รวมทั้งการนาํเสนอผลงานของนกัเรียนผา่น

เทคโนโลยี  โดยผูรั้บผิดชอบในการจดัการศึกษาทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรร่วมมือกนั

ดาํเนินการผลกัดนัส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีใหเ้กิดผลในทาง

ปฏิบติั (1) การกาํหนดนโยบายการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือ

สนบัสนุนการศึกษาอยา่งเสมอภาค เพ่ือใหโ้อกาส

ทางการศึกษาท่ีเสมอภาคแก่ประชาชน (2) พฒันาส่ือ 

และเทคโนโลยีการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็น

ของการเรียนรู้ และ (3) ระดมและจดัสรรทรัพยากร

สนบัสนุนการศึกษาท่ีมีคุณภาพและใชใ้หเ้กิดประโยชน์

สูงสุด (วีรยทุธ์  ชาตะกาญจน,์ 2555, หนา้ 43-45) 

  3.5 กลยทุธ์ดา้นการจดัสรรงบประมาณอยา่ง

มีประสิทธิภาพ เนน้ไปท่ีการจดัสรรงบประมาณสาํหรับ

จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ รวมทั้งอาคารเรียน รวมทั้งการระดม

ทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการศึกษา ทั้งน้ีหากโรงเรียน

ตอ้งการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการจดัการ

เรียนการสอนสาํหรับศตวรรษท่ี 21 แลว้นั้นการจดัหา

อาคารเรียน วสัดุ อุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมกเ็ป็นปัจจยั

สาํคญั ในกรณีท่ีโรงเรียนมีงบประมาณสนบัสนุนจาก

ภาครัฐนอ้ยกวา่โรงเรียนอ่ืน ๆ นั้นโรงเรียนสามารถ

ดาํเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการบริหารงาน

งบประมาณของสถานศึกษา มุ่งเนน้ความเป็นอิสระ  

ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบ

ไดย้ึดหลกัการบริหารมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิและบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ใหมี้การจดัหา

ผลประโยชนจ์ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหา

รายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการเพ่ือประโยชนท์าง

การศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน  

(ภารดี  อนนัตน์าวี, 2552, หนา้ 286) อยา่งไรกต็าม

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จะตอ้งมีส่ิงอาํนวยความ

สะดวก มีเทคโนโลยี รวมทั้งโอกาสการเขา้ถึงเทคโนโลยี

ไดทุ้กหนทุกแห่งมากข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้จากการ

จดัสรรงบประมาณในจดัเตรียมสถานท่ี และวสัดุ 

อุปกรณ์ใหมี้ความพร้อมท่ีจะรองรับการเป็นโรงเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

  3.6 กลยทุธ์ดา้นการยกระดบัความสาํเร็จและ

นวตักรรมของโรงเรียน มุ่งเนน้ไปท่ีการจดัทาํวิจยัเพ่ือ

คน้หาสาเหตุท่ีทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิตํ่า  แลว้นาํ

ผลการวิจยัท่ีไดน้ั้นไปพฒันานวตักรรมทางการสอน ใน

ขณะเดียวกนักพ็ฒันาใหผู้เ้รียนรู้จกัสร้างนวตักรรมและ

การเรียนรู้เชิงบูรณาการ ทั้งน้ีพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ ไดใ้หค้วามสาํคญัของการวิจยัวา่มีความจาํเป็น
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ในกระบวนการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวิจยั

การเรียนการสอน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการสอดคลอ้งกบั

ธรรมชาติและศกัยภาพของนกัเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตาม

แนวคิดของธีระ ซ่ึงไดอ้ธิบายไวว้า่ การวิจยัในโรงเรียนมี

ความจาํเป็นและมีความสาํคญัต่อการดาํเนินภารกิจของ

โรงเรียน ทั้งภารกิจการจดัการศึกษาและภารกิจดา้นการ

บริหารจดัการหลายประการ เช่น การแสวงหาแนวทาง

ในการจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ

และศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคนซ่ึงมีความคลา้ยคลึง

และแตกต่างกนั (ธีระ  รุญเจริญ, 2553, หนา้ 375) ซ่ึงการ

ทาํวิจยัจะส่งผลใหส้ามารถคน้หาสาเหตุท่ีทาํใหน้กัเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิตํ่า รวมทั้งหาแนวทางแกไ้ขไดใ้นวิถีทาง

เดียวกนั นอกจากน้ีกลยทุธ์น้ีมุ่งเนน้ใหมี้การพฒันา

นวตักรรมทางการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้และ

สามารถพฒันานวตักรรมและการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

ซ่ึงเป็นการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานใน

ศตวรรษท่ี 21 (21st century standards) ท่ีไดมี้จุดเนน้

ทกัษะความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเกิดกบัผูเ้รียน สร้าง

ความรู้ความเขา้ใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการ

ระหวา่งวิชาหลกัท่ีเป็นจุดเนน้และการมุ่งเนน้การสร้าง

ความรู้และเขา้ใจในเชิงลึกมากกวา่การสร้างความรู้แบบ

ผิวเผิน (วรพจน ์วงศกิ์จรุ่งเรืองและ อธิป จิตตฤกษ,์ 2554, 

หนา้ 118-120) 

  3.7 กลยทุธ์ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือ

นกัเรียน  มุ่งเนน้ไปท่ีการจดัหาครูท่ีมีความชาํนาญทั้งใน

และต่างประเทศและหาแนวทางการแกไ้ขปัญหานกัเรียน

ท่ีมีผลการเรียนตกตํ่าทั้งในระดบัชาติ และระดบัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา กลยทุธ์น้ีมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาคุณภาพของ

ครู ท่ีพบวา่ ครูท่ีมีภาระการสอนมาก คุณภาพครูตํ่า ขาด

งบประมาณในการพฒันาคุณภาพครู กระบวนการพฒันา

คุณภาพครูไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการควบคุมคุณภาพครู 

ในขณะท่ีคุณภาพของผูเ้รียนกไ็ม่เป็นท่ีน่าพอใจ             

(วีระยทุธ  ชาตะกาญจน,์ 2555, หนา้ 33) ซ่ึงการจดัหาครู

ท่ีมีความชาํนาญ และมีทกัษะการสอนท่ีดีนั้นรัฐบาลควร

มีส่วนสาํคญัในการช่วยสนบัสนุนการจดัหา และ 

การพฒันาครูท่ีมีอยูใ่หมี้คุณภาพ ซ่ึงกล่าวไดว้า่  

การสนบัสนุนจากภาครัฐ จึงเป็นหนา้ท่ีหลกัท่ีสาํคญัของ

รัฐบาล คือ การพฒันาคุณภาพประชากร การจดัการศึกษา

จึงเป็นภาระสาํคญัท่ีทุกประเทศในโลกตอ้งรับผิดชอบ 

การสนบัสนุนของรัฐมีหลายทาง เช่น การสนบัสนุน

งบประมาณ การจดัใหมี้และสนบัสนุนสถานศึกษา  

การจดัทุนใหผู้ย้ากไร้ การส่งเสริมโอกาสในการศึกษา 

การกาํหนดมาตรฐาน การกาํกบัดูแลการจดัการศึกษา 

สาํหรับครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอบรม

มาเป็นพิเศษ ทั้งในเร่ืองของเน้ือหาสาระความรู้ท่ีจะใชใ้น

การสอน ความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการ

สอน ความสามารถในการเก้ือหนุนและส่งเสริมการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน ความมุ่งมัน่ประสงคใ์นการเป็นครูท่ีดี 

มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทศันคติท่ี

เสียสละและมุ่งสร้างประโยชนต่์อศิษย ์ดงันั้นทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วมมือกนัพฒันาระบบการ

ผลิตและพฒันาครูท่ีเหมาะสม โดยการสรรหาผูท่ี้มีจิต

มุ่งมัน่ในการประกอบอาชีพครูมาฝึกฝนอบรมอยา่งดี 

และปลกูฝังทศันคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และส่งเสริม

สนบัสนุนทั้งดา้นทรัพยากร โอกาส กลไก และรูปแบบ

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาครูประจาํการใหมี้

การปรับตวัและยกระดบัความรู้ ความสามารถอยา่ง

ต่อเน่ือง (ปรัชญา เวสารัชช,์ 2545, หนา้ 73-75) 

 4. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาท่ี

กาํหนดข้ึนตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย

มุ่งประเดน็การสร้างกลยทุธ์โดยเนน้การมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานหลายฝ่าย เช่น เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืน คณะกรรมการ

สถานศึกษา และชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาการจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษาในพ้ืนท่ี

จงัหวดัชายแดนใตใ้หก้า้วสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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นอกจากน้ีกลยทุธ์ฉบบัน้ีมุ่งเนน้ใหมี้การนาํเทคโนโลยีมา

ใชเ้พ่ือพฒันาการจดัการศึกษา โดยเบ้ืองตน้สร้างความรู้ 

ความเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ใหก้บัผูบ้ริหารและ

บุคลากรทางการสอนใหมี้ความชาํนาญ เช่ียวชาญ ก่อน

จะไดน้าํไปใชใ้นการพฒันาการเรียนการสอนใหมี้

ศกัยภาพต่อไป  ซ่ึงจากการประเมินกลยทุธ์ท่ีกาํหนดข้ึน 

โดยผูท้รงคุณวฒิุจาํนวน 12 ท่าน ดา้นความเป็นไปไดมี้

ค่าคะแนนสูงท่ีสุด 9.44 (จากคะแนนเตม็ 10 คะแนน) 

ขณะเดียวกนัเม่ือทดสอบความน่าเช่ือถือและความ

สอดคลอ้งในการพิจารณาของผูท้รงคุณวฒิุท่ีระดบั

นยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 ปรากฏวา่ผลการพิจารณา

ดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือโดยมีค่าสมัประสิทธิแอลฟา

เท่ากบั 0.997 และมีความสอดคลอ้งกนัท่ีระดบั 0.01 ทาํ

ใหเ้ห็นไดว้า่กลยทุธ์น้ีไดรั้บการรับรองจากผูท้รงคุณวฒิุ

และมีความน่าเช่ือถือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การนํากลยุทธ์ไปใช้ 

 จากการศึกษาวิจยัทาํใหไ้ดก้ลยุทธ์ท่ีเป็น

ประโยชนเ์หมาะแก่การนาํไปปรับใชต้ามบริบทของแต่

ละสถานศึกษาดงัน้ี 

 1. ก่อนท่ีสถานศึกษาจะนาํกลยุทธ์การพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน สากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทยไปประยกุตใ์ชค้วรวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรคของสถานศึกษาก่อน แลว้จึงจะ

ประยกุตก์ลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนน้ีใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

 2. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย มีขอ้จาํกดัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันั้นหากตอ้งการใช ้

กลยทุธ์ท่ีสร้างข้ึนน้ี เพ่ือพฒันาสถานศึกษาของท่าน 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทางดา้น

เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่  

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ใหพ้ร้อมและเพียงพอต่อจาํนวน

นกัเรียนและบุคลากรทางการสอน  เม่ือมีอุปกรณ์แลว้

ผูบ้ริหารและครูจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้ทั้งในเชิงความรู้ใน

การใชง้าน และความรู้ในเชิงการซ่อมบาํรุงเบ้ืองตน้ เป็น

อยา่งดี 

 3. กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

ตามมาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทยเป็นกลยทุธ์ท่ีจะตอ้ง

แสวงหาความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดงันั้นผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในเชิงมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี

ดว้ยเช่นกนั จึงจะสามารถแสวงหาความร่วมมือดงักล่าว

มาใชพ้ฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

 4. โรงเรียนระดบัประถมศึกษาในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ยงัมีหลายโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนขนาด

เลก็ และเป็นโรงเรียนท่ีอยูห่่างไกลจากความเป็นเมือง

ของจงัหวดั ดงันั้นสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีควรนาํกลยทุธ์การ

พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย ไปประยกุตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกบับริบทของ

โรงเรียน ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ 

และขนาดกลางควรสร้างเครือข่ายความช่วยเหลือใหก้บั

โรงเรียนขนาดเลก็ เพ่ือเป้าหมายเดียวกนั คือ การพฒันา

เดก็ใหมี้ศกัยภาพสู่สากล 

 5. จากผลการศึกษาพบวา่ การส่ือสารดว้ย

ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศของทั้งผูบ้ริหารและ

ครูนั้นอยูใ่นเกณฑท่ี์ปานกลางค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นผูวิ้จยัจึง

นาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์เร่งด่วน โดยเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ควรนาํไปขยายเป็นแนวทางดาํเนินการเพ่ือพฒันา

คุณภาพของบุคลากรอยา่งเร่งด่วน 

 6. จากผลการพฒันากลยทุธ์พบวา่ ปัจจยั

ทางดา้นเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ แทบเลต็ เครือข่าย

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัในการ

พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
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ดงันั้นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาควรนาํทุกกลยทุธ์ท่ีจะตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีเขา้ร่วมประชุม หารือ

แนวทางการจดัสรร จดัหาเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ ใหก้บัโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต ้ 

หรือประยกุตก์ลยทุธ์ในงานวิจยัเล่มน้ีไปเป็นกลยทุธ์ของ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต ้

อีกทางหน่ึง 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 สาํหรับผูท่ี้สนใจในการทาํวิจยัในหวัขอ้การ

พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ

โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย มีขอ้เสนอแนะเพ่ือการทาํวิจยั ดงัน้ี 

 1. งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาการพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ประถมศึกษาในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย  

จึงน่าจะมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงในโรงเรียน

ประถมศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งโรงเรียน

ประถมศึกษาของศาสนาอิสลาม เป็นตน้ เน่ืองจาก 

บริบทท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะส่งใหก้ารกาํหนดกลยทุธ์ 

ท่ีแตกต่างกนั 

 2. ในการวิจยัคร้ังต่อไปสามารถนาํ 

กลยทุธ์การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาตาม

มาตรฐานสากลของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย ไปปรับใชก้บัพ้ืนท่ี 

อ่ืน ๆ  เพ่ือใหไ้ดก้ลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของพ้ืนท่ี

มากท่ีสุด 
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รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทางการศึกษาทีม่ปีระสิทธิผล 

ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

An Educational  Stakeholder’s Network Integration Management Model Effecting 

Education Management  of Primary School under The Office of The Basic Education 

Commission 

 

                                                                                                   มะลิวลัย ์ อารียถ์นอมวงค์และ ทววีฒัน์ ปิตยานนท ์                                                                                                                                                                       

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพพฒันาและนาํเสนอรูปแบบและ ประเมินรูปแบบการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวนทั้งหมด 375แห่ง โดยมีผูใ้หข้อ้มลูเป็นผูบ้ริหาร

โรงเรียนจาํนวน 375 คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสอบถามแบบสมัภาษณ์และแบบประเมิน สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ค่าความถ่ี 

ค่าเฉล่ียค่าร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย ผลการวิจยั พบวา่ (1) สภาพการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

โดยรวมมีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (2) รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาประกอบดว้ยปัจจยั4 ดา้น ไดแ้ก่ดา้นเป้าหมาย, ดา้นโครงสร้าง, 

ดา้นการใชภ้าวะผูน้าํ และดา้นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา4 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นงานวิชาการดา้นงบประมาณดา้นงานบุคคล และดา้นงานทัว่ไปมีประเดน็พิจารณาทั้งหมด163 ประเดน็และ

ทุกประเดน็ไดรั้บฉนัทามติจากผูร่้วมประชุมสนทนากลุ่มเห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และไดรั้บการรับรองจาก

ผูเ้ช่ียวชาญในการประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นเห็นดว้ย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (3) ผลการประเมิน

รูปแบบโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

คําสําคัญ: การบริหาร, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  

Abstract 

 The purposes of this research were: (1) to study the state of educational stakeholders’ network integration 

management of primary schools under the office of the basic education commission, (2) to develop and introduce an 

educational stakeholders’ network and (3) to evaluate the educational stakeholders’ network.  Out of the total 

population of 12,411 school administrators, a sample of 375 administrators answered the questionnaire. Interview and 

evaluation forms were also used to collect data. Frequency, percentage, mean, standard deviation and descriptive 
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analysis were used to analyze all data. This study resulted in the following findings: (1) the level of performance of 

educational stakeholders’ network integration management of primary schools under the office of the basic education 

commission was high. (2) The model of educational stakeholders’ network integration management affecting 

education management of primary schools under the office of the basic education commission consisted of four main 

factors, the goals of management, the structure of management, the application of leadership, and the environment. 

The effectiveness of education of  primary school. (3) The result of the evaluation of the commission in terms of 

overall aspects and individual aspects were at the highest levels with suitability, cohesion, possibility and usefulness. 

    

Keywords:   management, the basic education commission, The North East

 

ความนํา  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนด

หลกัในการจดัการศึกษาท่ีสาํคญัไวใ้นมาตรา 8 (2) วา่ 

สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (All for Education) 

โดยในมาตรา 9 (6) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน ตอ้งเขา้มามีหนา้ท่ีและ

รับผิดชอบต่อกระบวนการจดัการศึกษา สถานศึกษาจึง

ตอ้งจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนในทุกเวลาทุกสถานท่ีโดย

ประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่าย สอดคลอ้งกบัการปฏิรูป

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กาํหนด

หลกัการสาํคญัไวอ้ยา่งชดัเจนว่าจะยึดหลกัการมีส่วนร่วม

เป็นสาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากการมีการกาํหนดไวใ้นหมวด

ท่ี 1 วา่ดว้ยหลกัการและจุดมุ่งหมายไวอ้ยา่งชดัเจนและ

ในหมวดท่ี 5 ซ่ึงมีสาระวา่ดว้ยการบริหารจดัการจึงมี

บทบญัญติัใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม เช่น 

การกาํหนดใหมี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์ร

ชุมชน จาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุ

สงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาในพ้ืนท่ี และ

ผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้ รวมทั้งนโยบายและแผนของ

กระทรวงศึกษาธิการไดมี้โครงการเพ่ือนาํการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบติัมากมาย เช่น การเนน้นโยบาย 

บ (บา้น) ว (วดั) ร (โรงเรียน) เป็นตน้ ซ่ึงองคป์ระกอบ

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแลว้พบวา่ตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติคือ การมีส่วนร่วม

แบบเครือข่าย อนัไดแ้ก่ (1) โรงเรียน (2) บา้นหรือ

ครอบครัว และ (3) วดัหรือองคก์รศาสนาอ่ืน และ (4) 

ภาคธุรกิจภาคผูป้ระกอบการ นอกจากน้ีสถานศึกษาแต่

ละแห่งจะตอ้งจดัการศึกษาให ้“สงัคมมีส่วนร่วม” 

(มาตรา 8 (2)) รวมทั้งจดัระบบโครงสร้างและ

กระบวนการโดยยึดหลกั “การมีส่วนร่วมของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคป์กครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอ่ืน” 

(มาตรา 9 (6)) จดักระบวนการเรียนรู้โดย “มีการประสาน

ความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลใน

ชุมชนทุกฝ่าย” (มาตรา 24 (6)) จะตอ้งร่วมกบัภาคส่วน

อ่ืน ๆ ตามมาตรา 9 (6) “ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน” (มาตรา 29) 

สถานศึกษาแต่ละแห่ง จะไม่สามารถปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ 

ดงักล่าวไดด้ว้ยตนเองตามลาํพงัโดยปราศจากการมี 

ส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ความจาํเป็นและ

ความสาํคญัของการบริหารและการจดัการศึกษาในรูป

เครือข่ายท่ีเป็นระบบเพ่ือเป็นกลไกสาํคญัในการสร้าง

ความร่วมมือขององคก์รต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
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สถานศึกษา นบัวา่ ยงัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีปรากฏข้ึนไม่นาน

มาน้ีเอง เม่ือเทียบกบัอายขุองระบบการศึกษาของ

ประเทศไทย 

 นอกจากนั้น ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ไดก้าํหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาคน เน่ืองจาก “คน” เป็นทั้ง

เป้าหมายสุดทา้ยท่ีจะไดรั้บผลประโยชนแ์ละผลกระทบ

จากการพฒันา ขณะเดียวกนัเป็นผูข้บัเคล่ือนการพฒันา

เพ่ือไปสู่เป้าประสงคท่ี์ตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาคน

ในทุกมิติอยา่งสมดุลทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้และทกัษะ

ความสามารถ เพ่ือใหเ้พียบพร้อมทั้งดา้น “คุณธรรม” 

และ“ความรู้” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9  (พ.ศ. 2545-2549) ไดก้าํหนด

วิสยัทศันร่์วมของการพฒันาประเทศไทยในอนาคต 20 ปี 

ท่ีตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลเป็น       

ท่ียอมรับร่วมกนัและรับผิดชอบในลกัษณะเครือข่าย

พฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคณะศึกษา “การศึกษาไทยในยคุ

โลกาภิวฒัน์” (สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 

2552,หนา้ 1) ท่ีกล่าววา่ คุณภาพและความฉลาดของคน

ในสงัคมใด ๆ มีความหมายอย่างยิ่งต่ออนาคตของสังคม

นั้น คุณภาพของคนจะเป็นเคร่ืองจรรโลงความมีระเบียบ

เรียบร้อยของบา้นเมือง ความเสถียรภาพทาง การเมือง 

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ 

การศึกษาในฐานะเป็นกลไกพ้ืนฐานของการพฒันาคน 

จึงเป็นส่ิงท่ีสงัคมหวงัพ่ึงพาใหเ้ป็นเคร่ืองเตรียมคนและ

สงัคมใหพ้ร้อมรับความเปล่ียนแปลง เพ่ือการพฒันา

ประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั

กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 9) ท่ีวา่ การพฒันา

องคก์ารจะตอ้งเนน้ในเร่ืองการพฒันาบุคคล โดยอาศยั

ความเช่ือพ้ืนฐานวา่คนคือองคป์ระกอบสาํคญัของ

องคก์าร องคก์ารจะดีไม่ไดถ้า้องคก์ารนั้นปราศจากบุคคล

ท่ีดีมีคุณภาพการเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือโครงสร้างของ

องคก์ารจะไม่มีความหมายแมแ้ต่นอ้ย หากบุคคลใน

องคก์ารขาดคุณภาพหรือคุณค่าความเป็นคน ฉะนั้น

คุณภาพของคนจึงเป็นปัจจยัสาํคญัและเป็นปัจจยัพ้ืนฐาน

ในการพฒันาองคก์าร และการท่ีจะพฒันาคนใหมี้

ประสิทธิภาพนั้น จาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการทางการ

บริหารจดัการเครือข่าย 

เครือข่ายต่าง ๆ ท่ีนาํมาใชใ้นการจดั

การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดาํเนินงานโดยระ

ทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงในอดีตก่อนการปฏิรูปโครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการตาม   พ.ร.บ.ระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

หน่วยงานตน้สงักดัในส่วนกลาง เช่น กรมสามญัศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร กไ็ดมี้ระเบียบปฏิบติัใหแ้ต่ละ

สถานศึกษาในสังกดัดาํเนินการบริหารจดัการศึกษาใน

รูปเครือข่ายกบัสถานศึกษาอ่ืนอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะในรูปของ

กลุ่มโรงเรียนกดี็หรือในรูปของวิทยาเขตกดี็ พอท่ีจะเป็น

ประโยชนแ์ละมีคุณค่าต่อการบริหารและการจดั

การศึกษาในรูปเครือข่ายในอนาคต บริบทของเครือข่าย 

ท่ีสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินการร่วมกบั ภาคส่วนอ่ืน ๆ ท่ี

ระบุไวใ้นกฎหมายแม่บททางการศึกษา (สาํนกัพฒันาครู

และบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หนา้ 10) ดงันั้น 

เร่ืองของระบบเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานจึงมีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการบริหารจดัการ

ของสถานศึกษาเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลในดา้น 

คุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดั

การศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ี

กล่าวถึงการบริหารระบบเครือข่ายของโรงเรียน คือ 

แนวคิดและกระบวนทศัน์ใหม่ของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งในดา้นการกาํหนดเป้าหมาย ดา้นการกาํหนด

โครงสร้างไวร้องรับการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา ดา้นการใชภ้าวะผูน้าํใน
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การบริหารจดัการศึกษาร่วมกบัเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทางการศึกษา และดา้นการกาํหนดสภาพแวดลอ้ม

ของการบริหารจดัการศึกษาใหส้ามารถบูรณาการ

เครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา เขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 การดาํเนินงานในรูปแบบของการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทางการศึกษา จะ

ก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นสถานศึกษาดา้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของ

ประสิทธิผลของการจดัการศึกษาท่ีแสดงถึงคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการจดัการศึกษา (สาํนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2549, หนา้ 20) แต่ในทาง

ปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบัโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีผลจากการประเมินของ

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา ในรอบท่ี 2 ท่ีพบวา่ มีสถานศึกษาท่ีมีปัญหาใน

การจดัการศึกษามากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นวา่การบริหาร

แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา

ยงัไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ อาจ

เน่ืองมาจาก ในความเป็นจริง สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลกัษณะเป็นอยา่งไร รูปแบบการ

บริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทาง

การศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีลกัษณะเป็นอยา่งไร และการ

ประเมินรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีผลเป็นอยา่งไรบา้ง 

 จากประเดน็ปัญหาเหล่าน้ีจึงเป็นประเดน็ปัญหา

ท่ีทาํใหผู้วิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัในหวัขอ้ 

“รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทางการศึกษา ท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  โดยนาํแนว 

ความคิดการบริหารแบบบูรณาการเครือข่าย 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา เขา้มาบริหารจดั

การศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจากการศึกษาเอกสารงานวิจยั

อ่ืน ๆ พบวา่ ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษาเก่ียวกบัประเดน็เหล่าน้ีมา

ก่อนจึงเป็นเร่ืองใหม่ท่ีน่าสนใจและมีความสาํคญัต่อการ

พฒันารูปแบบทางการบริหารการศึกษาอยา่งเป็นยิ่ง โดย

ในการวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น เพราะ

เห็นวา่มีบริบทของโรงเรียนคลา้ยคลึงกนั เพ่ือพฒันา

รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารแบบบูรณาการ

เครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา 

 2. เพ่ือพฒันาและนาํเสนอรูปแบบการบริหาร

แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา

ท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา   

 3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารแบบบูรณา

การเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา  

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. การบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วน

ไดเ้สียทางการศึกษา 

       2. ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา                   

 3. การจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

             

 

 

 

 

 

  

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน 

(mixed methodology research) ระหว่างการวิจยัเชิง

ปริมาณ (quantitative research) และการวิจยัเชิง

คุณภาพ (qualitative research) เพ่ือตอบคาํถามการวิจยั

ทั้งสามประการ ไดแ้ก่ (1) สภาพการบริหารแบบบูรณา

การเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา มีลกัษณะ

เป็นอยา่งไร  (2) รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ

เครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถม 

ศึกษา  มีลกัษณะเป็นอยา่งไรและ (3) การประเมิน

รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา มีผลเป็นอยา่งไร

บา้ง 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในซ่ึงกระจดักระจายไปทัว่ 

ปัจจยัการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษา 

1. เป้าหมายของการบริหาร 

2. โครงสร้างของการบริหาร 

3. การใชภ้าวะผูน้าํในการบริหาร 

4. สภาพแวดลอ้มของการบริหาร 

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. งานวชิาการ  

2. งานงบประมาณ   

3. งานบุคคล  

4. งานทัว่ไป 

 

รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทางการศึกษาทีม่ปีระสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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พ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จาํนวนทั้งหมด  12,411 

แห่ง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา เป็นโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  จาํนวนทั้งหมด 

375 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์  (unit of analysis) กาํหนด

ขนาดโดยใชต้ารางประมาณการของเครซีและมอร์แกน  

แสดงขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย                    

 1. แบบสอบถาม  

 2. แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู          

เพ่ือนาํไปพฒันารูปแบบ จาก 4 ส่วนคือ   

 1. ส่วนท่ีหน่ึงเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 

375 ฉบบั เพ่ือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโดย

ผูวิ้จยัไดป้ระสานติดต่อขอรับ แบบสอบถามท่ีโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายดว้ยตนเอง  ทาํให้ไดแ้บบสอบถามท่ีรับ

คืนมา 369 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 98.40  จึงไดน้าํ

แบบสอบถามท่ีเหลือไปสาํรวจความคิดเห็นผูเ้ก่ียวขอ้ง

ท่ีเป็นประชากรเพ่ิมอีก 6 ฉบบั ทาํใหไ้ดแ้บบสอบถามท่ี

รับคืนมาทั้งหมด  375 ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ 100   

 2. เก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(structured interview) จากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 12 คน โดย

ผูวิ้จยัไดเ้ขา้สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยตนเองตามวนัเวลาท่ี

กาํหนดจนครบทุกคน โดยเป็นผูบ้นัทึกขอ้คิดเห็นท่ีได้

จากการสมัภาษณ์ตามขอ้คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ พร้อม

สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมขณะสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง  

 3. เก็บขอ้มูลจากผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม (focus 

group discussion) จาํนวน 12 คน เพ่ือพิจารณาหาฉนัทา

มติของรูปแบบฯ ไดฉ้นัทามติของรูปแบบ และไดแ้บบ

ประเมินผลการใชรู้ปแบบ ครบทั้ง 12 ฉบบั คิดเป็นแบบ

ประเมินร้อยละ 100   

 4. เก็บขอ้มูลจากการประเมินรูปแบบ หลงัจาก

นาํรูปแบบไปทดลองใช ้(try-out) ในโรงเรียนทั้ง 4 

โรงเรียน เสร็จส้ินแลว้ดาํเนินการประเมินรูป

แบบต่อเน่ือง และเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง                

ไดแ้บบประเมินผลการใชรู้ปแบบ ครบทั้ง 10 ฉบบั               

คิดเป็นแบบประเมินร้อยละ 100   

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม เพ่ือ

ศึกษาสภาพปัจจุบนั ฯ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป มีการ

วิเคราะห์ขอ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเป็น

สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistic)ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี 

(frequency) และ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การ

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงเน้ือหา (content analysis) ตาม

ประเดน็คาํถามและสรุปผลโดยการสร้างขอ้สรุปแบบ

อุปนยั (inductive) สถิติท่ีใชใ้น การวิเคราะห์ขอ้มลูโดย

ใชวิ้ธีพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis) 

 

ผลการวจัิย 

 1. สภาพการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พบวา่  

       1.1 ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายุ

ระหวา่ง 41-50 ปี มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาโท มี

ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา อยูร่ะหวา่ง 11-

15 ปี  
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                     1.2 สภาพการบริหารแบบบูรณาการ

เครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดา้น โดยรวมมีระดบัปฏิบติั

อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงอนัดบัจาก

ค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้น

โครงสร้างการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียทางการศึกษา ดา้นการใชภ้าวะผูน้าํในการ

บริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทาง

การศึกษา และดา้นสภาพแวดลอ้มในการบริหาร แบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา 

รองลงมาคือดา้นสภาพแวดลอ้ม และ ดา้นโครงสร้าง 

ตามลาํดบั และเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดดว้ย 

  1.3 ประสิทธิผลการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดา้น โดยรวมมี

ระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 2. รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดว้ยปัจจยั

การบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทางการศึกษา ไดแ้ก่ (1) ดา้นเป้าหมายของการบริหาร  

(2) ดา้นโครงสร้างการบริหาร (3) ดา้นการใชภ้าวะผูน้าํ 

และ (4) ดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ

จดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 4 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นงานวิชาการ (2) ดา้นงบประมาณ (3) ดา้นงาน

บุคคล และ (4) ดา้นงานทัว่ไป รูปแบบมีประเดน็

พิจารณาทั้งหมด 163 ประเดน็และทุกประเดน็ไดรั้บ

ฉนัทามติจากผูร่้วมประชุมสนทนากลุ่มเห็นดว้ยอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด และไดรั้บการรับรองจากผูเ้ช่ียวชาญใน

การประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ (connoisseurship) โดยรวม

และรายดา้นทุกดา้นเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายดา้นเม่ือพิจารณาโดยรวมมี

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาราย

ดา้นเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า 3 อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ ดา้นความถกูตอ้ง รองลงมาคือดา้นความเป็นไปได ้

และดา้นความเหมาะสม ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าท่ีสุด คือ ความเป็นประโยชน ์                     
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รูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล 

ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การอภิปรายผล 

 1. สภาพการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี 

มีวฒิุการศึกษาในระดบัปริญญาโท มีประสบการณ์ใน

การบริหารสถานศึกษา อยูร่ะหวา่ง 11-15 ปี  เม่ือพิจารณา

โดยรวมและรายดา้น มีระดบัปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้นเรียงอนัดบัจากค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า 3 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้างการบริหารแบบบูรณา

การเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา ดา้นการ

ใชภ้าวะผูน้าํในการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา และดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการบริหาร แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทางการศึกษา รองลงมาคือดา้นสภาพแวดลอ้ม และ 

ดา้นโครงสร้าง ตามลาํดบั และเป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุดดว้ย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดใหมี้การ จดัการศึกษาท่ีเนน้ให้

สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา อนัหมายถึง บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน ตอ้งเขา้มามีหนา้ท่ีและ

รับผิดชอบต่อกระบวนการจดัการศึกษาในสถานศึกษา 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกาํหนดหลกัการ

สาํคญัไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะยึดหลกัการมีส่วนร่วมเป็น

สาํคญั ซ่ึงมีสาระดงักล่าวไดบ้ญัญติัใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วม เช่น การกาํหนดใหมี้คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง 

ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน จาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวนหน่ึงคน ผูแ้ทนศิษย์

เก่า ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาใน

พ้ืนท่ี และผูท้รงคุณวฒิุ เป็นตน้ รวมทั้งนโยบายและแผน

ของกระทรวงศึกษาธิการไดมี้โครงการเพ่ือนาํการบริหาร

แบบมีส่วนร่วมไปปฏิบติัมากมาย  สาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2550, หนา้ 5) ท่ีกล่าว

วา่สถานศึกษา เป็นหน่วยงานหลกั ท่ีมีเป้าหมายการ

พฒันา คือ การพฒันาผูเ้รียนและสงัคม ภายใตบ้ทบญัญติั

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีความมุ่งหมาย เพ่ือ

พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรม 

ในการดาํรงชีวิต และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึง

ถือวา่สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีสาํคญัยิ่ง เพราะเป็น

หน่วยปฏิบติัการ ผลของการจดัการศึกษา จะเกิดข้ึนท่ี

สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาท

สาํคญัและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกลชิ้ดต่อการศึกษาท่ี

จะใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะความสาํเร็จของ

การบริหารสถานศึกษาข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 

ดงันั้นโรงเรียนจึงสามารถจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ

พฒันาผูเ้รียนไดห้ลากหลาย ทั้งน้ีข้ึนกบัความพร้อม 

ของนโยบายและแนวคิดทิศทาง เป้าหมายของแต่ละ

โรงเรียน แต่จะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์อง

การบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา

ในการจดัการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พ.ศ. 2551 ท่ีมุ่งการบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทางการศึกษาในการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนรักชาติ 

ศาสน ์กษตัริย ์ซ่ือสตัยสุ์จริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ยา่ง

พอเพียง มุ่งมัน่ในการทาํงาน รักความเป็นไทย และมีจิต

สาธารณะ เป็นตน้ จากความจาํเป็นและความสาํคญั

ดงักล่าวจึงทาํใหส้ภาพการบริหารแบบบูรณาการ

เครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายดา้น มีระดบัปฏิบติัอยูใ่น

ระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
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ธนา ประมุขกลู  (2547, หนา้ 3) ท่ีไดศึ้กษาการทาํให้

เป้าหมายของการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทางการศึกษาประสบความสาํเร็จจะตอ้ง

ประกอบดว้ยปัจจยัเหล่าน้ี (1)  ความเขา้ใจ เครือข่ายท่ีตั้ง

ข้ึนและลม้ไปอยา่งรวดเร็วในเวลาต่อมามีสาเหตุสาํคญั

ประการแรก มาจากการท่ีเครือข่ายไม่สามารถสร้างความ

เขา้ใจใหต้รงกนัไดร้ะหวา่งมวลสมาชิก โดยอาจเป็น

ความไม่เขา้ใจต่อวตัถุประสงคข์องเครือข่าย ตั้งแต่เร่ิมตน้

หรือเป็นความไม่เขา้ใจในบทบาทของสมาชิกท่ีตนเอง

เป็นอยูน่ั้นวา่มีบทบาทอยา่งไรเป็นบทบาทหลกัหรือ

บทบาทสนบัสนุน ดงันั้นเม่ือเครือข่ายท่ีตั้งข้ึนได้

ดาํเนินการไปช่วงระยะเวลาหน่ึง สมาชิกท่ีไม่เขา้ใจ

วตัถุประสงคก์อ็าจถอนตวัออกไปบทบาทของแต่ละส่วน

กอ็าจเกิดเป็นความสบัสนวา่ กิจกรรมแต่ละกิจกรรม ใคร

ควรเป็นแกนหลกัและใครควรเป็นผูส้นบัสนุน เช่น 

หน่วยงานภาครัฐกไ็ปทาํบทบาทการเป็นแกนหลกั 

(แทนท่ีจะเป็นบทบาทของกลุ่มคนชุมชนเจา้ของพ้ืนท่ี) 

ในขณะท่ีผูท่ี้เป็นแกนหลกัเองกอ็าจจะยงัเคยชินกบัรูป

แบบเดิมของการเป็น “ผูร่้วมกิจกรรม” ท่ีรอคอยการนาํ

จากภายนอก 2)  ความเป็นประชาธิปไตย การท่ีสมาชิก

ทุกคนในเครือข่ายมีอิสระทางความคิดส่ิงท่ีตามมากคื็อ 

ความหลากหลายท่ีมีทั้งคลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั 

ของความคิดท่ีแสดงออกมา ดงันั้นจุดเร่ิมตน้ท่ีจะทาํให้

ความแตกต่างเหล่าน้ีอยูด่ว้ยกนัอยา่งราบร่ืนคือ การให้

เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั ซ่ึงเท่ากบัเป็น

การเปิดโอกาสใหส้มาชิกทั้งหลายไดเ้ห็นทางเลือกอ่ืน ๆ 

ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีตนคิดเห็นตามประสบการณ์ท่ีจาํกดั

ของแต่ละบุคคลและเม่ือไดเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ทางความคิด

ระหวา่งกนัแลว้ จุดเด่น-จุดดอ้ยของแต่ละทางเลือกจะ

ไดรั้บการวิเคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพ่ือใหไ้ดข้อ้สรุป

ท่ีเป็นผลจากการหลอมรวมของทุกความคิดมาเป็น

ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดบนพ้ืนฐานยอมรับของสมาชิก 

โดยรวม 

 2.  การพฒันาและนาํเสนอรูปแบบการบริหาร

แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา

ท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ทาํใหไ้ดรู้ปแบบท่ี เกิดจากปัจจยัการบริหาร

แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาใชวิ้ธีการ 

กระบวนการดาํเนินงานของระบบการร่วมมือกนัของ

หน่วยงานและบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบดว้ยความ

เป็นกลัยาณมิตร ท่ีมุ่งเนน้เร่ือง (1) เป้าหมายของการ

บริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทาง

การศึกษา (2) โครงสร้างของการบริหารแบบบูรณาการ

เครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา  (3) การใช้

ภาวะผูน้าํในการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียทางการศึกษา และ (4) สภาพแวดลอ้มของ

การบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทางการศึกษา เพ่ือนาํไปสู่ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ไดแ้ก่  (1) การบริหารงานวิชาการ  (2) การบริหาร

งบประมาณ  (3) การบริหารงานบุคคล และ  (4) การ

บริหารงานทัว่ไป เป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงมีแนว

ทางการดาํเนินการบนพ้ืนฐานต่าง ๆ 163 ประเดน็ และ

ในทุกประเดน็ไดรั้บฉนัทามติรูปแบบการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาก

ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัประชุมสนทนากลุ่ม เห็นดว้ยอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด และรูปแบบฯ น้ีไดรั้บการรับรองจาก

ผูเ้ช่ียวชาญในการประชุมอิงผูเ้ช่ียวชาญ มีมติเป็นเอก

ฉนัทรั์บรองรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายดา้น

ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

แนวทางในการพฒันารูปแบบฯ เป็นไปตามการบริหาร

แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาน้ี

มีปัจจยั และองคป์ระกอบในแง่ของขั้นตอนของการ

นาํไปดาํเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ   

Brown and Moberg (1980, pp. 16-17) ท่ีไดก้าํหนด

องคป์ระกอบของรูปแบบตามแนวคิดเชิงระบบองคก์าร  

คือ  (1) สภาพแวดลอ้ม   (2) เทคโนโลยี (3)  โครงสร้าง   

(4)  กระบวนการบริหารจดัการ  และ 5)  การตดัสินใจสัง่

การสอดคลอ้งกบั  Bush  (1996, p. 19) ไดก้ล่าวถึง

องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

พิจารณารูปแบบขององคก์ารทางการศึกษา  4 ประเภท 

คือ  (1)  เป้าหมาย  (2) โครงสร้างองคก์าร  (3) 

สภาพแวดลอ้ม และ  (4) ภาวะผูน้าํ และสอดคลอ้งกบั

แนวคิด Bardo and Hartman (1982,  p. 70) กล่าววา่ 

รูปแบบในทางสงัคมศาสตร์หมายถึง ชุดของ   ขอ้ความ

เชิงนามธรรมเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีสนใจ เพ่ือใชใ้นการ

นิยามคุณลกัษณะและ / หรือ บรรยายคุณลกัษณะท่ีสาํคญั 

ๆ ของปรากฏการณ์อยา่งใดอย่างหน่ึงเพ่ือใหง่้ายต่อการ

ทาํความเขา้ใจ รูปแบบจึงไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณ์อยา่งละเอียดทุกแง่ทุกมุม  เพราะการทาํ

เช่นน้ีจะทาํใหรู้ปแบบมีความซบัซอ้น และยุง่ยากเกินไป

ในการท่ีจะทาํความเขา้ใจ ซ่ึงทาํใหคุ้ณค่าของรูปแบบนั้น

ดอ้ยลงไป ส่วนการท่ีจะระบุวา่รูปแบบหน่ึง ๆ จะตอ้งมี

รายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเหมาะสม และรูปแบบ

นั้น ๆ ควรมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง ไม่ได ้มีขอ้กาํหนด

เป็นการตายตวั  ทั้งน้ีก็แลว้แต่ปรากฏการณ์แต่ละอยา่ง 

และวตัถุประสงคข์องผูส้ร้าง รูปแบบท่ีตอ้งการจะอธิบาย

ปรากฏการณ์นั้น ๆ นอกจากนั้นแนวทางในการสร้างและ

พฒันารูปแบบสอดคลอ้งกบัแนวคิด  Seymour (1997,  

p. 112) ท่ีเสนอแนวทางในการสร้างเครือข่าย วา่ควร

ดาํเนินการดงัน้ี  (1) เชิญองคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียมาร่วม

ประชุม โดยมีหวัขอ้การประชุมท่ีน่าสนใจเก่ียวกบั

ผลประโยชนร่์วม หรือเป้าประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกนั มอบ

หนา้ท่ีในการบริหารจดัการการประชุมใหก้บับรรดาผูมี้

ส่วนไดเ้สียร่วมกนัรับผิดชอบ การหาขอ้ตกลงร่วมใน

กิจกรรมท่ีเป็นผลประโยชนร่์วมดงักล่าว  (2) กาํหนด

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งเครือข่าย ทิศทาง กิจกรรม

หลกั และคุณสมบติัของสมาชิกใหช้ดัเจน โดยใหส้มาชิก

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดดว้ย เพ่ือ

ป้องกนัการครอบงาํจากกลุ่มคนบางกลุ่ม ทั้งน้ีควรมีการ

ทบทวนเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับใหเ้หมาะสมกบั

สภาพการณ์ของสงัคมและความตอ้งการของสมาชิก   

(3) จดัตั้งกลุ่มแกนของเครือข่ายท่ีปรารถนาตวัเขา้มาทาํ

หนา้ท่ีประสานงาน จดัการ และส่งกาํลงับาํรุงใหก้บั

สมาชิก ซ่ึงตอ้งไม่ติดอยูก่บักิจกรรมประจาํวนัของ

องคก์รตวัเองและกลุ่มแกนตอ้งดาํเนินกิจกรรมของ

เครือข่ายใหบ้งัเกิดประโยชนสู์งสุด ทั้งน้ีตอ้งมีการ

หมุนเวียนเปล่ียนกลุ่มผูน้าํเครือข่าย เพ่ือพฒันาภาวะผูน้าํ

ของสมาชิกและป้องกนัการผกูขาดอาํนาจ  (4) ความรู้สึก

มีส่วนเป็นเจา้ของและความผกูพนัท่ีเหนียวแน่น มีส่วน

อยา่งสาํคญัต่อความสาํเร็จของเครือข่าย ควรเปิดโอกาส

ใหส้มาชิกเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ การ

เลือกกิจกรรมและวิธีการทาํงานของเครือข่ายในลกัษณะ

ประชาธิปไตย  (5) เครือข่ายตอ้งมีวิธีการจดัหาและ

จดัการทรัพยากร เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการ

ขบัเคล่ือนกิจการของเครือข่าย และความสามารถในการ

พ่ึงตนเอง ทรัพยากรน้ีไม่ไดห้มายถึงเงินทุนเท่านั้น แต่ยงั

หมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการจดัการ

แบบมีส่วนร่วม เทคโนโลยีการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร  

(6) ทาํใหเ้ครือข่ายมีสถานภาพถกูตอ้งตามกฎหมาย 

เพ่ือใหเ้ครือข่ายและผูน้าํเครือข่ายไดรั้บการสนบัสนุน 

และความไวเ้น้ือเช่ือใจจากสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยงัได้

สามารถดาํเนินงานไดก้วา้งขวางอาจมีช่ือและสญัลกัษณ์

ของเครือข่ายเพ่ือใหเ้ป็นท่ีจดจาํไดง่้าย และอาจส่ง

ข่าวสารไปใหก้บับุคคลเป้าหมายท่ีสามารถใหก้ารรับรอง
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เครือข่ายได ้ (7)  ควรสนบัสนุนใหมี้การเช่ือมโยง

ระหวา่งเครือข่ายกบัเครือข่าย เพ่ือเสริมใหเ้ครือข่ายมี

ความเขม้แขง็มากข้ึน ซ่ึงมีไดท้ั้งแนวทางราบ แนวตั้ง 

หรือในภูมิภาคต่างระดบักบัการเช่ือมเครือข่ายทาํไดท้ั้ง

อยา่งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดว้ยการมีกิจกรรม

ร่วมกนั หรือเป็นตวัแทนร่วมกนัในการจดัประชุมเชิง

ปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งและการร่วมกนัประสานงานการ

ประชุม  (8) ควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นประจาํ

สมํ่าเสมอและถ่ีถว้นโดยดูความสอดคลอ้งของแผนการ

ทาํงานกบัวตัถุประสงค ์ความกา้วหนา้และความสาํเร็จ

ของเครือข่ายในแต่ละระยะ ทั้งน้ีควรใหส้มาชิกเขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนดวิธีการและเคร่ืองช้ีวดั

ประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือข่ายและร่วมเรียนรู้ตลอด

กระบวนการติดตามและประเมินผล  (9) ควรมีการจดั

หลกัสูตรฝึกอบรมดา้นการจดัการเครือข่ายใหก้บัองคก์ร

แกนและผูน้าํเครือข่ายสมํ่าเสมอ  (10) ถา้วตัถุประสงค์

ของเครือข่ายดีการเช่ือมโยงในเครือข่ายเหมาะสม เอ้ือให้

เกิดความเคล่ือนไหวของกิจกรรมและความแขง็ขนัของ

สมาชิก โครงการหรือกิจกรรมมีลกัษณะกระจายอาํนาจ

ไปใหก้บัมวลสมาชิกท่ีไดรั้บประโยชน ์การดาํเนินงาน

ของเครือข่ายจะนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนไดใ้นท่ีสุด 

 3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายดา้นมีผลการประเมินอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นเรียงอนัดบัจาก

ค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นความถูก

ตอ้ง รองลงมาคือดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความ 

เหมาะสม ตามลาํดบั ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 

ความเป็นประโยชน ์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่  รูปแบบฯ ท่ี

สร้างข้ึนมีความความชดัเจน ถูกตอ้ง ตามหลกัการสร้าง

รูปแบบ  เช่น มีแนวคิดและหลกัการเป็นไปไดใ้นทาง

ปฏิบติัมีสาระสาํคญัท่ียึดถือเป็นแนวปฏิบติัไดเ้หมาะสม 

มีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัแนวคิดและหลกัการมี

ความชดัเจน มีเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการใช ้ท่ีมี

ขอ้ตกลงสมเหตุสมผล ชดัเจน นิยามศพัทเ์ฉพาะมีความ

เฉพาะเจาะจงครบตามสาระสาํคญั  อธิบายเน้ือหาได้

ชดัเจน แนวคิดในการนาํรูปแบบไปใชมี้การใชท้รัพยากร

ไดคุ้ม้ค่า มีแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน มีแนวคิดในการนาํ

รูปแบบไปใชมี้ความเหมาะสม แนวทางการนาํรูปแบบ

ไปใช ้สามารถปฏิบติังานสาํเร็จไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด  

มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์การนาํรูปแบบไปใช้

จริงมีความเป็นไปได ้แนวทางการตรวจสอบทบทวน

คุณภาพรูปแบบมีประเดน็สาํคญัครอบคลุม ครบถว้น มี

ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนสามารถนาํไปใชพ้ฒันาองคก์รไดอ้ยา่ง 

เหมาะสม มีความเป็นไปได ้และเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่ง

ต่อการพฒันาองคก์ร จึงทาํใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการ

ประเมินรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อการจดั

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมและรายดา้น

มีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ Madaus, Scriven and Stufflebeam (1983,  

pp. 399-402) ไดน้าํเสนอหลกัการประเมินเพ่ือเป็น

บรรทดัฐานของกิจกรรมตรวจสอบรูปแบบซ่ึงจดัเป็น 4 

หมวด ดงัน้ี  (1) มาตรฐานดา้นความเป็นไปได ้

(feasibility standards) เป็นการประเมินความเป็นไปได้

ใน การนาํไปปฏิบติัจริง  (2) มาตรฐานดา้นความเป็น

ประโยชน ์(utility standards) เป็นการประเมิน  

การสนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชรู้ปแบบ   

(3) มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (propriety standards) 

เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้งในดา้นกฎหมายและ

ศีลธรรมจรรย  (4) มาตรฐานดา้นความถกูตอ้งครอบคลุม 

(accuracy standards) เป็นการประเมินความน่าเช่ือถือ 

และไดส้าระครอบคลุมครบถว้นตามความตอ้งการอยา่ง

แทจ้ริง 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

 1. ควรเนน้ส่งเสริมคุณภาพในประเดน็ช้ีวดัท่ีมี

สภาพการปฏิบติัตํ่าท่ีสุด  คือ ดา้นเป้าหมายการบริหาร

แบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทางการศึกษา 

ดา้นโครงสร้างการบริหารแบบบูรณาการเครือข่าย 

 2. ควรมีการส่งเสริมใหมี้การปฏิบติัในการให้

อาํนาจในการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการบริหารแบบ

บูรณาการเครือข่าย การบรรลุเป้าหมายการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา 

 3. ควรใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมใน

ลกัษณะของการบริหารท่ีเป็นระบบเครือข่าย การบริหาร

เครือข่ายเพ่ือส่งเสริมประโยชนท่ี์จะเกิดต่อคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

การบริหารแบบบูรณาการเครือข่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทางการศึกษานั้น เป็นการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาในเร่ืองประสิทธภาพในการจดั

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมอืงของภาครัฐเพือ่รองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 

Strategy to Solve the Problems from Illegal Immigration of the Government                                                

to Support the Liberalization of ASEAN in 2015 

  

                                                                                                                                                                                              รว ี ช่ืนชม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของภาครัฐเพ่ือรองรับ 

การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ขา้ราชการระดบัผูบ้ริหารสงักดั

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของแรงงานต่างดา้ว จาํนวน 

12 คน โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลู คือ การประมวลผลโดย

การวิเคราะห์เชิงเหตุผล ผลการวิจยัพบวา่ สาเหตุหลกัของการหลบหนีเขา้เมืองคือ สภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองท่ี

เปล่ียนแปลงประเทศไทยตอ้งการแรงงานจาํนวนมากมีขบวนการนาํพาและขบวนการคา้มนุษย ์และรัฐมีจุดอ่อนในการ

ดาํเนินคดี ปราบปรามจากปัญหาดงักล่าว มีการกาํหนดยทุธศาสตร์เพ่ือแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี (1) การจดัการปัญหาผูห้ลบหนี

เขา้เมืองท่ีอยูใ่นประเทศแลว้ (2) การป้องกนัการลกัลอบหลบหนีเขา้มาใหม่และ (3) การสร้างความร่วมมือกบัประเทศ

เพ่ือนบา้น 

  

คําสําคัญ: ปัญหาการหลบหนีเขา้เมือง, ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาการหลบหนีเขา้เมือง, การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ในปี ค.ศ. 2015 

 

Abstract 

 The objective of this research is to study strategy to solve the problems resulting from illegal immigrant 

resulting from the government support of the liberalization of ASEAN in 2015.The samples in this research 

comprised of 12 executive officers. Questionnaires were used to collect data. Data were analyzed by the statistical 

methods of  logic approach. The results of the study are as follows: the main cause of illegal immigration; economy, 

social, politics, demand for labor, human trafficking and the state has a weakness in prosecuting. Such problems as 

has a strategy formulation; (1) to tackle the problem of Illegal migrants in the country (2) conservation toil legal 

immigration and (3) cross-border collaboration between neighboring countries. 

 

Keywords:  problems from illegal immigration, strategy to solve the problems from illegal immigration, 

liberalization of ASEAN in 2015   
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ความนํา  

 ปัจจุบนัปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองซ่ึงส่วนใหญ่

มาจากประเทศเพ่ือนบา้นเป็นปัญหาสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อความมัน่คงของชาติในดา้นต่าง ๆ อยา่ง

กวา้งขวาง เน่ืองจากส่วนใหญ่ไม่สามารถกลบัประเทศ

และตกคา้งอยูใ่นประเทศไทย นาํมาซ่ึงปัญหาความไม่

ชดัเจนเก่ียวกบัสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของ

บุคคล ส่งผลกระทบต่อการดาํรงชีวิต การถกูล่วงละเมิด

สิทธิ และปัญหาความมัน่คงต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาดา้น

สงัคมในระยะยาว  (อภิญญา เล่ือนฉวี, 2556) ตลอดจน

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยท่ี

กา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ(aging society) จะเป็นปัจจยัท่ี

นาํไปสู่การขาดแคลนกาํลงัแรงงานในระยะยาวได ้ใน

ระยะต่อไปจะมีการเคล่ือนยา้ยประชากรจากประเทศ

เพ่ือนบา้น ประเทศรอบบา้น รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ เขา้สู่

ประเทศไทยมากข้ึน ทั้งโดยถกูตอ้งตามกฎหมายและการ

ลกัลอบเขา้เมือง ในขณะท่ียงัไม่สามารถแกปั้ญหากลุ่ม

ตกคา้งไดปั้ญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองในประเทศไทยจึง

ยงัคงมีอยูแ่ละมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมข้ึน (ชนินทร์  

ชุณหพนัธรักษ,์ 2556) 

 ประเทศไทยประสบปัญหากบัผูห้ลบหนีเขา้

เมืองกลุ่มต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและมีแนวโนม้ทวีความ

รุนแรงมากข้ึนโดยลาํดบัสืบเน่ืองจากสาเหตุปัจจยัหลาย

ประการ ในขณะท่ีนโยบาย ยทุธศาสตร์ มาตรการ และ

แนวทางดาํเนินการแกปั้ญหาท่ีผา่นมาของแต่ละส่วน

ราชการยงัมีลกัษณะแยกส่วนตามกลุ่มปัญหา ส่งผลให้

การแกปั้ญหาในภาพรวมขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ

กระทบต่อความมัน่คงของชาติและความสงบสุข

เรียบร้อยของสงัคม จึงเป็นเหตุใหผู้วิ้จยัทาํการศึกษาเร่ือง 

“ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของ

แรงงานต่างดา้วของภาครัฐไทย เพ่ือรองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015”  เพ่ือเป็นการศึกษาถึง

ภาพรวมของปัญหาและผลกระทบท่ีส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมของประเทศไทยในการเขา้สู่ความเป็น

ประชาคมอาเซียนอยา่งสมบูรณ์ในปี 2558 จึงควร

กาํหนดใหมี้ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการ

หลบหนีเขา้เมืองของแรงงานต่างดา้วของภาครัฐไทยเพ่ือ

เป็นกรอบทิศทางหลกัสาํหรับการแกปั้ญหาในระยะ

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

ปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองท่ีอยูใ่นประเทศไทยของภาครัฐ

ในการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 

2015 

 2. เพ่ือศึกษายทุธศาสตร์การป้องกนัการลกัลอบ

หลบหนีเขา้มาใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ดา้นการ

จา้งแรงงานต่างดา้ว 

 3. เพ่ือศึกษาประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

ปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมือง  

 4. เพ่ือศึกษาแนวทาง และมาตรการแกไ้ขปัญหา

การหลบหนีเขา้เมืองของภาครัฐ 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวความคิดการศึกษายุทธศาสตร์ 

แนวคิดของ มินทซ์เบอร์ก (Mintzberg, et al. 1998) ได้

แบ่งทฤษฎีองคก์ารและการพฒันาองคก์าร 2 กลุ่มใหญ่ 

คือ กลุ่มเสนอหนทางปฏิบติั ศึกษาเร่ืองการออกแบบ  

การวางแผน และการวางตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ และ

กลุ่มใหค้าํอธิบาย ศึกษาเร่ืองแนวคิดผูป้ระกอบการ 

ความคิด การเรียนรู้ อาํนาจ วฒันธรรม สภาพแวดลอ้ม 

 2. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการจดัทํา

แผนยุทธศาสตร์และการวเิคราะห์ SWOT 

แผนยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบติั

ตามพนัธกิจและภารกิจ ใหส้มัฤทธิผลตามวิสยัทศัน ์และ

เป้าประสงคข์ององคก์าร อนัเป็นผลผลิตทางความคิด

ร่วมกนัของสมาชิกในองคก์ารท่ีไดท้าํงานร่วมกนัหรือจะ

ทาํงานร่วมกนั (วฒันา วงคเ์กียรติรัตน,์ 2548) 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 227



 3. แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วกบัการจ้างแรงงาน 

ต่างด้าว 

 ทฤษฎีเก่ียวกบัค่าจา้ง สาํคญั ดงัน้ี 

 1) ทฤษฎีค่าจา้งพอประทงัชีพ เม่ือใดก็ตามท่ี

อตัราค่าจา้งไดอ้ยูสู่งกวา่ระดบัพอประทงัชีพจะทาํให้

ขนาดครอบครัวจะขยายออกไปชนชั้นแรงงานจะเพ่ิมข้ึน

ทาํใหป้ริมาณเสนอขายแรงงานท่ีมีมากข้ึนและค่อย ๆ ดึง

เอาอตัราค่าจา้งลงมาสู่ระดบัพอประทงัชีพเช่นเดิม 

 2) ทฤษฎีกองทุนค่าจา้ง (wages fund theory) 

อตัราค่าจา้งถกูกาํหนดโดยเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงเจา้ของ

กิจการไดท้าํการกนัเอาไวก้อ้นหน่ึงสาํหรับค่าจา้ง เงิน

หมุนเวียนน้ีไดม้าจากเงินท่ีผูป้ระกอบการสะสมไวต้ั้งแต่

ปีก่อน ๆ และจะตอ้งนาํมาใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ  เช่น จ่าย

ค่าดอกเบ้ียและค่าเช่า การจดัซ้ือวตัถุ  และกนัไวส่้วน

หน่ึงสาํหรับจ่ายค่าจา้งคนงาน 

 3) ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดทา้ยของแรงงาน 

(Marginal Productivity Theory) คือนายจา้งยงัคงจา้ง

แรงงานเพ่ิมข้ึนจนกระทัง่ถึงหน่วยสุดทา้ย 

ทฤษฎีและแนวคิดของการยา้ยถ่ินแรงงานขา้มชาติ 

(สุภางค ์ จนัทวานิช, 2540, หนา้ 14) มองวา่การยา้ยถ่ิน

เกิดจากปัจจยัผลกัดนัในถ่ินตน้ทาง เช่น ความยากจน  

การขาดแคลนท่ีทาํกิน การมีแรงงานเหลือเฟือ และปัจจยั

ดึงดูดในถ่ินปลายทาง เช่น ค่าจา้งท่ีสูงกวา่โอกาสทาง

เศรษฐกิจท่ีเหนือกวา่ และเป็นแนวคิดพ้ืนฐานท่ีใชอ้ธิบาย

การยา้ยถ่ินแรงงานขา้มชาติหรือแรงงานต่างชาติของ

แรงงานจากประเทศเพ่ือนบา้นในประเทศไทย 

 4. ทฤษฏีเกีย่วกบัการตดัสินใจ ความพร้อม และ

กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วข้อง 

 การตดัสินใจ  ขอ้มลูเป็นพ้ืนฐานของการ

ตดัสินใจ ดงันั้นประสิทธิภาพของการตดัสินใจข้ึนอยู่กบั

จาํนวนคุณภาพของขอ้มลูท่ีรวบรวมได ้และตอ้งเป็น

ขอ้มลูท่ีถกูตอ้งและมีจาํนวนเพียงพอ (สมยศ นาวีการ, 

2545, หนา้ 11) ซ่ึงกระบวนการในการตดัสินใจ 

ประกอบดว้ย การรับรู้ปัญหา, การกาํหนดปัญหา, การ

สร้างทางเลือก, การประเมินทางเลือก, การเลือกทางเลือก 

และการดาํเนินการและติดตามผล 

 5.  แนวความคิดเกีย่วกบัยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาการหลบหนีเข้าเมอืงของภาครัฐ 

 ภาครัฐไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้ว

หลบหนีเขา้เมืองโดยใชย้ทุธศาสตร์แกไ้ขปัญหาการ

หลบหนีเขา้เมืองของคนต่างดา้ว 3 สญัชาติ (พม่า ลาว

และกมัพชูา) (สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว, 2555)            

การผอ่นผนัใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัรและอนุญาตใหท้าํงาน 

โดยคน ต่างดา้วตอ้งไปรายงานตวัจดัทาํทะเบียนประวติัผู ้

ไม่มีสญัชาติ และยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาป้องกนั

แรงงานต่างดา้วลกัลอบเขา้มาใหม่ โดยมุ่งเนน้การบูรณา

การการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ (สาํนกังานสภา

ความมัน่คงแห่งชาติ, 2555) 

 6. แนวความคิดเกีย่วกบัการเคลือ่นย้ายแรงงาน

เสรีในอาเซียนปี ค.ศ. 2015 

 อาเซียนเป็นช่ือเรียกยอ่ของสมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) ปัจจุบนัมี

ประเทศสมาชิกทั้งส้ิน 10 ประเทศ โดยมีวตัถุประสงค์

สาํคญัเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สงัคม และ

วฒันธรรม ส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คง ตลอดจน

เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ใหป้ระชาชน

ในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี การคา้ดา้น

สินคา้และบริการระหวา่งกนัจะทาํไดอ้ยา่งเสรีโดยไม่มี

ภาษีมากีดกั้นการเคล่ือนยา้ยแรงงานจะเป็นไปอยา่งเสรี 

ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อการขยายตวัของภาคการผลิต

และภาคแรงงาน ซ่ึงจะนาํไปสู่ความตอ้งการแรงงานไร้

ฝีมือและก่ึงฝีมือมากข้ึนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่อาจก่อ

ผลกระทบดา้นลบ ทาํใหเ้กิดปัญหาความไม่มัน่คงใน

อาชีพของแรงงานไร้ฝีมือ และนาํมาซ่ึงปัญหาช่องวา่ง

ทางรายได ้และสวสัดิการระหวา่งผูใ้ชแ้รงงานท่ีมีระดบั

ฝีมือแตกต่างกนั (อภิญญา เล่ือนฉวี, 2556) 
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 7.  แนวความคิดเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 

(AC) 

 อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) เป็นองคก์รท่ีก่อตั้งข้ึนตาม

ปฏิญญากรุงเทพ มีสมาชิก 10 ประเทศในเอเซียตะวนัออก

เฉียงใต ้(กฤตชญาภคั อุ่นเสรี, 2554) ก่อตั้งข้ึนเพ่ือส่งเสริม

ความร่วมมือทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม 

ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้อนันาํมาซ่ึงเสถียรภาพทางการเมือง 

และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วฒันธรรม 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. ภาครัฐยงัไม่มีการปรับยทุธศาสตร์การ 

บริหารจดัการปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองท่ีอยูใ่นประเทศ

ไทย 

 2. ภาครัฐยงัไม่มีการปรับยทุธศาสตร์การ

ป้องกนัการลกัลอบเขา้มาใหม่ของคนต่างดา้วให้

สอดคลอ้งสถานการณ์การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปีค.ศ.

2015  

 3. ปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของคนต่างดา้ว

ส่งผลกระทบต่อไทยดา้นสงัคมมากท่ีสุด รองลงมาดา้น

เศรษฐกิจสาธารณสุข และการศึกษาเป็นตน้ 

 4. ภาครัฐขาดมาตรการและแนวทางการกาํหนด

ยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาคนต่างดา้ว

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ปีค.ศ. 2015 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในภาพ

กวา้ง และขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการจา้งแรงงานต่างดา้ว

ของภาครัฐไทยเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

ในปี ค.ศ. 2015  

  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ขา้ราชการระดบัผูบ้ริหาร 

สงักดัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยุทธศาสตร์ดา้นการ

แกปั้ญหาการหลบหนีเขา้เมือง จาํนวน 12 คน   

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (participant 

observation) โดยเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดั

ประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ  

 2. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก   

 3. ขอ้มลูจากเอกสาร (documentary)  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  นาํขอ้มลูท่ีไดท้าํการตรวจสอบแลว้แยกเป็น

หมวดหมู่ตามเน้ือหา วตัถุประสงค ์และนาํเสนอโดยใช้

กรอบแนวคิดท่ีกาํหนดไวเ้ป็นหลกั และการนาํแนวคิด

ทฤษฎีท่ีมาอธิบาย วิเคราะห์และสงัเคราะห์  

 

 

ยทุธศาสตร์การป้องกนัการ

ลกัลอบหลบหนีเขา้มาใหม่  

 

 นโยบายการดาํเนินงานของ

อาเซียน (AEC)  

 

 

ยทุธศาสตร์การ

แกไ้ขปัญหาการ

หลบหนีเขา้เมือง

ของภาครัฐเพ่ือ

รองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียน

ใน  ปี ค.ศ. 2015  

ยทุธศาสตร์การจดัการ

ปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองท่ี

อยูใ่นประเทศไทย  

 

 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการ

หลบหนีเขา้เมืองของคน

ต่างดา้ว 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 229



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. การวิจยัเอกสาร ศึกษาคน้ควา้วิจยัทางดา้น

เอกสารท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งจากส่ิงพิมพห์รือเอกสารทาง

วิชาการ ไดแ้ก่ หนงัสือราชการ บนัทึก บทความทาง

วิชาการ เป็นตน้ และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ

การสงัเกตจดบนัทึกขอ้มูล 

 2. การวิจยัสนาม ใชส้มัภาษณ์แบบเจาะลึก 

 วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมีขั้นตอนในการ

เกบ็ขอ้มูลดงัน้ี ผูวิ้จยัไดข้อใหท้างมหาวิทยาลยัทาํหนงัสือ

ถึงบุคคลผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั เตรียมแบบสัมภาษณ์ และเกบ็

รวบรวมขอ้มูลใชวิ้ธีการสงัเกต และการสมัภาษณ์เจาะลึก

ผูบ้ริหารโดยตรง บนัทึกขอ้มูลภาคสนาม และตรวจสอบ

ขอ้มลูใหค้รบทุกประเดน็ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยันาํมาประมวลผลโดยการวิเคราะห์  

เชิงเหตุผล (logic approach) ผูวิ้จยันาํตนเองเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการวิจยัอยา่งใกลชิ้ดกบัการวิเคราะห์ปัญหา

และผลกระทบท่ีเกิดจากการหลบหนีเขา้เมืองของคนต่าง

ดา้วท่ีทาํใหต้อ้งมีการปรับตวัเชิงยทุธศาสตร์การแกไ้ข

ปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของภาครัฐเพ่ือรองรับการ

เปิดเสรีประชาคมอาเซียนใน ปี ค.ศ. 2015 

 

ผลการวจัิย 

 1. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการปัญหาผู้

หลบหนีเข้าเมอืงที่อยู่ในประเทศไทยของภาครัฐ 

 1.1 รัฐกาํหนดใหมี้มาตรการควบคุมแรงงานต่าง

ดา้วโดยใหผู้ป้ระกอบการ นายจา้ง ท่ีประกอบกิจการบน

บกและทางทะเลจดัเตรียมรายช่ือลกูจา้งในสงักดัให้

ครบถว้นเพ่ือพร้อมรับการตรวจจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการจดัระเบียบแรงงานต่างดา้วหรือคนต่างดา้วท่ี

หลบหนีเขา้เมือง 

 1.2 ภาครัฐตอ้งจดัใหมี้มาตรการหรือ

กระบวนการ และการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจน

ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาคนต่างดา้วหลบหนีเขา้

เมือง 

 1.3 ภาครัฐตอ้งมีมาตรการใหผู้ป้ระกอบการ 

นายจา้ง ฯลฯ ท่ีมีลูกจา้งทาํงานเป็นแรงงานต่างดา้ว ให้

ความร่วมมือกบัภาครัฐในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหา

อยา่งเป็นรูปธรรมทั้งระบบ 

 1.4 ภาครัฐตอ้งใหทุ้กส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเร่งบงัคบัใชก้ฎหมาย   

 1.5 ภาครัฐของไทยตอ้งดาํเนินการดา้นการ

ลกัลอบคา้คนต่างดา้วและแรงงานต่างดา้วใหส้อดคลอ้ง

และร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นและประชาคมโลก    

 1.6 การจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วในการ

ลกัลอบเขา้มาทาํงานใหจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการจดทะเบียน

แรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จในทุกจงัหวดั   

 

 2. ยุทธศาสตร์การป้องกนัการลกัลอบหลบหนีเข้า

มาใหม่ 

 2.1 การพฒันาระบบสารสนเทศการตรวจคนเขา้

เมืองและฐานขอ้มูลประวติับุคคลใหท้นัสมยัและเป็น

ปัจจุบนั 

 2.2 การเสริมสร้างความร่วมมือกบัประทศเพ่ือน

บา้น  

   2.3 นโยบายการดาํเนินงานของอาเซียน 

 3. ประเมนิผลกระทบที่เกดิขึน้จากปัญหาผู้

หลบหนีเข้าเมอืง    

 3.1 ผลกระทบดา้นบวก ทาํใหเ้ศรษฐกิจ                  

โดยรวมของประเทศขยายตวัมากข้ึน สามารถทดแทน

แรงงานไทยท่ีขาดแคลนในบางประเภทกิจการ โดย

เฉพาะงานประเภท 3D (Dirty, Difficult, Dangerous) ซ่ึง

คนไทยไม่ยอมทาํ เช่น ในภาคอุตสาหกรรม ประมงและ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง ซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานในการ

ผลิตอยา่งเขม้ขน้ หากมองผลดีดา้นมลูค่าทางเศรษฐกิจ 

จากขอ้มลูสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย 

(TDRI) เม่ือปี 2546 พบวา่ การจา้งแรงงานต่างดา้วฯ 
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ประมาณ 4 แสนคน จะทาํใหผ้ลิตภณัฑม์วลรวม

ภายในประเทศ (GDP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.64 

 3.2 ผลกระทบดา้นลบ ไดแ้ก่ ปัญหาสถานภาพ

ตามกฎหมายและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน การถกูละเมิดสิทธิ

มนุษยชน การตกเป็นเหยื่อขบวนการคา้มนุษย ์เกิดการ

พ่ึงพาการใชแ้รงงานต่างดา้วราคาถกู ผูห้ลบหนีเขา้เมือง

เป็นภาระต่อภาครัฐในการรักษาพยาบาลตามหลกั

มนุษยธรรม ปัญหาภาระค่าใชจ่้ายท่ีรัฐตอ้งจดัหาใหแ้ก่

เดก็ท่ีไม่มีสญัชาติไทยในสถานศึกษา ปัญหาการเรียกร้อง

ขอมีสถานะและสิทธิ และปัญหาบริเวณชายแดน  

 

 4. ปัญหา แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหา

การหลบหนีเข้าเมอืงของภาครัฐเพือ่รองรับการเปิดเสรี

ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 

 4.1 ปัญหา 

 ปัญหาเชิงนโยบาย คือ ไม่ชดัเจน การตดัสินใจ

ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ เป็นช่องวา่งท่ีเอ้ือต่อการทุจริตหรือ

ละเลยการปฏิบติัของเจา้หนา้ท่ี ประกอบกบันโยบายและ

ยทุธศาสตร์มีลกัษณะแยกส่วน ขาดการบูรณาการ ส่งผล

ใหก้ารแกปั้ญหาขาดเอกภาพ ขาดทิศทางท่ีชดัเจน    

 ปัญหาเชิงปฏิบติั คือ เจา้หนา้ท่ีรัฐบางส่วนทุจริต

หรือเก่ียวขอ้งกบัขบวนการนาํพา ขณะท่ีบทลงโทษไม่

รุนแรง และการบงัคบัใชก้ฎหมายขาดประสิทธิภาพ   

 4.2 แนวทาง แกไ้ข 

 มียทุธศาสตร์การจดัการปัญหาสถานะและสิทธิ

ของบุคคล นาํแรงงานเขา้สู่ระบบการจา้งงานท่ีถกูตอ้ง 

ดาํเนินการสกดักั้น ปราบปราม จบักมุกลุ่มผูห้ลบหนีเขา้

เมือง    

 บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแกปั้ญหา เสริมสร้าง

จิตสาํนึก ทศันคติ ส่งเสริมใหแ้รงงานต่างดา้วร่วมมือกบั

ชุมชนไทยในการจดัระเบียบและดูแลชุมชนร่วมกนั 

 

 

 

การอภิปรายผล 

 1. ยุทธศาสตร์การจดัการปัญหาผู้หลบหนีเข้า

เมอืงที่อยู่ในประเทศไทย จะแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมอืง 

ไดด้ว้ยวิธีการดงัน้ี 

 1.1 รัฐกาํหนดใหมี้มาตรการควบคุมแรงงาน

ต่างดา้วโดยใหน้ายจา้งท่ีประกอบกิจการบนบกและทาง

ทะเลจดัเตรียมรายช่ือลกูจา้งในสงักดัใหค้รบถว้นเพ่ือ

พร้อมรับการตรวจจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และการจดั

ระเบียบแรงงานต่างดา้วหรือคนต่างดา้วท่ีหลบหนีเขา้

เมืองต่อไป  

 1.2 ภาครัฐตอ้งจดัใหมี้มาตรการหรือ

กระบวนการ และการปรับปรุงกฎหมายตลอดจนระเบียบ

ต่าง ๆ เพ่ือแกไ้ขปัญหาคนต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองและ

ปัญหาแรงงานต่างดา้ว อยา่งเป็นระบบ  

 1.3 ภาครัฐตอ้งมีมาตรการใหน้ายจา้ง ฯลฯ ท่ีมี

ลกูจา้งทาํงานเป็นแรงงานต่างดา้ว ทาํความเขา้ใจกบั

ลกูจา้งและคนต่างดา้วท่ีทาํงานดว้ย และใหค้วามร่วมมือ

กบัภาครัฐในการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็น

รูปธรรมทั้งระบบ  

 1.4 ภาครัฐตอ้งใหทุ้กส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งเร่งบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

จริงจงั ปราบปรามผูก้ระทาํผิดดา้นการคา้มนุษย ์

 1.5 เจา้หนา้ท่ีของรัฐคนใดละเลยหนา้ท่ี หรือ

เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์เป็นตน้ 

จะตอ้งถูกดาํเนินคดีการทางวินยัและทางอาญาทนัที 

 1.6 ภาครัฐของไทยตอ้งดาํเนินการดา้นการ

ลกัลอบคา้คนต่างดา้วและแรงงานต่างดา้วใหส้อดคลอ้ง

และร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นและประชาคมโลก    

 1.7 การจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วในการ

ลกัลอบเขา้มาทาํงานใหจ้ดัตั้งศูนยบ์ริการจดทะเบียน

แรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จ (one stop service) ในทุก

จงัหวดั เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการพิจารณาออกใบอนุญาต

ทาํงานใหแ้ก่คนต่างดา้วและจดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว    

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 1.8ใหก้องกาํลงัป้องกนัชายแดนกองทพับก

และกองทพัเรือ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งควบคุมการผา่นเขา้ออกประเทศตามแนว

ชายแดนอยา่งเขม้งวดและใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ี

กาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคณะ

กรรมการบริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง (สาํนกั

บริหารแรงงานต่างดา้ว, 2555) กล่าววา่ ภาครัฐได้

พยายามแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง

โดยใชม้าตรการและวิธีการต่างๆ เช่น ผอ่นผนัใหน้ายจา้ง

จดทะเบียนและขอใบอนุญาต 

 

 2. ยุทธศาสตร์การป้องกนัการลักลอบหลบหนี

เข้ามาใหม่ กลุ่มเป้าหมายคือ ผูห้ลบหนี  เขา้เมืองจาก

ประเทศเพ่ือนบา้น ประเทศรอบบา้นใกลเ้คียง และ

ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงยทุธศาสตร์ไดก้าํหนด แนวทาง

ดาํเนินการโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการสกดักั้น การเขม้งวด

การตรวจลงตรา การติดตามเฝ้าระวงัการเขา้-ออก การ

ทบทวนเง่ือนไขการใชบ้ตัรผา่นแดน (border pass) และท่ี

สาํคญัคือ การพฒันาระบบฐานขอ้มลูคนเขา้เมืองและผู ้

หลบหนีเขา้เมืองใหท้นัสมยั สามารถเช่ือมโยงประสาน

ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหป้ระชาชนท่ี

อาศยัอยูชุ่มชนชายแดน ชายฝ่ังทะเลช่วยสอดส่องดูแล 

เป็นตน้ มีกองทพัไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัซ่ึง

สอดคลอ้งกบันโยบายของมติคณะรัฐมนตรี(สาํนกังาน

สภาความมัน่คงแห่งชาติ, 2555) กล่าววา่ นโยบายจดั

ระเบียบควบคุมแรงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมายท่ีลกัลอบ

เขา้ทาํงาน และอยูใ่นประเทศใหท้างราชการและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการตามกฎหมายป้องกนัและ

สกดักั้นการลกัลอบ 

 

 3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความร่วมมอืกบั

ประเทศเพือ่นบ้านเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี

เข้าเมอืง ไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการโดยให้

ความสาํคญักบัความร่วมมือผา่นกลไกทวิภาค และพหุ

ภาคี การร่วมมือกบัองคก์รระหวา่งประเทศ ประชาคม

อาเซียน และประชาคมโลก ใหค้วามช่วยเหลือและ

พฒันาคุณภาพชีวิตประชากร พฒันาเศรษฐกิจสงัคมใน

ประเทศเพ่ือนบา้น มีกระทรวง    การต่างประเทศเป็น

หน่วยรับผิดชอบหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

กฤตยา อาชวนิจกุล (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2546) กล่าววา่ 

การร่วมมือกนักบัองคร์ะหวา่งประเทศ จะช่วยลด 

ผลกระทบดา้นการเมือง ดา้นประชากร ดา้นแรงงาน ดา้น

สงัคม เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดคุฯภาพชีวิตของประชากรโลก 

 

 4. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ กาํหนดให้

จดัตั้งกลไกระดบัชาติในการบูรณาการกาํหนดนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ มาตรการ และอาํนวยการ กาํกบัดูแลการ

ดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ฯ รวมทั้งรายงานผลการ

ดาํเนินการต่อสภาความมัน่คงแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี 

รวมถึงพฒันาและ/หรือจดัตั้งศูนยส์ารสนเทศท่ีสามารถ

สนบัสนุน และเช่ือมโยงขอ้มลูกนัไดร้ะหวา่งหน่วยท่ี

เก่ียวขอ้ง ในส่วนระดบัปฏิบติักาํหนดใหมี้การจดัตั้งศูนย์

สารสนเทศของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งและศูนย์

ประสานงานการแกปั้ญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองของ กอ.

รมน. ในระดบัภูมิภาค/พ้ืนท่ีใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว ใหมี้การ

จดัทาํแผนปฏิบติัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

สาโรจน ์คมคาย ( 2555) กล่าววา่ รัฐบาลท่ีผา่นมาได้

พยายามแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง

สญัชาติพม่า ลาว และกมัพชูา ดว้ยการจดัรูปแบบการ

บริหารจดัการแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองในรูปของ

คณะกรรมการบริหารแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง 

ควบคู่ไปกบัการเจรจาความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์ การแกไ้ข

ปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองของแรงงานต่างดา้วของ

ภาครัฐไทย เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนใน

ปี ค.ศ. 2015 มีขอ้เสนอแนะดา้นมาตรการท่ีรัฐบาลควร
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นาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองใน

ภาพรวม ดงัน้ี 

 1. ภาครัฐควรขอความร่วมมือจากประเทศตน้

ทาง องคก์รระหวา่งประเทศ ประชาคมอาเซียน และ

ประชาคมโลกในการป้องกนัและแกปั้ญหาผูห้ลบหนีเขา้

เมือง 

 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัทาํ

แผนงาน/โครงการรองรับตามยุทธศาสตร์ภายใตก้ารบูร

ณาการและการกาํกบัดูแลของ กอ.ปร. และ

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งภายใต้

ยทุธศาสตร์ โดยมีตวัช้ีวดัการดาํเนินงานร่วมกนัอยา่ง

ชดัเจน 

 3. จดัทาํระบบฐานขอ้มลูคนเขา้เมืองและผู ้

หลบหนีเขา้เมืองอยา่งบูรณาการ และสามารถเช่ือมโยง

ทุกหน่วยท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรใหมี้การ

ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ทุก 2 

ปี เพ่ือปรับปรุงยทุธศาสตร์ใหมี้ความเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยควรมีการ

คาํนึงถึงผลประโยชนแ์ห่งชาติภายใตค้วามสมดุลทั้งใน

ดา้นเศรษฐกิจ ความมัน่คง และสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กฤตชญาภคั  อุ่นเสรี. (2554). ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC: ASEAN Economic Community. กรุงเทพฯ: สาํนกังาน

 ปลดักระทรวงมหาดไทย. 

ชนินทร์  ชุณหพนัธรักษ.์ (2556). AEC: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบ และการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทย. 

 คน้จาก http:// www.research. mol.go.th 2556 

วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน ์ และคณะ. (2548). การวางแผนกลยทุธ์: ศิลปะการกาํหนดแผนองค์การสู่ความเป็นเลิศ.   

                กรุงเทพฯ: อินโนกราฟฟิกส์. 

สาโรจน ์ คมคาย. (2555). วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง. 

 วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต, คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยติุธรรม, มหาวิทยาลยัมหิดล. 

สุภางค ์ จนัทวานิช. (2540). การยา้ยถ่ินขา้มชาติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออก: สถานการณ์ทัว่ไปและ

 ผลกระทบต่อแรงงานขา้มชาติและแรงงานไทย. วารสารจัดหางานปริทัศน์, 21(2), 15. 

สมยศ  นาวีการ. (2545). การบริหารเพ่ือความสุข. กรุงเทพฯ: บรรณกิจการพิมพ.์                                                                

สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว. (2555). นโยบายและยทุธศาสตร์การจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาวและ

 กัมพูชา. กรุงเทพฯ: สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้วกรมการจดัหางาน. 

สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ. (2555). ยทุธศาสตร์แก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองท้ังระบบ. กรุงเทพฯ: สาํนกั

 ยทุธศาสตร์ความมัน่คงภายในประเทศ สาํนกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ. 

อภิญญา  เล่ือนฉวี. (2556). เคล่ือนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียน: ผลกระทบอย่างไรต่อไทย. กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน. 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 233



References 

 

Aunsaeri, K. (2011). AEC: ASEAN economic community. Bangkok: Ministry of  the  Interior. (in Thai) 

Chunhapantaruk, C. (2013).  AEC industry's impacts and adaptation Thailand. Retrieved from http:// www.research. 

mol.go.th 2556 (in Thai) 

Jantawanit, S. (1997). Transnational migration in South East Asia and East Asia:The general situation and its impact 

on migrant workers and Thailand. Journal of employment review, 21(2), 15. (in Thai) 

Khomkai, S. (2012). Analysis of legal problems in organizing workers escape the city. Master’s thesis in Law, 

Mahidol University. (in Thai) 

Lernchawee, A. (2013). Free labor mobility in ASEAN impact on Thailand. Bangkok: Thaiwattanapanit. (in Thai) 

Mintzberg H., Alstrand, B.,Waters, J., Lampel, K.& Lampel, J. (1998). Strategy safari: A guided tour through the 

 wilds of strategic management. New York: Prentice-Hall. 

Navekarn, S. (2002). Administration for pleasure. Bangkok: Bannakit. (in Thai) 

Office of Foreign Workers Administration. (2010). Policies and strategies to employ foreign workers from three 

nations Burmese, Laos and Cambodia. Bangkok: Author. (in Thai)  

Saikanit, W. (1998). Introduction to Macro economics.  Bangkok: Thaiwattanapanit. (in Thai) 

Secretariat of the National Security Council. (2011). Strategic solutions runaway immigration system. Bangkok: 

Author. 

Wongkaert, W., et al. (2005). Strategic planning: the art of mapping organization towards excellence. 

 Bangkok: Innogaaffix. (in Thai) 

234 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 

ความย้อนแย้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในประเทศไทยกบัปัญหาคอร์รัปชัน 

Paradox of Outstanding Savings Cooperatives in Thailand and Corruption Problems 

  

                                                                                                           รุจิพชัร์  กิตติวิวฒันพงศ ์และกนกรัตน์  ยศไกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 5 ประการคือ (1) แนวทางการนาํหลกัธรรมาภิบาลและ

บรรษทัภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือแกไ้ขและป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนั (2) สภาพการ

บริหารและลกัษณะการคอร์รัปชนัของสหกรณ์ออมทรัพย ์(3) และคน้หาเหตุปัจจยัของการทุจริตคอร์รัปชนัในสหกรณ์

ออมทรัพย ์(4) การใชห้ลกัธรรมาภิบาลและบรรษทัภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย ์(5) ความยอ้นแยง้ของสหกรณ์ 

ออมทรัพยดี์เด่นในประเทศไทยกบัปัญหาคอร์รัปชนั โดยใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็ขอ้มลูจากสหกรณ์ออม

ทรัพยท่ี์ไดรั้บรางวลัดีเด่น จาํนวน 2 แห่ง เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง สมัภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

บริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์ จาํนวน 32 คน ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ (1) สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เคยไดรั้บ

รางวลัดีเด่นมีโอกาสในการเกิดปัญหาคอร์รัปชัน่และเป็นคดีความฟ้องร้องในศาล  เน่ืองจากมีการปฏิบติัการท่ีซบัซอ้น

ของการคอร์รัปชัน่และแมมี้ความเช่ือเร่ืองเอกภาพกบัแนวคิดเสรีนิยมใหม่ แต่กรรมการสหกรณ์มีลกัษณะของ

ความสมัพนัธ์ในระบบอุปถมัภ ์ ทาํใหอ้าํนาจของกรรมการสหกรณ์มีมากจึงสามารถกาํหนดทิศทางการดาํเนินงานได้

โดยอิสระ โดยภาครัฐไม่สามารถไปตรวจสอบได ้ มีช่องวา่งในการทาํผลประโยชนท์บัซอ้น  (2) สภาพการบริหารงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพยป์ระกอบดว้ย  การใชอ้าํนาจ  การตดัสินใจ การมีความรับผิดชอบการมีคุณธรรม (3) ความ

เป็นไปไดใ้นการเกิดคอร์รัปชัน่ เน่ืองจากปัจจยัภายในดงัน้ี ระบบงานและบุคลากรทั้งพฤติกรรม ค่านิยม อุดมการณ์และ

จริยธรรม และปัจจยัภายนอก ท่ีประกอบดว้ย การตรวจสอบ การกาํกบัดูแล เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองและกฎหมาย (4) 

การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์ไดน้าํหลกัธรรมาภิบาลมาใชป้ระกอบดว้ย หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกั

ความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า และมีการกาํกบัดูแลภายใตห้ลกับรรษทัภิ

บาล สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย (5) ปัญหาคอรัปชัน่จากแนวคิดเก่ียวกบัการ

ปกครองตนเองและความเป็นอิสระปราศจากการตรวจสอบจาปภาครัฐ 

 

คําสําคัญ: ความยอ้นแยง้, คอร์รัปชนั, ธรรมาภิบาล, สหกรณ์ออมทรัพย ์

 

 

Abstract 

 The purposes of this research were: (1) to study the implementation of good governance and corporate 

governance used in the management of the Outstanding Savingss Cooperative to resolve and prevent corruption. (2) 

To study the administration conditions and the corruption of the Savingss Cooperatives. (3) To study and search 

aggravating factor of corruption in Savingss Cooperative. (4) To study the principles of good governance and good 
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corporate governance in Outstanding Savings Cooperative. (5) To study the paradoxical of the Outstanding Savings 

Cooperative in Thailand with corruption problems. The sample was selected by using purposive sampling. Using 

literature review and in-depth interviews with those directly involved 32 with the management of Savings 

Cooperative of 32 people. The data was analyzed using the content analysis. The results showed that: (1) Savings 

Cooperative that had been outstanding for a chance in crashes corrupt and litigation in court. Savings Cooperative 

nature of the relationship in the foster system. It made the Outstanding Savings Cooperative directors’ had more 

powers, and can operate independently of the direction the government is unable to monitor them and find gaps in the 

conflict of interest.(2) The administration conditions of the Savings Cooperative consist of using power, decision-

making, taking responsibility and morality. (3) The possibility of occurrence corrupt. Due to internal factors include 

the personnel system and ideology, values and ethical behavior and external factors, which include monitoring, 

governance, economic, social, political and legal aspects. (4) The good governance principles with the administration 

of the Savings Cooperative consists of using the principle of management, which includes the rule of law, the moral, 

the principle of transparency, the principle of involvement, principles responsibility, and principles of value and 

supervision under the Corporate Governance management consisting of shareholder rights, the treatment of 

shareholders, role of stakeholders, disclosure, and the responsibilities of the board.(5) Corruption originate From the 

concept of Autonomous and independent which widely open the possibility for  corruption from the higher level of  

executives without the required audit from the government.  

   

Keywords:  paradox, corruption, good governance, outstanding savings cooperatives 

 

ความนํา  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนันั้นเกิดจากการ

ขาดการกาํกบัดูแลท่ีดีของสหกรณ์หรือไม่ แลว้มีปัจจยัใด

จึงทาํใหส้หกรณ์ท่ีประสบความสาํเร็จจนไดรั้บรางวลั

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติมาก่อน เกิดปัญหาการทุจริต     

คอร์รัปชนั จากการคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกย็งัไม่มี

คาํตอบท่ีชดัเจนในเร่ืองน้ี สหกรณ์ออมทรัพยไ์ด้

ดาํเนินงานตามหลกัการสหกรณ์เพียงใด ระบบการ

บริหารจดัการนั้นไดเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลใน  

การบริหารจดัการองคก์รเพียงใด ผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษา

เร่ืองน้ีวา่ทาํไมสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เคยไดรั้บรางวลั

สหกรณ์ดีเด่นแต่ต่อมากลบัมีปัญหาคอร์รัปชนั โดยท่ี

ผูวิ้จยัคิดวา่สหกรณ์ไดใ้ชห้ลกัธรรมาภิบาลในการ

ดาํเนินงานแลว้จึงไดรั้บรางวลั ดงันั้นจึงเป็นความจาํเป็น

ท่ีขบวนการสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยจะตอ้งมีการปรับตวั

ใหเ้หมาะสมกบับทบาทและภารกิจสาํคญัในการมีส่วน

ร่วมพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ ปรับปรุง

การจดัการใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ เพ่ือใหใ้นท่ีสุดมีการจดัการ    

ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสุด 

จนกระทัง่ไดรั้บการยอมรับจากผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ทัว่ไป จนกล่าวไดว้า่สหกรณ์ออมทรัพยมี์ระบบ              

ธรรมาภิบาลท่ีดี (good governance) 

ในการศึกษาน้ีมีประเดน็ใหพิ้จารณาวา่ควรใช้

หลกัธรรมาภิบาลหรือหลกับรรษทัภิบาลในการศึกษา

วิเคราะห์การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์

เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรัพย ์ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคราชการ 

และมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีอยูใ่นภาคเอกชน ประกอบกบั

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดเ้คย มีคาํวินิจฉยัไว้
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วา่สหกรณ์ออมทรัพยถื์อเป็นส่วนหน่ึงของระบบราชการ   

แมว้า่จะมีแนวคิดท่ีเห็นวา่สหกรณ์เป็นองคก์ารธุรกิจ       

จึงควรใชห้ลกับรรษทัภิบาลในการบริหารงาน แต่กรม

ส่งเสริมสหกรณ์ พิจารณาวา่สหกรณ์เป็นองคก์ารธุรกิจท่ี

แตกต่างจากธุรกิจทัว่ไป เพราะไม่ไดมุ่้งแสวงหากาํไร

เป็นท่ีตั้ง แต่มีจุดมุ่งหมายในการทาํธุรกิจเพ่ือประโยชน์

แก่สมาชิกเป็นสาํคญั และอยูภ่ายใตก้ารส่งเสริม  กาํกบั

ดูแลจากหน่วยงานของรัฐ  คือกรมส่งเสริมสหกรณ์และ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้

กาํหนดใหส้หกรณ์ทั้งหลายนาํหลกัธรรมาภิบาลไปใชใ้น

การดาํเนินงานของสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์,  

2554)  ดั้งนั้นในการศึกษาจึงใหน้ํ้าหนกัไปในทางการนาํ

หลกัธรรมาภิบาลมาใชก้ารบริหารสหกรณ์ออมทรัพย ์

เพ่ือแกปั้ญหาทุจริตคอร์รัปชนั และในขณะเดียวกนัเม่ือ

สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นองคก์ารธุรกิจท่ีตอ้งดาํเนินงาน

แข่งขนักบัธุรกิจอ่ืนสหกรณ์กค็วรนาํหลกับรรษทัภิบาล

มาใชเ้สริมหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์    

ออมทรัพย ์เพ่ือความเขม้แขง็และเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขนั ใหเ้กิดความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนเน่ืองจากยงัมี

สหกรณ์ออมทรัพยจ์าํนวนหน่ึงท่ีอยูใ่นภาคเอกชนไดมี้

การนาํหลกับรรษทัภิบาลมาใชใ้นการบริหารสหกรณ์

ออมทรัพยด์ว้ย ผูศึ้กษาไดท้บทวนวรรณกรรมดา้น

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือหาฐานคิดใน

การวิจยัและกาํหนดทิศทางการศึกษาใหช้ดัเจน เพ่ือนาํ

ฐานคิดดงักล่าวมาอธิบายผลการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม

ดา้นงานวิชาการ  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความยอ้นแยง้ของสหกรณ์  

ออมทรัพยดี์เด่นในประเทศไทยกบัปัญหาคอร์รัปชนั 

2. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารและลกัษณะ

การคอร์รัปชนัของสหกรณ์ออมทรัพย ์

3. เพ่ือศึกษาและคน้หาเหตุปัจจยัของการ

ทุจริตคอร์รัปชนัในสหกรณ์ออมทรัพย ์

4. เพ่ือศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลและ

บรรษทัภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย ์

5. เพ่ือศึกษาแนวทางการนาํหลกัธรรมา       

ภิบาลและบรรษทัภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือแกไ้ขและป้องกนัการทุจริต     

คอร์รัปชนั 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

1. แนวคิดวงศาวิทยา (ธีรยทุธ  บุญมี, 2551) 

นาํมาศึกษาเร่ืองความยอ้นแยง้ของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์

เคยไดรั้บรางวลั แต่กลบัมาปัญหาในเวลาต่อมา เน่ืองจาก

หากนาํศาสตร์เก่ียวกบัการบริหารและภาวะผูน้าํ มี

ประเดน็ลกัษณะตายตวั ไม่เห็นการเคล่ือนไหว ไม่เห็น

รายละเอียดของปฏิบติัการท่ีดาํเนินอยู ่ผูวิ้จยัได้

ประยกุตใ์ชป้ระเดน็แรก คือ การตั้งคาํถามกบัความยอ้น

แยง้ดงักล่าววา่ไม่ใช่เร่ือง “ธรรมดา” แต่เป็นเร่ืองท่ี

สามารถเกิดไดใ้นสหกรณ์อ่ืน ๆ เช่นกนั “ทาํไมจึงเป็น

นั้น” ประเดน็ต่อมาผูวิ้จยัจะไม่สยบยอมรับแนวคิดท่ีมี

รากฐานมาจากปฏิฐานนิยมท่ีเนน้สาเหตุและผล มากกวา่

การศึกษาปฏิบติัการท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจาํวนัท่ีมุ่งเนน้

ไปท่ีความแตกต่าง ความเหล่ือมลํ้า ท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ 

ความเบ่ียงเบน ความผิดพลาด ความไม่ต่อเน่ือง มากกวา่

ความเป็นเอกภาพและเช่ือมโยงเหมือนเร่ืองท่ีถกูสร้าง

ข้ึนมา อีกทั้งไม่เช่ือในประวติัศาสตร์เชิงขนบท่ีมีอิทธิพล

สูงหากแต่สนใจในศาสตร์เลก็ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ใน

การคน้หาความจริง แทนการเอามาตรวดัจาก “ศาสตร์

หลกั” ในท่ีน้ีคือ หลกัของสหกรณ์ หรือแมแ้ต่ศาสตร์ของ

ธรรมาภิบาลหรือบรรษทัภิบาล การเฝ้ามองความสมัพนัธ์

เชิงอาํนาจท่ีเกิดข้ึนระหวา่งกรรมการสหกรณ์ดว้ยกนั 

กรรมการสหกรณ์กบัสมาชิก และกรรมการสหกรณ์กบั

องคก์รเอกชนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ อีกทั้งศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ดา้นเสรีนิยมใหม่ในระบอบ

ทุนนิยม ท่ีมีอาํนาจต่อความคิดของกรรมการสหกรณ์ ท่ี

ร้ายท่ีสุดคือการปกครองชีวญาณ (govermentality) ท่ี
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ครอบงาํกรรมการใหน้าํเงินสมาชิกไปลงทุน และเป็น

ลงทุนท่ีตนคิดวา่สร้างสรรคน์ัน่เอง จากนั้นตั้งคาํถามวา่ 

ส่ิงท่ีกรรมการคิดวา่ลงทุนดว้ยความสร้างสรรคคื์ออะไร 

ทาํไมจึงคิดเช่นนั้น ทา้ยสุดคือ การหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งการก่อตวัทางวาทกรรมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมกาํไร

ใหก้บัสหกรณ์ กบัอาณาบริเวณอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นวาท

กรรมดงักล่าว  

2. แนวคิดโบราณคดีของความรู้                 

(สายณัต ์    ไพชาญจิตต,์ 2556) ซ่ึงมกัจะมองพฒันาการ

ดา้นความคิดเป็นส่ิงท่ีดีงาม และเป็นความคิดท่ีต่อเน่ือง

และยงัแฝงอยูภ่ายใตค้วามคิด และมีส่ิงท่ีซ่อนเร้น เช่น 

ความตั้งใจจริง แรงบนัดาลใจ และแรงจูงใจ ความคิด

จะตอ้งทาํผา่นภาษาและวาทกรรม   ดงันั้นการทาํลาย

ความเป็นเอกภาพจอมปลอมของทฤษฎี ซ่ึงเป็นแนวคิด

สนามวาทกรรมทีทาํใหส้าํนกัโครงสร้างนิยมในช่วง

โบราณคดีของความรู้ พยายามท่ีจะกา้วพน้ไปจากแนวคิด

โครงสร้างนิยม คือ การหาเชิงลึก (deep structure) รหสั

หรือไวยากรณ์ของส่ิงท่ีเราศึกษาซ่ึงในช่วงน้ี ฟโูกต ์

เติบโตและไดม้องตวับทวาทกรรมต่าง ๆ ในแนวเดียวกนั 

เช่ือมโยงกนั หรือเหล่ือมทบักนั และเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ

ใหก้ารกา้วใหพ้น้ตวับทหรือหนงัสือเป็นเล่มๆ ซ่ึงการ

ปฏิเสธเจา้ของงานหรือผูป้ระพนัธ์ ซ่ึงฟโูกตป์ฏิเสธหรือ

ไม่ใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีเรียกวา่องคป์ระธานอธิการภวะ 

(subject) ไม่ใช่อยูใ่นลกัษณะเฉพาะดงันั้นจึงไม่มีส่ิงท่ี

เป็นศูนยก์ลางหรือเป็นจุดกาํเนิด และไดส้ร้าง

ปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่“การถอดร้ือศูนยก์ลาง” 

(decentering)  แนวคิดน้ีไม่ใช่โครงสร้างปิด แต่เป็น

อนุกรมเป็นสายใยท่ีเปิดกวา้ง ซ่ึง ฟโูกต ์ไดใ้หค้าํตอบท่ี

คลา้ย ๆ กบัคาํตอบของสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซ่ึง

ไม่มัน่ใจตวับุคคลหรือผูป้ระพนัธ์เหมือนกนั แต่จะสนใจ

หนา้ท่ีและผูป้ระพนัธ์ (ธีรยทุธ  บุญมี, 2551, หนา้ 47-66) 

3. แนวคิดและหลกัการสหกรณ์ (กรมส่งเสริม

สหกรณ์, 2557) จากการวิเคราะห์หลกัการสหกรณ์ 

อุดมการณ์สหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ 

พบวา่ องคป์ระกอบหลกัแห่งความสาํเร็จของสหกรณ์คือ

สมาชิกสหกรณ์ เพราะสมาชิกเป็นทั้งเจา้ของและลูกคา้

คือเป็นทั้งผูบ้ริหารและผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงถือวา่เป็น

เอกลกัษณ์ของธุรกิจแบบสหกรณ์ใหแ้ตกต่างไปจาก

ธุรกิจทัว่ไปท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจะดาํเนินงานไดโ้ดย

อิสระใหไ้ดก้าํไรสูงสุด เพ่ือตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้ แต่การ

บริหารงานสหกรณ์ตอ้งยึดเอาผลประโยชนสู์งสุดของ

สมาชิกเป็นท่ีตั้ง ความเช่ือมัน่ของสมาชิกสหกรณ์ คือ 

คุณค่าท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมแห่งความสุจริตความเปิดเผย

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น 

จริยธรรมเหล่าน้ีมีความชดัเจนอยูใ่นตวัแลว้วา่สมาชิก

สหกรณ์ตอ้งปลกูฝังและพฒันาข้ึนในจิตใจของสมาชิก

ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัยสุ์จริตความเปิดเผยหรือ

โปร่งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมและมี

ความเอ้ืออาทรหรือความรักความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้นจน

เป็นนิสยั เช่นเดียวกบัผูท่ี้ริเร่ิมการสหกรณ์ไดถื้อปฏิบติั

จนเป็นขนบธรรมเนียม และตอ้งการนกัสหกรณ์รุ่นหลงั

ไดสื้บทอดหรือเจริญรอยต่อไปโดยไม่ขาดสายเพ่ือแสดง

ใหเ้ห็นคุณค่าทางจริยธรรม ดงันั้น หากส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีได้

หล่อหลอมอยูใ่นจิตใจของสมาชิกสหกรณ์แลว้ การใช้

เพียงหลกัการสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์

และวิธีการสหกรณ์ กย็อ่มทาํใหส้หกรณ์ประสบ

ความสาํเร็จอยา่งย ัง่ยืนไดแ้ลว้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งนาํเอา

หลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นสหกรณ์ 

4. แนวคิดและทฤษฏีคอร์รัปชนั (สงัศิต       

พิริยะรังสรรค,์  2554)  คอร์รัปชนั (corruption) เป็นทั้ง

ส่ิงท่ีเป็นความโบราณ (ancient) และเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นยคุ

สมยัใหม่ (modern) ดว้ย คอร์รัปชนัมีมาแต่โบราณแมว้า่

จะมีความหมายท่ีแตกต่างจากในปัจจุบนั ความหมายของ

คอร์รัปชนัเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา และตามสถานท่ี

ในบริบทของสงัคมท่ีแตกต่างกนัไป จากอริสโตเติล 

(Aristotle) ถึงมองเตสกิเออร์ (Montesquieu) คอร์รัปชนั

ถกูมองจากบริบททางการเมือง โดยมีความหมายในแง่

ของ “ศีลธรรม” “จริยธรรม” หรือ “ความซ่ือสตัย”์ 
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ส่วนตวัของผูป้กครอง กล่าวคือ ผูป้กครองถูกมองวา่เป็น 

“ทรราชย”์ (Tyrant) คือ ผูป้กครองท่ีฉอ้ฉล (corruption) 

ภายใตร้ะบอบราชาธิปไตย (monarchy) 

 5. แนวคิดเก่ียวกบัธรรมาภิบาลและ

บรรษทัภิบาล แนวคิดธรรมาภิบาลปรากฏและมีการใช้

ในวงวิชาการท่ีน่าสนใจ  ดา้นการพฒันากลไก

กระบวนการบริหารและการปกครองของสงัคม เม่ือ

ประมาณระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1991 โดยธนาคารโลก      

มีการใชค้ร้ังแรกในรายงานของธนาคารโลก เม่ือปี 1989 

ในรายงานเร่ือง Sub-Sahara Africa: From Crisis to 

Substainable Growth ซ่ึงเป็นรายงานของธนาคารในยคุ

แรกท่ีไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการมีธรรมาภิบาลและ

การฟ้ืนฟ ูเศรษฐกิจและต่อมาผลการศึกษาวิเคราะห์

ประสบการณ์ของ IMF ในการใหป้ระเทศต่าง ๆ กูเ้งิน

เพ่ือฟ้ืนฟเูศรษฐกิจมีขอ้สรุปวา่ กญุแจสาํคญัอีกประการ

หน่ึงท่ีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการฟ้ืนฟรูะบบเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การท่ี

ประเทศนั้นๆ มีการจดัการปกครองและมีการดาํเนินการ

ตามนโยบายสาธารณะท่ีไดต้กลงไวอ้ยา่งเคร่งครัด ปัจจยั

ทั้งสองน้ีจะทาํใหป้ระเทศเหล่านั้นสามารถพฒันากลบัสู่

เสถียรภาพไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

(อรพินท ์ สพโชคชยั, 2541, หนา้ 3)  

 6. แนวคิดเสรีนิยมใหม่ จากการวิเคราะห์

กระบวนทศัน ์ปรากฏการณ์ของเสรีนิยมใหม่ ซ่ึงมี

กระแสทศันท่ี์สาํคญัแบ่งออกได ้3 กระบวนทศัน ์คือ 

(ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, 2557, หนา้ 24-25) (1) 

กระบวนทศัน์แบบแผนทางวฒันธรรม เป็นผลมาจากการ

ปรับตวัของรัฐชาติและกฎระบบทุนนิยม ซ่ึงตอ้งการทาํ

ใหบุ้คคลมีอิสรเสรีมากข้ึน เพ่ือตอบสนองการบริโภค

อุปโภคและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเป็น

การขบัเคล่ือนในความเจริญมัน่คงเพ่ือท่ีจะประสพ

ความสาํเร็จในทางเศรษฐกิจ (2) กฎระเบียบแบบแผน  

ซ่ึงแต่ละส่วนจะมีวิธีการสร้างนโยบายทางสงัคมท่ี

ต่างกนั ซ่ึงประกอบไปดว้ยภาคปฏิบติัและทฤษฎี (3) 

อาํนาจของการแผข่ยายตวัของสงัคมโลกเป็นการ

ตอบสนองการพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซ่ึงจะเขา้ไป

ควบคุมชีวิตของบุคคล เพราะฉะนั้นกระบวนทศันท์ั้ง 3 

แบบ จึงเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีทาํใหล้ทัธิเสรีนิยมใหม่แผ่

ขยายไปอยา่งกวา้งขวาง คือ ระบบการศึกษาสมยัใหม่ 

เป็นการสอนใหผู้ท่ี้แสวงหาอิสระเสรีและความสาํเร็จเชิง

วตัถุในการดาํเนินชีวิตต่อไป  

 7. แนวคิดระบบพวกพอ้ง ในระบบพวกพอ้ง

การสร้างเครือข่ายของระบบพวกพอ้งจึงเป็นการ

ปฏิบติังานท่ี เป็นไปเพ่ือแสวงหาอาํนาจ และ

ผลประโยชนใ์นองคก์ร อีกทั้งในทางการเมืองกเ็ป็นส่วน

หน่ึงของชีวิตในองคก์รของระบบพวกพอ้ง เช่นกนั คือ 

การท่ีสมาชิกภายในองคก์รจึงตอ้งมีการแข่งขนักนัเพ่ือ

ความกา้วหนา้ เพ่ือปกป้องผลประโยชนข์องตนและ

ผลประโยชนข์องกลุ่ม ทาํใหค้วามสมัพนัธ์แบบไม่เป็น

ทางการสามารถสร้างอาํนาจไดม้ากกวา่ความสัมพนัธ์

แบบทางการและส่งผลในภาพรวมทั้งระบบ จึงเกิดเป็น

ระบบพวกพอ้งท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ศึกษาเฉพาะกรณีโดยใชรู้ปแบบการวิจยั      

เชิงคุณภาพท่ีมุ่งศึกษาและรวบรวมขอ้มลูโดยการศึกษา

คน้ควา้จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากภาคสนามแลว้จึงนาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์

เน้ือหา การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม  ดว้ยการ

สมัภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลท่ีเป็นกญุแจสาํคญั สนทนา

กลุ่มย่อยโดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

ผสมผสานกบัการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และจาก

การสงัเกตโดยเป็นการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม อีกทั้ง

ถามความคิดเห็นจากคนในทอ้งท่ีประกอบการวิเคราะห์

เพ่ือใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีบรรลุจุดมุ่งหมาย ผูวิ้จยัเลือก

กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั (2557) 

และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุบลราชธานี จาํกดั (2557) 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผูวิ้จยัไดพิ้จารณาคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บรางวลัสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 

แต่ต่อมาปรากฏข่าวจากส่ือต่าง ๆวา่มีปัญหาทุจริต     

คอร์รัปชนั จึงเลือกจากสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บรางวลั

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ยอ้นหลงัไป 10 ปี ไดแ้ก่ สหกรณ์

ท่ีไดรั้บรางวลัประจาํปี 2547 ถึง 2556 ซ่ึงมีจาํนวน 2 แห่ง

คือ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั  และสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูอุบลราชธานี จาํกดั และไดก้าํหนดผูใ้ห้

ขอ้มลูสาํคญั ดว้ยการคดัเลือกแบบเจาะจงจากผูท่ี้มี

ความสมัพนัธ์และเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

กาฬสินธ์ุ จาํกดั และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุบลราชธานี

จาํนวน 32 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ใชแ้บบสมัภาษณ์ ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (structured interview) ซ่ึงเป็นการสมัภาษณ์ท่ี

ผูส้มัภาษณ์ไดเ้ตรียมคาํถามและลาํดบัคาํถามไวล่้วงหนา้

ผสมผสานกบัการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 

(unstructured interview) ซ่ึงเป็นการสมัภาษณ์ท่ีผู ้

สมัภาษณ์เตรียมคาํถามกวา้ง ๆ มาล่วงหนา้เพียงไม่ก่ี

คาํถาม ส่วนคาํถามท่ีเหลือเกิดข้ึนระหวา่งการสนทนากบั

ผูใ้หส้มัภาษณ์ โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดประเดน็แนวคิดของ

การวิจยัในการออกแบบการวิจยั ซ่ึงเป็นกระบวนการ

ก่อนเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยมีการวางแผนจากประเดน็

ปัญหา กรอบแนวคิด ทฤษฎี การระบุวตัถุประสงค ์ซ่ึง

นาํมาใชใ้นการกาํหนดประเดน็คาํถามเพ่ือนาํไปใชใ้น

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูอยูใ่นภาคสนามรวมทั้งการ

สมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือช่วยใหมี้ความชดัเจนในจุดมุ่งหมาย

สาํคญัของการศึกษาวิจยั การตรวจสอบเคร่ืองมือผูวิ้จยัได้

นาํแบบสมัภาษณ์ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาและกรรมการ

ตรวจสอบตลอดจนไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญดา้นสหกรณ์ทั้ง 2 

ท่าน ตรวจสอบก่อนนาํไปใช ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน 3 

วิธีเพ่ือนาํมาใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ  

1. ขอ้มลูปฐมภูมิใชก้ารเกบ็ขอ้มลูดว้ยการ

สมัภาษณ์แบบเชิงลึก โดยสมัภาษณ์ผูรั้บผิดชอบโดยตรง

เป็นรายบุคคล ใชก้ารสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

ผสมผสานกบัการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือให้

ไดข้อ้มลูท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึงในการเลือกผูใ้หส้ัมภาษณ์ได้

คาํนึงถึงผูท่ี้มีประสบการณ์โดยตรง โดยคาํนึงถึง

จุดมุ่งหมายสาํคญัในการวิจยัซ่ึงถือวา่เป็นผูใ้หข้อ้มลู

สาํคญั ของการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีการจด

และบนัทึกเสียงไวด้ว้ย  

2.ขอ้มลูทุติยภูมิ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล

จากเอกสารต่าง ๆ อนั ไดแ้ก่ เอกสารทางราชการท่ี

เปิดเผย บทความ รายงาน เอกสาร และงานวิจยัต่าง ๆ      

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยอ้นแยง้ของสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น

ในประเทศไทยกบัปัญหาการคอร์รัปชนั  

3. การสงัเกตเป็นการสงัเกตการณ์แบบไม่มี

ส่วนร่วม โดยการสงัเกตการณ์น้ีจะนาํมาผนวกกบัขอ้มูล

ท่ีไดจ้ากรวบรวมขอ้มลูจากส่วนอ่ืน ๆ นาํมาวิเคราะห์

และอภิปราย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการยืนยนัความ

ถกูตอ้งหรือเกิดข้ึนจริงของปรากฏการณ์ท่ีดาํเนินการ

ศึกษา โดยผูวิ้จยัใชวิ้ธีการจดบนัทึกเหตุการณ์ท่ีพบหรือ

บนัทึกภาพไวห้ากเป็นสถานท่ีท่ีสามารถบนัทึกภาพได ้

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสาํรวจวรรณกรรมและการ

สมัภาษณ์เชิงลึกดว้ยการแบ่งขอ้มลูตามเน้ือหา 

 

ผลการวจัิย 

 1.  สหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นสถาบนัการเงินท่ีมี

สมาชิก เป็นบุคคลท่ีมีเงินเดือนและค่าจา้ง มีอาชีพใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการเดียวกนั กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ไดอ้อกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์
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กลางในการคดัเลือก สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น

แห่งชาติเป็นสหกรณ์ท่ีมีผลงานดีเด่นอนัดบั 1 

ระดบัประเทศตามระเบียบปี พ.ศ. 2517 และสหกรณ์

ดีเด่นแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ แต่เน่ืองจากมีสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นแห่งชาติ

บางแห่งปรากฏข่าวสารในส่ือมวลชนวา่มีปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชนั จึงเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัเองเพราะ

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บรางวลัดีเด่นแห่งชาติโดย

รูปลกัษณ์ตอ้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีผลงานดีเด่น 

การบริหารงานยอดเยี่ยม มีความโปร่งใสและปลอดจาก

การทุจริตคอร์รัปชนั การปรากฏเป็นข่าวสารใน

ส่ือสารมวลชน ยอ่มทาํใหภ้าพลกัษณ์ของสหกรณ์       

ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บรางวลัดีเด่นแห่งชาติเสียไป ทาํใหต้อ้ง    

ฉุกคิดข้ึนมาวา่มนัมีปัญหาอะไรเกิดข้ึนกบัระบบการ

บริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เคยไดรั้บรางวลั

ดีเด่นแห่งชาติแต่ตอ้งมาปรากฏเป็นข่าวคราวใน

ส่ือสารมวลชนวา่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัของมนัเอง เป็นความยอ้นแยง้หรือ

สวนทางกบัวิถีเดิมท่ีควรดาํเนินเป็นปกติหรือควรจะเป็น 

โดยจะทาํการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เคยไดรั้บรางวลั

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสองแห่งในจงัหวดักาฬสินธ์ุและ

จงัหวดัอุบลราชธานี สหกรณ์ท่ีใชเ้ป็นตน้แบบใน

การศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ 

จาํกดัและสหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุบลราชธานี จาํกดั  

 2. ปัญหาการคอร์รัปชนัในสหกรณ์     

ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บรางวลัสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น

แห่งชาติโดยภาพรวมแลว้มกัไม่ค่อยปรากฏใหเ้ห็น

ชดัเจนมากนกั อาจเป็นเพราะสหกรณ์ออมทรัพยเ์หล่าน้ี 

มีวิธีการบริหารงานท่ีดีตามหลกัและวิธีการสหกรณ์และ

ไดมี้การนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ ประกอบกบัพ้ืนฐานของสหกรณ์เหล่าน้ีมี

พ้ืนฐานการบริหารงานท่ีดีและมีการสบัเปล่ียนหมุนเวียน

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เขา้มาบริหารงานกนัตลอด 

ดงันั้นลกัษณะของการคอร์รัปชนัและพฤติกรรมท่ีส่อไป

ในทางทุจริตคอร์รัปชนัอาจจะตอ้งพิจารณาลกัษณะ

พฤติกรรมเป็นกรณีไป ดงัน้ี 

เร่ืองแชร์ลอตเตอร่ี การดาํเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ลงทุนในธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล

หรือแชร์ลอตเตอร่ีและการนาํเงินสหกรณ์ไปฝากใน

สหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจัน่เพ่ือหวงัผลตอบแทนใน

รูปกาํไรและดอกเบ้ียในอตัราสูงนั้น เม่ือพิจารณาในแง่

การลงทุนธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลถือวา่ขดักบั

วตัถุประสงคห์ลกัการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ออม

ทรัพยใ์นเร่ืองการช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองโดยการ

ส่งเสริมใหส้มาชิกออมเงินเพ่ือมีรายไดท่ี้มัน่คงและการ

ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเดือดร้อนในเร่ืองการใหกู้ย้ืมเงิน เพ่ือ

เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก แต่สหกรณ์

ใชวิ้ธีการหารายไดแ้ละเพ่ิมรายไดข้องสหกรณ์ดว้ยการ

ลงทุนธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยไม่พิจารณาอยา่ง

รอบคอบถึงความเส่ียงต่อความสูญเสียและความเสียหาย

ท่ีจะเกิดข้ึนแมว้า่การดาํเนินการในเร่ืองน้ีจะไม่ขดักบั

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์ต็าม การลงทุนธุรกิจ

สลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ออมทรัพยห์ลายแห่งไม่

สามารถตรวจสอบไดว้า่มีการจ่ายเงินนอกระบบใหแ้ก่

คณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งหรือไม่  หรือไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่

คณะกรรมการมีเจตนาท่ีจะทุจริตหรือไม่ ทาํใหมี้ความ

เคลือบแคลงใจในเร่ืองผลประโยชนแ์อบแฝงหรือซ่อน

เร้นและความโปร่งใสในเร่ืองน้ี 

เร่ืองผลประโยชน ์จากการศึกษาพบวา่       

การเป็นผูบ้ริหารในสหกรณ์ใหญ่ๆจะมีการแยง่กนัเป็น

กรรมการจึงมีการหาเสียงแข่งกนัเพราะมีผลประโยชน์

มาก  ไดแ้ก่เบ้ียเล้ียง ค่าตอบแทน อ่ืน ๆ ภาครัฐเป็นผู ้

กาํหนดนโยบาย สหกรณ์เป็นผูป้ฏิบติัส้ินปีมีเงินจดัสรร

กาํไรสุทธิใหค้ณะกรรมการและพนกังาน 10 % ถา้

สหกรณ์มีกาํไร 300 ลา้น ผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่  

กรรมการเอาไปมากหน่อย เวลาทาํงานกรรมการแค่

อนุมติั การจดัการต่าง ๆ มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายระเบียบฯ       

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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คอยจดัการใหอ้ยูแ่ลว้ จากการศึกษาเร่ืองผลประโยชนพ์บ

ตวัอยา่งท่ีน่าสนใจ คือผลประโยชนจ์ากการจดัทาํ

โครงการประกนัชีวิตกลุ่ม  ในเร่ืองการจดัทาํโครงการ

ประกนัชีวิตกลุ่มใหก้บัสมาชิกสหกรณ์ ไม่สามารถ

ตรวจสอบไดว้า่ส่วนลดจากการทาํประกนัชิวิตกลุ่มตอ้ง

เขา้เป็นรายไดข้องสหกรณ์หรือไม่เน่ืองจากไม่มี

ขอ้กาํหนดในเร่ืองน้ีและรายไดส่้วนน้ีถา้มีกไ็ม่ไดเ้ขา้เป็น

รายไดข้องสหกรณ์ออมทรัพยจึ์งไม่สามารถตรวจไดว้า่ค่า

เปอร์เซ็นตห์รือส่วนลดจากการทาํโครงการประกนัชีวิต

กลุ่มมีหรือไม่ 

เร่ืองรายไดก้บัการบริหารความเส่ียงในกรณีท่ี

มีการลงทุนนาํเงินของสหกรณ์ไปฝากไวก้บัสหกรณ์

เครดิตยเูนียนคลองจัน่ภาครัฐแกย้ากเพราะเงินนบัเป็น

ร้อย ๆลา้นถกูโอนไปแลว้สหกรณ์ออมทรัพยค์นมีหุน้

มากหรือนอ้ยกส็ามารถเขา้มาเป็นกรรมการรับผิดชอบ

เงินนบัเป็นร้อยๆลา้นหรือพนัลา้นซ่ึงไม่ใช่เงินของตนเอง 

ความสาํนึกในความรับผิดชอบจึงมีนอ้ยกวา่ธุรกิจ

ภาคเอกชน ในกรณีท่ีมีการลงทุนโดยนาํเงินของสหกรณ์

ไปฝากกบัสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจัน่ จาํกดั เพ่ือหวงั

ผลตอบแทนสูง ๆ นั้น  สหกรณ์ท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาไม่ได้

ลงทุนในเร่ืองน้ี เพราะตะหนกัถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

การตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ออมทรัพย ์โดยปกติ

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย ์ควรเป็นคนท่ี

วางตวัเป็นกลางหรือคนของฝ่ายคา้นเขา้มาตรวจสอบ แต่

ฝ่ายบริหารสหกรณ์ออมทรัพยก์ม็กัเลือกเอาคนท่ีเป็นพวก

เดียวกนัเขา้มาทาํงานเป็นทีมของผูต้รวจกิจการสหกรณ์   

ซ่ึงในการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพยก์เ็ป็นไปตาม

ระบบและรูปแบบท่ีปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์ มีการ

ตรวจสอบและประเมินผลตามระเบียบฯ ส่วนการตรวจ

บญัชีสหกรณ์ออมทรัพยท์างสหกรณ์จะจา้งเอกชนเขา้มา

ทาํการสอบบญัชีแทนการใชเ้จา้หนา้ท่ีของกรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์ การใชผู้ส้อบบญัชีเอกชนอาจมีผลใหก้าร

ตรวจพบร่องรอยความผิดปกติ จากหลกัการ อุดมการณ์ 

และวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ถกูมองขา้มไป เน่ืองจาก

ขาดความเขา้ใจในเร่ืองน้ี  อีกทั้งอาจไม่กลา้ทว้งติงใน

ฐานะท่ีสหกรณ์เป็นนายจา้ง หรือหากผูส้อบบญัชีเอกชน

ละเลยจรรยาบรรณไป กอ็าจเป็นช่องทางใหช่้วยปกปิด

ส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ 

โครงการกูเ้งินซ้ือคอมพิวเตอร์และจดัซ้ือท่ีดิน  

สหกรณ์ออมทรัพยบ์างแห่งทาํโครงการกูเ้งินซ้ือ

คอมพิวเตอร์แต่รู้กนัภายในวา่ไม่มีการรับของแต่รับเป็น

เงินสดแทน  เน่ืองจากสมาชิกมีความเดือดร้อนเร่ืองเงิน

แต่วงเงินกูย้ืมของสมาชิกเต็มวงเงินแลว้ โดยยอมใหห้กั

เงินส่วนต่างดีกวา่ไปกูย้ืมเงินนอกระบบท่ีตอ้งเสียดอก

ร้อยละ 10 ต่อเดือน การรับจ่ายเงินเป็นเงินสด อาจเป็น

ช่องทางใหมี้การจ่ายเงินไม่เตม็จาํนวน เช่น เม่ือสมาชิก

เซ็นรับเงินจากทางสหกรณ์ออมทรัพย ์จาํนวน 50,000 

บาท แต่ตอนจ่ายเป็นเงินสดจ่ายแค่ 45,000 บาท หรือ

กรณีใหส้มาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ูเ้งินซ้ือท่ีดินซ่ึงเป็น

ท่ีดินของพรรคพวกกรรมการท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้เป็นตน้   

การชาํระหน้ี หน้ีเสียและการปรับโครงสร้าง

หน้ี  จากการศึกษา ในดา้นความคิดเห็นของผูต้รวจสอบ

และผูก้าํกบัดูแลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

เห็นวา่ สหกรณ์ออมทรัพยเ์นน้นโยบายสนองความ

ตอ้งการเงินกูแ้ก่สมาชิก ทาํใหค้นรอคิวกูย้ืมมีจาํนวนมาก  

เพราะเม่ือสมาชิกกูไ้ด ้6 เดือนกข็อกูใ้หม่ได ้มีการปรับ

โครงสร้างหน้ีผอ่นชาํระกนัเป็นเวลานาน ๆ เม่ือสมาชิกผู ้

กูย้ืมตายลงคนคํ้าประกนักไ็ม่ตอ้งเดือดร้อนเพราะมีการ

ทาํประกนัในเร่ืองน้ีรองรับไวแ้ลว้  พฤติกรรมการกูย้ืม

เงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์อกูไ้ดร้ะยะหน่ึงกจ็ะ

กูใ้หม่เพ่ือใชห้น้ีเก่า วนเวียนแบบน้ีไปเร่ือย ๆ กรณีหน้ี

เสียเกิดจากการท่ีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยบ์างคนไม่

ยอมใหห้น่วยงานหกัเงินเดือนส่งสหกรณ์โดยเฉพาะท่ี

เป็นเจา้หนา้ท่ีในเขตการศึกษา เร่ืองการร้องเรียนก็มีบา้ง

เป็นเร่ืองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ูเ้งิน 2 แสนบาท แต่

ถกูหกัเงินไป 2 หม่ืนบาท ไดมี้การร้องเรียนมาพอไป

ตรวจสอบพบวา่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดล้งช่ือรับ

เงิน 2 แสนบาท จึงไม่อาจทาํอะไรไดแ้ละคนร้องเรียนก็
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ไม่ใช่ผูเ้สียหาย การทาํงานของสหกรณ์ออมทรัพยข้ึ์นอยู่

กบัการมีจริยธรรมและคุณธรรม เพราะสหกรณ์         

ออมทรัพยจ์ะหาช่องวา่งทางกฎหมายท่ีจะดาํเนินการ 

ตามความตอ้งการของสหกรณ์ออมทรัพยอ์ยา่งแทจ้ริงคือ

การบริหารเงินท่ีมีอยู ่ปัจจุบนัสหกรณ์ออมทรัพยห์ลาย

แห่งเนน้การหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก  ซ่ึงเป็น

อิทธิพลของระบบทุนนิยม ภาครัฐส่งเสริมใหส้หกรณ์

เติบโตซ่ึงควรเป็นการเติบโตท่ีมาจากโครงสร้างภายใน

ของสหกรณ์ออมทรัพยเ์องไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพยว่ิ์ง

เขา้หาแหล่งเงินอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ควรมีการลด

ขนาดของสหกรณ์ออมทรัพยบ์างแห่งใหเ้ลก็ลง เช่นลด

ขนาดของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีทุนดาํเนินงาน 2 หม่ืน

ลา้นบาทใหเ้ลก็ลงมาเพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและ

ลดขนาดของการทุจริตลงนัน่เอง 

จากลกัษณะการคอร์รัปชนัของสหกรณ์     

ออมทรัพยน์ั้นสรุปไดว้า่ ถึงแมว้า่จะเป็นปัญหาท่ีไม่ค่อย

ปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนมากอนัเน่ืองมาจากสหกรณ์เหล่าน้ี

มีการบริหารงานท่ีดีตามหลกัและวิธีการสหกรณ์และได้

มีการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ และมีการสบัเปล่ียนหมุนเวียนคณะกรรมการชุด

ต่างๆเขา้มาบริหารงานกนัตลอดจึงหาประเดน็ของการ

คอร์รัปชนัไดย้าก แต่จากขอ้มลูท่ีนกัวิจยัไดร้วบรวมมา 

จึงสรุปลกัษณะการคอร์รัปชนัของสหกรณ์ได ้5 ประเดน็ 

ไดแ้ก่ เร่ืองแชร์ลอตเตอร่ี เร่ืองผลประโยชน ์เร่ืองรายได้

กบัการบริหารความเส่ียง โครงการกูเ้งินซ้ือคอมพิวเตอร์

และจดัซ้ือท่ีดิน การชาํระหน้ี หน้ีเสียและการปรับ

โครงสร้างหน้ี 

 3. ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดช่องทาง         

การทุจริตคอร์รัปชนัในสหกรณ์ออมทรัพยแ์ยกพิจารณา

ได ้2 ดา้นดงัน้ี ดา้นปัจจยัภายในท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตจะ

พิจารณาจาก 3 ปัจจยัหลกัคือ (1) ระบบการบริหารงาน

ของสหกรณ์ (2) โครงสร้างองคก์าร และ (3) บุคลากร

ดา้นปัจจยัภายนอกท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตจะพิจารณาจาก 

6 ปัจจยัหลกัคือ (1) การตรวจสอบ (2) การกาํกบัดูแล (3) 

ดา้นเศรษฐกิจ (4) ดา้นสงัคม (5) ดา้นการเมือง และ (6) 

ดา้นกฎหมายและวิธีพิจารณา 

 4. สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดใ้หค้วามสาํคญักบั   

การนาํหลกัธรรมาภิบาลหรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมา

ใชใ้นการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นหลกั 

เพราะสหกรณ์ตระหนกัถึง ประโยชนท่ี์สหกรณ์ไดรั้บ

จากการมีธรรมาภิบาลวา่ เม่ือสหกรณ์ยึดถือ              

“ธรรมาภิบาล” ในการดาํเนินธุรกิจ ผลท่ีไดรั้บกลบัมาคือ

เพ่ิมความน่าเช่ือถือของกิจการสหกรณ์  สามารถระดม

ทุนและเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดง่้ายสถาบนัการเงินและ

แหล่งทุนต่าง ๆ จะใหค้วามเช่ือมัน่กบัสหกรณ์ท่ีมีธรร

มาภิบาล และพร้อมจะใหก้ารสนบัสนุนดว้ยมีเจา้หนา้ท่ี

สหกรณ์ท่ีดี มีความสามารถ และรักองคก์รตามหลกั     

ธรรมาภิบาลสหกรณ์ท่ีมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ี

คาํนึงถึงความเป็นอยูข่องเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์และให้

ความสาํคญักบัการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแ้ก่ เจา้หนา้ท่ี

สหกรณ์ จะทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์รักองคก์ร และ

สามารถดึงดูดบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถให้

ความสนใจเขา้มาร่วมงานกบัองคก์รตลอดไปเพ่ิมการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกในการดาํเนินงานของสหกรณ์

สหกรณ์ท่ีมีแนวทางปฏิบติัท่ีดีต่อสมาชิกเพ่ิมโอกาสใน

การสร้างความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนสหกรณ์ท่ีมีระบบ

การบริหารจดัการธุรกิจท่ีมีความซ่ือสตัย ์โปร่งใส และมี

ประสิทธิภาพการยอมรับของสังคมในการดาํเนินธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวมของสหกรณ์ท่ี 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คาดหวงัหรือรับรู้ มีผลอยา่งมากต่อ

การยอมรับของสงัคมและการเติบโตของสหกรณ์ใน    

การดาํเนินธุรกิจและเพ่ิมภูมิคุม้กนัใหแ้ก่สหกรณ์

ท่ามกลางกระแสของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่

ตลอดเวลาในยคุโลกาภิวตัน ์มีโอกาสสูงมากท่ีจะนาํ

กิจการไปสู่ความเส่ียงใหม่ ๆ 

 5. จากการศึกษาและการสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งใน

กิจการสหกรณ์ออมทรัพยร่์วมกบัการศึกษาคู่มือ            

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ไดห้ลกัธรรมาภิบาลและ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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บรรษทัภิบาลมาใชใ้นการบริหารงานของสหกรณ์        

ออมทรัพยเ์พ่ือแกไ้ขและป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชนัมา

ใชใ้นการดาํเนินงานสหกรณ์ ไดแ้ก่ ดา้นหลกันิติธรรม 

โดยสหกรณ์ออมทรัพยด์าํเนินการต่าง ๆโดยยึด

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎหมายสหกรณ์เป็นหลกัใน

การดาํเนินการโดยคาํนึงถึงสิทธิของสมาชิกผูถื้อหุน้และ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกส่วน มีความชดัเจนในกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ มีการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมกนั เสมอภาค ไม่เลือก

ปฏิบติัรวมทั้งการปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง หลกัคุณธรรม เป็นเร่ืองของการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จะตอ้งยดึหลกัคุณธรรม 

คณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีและสมาชิกของสหกรณ์

ออมทรัพยจ์ะตอ้งเป็นผูมี้จิตสาํนึกในคุณธรรมและ

จริยธรรม เป็นผูมี้ความซ่ือสตัยสุ์จริต มีศีลธรรมและ

จริยธรรมอนัดี ทุกส่วนจะตอ้งมีความสามคัคีและร่วมมือ

กนัเพ่ือใหก้ารบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยด์าํเนิน

ไปดว้ยดีอยา่งมีคุณธรรม ไม่มีการเล่นพรรคเล่นพวกหรือ

มีเสน้สายอนัจะเป็นช่องทางท่ีจะเกิดการทุจริตใน

สหกรณ์ออมทรัพยข้ึ์นได ้หลกัความโปร่งใส เป็นเร่ือง

ของการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์จะตอ้งให้

ความสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใสใน

การกาํกบัดูแลและการบริหารงานของคณะกรรมการ

ดาํเนินการและเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย ์มี

ช่องทางท่ีสมาชิกและผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเขา้ถึงขอ้มลูของ

สหกรณ์ไดโ้ดยสะดวกในหลาย ๆ ช่องทาง มีระบบการ

รายงานท่ีดีและทนัการณ์เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ 

หลกัการมีส่วนร่วม เป็นเร่ืองของการดาํเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์เปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ท่ี สมาชิกและ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียของสหกรณ์เขา้มามีส่วนร่วมในการคิด

ตดัสินใจ ดาํเนินการและติดตามประเมินผล เปิดโอกาส

ใหส้มาชิกผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิของตนผา่นมาในท่ีประชุม

ใหญ่ในการดาํเนินการต่าง ๆโดยการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือ

พิจารณาและแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการรวมทั้ง

สอบถามหรือขอคาํอธิบายเพ่ิมเติมในเร่ืองต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์หลกัความรับผิดชอบ เป็นเร่ืองของ

การดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นส่วนท่ีแสดง

ความรับผิดชอบของคณะกรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

มีการถ่วงดุลอาํนาจอยา่งเหมาะสมเพ่ือไม่เปิดโอกาสให้

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีและใชอ้าํนาจเพียงฝ่ายเดียว มีการ

กาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจนทั้งระดบั

กรรมการ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ สามารถ

ประเมินผลการทาํงานไดช้ดัเจนและเป็นธรรม มี

กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและคู่มือการปฏิบติังานท่ีชดัเจน

รวมทั้งการกาํหนดความรับผิดชอบในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั

จริยธรรมหรือขอ้ควรและไม่ควรปฏิบติั หลกัความคุม้ค่า 

เป็นเร่ืองของการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ย

การใชท้รัพยากรการบริหารอนัไดแ้ก่คน เงินทุน วสัดุ

อุปกรณ์และระบบการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ การวางแผน 

การจดัรูปงานและองคก์าร การบริหารงานบุคคล การ

อาํนวยการและการควบคุมทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุดแก่สหกรณ์ออมทรัพยอ์ยา่งคุม้ค่า มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ มีการนาํอุปกรณ์เทคโนโลยีทนัสมยั

และระบบขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยเ์พ่ือใหเ้กิดความคุม้ค่า เป็นการลด

ค่าใชจ่้ายและเวลาในการทาํงานมีระบบติดตามและ

ประเมินผลท่ีทนัสมยัสามารถติดตามผลไดทุ้กระยะอยา่ง

ทนัเหตุการณ์ 

 

การอภิปรายผล 

 ความยอ้นแยง้ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ดีเด่นในประเทศไทยกบัปัญหาคอร์รัปชนั สหกรณ์    

ออมทรัพยดี์เด่นแห่งชาติบางแห่งปรากฏข่าวสารใน

ส่ือมวลชนวา่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัจึงเป็นส่ิงท่ี

ขดัแยง้กนัอยูใ่นตวัเองเพราะสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บ

รางวลัดีเด่นแห่งชาติโดยรูปลกัษณ์ตอ้งเป็นสหกรณ์ออม

ทรัพยท่ี์มีผลงานดีเด่น มีการบริหารงานยอดเยี่ยม มีความ

โปร่งใสและปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชนั การปรากฏ
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เป็นข่าวในส่ือสารมวลชนซ่ึงอาจเป็นเร่ืองจริงหรือไม่ก็

ได ้ยอ่มทาํใหภ้าพลกัษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ไดรั้บ

รางวลัดีเด่นแห่งชาติเสียไป ทาํใหต้อ้งฉุกคิดข้ึนมาวา่มี

ปัญหาอะไรเกิดข้ึนกบัระบบการบริหารงานของสหกรณ์

ออมทรัพยท่ี์เคยไดรั้บรางวลัดีเด่นแห่งชาติกลบัตอ้งมา

ปรากฏเป็นข่าวคราวในส่ือสารมวลชนวา่มีปัญหาการ

ทุจริตคอร์รัปชนั ผูวิ้จยัไดก้ารศึกษาสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์

เคยไดรั้บรางวลัสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติในรอบ 10 ปี 

(2547-2556) พบวา่ มีสหกรณ์ออมทรัพยส์องแห่งใน

จงัหวดักาฬสินธ์ุและจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นสหกรณ์

ออมทรัพยท่ี์เคยไดรั้บรางวลัสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติแต่

ต่อมาปรากฏข่าวในส่ือมวลชนวา่ มีปัญหาการทุจริตคอร์

รัปชนั ผูวิ้จยัจึงใชเ้ป็นกรณีศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สหกรณ์

ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั และสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

อุบลราชธานี จาํกดั  

 กรณีของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ 

จาํกดั ในเร่ืองน้ีสาเหตุส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองของความ

ตอ้งการหารายไดแ้ละผลกาํไรใหสู้งกวา่ท่ีผา่นมาใหก้บั

สหกรณ์ออมทรัพย ์ เน่ืองจากช่วงก่อนปี 2554 สหกรณ์

ประสบความสาํเร็จหลายดา้นไดรั้บรางวลัแห่ง

ความสาํเร็จมากมาย ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คณะกรรมการ

บริหารจึงอยูใ่นภาวะกดดนัวา่จะตอ้งบริหารใหป้ระสบ

ความสาํเร็จมากกวา่ก่อน และเพ่ือเป็นผลงานของ

คณะกรรมการดาํเนินการวา่สามารถจดัสรรผล

ประกอบการท่ีเป็นกาํไรใหแ้ก่ สมาชิก และสหกรณ์  

ออมทรัพยไ์ดต้ามนโยบายประชานิยมในคราวหาเสียง

เลือกตั้งกรรมการ วา่จะบริหารสหกรณ์ออมทรัพยใ์หมี้

ผลกาํไรเพ่ือประโยชนข์องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

แต่การลงทุนในธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยการลงทุน

ซ้ือสิทธิครอบครองโควตา้สลากกินแบ่งรัฐบาลในคร้ังน้ี

ของคณะกรรมการเป็นการตดัสินใจลงทุนอยา่งไม่

รอบคอบระมดัระวงั ตดัสินใจอยา่งมีความเส่ียงไม่มีการ

ตรวจสอบใหแ้น่ชดัวา่โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ี

จดัซ้ือมีความถกูตอ้งหรือไม่อย่างไร  ทาํใหเ้กิดความ

เคลือบแคลงใจวา่มีผลประโยชนแ์อบแฝงหรือซ่อนเร้น

อยา่งไรหรือไม่ และมีความโปร่งใสเพียงใด    

 สาํหรับสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

อุบลราชธานี จาํกดั จากการศึกษาและสมัภาษณ์ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์พบวา่ไม่มีการ

ลงทุนในธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลและเร่ืองการฝากเงิน

กบัสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจัน่แต่ท่ีปรากฏข่าวสารใน

ส่ือสารมวลชนเม่ือปี พ.ศ. 2555 วา่มีปัญหาการทุจริต 400 

ลา้นนั้น เป็นข่าวสารท่ีปรากฏในช่วงท่ีมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เพ่ือเป็นการดิส

เครดิตหรือทาํลายกนัเพ่ือลดความน่าเช่ือถือของ

คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ออมทรัพยใ์นช่วง

ท่ีมีการหาเสียงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ แต่ในเชิงลึก

กมี็ความเคลือบแคลงใจวา่ข่าวท่ีปรากฎมีมลูเหตุ

ผลประโยชนแ์อบแฝงหรือซ่อนเร้นอยา่งไรหรือไม่  และ

มีความโปร่งใสเพียงใด 

 สภาพการบริหารและลกัษณะการ 

คอร์รัปชนัของสหกรณ์ออมทรัพย ์สภาพการบริหารของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์จะพิจารณา 3 ดา้นคือ ระบบงานของ

สหกรณ์ออมทรัพย ์ โครงสร้างการบริหารสหกรณ์     

ออมทรัพย ์และการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์

โดยมีการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารและบริการงาน

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ก่สหกรณ์สมาชิกทาํใหร้ะบบงาน

ของสหกรณ์จึงสะดวก รวดเร็วไม่ค่อยมีปัญหาอะไร

เพราะทาํงานโดยอาศยัโปรแกรมคอมพิวเตอร์โครงสร้าง

การการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยย์ึดหลกั

เดียวกนัคือบริหารโดยสมาชิกซ่ึงสมาชิกทุกคนจะเลือก

ตวัแทนของสมาชิกเรียกวา่คณะกรรมการดาํเนินการจาก

ท่ีประชุมใหญ่ คณะกรรมการมีหนา้ท่ีกาํหนดนโยบาย

การบริหารงานในสหกรณ์โดยจดัจา้งผูจ้ดัการให้

ปฏิบติังานในสหกรณ์ภายใตก้ารควบคุมดูแลของ

คณะกรรมการดาํเนินการและช่วงเวลาท่ีผา่นมาเงินทุน

ของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีอยูจ่ากเงินออมและทุนเรือน

หุน้จากสมาชิกมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการกูย้ืมเงินของ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สมาชิกคณะกรรมการดาํเนินการจะตอ้งแสวงหาแหล่ง

เงินจากสถาบนัการเงินภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย ์เพ่ือ

นาํมาปล่อยกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ ซ่ึงปัญหาท่ี

เกิดข้ึนอยา่งหน่ึงกคื็อแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน

ภายนอกจะเป็นเงินกูร้ะยะสั้น 3 - 5 ปี แต่ตอ้งนาํมา 

ปล่อยกูใ้หแ้ก่สมาชิกในระยะเวลายาว 10 - 15 ปี            

ซ่ึงจะตอ้งบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพยใ์หเ้กิดสภาพ

คล่องทางการเงินใหไ้ดโ้ดยไม่มีการติดขดั ผลการ

ดาํเนินการในช่วง 3-4 ปีท่ีผา่นมาเกิดวิกฤตทางการเงิน

ของสหกรณ์ออมทรัพย ์คือการขาดสภาพคล่องทาง

การเงินข้ึนในระบบของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ป็นวงกวา้ง 

สาเหตุมาจากการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยห์ลายแห่งได้

ละเลยหลกัการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ในเร่ืองการ

ช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเอง  โดยการมุ่งแสวงหาผลกาํไร

จากการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยด์ว้ยการลงทุน

ในเร่ืองธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือท่ีเรียกกนัวา่แชร์

ลอตเตอร่ีรวมทั้งการนาํเงินของสหกรณ์ไปฝากกบั

สหกรณ์เครดิตยเูนียน คลองจัน่ เพ่ือหวงัผลตอบแทนใน

รูปดอกเบ้ียเงินฝากสูง ๆ โดยหวงัใหเ้ป็นผลงานของ

คณะกรรมการดาํเนินงานในการจดัสรรผลกาํไรประจาํปี

ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ในอตัราสูง  เหมือนกบัเป็น

นโยบายประชานิยมท่ีวา่คณะกรรมการยคุน้ีจะตอ้งทาํ

ยอดใหสู้งกวา่ยคุก่อนเพ่ือจะไดค้ะแนนนิยมจากสมาชิก

ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ผลจากการเกิดวิกฤตในเร่ือง

สภาพคล่องทางการเงินทาํใหส้หกรณ์ออมทรัพยข์าด

สภาพคล่องในการปล่อยกูใ้หแ้ก่สมาชิก สมาชิกตอ้งรอ

คิวนานกวา่จะไดรั้บอนุมติัวงเงินกู ้ เน่ืองจากสถาบนั

การเงินต่าง ๆ และธนาคารพาณิชย ์เร่ิมไม่วางใจการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยโ์ดยทัว่ไป  จึงงดการ

ปล่อยกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเรียกคืนเงินกูท่ี้

ปล่อยไวเ้ดิมกลบัคืนดว้ย  จึงทาํใหส้หกรณ์ขาดสภาพ

คล่องดงัไดก้ล่าวมาแลว้  

ปัญหาการคอร์รัปชนัในสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

ท่ีไดรั้บรางวลัสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นแห่งชาติ          

โดยภาพรวมแลว้มกัไม่ค่อยปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนมากนกั 

อาจเป็นเพราะสหกรณ์ออมทรัพยเ์หล่าน้ี มีวิธีการ

บริหารงานท่ีดีตามหลกัและวิธีการสหกรณ์และไดมี้การ

นาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการดาํเนินงานของสหกรณ์ 

ประกอบกบัพ้ืนฐานของสหกรณ์เหล่าน้ีมีพ้ืนฐานการ

บริหารงานท่ีดีและมีการสบัเปล่ียนหมุนเวียน

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เขา้มาบริหารงานกนัตลอด สร้าง

การเอ้ืออาํนวยในการหาช่องทางตามแนวทางระบบพวก

พอ้งท่ีสามารถช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัออกมาในรูปแบบ

ของลกัษณะของการคอร์รัปชนัและพฤติกรรมท่ีส่อไป

ในทางทุจริตคอร์รัปชนัอาจจะตอ้งพิจารณาลกัษณะ

พฤติกรรมเป็นกรณีไปไม่วา่จะเป็นเร่ืองแชร์ลอตเตอร่ี 

เร่ืองผลประโยชน ์เร่ืองรายไดก้บัการบริหารความเส่ียง 

โครงการกูเ้งินซ้ือคอมพิวเตอร์และจดัซ้ือท่ีดิน การชาํระ

หน้ี หน้ีเสียและการปรับโครงสร้างหน้ีซ่ึงทั้งหมดน้ี

อาจจะเป็นปัญหาท่ีไม่ค่อยปรากฏใหเ้ห็นชดัเจนมากอนั

เน่ืองมาจากสหกรณ์เหล่าน้ีมีการบริหารงานท่ีดีตามหลกั

และวิธีการสหกรณ์และไดมี้การนาํหลกัธรรมาภิบาลมา

ใชใ้นการดาํเนินงานของสหกรณ์ และมีการ  สบัเปล่ียน

หมุนเวียนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เขา้มาบริหารงานกนั

ตลอดจึงหาประเดน็ของการคอร์รัปชนัไดย้ากจึงเป็นเหตุ

ใหไ้ม่มีใครสามารถสรุปไดว้า่ เกิดปัญหาคอร์รัปชนั

เกิดข้ึนจริง ๆ จากสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่นนัน่เอง 

ปัจจยัของการทุจริตคอร์รัปชนัในสหกรณ์

ออมทรัพย ์ เหตุของปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัป

ชนัในสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งหมดทั้งมวลมาจากส่ิงท่ี

ควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้หรือเรียกวา่ ปัจจยัภายใน

และภายนอก ของสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีผลต่อการทุจริต

คอร์รัปชนัของหน่วยงานท่ีประสบความสาํเร็จท่ี

บุคคลภายนอกมองวา่ ไม่มีปัญหาอะไรในการบริหาร

จดัการ แต่แทท่ี้จริงแลว้ มีปมปัญหามากมายตามมาจาก

การบริหารงานทั้งปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ระบบการ

บริหารงานของสหกรณ์  โครงสร้างองคก์าร และ

บุคลากร ซ่ึงปัจจยัภายในเหล่าน้ี เป็นตวัขบัเคล่ือนการ
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ดาํเนินงานภายในใหเ้กิดกระบวนการในการทุจริต        

คอร์รัปชนัทั้งระบบงานท่ีเอ้ืออาํนวยกนัในกลุ่มพรรค

พวก ผองเพ่ือน ญาติพ่ีนอ้ง เหมือนเป็น วงศาวาทกรรม 

อาจสืบทอดผา่นเป็นรุ่น ๆ และส่งผลออกมาในโครงการ

องคก์ารท่ีเป็น คณะกรรมการ กรรมการบริหารท่ีเป็น

แบบอุปถมัภ ์และไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรภายใน 

ดงันั้นทั้งสามองคป์ระกอบจึงเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัในการ

ทุจริตคอร์รัปชนัในสหกรณ์ออมทรัพยไ์ด ้นั้นเป็นเพียง

ส่วนหน่ึงของปัจจยัแรกคือ ภายใน ยงัมีอีกปัจจยัหน่ึงท่ี

สาํคญัไม่แพก้นัคือปัจจยัภายนอกท่ีไดวิ้เคราะห์มาแลว้ 

ไดแ้ก่ การตรวจสอบการกาํกบัดูแลดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

สงัคมดา้นการเมืองและดา้นกฎหมายและวิธีพิจารณา

ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นการมองภาพรวมและประเมินต่อการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์ถา้ระบบภายในและ

ภายนอกเกิดความสัมพนัธ์กนัเพ่ีอสร้างการคอร์รัปชนัได้

อยา่งง่ายได ้เพราะทั้งหมดทั้งมวลกคื็อการร่วมมือกนัและ

การมีส่วนร่วมในการก่อการทุจริตคอร์รัปชนัเพ่ือ

ผลประโยชนข์องคนบางกลุ่มเท่านั้น ดงันั้นถา้หน่วยงาน

มีการควบคุมดูแลตรวจสอบในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ

ทุจริตทั้งภายในและภายนอก จะนาํผลท่ีไดม้าเป็น

แนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีตามมาจากการ

ทุจริตคอร์รัปชนัได ้

 การใชห้ลกัธรรมาภิบาลและบรรษทั  

ภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย ์ในภาพรวมสหกรณ์ออม

ทรัพย ์มีการบริหารจดัการธุรกิจของสหกรณ์ดว้ยความ

ซ่ือสตัยสุ์จริต ความเปิดเผยโปร่งใส ความรับผิดชอบและ

สามารถตรวจสอบได ้มีความชอบธรรม ยติุธรรม ความมี

คุณภาพประสิทธิภาพและการมีมาตรฐาน ความมี

คุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการคาํนึงถึงสิทธิของสมาชิกผู ้

ถือหุน้ การปฏิบติัต่อสมาชิกผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความ

โปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะเกิดข้ึน

ไดแ้ละดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพกด็ว้ยความร่วมมือ

กนัระหวา่งส่วนต่าง ๆในสหกรณ์ แต่เน่ืองจากสมาชิก

ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพยอ์าจจะมีความรู้ใน      

เชิงธุรกิจของสหกรณ์ไม่เท่าเทียมกนั  

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

 1. หน่วยงานของรัฐไดแ้ก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะตอ้งช่วยเหลือสนบัสนุน

และกาํกบัดูแลอีกทางหน่ึงดว้ย  

 2. คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์จะตอ้ง

ใหค้วามสาํคญัต่อการนาํหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้น

สหกรณ์ออมทรัพยอ์ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

 3. ในระบบเศรษฐกิจปัจจุบนัเป็นยคุของทุน

นิยม ท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจสูงสหกรณ์จะตอ้งเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขนัทุนเป็นปัจจยัสาํคญัของการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจ การท่ีสหกรณ์ออมทรัพยจ์ะเขา้ถึง

แหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกของสหกรณ์ได ้  

 4. สหกรณ์จะตอ้งสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ

ใหเ้ป็นท่ียอมรับแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (สมาชิก

ประชาชนทัว่ไป คู่คา้ สถาบนัการเงิน) โดยการนาํหลกั

ธรรมาภิบาลมาใชใ้นการประกอบธุรกิจของสหกรณ์หรือ

มีการกาํกบัดูแลกิจการของสหกรณ์ท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 247



เอกสารอ้างองิ 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2540). การสหกรณ์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กรมส่งเสริมสหกรณ์. (2557). วิธีการใหค้ะแนนการคดัเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ. คน้จาก 

http://www.cpd.go.th/coop_good.html 

ธีรยทุธ  บุญมี. (2551). มิเชล ฟูโกต . กรุงเทพฯ:  วิภาษา.  

ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร. (2557). ชาติพันธ์ุกับเสรีนิยมใหม่. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ.์ 

สงัศิต  พิริยะรังสรรค.์ (2554). เขา้ใจและเขา้ถึงคอร์รัปชนั. กรุงเทพธุรกิจ, 21-23. 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั. (2557). รายงานประจาํปี 2556. กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ.์ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูอุบลราชธานี จาํกดั. (2557). รายงานประจาํปี 2556. อุบลราชธานี: ยงสวสัด์ิ อินเตอร์กรุ๊ป. 

สายณัต ์  ไพชาญจิตต.์ (2556). แนวคิดโบราณคดีชุมชน. คน้จาก http://www.oocities.org/thai_archaeology/thai/013 

 /focus1.html 

อรพินท ์ สพโชคชยั. (2541). การปฏิรูประบบราชการ: ยทุธศาสตร์สาํคญัของการเปล่ียนแปลง. วารสารการปฏิรูป

ระบบราชการ: ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันผ่าวิกฤต, 1(20),105. 

 

References 

 

Boonme, T. (2008). Micheal foogoa. Bangkok: Wipasa. (in Thai) 

Cooperatives Promotion Department. (1997). The cooperatives in Thailand. Bangkok: Agricultural cooperatives of 

Thailand. (in Thai) 

Cooperatives promotion department. (2015). How to rate a selection of cooperative national outstanding. Retrieved 

from http://www.cpd.go.th/coop_good.html (in Thai) 

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre. (2015).  Pogroms against neoliberalism. Bangkok: Papphim. 

(in Thai) 

Paichanjit, S. (2013). Community archaeology. Retrieved from  http://www.oocities.org/thai_archaeology/thai/013 

 /focus1.html (in Thai) 

Piriyarungsan, S. (2011). Understandable and accessible to corruption. Bangkokbiznews, 21-23. (in Thai) 

Teacher’s Savings Coorperative of  Kalasin ltd. (2015). Annual report 2013. Kalasin: Prasankarnphim. (in Thai) 

Teacher’s Savings cooperative of  Ubonratchathani ltd. (2015). Annual report 2013. Ubonratchathani: 

Yongsawatinter group. (in Thai) 

Sopchaokchai, O. (1998). Bureaucratic reform: the strategic importance of the change. Journal of Reform: The Way 

Out of the Solution and Foolish Crisis, 1 (20), 105. (in Thai) 

248 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



 

ความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล อาํเภอลาํลูกกา 

Readiness in Basic Education Management of the Local Sub-District Administration in  

Lum Looka District 

  

                                                                                                                                           วรรวศิา ช่ืนชมและสุรชยั  สิกขาบณัฑิต                                                                                                                                                                                                                                              

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลกูกา จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและตาํแหน่งหนา้ท่ี ประชากรไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและพนกังานส่วนตาํบล จาํนวน 6 แห่ง ใน

เขตอาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 195 คนสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี และร้อยละ 

การทดสอบสมมุติฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยการทดสอบค่าที และทดสอบความแปรปรวนโดยการเปรียบเทียบ

ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย ตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไปดว้ย ผลการวิจยั พบวา่ (1) สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย ( X =4.67) (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความ

พร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลกูกา พบวา่  ดา้นการบริหารงานทัว่ไปมีค่าความ

แปรปรวนสูงท่ีสุด (F = 94.44) และดา้นท่ีมีค่าความแปรปรวนนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการบริหารงานบุคคลมีค่าความ

แปรปรวน (F=17.63) ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ ผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 ขอ้ท่ีมีค่าความแปรปรวนสูงสุดคือดา้นการบริหารงานทัว่ไป มีค่าความแปรปรวน  

(F=25.60) และส่วนในดา้นการบริหารงานทัว่ไปมีค่าความแปรปรวน (F=35.85) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

 

คําสําคัญ: ความพร้อม, การจดัการศึกษา, องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

  

Abstract 

 The purposes of this research were: (1) to study readiness in basic education management of sub-district 

administrational organizations, (2) to compare opinions about basic education management readiness of Lam  Luk Ka 

sub-district administrational organizations categorized by sex, age, education and job position. The samples consisted 

of  195 administrators and council members in 6 sub-district administrational organizations in Lam LukKa district. 

The data were analyzed by using frequency, percentage, t-test and One-way ANOVA. The findings were as follows: 

(1) the readiness of basic education management of sub-district administrational organizations in Lam LukKa district 

was A level high overall ( X =4.67). (2) Opinion comparison about the readiness of basic education management of 
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sub-district administrational organizations in LamLukKa district indicated that: the general administration affair was 

the highest variance (F=94.44). The personal administration affair was the lowest variance (F=17.63) which differed 

significantly at a level of .05, the level of education differences which differed in all sides at level of .05 significantly. 

The general administration affair had the highest variance (F=25.60), followed by the academic administration affair 

(F=18.60). The personal administration affair was the lowest (F=35.85) 

  

Keywords: readiness, education management, local sub district organization 

 

ความนํา  

 การศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัในการสร้างสรรค์

ความเจริญกา้วหนา้และการพฒันาประเทศเน่ืองจาก

การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเอง

ในดา้นต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิตการจดัการศึกษาใหส้ามารถ

กระจายโอกาสทางการศึกษาในทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพ

จึงเป็นส่ิงจาํเป็น  

 จากความเปล่ียนแปลงอนัสืบเน่ืองมาจาก

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช  2540  ท่ีมุ่งเนน้และส่งเสริมการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใหค้วามสาํคญักบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะกลไกสาํคญัในการ

ส่งเสริมและพฒันาประชาธิปไตย ทั้งน้ีจึงส่งผลให้

ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ระดบัต่าง ๆ ตอ้งเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยขนาดและ

จาํนวนภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้ง

เพ่ิมข้ึนจากเดิมขณะเดียวกนัภาครัฐ เองกค็งตอ้งเปล่ียน

บทบาทจากการเป็นผูป้ฏิบติัเอง มาสู่การเป็นผูจ้ดัหา

อาํนวยความสะดวก ติดตาม กาํกบัดูแลและส่งเสริม

สนบัสนุนและใหค้วามรู้ดา้นวิชาการ เทคนิคต่าง ๆ แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในฐานะเป็นตวัแทนของการบริหารราชการ

ส่วนกลางท่ีปฏิบติัภารกิจในพ้ืนท่ีจะตอ้งปรับและ

เปล่ียนแปลงบทบาทภาระหนา้ท่ีบางประการดว้ยเช่นกนั  

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ เกิดประโยชนสู์งสุดต่อ

ประชาชนในพ้ืนท่ี การถ่ายโอนการจดัการศึกษาไป

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํใหเ้กิดกระแส

ความคิดแตกต่างกนัอยา่งหลากหลายในสงัคมของคนใน

วงการศึกษาและในสังคมของคนนอกวงการศึกษาคนท่ี

เห็นดว้ยและคนท่ีต่อตา้นคนท่ียอมรับและคนท่ีไม่

ยอมรับคนท่ีตอ้งการและคนท่ีไม่ตอ้งการอนัอาจจะทาํให้

เกิดปมดอ้ยต่อวงการศึกษาของไทยหรืออาจจะทาํใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนต่อวงการศึกษาของไทยจะทาํให้

การจดัการศึกษาดาํเนินไปอยา่งมีคุณภาพในอนาคตหรือ

จะเป็นเหตุทาํใหก้ารจดัการศึกษาของไทยถอยหลงัลง

คลอง ต่างคนต่างทาํกลบัคืนไปสู่อดีตท่ีผา่นมา (จตุพร  

มีณรงค,์ 2548, หนา้ 1) พระราชบญัญติักาํหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด หมวด 4 มาตรา 16 มาตรา 30  

กาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการ

สาธารณะใหเ้ทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมี

อาํนาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนข์องประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองให้

ดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจการใหบ้ริการสาธารณะท่ีรัฐ

ดาํเนินการอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัแก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในกาํหนดระยะเวลาโดย

ตอ้งเป็นภารกิจท่ีเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาลใหเ้สร็จภายในส่ีปีโดยมีจุดมุ่งหมายสาํคญัก็

เพ่ือใหอ้งคก์รส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบท่ีสามารถรองรับ

การกระจายอาํนาจไปสู่ประชาชนใหม้ากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีการ

จะจดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดน้ั้น  ตอ้งมาจาก

สภาตาํบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนใน
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ปีงบประมาณท่ีผา่นมาติดต่อกนัสามปีซ่ึงเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่

ปีละหน่ึงแสนหา้หม่ืนบาทหรือตามการเปล่ียนแปลง

เกณฑท่ี์กระทรวงมหาดไทยประกาศ (กรมการปกครอง, 

2543, หนา้ 144)   

 การถ่ายโอนการจดัการศึกษาใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นการกระจายอาํนาจในการ

บริหารงานของรัฐไปใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ดาํเนินการแทนโดย มีกฎหมายกฎระเบียบและมาตรการ

ในการดาํเนินการเป็นเคร่ืองมือในการกาํกบัติดตามของ

รัฐ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 (มาตรา 38 และมาตรา 

41 ในแต่ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหมี้คณะกรรมการและ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประสานและส่งเสริม

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหส้ามารถจดัการศึกษาให้

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษาส่งเสริม

สนบัสนุนการจดัการศึกษาของบุคคลครอบครัว องคก์ร

ชุมชนองคก์รเอกชนองคก์รวิชาชีพสถาบนัศาสนาและ

สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ยงัเปิดโอกาสใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหน่ึงหรือทุก

ระดบัตามความพร้อมความเหมาะสมและความตอ้งการ

ภายในทอ้งถ่ิน กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการวางแผนการ

ถ่ายโอนอาํนาจการจดัการศึกษาเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะแรกระหวา่งปีงบประมาณ  2545-2548  และระยะท่ี

สองระหวา่งปีงบประมาณ2549-2554  เพ่ือใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ 

พร้อมทั้งระบบงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยการถ่ายโอน

อาํนาจตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินความ

พร้อมท่ีคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดข้ึนประกอบดว้ยแผนงาน

การจดัการศึกษาทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการศึกษา

รวมทั้งการมีคณะกรรมการเฉพาะดา้นเพ่ือบริหารดา้น

การศึกษาประกอบกบัความตอ้งการของคนในทอ้งถ่ิน

โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ินและไดรั้บการ

ประกาศใหมี้อาํนาจรับโอนไดเ้ท่านั้นจึงสามารถรับโอน

สถานศึกษาได ้

 การจดัตั้งคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนมาในปี 2543 จนบดัน้ี  

ภารกิจกระจายอาํนาจมิไดคื้บหนา้มากนกั เน่ืองจาก

บรรดาองคก์รภาคประชาชนคดัคา้น การถ่ายโอนภารกิจ

ต่างๆ ให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การถ่ายโอน

สถานศึกษา การสาธารณสุข เป็นตน้ ยงัเป็นปัญหาท่ีเกิด

จากความไม่ พร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ส่งผลใหก้ารถ่ายโอนภารกิจเป็นไปอยา่งล่าชา้ การถ่าย

โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแ้ก่องคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ินโดยกาํหนดขอรับถ่ายโอนสถานศึกษา ซ่ึง

ทั้งหมดตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินความพร้อมตามท่ี

กฎกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดเช่นเดิม กาํหนดสดัส่วน

ถ่ายโอนสถานศึกษา เป็นการกาํหนดเฉพาะปี 2549 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบตามขอ้เสนอดงักล่าว แต่มี

เง่ือนไขเพ่ิมเติม การถ่ายโอนตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัร

ใจของสถานศึกษาท่ีจะตอ้งมีการตดัสินใจร่วมกนั

ระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ

สถานศึกษา โดยใหเ้ป็นไปในลกัษณะของการรับโอนใน  

2 ระดบั คือ สมคัรใจในส่วนสถาบนั คือโรงเรียน และ

การสมคัรใจของผูบ้ริหารโรงเรียน และครู หากสมคัรใจ

และองคก์รส่วนทอ้งถ่ินเตม็ใจท่ีจะรับ และมีความพร้อม

ท่ีจะรับโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประเมินความพร้อม

ของทอ้งถ่ินนั้นวา่ ทอ้งถ่ินพร้อมรับและโรงเรียนพร้อมท่ี

จะถ่ายโอนไปจึงจะสามารถถ่ายโอนไดห้รือทอ้งถ่ินไม่

พร้อมกย็งัไม่มีการถ่ายโอน (สโรช สตัตพนัธ, 2548,  

หนา้ 1)  
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพความพร้อมในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกา 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ

ความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา จาํแนก เพศ อาย ุระดบั

การศึกษาและตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1.  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี เพศต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการจดัการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา  

แตกต่างกนั 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี อายุต่างกนัมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการจดัการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา  

แตกต่างกนั 

 3.  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ระดบัการศึกษา

ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการ

จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกา แตกต่างกนั 

 4. ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี ตาํแหน่งหนา้ท่ี

ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการ             

จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกาแตกต่างกนั 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 

39 ไดก้าํหนดไวคื้อ ใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการ

บริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นวิชาการงบประมาณ

การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปไปยงั

คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงผูวิ้จยัจึงไดย้ึด

หลกัการบริหารโรงเรียนมากาํหนดเป็นขอบเขตในการ

จดัการศึกษา 

 1. ดา้นการบริหารงานวิชาการไดมี้นกัการศึกษา

หลายท่านท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของการบริหารงาน

วิชาการไวด้งัน้ี  ชยัพฤกษ ์ เสรีรักษ ์(2543, หนา้ 161) ได้

กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานวิชาการไวว้า่  

งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาคือการจดักิจกรรม

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการเรียนและประสบการณ์ต่างๆ

ใหแ้ก่นกัเรียนตลอดจนการอบรมศีลธรรมจรรยาและ

ความประพฤติของนกัเรียนเพ่ือใหเ้ป็นคนดีมีความรู้

ความสามารถพอท่ีจะนามาหาเล้ียงชีพไดอ้ยา่งมีความสุข

มีความพอใจตามมาตรฐานและสภาพความเป็นอยูแ่ละ

ช่วยเหลือเผื่อแผเ่พ่ือนบา้นและสงัคมตามสมควร  

  ธีระ  รุญเจริญ (2545, หนา้ 125) ไดใ้ห้

ความหมายของการบริหารงานวิชาการวา่หมายถึง การ

ดาํเนินงานทุกชนิดท่ีส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอน

ของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพไม่วา่จะ

เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูหรือนกัเรียนกต็าม  

 Sergiovanni (1980, pp. 267-268) ไดก้ล่าวถึง

ความหมายของการบริหารงานวิชาการวา่หมายถึง การ

บริหารสถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ี

เก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดี  

 Gorton (1983, pp. 158-164) กล่าวถึงการ

บริหารงานวิชาการวา่หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทุก

ชนิดในสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและ

ปรับปรุงแกไ้ขการเรียนการสอนของนกัเรียนใหไ้ดผ้ลดีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดซ่ึงไดแ้ก่งานดา้นหลกัสูตรการจดั

แผนการเรียนการจดัตารางการเรียนการสอนการจดัครู

เขา้สอนการพฒันาการเรียนการสอนการพฒันาบุคลากร

ทางดา้นวิชาการการวดัผลและประเมินผลรวมถึงการ

นิเทศการสอน 

 2. ดา้นการบริหารงานงบประมาณ มีนกัการ

ศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหารงาน
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งบประมาณไวด้งัน้ี ณรงค ์ สจัพนัโรจน์ (2543, หนา้2) 

กล่าววา่ การบริหารงบประมาณคือ แผนเบด็เสร็จท่ี

แสดงออกในรูปตวัเงินแสดงโครงการดาํเนินงานทั้งหมด

ในระยะเวลาหน่ึงแผนน้ีจะรวมถึงโครงการค่าใชจ่้าย

ตลอดจนถึงทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสนบัสนุน  และได้

ใหค้วามหมายของงานงบประมาณวา่หมายถึงระบบ

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (performance bass 

budgeting) โดยมุ่งเนน้ผลผลิต (outputs) และผลลพัธ์ 

(outcome) ของงานเช่ือมโยงทรัพยากรกบัผลงานให้

ความอิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารจดัการและ

รับผิดชอบต่อความสาํเร็จของงาน Kohler (1956, p. 224) 

กล่าวถึงความหมายงานงบประมาณโดยทัว่ไปหมายถึง

แผนการคลงัท่ีจะนามาใชใ้นการควบคุมการปฏิบติัการ

และจะตอ้งมีการประมาณตน้ทุนในอนาคตแผนการคลงั

ตอ้งมีลกัษณะเป็นระบบเพ่ือตอ้งการใหก้ารใชก้าํลงัคน

วสัดุอุปกรณ์และทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหเ้กิดอรรถประโยชน์

สูงสุด 

 3. การบริหารงานบุคคล (personnel 

management) หรืออาจเรียกวา่ การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์(human resource management) นกัวิชาการไดใ้ห้

ความหมายของคาวา่การบริหารบุคคลไวต่้างทศันะดงัน้ี 

 พะยอม  วงศส์ารศรี (2538, หนา้ 5) กล่าววา่ 

การบริหารทรัพยากรมนุษยห์มายถึงกระบวนการท่ี

ผูบ้ริหารใชศิ้ลปะและกลยทุธ์ในการดาํเนินการสรรหา

คดัเลือกวางแผน   

 ธงชยั   สนัติวงศ ์(2539, หนา้ 1) กล่าววา่ การ

บริหารงานบุคคลหมายถึงภารกิจของผูบ้ริหารทุกคนท่ีมุ่ง

ปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเก่ียวกบับุคลากรซ่ึงจะสาํเร็จ

ต่อเป้าหมายขององคก์าร Joyce (1992, p. 35) ไดใ้ห้

ความหมายของการบริหารงานบุคคลวา่หมายถึง การ

วางแผนอตัรากาลงัคนการสรรหาบุคลากรและการบรรจุ

แต่งตั้ง   

 Barmes (1995, p. 453) ไดใ้หค้วามหมายของ

การบริหารงานบุคคลวา่หมายถึง กระบวนการดาํเนินงาน

ท่ีเก่ียวกบับุคลากรในหน่วยงานหรือองคก์รเพ่ือใหไ้ด้

บุคลากรมาปฏิบติังานตามความตอ้งการและปฏิบติัให้

บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. การบริหารงานทัว่ไป นกัการศึกษาได้

กล่าวถึงความหมายของการบริหารงานทัว่ไปใน

สถานศึกษาไวด้งัน้ี   

 อุทยั  บุญประเสริฐ (2544, หนา้ 34) ไดใ้ห้

ความหมายของการบริหารงานธุรการทัว่ไปหมายถึง งาน

ท่ีเก่ียวกบัเอกสารต่างๆ ของสถานศึกษาท่ีจาํเป็นตอ้ง

ปฏิบติัทั้งท่ีเป็นงานภายในและงานท่ีติดต่อกบับุคคลหรือ

หน่วยงานภายนอกเพ่ือใหส้ถานศึกษาสามารถ   

 Candoli et al. (1992, p. 7) กล่าววา่ การ

บริหารงานทัว่ไปหรือการบริหารงานธุรการใน

สถานศึกษาเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการจดัเตรียมหรือการ

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกบัทั้งใหบ้ริการในดา้นต่างๆ แก่ระบบ

สถานศึกษา  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ผูศึ้กษาวิจยัไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลและพนกังานส่วนตาํบล ความพร้อมในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกา โดยแสดงกรอบความคิดเห็นในการศึกษา 

ดงัแสดงขอ้มูลในภาพ 1.1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยั เร่ืองความพร้อมในการจดัการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพความพร้อมในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกาและ  (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบั

สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลกูกา จาํแนก เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษาและตาํแหน่งหนา้ท่ีมีวิธีและขั้นตอน

การวิจยั ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  

 1. ศึกษาคน้ควา้ ตาํรา วารสารบทความ งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 2. กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของตวัแปรท่ี

ศึกษา เพ่ือเป็นขอบเขตทางดา้นเน้ือหาของแบบสอบถาม   

 3. ศึกษา ความหมาย ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด 

องคป์ระกอบเพ่ือนาํมาจดัทาํนิยามเชิงปฏิบติัการ (หรือ

นิยามศพัทเ์ฉพาะ) และนาํนิยามเชิงปฏิบติัการมาเป็น

แนวทางในการสร้างขอ้คาํถาม   

 4. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น 

ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล

พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพร้อม

ในการจดั การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล อาํเภอลาํลกูกา  ขอ้ลกัษณะคาํถามเป็นการถาม

ความคิดเห็นแบบมาตราวดัประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั 

ดงัน้ี   

 ระดบั   5   หมายถึง   มีความพร้อมมากท่ีสุด 

 ระดบั  4   หมายถึง   มีความพร้อมมาก 

 ระดบั  3  หมายถึง    มีความพร้อมปานกลาง 

 ระดบั  2  หมายถึง     มีความพร้อมนอ้ย 

 ระดบั  1  หมายถึง    มีความพร้อมนอ้ยท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 2  

 1. นาํร่าง แบบสอบถามความคิดเห็น เสนอต่อ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาและ

ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม และนาํขอ้เสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไ้ข  

 2. นาํร่าง แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึน

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน5 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ 

สามารถวดัไดต้รงกบัเน้ือหาท่ีกาํหนดหรือไม่ โดยให้

คะแนนตามเกณฑ ์แลว้นาํผลมาพิจารณาคะแนนของ

ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้มาวิเคราะห์หาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง 

 3. นาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ นาํเสนอ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข

แบบสอบถามแลว้นาํไปจดัพิมพเ์ป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป   

 4. นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีทดลองใช ้มา

คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ โดยนาํแบบสอบถามท่ีผา่น

การตรวจและแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้ในช่วง

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 กบักลุ่มบุคลากรทางการศึกษาท่ี

มีคุณสมบติัคลา้ยกบัประชากรท่ีศึกษาในเขตพ้ืนท่ี              

อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี รวมผูใ้หข้อ้มลูทั้งส้ิน 30 

คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิ      

อลัฟาของ ครอนบาค   

สถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  ระดบัการศึกษา 

-  ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ความพร้อมในการ 

จดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. ดา้นบริหารวชิาการ 

2. ดา้นบริหารงบประมาณ 

3.  ดา้นบริหารงานบุคคล 

4.  ดา้นบริหารทัว่ไป 
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 5. นาํแบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีผา่นการหา

ค่าความเช่ือมัน่แลว้ จดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัจริง

แลว้นาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มประชากร 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี 

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและพนกังานส่วนตาํบล 

จาํนวน 6 แห่ง ในเขตอาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  

ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน  

24 คน  ตวัแทนสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

จาํนวน  194 คน และตวัแทนพนกังานองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล จาํนวน  161 คน รวมจาํนวนทั้งหมด 379 คน   

 2. กลุ่มตวัอยา่ง การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยั

ใชสู้ตร Taro Yamane ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 195 คน 

ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย 43 

คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลลาํลกูกา 43 คน องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบึงทองหลาง 35 คน องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลลาํไทร 29 คน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

บึงคอไห 23 คน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพืชอุดม 

22คน การสุ่มอาศยัหลกัความน่าจะเป็นโดยวิธีการสุ่ม

แบบแบ่งชั้น 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 

ความคิดเห็น จาํนวน 65 ขอ้โดยหาค่าความเช่ือมัน่ 

(reliability) โดยหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-

coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาคน้ควา้ดาํเนินตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

 1. ขอหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ถึง นายกองคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีอาํเภอลาํลกูกา เพ่ือขอความร่วมมือใน

การเกบ็ขอ้มูล 

 2. จดัส่งหนงัสือนาํจากบณัฑิตวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียไปยงันายกองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีอาํเภอลาํลกูกา เพ่ือขอความร่วมมือใน

การเกบ็ขอ้มูล 

 3. การเกบ็ขอ้มลูผูวิ้จยัและผูช่้วยนกัวิจยัจะได้

ดาํเนินการดว้ยตนเอง  

 4. หลงัจากท่ีไดข้อ้มลูจากแบบสอบถามความ

คิดเห็น ผูวิ้จยัจะไดต้รวจสอบความเรียบร้อยและความ

ถกูตอ้งของขอ้มลูอยา่งละเอียด และคดัแยกแบบท่ีไม่

ถกูตอ้งและไม่สมบูรณ์ออก  

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

  1.1. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ 

สาํหรับค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความ

คิดเห็นของ ฝ่ายสภา ฝ่ายบริหาร ฝ่ายพนกังานองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลต่อความพร้อมในการถ่ายโอนการจดั

การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  1.2. หาค่าความเช่ือมัน่โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 

 2. สถิติท่ีใชใ้นการตอบวตัถุประสงคแ์ละการ

ทดสอบสมมติฐาน 

 2.1. การศึกษาสภาพความพร้อมใน

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลอาํเภอลาํลกูกา และการเปรียบเทียบความคิดเห็น

ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลอาํเภอลาํลกูกา ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย สถิติ

พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน จากนั้นนาํเสนอในรูปของตารางประกอบ

ความเรียง 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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  2.2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลพ้ืนท่ีอาํเภอลาํลกูกา จาํแนก

ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและตาํแหน่งหนา้ท่ีและ

การทดสอบสมมุติฐานดว้ยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดย

การทดสอบค่าที (t–test) และทดสอบความแปรปรวน

โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ีย ตั้งแต่ 

2 กลุ่มข้ึนไปดว้ย One-way ANOVA และทดสอบความ

แตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe') 

 

ผลการวจัิย 

 1. สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลกูกา

ภาพรวม มีค่าเฉล่ีย (Χ =4.67) แสดงวา่ ความคิดเห็นอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเดน็ พบวา่ 

  1.1 สภาพความพร้อมการบริหารงาน

ดา้นวิชาการ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย (Χ =4.67)   

  1.2 สภาพความพร้อมดา้นการบริหาร

งบประมาณ อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย (Χ =4.63) 

  1.3 สภาพความพร้อมดา้นการ

บริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด    

มีค่าเฉล่ีย ( Χ =4.74) 

  1.4 สภาพความพร้อมดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัความคิดเห็นท่ีมากท่ีสุด    

มีค่าเฉล่ีย ( Χ =4.72)  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบ

แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

อาํเภอลาํลกูกา จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและ

ตาํแหน่งหนา้ท่ีและการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ 

  2.1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ 

แตกต่างกนัจะมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความ

พร้อมการในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       

ดา้นการบริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไปมี

ความคิดเห็นต่อความพร้อมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงในดา้นการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ เพศชาย มีค่าเฉล่ีย (Χ = 4.81) เพศหญิง มี

ค่าเฉล่ีย (Χ  =4.67) รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงาน

ทัว่ไป เพศชาย มีค่าเฉล่ีย (Χ  = 4.54) เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 

(Χ =4.49) 

  2.2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ

แตกต่างกนัจะมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักบัสภาพ

ความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวม

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดา้น

การบริหารงานทัว่ไปมีค่าความแปรปรวนสูงท่ีสุด          

(F = 94.44) รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ     

มีค่าความแปรปรวน (F = 28.17) และดา้นท่ีมีค่าความ

แปรปรวนตํ่าสุดคือ ดา้นการบริหารงานบุคคลมีค่าความ

แปรปรวน (F=17.63) ตามลาํดบั ซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  2.3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษา แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความ

พร้อมในภาพรวมทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ี

ระดบั .05 ขอ้ท่ีมีค่าความแปรปรวนสูงสุดคือดา้นการ

บริหารงานทัว่ไป มีค่าความแปรปรวน (F= 25.60) 

รองลงมาคือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ มีค่าความ

แปรปรวน (F =18.60) และลาํดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการ

บริหารงานบุคคลมีค่าความแปรปรวน (F = 4.67) 

ตามลาํดบั  

  2.4 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ีแตกต่างกนัจะมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพ

ความพร้อมการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม

แตกต่างกนัและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการ

บริหารงานทัว่ไปมีค่าความแปรปรวน (F=35.85) 

รองลงมาคือ ดา้นบริหารงานวิชาการมีค่าความแปรปรวน 
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(F=14.61) และดา้นท่ีมีค่าความแปรปรวนตํ่าสุดคือ ดา้น

การบริหารงานบุคคลมีค่าความแปรปรวน (F = 5.55) 

ตามลาํดบั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏผลดงัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ 

ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการ

จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกา แตกต่างกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ

ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อมในการ

จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกา แตกต่างกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้

 สมมติฐานท่ี 3 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบั

การศึกษา ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความ

พร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา แตกต่างกนัเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 สมมติฐานท่ี 4 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีตาํแหน่ง

หนา้ท่ี ต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพความพร้อม

ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลอาํเภอลาํลกูกา แตกต่างกนัเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยั สภาพความพร้อมในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล

อาํเภอลาํลกูกา ผูวิ้จยันาํประเด็นท่ีสาํคญัมาอภิปรายผล   

มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ สภาพความพร้อมใน

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลอาํเภอลาํลกูกาภาพรวม มีค่าเฉล่ี ( Χ =4.67) แสดง

วา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพระ

วา่องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลกูกา มีการเตรียม

ความพร้อมท่ีดีในการจดัการศึกษาระดบัทอ้งถ่ินตามแนว 

พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 เน่ืองจากองคก์ารบ

บริหารส่วนตาํบลมีความเขา้ใจท่ีชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา การจดัโครงสร้างการ

บริหารและการรับผิดชอบดูแลการศึกษา การวางแผน

ดาํเนินงานงบประมาณและการส่งเสริมบุคลากร ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ผกาวลี พฒันกิจ  (2548) 

ศึกษาเร่ือง ความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

จงัหวดัสงขลา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ

ความพร้อมในการรับถ่ายโอนการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในจงัหวดัสงขลา 

ดา้นวิชาการ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการบริหาร

งบประมาณ และดา้นการบริหารทัว่ไป โดยจาํแนกตาม

ภูมิหลงั และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการกระจาย

อาํนาจการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิง

สาํรวจกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารและบุคลากรของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และไปในทิศทางเดียวกบั

การศึกษาของปราโมทย ์ นวลประสงค ์(2552) ท่ีศึกษา

เร่ืองทศันคติต่อการถ่ายโอนภารกิจดา้นการจดัการศึกษา

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของผูบ้ริหารองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลในพ้ืนท่ีจงัหวดัระยอง โดยการ

ดาํเนินงาน ถ่ายโอนภารกิจดา้นการจดัการศึกษาใหแ้ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ดผ้ลดีข้ึน คือ (1) ควรมี

การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนทั้งดา้นผูถ่้ายโอน

และผูรั้บโอน โดยเฉพาะบุคลากรและงบประมาณ 

 (2) ควรมีการจูงใจใหบุ้คลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ทางดา้นการศึกษา โอนเขา้มามากข้ึน 

และ (3) ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรเขา้อบรมทางการศึกษา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 257



เพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถซ่ึงผลการวิจยัอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด ขดัแยง้กบัความเห็นแยง้กบัการศึกษาของ 

สาํลี  เกง็ทอง (2543) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการศึกษาความ

พร้อมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตการศึกษา 5 

ต่อการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษาผลการวิจยั พบวา่ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความพร้อมต่อการมีส่วนร่วม

การจดัการศึกษาในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นจะพบวา่ 

 1. สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลูกกา

ดา้นการบริหารงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มี

ค่าเฉล่ีย (Χ = 4.62) อภิปรายไดว้า่ องคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล มีการบริหารงานท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษา 

นัน่คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลโดยมีปลดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูดู้แลราชการประจาํของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลรวมถึงภารกิจดา้นการจดั

การศึกษาดว้ย อีกทั้งยงัมีโครงสร้างบุคลากรดา้น

การศึกษาไวร้องรับการถ่ายโอนซ่ึงกาํหนดใหมี้ 

นกัวิชาการศึกษา บางแห่งกาํหนดไวถึ้ง 3 ตาํแหน่ง คือ 

หวัหนา้ส่วน นกัวิชาการศึกษา เจา้หนา้ท่ีธุรการ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภิรมย ์ ชุมนุม ( 2545) ศึกษา

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลท่ีมีต่อการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน: กรณีศึกษา

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล และปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศกัราช 2542 อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัทศันคติของผูบ้ริหารองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลต่อการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ คือ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542  

โดยพบความสมัพนัธ์เชิงบวก แต่ตาํแหน่งปัจจุบนัใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ระดบัชั้นขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล เพศ อาย ุระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์

กบัทศันคติต่อการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขดัแยง้กบั

ผลการวิจยัเร่ืองการถ่ายโอนอาํนาจหรือการถ่ายโอน

ความรับผิดชอบ: กรณีศึกษาการกระจายอาํนาจการศึกษา

ในเวเนซุเอลาพบวา่ กฎหมายท่ีประกาศใชมี้รายละเอียด

ของการถ่ายโอนท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐมีความ

หลากหลายของอุปสรรคท่ีจะกีดขวางการริเร่ิมการ

กระจายอาํนาจใหป้ระสบผลสาํเร็จอุปสรรคสาํคญัคือ

ความซบัซอ้นเก่ียวกบัขั้นตอนการปฏิบติัในการอนุมติั

จากฝ่ายการเมืองอุปสรรคท่ียุง่ยากมากไดแ้ก่ การออก

คาํสัง่ในการรวบรวมสหภาพการคา้เพ่ือจดัสรรเงิน

ช่วยเหลือความพยายามท่ีจะถ่ายโอนภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การจดัการโดยปราศจากการติดตามจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล

งบประมาณและผลกระทบเก่ียวกบักฎหมายท่ีกาํหนด

คุณภาพของโรงเรียนทั้งในระดบัอนุบาลระดบัประถม

และโรงเรียนระดบัมธัยมรวมทั้งความเสมอภาคของ

โอกาสในการศึกษาทั้งผลกระทบท่ีเป็นบวกหรือไม่มี

ผลกระทบจนถึงผลกระทบท่ีเป็นลบ 

 2. สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา

ดา้นการบริหารงานงบประมาณ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด    

มีค่าเฉล่ีย ( Χ = 4.63) โดยพบวา่ มีความพร้อมมากท่ีสุด

ในเร่ืองการติดตามประเมินผลและรายงาน มีค่าเฉล่ีย        

(Χ = 4.68) พบวา่ ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ

สนบัสนุนงบประมาณเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนดว้ย

ตนเอง ตลอดจนการไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากผูป้กครอง

ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งผูบ้ริหารขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลยงัมีบทบทในการเป็นคณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษาดว้ย และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

มีการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาและแผนปฏิบติังาน

การศึกษาท่ีกาํหนดใหมี้การติดตาม ประเมินและรายงาน

ดา้นงบประมาณแก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไวโ้ดยชดัเจน และ

ความพร้อมลาํดบัสุดทา้ยคือ การบริหารและการควบคุม

งบประมาณ มีความพร้อมในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย    

(Χ = 4.59) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรขององคก์าร
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บริหารส่วนตาํบลสามารถบริหารงบประมาณท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และมีการเตรียมการจดัทาํแผนงบประมาณดา้นการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งมีการเตรียมการจดัสรร

งบประมาณสนบัสนุนในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกิน

กาวา่ 10 % ของรายได ้ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่มาก และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระยทุธ  สิงหะหลา้ (2552) 

ศึกษาความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ

จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดัชยัภูมิ การวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานของจงัหวดัชยัภูมิ จาํนวน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ประสบการณ์ในการจดัหรือการมีส่วนร่วมการจดั

การศึกษา ดา้นแผนการเตรียมความพร้อมในการจดั

การศึกษา ดา้นวิธีการบริหารและวิธีการจดัการศึกษา 

ดา้นการจดัสรรรายไดเ้พ่ือการศึกษา ดา้นระดบัการศึกษา

ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนดา้นความเห็น

ของประชาชนต่อความพร้อมในการจดัการศึกษาจาํแนก

ตามตาํแหน่งและขนาดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ความพร้อมขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดัชยัภูมิ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นความเห็นของ

ประชาชนต่อความพร้อมในการจดัการศึกษารองลงมา

ไดแ้ก่ การจดัสรรรายไดเ้พ่ือการศึกษา ดา้นระดบั

การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ดา้น

วิธีการบริหารและจดัการศึกษา ดา้นประสบการณ์หรือ

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและดา้นแผนการ

เตรียมความพร้อมในการจดัการศึกษา (2) เปรียบเทียบ

ความพร้อมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดัชยัภูมิจาํแนกตาํแหน่งและ

ขนาดองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยรวมและรายดา้น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั.05 ขดัแยง้

กบัผลการศึกษาของ Rowland (1997) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง

การกระจายอาํนาจและการเรียกร้องการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาประเทศเมก็ซิโกพบวา่ความขดัแยง้

ระหวา่งกฎหมายของรัฐและแนวทางปฏิบติัตามความ

เป็นจริงรวมถึงเคา้โครงในการวางแผนแบบแผนทางการ

เงินสาธารณะและบทบาทของพรรคการเมืองทอ้งถ่ินมี

การเปล่ียนแปลงอยา่งจาํเพาะเจาะจงทั้งในส่วนท่ีเป็น

นโยบายและแนวทางทางปฏิบติัเพ่ือปรับใชส้าํหรับการ

ปกครองทอ้งถ่ินในรวมถึงการสนบัสนุนกฎหมายท่ี

เก่ียวกบัสถานะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการ

ปฏิรูประบบของการอนุญาตการลดภาระของเทศบาล

และการเพ่ิมบทบาทของพรรคการเมืองทอ้งถ่ิน 

 3. สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลูกกา         

ดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด            

มีค่าเฉล่ีย ( Χ = 4.74) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่บุคลากรของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีความสามารถในการ

ประสานงานกบัสถานศึกษาในพ้ืนท่ีในการจดัการศึกษา

ไดอ้ยา่งดีมีนกับริหารการศึกษาท่ีมีความสามารถในการ

จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งคณะผูบ้ริหารและ

บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลพร้อมท่ีจะจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดบัทาํใหบุ้คลากรในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินความพร้อมในการจดัการศึกษา   

ขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล

การศึกษาของจตุพร  มีณรงค์ (2548) ไดท้าํการศึกษา

วิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คลากรครูยอมรับการถ่ายโอน

การจดัการศึกษาไปสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบวา่โดย

ภาพรวมบุคลากรครูเห็นวา่ ทุกปัจจยั มีความสาํคญัอยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น และทุกประเด็น แนวทางการจดัปัจจยัท่ี

ทาํใหบุ้คลากรครูยอมรับการถ่ายโอนการจดัการศึกษาไป

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจยัดา้นบุคลากร คือ

บุคลากรของ อบต. ท่ีรับผิดชอบงานดา้นการศึกษาควรมี

ความรู้และความสามารถเป็นท่ียอมรับ ปัจจยัดา้น
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งบประมาณคือ ควรใหมี้การวางแผนเก่ียวกบัการจดัหา

วสัดุครุภณัฑแ์ละเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และปัจจยัดา้น

งานวิชาการและการบริหารงานทัว่ไปคือควรปลกูฝังให้

นกัเรียนอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงามของแต่

ละทอ้งถ่ินไวเ้พ่ือสืบทอดส่ิงท่ีดีงามต่อ ๆ กนัไป และ

ขดัแยง้กบังานวิจยัของ ประภาพรรณ ไชยวงษ ์(2544, 

หนา้ 198-208) ท่ีไดวิ้จยัเร่ืองการวิเคราะห์บทบาทของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในดารจดัการศึกษาและมีส่วน

ร่วมในการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยทั้งน้ีอาจเพราะ

วฒิุการศึกษาของบุคลากรดา้นการศึกษายงัไม่สร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัโรงเรียนดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ควรมีการจดัตั้งงบประมาณใหบุ้คลากรไดศึ้กษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการบริหารจดั

การศึกษาไดอ้ยา่งมีศกัยภาพในการถ่ายโอนโรงเรียนเขา้

มาในสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 4. สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลกูกา 

ดา้นการบริหารงานทัว่ไปอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย  

(Χ = 4.72) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

มีการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือกบั

โรงเรียนในการ ร่วมกนัวางแผนกาํหนดทิศทางการจดั

การศึกษา ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ โกเมศ  กลัน่สมจิตต ์

(2545) โดยศึกษาเร่ืองความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 12 ปี ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัภูเกต็ 

พบวา่ ความพร้อมในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ปี 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลจงัหวดัภูเกต็ ในดา้น        

การบริหารจดัการ รายการท่ีมีความพร้อม คือ แผนงาน

ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และแผนงานการ ประสานงาน

ร่วมกบัคณะกรรมการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีในการติดตาม 

ดูแลการจดัการศึกษาและ การประเมินคุณภาพการศึกษา 

อนัเน่ืองมาจาก อบต. ไดเ้ร่ิมจดัตั้งตามพระราชบญัญติั

สภาตาํบลและ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 มี

การกาํหนดโครงสร้างของอบต.ข้ึนใหม่ รวมทั้งอาํนาจ

หนา้ท่ีของ อบต. ใหมี้การจดัทาํแผนพฒันาตาํบล จึงทาํ

ใหมี้การประสานงานร่วมกบัโรงเรียน ชุมชน เก่ียวกบั

สภาพปัญหาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ส่วนท่ีไม่

พร้อม คือ การออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศคาํสัง่ใน

การดาํเนินงานการจดัการศึกษา ความชดัเจนของ

โครงสร้างการบริหารงานดา้นการจดัการศึกษา อนั

เน่ืองมาจากภาระหนา้ท่ีของ อบต. มีจาํนวนมาก และ

บุคลากรของ อบต. ขาดความรู้ความเขา้ใจใน การจดัการ

ศึกษาประกอบกบัผูบ้ริหารของ อบต. มีความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองการบริหารการจดัการศึกษานอ้ยดว้ย ขดัแยง้

กบัผลการวิจยัท่ีศึกษาองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นของการ

กระจายอาํนาจสู่โรงเรียน: กรณีศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง

เคนตัก๊ก้ี ดา้นการตดัสินใจโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตาม

ทศันคติของผูบ้ริหารโรงเรียนพบวา่ทฤษฎีโครงสร้าง

เคนตัก๊ก้ีมีองคป์ระกอบท่ีจาํเป็นในการกระจายอาํนาจให้

โรงเรียนท่ีส่งผลกระทบในดา้นบวกใหก้บัการเรียนการ

สอนแบบตวัอยา่งเคนตัก๊ก้ีของการกระจายอาํนาจมี

องคป์ระกอบท่ีเขียนอยูใ่นแผนและหลกัฐานของ

องคป์ระกอบท่ีจาํเป็นเหล่าน้ีในทางปฏิบติัเป็นอยู่ท่ีเพ่ิม

องคป์ระกอบในโรงเรียนหรือไม่โดยตรวจสอบทฤษฎี

ประสบการณ์ก่อนหนา้พบวา่ มีองคป์ระกอบซ่ึงจาํเป็นท่ี

ตอ้งการในการกระจายอาํนาจใหแ้ก่โรงเรียนไดแ้ก่แผนท่ี

เก่ียวกบัระบบของสาํนกังานศูนยก์ลางท่ีใหก้าร

สนบัสนุนซ่ึงเก่ียวกบัการจดัการและการสนบัสนุน

เก่ียวกบัการเร่ิมตน้ในการกระจายอาํนาจใหโ้รงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้

 จากผลการวิจยั สภาพความพร้อมในการจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล          

อาํเภอลาํลกูกา ผูวิ้จยัไดเ้สนอแนะการนาํผลการวิจยัไป

ใชด้งัน้ี  

 1. สภาพความพร้อมในการจดัการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลูกกา          

การบริหารงบประมาณ มีความพร้อมในลาํดบัรองลงมา 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรพิจารณาใหค้วามสาํคญั     
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ในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการบริหารงบประมาณท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 

 2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลกูกา 

ควรพิจารณาสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานดา้นการบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป 

ใหก้บับุคคลกรชายและหญิงอยา่งแตกต่างกนั 

 3. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอลาํลกูกา 

ควรพิจารณาสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารงานทัว่ไป โดยพิจารณาถึงอายท่ีุ

แตกต่างกนัดว้ย  

 4. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลอาํเภอลาํลกูกา ควร

พิจารณาสร้างองคค์วามรู้ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไปโดยพิจารณาถึง

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั   

 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาสภาพปัจจุบนัและความพร้อมใน

การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสงักดัองคก์ร

ปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือขอ้มลูท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นแนวทางในการ

วางแผนการเตรียมความพร้อมของผูบ้ริหารในการ

ปรับปรุงระบบการบริหารงานใหเ้หมาะสมในการจดั

การศึกษาใหมี้คุณภาพ 

 2. ควรศึกษาประสิทธิผลของการจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ของโรงเรียนท่ี

รับถ่ายโอนการจดัการศึกษา 

 3. ควรทาํวิจยัเก่ียวกบัปัญหาและผลกระทบของ

โรงเรียนในทอ้งถ่ินจากการจดัการศึกษาขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

 4. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสาํเร็จ

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในการจดัการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน 
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ประสิทธิภาพในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทของอาํเภอในประเทศไทย 

Efficiency in Mediation of District Offices in Thailand 

  

                                                                                                              วรรณพงศ ์วไิลรัตน์ และสมาน งามสนิท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 4 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค

ตามสภาพท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัของระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการไกล่

เกล่ีย  ขอ้พิพาทของอาํเภอ (3) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ (4) เพ่ือ

เสนอรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงในการวิจยัเชิงคุณภาพเกบ็ขอ้มลูจาก

ผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ (1) เกบ็ขอ้มูลจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั  จาํนวน 30 คน และ (2) เกบ็ขอ้มลูจากการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ  กบัผูร่้วมสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม จาํนวน 6 คนโดยใชเ้คร่ืองมือไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี

โครงสร้าง และการกาํหนดประเดน็คาํถามท่ีใชใ้นการสนทนาแบบกลุ่มเฉพาะ แลว้วิเคราะห์ขอ้มลูน้ีดว้ยวิธีการ

พรรณนา ส่วนในการวิจยัเชิงปริมาณใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากการคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาํนวน 303 ตวัอยา่ง และเกบ็

ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติเชิงพรรณนาหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชส้ถิติ 

Multiple Regression Analysis วิเคราะห์การถดถอยพหุ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีควรนาํมาใชใ้นการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของอาํเภอมี6 ปัจจยัประกอบดว้ย

(1) ภาวะผูน้าํ (2) การวางแผนกลยทุธ์ (3) คุณลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ีย (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(5) การบริหาร

ทรัพยากรในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทและ (6) การประชาสมัพนัธ์ซ่ึงสามารถนาํมากาํหนดเป็นรูปแบบหรือแนวทางใน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอต่อไป 

 

คําสําคัญ: การบริหาร, ประสิทธิภาพ, การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท, อาํเภอ 

  

Abstract 

 The objectives of this mixed method research were: (1) to study the problems of the present context of 

mediation of the districts, (2) to study the efficiency of mediation of the districts, (3) to study factors affecting the 

efficiency of mediation of the districts and, (4) to propose a model of effective mediation of the districts. The research 

methodology was a mixed method combining qualitative and quantitative research methods. The qualitative research 

collected data from 30 key informants and from a focus group discussion with 6 participations, analyzing data by 

descriptive interpretation. The quantitative research collected data from 303 samples by questionnaires, analyzing 

data by descriptive statistics such as frequency, percentile, mean and standard deviation. Multiple regression was 

used to test hypothesis. Factors affecting the efficiency of mediation that should be used for dispute settlement of 
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Districts included 6 factors; (1) Leadership (2) Strategic planning (3) Attributes of mediators(4) Man (5) Material and 

(6) Public relations that should be set as a mediation guideline for the districts. 

    

Keywords:  administration, efficiency, mediation, district 

 

ความนํา  

 อาํเภอมีหนา้ท่ีในการบริหารราชการแผน่ดินใน

ส่วนภูมิภาค ซ่ึงสถานะทางกฎหมายเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 

2534 โดยไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของอาํเภอท่ีสาํคญัคือ 

การไกล่เกล่ียหรือจดัใหมี้การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้

พิพาทเพ่ือใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยในสงัคม ซ่ึงเป็นการ

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทระหวา่งประชาชนดว้ยกนัทั้งทางแพ่ง

และทาง ทาํใหเ้กิดประโยชนใ์นการบริหารจดัการ

นโยบายของรัฐบาลและรักษาความสงบเรียบร้อยใน

พ้ืนท่ี  

 โดยการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทหรือขอ้ขดัแยง้ของ

ประชาชน คือรูปแบบหน่ึงในการระงบัขอ้พิพาท ซ่ึงการ

ระงบัขอ้พิพาทมีความหมายคือวิธีการใด ๆ ท่ีจะนาํไปสู่

การยติุขอ้พิพาทอนัมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การใช้

กาํลงัในการะงบัขอ้พิพาท การใชสิ้ทธิตามกฎหมาย หรือ

การแบ่งผลประโยชน ์เป็นตน้ โดยวิธีท่ีสาํคญัท่ีเป็น

ทางเลือก อีกวิธีหน่ึงในการระงบัขอ้พิพาทคือ “การไกล่

เกล่ีย”  ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการะงบัขอ้พิพาทดว้ย

วิธีการแบ่งผลประโยชน ์ซ่ึงหลกัการท่ีสาํคญัของการ

ไกล่เกล่ียคือเป็นการเจรจาท่ีมีบุคคลท่ีสามช่วยเหลือใน

การเจรจาและเป็นความสมคัรใจของคู่พิพาทเอง และมี

ดาํเนินการท่ีเป็นความลบั (Bercovitch, 2007, p. 12) โดย

การแกไ้ขขอ้พิพาทดว้ยวิธีการไกล่เกล่ียมีส่วนสาํคญัท่ีทาํ

ใหก้ารเจรจาง่ายข้ึน และไม่ทาํใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่ง

คู่พิพาทเสียไป การระงบัขอ้พิพาทเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว

และประหยดัค่าใชจ่้าย และเป็นความลบั แต่กระนั้น

ขอ้เสียของการระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการน้ีคือ การ     

ไกล่เกล่ียจะตอ้งใชบุ้คคลท่ีสามเขา้มาดาํเนินการ ผลของ

สญัญาอาจจะไม่มีการปฏิบติัตาม และความสาํเร็จจะ

ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูไ้กล่เกล่ียเท่านั้นเป็นสาํคญั 

(กรมการปกครอง, 2554, หนา้ 7) ซ่ึงการไกล่เกล่ีย       

ขอ้พิพาทของไทยแต่เดิมไม่มีบทบญัญติัตามกฎหมาย

กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  แต่กไ็ดมี้การใชร้ะบบการ  

ไกล่เกล่ียเพ่ือแกไ้ขและระงบัขอ้พิพาทท่ีเกิดในสงัคมไทย

มาตลอด เช่น การไกล่เกล่ียระดบัหมู่บา้นหรือชุมชน

ขนาดเลก็ โดยผูท่ี้มีบทบาทคือพระสงฆ ์ผูน้าํในหมู่บา้น 

เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น หรือผูอ้าวโุส เป็นตน้ แต่ใน

ปัจจุบนัสงัคมมีความสลบัซบัซอ้นข้ึน รัฐจาํเป็นตอ้งมี

กฎหมายเขา้มาจดัระเบียบของสงัคม แต่การไกล่เกล่ีย

และประนอมขอ้พิพาทกย็งัคงมีใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั โดยมี

องคก์รเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายองคก์ร โดยเฉพาะองคก์ร

ภาครัฐท่ีมีบทบาทและทวีความสาํคญัมากข้ึน โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือสามารถลดปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะเป็น

คดีความสู่กระบวนการยติุธรรม เพ่ือใหไ้ม่เกิดคดีลน้ศาล

พร้อมทั้งระงบัขอ้พิพาทไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นท่ีพอใจ

แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง (มนตรี ศิลป์มหาบณัฑิต, 2550, 

หนา้ 68)  

 การดาํเนินการใด ๆ ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐ

หรือภาคธุรกิจจะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะการดาํเนินการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ดว้ยการ 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ เพราะปัจจุบนัการระงบัขอ้

พิพาทกระแสหลกัท่ีประชาชนมีความเช่ือมัน่ใน

กระบวนการคือ การระงบัขอ้พิพาทโดยการใชสิ้ทธิตาม

กฎหมาย เช่น การใชสิ้ทธิทางศาล เพราะกระบวนการ

ดงักล่าวมีวิธีพิจารณาท่ีชดัเจน และมีกฎหมายรองรับ 

รวมถึงการมีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการท่ีเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงส่งผลใหป้ระชาชนเช่ือวา่สามารถทาํให ้
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ขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนนั้นระงบัไดจ้ริง แต่กระนั้น ผลของ 

การนิยมใชก้ระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทดงักล่าวก็

ส่งผลใหมี้คดีคา้งพิจารณามาก และนอกจากนั้นขอ้เสีย

บางประการของการดาํเนินกระบวนการดงักล่าว เช่น มี

การเสียค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดีท่ีสูง ความยติุธรรมอาจ

ไม่ตรงกบัความตอ้งการของคู่ความ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งคู่พิพาทจะเสียไป และการดาํเนินการไม่เป็น

ความลบั เป็นตน้อนัส่งผลใหเ้กิดความคิดท่ีจะหาวิธีการท่ี

จะระงบัขอ้พิพาทดว้ยวิธีการอ่ืนนอกจากการระงบัขอ้

พิพาทในกระแสหลกัดงักล่าว นัน่กคื็อการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาท (กิตติพงษ ์กิตติยารักษ,์ 2545, หนา้ 32) ซ่ึง

เช่ือมโยงโดยตรงกบัอาํนาจหนา้ท่ีของอาํเภอซ่ึงมีหนา้ท่ี

โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบตลอดจนแกไ้ขขอ้

ขดัแยง้ของประชาชนในพ้ืนท่ี และไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน

ในกฎหมายใหอ้าํเภอมีหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

ซ่ึงถือเป็นการระงบัขอ้พิพาททางเลือกนอกจากการใช้

สิทธิทางศาล ดงันั้นการดาํเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

ของอาํเภอจึงตอ้งเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือ

ประโยชนสู์งสุดในการลดและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้

ของประชาชนในระดบัพ้ืนท่ี ซ่ึงยอ่มส่งผลใหรั้ฐได้

ประโยชนท์ั้งในดา้นความมัน่คง และภาระดา้น

งบประมาณของรัฐท่ีตอ้งนาํไปดูแลคดีท่ีคา้งพิจารณาใน

ศาลมาก และท่ีสาํคญัยงัทาํใหว้ตัถุประสงคข์องรัฐใน 

การแกไ้ขความขดัแยง้ของประชาชนไม่สามารถบรรลุได ้

โดยมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

ประสิทธิภาพ เช่น Millet (1964) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ

คาํวา่ประสิทธิภาพไวว้า่ “ประสิทธิภาพคือ ผลการ

ปฏิบติังานท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่มวลมนุษยแ์ละ

จะไดรั้บผลกาํไร จากการปฏิบติังานนั้นดว้ย”โดยใน

มุมมองของรัฐ ผูเ้ขียนเห็นวา่กาํไรของรัฐคือความเช่ือมัน่

ยอมรับจากประชาชนนัน่เอง  

 แต่กระนั้นกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ซ่ึง

เป็นการระงบัขอ้พิพาททางเลือกท่ีไดด้าํเนินการโดย

อาํเภอต่าง ๆ ซ่ึงมีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาททั้งทางแพ่งและ

ทางอาญาจาํนวน 2,586 เร่ือง ทัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2556 

และจาํนวน 3,217 เร่ือง ในปี พ.ศ. 2556  แมภ้าครัฐจะมี

การสนบัสนุนงบประมาณลงมาเป็นจาํนวน 42 ลา้นบาท

ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายเพ่ือ

ดาํเนินการในส่วนน้ี แต่จากประสบการณ์ของผูวิ้จยัเห็น

วา่การดาํเนินการเป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่วา่จะ

เป็นดา้นบุคลาการ ระบบการบริหารงาน หรือทรัพยากร

ดา้นเคร่ืองมือ หรือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนนโยบาย

ของรัฐบาล หรือค่านิยมขององคก์ร ยงัขาดความพร้อม 

ส่งผลใหก้ระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทโดยอาํเภอ

เป็นไปอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงทาํใหป้ระชาชนขาด

ความเช่ือถือและไม่ค่อยมีการเขา้มาใชบ้ริการการไกล่

เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอเท่าท่ีควร โดยมีปัจจยัหลาย

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ  

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาท แต่กระนั้นทางอาํเภอยงัขาดปัจจยั

ต่างเหล่าน้ี เน่ืองดว้ยไม่มีการสนบัสนุนจากผูมี้อาํนาจใน

องคก์ร ทาํใหว้สัดุอุปกรณ์ในการสนบัสนุนกระบวนการ

ไกล่เกล่ียกข็าดแคลน รวมไปถึงบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใน

การปฏิบติังานดา้นน้ีกข็าดองคค์วามรู้ท่ีจาํเป็นในการ 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ประกอบกบัขาดความตระหนกัใน

หนา้ท่ีในการปฏิบติังานแกไ้ขความขดัแยง้ของประชาชน 

และขาดการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจ

กระบวนการและขอ้ดีของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทโดย

อาํเภอ เป็นตน้ ซ่ึงดว้ยหลาย ๆ เหตุผลเหล่าน้ีทาํใหใ้น

ปัจจุบนั กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอยงั

ไม่ไดรั้บการยอมรับจากประชาชนวา่เป็นทางเลือกในการ

ระงบัขอ้พิพาทท่ีดีโดยไม่ตอ้งไปข้ึนศาลนัน่เอง ดงันั้น   

ผูศึ้กษาจึงเห็นถึงความสาํคญัและความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ี

จะศึกษาประสิทธิภาพของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใน

อาํนาจหนา้ท่ีของอาํเภอ จึงจะดาํเนินการศึกษาในเร่ือง

ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอใน

ประเทศไทย ทั้งน้ี จะเป็นประโยชนต่์อประชาชน สงัคม 

และประเทศชาติ ทั้งในทางวิชาการและทางปฏิบติัต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคตามสภาพท่ีปรากฏ

อยูใ่นปัจจุบนัของระบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอ 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทของอาํเภอ 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ  

 4. เพ่ือเสนอรูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอในประเทศไทยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทของอาํเภอในประเทศไทย ผูวิ้จยัไดอ้อกแบบ

การกาํหนดกรอบแนวคิดไวเ้บ้ืองตน้ในภาพรวมเพ่ือเป็น

แนวทางในการศึกษา โดยครอบคลุมตวัแปรท่ีสาํคญับาง

ประการท่ีเช่ือวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

การบริหารจดัการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอโดย

การศึกษาประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งจาก

ผลงานวิจยัและแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการหลายท่าน 

เช่น แนวคิดทฤษฎีองคก์ารสมยัใหม่  

(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน,์ 2546) แนวคิดทฤษฎี

กระบวนการบริหาร (Gulick & Urwick, 1937) หรือ การ

จดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Taylor, 1997) มาประยกุตใ์ช้

ใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทของอาํเภอ โดยตวัแปรทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง 

ตวัแปรตน้ (ตวัแปรอิสระ) และตวัแปรตามจะบรรจุอยูใ่น

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ซ่ึงสามารถนาํมาสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ีท่ีเก่ียวกบั

ประสิทธิภาพของระบบการไกล่เกล่ียของอาํเภอใน

ภาพรวมได ้ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

นโยบายของรัฐ 

ประสิทธิภาพในการไกล่เกลีย่ข้อพพิาท

ของอาํเภอในประเทศไทย 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ีจะมีการตั้งวตัถุประสงคข์อง

การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั และสมมติฐาน รวมไปถึง

ตวัแปรท่ีจะศึกษา โดยจะใชรู้ปแบบวิธีวิจยัแบบ

ผสมผสาน (mixed method) ซ่ึงจะเร่ิมจากการวิจยั 

เชิงคุณภาพ (qualitative research method) โดยมีการ

ออกแบบสมัภาษณ์เพ่ือเกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

(key-informants)  และออกแบบประเดน็หวัขอ้ในการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ (focus-group discussion) เพ่ือเกบ็

ขอ้มลูจากผูร่้วมสนทนา จากนั้นนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากผูมี้

ส่วนร่วมในการวิจยัเชิงคุณภาพ 2 กลุ่มหลกัมารวบรวม 

และวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยการวิเคราะห์แบบอุปนยัและ 

การตีความ และนาํเสนอขอ้มูลดว้ยวิธีการพรรณนา 

ขั้นตอนต่อมาผูวิ้จยัจะนาํขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิง

คุณภาพมาเป็นแนวทางในการทาํวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research method) โดยการออก

แบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอ้มูลท่ี

ไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยหาขนาดตวัอยา่ง

ประชากรจากทุกอาํเภอจากจงัหวดัใหญ่ในแต่ละภาค 

จาํนวน 5 ภาค จากนั้นเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย

แบบสอบถามและนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณ 

เช่น ความสมัพนัธ์ของแต่ละตวัแปร มาวิเคราะห์ดว้ย

วิธีการทางสถิติทั้งสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistics) และสถิติอา้งอิง (inferential statistics) เพ่ือ

วิเคราะห์และหาขอ้สรุป ขั้นตอนต่อไปผูวิ้จยักจ็ะทาํการ

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงคุณภาพและขอ้มลูเชิง

ปริมาณทั้งท่ีมีความสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกนั เพ่ือ

ยืนยนัขอ้คน้พบ หาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะในการวิจยั

ต่อไป 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใชก้ารวิจยัแบบผสม ดงันั้น 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจะมีทั้งประชากรในการวิจยั

เชิงปริมาณ และประชากรในการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยจะ

มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชใ้นการศึกษาดงัน้ี 

 1. การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 ในการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูวิ้จยัไดเ้กบ็รวบรวม

ขอ้มลูภาคสนามทั้งการสมัภาษณ์เจาะลึกผูเ้ช่ียวชาญเป็น

รายบุคคล และการจดัสนทนากลุ่ม โดยผูวิ้จยัพิจารณา

ดาํเนินการเลือกประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกจาก

บุคคลากรท่ีเห็นวา่มีประสบการณ์และมีหนา้ท่ีในการ

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ รวมไปถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ

ไดเ้คยสมัผสัการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ โดยเกบ็

ขอ้มลูจากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยั 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

 กลุ่มที่ 1 เกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key-

informants) จาํนวน 30 คน จาก อาํเภอต่างๆใน 5 ภาค 

ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต ้และภาค

ตะวนัออก โดยเลือกตวัอยา่งมา ภาคละ 3 อาํเภอ ๆ ละ 2 

คน ไดแ้ก่ (1) นายอาํเภอ จาํนวน 15 คน (2) ปลดัอาํเภอ

ผูรั้บผิดชอบงานไกล่เกล่ียขอ้พิพาท จาํนวน 15 คน 

 กลุ่มที่ 2 เกบ็ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ 

(focus-group discussion) กบัผูร่้วมสนทนากลุ่ม 1 กลุ่ม มี

จาํนวน 6 คน ประกอบดว้ยตวัแทนจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งและมี

ประสบการณ์ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ เช่น 

(1) ผูร้้องเรียน (2) ผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท (3) ปลดัอาํเภอผูมี้

ประสบการณ์ดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท (4) กาํนนั  

(5) ผูใ้หญ่บา้น และ (6) อยัการ โดยการจดัสนทนากลุ่ม

เฉพาะ จะดาํเนินการในพ้ืนท่ีตาํบลหวัไผ ่อาํเภอมหาราช 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยเกณฑใ์นการพิจารณา

เลือกบุคคล เขา้ร่วมในการประชุมสนทนากลุ่ม ไดเ้ลือก

โดยเจาะจงบุคคลซ่ึงมีคุณลกัษณะเป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีเคยมี

ประสบการณ์ในดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ 

รวมไปถึงผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งและเคยสมัผสักบัการ 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ จาํนวน 1 กลุ่ม จาํนวน 6 

คน ณ ชั้น 2 หอประชุมอาํเภอมหาราช โดยใชป้ระเดน็

หวัขอ้การสนทนากลุ่ม เพ่ือศึกษาขอ้มลูตามวตัถุประสงค์

การวิจยั 
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 2. การวิจยัเชิงปริมาณ 

 ในการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ประกอบดว้ย บุคลากรของอาํเภอ

ท่ีรับผิดชอบงานดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไดแ้ก่ 

นายอาํเภอ ปลดัอาํเภอ พนกังานราชการหรือลกูจา้ง 

อาํเภอละ 3 คน ท่ีปฏิบติังานในท่ีวา่การอาํเภอต่าง ๆ 

จาํนวน 878 อาํเภอทัว่ประเทศ (ขอ้มลู ณ 21 ธนัวาคม 

2556) โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยักาํหนดขนาดตวัอยา่งจาก

ทุกอาํเภอใน 5 จงัหวดัใหญ่ท่ีคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

ในแต่ละภาค ไดแ้ก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จงัหวดั

เชียงใหม่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครศรีธรรมราช และ

จงัหวดัชลบุรี รวมจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ 303 

ตวัอยา่ง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ

แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และการกาํหนดประเดน็

คาํถามในการสนทนากลุ่มเฉพาะ ซ่ึงผูวิ้จยัไดด้าํเนิน 

การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัประสิทธิภาพการดาํเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอ โดยมีวิธีการ ดงัน้ี  

 1. การวิจยัเชิงคุณภาพ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงคุณภาพสาํหรับการ

วิจยัเร่ืองประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอ คือ แบบสมัภาษณ์เชิงลึก และการกาํหนดประเดน็

คาํถามท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยแบบสมัภาษณ์

เชิงลึกแบบมีโครงสร้างซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนใชเ้ป็น

เคร่ืองมือประกอบในการตั้งคาํถามในการสมัภาษณ์ โดย

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบ่งออกเป็นตอน ๆ มีทั้งหมด 5 

ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป ความรู้ และประสบการณ์

ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

 ตอนท่ี 2 ปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทของอาํเภอในปัจจุบนั 

 ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทของอาํเภอ 

 ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ 

 ตอนท่ี 5 รูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ส่วนการกาํหนดประเดน็คาํถามท่ีใชใ้นการ

สนทนากลุ่มเฉพาะเป็นการนาํขอ้มลูจากภาคสนามจาก

การสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั (key-

informants) มาจดัเป็นระบบ กลุ่มขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มลู 

และขอ้มลูท่ีไดจ้ากการผูท่ี้ใหส้ัมภาษณ์น้ี จะนาํไปเป็น

แนวทางในการตั้งเป็นประเดน็คาํถามสาํหรับการจดั

สนทนากลุ่ม ต่อไป ทั้งน้ีแนวทางการตั้งประเดน็คาํถาม

จะมีการพิจารณาตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัอีกดว้ย 

 2. การวิจยัเชิงปริมาณ 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณสาํหรับการ

วิจยัเร่ืองประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอ คือ แบบสอบถาม เน้ือหาของแบบสอบถามมี

องคป์ระกอบอยู ่5 ส่วนใหญ่ ๆ คือส่วนท่ี 1ไดแ้ก่ส่วนนาํ 

ส่วนท่ี 2 ไดแ้ก่ปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

ส่วนท่ี 3 ไดแ้ก่ตวัแปรอิสระ ส่วนท่ี 4 ไดแ้ก่ตวัแปรตาม 

ส่วนท่ี 5 ไดแ้ก่รูปแบบของการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และ

ไดท้าํการทดสอบเคร่ืองมือวดัและการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ โดยผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไป

ทดสอบความแม่นตรงหรือเท่ียงตรง (validity) และความ

เช่ือมัน่ (reliability)  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพใช้

วิธีการเกบ็ขอ้มลูจากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัโดยการแจก

แบบสมัภาษณ์ใหก้บัผูใ้หข้อ้มูลหลกั ไดแ้ก่ นายอาํเภอ 

ปลดัอาํเภอ ดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์เพ่ือใหผู้ใ้ห้

ขอ้มลูตอบกลบัมา และเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการ

สนทนากลุ่มเฉพาะกบัผูร่้วมสนทนากลุ่ม โดยจะกาํหนด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประเดน็คาํถาม และใชวิ้ธีการจดบนัทึกขอ้สรุปท่ีสาํคญั

ดว้ยตนเอง 

 ในการวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มลูโดย

แจกแบบสอบถามใหก้บัผูบ้ริหารของอาํเภอท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งและเจา้หนา้ท่ีของอาํเภอท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ นายอาํเภอ ปลดัอาํเภอ และพนกังานราชการหรือ

ลกูจา้งจาก 101 อาํเภอ ดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์

เพ่ือใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบกลบัมา โดยใชแ้บบสอบถาม

จาํนวน 303 ชุด 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มลูเชิงปริมาณ และ

การวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ี

ประกอบดว้ย  

 1.ใชส้ถิติเชิงพรรณนาบรรยายลกัษณะขอ้มลู

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้

ระยะเวลาท่ีทาํงาน และตาํแหน่งงาน โดยการแจกแจง

ความถ่ี (ดrequencies) ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด 

 2. ใชส้ถิติ regression analysis วิเคราะห์การ

ถดถอยพหุ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหลายตวักบัตวัแปร

ตามหน่ึงตวั ตวัแปรอิสระตอ้งมีระดบัการวดัเป็น interval 

scale ในการวิจยัน้ีตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ภาวะผูน้าํ 

 การวางแผนกลยทุธ์ คุณลกัษณะผูไ้กล่เกล่ีย การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์การบริหารทรัพยากรในการไกล่เกล่ีย 

และการประชาสมัพนัธ์ และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปริมาณ

ผลผลิตของการระงบัขอ้พิพาทโดยการไกล่เกล่ีย การ

ปฏิบติัมีความรวดเร็วและถกูตอ้งสมบูรณ์ และระดบั

ความพึงพอใจของประชาชน มีระดบัการวดัเป็น Interval 

Scale หรือคะแนนเช่นกนั  

 3. หาค่าความสมัพนัธ์โดยใชค่้าสถิติสหสมัพนัธ์

ของเพียร์สนั  

 

ผลการวจัิย 

พบวา่ มีปัญหาอุปสรรคในการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทของอาํเภอ หลายประการเช่น ขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน มีขั้นตอนยุ่งยากซบัซอ้น การสนบัสนุนของ

ผูบ้ริหาร การติดตามประเมินผล บทบาทการทาํงานและ

เร่ืองความเช่ือถือของผูไ้กล่เกล่ีย และการใหค้วามสาํคญั

กบัการไกล่เกล่ีย ไม่มีการพฒันาศกัยภาพหรือ

คุณลกัษณะในการไกล่เกล่ียใหก้บัผูไ้กล่เกล่ียอยา่ง

เพียงพอ เจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ การขาดความรู้และทกัษะ

ท่ีจาํเป็นของเจา้หนา้ท่ี สถานท่ีและวสัดุอุปกรณ์ไม่พร้อม 

และการขาดการส่ือสารไปยงัประชาชนส่งผลให้

ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนมากไม่ทราบวา่เม่ือเกิดขอ้พิพาท

แลว้สามารถนาํขอ้พิพาทมาเขา้สู่การไกล่เกล่ียตามอาํนาจ

หนา้ท่ีของอาํเภอซ่ึงมีผลบงัคบัในกระบวนการยติุธรรม

ในการบงัคบัคดีได ้ 

 ในเร่ืองประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

ของอาํเภอ พบวา่ การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยประสิทธิภาพ

ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอพิจารณาไดจ้าก

ผลิตผลในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท การปฏิบติัมีความ

รวดเร็ว และถกูตอ้งสมบูรณ์ และประชาชนรู้สึกพึงพอใจ

เม่ือมาใชบ้ริการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาทของอาํเภอ พบวา่ มี 6 ปัจจยั คือ (1) ภาวะผูน้าํ 

(2) การวารแผนกลยทุธ์ (3) คุณลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ีย 

(4) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(5) การบริหารทรัพยากร

ในการไกล่เกล่ีย และ (6) การประชาสมัพนัธ์  

 จากการศึกษาพบวา่ รูปแบบในการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทของอาํเภอท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งรูปแบบ

ออกเป็น 4 ดา้น พิจารณาได ้ดงัน้ี  

 1. ดา้นการวางแผน ตอ้งมีการประเมินผลการ

ดาํเนินงาน หรือการแผนยทุธศาสตร์ใหเ้หมาะสม 

 2. ดา้นบุคลากร แบ่งเป็น 
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 2.1 ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํ มีความรู้ความ

น่าเช่ือถือในดา้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และใหก้าร

สนบัสนุนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภออยา่ง

เหมาะสม 

 2.2 ผูไ้กล่เกล่ียตอ้งมีลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียท่ีดี 

มีจรรยาบรรณในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท มีความรู้ท่ี

จาํเป็นแก่การไกล่เกล่ีย มีความเหมาะสมทั้งวยัวฒิุและ

คุณวฒิุ 

 2.3 เจา้หนา้ท่ีทั้งปลดัอาํเภอผูรั้บผิดชอบ 

พนกังานราชการ หรือลกูจา้ง ตอ้งเพียงพอ มีเวลาท่ีจะ

ติดตามกระบวนการไกล่เกล่ียใหลุ้ล่วงไปดว้ยดี 

เหมาะสมต่อการทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายธุรการของการ 

ไกล่เกล่ีย และมีความรู้ท่ีจาํเป็น เช่น กฎหมาย หรือการ

พิมพ ์เป็นตน้ 

 3. ดา้นสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ ตอ้งมีความพร้อม

ของสถานท่ี ซ่ึงจะตอ้งมีความเหมาะสมทั้งบรรยากาศ

และความกวา้งขวาง และวสัดุอุปกรณ์จะตอ้งมีความ

พร้อมใชง้าน ทนัสมยั และนาํมาใชเ้พ่ือการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทตามวตัถุประสงค ์

 4. ดา้นการส่ือสาร อาํเภอตอ้งส่ือสาร

ประชาสมัพนัธ์ทาํความเขา้ใจกบัชุมชนถึงประโยชนท่ี์จะ

ไดรั้บจากกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ  

 

การอภิปรายผล 

 ผูวิ้จยัจึงขอสรุปวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ท่ีควรนาํมาใชใ้น

การไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาทของอาํเภอมี 6 ปัจจยั ซ่ึงเป็น

แนวทางหรือรูปแบบท่ีชดัเจนซ่ึงอาํเภอตอ้งกาํหนดข้ึน 

และนาํไปใชใ้นการไกล่เกล่ียระงบัขอ้พิพาท เพ่ือใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทในอนาคต ไดแ้ก่ 

 1. ภาวะผูน้าํ (leadership) 

 2. การวางแผนกลยทุธ์ (strategic planning) 

 3. คุณลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ีย (attribute of 

mediators) 

 4. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(man) 

 5. การบริหารทรัพยากรในการไกล่เกล่ีย        

ขอ้พิพาท (material) 

 6. การประชาสมัพนัธ์ (public relations)   

 โดยผูวิ้จยัไดเ้รียบเรียงและเรียกปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอเพ่ือให้

ง่ายต่อการจดจาํวา่ “SLAMP” โดย “S” หมายถึง strategic 

planning หรือการวางแผนกลยุทธ์ “L” หมายถึง 

leadership หรือภาวะผูน้าํ “A” หมายถึงattribute of 

mediators หรือคุณลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ีย “M” หมายถึง 

man and material หรือการบริหารทรัพยากรมนุษยก์บั

การบริหารทรัพยากรในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท และ “P” 

หมายถึง public relations หรือการประชาสมัพนัธ์นัน่เอง  

จากปัจจยัดงักล่าวสามารถนาํมากาํหนดเป็น

รูปแบบหรือแนวทางในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอได ้4 รูปแบบ คือ 

 1. รูปแบบดา้นการวางแผนและประเมินผล 

 การท่ีจะสามารถดาํเนินการในส่วนต่าง ๆ ได้

อยา่งบูรณาการกคื็อมีการประเมินผลการดาํเนินการและ

วางแผนการดาํเนินการในส่วนต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น

เจา้หนา้ท่ี วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี และการส่ือสารอยา่ง

เหมาะสม ดงันั้น อาํเภอจะตอ้งมีรูปแบบในดา้นการ

วางแผนและประเมินผลการดาํเนินการเพ่ือการเตรียมการ

และพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. รูปแบบดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่

เกล่ียขอ้พิพาท ประกอบดว้ย 

 ผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหารของอาํเภอซ่ึงกคื็อนายอาํเภอจะตอ้งมี

ความน่าเช่ือถือและแสดงถึงการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีโดย

การส่งเสริมสนบัสนุนการไกล่เกล่ียขอ้พาทของอาํเภอ

อยา่งเตม็ความสามารถ 

 เจ้าหน้าที่  

 ตอ้งเป็นรูปแบบท่ีมีเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะปฏิบติังาน

ในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท รวมถึงงานธุรการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ทัว่ไป จะตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีผูมี้ทกัษะท่ีจาํเป็นซ่ึงจะตอ้ง

ใชใ้นกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เช่นการพิมพ ์และ

ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ ประการต่อมาปลดัอาํเภอ

ผูรั้บผิดชอบตอ้งใหเ้วลาและความตั้งใจกบัการไกล่เกล่ีย

ขอ้พิพาท ดงันั้นจะตอ้งมีคาํสัง่แต่งตั้งบุคลากรดงักล่าวไว้

สาํหรับปฏิบติัหนา้ท่ีกรณีมีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเป็น

การเฉพาะ และมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เช่น กรณี

ล่วงเวลาเป็นตน้ 

 ผู้ไกล่เกลีย่ 

 นอกจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานธุรการแลว้ เม่ือ

ประชาชนมาใชบ้ริการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ

ท่ีขาดเสียไม่ไดคื้อจะตอ้งมีผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท โดยตวัผู ้

ไกล่เกล่ียตอ้งมีความสามารถมีทกัษะในการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทตามคุณลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียขอ้พิพาท ซ่ึงปัจจยั

น้ีอาํเภอสร้างใหมี้ไดคื้อการส่งเสริมใหมี้การพฒันา

ทกัษะดงักล่าวกบัผูไ้กล่เกล่ียโดยการฝึกอบรมและการ

คดัเลือกท่ีเหมาะสม 

 3. รูปแบบดา้นวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ี 

 รูปแบบดา้นทรัพยากร เช่น วสัดุอุปกรณ์ ตอ้งมี

ความเพียงพอต่อการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เช่น 

คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร๊ิน ตอ้งพร้อมขณะเดียวกนัตอ้งมี

การพฒันาใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพ่ือผลผลิตของการ 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ ต่อมาในส่วนของ

สถานท่ี ตอ้งมีสถานท่ีเหมาะสม มีหอ้ง โต๊ะ เกา้อ้ี 

เพียงพอและมีบรรยากาศเหมาะสม ยกเวน้กรณีไป 

ไกล่เกล่ียขา้งนอกกต็อ้งมีการยกอุปกรณ์อยา่งอ่ืนไป 

สถานท่ีใชข้า้งนอก กต็อ้งมีแผนการดาํเนินการและมีการ

เตรียมการใหพ้ร้อมกบัสถานการณ์เหล่านั้น  

 4. รูปแบบดา้นการส่ือสารกบัประชาชน 

 รูปแบบการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอท่ี

สาํคญัการเขา้ถึงชาวบา้นหรือการประชาสมัพนัธ์ ซ่ึงเป็น

ส่ิงอาํเภอตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นการดาํเนินการ

ส่ือสารไปยงัประชาชนไม่วา่ดว้ยช่องทางใด ๆ เช่น 

 ป้ายไวนิล วิทยชุุมชน หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เป็นตน้ 

 โดยอาํเภอจะตอ้งส่ือสารประเดน็ต่าง ๆ ใหป้ระชาชน

ไดรั้บทราบเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทของอาํเภอ และประโยชนใ์นกระบวนการยติุธรรม 

โดยเฉพาะการบงัคบัคดี เพ่ือใหเ้กิดการรับรู้รับทราบของ

ประชาชนใหเ้ร็วและมากท่ีสุด และเม่ือประชาชนรับรู้

มากพอแลว้ กจ็ะส่งผลใหมี้ผูม้าใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 

และรูปแบบในดา้นน้ีกจ็ะลดความจาํเป็นลงไป แต่ใน

ปัจจุบนัรูปแบบน้ีถือเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีอาํเภอตอ้ง

ดาํเนินการเพราะผูร่้วมสนทนากลุ่มคิดวา่ประชาชนยงัไม่

รับรู้รับทราบเก่ียวกบับทบาทดงักล่าวของอาํเภอ

เท่าท่ีควร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการศึกษาวิจยั ประสิทธิภาพในการ 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอในประเทศไทยผูวิ้จยัขอ

เสนอแนะสาํหรับการนาํผลวิจยัไปใช ้ดงัน้ี 

 1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทของอาํเภอควรจดัฝึกอบรมบรรดาผูบ้ริหารของ

อาํเภอและประชุมเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัแนวทางหรือ

รูปแบบการไกล่เกล่ียท่ีเหมาะสมและควรนาํไปใชใ้นการ

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 

 2. อาํเภอควรมีการวางแผนการดาํเนินงานใน

การไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภออยา่งเป็นรูปธรรม 

รวมถึงการประเมินผลการดาํเนินงานเพ่ือนาํมาเป็นขอ้มลู

สาํคญัในการวางแผนการพฒันาการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

ของอาํเภอต่อไป 

 3. ควรมีการประสานความร่วมมือกนั เพ่ือ

กาํหนดนโยบาย และแผนปฏิบติัระหวา่งหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอ เพ่ือใหก้ารปฏิบติัตามนโยบายและแผน ไดบ้รรลุ

เป้าหมาย เช่น กระทรวงยติุธรรม สาํนกัอยัการสูงสุด 

กรมการปกครอง ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
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องคก์รการปกครองทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน เช่น กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น เป็นตน้ 

 4. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไกล่เกล่ีย 

ขอ้พิพาทของอาํเภอควรเสริมสร้างคุณลกัษณะของ 

ผูไ้กล่เกล่ีย ใหก้บัผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

ของอาํเภอ โดยประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือทบทวนผลการ

ดาํเนินงานและฝึกอบรมความรู้ดา้นกฎหมาย หรือทกัษะ

อ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทอยา่ง

นอ้ยปีละ 1-2 คร้ัง 

 5. อาํเภอควรมีการจดัเจา้หนา้ท่ีใหรั้บผิดชอบ

งานไกล่เกล่ียขอ้พิพาทอยา่งเพียงพอ และควรมีคาํสัง่

แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเพ่ือรับผิดชอบงานดา้นการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาทโดยเฉพาะ รวมทั้งควรมีการจดัสรรค่าตอบแทนใน

การปฏิบติังานใหก้บัเจา้หนา้ท่ี (นอกเหนือจาก

ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

ไดรั้บ) เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

 6. อาํเภอตอ้งมีการสาํรวจวสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี

ในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทใหมี้ความพร้อม เหมาะสมและ

เพียงพอต่อการใชง้าน รวมทั้งพฒันาใหมี้ความทนัสมยั

อยูเ่สมอ   

 7. อาํเภอตอ้งส่ือสารถึงบทบาทหนา้ท่ีของ

อาํเภอในเร่ืองการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทกบัประชาชนใน

พ้ืนท่ี ผา่นช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง เพ่ือใหป้ระชาชนเกิด

การรับรู้รับทราบบทบาทหนา้ท่ีในส่วนน้ีของอาํเภอ และ

แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้ดีหรือประโยชนท่ี์จะไดรั้บเม่ือมาใช้

บริการ 

 8. อาํเภอควรจดัตั้งศูนยไ์กล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอข้ึนในอาํเภอต่าง ๆ โดยเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลและ

การประสานงานในกระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาท

ตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการในลกัษณะการใหบ้ริการ

แบบจุดเดียวเบด็เสร็จ (one stop service) 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยต่อไป 

 จากผลจากการศึกษาวิจยั ผูวิ้จยัขอเสนอแนะ

สาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

 1. ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของ

ประชาชนเก่ียวกบัการดาํเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของ

อาํเภอ 

 2. ศึกษาแผนยทุธศาสตร์หรือกลยทุธ์ท่ีควร

นาํมาใชใ้นการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ 

 3. ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจดัการ

กระบวนการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอกบัหน่วยงาน

อ่ืนท่ีมีการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทเช่นเดียวกนั 

 4. ศึกษาผลกระทบต่อกระบวนการยติุธรรม

ชั้นตน้ก่อนฟ้องเป็นคดีต่อศาลยติุธรรมอนัเน่ืองจากการ

ดาํเนินการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ 

 5. ศึกษาแนวทางการพฒันาและการเสริมสร้าง

คุณลกัษณะของผูไ้กล่เกล่ียใหเ้กิดข้ึนในกระบวนการ 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทของอาํเภอ 
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บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากบัปัจจัยจูงใจในการทาํผลงานทางวชิาการของครู  

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

The Roles of School Administrators and the Teachers’ Motivation Factors of the Academic 

Performances under Pathum Thani Primary Educational Service Area 

  

                                                                                                                                                                                    วาสนา   เต ่าพาลี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (2) ระดบั

ปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครู (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูง

ใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จาํนวน 2,484 คน 

ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 331 คน ใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเลือกตามความสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา และปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการ

ของครูสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (2) ปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครู

ในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครูในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบวา่

ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  

 

คําสําคัญ: บทบาท, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, ผลงานทางวิชาการ, ปัจจยัจูงใจ, ครู 

  

Abstract 

 This research aimed to study: (1) the roles of school administrators, (2) the teachers’ motivation 

factors of the academic performance, and (3) the relationship between the role of school administrators and 

the teachers’ motivation factors of the academic performance. The research sample was 331 teachers under 

Pathumthani Primary Educational Service Area. The data were collected using Likert five point rating scale 

questionnaires. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product 

moment coefficient to determine the relationship. The research results were as followed (1) the roles of school 

administrators was at the high level in all aspects, (2) the teachers’ motivation factors of the academic 

performance were also at the high level in all aspects, and (3) the relationship between the roles of school 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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administrators as academic leaders and the teachers’ motivation factors of the academic performance 

revealed moderate positive relationship at .01 level of significance. 

    

Keywords:  roles, school administrators, teachers’ motivation, factors, performances 

 

 

ความนํา  

 ปัจจุบนัโลกมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว

สืบเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่และกระแส

การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 

21 ส่งผลต่อวิถีการดาํรงชีพของคนในสังคม ครูจึงตอ้งมี

ความต่ืนตวัและเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนรู้ให้

นกัเรียนมีทกัษะในการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะทกัษะการ

เรียนรู้ ส่งผลใหมี้ความรู้ความสามารถ และมีทกัษะท่ี

จาํเป็นต่อไป (วิจารณ์ พานิช, 2555, หนา้ 16-21) 

            แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

11 (พุทธศกัราช 2555-2559) ไดจ้ดัทาํข้ึนในช่วงเวลาท่ี

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ทางสงัคม

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว

และส่งผลกระทบอยา่งอยา่งรุนแรงกวา่ช่วงท่ีผา่นมาจึง

เป็นการนาํภูมิคุม้กนัท่ีมีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนั

ในประเทศใหเ้ขม้แข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมใหค้น 

สงัคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถ

ปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทและหนา้ท่ี

สาํคญัในการกาํหนดทิศทางของสถานศึกษาในดา้น   

ต่าง ๆ ใหง้านบรรลุเป้าหมายตามท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น

จาํเป็นตอ้งอาศยับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะ

นาํพาสถานศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามเกณฑม์าตรฐาน

เก่ียวกบับทบาทในการบริหารและการจดัการศึกษาของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  9 องคป์ระกอบ ดงัน้ี (1) การเป็น

ผูน้าํทางวิชาการ (2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม               

(3) การเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (4) การประสาน

ความสมัพนัธ์ (5) การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร 

(6) การประเมินผล (7) การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั

และพฒันา (8) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ (9) การ

ส่งเสริมเทคโนโลยี  

ดงันั้นเพ่ือเป็นการสร้างปัจจยัจูงใจ              

ใหข้า้ราชการครูปฏิบติังานในหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ

ไดน้ั้น กระทรวงศึกษาธิการในฐานะองคก์รกลางการ

บริหารงานบุคลสาํหรับขา้ราชการครูจึงไดก้าํหนด

หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการกาํหนดตาํแหน่งและ

แต่งตั้งขา้ราชการครูใหด้าํรงตาํแหน่งสูงข้ึน หรือไดรั้บ

เงินเดือนในระดบัท่ีสูงข้ึนทุกสายงานในลกัษณะท่ีเป็น

มาตรการจูงใจใหข้า้ราชการครูไดป้ฏิบติังานตรงตาม

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หนา้  

10-13) 

  ซ่ึงเป็นการยกระดบัฐานะของขา้ราชการครู

ใหด้าํรงตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน โดยมีเง่ือนไขใหค้รูไดมุ่้ง

พฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญั โดยมีเกณฑผ์ลการ

ปฏิบติังานดีเด่น การกาํหนดตาํแหน่งใหข้า้ราชการ

ครูผูส้อนดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึนจะตอ้งมีความชาํนาญ หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญ ในดา้นการสอนดว้ย ซ่ึงเง่ือนไขหรือเกณฑ์

เหล่าน้ี คือ ผลของการพฒันาคุณภาพของการสอนหรือ

ผลของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของครู (สาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี)  

                  ในปัจจุบนัยงัมีครูท่ีไดรั้บเงินเดือนในระดบัท่ี

สามารถส่งผลงานทางวิชาการไดแ้ต่ไม่ส่งผลงานทาง

วิชาการเพ่ือขอเล่ือนขั้นเงินเดือน ซ่ึงอาจมาจากครูในสาย

ผูส้อนขาดแรงจูงใจ ขาดการเสริมสร้างกาํลงัใจ และ

ปัญหาครูมีภาระมาก ไม่ใช่เพียงแต่เป็นครูผูส้อน แต่
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จะตอ้งทาํงานกิจกรรมในโรงเรียน เตรียมซ้ืออุปกรณ์การ

เรียนการสอนทาํใหเ้กิดความส้ินหวงัท่ีจะตอ้งมาทาํ

ผลงานเพ่ือเล่ือนระดบัตนเอง ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก

ขา้ราชการครูยงัไม่มีความรู้ในการทาํผลงานทางวิชาการ

ขาดความชดัเจนในเร่ืองของหลกัเกณฑก์ารประเมิน 

ประกอบกบัมีความเขา้ใจวา่การทาํผลงานทางวิชาการ 

เป็นการทาํผลงานในรูปแบบการวิจยัและภาระงานท่ี

เก่ียวกบัการเรียนการสอนมาก จึงไม่มีเวลาจดัทาํผลงาน

ทางวิชาการ รวมถึงขาดการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ดงันั้นจึงตอ้งอาศยับทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูไดจ้ดัทาํ

ผลงานทางวิชาการเพ่ือความกา้วหนา้ในวิชาชีพต่อไป 

(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี, 

2556) 

                 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยั 

ไดต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการพฒันาครูดา้น

การทาํผลงานทางวิชาการของครูจึงมีความสนใจ

ศึกษาวิจยัเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั

ปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครูและนาํ

ขอ้มลูสารสนเทศ องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั เพ่ือ

วางแผนจดัการศึกษา และหาแนวทางกระตุน้ส่งเสริมให้

ครู ไดจ้ดัทาํผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดบัมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาและความเป็นครูมืออาชีพต่อไป   

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบับทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี  

                  2. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงาน

ทางวิชาการของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  

                  3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาท

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงาน

ทางวิชาการของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 เกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบับทบาทในการบริหาร

และการจดัการศึกษา ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 

ดงัต่อไปน้ี  

1. การเป็นผูน้าํทางวิชาการ 

                ผูบ้ริหารสถานศึกษายคุใหม่นั้น เป็นผูบ้ริหารท่ี

มุ่งจะปฏิบติัตามกฎระเบียบและคาํสัง่และมีภาวะเป็น

ผูน้าํ เพราะความมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานใดข้ึนอยู่

กบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารหน่วยงานนั้น ในสถานศึกษา

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูท่ี้

ควบคุมดูแลและบงัคบับญัชาการจดักิจกรรมต่างๆ ใน

สถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 

อยา่งไรกต็ามถึงแมจุ้ดมุ่งหมายของการศึกษาจะวางไว้

อยา่งแน่ชดั ถา้ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํท่ีดีกส็ามารถนาํองคก์าร

ใหร่้วมมือกนัทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน (พนสั 

หนันาคินทร์, 2543, หนา้ 69) 

 2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม                                                                                                                                     

             ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 ไดก้าํหนดหลกัการ

สาํคญัไวอ้ย่างชัดเจนว่าจะยึดหลกัการมีส่วนร่วมเป็น

สาํคญัโดยมุ่งหวงัว่าจะทาํให้สามารถยกระดับ

คุณภาพการศึกษาของไทยทั้ งระบบจากบทบญัญติั

ดงักล่าวส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งดาํเนินงาน

การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดยอยู่บนพ้ืนฐาน

ของหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 3. การประสานความสมัพนัธ์ 

                ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประสานงานและ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง                 

ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย

สนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรงบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคลโดย ผูเ้ช่ียวชาญผูมี้ความรู้และ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประสบการณ์พิเศษท่ีตอ้งการใหม้าช่วยพฒันา

สถานศึกษาดา้นทรัพยากร ดา้นการเรียนการสอน                              

4. การประสานความสมัพนัธ์ 

                 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประสานงานและ

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง                 

ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างเครือข่าย

สนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ไดแ้ก่ ทรัพยากรงบประมาณ 

ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ความรู้และ

ประสบการณ์พิเศษท่ีตอ้งการใหม้าช่วยพฒันา

สถานศึกษา ดา้นทรัพยากร ดา้นการเรียนการสอน และ

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์

กีฬา ส่ือ เกม และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ไดมี้นกัวิชาการ

หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการประสานสมัพนัธ์ไว้

ดงัน้ี 

 5. การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร 

                 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งเสริมใหค้รู

เขา้รับการฝึกอบรม ประชุม สมัมนาและไปทศันศึกษา

เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ใหท้นัต่อ

สถานการณ์ความเจริญกา้วหนา้ และความเปล่ียนแปลง

ของโลก เพ่ือสามารถนาํมาประยกุต ์และปรับปรุงการ

จดัการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการพฒันา

บุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   

 6. การประเมินผล  

               การจดัการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

สถานศึกษาตอ้งมีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และ

นาํผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นขอ้มลูเพ่ือพฒันาปรับปรุง การ

จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดคุณภาพสูงสุดต่อผูเ้รียน (สาํนกั

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2552, หนา้ 5) การวดั

และประเมินผลการเรียนประกอบดว้ยกิจกรรมสาํคญั

สองประการ คือ การวดัและการประเมิน  

 7. การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา 

การส่งเสริมใหมี้การวิจยัในโรงเรียนนั้นเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัต่อผลสาํเร็จของการวิจยั และการใชผ้ลงาน

การวิจยัเพ่ือพฒันาการใหบ้ริการการศึกษาของ

สถานศึกษาแต่ละแห่งเป็นอยา่งยิ่ง ผลสาํเร็จดงักล่าว 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่ง

ต่อการส่งเสริมการทาํวิจยัในโรงเรียน ซ่ึงจากกรอบแนว

ทางการส่งเสริมการวิจยัท่ีปรากฏในปัจจุบนัน้ีเป็นกรอบ

ท่ีมีขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง ยากต่อการนาํไปปฏิบติัใน

โรงเรียนแต่ละระดบั ดงันั้นสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานีจึงไดก้าํหนดนโยบายส่งเสริมการ

วิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัของหน่วยงานใน

สงักดั  

 8. การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์  

                ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะดาํเนินการ

ประชาสมัพนัธ์หน่วยงานทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน

และประชาชนภายนอกหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี (1) การ

ประชาสมัพนัธ์กบับุคลากรภายในหน่วยงาน บุคคลากร

ในหน่วยงานนบัเป็นกาํลงัสาํคญัยิ่งในการดาํเนินงาน 

และอยูใ่กลชิ้ดกบัผูบ้ริหาร การสร้างความเขา้ใจต่อกนั

ตอ้งมีอยา่งต่อเน่ืองเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจใหบุ้คลากร

ภกัดีต่อหน่วยงาน ซ่ึงจะเอ้ือต่อการดาํเนินงานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ หากบุคลากรเขา้ใจปัญหา ขอ้จาํกดั และ

นโยบายของหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกนั ปัญหา

ความขดัแยง้กนัในหน่วยงานจะไดน้อ้ยลง 

 9. การส่งเสริมเทคโนโลยี 

                   สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ (2528, หนา้ 28) ไดก้ล่าวถึงส่ือการสอนวา่เป็น

ส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยให ้นกัเรียนเกิดความสนใจ 

และเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 36) ไดก้าํหนดแนวทาง

ในการปฏิบติัในการพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา จากการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจเป็นวิธีการ

ชกันาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมตามท่ีเราตอ้งการหรือ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีแรงจูงใจใน

การทาํงานทาํใหมี้แรงจูงใจในการทาํงาน ไดอ้ยา่งเตม็

ความสามารถจะทาํผลงานวิชาการทาํงานทาํใหมี้

แรงจูงใจในการทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และ

สามารถจะทาํผลงานวิชาการ เพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและพฒันาการสอนของตนได ้ ซ่ึงผูวิ้จยัไดแ้ละ

สรุปวา่แรงจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการ หมายถึง 

ความตอ้งการท่ีจะเกิดข้ึนจนเกิดเป็นแรงจูงใจกระตุน้ให้

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเป็นการตอบสนองในการทาํ

ผลงานทางวิชาการ 3 ดา้น คือ ความตอ้งการ

ความกา้วหนา้  ความตอ้งการความเคารพนบัถือ และ

ความตอ้งการอาํนาจ ดงัน้ี                                                                                                         

 1. ความตอ้งการความกา้วหนา้  

 เน่ืองจากบุคคลทุกคนมีความตอ้งการ

ความกา้วหนา้ และความมัน่คงในการทาํงาน ซ่ึง

ความกา้วหนา้และความมัน่คงในงานเป็นตวัช้ีวดั  

ดา้นหน่ึงของคุณภาพชีวิต การทาํงานของบุคคลท่ีมี

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงานดี จะรู้สึกภาคภูมิใจและพอใจใน

งานท่ีทาํ ซ่ึงความพอใจในงานเป็นส่วนหน่ึงของการ

ทาํงาน 

 2. ความตอ้งการความเคารพนบัถือ 

               ทิพมาศ แกว้ซิม (2543, หนา้ 8) กล่าววา่ การ

ยอมรับนบัถือ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บการ                   

ยกยอ่งชมเชย ไดรั้บกาํลงัจากผูบ้งัคบับญัชาและเพ่ือน

ร่วมงาน เม่ือปฏิบติังานประสบผลสาํเร็จและไดรั้บการ

ยอมรับวา่เป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีความสาํคญักบัองคก์าร 

ความหมายของการยอมรับนบัถือวา่ การท่ีบุคคลไดรั้บ

การยอมรับนบัถือไม่วา่จากกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน

ผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลอ่ืน ๆ ความตอ้งการอาํนาจ 

                เฟรนซ์ ราเวน (French & Raven, 1968 อา้งถึง

ใน อรุณ  รักธรรม, 2533, หนา้ 70) ไดเ้สนอ แนะท่ีมา

ของอาํนาจไว ้5 ประการ คือ  1) อาํนาจจากการใหร้างวลั 

(reword power) อาํนาจชนิดน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูน้าํ

สามารถใหห้รือเพ่ิมรางวลัผูไ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถท่ีจะ

ช่วยเหลือหรือใหผ้ลประโยชน์แก่บุคคลท่ีใหค้วาม

ร่วมมือแก่ตน ถา้ผูไ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามคาํสัง่ของ

ผูบ้งัคบับญัชาแลว้ จะไดส่ิ้งตอบแทนเป็นรางวลั อาจได้

ส่ิงของและโอกาสแห่งความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  

2) อาํนาจจากการบงัคบับญัชาขู่เขญ็ (coercive power) 

อาํนาจชนิดน้ีมีพ้ืนฐานมาจากการสร้างความกลวัใหเ้กิด

แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาผูน้าํจะสามารถลงโทษบุคคลท่ีขดั

คาํสัง่ หรือไม่ร่วมมือกบัตนในลกัษณะข่มขู่บงัคบัให้

ปฏิบติัตามโดยไม่คาํนึงถึงความรู้สึกของผูป้ฏิบติั  (3) 

อาํนาจตามกฎหมาย (legitimate power) อาํนาจชนิดน้ีเกิด

จากสถานะหรือ ตาํแหน่งของหวัหนา้ เป็นอาํนาจท่ีมี

พ้ืนฐานจากกฎ ระเบียบ และเป็นอาํนาจท่ีมีระดบัสูงตํ่า

ตามตาํแหน่งของการบงัคบับญัชา ซ่ึงเป็นไปตาม

โครงสร้างตามหนา้ท่ีของการจดัองคก์าร (4) อาํนาจท่ีเกิด

จากการอา้งถึงหรือใกลชิ้ด (referent power) เป็นอาํนาจท่ี

เกิดจากความสามารถของผูน้าํในการท่ีสร้างศรัทธาให้

เกิดความเคารพยกยอ่งและจงรักภกัดีต่อผูน้าํ  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ไวด้งัน้ี 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ (1) การเป็นผูน้าํ

ทางวิชาการ (2) การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (3) การ

เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (4) การประสานความสมัพนัธ์ 

(5) การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร (6) การ

ประเมินผล (7) การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา 

(8) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และ (9) การส่งเสริม

เทคโนโลยี  

                ปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการท่ีได้

จากการสงัเคราะห์ทฤษฎี ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการความ

เจริญกา้วหนา้ (2) ความตอ้งการความเคารพนบัถือ (3) 

ความตอ้งการอาํนาจ  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

               การวิจยัเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา

กบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครู ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงบรรยายมุ่งศึกษาระดบับทบาท

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงาน

ทางวิชาการของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีขั้นตอน ดงัน้ี 

              ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรม 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการ

ของขา้ราชการครู 

              ขั้นตอนท่ี 2  ผูวิ้จยัไดน้าํขอ้มลูดงักล่าวมาสร้าง

เคร่ืองมือ แบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั โดยใหค้ลอบ

คลุมขอบข่ายบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาและปัจจยั

จูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการ และนาํไปใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงในเน้ือหาของแบบสอบถามอีก

คร้ังหน่ึง ตลอดจนไดใ้หข้อ้เสนอแนะและปรับปรุง

แบบสอบถามใหมี้ความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน นาํ

แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกบัครูผูส้อนใน

สถานศึกษาสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ท่ี

ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบคั ซ่ึงผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม

ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.96 โดยเคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัสร้าง

ข้ึนแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

             ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ  

              ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทาง

วิชาการเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั คือ

ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

             ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี จาํนวน 2,484 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 331 คน โดยมีวิธีเลือก กลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเลือก

ตามความสะดวก (convenience sampling)  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 36 ขอ้ 

และแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงาน

ทางวิชาการ จาํนวน 11 ขอ้ จากนั้นนาํเคร่ืองมือท่ีเป็น

แบบสอบถามไปทดลองใชโ้ดยบทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 และปัจจยัจูง

ใจในการทาํผลงานทางวิชาการไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.97   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

             ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย 

               1. ผูวิ้จยัขอรับหนงัสือจากบณัฑิตศึกษา คณะ 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรี ถึงผูอ้าํนวยการสถานศึกษา เพ่ือขอความ

ร่วมมือและขออนุญาต ใหผู้วิ้จยัเกบ็ขอ้มูลในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี 

              2. ผูวิ้จยันาํแบบสอบแจกกลุ่มตวัอยา่งและ

จดัเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

          ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

                    ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามทุกฉบบัและคดัเลือกแบบสอบถามฉบบัท่ี

สมบูรณ์ไปวิเคราะห์ดว้ยวิธีทางสถิติ โดยขอ้มลูทัว่ไป
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ของผูต้อบแบบสอบถามใชก้ารวิเคราะห์คาํนวณหาค่า

ร้อยละ และนาํเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

                  ขั้นตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาท

ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงาน

ทางวิชาการของครู วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมาย

ค่าเฉล่ียเป็น 5 ระดบั  

                  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํ

ผลงานทางวิชาการของครู ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี โดยวิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 

ผลการวจัิย 

               จากการวิเคราะห์ขอ้มลูของการวิจยัของวิจยั

คร้ังน้ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง เป็นผูมี้อาย ุ41-50 ปี                                   

มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีเป็น

ครูผูส้อน และมีประสบการณ์การทาํงาน 21-30 ปี 

                2. ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดย

ดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ไดแ้ก่ ดา้นการ

ประเมินผล ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด 

คือ ดา้นการเป็นผูน้าํทางวิชาการ 

                3. ระดบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทาง

วิชาการของครูในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวมมีการปฏิบติั

อยูใ่นระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

เช่นเดียวกบัทุกรายดา้นและรายขอ้ท่ีพบวา่มีการปฏิบติัอยู่

ในระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด 

ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการความกา้วหนา้ ส่วนดา้นท่ีมีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด คือ ดา้นความตอ้งการอาํนาจ  

               4. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัปัจจยัจูง

ใจในการทาํผลงานทางวิชาการของครูในสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

พบวา่มีความสาํพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์กนั พบวา่ คู่ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัสูงสุด คือ บทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ดา้นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กบัปัจจยัจูง

ใจในในการทาํผลงานทางวิชาการของครูดา้นความ

ตอ้งการความเคารพนบัถือ รองลงมา คือ บทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการเป็นผูน้าํทางวิชาการกบั

ปัจจยัจูงใจในในการทาํผลงานทางวิชาการของครูดา้น

ความตอ้งการความเคารพนบัถือ ส่วนคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์

กนัตํ่าสุด คือ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการ

ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันากบัปัจจยัจูงใจใน

ในการทาํผลงานทางวิชาการของครู ดา้นความตอ้งการ

อาํนาจ 

 

การอภิปรายผล 

             จากการวิจยั เร่ืองบทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการ

ของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี ผูวิ้จยัไดพ้บประเดน็สาํคญัท่ี

สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี  

               1.  จากการวิจยัพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งจบการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการบริหารสถานศึกษาทุกคนและผา่น

การอบรมตามหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํใหผู้บ้ริหาร

ไดพ้ฒันาตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหาร

เป็นอยา่งดี และใหค้วามสาํคญักบังานทุกดา้น ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจึงตอ้งแสดงบทบาทในการเป็นผูน้าํองคก์าร 

เพ่ือใหง้านบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง

สถานศึกษา ตลอดจนการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูเกิด

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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แรงจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพนูวิทย

ฐานะและความกา้วหนา้ในวิชาชีพ สอดคลอ้งกบังานวิจยั

สายยธุ เหลากิมฮุง้ (2547, หนา้ 82-83) ไดท้าํการวิจยั

บทบาทของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการทาํผลงานทาง

วิชาการเพ่ือขอเล่ือนและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอาจารย ์

3 ของสถานศึกษาท่ีทาํการสอนในช่วงชั้นท่ี 3-4 สงักดั

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดัร้อยเอด็ ผลการวิจยั พบวา่ 

บทบาทของผูบ้ริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทุก

ดา้น  

                2.  จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัจูงใจในการทาํ

ผลงานทางวิชาการของครู ในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็น

วา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานเป็นความรู้สึกนึกคิดเพ่ือให้

บุคคลแสดงพฤติกรรมอยา่งหน่ึงออกมาต่อผูบ้งัคบับญัชา

หรือผูร่้วมงานในการปฏิบติังานในองคก์าร โดย

แสดงออกใหเ้ห็นไดจ้ากความเตม็ใจของบุคคลในการ

แสดงออกและการท่ีอุทิศกายและใจในการปฏิบติังาน 

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั 

สิริลกัษณ์ สุองัคะ (2549, หนา้ 74-83) ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการทาํงานของครูกบั

ประสิทธ์ิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกั

บริหารการงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเขตพ้ืนท่ี

พฒันาชายฝ่ังตะวนัตก ผลการวิจยัพบวา่ แรงจูงใจในการ

ทาํงานของครูโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจาํแนกตาม

ประสบการณ์การทาํงานพบวา่ แรงจูงใจในการทาํงาน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตติท่ีระดบั .05 ประ

สิทธิท่ีผลของโรงเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานแตกต่างกนัอยา่งไม่

มีนยัสาํคญัทางสถิติ แรงจูงใจในการทาํงานของครู

โดยรวมและรายดา้นแต่ละดา้นกบัประสิทธิผลของ

โรงเรียนโดยรวมมีความสมัพนัธ์กนัในทางบวก  

             3. บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความสมัพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจในการทาํผลงานทางวิชาการ

ของครู ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวม พบวา่ มี

ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .01 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  ทั้งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารยคุใหม่ควรมีบทบาท

ในการบริหาร และการจดัการศึกษาดงัน้ี (1) การเป็นผูน้าํ

ทางวิชาการ (2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (3) การเป็นผู ้

อาํนวยความสะดวก (4) การประสานความสมัพนัธ์ (5) 

การส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากร (6) การ

ประเมินผล (7) การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา 

(8) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และ (9) การส่งเสริม

เทคโนโลยี (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

อา้งถึงใน ฉ สอดคลอ้งกบังานวิจยั อุดม ธาระณะ (2553, 

หนา้ 34) ไดท้าํการวิจยั บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

การส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาํแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ (1) บทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในการส่งเสริมการจดั

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาํแพงเพชร เขต 2 

โดยรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ดา้นบทบาทในการสนบัสนุนส่ิงอาํนวยความ

สะดวกต่าง ๆ รองลงมาคือ ดา้นบทบาทในการกาํกบั

ติดตามและประเมินผล  และดา้นบทบาทในการ

สนบัสนุนการนิเทศการจดัการเรียนการสอน   

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 การส่งเสริมการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษากาํแพงเพชร เขต 2 ครูผูส้อนตอ้งไดรั้บการ

สนบัสนุนเร่ืองส่ิงอาํนวยความสะดวก 
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ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษา บทบาทของครูในสถานศึกษากบั

ปัจจยัจูงใจในดา้นอ่ืน ๆ 
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สภาพปัญหาและประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามความคดิเห็น

ของผู้บริหารและครูในสถานศึกษาแบบอย่างจังหวดัอทุยัธานี 

State of Problems and Effectiveness of Learning  

Conditions Following Sufficiency Economy of Model School in Uthaithani 

  

                                                                                                                                                       วภิาวรรณ  จุลมุสิก                                                                                                                                                                                                                                                                     

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาและประสิทธิผลการจดัการศึกษาตาม 

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยา่งจงัหวดัอุทยัธานี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารและครู จาํนวน 104  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

วิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยสถิติความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระหวา่งสถานศึกษาแบบอยา่งประเภทประถมศึกษา

และมธัยมศึกษา จงัหวดัอุทยัธานี ดว้ยสถิติ  t-testผลการวิจยัพบวา่ (1) การศึกษาสภาพปัญหาและประสิทธิผลการจดั

การศึกษาในภาพรวมมีสภาพการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก ปัญหาการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยและประสิทธิผล

การจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (2) การเปรียบเทียบสภาพปัญหาและประสิทธิผลการจดัการศึกษา  จาํแนกตามระดบั

การศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในภาพรวมมีสภาพการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนัปัญหาการจดัการศึกษา

แตกต่างกนัในทุกดา้นและประสิทธิผลการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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Abstract 

 This research aimed to study and compare the state of problems and the effectiveness of learning 

conditions relating to the sufficiency economy model of schools in Uthaitani. The sample consisted of 104 

people from the model school in Uthaithani. The research instrument used was a 5-level rating scale. The data 

were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation.  The t-test was used to measure the 

comparison, of school problems and the effectiveness of learning conditions. The results of the study were as 

follows: (1) The studying of state problems and the effectiveness learning and the state of education 

management were high overall. The problems of education management were at a low level and the 

effectiveness of education management were at a high level. (2) The comparison of problems and 

effectiveness learning conditions between primary and secondary school in overall were not different. The 
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problems of education management were different and the effectiveness of education management were not 

different.      

   

Keywords:  problems, effectiveness, sufficient economy,  model school 

 

ความนํา  

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวการ

ดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่

ระดบัครอบครัว  ระดบัชุมชนจนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการ

พฒันาและบริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือใหก้า้วทนัต่อโลก 

ยคุโลกาภิวตันค์วามพอเพียง  หมายถึง ความพอประมาณ  

ความมีเหตุผลรวมถึงความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบ

ภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด  ๆ  

อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

  ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้  ความรอบคอบ และ 

ความระมดัระวงัอยา่งยิ่งในการนาํวิชาการต่าง  ๆ มาใช้

ในการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน และ

ขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนใน

ชาติโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎีและนกัธุรกิจ

ในทุกระดบัใหมี้สาํนึกในคุณธรรมความซ่ือสตัยสุ์จริต

และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ดาํเนินชีวิตดว้ยความ

อดทนความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ  

เพ่ือใหส้มดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลง

อยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สงัคม  

ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่ง

ดี    

 กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความตระหนกัใน

ภารกิจท่ีสาํคญัดงักล่าวและใหค้วามสาํคญักบัการพฒันา

คนซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  (พ.ศ. 2550 - 

2554)  มุ่งเนน้นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพฒันา

ประเทศจึงจดัทาํยทุธศาสตร์เพ่ือดาํเนินโครงการ

ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลกูฝังใหเ้ด็ก

และเยาวชนรู้จกัการใชชี้วิตท่ีพอเพียงเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรต่าง ๆ ฝึกการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่ง

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ละแบ่งปัน  มีจิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

และเห็นคุณค่าของวฒันธรรม ค่านิยมและเอกลกัษณ์ของ

ความเป็นไทย โดยมีหน่วยงานในสงักดักระทรวง 

ศึกษาธิการร่วมกนัรับผิดชอบเพ่ือใหมี้ความต่อเน่ืองและ

ยัง่ยืน นาํสู่วิถีชีวิตของประชาชนสามารถพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม ไดต้ามแนวพระราชดาํรัส และนโยบาย

รัฐบาลรวมทั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลกัดนัให้

ประเทศชาติโดยรวมพฒันาต่อไปอยา่งเตม็ศกัยภาพโดย

ใชรู้ปแบบการจดัการศึกษาบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ไดก้าํหนดการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ไวท้ั้งหมด  6 กลยทุธ์  

ดงัน้ี คือ (1) ปลกูฝังคุณธรรมความสาํนึกในความเป็น

ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน (2) เพ่ิมอตัราการเขา้เรียนในทุก

ระดบัทั้งเดก็ทัว่ไป  ผูพิ้การ  ผูด้อ้ยโอกาส  ลดอตัราการ

ออกกลางคนัและพฒันารูปแบบการใหบ้ริการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานแก่เยาวชนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา  

(3) ยก ระดบัคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ พฒันาผูเ้รียน  สมรรถนะครูและบุคลากรอยา่ง

เป็นระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวยัและการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลกัสูตรการศึกษาอยา่งเตม็ตามศกัยภาพ  (4) เร่งรัด

พฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารใหแ้ก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาใน

สงักดัเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจดัการ (5) สร้าง
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ความเขม้แขง็และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการบริหารและการจดัการศึกษาเพ่ือรองรับการ

กระจายอาํนาจอยา่งมีประสิทธิภาพบนหลกัธรรมาภิบาล

ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และ   

(6)  เร่งพฒันาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนกัเรียน   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะ

กิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

 จากกลยุทธ์ของสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไดก้าํหนดใหป้ลกูฝังคุณธรรม  

ความสาํนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหแ้ก่นกัเรียนทุกคน จึงได้

เร่ิมดาํเนินการโครงการนอ้มนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การปฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในปีการศึกษา 2551  

จนถึงปัจจุบนั โดยสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใน

จงัหวดัอุทยัธานี  ไดน้าํนโยบายดงักล่าวมาปฏิบติัโดย

คดัเลือกโรงเรียนในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเขา้

ร่วมโครงการทั้งหมด  8 โรงเรียน ประกอบดว้ย  

โรงเรียนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 5โรงเรียน ไดแ้ก่  

โรงเรียนบา้นวงัเกษตร โรงเรียนวดัอุโปสถาราม  

โรงเรียนอนุบาลลานสกั โรงเรียนอนุบาลหว้ยคต และ

โรงเรียนบา้นโป่งเกง้  โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  

จาํนวน  3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนหนองขาหยา่งวิทยา  

โรงเรียนบา้นทุ่งนาวิทยา และโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  

อยา่งไรกต็าม  ยงัไม่พบวา่ไดมี้การติดตามผลการ

ดาํเนินงานของโครงการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมแต่

ประการใด 

   จากเหตุผลขา้งตน้  ผูวิ้จยัความตระหนกัถึง

ความสาํคญัของการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  และสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหาและ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษาแบบอยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี  และเน่ืองจาก

บริบทของโรงเรียนและระบบการบริหารโรงเรียนใน

ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษามีความแตกต่าง

กนั  ผูวิ้จยัจึงศึกษาเปรียบเทียบสภาพ  ปัญหาและ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษาแบบอยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี  โดยจาํแนกตาม

ประเภทของสถานศึกษาระหวา่งประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษา  ซ่ึงจะนาํขอ้มลูท่ีไดรั้บจากการศึกษามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาการจดัการศึกษาตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาแบบอยา่ง

ระดบัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเพ่ือเป็นแนวทาง

สาํหรับโรงเรียนอ่ืนในการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและประสิทธิผล

การจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา

แบบอยา่งจงัหวดัอุทยัธานี 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัญหาและ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษาแบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี จาํแนกตาม

ประเภทการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ี

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะ

แนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย

ตลอดนานกวา่ 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ

และเม่ือภายหลงัไดท้รงเนน้ย ํ้าแนวทางการแกไ้ขเพ่ือให้

รอดพน้และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยืน

ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ, 2548, หนา้ 5) 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดาํริท่ี

พระราชทานใหแ้ก่พสกนิกร  ใหพ้สกนิกรของพระองค์

ดาํเนินชีวิตตามวิถีแห่งการดาํรงชีพท่ีสมบูรณ์  สนัติสุข  

มีธรรมะเป็นเคร่ืองกาํกบั กคื็อการดาํเนินชีวิตแบบ 

วิถีไทยนัน่เอง  วิถีไทยท่ียึดความพอดีในการดาํเนินชีวิต   

ส่ิงท่ีเป็นแกนกลางของความพอดีท่ีพระราชทานใหแ้ก่

ประชาชนคือ  หลกัของการพ่ึงตนเอง  บุคคลท่ีสนอง 

พระราชกรณียกิจใกลชิ้ดอยา่งคณะกรรมการมลูนิธิชยั

พฒันาสรุปความวา่  ความพอดีท่ีทรงมีแนวพระราชดาํริ

และพระราชทานใหแ้ก่ประชาชนนั้นมี  5 ประการ คือ  

(สุขมุาลย ์ ชลการ, 2549, หนา้ 86-89) 

 1.  ความพอดีดา้นจิตใจ ทรงแนะนาํวา่ ตอ้ง

เขม้แขง็ สามารถพ่ึงตนเองได ้มีจิตสาํนึกท่ีดี 

 2.  ความพอดีดา้นสงัคม คือ ช่วยเหลือเก้ือกลู

กนั สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน มีกระบวนการเรียนรู้

ท่ีเกิดจากรากฐานท่ีมัน่คงและแขง็แรง 

 3.  ความพอดีดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การรู้จกัใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่น

ประเทศอยา่งฉลาดและรอบคอบ เพ่ือใหเ้กิดความยัง่ยืน  

และท่ีสาํคญัคือ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูเ่พ่ือพฒันาประเทศให้

มัน่คง 

 4.  ความรู้จกัพอดีดา้นเทคโนโลยี หมายถึง  

การรู้จกัใชเ้ทคโนโลยีใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัความ

เป็นของตนเองและควรพฒันาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญา

ชาวบา้นของเรา 

 5.  ความพอดีดา้นเศรษฐกิจ หมายถึง การเพ่ิม

รายได ้ลดรายจ่าย ดาํรงชีวิตอยา่งพอควร พออยูพ่อกิน  

สมควรตามอตัภาพและฐานะของตนเอง  

(อนนัต ์ รัตนภานุศร, 2549, หนา้ 15) 

 ปัญหาของประสิทธิภาพของระบบและ

กระบวนการจดัการบริหารการศึกษา 

                     ประสิทธิภาพของระบบการบริหารจดัการ

เป็นประเดน็ปัญหาท่ีทบัถมมานาน หากระบบการบริหาร

การจดัการมีประสิทธิภาพ ปัญหาอ่ืน ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้

กค็งไดรั้บการแกไ้ขในระดบัหน่ึง แต่เพราะระบบการ

บริหารการจดัการมีปัญหาหมกัหมมมานานปีกจ็าํเป็น 

ตอ้งสงัคายนากนัทั้งระบบ ปัญหาดงักล่าวมีดงัน้ี 

 1.  ขอ้แตกต่างระหวา่งการบริหารการศึกษากบั

การบริหารราชการ แมว้า่จะมีส่วนท่ีเหมือนกนัในการ

จดัระบบเป็นกรม กอง ฝ่าย ในการทาํหนา้ท่ีบริหาร

ระดบับน แต่ในสายสมัพนัธ์กบัสถานศึกษาควรมีขอ้

แตกต่าง เพราะการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียน 

วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั) นั้น ตอ้งการองคป์ระกอบ

เหล่าน้ี (ก) ระบบบริหารภายในสถานศึกษาแบบแนวราบ

ยกเวน้อาจารยใ์หญ่แลว้ ควรมีผูบ้งัคบับญัชานอ้ยท่ีสุด 

ตอ้งบริหารงานแบบครูทุกคนมีส่วนร่วมเป็น

ประชาธิปไตย (ข) ระบบการควบคุมมาตรฐานและ

คุณภาพท่ีเนน้ผลิตผล คือ ตวันกัเรียนไม่ยึดกฎระเบียบ 

กฎเกณฑ ์และการควบคุมขั้นตอนของกระบวนการ

เหมือนระบบราชการ (ค) ระบบความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนมากกวา่ความรับผิดชอบต่อสายบงัคบับญัชา 

เบ้ืองบนสถาบนัการศึกษานั้นก็คือ สถาบนัทางสงัคม 

ตอ้งแนบแน่นกบัชุมชน และใหเ้กิดความรู้สึกของความ

เป็นเจา้ของจากพ่อแม่ ผูป้กครองและศิษยเ์ก่าขอ้ผิดพลาด

ในอดีตกคื็อ การเหมาเอาวา่ครูทุกคนคือขา้ราชการพล

เรือนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบกฎเกณฑข์องขา้ราชการพล

เรือน แมแ้ต่การปูนบาํเหน็จความดีความชอบกใ็ช้

หลกัการเดียวกนั เพ่ิงจะไดมี้การปรับระบบการบริหาร

บุคคลปี พ.ศ. 2523 ท่ีแยกเกณฑก์ารพิจารณาบุคลากรครู

แยกต่างหากจากพลเรือน แต่ถึงกระนั้นกย็งัมีขอ้ผกูพนัท่ี

ตอ้งยึดโยงอยูก่บัระบบซีของขา้ราชการพลเรือน การ

ปรับระบบการบริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครูจึง

ควรคาํนึงถึงความจาํเป็นของขอ้แตกต่าง ดงัท่ีกล่าวไว้

แลว้ 

 2. การจดัระบบการบริหารระดบักระทรวง

แบ่งแยกภารกิจไม่เหมาะสมปัจจุบนั กรมส่วนใหญ่มี

ความเบด็เสร็จในตวัเอง ตั้งแต่การกาํหนดนโยบายการ

วางแผน จดัสรรงบประมาณ นิเทศ ประเมินผล บริหาร
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บุคคล ก่อสร้างอาคารสถานท่ี กล่าวอยา่งคร่าว ๆ แต่ละ

กรมกคื็อกระทรวงเลก็ ๆ นัน่เอง กระทรวงตามกฎหมาย

จึงมิใช่กระทรวงท่ีแทจ้ริง แต่เป็นท่ีรวบรวมของ

กระทรวงเลก็ๆ น่ีคือปัญหาท่ีตอ้งมีการปรับแกไ้ข โดยจดั

ภารกิจของแต่ละกรมใหม่ ใหเ้กิดเอกภาพทางนโยบาย 

และการจดัสรรงบประมาณ 

 3. การจดัระบบการบริหารสบัสนระหวา่ง

บทบาทผูก้าํหนดนโยบายแผนงานงบประมาณ และ

กาํกบัเวทีท่ีเรียกวา่"Steering" ผูก้มุบงัเหียนหรือนายทา้ย

คดัหางเสือกบับทบาทของการลงมือปฏิบติัท่ี

เรียกวา่ "Rowing" หรือผูแ้จว ผูพ้ายปัจจุบนัเราไม่ทราบ

วา่ใครคือผูก้มุบงัเหียน ใครคือผูป้ฏิบติั เพราะผูป้ฏิบติั

และผูก้มุบงัเหียนคือคน ๆ เดียวกนั แต่ละกรมส่วนกลาง

ทาํทั้งสองหนา้ท่ี คือออกแบบเอง วางนโยบายเอง และนาํ

นโยบายไปลงมือปฏิบติัเอง ผลกคื็อไม่สามารถทราบได้

วา่ตนทาํสาํเร็จหรือลม้เหลว และเน่ืองจากนาํงานปฏิบติั

มาทาํเตม็ตวั ปัญหาภาคปฏิบติักม็าสุมอยูท่ี่กรม ทุก

ปัญหาตอ้งเดินทางกลบัมารับการแกไ้ขท่ีกรม ไม่สามารถ

ตดัตอนไดเ้ดด็ขาด ไมว้า่จะไดมี้การมอบอาํนาจกนัไป

บา้งแลว้อนาคต จึงควรท่ีจะกาํหนดใหส่้วนกลางมี 

ภารกิจหลกัในดา้นการกาํหนดนโยบาย จดัสรร

งบประมาณ กาํหนดมาตรฐาน ประเมินมาตรฐานท่ี

เรียกวา่ 

 "Steering" คือ ถือบงัเหียนและกาํกบัทิศทาง และ

กาํหนดใหอ้งคก์รในพ้ืนท่ี เช่น จงัหวดัมีภารกิจใน 

ดา้นการปฏิบติัการคือนาํนโยบายของกระทรวงไปสู่

ภาคปฏิบติั และหากมีปัญหาดา้นการบริหารกค็วรใหจ้บ

เบด็เสร็จลงท่ีจงัหวดั เป็นตน้  

     4. การจดัระบบบริหารระดบัอุดมศึกษาขาด

เอกภาพ และความเช่ือมโยงระหวา่งการศึกษาพ้ืนฐานกบั

ระดบัอุดมศึกษาปัญหาปัจจุบนัคือมี 2 หน่วยงานหลกั

รับผิดชอบการศึกษาอุดมศึกษา คือ ทบวงมหาวิทยาลยั 

และกระทรวงศึกษาธิการ การนาํเอาทบวงมารวมกบั

กระทรวง โดยไม่ปรับระบบการบริหารของกระทรวง

ก่อนคงไม่ไดป้ระโยชน ์แต่ถา้หากปรับตามแนวและ

ปลดปล่อยใหม้หาวิทยาลยัต่าง ๆ เป็นอิสระ บทบาทของ

กระทรวงในการกาํกบัสถาบนัอุดมศึกษาก็จะเปล่ียน

รูปแบบไป ฉะนั้นจึงสมควรพิจารณา การสร้างเอกภาพ

ขององคก์ร นโยบาย และกาํกบัการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา โดยจดัไวภ้ายในกาํกบัของกระทรวง

เดียวกนัทั้ง 4 ประการนั้น คือ ปัญหาหลกัของระบบการ

บริหารการศึกษาในปัจจุบนัท่ีตอ้งการการสงัคายนา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารและ

ครูในสถานศึกษาแบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี จาํนวน 8 

โรงเรียน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหาร จาํนวน 12 คน และครู  

จาํนวน 118 คน  รวมทั้งส้ิน 130 คน   

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  

จาํนวน  12 คน และครู จาํนวน 92 คน รวมทั้งส้ิน 104 

คน ซ่ึงไดม้าโดยใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ   

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตอนท่ี  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ  

 ตอนท่ี  2  สอบถามเก่ียวกบัสภาพและปัญหา

การจดัการศึกษา ทั้งหมด  4 ดา้น คือ ดา้นการบริหาร

จดัการสถานศึกษา  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียน

การสอน  ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและดา้นการ

พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่าตามแนวคิดของลิเคิร์ท  คือ  มากท่ีสุด  มาก  

ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  โดยใหผู้ต้อบ

แบบสอบถามพิจารณาวา่การจดัการศึกษาตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีสภาพการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มากนอ้ยเพียงใด  และใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาวา่

การจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี

ปัญหาอยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด   

 ตอนท่ี  3 สอบถามเก่ียวกบัประสิทธิผลการจดั

การศึกษา ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม

แนวคิดของลิเคิร์ท  คือ  มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย  

และนอ้ยท่ีสุด โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณาวา่

         ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา

แบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี 

1.  สถานศึกษา 

2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

3.  บุคลากรของสถานศึกษา 

4.  นกัเรียน 

         สถานศึกษา 

แบบอยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี 

     -  ประถมศึกษา 

     -  มธัยมศึกษา 

 

 

         สภาพและปัญหาการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษาแบบอยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี 

1.  ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา   

2.  ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน   

3.  ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

4.  ดา้นการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา   
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ประสิทธิผลของการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงอยูใ่นระดบัมากนอ้ยเพียงใด   

 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมอื 

 1.  ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ ตาํรา และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือกาํหนดขอบข่ายในการสร้าง

เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มลู 

 2.  กาํหนดขอบข่ายการสร้างเคร่ืองมือและ

ปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจยัภายใตก้ารแนะนาํของ

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

 3.  สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตาม

ขอบข่ายท่ีกาํหนดข้ึน 

 4.  นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อ

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิง

เน้ือหา   จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

  4.1  ดร. เชน  หมัน่เขตรกิจ  ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทยัธานี 

  4.2  นายสมพงษ ์ เกตุกรรม  ผูอ้าํนวยการ

โรงเรียนอนุบาลสวา่งอารมณ์ 

  4.3  นายสุรพงษ ์ อินอ่อน  ผูอ้าํนวยการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี เขต 

1 

 5.  หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

แต่ละขอ้  (Index  of  Objective  Congruence--IOC)  แลว้

พิจารณาคดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

ตั้งแต่  0.66  ข้ึนไป  จาํนวน  62  ขอ้ 

 6.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของ

ผูท้รงคุณวฒิุ 

 7.  นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้  

(try  out)  กบัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน  

โรงเรียนหว้ยนํ้าหอมพิทยาคาร  จาํนวน  15  คน  และ  

โรงเรียนพยหุะศึกษาคาร  จาํนวน  15  คน ท่ีใกลเ้คียงกบั

กลุ่มตวัอยา่ง  เพ่ือหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ย

วิธีสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค  ซ่ึงไดค่้าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั  .97 

 8.  นาํแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับความเห็นชอบและนาํ

แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง ใน

สถานศึกษาแบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี  จาํนวน  104  คน

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ขอหนงัสือจากสาํนกับณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน

ของสถานศึกษาแบบอยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี เพ่ือขอ

อนุญาตเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

 2. ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอ

ความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมขอ้มลูการวิจยั 

ไปยงัสถานศึกษาต่าง ๆ ใหผู้ท่ี้เป็นกลุ่มตวัอยา่งใน 

การวิจยัตอบแบบสอบถามในระหวา่งวนัท่ี   

4 -15 สิงหาคม 2557 จาํนวน 104 ฉบบั และติดตามรับ

แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 

 3. นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ์ จดัระเบียบขอ้มลู และวิเคราะห์ขอ้มลู 

  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. วิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถามโดยแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

 2. วิเคราะห์ขอ้มลูสภาพ ปัญหาและ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูใน

สถานศึกษาแบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี โดยหาค่าเฉล่ีย 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ระหวา่งสถานศึกษาแบบอยา่งประเภท

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาจงัหวดัอุทยัธานี ดว้ยสถิติ  

t-test   

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 291



ผลการวจัิย 

 1. การศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการศึกษา

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยา่งจงัหวดัอุทยัธานี  

ในภาพรวมดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา ดา้น

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นการพฒันาบุคลากรของ

สถานศึกษา มีสภาพการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  

ปัญหาการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย  และ

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาในภาพรวมองคป์ระกอบ

ดา้นสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบุคลากร

ของสถานศึกษา และดา้นนกัเรียนมีประสิทธิผลการจดั

การศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   

 2. การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจดั

การศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาแบบอยา่ง   

จงัหวดัอุทยัธานีระหวา่งสถานศึกษาแบบอยา่งประเภท

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในภาพรวมดา้นการบริหาร

จดัการสถานศึกษา ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการ

สอน ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และดา้นการ

พฒันาบุคลากรของสถานศึกษา  มีสภาพการจดัการศึกษา

ไม่แตกต่างกนั ส่วนปัญหาการจดัการศึกษามีปัญหา

แตกต่างกนั และประสิทธิผลการจดัการศึกษาในภาพรวม

องคป์ระกอบดา้นสถานศึกษา ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นบุคลากรของสถานศึกษา และดา้นนกัเรียนมี

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนั   

 

การอภิปรายผล 

 1. การศึกษาสภาพการจดัการศึกษาตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

และครูในสถานศึกษาแบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี ใน

ภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ทราบและตระหนกัถึง

นโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการท่ีไดน้อ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้

ไปสู่การจดัการศึกษาและยทุธศาสตร์ของสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีตอ้งการขบัเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหาร

สถานศึกษาส่วนใหญ่ไดเ้ห็นความสาํคญัของการปฏิบติั

ตามยทุธศาสตร์ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  และครูของสถานศึกษามีความเขา้ใจในแนว

ทางการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยเนน้การปฏิบติัจริง บูรณาการหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ในดา้นกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผูบ้ริหาร ครูของสถานศึกษาไดด้าํเนินการการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตาม

ศกัยภาพ  พฒันาอยา่งรอบดา้นเพ่ือความเป็นมนุษยท่ี์

สมบูรณ์  ส่วนดา้นบุคลากรของสถานศึกษา อาจเป็น

เพราะ ผูบ้ริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาไดมี้การ

พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใหมี้ความพร้อมในการดาํเนินการตาม

ระบบการบริหารจดัการการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  รณชยั ทิพยอุ์ทยั (2554) ไดวิ้จยัเร่ืองการนาํ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2  

ผลการวิจยัพบวา่  การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่สถานศึกษา  ในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต  2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก   

 สาํหรับปัญหาการจดัการศึกษามีระดบัปัญหา

ภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร

สถานศึกษาส่วนใหญ่ทราบและตระหนกัถึงความสาํคญั

ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดาํเนินการ

ขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอยา่ง

จริงจงัจึง   รวมถึงครูของสถานศึกษาส่วนใหญ่มีรู้ความ

เขา้ใจในแนวทางการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง  มากข้ึนโดยปฏิบติัตามขั้นตอน

วิธีดาํเนินการขบัเคล่ือนสู่สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ ใน

ดา้นการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  อาจเป็นเพราะ

ผูบ้ริหารและครูไดด้าํเนินการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

อยา่งจริงจงั  และมีการดาํเนินการในดา้นพฒันาบุคลากร

อยา่งต่อเน่ืองจึงส่งผลใหมี้ระดบัปัญหาในการจดั

การศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย  สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  วนิดา  อธิกิจไพบูลย,์  ลดาวลัย ์ ตั้งธีระ

สุนนัท ์ และพิริยา  อุดมทรัพย ์ (2551)  ไดวิ้จยัเร่ืองการ

ประเมินการขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

วิทยาลยัอาชีวศึกษาภูเกต็ ผลการวิจยัพบวา่ วิทยาลยั

อาชีวศึกษาภูเกต็มีการจดักิจกรรมต่าง  ๆ ท่ีครอบคลุม

และสอดคลอ้งตามองคป์ระกอบและตวัช้ีวดัความสาํเร็จ

ของสถานศึกษาในการขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว ้ โดยการ

ขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลยั

อาชีวศึกษาภูเกต็ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม มี

ระดบัการปฏิบติัปานกลาง ทั้งน้ี  ครู และนกัเรียน 

นกัศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการดา้นกิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ในระดบัมากทุกตวัช้ีวดั ยกเวน้ การจดักิจกรรมท่ี

เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งครู นกัเรียน  ผูป้กครอง และ

ชุมชน เพ่ือใหผ้ลการจดักิจกรรมมีความยัง่ยืน ส่วนการ

ปฏิบติักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งตามองคป์ระกอบ  และ

ตวัช้ีวดัอ่ืน  ๆ มีการปฏิบติัในระดบัปานกลาง โดย

รายการท่ีวิทยาลยัฯ  ควรมีการปรับปรุงระดบัการปฏิบติั

ไดม้ากข้ึน  ไดแ้ก่  ดา้นการพฒันาบุคลากร  ดว้ยการ

ส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรในการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ง

สมํ่าเสมอ โดยจดัใหมี้การศึกษาดูงาน ประชุม/อบรม / 

สมัมนา เพ่ือแลกเปล่ียน เรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ ความ

เขา้ใจและความตระหนกัในคุณค่าของหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเน่ือง  ดา้นการบริหารจดัการ

สถานศึกษา  ไดแ้ก่ องคป์ระกอบการปรับใชอ้าคาร

สถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่ง

เรียนรู้เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       

การนิเทศ ติดตามและ ประเมินผล การขบัเคล่ือนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน  รวมถึงการ

ส่งเสริมกิจกรรม โครงงาน  การวิจยัใการเรียนการสอน 

การใชง้บประมาณ โดยยึดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการระดมทุนจากภายนอกเพ่ือส่งเสริม 

การเรียนรู้ การดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและขยายผลสู่ชุมชน   

ดา้นหลกัสูตรและการเรียนการสอน  เก่ียวกบัการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอน  การจดัสดงผลงาน หรือการ

ประกวดผลงานของนกัเรียน นกัศึกษา ท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ตาม  หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

เผยแพร่หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา  การจดัส่ือและแหล่งเรียนรู้

เก่ียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท่ีผูเ้รียนมี

ความรู้และปฏิบติัจริงตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในชีวิตประจาํวนั รวมถึงการวดัและประเมินผล 

การเรียนการสอนและนาํผลการประเมินมาใชใ้นการ

พฒันาให ้ การขบัเคล่ือนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

 และประสิทธิผลการจดัการศึกษาในภาพรวม

องคป์ระกอบดา้นสถานศึกษา  ดา้นผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ดา้นบุคลากรของสถานศึกษา  และดา้นนกัเรียนมี

ประสิทธิผลการจดัการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูของสถานศึกษา

ไดป้ฏิบติัตามแนวทางของการดาํเนินการตามยทุธศาสตร์

การขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  

ของกระทรวงศึกษาธิการ  อยา่งจริงจงัและเขา้ถึงผูเ้รียน

โดยตรงซ่ึงมีระดบัการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

และมีปัญหาในการจดัการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

นอ้ย  จึงส่งผลใหมี้ประสิทธิผลในการจดัการศึกษาตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยภาพรวมแลว้อยูใ่น

ระดบัมาก   
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ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เถาวลัย ์ รองทอง  (2552)  

ไดศึ้กษาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหาแนวทางยกระดบั

ประสิทธิผลในโรงเรียน  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร  เขต  3  พบวา่  ประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร  ครูผูส้อน  โดยรวมและ

รายดา้นทุกดา้น  อยูใ่นระดบัมาก   

 2.  การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจดั

การศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษา

แบบอยา่ง   จงัหวดัอุทยัธานี  ระหวา่งสถานศึกษา

แบบอยา่งประเภทประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  ใน

ภาพรวมดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา  ดา้น

หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  ดา้นการจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  และดา้นการพฒันาบุคลากรของ

สถานศึกษา  มีสภาพการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนั  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูของ

สถานศึกษาไดป้ฏิบติัตามแนวทางของการดาํเนินการ

ตามยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  อยา่งจริงจงัและ

เขา้ถึงผูเ้รียนโดยตรงซ่ึงมีระดบัการปฏิบติัโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  และมีปัญหาในการจดัการศึกษาโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบันอ้ย  จึงส่งผลใหมี้ประสิทธิผลในการจดั

การศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย

ภาพรวมแลว้อยูใ่นระดบัมาก  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

เถาวลัย ์ รองทอง  (2552)  ไดศึ้กษาประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหาแนวทางยกระดบัประสิทธิผลในโรงเรียน  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต  3  

ผลการวิจยัพบวา่   ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตาม

หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัโดยรวมไม่

แตกต่างกนั  ปัญหาการจดัการศึกษาในภาพรวมทั้ง   4  

ดา้น มีระดบัปัญหาท่ีแตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ  

บริบทต่าง ๆ  ของโรงเรียนประถมศึกษากบัโรงเรียน

มธัยมศึกษามีความแตกต่างกนัไป  ทั้งในดา้น

สภาพแวดลอ้ม  อาคารสถานท่ี  บุคลากร ทรัพยากร  

คุณลกัษณะของผูเ้รียน วฒันธรรมองคก์ร  กระบวนการ

เรียนรู้  ความสมัพนัธ์ชุมชน  หรือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

ฯลฯ  ท่ีมีความแตกต่างกนัไป  จึงส่งผลใหโ้รงเรียน

ประถมศึกษากบัโรงเรียนมธัยมศึกษา  มีระดบัปัญหาท่ี

แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   

สมดี สมพวงภกัดี  (2550) ไดศึ้กษาสภาพการดาํเนินงาน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามการรับรู้ของผูบ้ริหาร

และครูผูส้อนในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  พบวา่ การเปรียบเทียบ

สภาพการดาํเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

การรับรู้ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี  ท่ีมีขนาดแตกต่าง

กนัมีความแตกต่างกนั และประสิทธิผลการจดัการศึกษา

ในภาพรวมองคป์ระกอบดา้นสถานศึกษา  ดา้นผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  ดา้นบุคลากรของสถานศึกษา  และดา้น

นกัเรียนมีประสิทธิผลการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกนั  

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา  และครูของ

สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากบัโรงเรียน

มธัยมศึกษาแมจ้ะมีระดบัปัญหาท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม

บริบท  แต่กไ็ดป้ฏิบติัตามแนวทางของการดาํเนินการ

ตามยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ  เช่นเดียวกนั   

มีเกณฑก์ารประเมินสถานศึกษาแบบอยา่งการจดั

กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาตรฐานเดียวกนั    

จึงส่งผลใหป้ระสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

ในสถานศึกษาแบบอยา่งจงัหวดัอุทยัธานี จาํแนกตาม

ระดบัการศึกษาประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มีระดบั
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ประสิทธิผลไม่แตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  

เถาวลัย ์ รองทอง  (2552)  ไดศึ้กษาประสิทธิผลการ

บริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และหาแนวทางยกระดบัประสิทธิผลในโรงเรียน  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต  3  

พบวา่   ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร  เขต  3  ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหาร  ครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัโดยรวมไม่

แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการติดตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนว

ทางแกไ้ขต่อไป   

 2. สถานศึกษาใหค้วามรู้และส่งเสริมใหค้รูใช้

วิธีการวดัผลและประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคลอ้ง

กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

 3. ควรมีการติดตามผล การจดักิจกรรมแนะ

แนว และระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนว

ทางแกไ้ขต่อไป   

 4.  สถานศึกษาควรมีแผนงานหรือโครงการ

พฒันาบุคลากรของสถานศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความ

เขา้ใจ และตระหนกัในคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง    

 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิจยัสภาพ ปัญหา 

และประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

ในสถานศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นประโยชนใ์นการจดั

การศึกษาต่อไป 

  2. ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ือหา 

แนวทางแกปั้ญหาการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

ในสถานศึกษาแบบอยา่งจงัหวดัอุทยัธานี 

  3. ควรมีการศึกษาวิจยัเพ่ือหาแนวทาง 

การเพ่ิมประสิทธิผลการจดัการศึกษาตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ 

ครูในสถานศึกษาแบบอยา่ง จงัหวดัอุทยัธานี 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์ของข้าราชการกองทพัอากาศ 

Factors Affecting Human Capital Development of Royal Thai Air Force Personnel 

 

                                                                                                                                    สุพตน์  มิตรยอดวงศ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ

กองทพัอากาศท่ีสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (2) ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาทุนมนุษย ์(3) ปัจจยัท่ีมี

ผลต่อการพฒันาทุนมนุษย ์และ (4) ขอ้เสนอแนะการพฒันาทุนมนุษย ์ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน เกบ็ขอ้มูลดว้ย

แบบสอบถามจากตวัอยา่งเป็นขา้ราชการกองทพัอากาศ 400 คน วิเคราะห์ขอ้มลูโดยสถิติพ้ืนฐาน และสถิติถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน และการเก็บขอ้มลูจากการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม คดัเลือกจากขา้ราชการกองทพัอากาศตั้งแต่ระดบั

ปฏิบติัถึงระดบัสูงและกลุ่มบริหารงานยติุธรรม  สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูง 5 คน ผลการวิจยัพบวา่  

(1) ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาทุนมนุษย ์โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่การปฏิบติัอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ( X =3.48, SD=0.69) เรียงตามลาํดบั คือ ดา้นการพฒันาสมรรถนะทุนมนุษย ์ดา้นผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์และดา้น

การสร้างมโนทศันร์ะดบัมาก ดา้นเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย ดา้น

การศึกษาอบรม ดา้นความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ดา้นสิทธิมนุษยชน และการตระหนกัรู้สู่

อาเซียน  (2) ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาทุนมนุษย ์กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่อยูใ่นระดบักลาง  ( X =3.51, SD= 

0.58) โดยดา้นทุนทางปัญญาอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีทุนทางสงัคม และทุนทางอารมณ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตามลาํดบั (3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุนมนุษย ์พบวา่ ตวัแปรตน้ทุกตวัมีผลต่อตวัแปรตามโดยรวมไดอ้ยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 95.40 เรียงลาํดบัความสาํคญัไดโ้ดยสมการพยากรณ์   Y  =  

0.160 + 0.258 (X1)+ 0.129 (X4)+ 0.172 (X8)+ 0.147 (X2)+ 0.146 (X3)+ 0.096 (X5)+ 0.093 (X6) - 0.069(X7)     

 

คําสําคัญ : การพฒันาทุนมนุษย,์ กองทพัอากาศไทย, สมรรถนะ, สาํนกังานพระธรรมนูญทหารอากาศ  

  

Abstract 

 The purpose of this research were as follows: (1) The levels of factors relating human capital development 

of the Royal Thai Air Force personnel towards ASEAN Community (AC), (2) The success levels of human capital 

development of the Royal Thai Air Force personnel towards AC, (3) Factors influencing the success levels of human 

capital development of the Royal Thai Air Force personnel (RTAF) towards AC, and (4) suggestions on human 

capital development of RTAF personnel towards AC. This mixed methods research with explanatory sequential 

design technique employed two phases. Phase 1 was quantitative research collecting data with questionnaire from 

400 respondents of RTAF personnel. The data were analyzed with descriptive statistics and stepwise multiple 

regression.  Phase 2 was qualitative research collecting information from four groups of focus group discussion, The 

298 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



findings were as follows. (1) The independent variables as factors relating to human capital development of RTAF 

personnel as a whole sampling had the means at medium level ( X =3.48 , SD = 0.69) the means at high level in 

descending order were personnel competency development, visionary leadership, and conceptualization, the means at 

medium level in descending order were strengthening of judicial process system  and legal structure, education and 

training, knowledge of good governance and moral principles, human rights, and ASEAN awareness. (2) On the 

success levels of human capital development of the RTAF personnel, it was found as a whole sampling had the 

means at medium level ( X =3.51, SD = 0.58)  in descending order as intelligence capital at high, social capital, and 

emotional at medium level. (3) Factors influencing the success levels of human capital development of human capital 

variables all affect the overall variable of the RTAF personnel. It was found that all factors can predict the success of 

human capital development with statistical significance level of .01 with the total strength  (R-Square) of  95.40. The 

unstandardized predictor equation was:    Y  =  0.160 + 0.258 (X1) + 0.129 (X4)+ 0.172 (X8)+ 0.147 (X2)+ 0.146 

(X3) + 0.096 (X5)+ 0.093 (X6) - 0.069(X7) 

    

Keywords:  human capital development, Royal Thai Air force, competency, judge advocate general office  

 

ความนํา  

 การบริหารงานบุคคล (personnel 

administration) หรือ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(human 

resource management)  เดิมนั้นมีปัญหา ปัจจุบนัไดมี้

แนวคิดของการบริหารจดัการสมยัใหม่ในภาคเอกชน

โดยไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัการทุนมนุษยเ์ป็น      

อยา่งมาก โดยมีหลกัปรัชญาวา่ถา้องคก์รใดมีการบริหาร

จดัการ ทุนมนุษยท่ี์ดีกวา่ยอ่มท่ีจะทาํใหอ้งคก์รนั้น                    

มีความสามารถในการแข่งไดท่ี้สูงกวา่ จากกระแส

เทคโนโลยีในปัจจุบนั องคก์รตอ้งปรับเปล่ียนการบริหาร

จดัการของตนเองเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัและสร้างความ

เติบโตขององคก์ร จึงจาํเป็นตอ้งปรับการบริหารจดัการ

ขององคก์ร เสริมสร้างในดา้นความมัน่คงและการ

วางแผนเชิงยทุธศาสตร์ เพ่ือสนองต่อความตอ้งการของ

ประเทศชาติและประชาชน มิใช่ใหค้วามสาํคญักบัการ

บริหารจดัการ และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ไดเ้ร่ิมให้

ความสาํคญัต่อบุคลากรมากข้ึนและถือ หรือทุนมนุษย ์

คือ การบริหารจดัการ  เพ่ือสร้างคุณภาพและผลการ

ปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงเป็นการรวมกิจกรรมอยา่ง

กวา้งขวาง นบัตั้งแต่การกาํหนดและสรรหาบุคลากรท่ีมี

ความสามารถดีท่ีสุด (talent) การรักษาบุคลากร การ

พฒันาและจูงใจใหบุ้คลากรแสดงศกัยภาพสูงสุดของ

ตนเองได ้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทุนมนุษย์

จาํเป็นตอ้งมีแนวคิดท่ีสร้างสรรค ์มีแรงขบั ความ

กระตือรือร้น และใหค้วามสาํคญัต่อการมุ่งสู่ความสาํเร็จ

ท่ีเป็นเลิศ ดงันั้น การบริหารทุนมนุษย ์จึงเป็นปัญหาการ

จดัการท่ีผูบ้ริหารทุกระดบั ในองคก์รตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้การบริหารทุนมนุษยใ์นยคุน้ี จึงเป็น

ภารกิจท่ีสาํคญัของผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์รของ

กองทพัอากาศตอ้งวางแผนและดาํเนินการเพ่ือสร้าง

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพและสร้างผลผลิตสูงสุดใหก้บั

องคก์ร นอกจากน้ี การมองบุคลากรในเชิงของการเป็น

ทุนเพ่ือสร้างผลงานและความเติบโตขององคก์รแลว้ 

แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย ์เร่ิมใหค้วามสาํคญั

กบัการบริหารจดัการท่ีมุ่งเนน้ปัจเจกบุคคล (individual) 

แทนการบริหารจดัการแบบกลุ่ม ซ่ึงมีการปฏิบติัและการ

กาํหนดผลตอบแทนในลกัษณะเหมือนกนัท่ีมีความ

สะดวกต่อผูด้าํเนินการ แต่ไม่สามารถตอบสนองและ
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สร้างความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีความแตกต่างกนัได ้

โดยเฉพาะอาจไม่สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมี

ศกัยภาพสูงขององคก์รไวไ้ด ้เพราะองคก์ร ไม่สามารถ

กาํหนดผลตอบแทนในระดบัท่ีบุคลากรมีศกัยภาพสูงเกิด

ความพอใจและพฒันาตนตลอดใหส้อดคลอ้งกบัการเขา้

สู่ประชาคมอาเซียน ผูวิ้จยัในฐานะผูไ้ดรั้บทุนเห็นถึง

ปัญหาเหล่าน้ี จึงตอ้งศึกษาโดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ี

เก่ียวขอ้งหรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการบริหารงาน

และการปฏิบติังานของขา้ราชการ เพ่ือประโยชนส์าํหรับ

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงในการใชเ้ป็นแนวทางสร้างเสริม 

สนบัสนุนท่ีสอดรับกบัยทุธศาสตร์กองทพัและประชาคม

อาเซียน บนหลกัการของการมีกฎหมายเป็นเคร่ืองมือ  

มีหลกันิติรัฐ นิติธรรม นาํไปสู่การปฏิบติัท่ีแทจ้ริงเป็น

รูปธรรมในการบริหารจดัการสมยัใหม่ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. ระดบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่อการพฒันาทุน

มนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศท่ีสอดคลอ้งกบัการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

   2. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาทุนมนุษย์

ของขา้ราชการกองทพัอากาศท่ีสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

   3. อิทธิพลของปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาทุน

มนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ ท่ีสอดคลอ้งกบัการ

เขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

   4. ขอ้เสนอแนะการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศท่ีสอดคลอ้งกบัการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน 

 

สมมติฐานการวจัิย  

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดสมมติฐานการ

วิจยัคือ ภาวะผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์การสร้างมโนทศัน ์

การศึกษาอบรม  หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีและ

จริยธรรม  สิทธิมนุษยชน ความเขม้แขง็ของระบบ

กระบวนการยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมายการ

ตระหนกัรู้สู่อาเซียน การพฒันาสมรรถนะกาํลงัพล

ขา้ราชการกองทพัอากาศ ส่งผลต่อความสาํเร็จของการ

พฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศท่ี

สอดคลอ้งกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

   กรอบแนวคิดการพฒันา“ทุนมนุษย”์ไดถ้กู

นาํมาใชใ้นสองความหมาย ความหมายแรกเป็น

ความหมายท่ีมองมนุษยใ์นฐานะเจา้ของแรงงาน เป็น

ความหมายท่ีเป็นรูปธรรม เป็นคาํท่ีเกิดมาตั้งแต่สมยั  

Adam Smith ต่อมา Gary  Becker (2009) ไดศึ้กษา

คน้ควา้ และกาํหนดข้ึนมาเป็นทฤษฎีท่ีเรียกวา่ทฤษฎี  

ทุนมนุษย ์โดยมุ่งเนน้การลงทุนไปท่ีขีดความสามารถ

และทกัษะในการทาํงานของบุคลากรในองคก์ร และให้

สามารถวดัได ้พร้อมจดัการพฒันาในดา้นต่าง ๆ 

   ดา้นผูน้าํ Kotter (1999) กล่าวว่า การบริหาร

จดัการ (management) หมายถึง ความสามารถในการ

เผชิญ กบัสถานการณ์ท่ีสลบัซบัซอ้นได ้การบริหาร

จดัการท่ีดีทาํใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในดา้น มี

แผนงานท่ีเป็นทางการ มีโครงสร้างขององคก์ารท่ีแน่นอน

ชดัเจน และมีการกาํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป 

ตามแผน  

   ดา้นการสร้างมโนทศัน ์Barbuto Jr. & Wheeler 

(2006) เสนอการสร้างมโนทศันแ์บบบูรณาการของ 

ภาวะผูน้าํ เพ่ือวดัมิติท่ีเป็นไปได ้11 ตวัของภาวะผูน้าํ คือ 

เสียสละตนเองเพ่ือผูอ่ื้น (self-sacrifice) การรับฟังอยา่ง

ตั้งใจ (listening) การเห็นอกเห็นใจ (empathy) การ

กระตุน้และใหก้าํลงัใจผูอ่ื้น (healing) การตระหนกัรู้ 

(awareness) การโนม้นา้วใจ (persuasion) การสร้าง 

มโนทศัน ์(conceptualization) การมองการณ์ไกล 

(foresight)  การพิทกัษรั์กษา (stewardship) การมุ่งมัน่

พฒันาคน (growth) และการสร้างชุมชน (building 

community)  
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   ดา้นการศึกษาอบรม ทุนมนุษยส์ามารถสร้างได้

ดว้ยโปรแกรมการศึกษาฝึกอบรมแต่ละโปรแกรมมี

จุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ 

ความสามารถหรือมีทกัษะและประสบการณ์มากข้ึน  

ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นการ

ปฏิบติังานได ้โดยแต่ละแบบมีความโดดเด่นใน

กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัในรายละเอียด 

และผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในผูเ้รียนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ อาทิ 

ขีดสมรรถนะทาํใหมี้ความแตกต่างกนั ข้ึนกบัความ

เหมาะสมในการนาํไปใชท่ี้ตรงตามความตอ้งการมาก

ท่ีสุด   

   ดา้นแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการ

บา้นเมืองท่ีดีและจริยธรรม Drucker  (2006 อา้งถึงใน 

สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550) กล่าวไวว้า่ การทาํงานใหส้าํเร็จ

ตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการ

จดัการ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรม  4 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน 

การจดัการองคก์ร การช้ีนาํ และการควบคุมองคก์ร 

นอกจากกิจกรรมการจดัการใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เช่น การตดัสินใจในการบริหารจดัการ 

การจดัการเชิงกลยทุธ์ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การ

บริหารกลุ่ม และการจดัการในสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น 

ระบบคุณธรรม (merit system) เป็นระบบบริหารงาน

บุคคลท่ีใชห้ลกัเกณฑ ์4 ประการ หลกัความเสมอภาค  หลกั

ความสามารถ  หลกัความมัง่คง และหลกัความเป็นกลาง

ทางการเมือง   

    ดา้นสิทธิมนุษยชน (human rights) เช่ือวา่มนุษย์

ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกนั โดยเป็นสิทธิทั้งหลายซ่ึงเป็นท่ี

ยอมรับในประเทศท่ีมีอารยธรรม  วา่เป็นสิทธิพ้ืนฐานท่ี

จาํเป็นในการดาํรงชีวิต อยา่งมีศกัด์ิศรี (วีระ โลจายะ, 

2525) รัฐบาลไม่ใช่ผูท่ี้มอบสิทธิดงักล่าว แต่เป็นผูท่ี้ตอ้ง

คุม้ครองสิทธิ โดยประชาชนมีเสรีภาพซ่ึงอยูบ่นรากฐาน

ของความยติุธรรม ความมีศกัด์ิศรีและความเคารพซ่ึงกนั

และกนั ไม่วา่ประชาชนผูน้ั้นจะมีชาติพนัธ์ุ ศาสนา  

สงักดัพรรคการเมือง หรือมีจุดยืนทางสงัคมอยา่งไร 

สมชัชาสหประชาชาติไดมี้มติรับรองปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิ

มนุษยชน  เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948  

   ดา้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ

กระบวนการยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย การเตรียม

ความพร้อมดา้นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญาในฐานะกลไกท่ีมีความสาํคญั ท่ีจะช่วยใหก้ารเมือง

และความมัน่คงอาเซียนสมัฤทธ์ิผลตามท่ีวางไวท่ี้ผา่นมา

กระบวนการยติุธรรมทางอาญาไดรั้บคาํวิจารณ์วา่ ขาด

ประสิทธิภาพทั้งในดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายและ 

การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีไม่เป็นไปตาม

หลกัสากล ซ่ึงผลท่ีตามมาคือไม่สามารถอาํนวย ความ

ยติุธรรม ทาํใหผู้ต้อ้งหาหรือจาํเลยตอ้งถูกคุมขงัเป็น

เวลานาน ผูเ้สียหายกไ็ม่ไดรั้บการชดใชเ้ยียวยาทนัท่วงที 

ในการพิจารณาคดีของศาลท่ีล่าชา้ ภาษิตกคื็อ การปฏิเสธ

ความยติุธรรมนัน่เอง (justice delayed, justice denied) 

   ดา้นการตระหนกัรู้สู่อาเซียน เราตอ้งมีการ

เตรียมการ วางแผนงาน วางระบบท่ีดี ดว้ยการบริหารงาน

ดว้ยระบบนิติรัฐนิติธรรม ในบทบาทของทหารในการ

รักษาและเสริมสร้างความมัน่คง  เพ่ือสนบัสนุนการ

บริหารจดัการพฒันาประเทศสู่ดุลยภาพและความยัง่ยืน  

ใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนใ์นการใชท้รัพยากร

ร่วมกนัของ อาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดและปฏิบติั

ตาม ASEAN Charter   

   David C. Mc Clelland (1970 อา้งถึงใน จรัสศรี  

จินดารัตนวงศ,์ 2556) ใหนิ้ยามสมรรถนะ (competency) 

หมายถึง บุคลิกลกัษณะท่ีซ่อนอยูภ่ายในปัจเจกบุคคล               

ซ่ึงสามารถผลกัดนัใหบุ้คคลนั้นสร้างผลการปฏิบติังานท่ี

ดีหรือตามเกณฑท่ี์กาํหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ โดย

บุคคลตอ้งมีองคป์ระกอบในเร่ืองของ ความรู้ 

(knowledge) ทกัษะ (skill) และคุณลกัษณะ (attribute) 

ซ่ึงไดแ้ก่ อุปนิสยั(traits) ภาพลกัษณ์ของบุคคล (self-

image) บทบาททางสงัคม (social role) และแรงขบั 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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(motive) ขององคป์ระกอบสมรรถนะ (component of 

competency)  

 

    

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยใ์นขา้ราชการกองทพัอากาศอนัส่งผลต่อ

ความสาํเร็จของการพฒันาทุนมนุษยท่ี์สอดรับกบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน จากเอกสารความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

 ตัวแปรอสิระ                                 ตัวแปรตาม 

      (Independent variables)                                                         (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 วธีิดําเนินการวจัิย 

 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed 

methods research โดยดาํเนินการวิจยัมี 5 ขั้นตอน คือ 

   1. ทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารแนวคิด

ทฤษฎีงานวิจยั และการสมัภาษณ์  เพ่ือไดแ้บบสอบถาม

ปัจจยั   ท่ีมีผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ

กองทพัอากาศ และนาํมาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ    เพ่ือหาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (content 

validity)   และการทดลองใชเ้พ่ือหาค่าความเช่ือมัน่ 

(reliability) 

การวจิยัเชิงปริมาณ: ศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการ

พฒันาทุนมนุษย์ของข้าราชการกองทพัอากาศ 

1. ผูน้าํท่ีมีวสิยัทศัน ์

2. การสร้างมโนทศัน ์

3. การศึกษาอบรม 

4. ความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการบา้นเมือง

ท่ีดีและจริยธรรม 

5. สิทธิมนุษยชน 

6. การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ

กระบวนการยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย 

7. การตระหนกัรู้สู่อาเซียน 

8. การพฒันาสมรรถนะกาํลงัพลของ

กองทพัอากาศ                     

ความสําเร็จในการพฒันาทุนมนุษย์

ของข้าราชการกองทพัอากาศ 

1. ดา้นทุนทางปัญญา 

2. ดา้นทุนทางสงัคม 

3. ดา้นทุนทางอารมณ์ 

การวจิยัเชิงคุณภาพ: ตีความหมายโดยใชข้อ้มูล

เชิงคุณภาพช่วยอธิบายผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจาก

ผลลพัธ์เชิงปริมาณ 
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    2. เกบ็ขอ้มลูเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม นาํมา

วิเคราะห์ดว้ยสถิติพ้ืนฐานและสถิติพหุคูณถดถอย  

    3. สร้างแบบสนทนากลุ่ม (focus group 

discussion form) จากผลวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ และ

ตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎี

นิพนธ์ 

    4. ดาํเนินการสนทนากลุ่ม 4 กลุ่ม 4 คร้ัง      

กลุ่มแรกเป็นผูป้ฏิบติังาน กลุ่มท่ีสองเป็นผูบ้ริหาร

ระดบักลาง กลุ่มท่ีสามเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง และกลุ่มท่ี

ส่ีเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการทาํหนา้ท่ีบริหารงานยติุธรรมของ

กองทพัอากาศ  แลว้วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพดว้ย 

วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาในระดบั (descriptive & 

Interpretive) 

    5. การสมัภาษณ์เชิงลึกตามโครงคาํถามท่ีเตรียม 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ทางสถิติกลุ่มตวัอยา่ง คือ นายทหารนกัศึกษา 5 

แห่ง ของกองทพัอากาศ ไดแ้ก่ วิทยาลยัการทพัอากาศ 

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ โรงเรียนนายทหาร

อากาศอาวโุส โรงเรียนผูบ้งัคบัฝงู และโรงเรียนนายทหาร

ชั้นผูบ้งัคบัหมวด กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กาํหนด

ขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane’s, 1973  

อา้งถึงถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2540, หนา้ 71-

72) โดยกาํหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มเท่ากบั 

0.05 ไดต้วัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีจาํนวน 400 คน 

ลกัษณะของประชากรเป็นตวัแทนทุกหน่วยงานและทุก

ระดบัของขา้ราชการกองทพัอากาศ เม่ือไดข้อ้มลูแลว้ 

 นาํขอ้มลูมาทาํแบบสนทนากลุ่มตั้งแต่ระดบั

ปฏิบติัการจนถึงระดบัสูงแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 4 คร้ัง และ 

   นาํผลสรุปขอ้มลูทั้ง 2 ภาคส่วน สรุปรวบรวม

นาํเรียนขอเขา้สมัภาษณ์ ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูง 5 คน 5 

คร้ัง 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 1. ใชแ้บบสอบถาม  จาํนวน 118 ขอ้มี  3  ส่วน

และจากการหาค่าความเช่ือมัน่มีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 

ขอ้มลูผูต้อบแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ถามขอ้มูลตวั

แปรตน้ท่ีเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทุนมนุษย ์8 

ตวั ตวัแปรตามท่ีเป็นผลสาํเร็จการพฒันาทุนมนุษย ์เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และถามขอ้คิดเห็น

เสนอแนะเป็นแบบเลือกตอบ 

 2. การสนทนากลุ่ม เป็นแบบก่ึงโครงสร้าง ถาม

ขอ้เสนอแนะในการพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ

กองทพัอากาศทั้ง 4 กลุ่ม 

 3. แบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยผูวิ้จยัไดส้ร้าง

ประเดน็คาํถามของการสมัภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางของ 

Creswell (2011) โดยเสนอขอ้มูลสรุปจาก 2 ส่วนดงักล่าว 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. การเกบ็ขอ้มลูและวิเคราะห์ดว้ยสถิติพ้ืนฐาน

แลว้วิเคราะห์สถิติพหุคูณถดถอยแบบเป็นขั้นตอน 

  2. เกบ็ขอ้มลูเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม

จากผูใ้หข้อ้มลูหลกั 4 กลุ่ม 4 คร้ัง คดัเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจงจากขา้ราชการกองทพัอากาศในหน่วย

เก่ียวขอ้งกบัอาเซียนตั้งแต่ระดบัปฏิบติัจนถึงระดบัสูง 

   3. สมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูง 5 คน โดย

วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา ก่อน

การสมัภาษณ์เชิงลึก พร้อมนาํเสนอผลการวิเคราะห์

ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย ์และ 

   4. มีหลกัการยืนยนั ขอ้มลูหลงัการสมัภาษณ์     

(data confirmation) ผูวิ้จยัไดน้าํเรียนขอ้มลูการสมัภาษณ์

ท่ีไดจ้ดักลุ่มและวิเคราะห์แลว้กบัผูบ้ญัชาการทหาร

อากาศยืนยนัความถกูตอ้ง 
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. ขอ้มลูเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา และ

สถิติพหุคูณถดถอย (multiple regression) แบบขั้นตอน

จากแบบสอบถาม 

 2. ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาแบบ

content analysis ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์โดยมีการบรรยาย

และตีความจากการสัมภาษณ์ตามหวัขอ้ท่ีไดก้าํหนดไว ้

 

ผลการวจัิย 

    ทฤษฎีทุนมนุษย ์(human capital theory) จาก

ทฤษฎีดา้นเศรษฐศาสตร์มองว่า  ทุนมนุษยคื์อ แรงงานใน

การสร้างผลผลิตหรือการใหบ้ริการในรูปแบบท่ีมีจุดเนน้

ท่ีวา่แรงงานคือการลงทุนชนิดหน่ึง แต่ส่ิงท่ีแตกต่างจาก

ความหมายของคาํวา่แรงงานแบบดั้งเดิมกคื็อ ทุนมนุษย ์

หมายถึงความรู้ความเช่ียวชาญและทกัษะท่ีแต่ละบุคคล

สะสมโดยผา่นกระบวนการศึกษาเล่าเรียนและการ

ฝึกอบรม จากผลการวิจยัขอ้มูลได ้ดงัน้ี 

 ผลการวจิยัเชิงปริมาณ 

    1. ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ พบวา่ 

ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศ  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมี

ความเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.48, SD= 0.69)   

ดา้นท่ีมีระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จสูงสุดไปหา

ตํ่าสุด คือ ดา้นการพฒันาสมรรถนะทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศ ระดบัมาก ( X =3.69,  

SD= 0.64) ดา้นผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์( X =3.56, SD= 0.68) 

ดา้นการสร้างมโนทศัน ์ระดบัมาก ( X =3.55 , SD= 0.72)  

ดา้นเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการ

ยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย  ระดบัปานกลาง      

( X =3.51, SD= 0.75) ดา้นการศึกษาอบรม ระดบั 

ปานกลาง ( X =3.44, SD= 0.72) ดา้นความรู้เก่ียวกบั

หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีและจริยธรรมระดบั

ปานกลาง ( X =3.42 , SD= 0.73) ดา้นสิทธิมนุษยชน  

ระดบัปานกลาง ( X =3.36, SD= 0.79)  และดา้นการ

ตระหนกัรู้สู่อาเซียน  ระดบัปานกลาง ( X =3.30,  

SD= 0.83) ตามลาํดบั   

 2. ความสาํเร็จในการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศ พบว่า ระดบัผลความสาํเร็จใน

การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศโดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก( X =3.51, SD=0.83) ดา้นท่ีมี

ระดบัผลความสาํเร็จในการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศสูงสุดไปหาตํ่าสุด คือ ดา้นทุน

ทางปัญญา ระดบัมาก ( X =3.57, SD= 0.69) ดา้นทุน

สงัคม ( X =3.50, SD= 0.55) และดา้นทุนอารมณ์  

ระดบักลาง ( X =3.47, SD= 0.69) ตามลาํดบั                  

เพ่ือพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลความสาํเร็จใน 

การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ              

ในภาพรวม พบวา่ มีตวัแปรพยากรณ์ 8 ตวัแปรท่ีส่งผล

ต่อความสาํเร็จของการพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ

กองทพัอากาศโดยรวม (Y) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยสามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 95.40 

เรียงลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ี คือ ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์(X1) 

การพฒันาสมรรถนะของทุนมนุษยก์องทพัอากาศ (X8) 

การสร้างมโนทศัน ์(X2) การศึกษาอบรม (X3) ความรู้

เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการบา้นเมือง ท่ีดี (X4) สิทธิ

มนุษยช์น (X5) การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ

กระบวนการยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย(X6) และ

การตระหนกัรู้สู่อาเซียน (X7) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการ

ถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.258, 0.172, 0.147, 

0.146, 0.129, 0.096, 0.093, และ -0.069 ตามลาํดบั และ

ค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.279, 

0.152, 0.171, 0.168, 0.168, 0.120, 0.111, และ -0.089 

ตามลาํดบั โดยสามารถนาํมาสร้างสมการพยากรณ์ใน 

รูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี   Y= 0.160 + 0.258 (X1)+ 0.172 

(X8)+ 0.147 (X2)+ 0.146 (X3)+ 0.096 (X5)+ 0.129 

(X4)+0.093 (X6) - 0.069(X7) 
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 เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส่งผลในแต่ละดา้น พบวา่ 

มีตวัแปรพยากรณ์ 5 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของ

การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ ใน

ดา้นทุนทางปัญญา (Y1) ไดอ้ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยสามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 83.00 

เรียงลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ีคือ ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์(X1) 

การสร้างมโนทศัน ์(X2) การตระหนกัรู้สู่อาเซียน (X7) 

การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการ

ยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย (X6) และสิทธิมนุษย์

ชน (X5) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนน

ดิบ เท่ากบั 0.545, 0.401, -0.083, 0.160 และ-0.138  

ตามลาํดบัและค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.561, 0.437, -0.103, 0.161 และ-0.164 ตามลาํดบั  

มีตวัแปรพยากรณ์ 3 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของ

การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศใน 

ดา้นทุนทางสงัคม (Y2) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยสามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 90.70 

เรียงลาํดบัความสาํคญัไดด้งัน้ีคือ สิทธิมนุษยช์น (X5) 

การพฒันาสมรรถนะของทุนมนุษยก์องทพัอากาศ (X8) 

และผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์(X1) โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิการ

ถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 0.501, 0.439 และ 0.083 

ตามลาํดบั และค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน 

เท่ากบั 0.565, 0.396 และ 0.081 ตามลาํดบั และมีตวัแปร

พยากรณ์ 4 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการพฒันา

ทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศในดา้นทุนทาง

อารมณ์ (Y3) ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

โดยสามารถร่วมกนัทาํนายไดร้้อยละ 86.80 เรียงลาํดบั

ความสาํคญัไดด้งัน้ีคือ การศึกษาอบรม (X3) ความรู้

เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี (X4) ผูน้าํท่ี

มีวิสยัทศัน ์(X1) และการตระหนกัรู้สู่อาเซียน (X7) โดย

มีค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากบั 

0.466, 0.404, 0.185 และ -0.068 ตามลาํดบั  และค่า

สมัประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน เท่ากบั 0.464, 0.412, 

0.174 และ -0.077ตามลาํดบั 

    3.  ผลจากการสนทนากลุ่ม สรุปกลุ่มท่ี 1          

มีการเสนอใหน้ายทหารชั้นประทวนท่ี จบ ป.โท เอก ได้

เล่ือนยศเป็นโควตา้พิเศษมีโอกาสทางการศึกษา อบรม

มากข้ึนและมีการจดัสดัส่วน จดัสรรงบการการศึกษาใน

สดัส่วนท่ีเป็นธรรม 

 สรุปขอ้มลูกลุ่มท่ี 2 ไดด้งัน้ีควรมีการวาง

แผนการพฒันาทุนมนุษย ์ทอ.อยา่งเป็นรูปธรรมส่งเสริม

ใหข้า้ราชการ เรียนปริญญา โท เอก ใหต้รงกบัสายงาน

โดยพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบัประทวนใหท้าํงานร่วมกบั

เราใหไ้ด ้มีการดึงความสามารถทุก ๆ ภาคส่วนมาใชใ้ห้

เกิดประโยชนก์บักองทพั ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งไม่จาํกดั

สิทธิ ขา้ราชการในการเจริญเติบโตพร้อมใหโ้อกาสการ

กระจายการศึกษาท่ีเสมอภาค เฉล่ียทุนการศึกษาใหอ้ยา่ง

เสมอภาค 

 สรุปขอ้มลูกลุ่มท่ี 3 ไดด้งัน้ี มีการส่งเสริมใหมี้

การวางแผนพฒันาทุนมนุษยข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตาม

หลกัธรรมาภิบาลสร้างกฎกติกาท่ีสอดรับกบักฎหมาย 

จากควบคุมเป็นกาํกบัดูแลโดยไม่ขดักบักฎหมายและ

หากกฎระเบียบฯใด ท่ีจาํกดัสิทธิของกาํลงัพล ขดัต่อการ

พฒันาทุนมนุษยค์วรตอ้งยกเลิก 

 สรุปขอ้มลูกลุ่มกฎหมายกลุ่มท่ี 4 จากนายทหาร

พระธรรมนูญทัว่ประเทศมีการเสนอให ้นายทหารพระ

ธรรมนูญมีโอกาสการศึกษา อบรมมีในมากข้ึน มีการจดั

สดัส่วน จดัสรรงบการการศึกษาในสดัส่วนท่ีเป็นธรรม 

โดยวางแผนการพฒันาทุนมนุษยก์องทพัอากาศ อยา่ง

เป็นรูปธรรมมีการส่งเสริมใหมี้การวางแผนพฒันาทุน

มนุษยข์องขา้ราชการพระธรรมนูญผูบ้งัคบับญัชาสัง่งาน

ตามหลกัธรรมาภิบาล การสร้างกฎกติกาท่ีสอดรับกบั

กฎหมาย ไม่ขดักบักฎหมายและ หากกฎระเบียบ ท่ีจาํกดั

สิทธิของกาํลงัพล ขดัต่อการพฒันาทุนมนุษยค์วรตอ้ง

ยกเลิก  สรุปตกผลึกไดเ้ป็นยทุธศาสตร์การบริหารการ

พฒันางานยติุธรรมกองทพัอากาศรองรับประชาคม

อาเซียน ดงัน้ี 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 305



 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างการอาํนวยความ

ยติุธรรมใหมี้มาตรฐานระดบัสากล เพ่ือรักษาความสงบ

เรียบร้อยในสงัคม และใหข้า้ราชการกองทพัอากาศ 

เขา้ถึงกระบวนการ ยติุธรรมไดโ้ดยง่าย 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาระบบการ

อาํนวยความยติุธรรมในกระบวนการกฎหมายพิเศษใหมี้

มาตรฐานระดบัสากล รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ

และสงัคม รวมถึงการเป็นศูนยก์ลางทางวิชาการดา้น

กฎหมายทหารในประชาคมอาเซียน 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 กระชบัความร่วมมือทางการ

กระบวนการ การยติุธรรม รวมทั้งความร่วมมือทาง

วิชาการทั้งในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคอาเซียน ระดบั

นานาชาติ และเสริมสร้างสถานะและบทบาทของกระบวนการ

ยติุธรรมทหารไทยในเวทีระหวา่งประเทศ 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศูนยก์ลางการเรียนรู้

ดา้นกฎหมายและการอาํนวยความยติุธรรมของ

กระบวนการ ยติุธรรมท่ีมีมาตรฐานระดบัสากล 

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยกระดบัระบบการพฒันา       

ทุนมนุษย ์ระบบงานส่งเสริมนิติรัฐ นิติธรรม และการ

ใหบ้ริการขา้ราชการใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม มีมาตรฐาน

และมีสมรรถนะสูง พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

 4. ผลจากการวิจยัเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์

เชิงลึก (in-depth interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญโดย

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง  5 ท่าน คือ พลอากาศเอก ประจิน 

จัน่ตอง รมว.กระทรวงคมนาคม (อดีตผูบ้ญัชาการทหาร

อากาศ), พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจง้ ผูบ้ญัชาการทหาร

อากาศ, พลอากาศเอก สฤษด์ิพงษ ์ โกมุทานนท ์ อดีตรอง

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ, พลอากาศเอก ชนทั รัตนอุบล  

อดีตผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก สุทธิ

พนัธ์ กฤษณะคุปต ์ ผูช่้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศเป็น 

(triangular ccheck) ในการสร้างแนวทางในการพฒันา

ทุนมนุษยข์องขา้ราชการ กองทพัอากาศ พบวา่ การ

พฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ กองทพัอากาศนั้น สรุป

คาํสมัภาษณ์การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ

กองทพัอากาศ ไดด้งัน้ี  

  4.1 โครงสร้างของกองทพัมีบท

กฎหมายรองรับ มีภารกิจ การจดั และอตัรากาํลงัพล

รองรับ โดยใหก้าํลงัพลมีจาํนวนเหมาะสม ดูแลใหทุ้กคน

ไดรั้บการดูแล คดัเลือก พฒันาต่อยอดในหลกัสูตรต่าง ๆ 

ต่อเน่ือง ระบบของกองทพัอากาศจะวางคนท่ีดีท่ีสุดลง 

ไม่ปล่อยใหค้นท่ีมีประสบการณ์นอ้ยมาบริหาร  

  4.2 สรุปผูบ้ญัชาการทหารอากาศ เห็น

วา่คนเป็นทรัพยท่ี์มีค่ามากท่ีสุด แผนพฒันาทุนมนุษยข์อง

กองทพัอากาศ ระยะสั้น กลาง ยาว โดยใชห้ลกั “เขา้ใจ 

เขา้ถึง พฒันา” รักองคก์รมีความสุข ผูบ้งัคบับญัชาให้

ความยติุธรรม สรุปคือ ทุนมนุษย ์คนตอ้ง “มีความรู้ คู่

คุณธรรม”  

  4.3 มีการวางแผนพฒันาทุนมนุษย์

ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารทุกระดบั โดยกาํหนดสมรรถนะ

ของผูน้าํ และคุณสมบติัของผูบ้ริหารท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการขององคก์ารในอนาคต  

 

การอภิปรายผล  

  การวิเคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี คน้พบ

ประเดน็นาํมาอภิปรายผลการวิจยั โดยแยกออกได ้ดงัน้ี 

 1. นาํผลสถิติวิเคราะห์สู่การทาํสมัมนากลุ่ม

ผูเ้ช่ียวชาญ 4 กลุ่ม และนาํเสนอผลสมัมนากบั

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง  พบวา่มีการเสนอให ้นายทหาร

ประทวน มีโอกาสการศึกษา อบรม มากข้ึน มีการจดั

สดัส่วน จดัสรรงบการการศึกษาในสดัส่วนท่ีเป็นธรรม  

มีการส่งเสริมใหข้า้ราชการ เรียนปริญญา โท เอก ใหต้รง

กบัสายงาน โดยพฒันาทุนมนุษยใ์นระดบันายทหาร

ประทวนใหท้าํงานร่วมกนัใหไ้ด ้มีการดึงความสามารถ

ทุก ๆ ภาคส่วน   มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์สอดคลอ้งกบั

แนวคิดผูบ้งัคบับญัชา และทฤษฎีของ ดนยั เทียนพุฒ 

(2545) และ ชูชยั สมิทธิไกร (2547)  ในส่วนผูท่ี้จบ

ปริญญาโท เอกไดเ้ล่ือนยศเป็นโควตาพิเศษนั้นยงัไม่
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สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง เพราะ

การทาํงานบางประเภทใน ทอ.ยงัใช ้Basic Skill เบ้ืองตน้ 

แต่ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง เห็นดว้ยท่ีไม่ควรจาํกดัสิทธิ

ขา้ราชการในการเจริญเติบโตใหโ้อกาสการกระจาย

การศึกษาเฉล่ียทุนการศึกษาใหอ้ยา่งเสมอภาค วาง

แผนการพฒันาทุนมนุษยอ์ยา่งเป็นรูปธรรม มีการ

ส่งเสริมใหมี้การวางแผนพฒันาทุนมนุษยข์อง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามหลกัธรรมาภิบาล การสร้างกฎกติกา

ท่ีสอดรับกบักฎหมาย จากควบคุมเป็นกาํกบัดูแลโดยไม่

ขดักบักฎหมาย และหากกฎระเบียบฯ ใด ๆ ท่ีจาํกดัสิทธิ

ของกาํลงัพล ขดัต่อการพฒันาทุนมนุษยค์วรตอ้งยกเลิก  

 2. พบวา่ในกองทพัอากาศมีการใชห้ลกั 

ธรรมาภิบาล สอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ญัชาการ

ทหารอากาศท่ีใหส้มัภาษณ์วา่ “ระบบของกองทพัอากาศ 

จะวางคนท่ีดีท่ีสุดลง ไม่ปล่อยใหค้นท่ีมีประสบการณ์

นอ้ยมาบริหารหน่วยโดยกองทพัอากาศดูแลให้

ความสาํคญักบัการสร้างทุนมนุษย ์รักษาคนท่ีมีความ

เช่ียวชาญ ซ่ึงมีผลถึงการเล่ือนยศ ปลด ยา้ย จะพยายาม

รักษาความเช่ียวชาญ ไม่ใหข้าดช่วงในปัจจุบนัใชห้ลกั

ธรรมาภิบาล Rule of Law ตอ้งใหค้วามสาํคญัโดยปรับ

โครงสร้างหน่วย กฎหมายใหมี้คนคุณภาพ ใหโ้อกาส

พฒันาต่อเน่ืองแต่หากยงัมีปัญหาการพฒันาทุนมนุษย ์

โดยบางคนไม่ยอมพฒันากต็อ้งปรับออกไป”การแกไ้ข

โดยกาํหนดวิธีการขั้นตอนการวดัสมรรถนะกาํลงัพล 

เพ่ือช่วยแกไ้ขปัญหาความเป็นธรรม ไม่สอดคลอ้งกบั

ความเห็นผูต้อบแบบสอบถามตํ่าสุด (ร้อยละ 78.27) อาจ

เพราะเห็นวา่ทาํไดย้าก  แต่สามารถทาํไดโ้ดย

กองทพัอากาศวางแผนวดัท่ีความสาํเร็จเป็นตวัช้ีวดั

ประสิทธิผลของขา้ราชการแต่ละคนท่ีเป็นระบบสามารถ

จบัตอ้งไดต้ามหลกัความสามารถซ่ึงขา้ราชการทุกคน

สามารถพฒันาสมรรถนะใหเ้กิดข้ึนในแต่ละบุคคล 

หวัหนา้หน่วยงาน จะมีหนา้ท่ีเพียงกาํกบัดูแลระบบและ

ดูแลผลงาน Monitor both result & process อนัส่งผลเป็น

มาตรฐานงานต่อไปจะพฒันาเป็นองคเ์กลียวความรู้สู่

วฒันะธรรมองคก์ร  คนในระบบว่ิงเตน้เส้นสายไม่

ทาํงานกจ็ะค่อย ๆ หมดไป ไม่มีท่ียืนในสงัคม เน่ืองจาก

คนว่ิงเตน้เส้นสาย ไม่ทาํงาน จะไม่มีพยานหลกัฐาน

ราชการ ท่ีสามารถวดัสมรรถนะกาํลงัพลได ้สอดรับกบั

แนวคิด Mclelland (1970 ) การทาํงานไม่ไดต้าม

มาตรฐานของตาํแหน่ง  Competency ไม่ได ้  

ผูท่ี้แต่งตั้งผูน้ั้นกจ็ะขดักบัหลกัธรรมาภิบาล Rule of Law 

เพราะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคนคุณภาพและมีหลกัฐาน

ยืนยนัความสามารถท่ีเป็นรูปธรรมวดัได ้

 จะเห็นไดว้า่การพฒันาสมรรถนะกาํลงัพล   

ของกองทพัอากาศ นั้นส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์

โดยตรงใหข้า้ราชการทุกคน ไดรั้บความเป็นธรรมเสมอ

ภาค เท่าเทียม ในการเจริญเติบโต พฒันาต่อเน่ืองเป็นทุน

มนุษยท่ี์มีคุณภาพ ทรงคุณค่าข้ึนของกองทพัอากาศและ

ประเทศชาติ 

 พบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษย์

ของขา้ราชการกองทพัอากาศ มากเป็นอนัดบัท่ี 2  คือ

ภาวะผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์ ผูน้าํท่ีมีนโยชดัเจน  มีมโนทศัน ์

มองการไกล ท่ีจะใหข้า้ราชการทุกระดบั มีการพฒันาทุน

มนุษย ์โดยใหก้ารศึกษา การฝึกอบรม ใหมี้ภาวะผูน้าํ 

และความรับผิดชอบร่วมกนัของขา้ราชการทุกคนโดย

ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์ 

 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นผูน้าํท่ีมีวิสยัทศัน ์โดยผู ้

บญัชาการทหารอากาศ และเสนาธิการทหารอากาศ มี

บทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนและพฒันาขา้ราชการให้

เป็นผูป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้ความสามารถ อนันาํไปสู่การ

สร้างผลสมัฤทธ์ิของงานในระดบัสูง ดงันั้นภาวะผูน้าํ

ของขา้ราชการกองทพัอากาศ  จึงมีผลต่อการดาํเนินงาน

ทั้งในระดบัของบุคคลและในระดบัองคก์าร ทาํให้

ขา้ราชการกองทพัอากาศ  เห็นทิศทางท่ีชดัเจนของ

องคก์าร มีการปฏิบติั ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงไดดี้ เตม็ใจใหก้ารพฒันาทุน

มนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ  เขา้มามีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ ส่งเสริมใหข้า้ราชการกองทพัอากาศคิดคน้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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วิธีการใหม่ในการแกปั้ญหา เปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังาน

แสดงศกัยภาพในการทาํงานอย่างเตม็ความสามารถ การ

พฒันาภาวะผูน้าํ การสืบทอดตาํแหน่ง กระบวนการตาม

หลกัธรรมาภิบาล การบริหารจดัการกลยทุธ์ สอดรับกบั

การจดัทาํ Focus Group ไดเ้สนอยทุธศาสตร์ยกระดบั

ผูน้าํระบบการพฒันาทุนมนุษย ์ระบบงานส่งเสริมนิติรัฐ 

นิติธรรม และการใหบ้ริการขา้ราชการใหไ้ดรั้บความเป็น

ธรรม มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง พร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน และเป็นไปตามนโยบายของ 

ผูบ้ญัชาการทหารอากาศท่ีใหส้มัภาษณ์วา่ “ระบบของ

กองทพัอากาศจะวางผูน้าํคนท่ีดีท่ีสุดลง ไม่ปล่อยใหค้นท่ี

มีประสบการณ์นอ้ยมาบริหารหน่วย”อน่ึงการแกไ้ขจาก

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องกองทพัอากาศ 

ตํ่าสุด พบวา่ มีขา้ราชการจาํนวนนอ้ยกลา้ท่ีจะแสดงความ

คิดเห็นกลา้ถามคาํถาม และแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งอิสระ

ระดบัตอ้งพฒันา ( X  =3.19) จึงตอ้งสร้างกองทพัผูน้าํท่ีมี

ความรู้ทุกระดบั เพราะความรู้ทาํใหอ้งอาจ กลา้แสดง

ความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งขา้ราชการใน

อาเซียน ตามทฤษฎีของ Kaplan and Norton 2004  

อา้งถึงใน พิพฒัน ์กอ้งกิจกุล, 2548) ไม่สอดรับกบัการทาํ

ประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเห็นว่า ควรมีการวางแผนระยะ 

สั้น กลาง ยาว ในการพฒันาทุนมนุษยก์องทพัอยา่งเป็น

ระบบ เป็นรูปธรรมสอดรับกบัคาํสมัภาษณ์ผูบ้ญัชาการ

ทหารอากาศท่ีวา่ ผูน้าํตอ้งมีความรู้ คู่คุณธรรม เขา้ใจ 

เขา้ถึงพฒันา 

 ดงันั้นกองทพัอากาศตอ้งวางแผนใชค้วามรู้ 

ความสามารถ ทกัษะของขา้ราชการสร้างผลงานใหก้บั

กองทพัอากาศหรืออาเซียน เป็น Target setting ของ

ขา้ราชการแต่ละคน ท่ีสามารถจบัตอ้งไดต้ามหลกั

ความสามารถจริงๆ ซ่ึงขา้ราชการทุกระดบัสามารถ

พฒันาภาวะผูน้าํใหเ้กิดข้ึนในแต่ละบุคคล 

 สรุปจะเห็นไดว้า่ ผูน้าํท่ีมีวิสยัทศันน์ั้นส่งผลต่อ

การพฒันาทุนมนุษยโ์ดยใหผู้น้าํขา้ราชการทุกระดบั           

ไดเ้จริญเติบโตเสมอภาค เท่าเทียม ดว้ยความเป็นธรรม 

โดยวดัความรู้ความสามารถจากการทาํงานตาม 

หลกัธรรมาภิบาล Rule of Law เป็นผูน้าํท่ีมีความรู้คู่

คุณธรรม มีประสบการณ์มาบริหารงานรองรับความ

เจริญในอาเซียน 

 ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศ  มากเป็นอนัดบัท่ี3 ดา้นการ

สร้างมโนทศัน ์หมายถึง ผูน้าํสร้างเสริมใหบุ้คลากรเขา้ใจ

เก่ียวกบัการมีมโนทศันร่์วมกนั มองเห็นปัญหาของ

กองทพัอากาศในทุกมิติอยา่งลึกซ้ึง กระตุน้ใหมี้ส่วนร่วม

สร้างเป้าหมายของกองทพัอากาศใหช้ดัเจน ขา้ราชการ

กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น กลา้ถามและแลกเปล่ียน

เรียนรู้อยา่งอิสระมีวฒันะธรรมท่ีมุ่งเนน้ใหข้า้ราชการ 

ทุกระดบัเรียนรู้ส่ิงใหม่ และสามารถถ่ายทอดได ้สร้าง

เสริมใหข้า้ราชการ มีความสุขกบังาน มีเวลาสร้างสรรค์

ส่ิงใหม่ ๆ และมัน่ใจเก่ียวกบัความสาํเร็จของงานและ

ความกา้วหนา้ สรุปจะเห็นไดว้า่ การพฒันาสมรรถนะ 

การสร้างมโนทศันข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ นั้นจะ

ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยตรงใหข้า้ราชการ 

ทุกคน ไดรู้้นโยบายผูบ้ญัชาจากระบบ Digital เพ่ือการ

ทาํงานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะเป็นพลงัของ

กองทพั พลงัของประเทศ และพลงัของอาเซียน รู้ทิศทาง

ในอนาคตของกองทพัอากาศ มีวิสยัทศันร่์วมกนัมองเห็น

สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาของกองทพัอากาศในทิศทางเดียวกนั 

ทุกมิติอยา่งลึกซ้ึง กระตุน้ใหเ้ห็นภาพท่ีมีการทาํตามเป้าหมาย 

โดยใหค้วามสาํคญักบัคนท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม วางคนท่ีดี

ท่ีสุดมาบริหารฯ พบระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา              

ทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศมากเป็นอนัดบั 

ท่ี 4 ดา้นเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการ

ยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย  เป็นแนวทางในการ

พฒันา และเตรียมขา้ราชการของกองทพัอากาศ ใหมี้

ค่านิยม ร่วมกนัในดา้นประชาธิปไตย ส่งเสริมและ

ปกป้องเคารพสิทธิในดา้นสิทธิมนุษยชน เพ่ือเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการยติุธรรม และ
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โครงสร้างกฎหมายของขา้ราชการกองทพัอากาศและ

ประชาชนในประชาคมอาเซียน  ผลการวิจยัพบวา่ ระดบั

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการ

กองทพัอากาศ ดา้นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ระบบกระบวนการยติุธรรมและโครงสร้างกฎหมาย   

โดยภาพรวมมีผลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติและรายขอ้อยู่

ในระดบัปานกลาง ( X =3.50) ขอ้ท่ีมีระดบัปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ

สูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ กฎหมาย กฎ ระเบียบในกองทพัมี

ความชอบธรรมระดบัมาก ( X  =3.73) รองลงมาคือ  

ท่านคิดวา่มีการเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย ์เพ่ือ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการยติุธรรม

เพ่ือรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ระดบัมาก  

( X =3.58) และมีการใชดุ้ลยพินิจของ ผูบ้งัคบัท่ีใช้

กฎหมายอยา่งเป็นธรรมจะเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะท่ี

ตายตวั (rigidity) และลดความแขง็กระดา้ง ระดบัมาก  

( X =3.56) ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา

ทุนมนุษยข์องกองทพัอากาศ ตํ่าสุดคือ มีผลสมัฤทธ์ิจาก

การใชห้ลกัความเขม้แข็งของระบบกระบวนการยติุธรรม

ท่ีใชใ้นการบริหารจดัการทุนมนุษยข์องขา้ราชการใน

กองทพัอากาศ ระดบัตอ้งพฒันา ( X =3.37) แกไ้ขโดย

การวางแผนสู่เป้าหมายโดยเพ่ิมความเขม็แขง็ ในระบบ

กระบวนการยติุธรรม และการบงัคบัใชก้ฎหมายของ

เจา้หนา้ท่ีรัฐ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกฎบตัรอาเซียน  

สอดรับกบัแนวคิดของการทาํประชุมกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญให้

สร้าง กฎ กติกาท่ีสอดรับกบักฎหมาย จากควบคุมเป็น

การกาํกบัดูแลโดยไม่ขดักบักฎหมาย หากกฎระเบียบใด 

ท่ีจาํกดัสิทธิของกาํลงัพล ขดัต่อการพฒันาทุนมนุษยค์วร

ตอ้งยกเลิก  สอดรับกบัแนวคิดของผูบ้ญัชาการทหาร

อากาศท่ีเห็นวา่ตอ้งแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

มัน่คงฯ  เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ดงันั้นจึง

ตอ้งวางแผนเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบ

กระบวนการยติุธรรมและปฏิรูปโครงสร้างกฎหมาย สู่

เป้าหมายใหข้า้ราชการกองทพัอากาศและคนในชาติ

อาเซียนตอ้งไดรั้บความ 

เป็นธรรม ควรมีการนาํหลกัการใชดุ้ลยพินิจ ของผูบ้งัคบั

ใชก้ฎหมายมาใชเ้ท่าท่ีจาํเป็นควรส่งเสริมสนบัสนุน

หน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมใหมี้การพฒันาเขม็แขง็ 

ควรนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช ้สรุปจะเห็นไดว้า่ตอ้งมี

การวางแผนปฏิรูป พฒันากฎหมาย ของประเทศใหมี้

ความชอบธรรม ทุกภาคส่วนมีการใชดุ้ลยพินิจกฎหมาย

อยา่งเป็นธรรม มีการเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย ์เพ่ือ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบกระบวนการยติุธรรม

เพ่ือรองรับ ASEAN  comunity ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศดา้น

การศึกษาอบรมมากเป็นอนัดบัท่ี 5 การศึกษาอบรม 

หมายถึง การท่ีผูบ้งัคบับญัชาในกองทพัอากาศแสดง

บทบาท การเป็นตน้แบบผูเ้รียนรู้ภาษาองักฤษ โดย

สนบัสนุนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทุนมนุษย ์การเรียนรู้ใน

กองทพัอากาศเพ่ือเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (learning 

organization) สู่ ASEAN ปรับปรุงการบริหารจดัการดา้น

ทุนการศึกษาของกองทพัอากาศในระยะยาว โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งทุนการศึกษาในต่างประเทศและทุนการศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งใน และต่างประเทศ

ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากร (Human Resource 

Development) เพ่ือรองรับการปฏิบติัการท่ีใชเ้ครือข่าย

เป็นศูนยก์ลาง (Network Centric Operation) ของ

กองทพัอากาศ ซ่ึงตอ้งพฒันาตวัแปรตน้ดา้นการศึกษา

อบรม 

 สรุปจะเห็นไดว้า่ การพฒันาทุนมนุษยด์า้น

การศึกษาอบรมของขา้ราชการกองทพัอากาศ นั้น จะ

ส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยโ์ดยตรงใหข้า้ราชการ 

ทุกคน อนัจะเป็นการเพ่ิมทุนมนุษยร์ะดบักองทพั 

ระดบัประเทศ และระดบัอาเซียน จะช่วยแกไ้ขปัญหา

ของกองทพั และประเทศชาติไดทุ้กมิติอยา่งลึกซ้ึงจะ

กระตุน้ใหทุ้นมนุษยมี์ความรู้ มีความสาํคญั มีคุณค่า

งดงาม และมีคุณธรรมมากยิ่งข้ึน 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศ  ดา้นมาตรวดัความรู้เก่ียวกบั

หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี และจริยธรรม มาก

เป็นอนัดบัท่ี 6 ผลการวิจยัพบว่า ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ ดา้น

มาตรวดัความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารจดัการบา้นเมือง

ท่ีดี และจริยธรรม โดยภาพรวมมีผลอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติและรายขอ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.42) ขอ้ท่ีมี

ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยข์อง

ขา้ราชการกองทพัอากาศสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ มี 

ธรรมาภิบาลและจริยธรรม กองทพัอากาศ เพ่ือช่วยกนั

สร้างความมัน่คงของ ขา้ราชการ กองทพัอากาศใหมี้

ความอยูร่อดปลอดภยัในทุกระดบั โดยยึดและใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลระดบัมาก ( X =3.53) รองลงมา คือ  

มีกฎหมายรองรับการปฏิบติัการบรรเทาภยัพิบติัและ

ตอบสนองต่อภยัคุกคามในทุกรูปแบบไดฉ้บัไว พร้อมทั้ง

ผนึกพลงัร่วมกนัทุกภาคส่วน ระดบัปานกลาง ( X =3.50) 

และมีการพฒันาและปรับปรุงระบบงานระเบียบปฏิบติั

กฎขอ้บงัคบัคาํสัง่ในกองทพัอากาศใชใ้นการบริหาร

จดัการทุนมนุษยข์องขา้ราชการในกองทพัอากาศเพ่ือ

รองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนระดบัปานกลาง  

( X =3.48) ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันา

ทุนมนุษยข์องกองทพัอากาศตํ่าสุดคือ มีการฝึกอบรมและ

พฒันาความรู้เก่ียวกบัระบบนิติรัฐ นิติธรรมใหก้บั

ขา้ราชการใน กองทพัอากาศ ใหมี้ความเป็นธรรม ระดบั

ตอ้งพฒันา ( X =3.31) การแกไ้ขโดยวางแผนสู่เป้าหมาย

โดยเพ่ิมการนาํหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี ระบบ

นิติรัฐ นิติธรรมหลกัคุณธรรม และจริยธรรม มาใชใ้น 

การบริหารใหม้ากข้ึน ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันา ปรับปรุง

ภารกิจของส่วนราชการ 

 สรุปจะเห็นไดว้า่ มาตรวดัความรู้เก่ียวกบั

หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีและจริยธรรมเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยอ์ยา่งมีนยัสาํคญั 

ทางสถิติ กฎ กติกาใหม่ของโลกคือโปร่งใส ตรวจสอบได ้

แการปรับตวัเขา้กบั กฎ ระเบียบดา้นสงัคมโลก จึงมีบทบาท

สาํคญัมากข้ึน โดยเฉพาะดา้นสิทธิมนุษยชน และรักษา

ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ของกระบวนการบริหารจดัการ

บา้นเมืองท่ีดีเพ่ือรองรับ AC)  ต่อไป 

 

ผลลพัธ์ของการพฒันาทุนมนุษย์ 

   พบวา่ ระดบัผลลพัธ์ความสาํเร็จในการพฒันา

ทุนมนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศ โดยภาพรวม

กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X =3.51,  

SD =.58) ดา้นท่ีมีระดบัผลความสาํเร็จในการพฒันาทุน

มนุษยข์องขา้ราชการกองทพัอากาศสูงสุดไปหาตํ่าสุด  

คือ ดา้นทุนทางปัญญาระดบัมาก ( X =3.57, SD =.69) 

ดา้นทุนทางสงัคม ( X =3.50, SD =.55) และดา้นทุนทาง

อารมณ์ระดบัปานกลาง ( X =3.47, SD =.69)   

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังนี้ 

 1. กองทพัอากาศ ตอ้งมีแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาทุนมนุษย ์เพ่ือเตรียมบุคลากรในหน่วยงานให้

พร้อมต่อการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทั้งในเชิงระบบ

บริหารงานบุคคล และศกัยภาพของบุคคล ท่ีตอบสนอง

ต่อกลยทุธ์ ทิศทาง และเป้าหมายขององคก์ารเป็นหลกั 

   2. กองทพัอากาศควรมีแผนเชิงรุกในการสะสม

หรือเกบ็รักษาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพใชวิ้ธีท่ี

หลากหลายในการรักษาทรัพยากรท่ีมีค่าน้ีไว ้

   3. กองทพัอากาศควรนาํแนวคิดเร่ืองการพฒันา

ทุนมนุษยข์องกองทพัอากาศมาเป็นแนวทางในการ

ส่งเสริมพฒันาขา้ราชการทุกระดบั เป็นการสร้าง

มลูค่าเพ่ิมใหก้บัทรัพยากรบุคคล 

   4. ควรนาํขอ้สรุปจากแนวทางการพฒันาทุน

มนุษยไ์ปจดัทาํเป็นแผนพฒันาทุนมนุษยข์องกองทพั 

   5.ปฏิรูปกระบวนการบริหารงานยติุธรรมทั้ง

ระบบใหส้อดคลอ้งตอ้ง มีการถ่วงดุลและคานกนั 
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ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

   1. ควรมีการวิจยัในเชิงคุณภาพในลกัษณะของ

การสมัภาษณ์เชิงลึก เพ่ือร่วมกนัคน้หาวา่มีตวัแปรอ่ืนอีก

หรือไม่ ท่ีเป็นปัจจยัในการพฒันาทุนมนุษยข์อง

กองทพัอากาศ  

   2. ควรมีการศึกษาวิจยั เร่ืองการพฒันาทุนมนุษย์

กบัประสิทธิผลขององคก์ารของกองทพัอากาศเพ่ือต่อ

ยอดความรู้และเพ่ือทราบถึงผลตอบแทนจากการลงทุนใน

การพฒันาทุนมนุษยข์องกองทพัอากาศ 

   3. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติ

ขั้นสูง เร่ือง โมเดลสมการโครงสร้าง หรือรูปแบบ 
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คุณภาพหลกัสูตรสาขาวชิาการบริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของนักศึกษาปริญญาโทบริหาร

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

The Quality of the Educational Administration Curriculum Perceived as the Master Degree 

Students Majoring in Educational Administration, Faculty of Education  

Ramkhamhaeng University 

  

                                                                                                                                                  ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามการ

รับรู้ของนกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํแนกตามเพศ อาย ุตาํแหน่ง

ปัจจุบนั เครือข่ายท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 320 คน โดยใชแ้บบสอบถามประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 7 

ดา้น คือ (1) ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร (2) ดา้นอาจารยผ์ูส้อน (3) ดา้นส่ือเพ่ือการจดัการเรียนรู้ (4) ดา้นการจดัการ

เรียนรู้ (5) ดา้นการวดัและประเมินผล (6) ดา้นการสนบัสนุนของหน่วยบริการ (7) ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน 

สถิติท่ีใชคื้อใชวิ้เคราะห์ขอ้มลู  mean, t-test, F-test และสถิติ LSD ผลการวิจยัพบวา่ (1) นกัศึกษาปริญญาโทมีการรับรู้

คุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

แต่เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดในประเดน็ดา้นอาจารยผ์ูส้อนและดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นการ

พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน และดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร นอกนั้นพบอยูใ่นระดบัมาก (2) นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมี

เพศและกาํลงัศึกษาตามเครือข่ายต่างกนัมีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตรไม่แตกต่างกนั (3) นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีอาย ุ

ตาํแหน่ง ท่ีต่างกนัมีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตรโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คําสําคัญ: คุณภาพหลกัสูตร, ศึกษาศาสตร์, การบริหารการศึกษา, การรับรู้, นกัศึกษาปริญญาโท 

  

Abstract 

This Research aims to study and compare the quality of the educational administration curriculum as 

perceived by master degree students majoring in educational administration, Faculty of Education, Ramkhamhaeng 

University classified by gender, age and position. The samples are 320. Questionnaire consisted of 7 aspects (1) the 

contents aspect (2) the instructors aspect (3) the medias aspect (4) the learning management (5) the evaluation and 

measurement aspect (6) the service unit supporting aspect 7 the learners’ attributes development aspect. The tool for 

data interpretation, �̅�𝑥, t-test and F-test employed the data interpretation. LSD methodology also is used. The results 

are as follows: (1) For the perceptiveness, in the whole aspect is the nearly high level. On the contrary, the highest 

level for the students’ perceptiveness and the instructor’s aspect, the learning management aspect, the learners’ 
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attributes development and the contents aspect while the others are at the high level. (2) Those different gender have 

no the different perceptiveness while those study in the different networking have no the significaldifference. (3) The 

samples differentiated in age, position have the statistically different perceptiveness in the whole aspect. 

  

Keywords:  quality of  education, education, education management, perceived 

 

ความนํา  

 หลกัสูตรในระดบัปริญญาโทการบริหาร

การศึกษา ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการจดัการศึกษาอีก

ระดบัหน่ึง เป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่บุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ผูบ้ริหารและครูอาจารยไ์ทยในปัจจุบนัและอนาคตควร

เป็นบุคคลอยา่งไรตามท่ีสังคมไทยตอ้งการ ครูอาจารย์

สามารถอบรมสัง่สอนใหเ้ยาวชนไทยเป็นคนท่ีมีคุณภาพ 

สามารถอยูใ่นสงัคมยคุโลกาภิวตันอ์ยา่งมีความสุข และ

ไม่เป็นภาระกบัสงัคม ในขณะเดียวกนักส็ามารถดาํเนิน

ชีวิตในอาชีพของตนไดอ้ยา่งมีความสุข 

 หวัใจของคุณภาพหลกัสูตร คือการพฒันา

นกัศึกษาระดบัมหาบณัฑิตใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีสาํนกังานการอุดมศึกษา และคุรุสภากาํหนด 

ทั้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม เพ่ือเป็นกาํลงั

สาํคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต สอดคลอ้ง

กบัแผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-

2559) ยึดหลกัและกรอบแนวคิดตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพฒันาชีวิตใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม       

มีจริยธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข รวมทั้งพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมท่ีมี

ความเขม้แขง็ และมีดุลยภาพใน 3 ดา้น  คือ เป็นสงัคม

คุณภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสงัคม

สมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั นาํสู่ขอ้เสนอการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) และ

นโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ใหค้นไทยไดเ้รียนรู้ตลอด

ชีวิตอยา่งมีคุณภาพ (ชูศกัด์ิ ประเสริฐ, 2554)  

 หลกัสูตรเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีทาํใหป้รัชญา

หรือความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาบรรลุตามความมุ่ง

หมาย จะเห็นไดว้า่หลกัสูตรมีความ สาํคญัต่อผูเ้รียนอยา่ง

มากมาย แต่ครูส่วนมากมกัมุ่งสอนเน้ือหาวิชาครบตาม

หลกัสูตร โดยมิไดค้าํนึงวา่หลกัสูตรคืออะไร ดงันั้น 

หลกัสูตรจึงไม่ไดเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนตามความมุ่ง

หมายท่ีกาํหนดไว ้อยา่งไรกต็ามแมว้า่หลกัสูตรจะสร้าง

ข้ึนมาดีเลิศและเหมาะสมเพียงไรกต็าม แต่ถา้ไม่มีการ

นาํไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ยากท่ีการใชห้ลกัสูตรจะ

บรรลุเป้าหมายได ้ผูวิ้จยัซ่ึงอยูใ่นฐานะอาจารยท่ี์ริเร่ิม

สร้างหลกัสูตรมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 ไดท้าํการปรับปรุง

หลกัสูตรมาเป็นระยะ ๆ จนปัจจุบนัไดป้รับปรุงเป็น

หลกัสูตร พ.ศ. 2556 โดยเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรมีความ

สอดคลอ้งกบัเกณฑท่ี์คุรุสภากาํหนดและใหก้ารรองรับ

หลกัสูตรแลว้ มีความสนใจทาํวิจยัเร่ือง “คุณภาพ

หลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตามการรับรู้จอง

นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง” ซ่ึงการทาํวิจยัเร่ืองน้ีคาดวา่จะ

เกิดประโยชนต่์อภาควิชาฯ ในการนาํไปปรับปรุง

พฒันาการจดัการเรียนการสอนของคณาจารยภ์าค

วิชาการบริหารการศึกษา และนาํผลท่ีไดไ้ปพฒันา

ปรับปรุงหลกัสูตรและปัจจยัสนบัสนุนการเรียนการสอน 

ซ่ึงจะเป็นประโยชนใ์นการเพ่ิมประสิทธิภาพของ

มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของนกัศึกษาปริญญาโท

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของนกัศึกษาปริญญาโท

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง จาํแนกตามเพศ อาย ุตาํแหน่งปัจจุบนั 

เครือข่ายท่ีนกัศึกษากาํลงัศึกษาอยู ่

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบั

คุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตามการ

รับรู้ของนกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยหาค่าคะแนน

เฉล่ีย ใชส้ถิติ t-test และวิเคราะห์ One Way Analysis of 

Variance ถา้พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงนาํค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ มาทาํการ

ทดสอบโดยวิธี LSD 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่นกัศึกษาปริญญา

โทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ณ สาขาวิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 1539 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่นกัศึกษา

ปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่ณ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ กาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcieและ

Morgan) ไดจ้าํนวน 320 คน ใชวิ้ธีทาํการเลือกตามสะดวก 

(Convenience sampling) ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา

สมบูรณ์ นาํมาใชวิ้เคราะห์ขอ้มลูไดจ้าํนวน 304 ฉบบั คิด

เป็นร้อยละ 95  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1. แบบสอบถามคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ตามการรับรู้ของนกัศึกษาปริญญาโท

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง โดยมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ย

วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคไดค่้าความ

เช่ือมัน่ .935 โดยมีขอบข่ายของแบบสอบถามของ

การศึกษาเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร 

ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ดา้นส่ือเพ่ือการจดัการเรียนรู้ ดา้นการ

จดัการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการ

สนบัสนุนของหน่วยบริการ และดา้นการพฒันา

คุณลกัษณะของผูเ้รียน  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปใหน้กัศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติ ท่ีมาเขา้ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ณ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง หวัหมาก ตอบแบบสอบถามโดยแจกและเก็บ

แบบสอบถามดว้ยตนเองในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใชวิ้เคราะห์ขอ้มลูคือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า  

t-test ค่า One Way Analysis of Variance ถา้พบความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะนาํค่า

คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ไปทาํการทดสอบโดยวิธี LSD 

 

ผลการวจัิย 

 1. นกัศึกษาปริญญาโทมีการรับรู้คุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีความคิดเห็นมากท่ีสุดใน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 315



ประเดน็ดา้นอาจารยผ์ูส้อนและดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้น

การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน และดา้นเน้ือหาวิชาใน

หลกัสูตร นอกนั้นพบอยูใ่นระดบัมาก 

2. นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีเพศต่างกนัมีการรับรู้

ต่อคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยภาพรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีอายตุ่างกนัมีการรับรู้

ต่อคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยภาพรวมและ 

ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร ดา้นการสนบัสนุนของ

หน่วยบริการ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีอาย ุ41-50 

ปีและมากกวา่ 50 ปี มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหาร ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร  

มากกวา่ครูท่ีมีอาย ุ20 -30 ปี นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีอาย ุ

31-40 ปี และ41-50 ปี มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาพรามและดา้นการ

สนบัสนุนของหน่วยงาน มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ20-30 

ปี 

 4. นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีตาํแหน่งต่างกนัมีการ

รับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยภาพรวม

และ ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้ 

ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นการสนบัสนุนของหน่วย

บริการ และดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน มี

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดย 

นกัศึกษาปริญญาโทท่ีมีตาํแหน่งครู ค.ศ.1- ค.ศ.2 และครู 

ค.ศ.3-ค.ศ.4 มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา ทั้งภาพรวมและรายดา้นมากกวา่ 

นกัศึกษาปริญญาโทท่ีไม่ไดเ้ป็นครู 

 5. นกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาตามเครือข่าย

ท่ีต่างกนัมีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร และดา้น

การวดัและประเมินผล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 โดย นกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษา

ตามเครือข่ายท่ี 6 (พงังา เชียงใหม่) มีการรับรู้ดา้น

เน้ือหาวิชาในหลกัสูตร และการรับรู้ดา้นการวดัและ

ประเมินผลมากกวา่นกัศึกษาปริญญาโทท่ีกาํลงัศึกษาตาม

เครือข่ายท่ี 1 (นครศรีธรรมราช อุทยัธานี ปราจีนบุรี 

อาํนาจเจริญ) เครือข่ายท่ี 2 (ศรีสะเกษ ขอนแก่น 

นครราชสีมา สุโขทยั) เครือข่ายท่ี 4 (เพชรบูรณ์ บุรีรัมย ์

ชยัภูมิ หนองบวัลาํภู) เครือข่ายท่ี 5 (เชียงราย กาญจนบุรี 

อุดรธานี สุรินทร์) และ กรุงเทพมหานคร รุ่น 20  

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาตามการรับรู้ของนกัศึกษาปริญญาโท

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงมีประเดน็สาํคญัจะนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

 1.  นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

อาจเป็นเพราะวา่หลกัสูตรท่ีสาขาวิชากาํหนดใหเ้รียนนั้น 

ทางสาขาวิชาไดว้างเน้ือหาความคิดรวบยอดของแต่ละ

กระบวนวิชา เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั ครูอาจารยท่ี์สอนทุก

ท่านมีองคค์วามรู้จะถ่ายทอดเร่ืองใหม่ ๆ ท่ีทนัต่อ

เหตุการณ์ในทุก ๆ เร่ือง เป็นการเสริมโลกทศันใ์นการ

ปฏิบติังานประจาํใหดี้ยิ่งข้ึน แสดงใหเ้ห็นถึงการมี

มาตรฐาน และความชดัเจน ในการคาํเนินการเพ่ือพฒันา

นกัศึกษาใหเ้กิดการเรียนรู้ ทั้งวิชาการและวิชาชีพ จน

สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เป็นการพฒันาคนระดบัปัญญาชน ให้

สามารถนาํความรู้ไปพฒันานกัเรียนและสงัคมต่อไป 

สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ. การศึกษา พ. ศ. 2544 และแกไ้ข
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เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) ท่ีกล่าววา่ สาระของหลกัสูตร ทั้งท่ี

เป็นวิชาและวิชาชีพ ตอ้งมุ่งพฒันาคนใหมี้ความสมดุล 

ทั้งดา้นความรู้ ความคิดและความสามารถ ความดี ความ

งาม และความรับผิดชอบต่อสงัคม  และหลกัสูตร

ระดบัอุดมศึกษา ยงัมีความมุ่งหมายเฉพาะท่ีจะพฒันา

วิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการคน้ควา้วิจยัเพ่ือพฒันาองค์

ความรู้ และพฒันาสงัคม ในขณะท่ีหลกัสูตรมหาบณัฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษาฉบบัปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 

2556 ไดป้รับปรุงเน้ือหาสาระวิชา จึงผา่นการรับรองจาก

สาํนกังานการอุดมศึกษา และตรงตามมาตรฐานท่ีคุรุสภา

กาํหนดเป็นเกณฑก์ารรับรองหลกัสูตร เพ่ือออกใบ

ประกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษาและใบประกอบ

วิชาชีพผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงเป็นท่ีประจกัษช์ดั

วา่คุณภาพของหลกัสูตรไดต้อบสนองต่อความตอ้งการ

ของนกัศึกษาและสงัคมปัจจุบนัอยา่งแทจ้ริง  

 2. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร 

โดยรวมในระดบัมากท่ีสุด เพราะเน้ือหาวิชาท่ีเรียนแต่ละ

กระบวนวิชา สอดคลอ้งกบัแผนการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดให้

นกัศึกษาตอ้งเรียน เน้ือหาวิชาการตามหลกัการบริหาร

ของแต่ละกระบวนวิชา ซ่ึงมีทั้งวิชาการตามกระบวนวิชา

นั้น ๆ และทฤษฎีท่ีหลากหลาย ทาํกิจกรรมท่ีอาจารย์

ผูส้อนกาํหนดตามเน้ือหาวิชา การศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติม 

การทาํรายงานเด่ียวและรายงานกลุ่ม มีการทดสอบยอ่ย

และสอบไล่ โดยการกาํหนดใหน้กัศึกษาประยกุตท์ฤษฎี

มาเป็นภาคปฏิบติั ความทนัสมยัของเน้ือหาวิชา ทาํให้

นกัศึกษามีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ เพราะก่อนท่ีกลุ่ม

บุคคลเหล่าน้ีจะมาศึกษาในระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่

เป็นครูหรือเป็นหวัหนา้งานระดบัใดระดบัหน่ึง มกัจะ

ปฏิบติังานตามความคาดคะเนของตนเอง หรือทาํตาม

ประเพณีปฏิบติั หรือเกิดจากการลองถูกลองผิด มิไดย้ึด

หลกัการ ทฤษฎี วิธีการ เม่ือสาํเร็จการศึกษาเป็น

มหาบณัฑิต คณาจารยทุ์กท่านไดพ้ยายามย ํ้าเนน้ใหเ้ห็น

วา่การทาํงานใด ๆ กต็าม ถา้มีหลกัการทฤษฎีต่าง ๆ 

รองรับ จะทาํใหก้ารทาํงานนั้นน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับ

ของผูร่้วมงาน และสามารถอธิบายต่อสงัคมตรงนั้นไดว้า่ 

ท่ีทาํเช่นนั้นเพราะเหตุใด ส่งผลใหม้หาบณัฑิตเกิดความ

มัน่ใจในการปฏิบติังานประจาํเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

พชัรี หลา้แหล่ง (2544) ทาํวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัแม่โจ-้

ชุมพร ท่ีทาํการศึกษาและพบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจ

ในเร่ือง เน้ือหาของหลกัสูตร เป็นความรู้ท่ีนกัศึกษา

สามารถนาํไปใชใ้นการประกอบอาชีพและดาํรงชีวิต

ไดม้ากท่ีสุด 

นกัศึกษามีการรับรู้มากท่ีสุดท่ีเน้ือหาของ

หลกัสูตรสามารถนาํไปประกอบวิชาชีพได ้เพราะทุกคน

หลงัจากสาํเร็จการศึกษามหาบณัฑิตทางบริหารการศึกษา 

เม่ือถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสม ต่างกมุ่็งหวงัท่ีจะพฒันา

ตนเอง โดยการไปสอบเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน หรือ

ผูบ้ริหารเขตพ้ืนท่ี การไดใ้บอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพผูบ้ริหารการศึกษา ท่ีคุรุสภาออกให ้จึงเป็นแรง

บนัดาลใจท่ีนกัศึกษามาเรียนต่อในระดบัปริญญาโท 

ประกอบกบัเน้ือหาวิชาในหลกัสูตร เป็นความรู้ท่ีทนัสมยั 

ทนัต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบนั การสนบัสนุน

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง ท่ีใชก้ารเรียนทางไกลในระบบการส่ือสาร

สองทาง จึงทาํใหน้กัศึกษาท่ีศึกษาอยูใ่นแต่ละภูมิภาค

สามารถโตต้อบ การเรียนการสอนเป็นปัจจุบนัไดท้นัที 

ต่างเติมเตม็ประสบการณ์ใหเ้พ่ือน ๆ ในหอ้งเรียนท่ีสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติท่ีตั้งอยูใ่นแต่ละจงัหวดัทั้ง

ภูมิภาคเดียวกนัและต่างภูมิภาค ส่งผลใหน้กัศึกษาเกิด

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ เน้ือหาวิชาซ่ึงกนั

และกนั สามารถนาํไปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบ

อาชีพและสงัคมไดใ้นท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัคาํพดูของรอง

ศาสตราจารยรั์งสรรค ์แสงสุข อดีตอธิการมหาวิทยาลยั

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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รามคาํแหง ท่ีจะบอกครูอาจารยผ์ูส้อนตลอดเวลา        

“เราต่างเป็นครูคนละอยา่ง” 

3. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นอาจารยผ์ูส้อน โดยรวมใน

ระดบัมากท่ีสุด เพราะอาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน มีความรัก

และความเมตตาต่อศิษยอ์ยา่งเห็นไดช้ดัเจน มีระเบียบ

วินยั  มีความเสียสละ ปรับปรุงวิธีการสอน เพ่ือพฒันาลกู

ศิษยอ์ยูเ่สมอ มีความเขา้ใจและเอาใจใส่ตวัศิษยทุ์กคน 

เป็นกาํลงัใจและช่วยสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัศิษย์

เพ่ือใหเ้ขาเป็นคนใฝ่เรียนรู้ เป็นแบบอยา่งท่ีดี เพราะ

ตวัอยา่งท่ีดีของครูมีค่ากวา่คาํสอน มีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะเป็นผูมี้

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีวิสยัทศันก์วา้งไกล  

 อาจารยผ์ูส้อนของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงใน

เน้ือหาวิชาท่ีสอนอยา่งดี เพราะมีประสบการณ์สอน

นกัศึกษาระดบัปริญญาโทมานาน บางท่านสอนปริญญา

โทตั้งแต่รุ่นท่ี1 จนถึงรุ่นท่ี 21 ดงันั้นประสบการณ์จึงเตม็

เป่ียม  สามารถถ่ายทอดความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งมีวิธีการ

สอนท่ีหลากหลาย มีความยติุธรรม ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น รวมถึงยอมรับและเขา้ใจความแตกต่าง

ของลกูศิษยแ์ต่ละคนดว้ย สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิชาชีพครู (2543) ท่ีระบุวา่ ครูท่ีดีควรมีลกัษณะ

อยา่งนอ้ย 4 ประการ คือ 1 รอบรู้ 2 สอนดี 3 มีคุณธรรม 

จรรยาบรรณ 4 มุ่งมัน่พฒันา 

4. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นส่ือเพ่ือการจดัการเรียนรู้/

แหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพราะมหาวิทยาลยั

รามคาํแหง จดัการเรียนการสอนของสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติดว้ยระบบการส่ือสารสองทางอยูแ่ลว้ 

อาจารยผ์ูส้อนทุกท่านตอ้งใชส่ื้อเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือ

ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้กบันกัศึกษาทุกคร้ังท่ีเขา้

สอนอยูแ่ลว้ การใชส่ื้อทุกรูปแบบจึงเป็นวฒันธรรมใน

การจดัการเรียนการสอนของคณาจารย ์ขณะเดียวกนั

มหาวิทยาลยัรามคาํแหงแจกหนงัสือเรียนท่ีเขียนโดย

อาจารยผ์ูส้อนใหก้บันกัศึกษาทุกกระบวนวิชา ๆ ละ 2 

เล่ม ตลอดหลกัสูตร จึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาท่ีเรียน 

นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกกระบวนวิชายงัสัง่งาน

เพ่ิมเติม พร้อมแจง้รายช่ือหนงัสือสาํหรับคน้ควา้นอกจาก

ตาํราท่ีแจกให ้ทุกกิจกรรมท่ีกาํหนดในแผนการสอน 

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคท์ัว่ไปและจุดประสงคเ์ฉพาะ

ของแต่ละกระบวนวิชาอยา่งแทจ้ริง ทั้งยงัมีหอ้งสมุดของ

ทุกสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ท่ีมีหนงัสือของ

มหาวิทยาลยัทั้งในระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทอยา่ง

สมบูรณ์ มีหอ้งสมุดระบบอิเลก็ทรอนิกส์ นกัศึกษา

สามารถมานัง่คน้ขอ้มลูท่ีหอ้งสมุด หรือจะสืบคน้ท่ีบา้น

ของนกัศึกษาเองได ้

5. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นการจดัการเรียนรู้ โดยรวม

ในระดบัมากท่ีสุด เพราะอาจารยท่ี์สอนปริญญาโททุก

ท่านมีทกัษะความชาํนาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน เขา้ใจ

เน้ือหาวิชาท่ีสอนอยา่งชดัเจน วา่จะสอนอะไรก่อน สอน

อะไรหลงั แต่ถึงกระนั้นกย็งัมีการยืดหยุน่เปล่ียนแปลง

แผนการจดัการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบัธรรมชาติของ

นกัศึกษาเพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรู้แบบลงมือปฏิบติัจริง  

และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดผ้า่นการกลัน่

กลองเป็นมติท่ีประชุมของคณาจารยภ์าควิชาบริหาร

การศึกษา ถึงวิธีการท่ีจะพฒันาใหน้กัศึกษาทุกคนเกิด

ความตระหนกัต่อการคน้ควา้หาความรู้อยา่งไม่หยดุน่ิง 

ผูส้อนแต่ละคนรู้จกัเลือกใชวิ้ธีการจดัการเรียนรู้ท่ีดีและ

เหมาะสม ส่งผลดีต่อผูเ้รียนในท่ีสุด สอดคลอ้งกบั

แนวคิดในการจดัการเรียนรู้ท่ีพบวา่ การเรียนรู้ท่ีมี
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คุณภาพ ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้อยา่งมีความสุข สามารถเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือแสวงหาความรู้         

คิดปฏิบติัไดจ้ริง ท่ีสาํคญัผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  

 ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีนกัศึกษาอยูใ่นกระบวนการ

จดัการเรียนรู้ อาจารยผ์ูส้อนจะปลกูฝังใหน้กัศึกษารู้จกั

การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมเพราะนกัศึกษาตอ้งออกไปเป็น

สมาชิกท่ีดีของสงัคม การทาํงานเป็นทีม ตอ้งมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น 

สงัคมจะสงบสุข ปราศจากความขดัแยง้ ขณะเดียวกนั

อาจารยผ์ูส้อนยงัส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไป

คน้ควา้งานกลุ่มร่วมกบัเพ่ือน ๆ ทาํงานเด่ียวของตนเอง 

นกัศึกษารู้จกัวิธีคิดวิเคราะห์ ฝึกการตดัสินใจแกปั้ญหา

ในขณะท่ีกาํลงัเรียนอยา่งเป็นระบบ โดยอาจารยผ์ูส้อนจะ

เป็นพ่ีเล้ียงคอยดูแลเป็นระยะ ๆ 

 6. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นการวดัและประเมินผล 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพราะมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

โดยสภามหาวิทยาลยัไดก้าํหนดเกณฑก์ลางการวดัผล

และประเมินผลใชก้บันกัศึกษาปริญญาโททุกสาขา

วิชาเอกทุกคณะ ทั้งในกรุงเทพฯและสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติ เหมือน ๆ กนัเช่น นกัศึกษาตอ้งเขา้เรียน

ไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ถา้เรียนนอ้ยกวา่

นั้นจะไดเ้กรดติด I กาํหนดใหท้าํรายงานเด่ียว 10 

คะแนน/รายงานหนา้ชั้น 10 คะแนน/ ทดสอบย่อย 30 

คะแนน / วิชา สอบไล่หลงัเรียนจบแต่ละวิชา 40 คะแนน 

/ เขา้เรียน 10 คะแนน  ในการสอบไล่มหาวิทยาลยัหา้ม

นกัศึกษานาํเอกสาร ตาํราเขา้หอ้งเรียน เป็นการฝึกให้

นกัศึกษาเคยชินกบัการศึกษาหาความรู้ตั้งแต่วิชาแรก

จนถึงสอบประมวลความรู้ ส่งผลใหน้กัศึกษาตระหนกัถึง

คุณภาพของหลกัสูตรเร่ืองการวดัผลและประเมินผล ไม่

กลา้ขาดเรียน กลวัมีผลกระทบกบัเกรดท่ีจะได ้ 

ขณะเดียวกนัอาจารยผ์ูส้อนไดน้าํผลของการวดัผลและ

ประเมินผล ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรับปรุงกิจกรรมการ

เรียนการสอนในคร้ังต่อ ๆ ไป สอดคลอ้งกบั สุพรรณี  

กเุหลก็ดาํ (2546) ท่ีใหค้วามเห็นวา่ การวดัผลและ

ประเมินผลเป็นขอ้มูลช้ีบอกถึงการสอนของครูอีกส่วน

หน่ึงดว้ย เพราะผลประเมินท่ีไดรั้บเกิดจากปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งนกัเรียนกบัครูเป็นสาํคญั มีคาํกล่าววา่ “การ

วดัผลการเรียนของนกัเรียนเป็นการวดัผลการสอนของ

ครูในขณะเดียวกนัดว้ย” ดงันั้น การวดัและประเมินผลท่ี

เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑแ์ละขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไว้

ล่วงหนา้จึงเป็นยทุธวิธีของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ท่ีมี

ประสิทธิภาพและยติุธรรม 

 7. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นการสนบัสนุนของหน่วย

บริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เพราะสาขาวิทยบริการ

ของมหาวิทยาลยัรามคาํแหงจะส่งเสริมงานและพฒันา

งานวิชาการใหน้กัศึกษาอยา่งเต็มท่ีทุกคร้ังท่ีนกัศึกษามา

ขอความช่วยเหลือไม่วา่จะเป็นการใชห้อ้งคอมพิวเตอร์ 

การลงทะเบียน การขอใชอ้าคารสถานท่ีเพ่ือทาํกิจกรรม

ของนกัศึกษาเจา้หนา้ท่ีของสาขาวิทยบริการจะอาํนวย

ความสะดวกเพ่ือใหน้กัศึกษาเกิดความพึงพอใจต่อ

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง การใหบ้ริการจึงตอ้งมีคุณภาพ

และมีสมัพนัธ์ท่ีดีต่อนกัศึกษา ทั้งยงับริการใหก้บั

นกัศึกษาทุก ๆ คนอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั ไม่มีการใช้

สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะพฤติกรรม

ของเจา้หนา้ท่ีท่ีเต็มใจใหบ้ริการสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการไดท้นัท่วงที ถือเป็นการใหเ้กียรติแก่นกัศึกษาทุก

คร้ังท่ีนกัศึกษามาขอคาํแนะนาํ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการ

ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษา เจา้หนา้ท่ีจะ

ใหบ้ริการดว้ยความยิม้แยม้แจ่มใสมาโดยตลอด 

สอดคลอ้งงานวิจยัของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง สาขาวิทย

บริการจงัหวดัตรัง (2555) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 319



นกัศึกษาท่ีมีต่อการใหบ้ริการดา้นการจดัการศึกษา 

ปรากฏวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก เพราะ

บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีการใหบ้ริการแก่

นกัศึกษาท่ีเขา้มาติดต่อสอบถาม นกัศึกษาไดรั้บขอ้มลู

ข่าวสารท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน สามารถนาํไปปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง 

 สาํหรับดา้นอาคารสถานท่ีและภูมิทศันข์องสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกจงัหวดั มีบริเวณ

กวา้งขวาง นกัศึกษาไดรั้บสะดวกในการจอดรถ มีแสง

สวา่งเพียงพอทั้งในอาคารและนอกอาคาร โดยเฉพาะ

ภายในอาคาร จากการสงัเกตของผูวิ้จยัเอง ทุกสาขาวิทย

บริการฯ สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีแม่บา้นอยูป่ระจาํ

ทาํความสะอาด และมีนํ้าใจช่วยเหลือบริการนกัศึกษา

ตามท่ีนกัศึกษาขดร้อง ทาํใหน้กัศึกษาประทบัใจการการ

ใหบ้ริการทั้งจากแม่บา้นและเจา้หนา้ท่ีประจาํสาขาวิทย

บริการฯ สอดคลอ้งกบัรุจิรา เหลืองอุบล และนํ้าลิน  

เทียมแกว้ (2555) ท่ีศึกษาความพึงพอใจต่อคุณภาพการ

บริการของสาํนกับริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ประจาํปี 2554 พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการพอใจต่อคุณภาพของ

เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการเพราะใหบ้ริการรวดเร็ว ฉบัไว ให้

คาํแนะนาํช่วยเหลือตลอดเวลา 

 8. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษาท่ีมา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มีการรับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตร

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของ

ผูเ้รียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เพราะคณาจารย์

ภาควิชาบริหารการศึกษาตระหนกัถึงความรับผิดชอบท่ีมี

ต่อสงัคม ในการผลิตมหาบณัฑิตทางสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาออกไปรับใชส้งัคม จาํเป็นตอ้งสร้าง

และพฒันาคุณลกัษณะของมหาบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่

คุณธรรม จึงกาํหนดใหน้กัศึกษาปริญญาโททุกคนตอ้ง

เรียนวิชา RAM 6000 (ความรู้คู่คุณธรรม) มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงจะเนน้ย ํ้าตลอดเวลาวา่คมท่ีออกไปรับใช้

สงัคมนั้นมิใช่เก่งเพียงอยา่งเดียว ตอ้งเป็นคนท่ีมีความรู้ มี

คุณธรรม จริยธรรม ซาบซ้ึงในคุณความดี มีวินยั มีความ

รับผิดชอบต่อตวัเอง ครอบครัว และสงัคม ยึดมัน่ใน

ความถกูตอ้งพร้อมท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติมดว้นตนเองเพ่ือ

ความกา้วหนา้ในชีวิต สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์

มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (2552) ท่ี

กาํหนด ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัอยา่งนอ้ย ตอ้งมี ดา้น

คุณธรรม จริยธรรม (ethics and moral) โดยการพฒันา

นิสยัใน ประพฤติอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และความ

รับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวมมีความรู้ 

(knowledge) มีความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้เทจ็จริง

ในหลกัการ ทฤษฎี และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 9. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษามา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศท่ีมีเพศต่างกนั มีการรับรู้ต่อคุณภาพ

หลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงทั้งภาพรวมและราย

ดา้นไม่แตกต่างกนั เพราะนกัศึกษาไดรั้บทราบเกณฑก์าร

เรียนท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด มีการปรับตวัในขณะกาํลงั

ศึกษาทุกคนไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือชาย ต่างกพ็ยายาม

พฒันาตวัเอง ประกอบกบัคณาจารยท่ี์สอนต่างกระตุน้ให้

นกัศึกษาทุกคนตระหนกัวา่ความรู้ท่ีเรียนในวนัน้ี จะเกิด

ประโยชนต่์อการนาํไปพฒันาหน่วยงานของตนเอง 

นาํไปทาํผลงานวิชาการ และ นาํไปสอบเป็นผูบ้ริหารใน

อนาคต ดงันั้นนกัศึกษาจึงรับรู้ไม่แตกต่างกนั 

 10. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษามา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศท่ีมีอายตุ่างกนั มีการรับรู้ต่อคุณภาพ

หลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงภาพรวม ดา้น

เน้ือหาวิชาในหลกัสูตรและดา้นการสนบัสนุนของหน่วย

บริการแตกต่างกนักนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 โดยนกัศึกษาท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ 41-50 ปี มีการ

รับรู้ในคุณภาพหลกัสูตรโดยภาพรวมและเน้ือหาวิชาใน

หลกัสูตรของมากกวา่นกัศึกษาท่ีมีอาย ุ20-30 ปี เพราะ

กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปีและ 41 - 50 ปี เป็นผูท่ี้

ทาํงานมานานกวา่ ยอ่มเห็นผูบ้ริหารโรงเรียนบริหารงาน

ประจาํอยู ่ไดเ้ห็นเทคนิคการประยกุตห์ลกัการ ทฤษฎีไป
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เป็นภาคปฏิบติัในการบริหารโรงเรียน ในขณะท่ีกาํลงั

เรียนในชั้นเรียน ไดมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั

ระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษา และระหวา่งนกัศึกษากบั

นกัศึกษามาตลอดระยะเวลาท่ีเรียน สอดคลอ้งกบั

รังสรรค ์แสงสุข อดีตอธิการบดีท่ีพดูเสมอวา่ "เราต่าง

เป็นครูคนละอยา่ง"  

 ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรนกัศึกษาท่ีมีอาย ุ 

41-50 ปีและมากกวา่ 50 ปี มีการรับรู้มากกวา่นกัศึกษาท่ี

มีอาย ุ21-30 ปี กเ็ป็นลกัษณะเดียวกบัการรับรู้ในภาพรวม 

ท่ีผูท้าํงานมานาน ยอ่มมีมุมมองในการทาํงานได้

ครอบคลุม มากกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ เม่ือเรียนกระบวน

วิชาต่าง ๆ ความเขา้ใจเน้ือหาวิชา บวกกบัเห็นวิธีการ

บริหารของผูบ้ริหาร จึงมองภาพการบริหารของจริง

เทียบเคียงกบัวิชาท่ีกาํลงัเรียนไดช้ดัเจน 

 11. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษามา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศท่ีมีตาํแหน่งต่างกนั มีการรับรู้ต่อ

คุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงภาพรวม ดา้น

เน้ือหาวิชาในหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนรู้  ดา้นการ

วดัผลประเมินผลดา้นการสนบัสนุนของหน่วยงานและ

ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนมีความ แตกต่างกนั

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัศึกษาท่ีมี

ตาํแหน่ง โดยครูคศ.1-คศ.2 และ ครูคศ.3-คศ. 4  มีการ

รับรู้มากกวา่นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ป็นครู เพราะครูท่ีทาํ

ผลงานวิชาการ จะศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองตลอดจนฝึก

อ่าน คิด เขียน เขา้อบรมหาความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ 

มากกวา่คนไม่ไดเ้ป็นครู เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีความเป็น

ครูมากกวา่ จึงมองคุณภาพหลกัสูตรไดช้ดัเจนมากกวา่คน

ไม่ไดเ้ป็นครู 

 12. นกัศึกษาปริญญาโทบริหารการศึกษามา

ร่วมงานปัจฉิมนิเทศท่ีศึกษาอยูใ่นเครือข่ายต่างกนั มีการ

รับรู้ต่อคุณภาพหลกัสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหงภาพรวมไม่

แตกต่างกนั เพราะนกัศึกษาท่ีศึกษาในทุกวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติ ตอ้งเรียนจากอาจารยผ์ูส้อนคนเดียวกนั

ในแต่ละวิชา อาจารยจ์ะมีแผนการสอนเฉพาะวิชานั้น ๆ 

เหมือนกนัในแต่ละภาคการศึกษา วสัดุอุปกรณ์การสอน  

ส่ือเพ่ือการจดัการเรียนรู้ การสนบัสนุนของหน่วยบริการ

ทุก ๆ สาขาวิทยบริการจะมีมาตรฐานเดียวกนั นกัศึกษา

จึงมีการรับรู้ท่ีไม่แตกต่างกนั 

 นกัศึกษาสาขาวิทยบริการเครือข่ายท่ี 6 (พงังาและ

เชียงใหม่) มีการรับรู้ดา้นเน้ือหาวิชาในหลกัสูตรและการ

วดัและประเมินผล มากกวา่นกัศึกษาปริญญาโทท่ีศึกษา

ตามเครือข่ายท่ี 1 (นครศรีธรรมราช อุทยัธานี ปราจีนบุรี 

อาํนาจเจริญ) เครือข่ายท่ี 2 (ศรีสะเกษ ขอนแก่น 

นครราชสีมา สุโขทยั) เครือข่ายท่ี 4 (เพชรบูรณ์ บุรีรัมย ์

ชยัภูมิ หนองบวัลาํภู) เครือข่ายท่ี 5 (เชียงราย กาญจนบุรี 

อุดรธานี สุรินทร์) และ กรุงเทพมหานคร รุ่น 20 เพราะ

เครือข่ายท่ี 6 มีเพียง 2 จงัหวดัในปีแรก จาํนวนนกัศึกษา

ไม่มาก มีวิธีการติดต่อประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ด มีทั้ง

การใช ้Face book, Line  แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 

ช่วยเหลือกนัตลอดเวลาท่ีมีการเรียนการสอน จากการท่ี

ผูท้าํวิจยัไดเ้ขา้ไปเป็นสมาชิกกลุ่ม Line และการพดูคุย

กบันกัศึกษา พบวา่ นกัศึกษากลุ่มน้ีมีความสมัพนัธ์กนั

ใกลชิ้ดมาก มีความจริงใจ ช่วยเหลือเพ่ือน ๆ ไม่ดูดาย มี

นํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ช่วยเหลือดา้นการเรียน ช่วยกนั

ทาํงานส่งอาจารยผ์ูส้อน โดยไม่มีการเก่ียงงอน ความ

ประทบัใจในความเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกนั ส่งผลใหก้ารรับรู้

ดา้นเน้ือหาวิชา การรับรู้ดา้นผลการเรียนออกมาดีมาก 

สอดคลอ้งกบัโรจนร์วี พจนพ์ฒันพล (2551) ไดท้าํวิจยั

เร่ือง "คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคใ์นทศันะของ

นกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกระนคร" ท่ี

พบวา่ นกัศึกษา สามารถนาํความรู้ไปใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั มีความสามคัคีมีนํ้าใจระดบัสูง มีเป็น

กนัเองกบัทุก ๆ คน ช่วยเหลือเพ่ือน ๆ ไม่ดูดาย เห็นอก

เห็นใจเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั มีนํ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และ

ร่วมมือกบัเพ่ือน ๆ เพ่ือใหง้านสาํเร็จร่วมกนั ดา้นความมี

วินยัในตนเอง 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ดา้นคุณภาพหลกัสูตร ควรมีการจดัแหล่งเรียนรู้

ใหก้บันกัศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ใหห้ลากหลาย โดยเฉพาะการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอก

หอ้งเรียน การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในเร่ือง 

ใหม่ ๆ 

 2. ดา้นอาจารยผ์ูส้อน ควรมีเวลาใหค้าํปรึกษาดา้น

วิชาการเพ่ิมเติมกบันกัศึกษาทั้งเร่ืองการทาํผลงาน

วิชาการ และแกปั้ญหาดา้นการปฏิบติังาน 

 3. ดา้นส่ือเพ่ือการจดัการเรียนรู้ ควรจดัใหมี้

เจา้หนา้ท่ีช่วยลงโปรแกรมสาํเร็จรูปใหพ้อเวลานกัศึกษา

เรียนการศึกษาอิสระ  

 4. ดา้นการจดัการเรียนรู้ ควรเนน้ทกัษะดา้นการ

พดูรายงาน กาํหนดรูปแบบวิธีการรายงานท่ีชดัเจน แกไ้ข

การรายงานท่ีอ่านตาม Power point และสอนวิธีการเขียน

รายงาน การฝึกจบัประเดน็ขอ้สอบ วิธีการเขียนขอ้สอบ 

 5. ดา้นการวดัและประเมินผล ถา้เป็นไปได ้ผูเ้รียน

ขอทราบวิธีการประเมินผลในการตดัเกรด และเม่ือสงสยั

ควรเปิดโอกาสใหส้อบถามเก่ียวกบัเกรดได ้

 6. ดา้นการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียน ควรเพ่ิม

การสอนดา้นการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดกบั

การศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม การเมืองมากข้ึน   

 

ข้อเสนอแนะสําหรับภาควชิาการบริหารการศึกษา

และอุดมศึกษา 

 1. การผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาโท มหาวิทยาลยั

รามคาํแหงดาํเนินการไดดี้ท่ีสุด เป็นการเปิดโอกาสใหก้บั

ผูใ้ฝ่รู้ใฝ่เรียนไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งทัว่ถึงครบทุก

ภาคของประเทศไทย และสามารถนาํความรู้ไป

ประยกุตใ์ชไ้ดดี้มาก การท่ีมหาวิทยาลยัเนน้ใหผู้เ้รียนมี

ความรู้คู่คุณธรรม เป็นส่ิงท่ีถกูตอ้งมากท่ีสุด   

2. การจดัการเรียนการสอนของคณาจารย ์ใชส่ื้อ

การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั มีเพ่ือนเพ่ิมข้ึน ไดเ้ครือข่าย

ทัว่ประเทศ  มีตาํราทนัสมยัแจกผูเ้รียน มีแผนการสอน

ชดัเจนเป็นส่วนใหญ่ การใหผู้เ้รียนไปคน้ควา้ขอ้มลูเพ่ือ

นาํมารายงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูส้อนกบั

ผูเ้รียนช่วยใหมี้ความกลา้ท่ีจะแสดงออก จะไดช่้วยฝึกให้

ผูเ้รียนมีความเขม้แขง็ทางความคิด ขอใหอ้าจารยเ์ขม้งวด

ในการเขา้เรียนของลกูศิษยม์ากกวา่น้ี การสอบแต่ละวิชา 

ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบมหาวิทยาลยัไม่ควรใหเ้ปิดตาํรา

สอบ quiz เพราะเวลาสอบประมวลความรู้แลว้จะวิตก

กงัวลเน่ืองจากตอ้งใชค้วามรู้จริง ๆ ในการตอบบาง

กระบวนวิชาควรเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะเร่ืองมา

บรรยาย ไม่ใช่เร่ืองทัว่ ๆ ไป  

 3. ควรมีการตั้งชมรมบริหารการศึกษา เพ่ือสร้าง

เครือข่ายอนัจะก่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการติดต่อช่วยเหลือ

กนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ จดักิจกรรมพบปะระหวา่ง

ศิษยเ์ก่ากบัคณาจารย ์

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ความคิดเห็นของผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีต่อ

มหาบณัฑิตในฐานะท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานเดียวกนั 

2. ความคิดเห็นของมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชาท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

3. ความคิดเห็นของมหาบณัฑิตทุกสาขาวิชาท่ีมีต่อ

การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
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การพฒันาการบริหารจัดการเพือ่ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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                                                                                                          สัมพนัธ์ พลภกัด์ิ  และวรัิช  วรัิชนิภาวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ (2) แนวทางการพฒันา 

การบริหารจดัการ และ (3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสาํเร็จ การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ใช้

แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบมีค่าความเท่ียงตรงท่ีระดบั 0.96 และมีค่าความเช่ือถือไดท่ี้ระดบั 0.95 เป็นเคร่ืองมือเกบ็

ขอ้มลู ประชากรคือประชาชนในเขตเทศบาลนคร 4 แห่งไดแ้ก่  นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และหาดใหญ่ จาํนวน 

776,643 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรทาโร่ ยามาเน่ได ้จาํนวน  1,112 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทาํการศึกษาระหวา่งวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 ผลการศึกษา 

พบวา่ (1)ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ การขาดความพร้อมในการใหบ้ริการกรณียเ์กิดเหตุการณ์วิกฤติ 

เช่น นํ้าท่วม (2) แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการท่ีสาํคญัคือ ควรมีการเตรียมพร้อมและมีแผนงานเพ่ือรองรับความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และ(3) ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการพฒันากรบริหารจดัการประสบผลสาํเร็จ 

แบ่งเป็นปัจจยัภายในไดแ้ก่ การท่ีผูบ้ริหารของหน่วยงานมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง และปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ การท่ี

หน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

 

คําสําคัญ: การพฒันา การบริหารจดัการ, การใหบ้ริการประชาชน, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

Abstract 

 The purposes of this survey research were to study:  (1) problems of administration development for people 

services of Local Organization according to the Sufficiency Economy Philosophy, (2) to investigate development 

guidelines for administration development for people services of Local Organization according to the Sufficiency 

Economy Philosophy,  and (3) to examine crucial factors in accomplishment of the development guidelines for 

administration development for people services of  Local Organization according to the Sufficiency Economy 

Philosophy . This study used questionnaires with validity at 0.96 level and reliability at 0.95 level   to collect data 
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from 1,112 samples, randomly selected from 776,643 population in four Local Organization, namely Nonthaburi, 

Nakhon Ratchasima, Chiang Mai and Hat Yai. The  results showed: (1) the major problem of the administration 

development was the agency lack of ability in services in case of crisis incidence for sample flooding, (2) the 

development guideline for administration development was the agency should have preparation and plan to prevent 

risk in the future, and (3) the crucial factors in accomplishment of the development guidelines for the administration 

development were the capable organizational leaders as internal factor and people’s participation in administration 

development as external factor. 

 

Keywords: development, administration, people services, Local Organization, sufficiency economy philosophy 

  

ความนํา  

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปัจจุบนั ตาม

ขอ้มลูของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2558) สอง 

รูปแบบ คือ (1) รูปแบบทัว่ไป ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และ (2) 

รูปแบบพิเศษ ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา  

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงการพฒันาการ

บริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การใหบ้ริการ

ประชาชนในดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู 

เน่ืองจากผูศึ้กษาพบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

ปัญหาดา้นการจดัเก็บมลูฝอยอยูม่าก และมีแนวโนม้ท่ีจะ

ทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ จากการเพ่ิมข้ึนของ

ปริมาณมลูฝอยทุกปีตามการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากร 

การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน จากการ

สาํรวจปริมาณมลูฝอย และส่ิงปฏิกลูทัว่ประเทศของกรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มในปี 2556 (กรมควบคุมมลพิษ, 2557, หนา้ 

1-3) ในพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 

7,782 แห่ง ท่ีประกอบดว้ย เทศบาลและเมืองพทัยา 

จาํนวน 2,273 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 

5,508 แห่ง และกรุงเทพมหานคร (ไม่นบัรวมองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั เน่ืองจากไม่มีภารกิจในดา้นการ

จดัการขยะมลูฝอย) พบวา่ในปี 2556 มีปริมาณมลูฝอย 

และส่ิงปฏิกลูชุมชนเกิดข้ึน ประมาณ 26.77 ลา้นตนัหรือ

ประมาณ 73,355 ตนัต่อวนั เป็นมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูท่ี

เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.14 ลา้นตนั (ร้อย

ละ 15.46) เกิดข้ึนในเทศบาลและเมืองพทัยา ประมาณ 

10.24 ลา้นตนั (ร้อยละ 38.25) และเกิดข้ึนในองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลอีกประมาณ 12.39 ลา้นตนั (ร้อยละ 

46.28) นอกจากนั้น กรมควบคุมมลพิษยงัพบอีกวา่ มี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการเกบ็ขนขยะมูล

ฝอยเพ่ือนาํไปกาํจดัมีเพียง 4,179 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

53.70 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด มีปริมาณ

การจดัเกบ็เป็นจาํนวน 19.32 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 

72.16 ของปริมาณขยะมลูฝอยทัว่ประเทศ (26.77 ลา้น

ตนั) ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเหลืออีก 3,603 

แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.30 ไม่ไดใ้หบ้ริการจดัเก็บมลูฝอย

แก่ประชาชน มีขยะคงคา้งอยูป่ระมาณ 7.45 ลา้นตนั ซ่ึง

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินดงักล่าว ตอ้งดาํเนินการกาํจดัขยะมลูฝอยและส่ิง

ปฏิกลูในครัวเรือนดว้ยตนเอง ส่วนใหญ่ใชก้ารเผาทาํลาย

หรือแอบนาํไปลกัลอบท้ิงในท่ีสาธารณะ ท่ีรกร้าง หรือ

ตามขา้งทาง ซ่ึงลว้นมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินทั้งส้ิน 

 ในขณะท่ีการดาํเนินงานดา้นการใหบ้ริการดา้น

การจดัเกบ็ขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลูขององคก์รปกครอง

326 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการใหบ้ริการในดา้นน้ีแต่ประชาชน โดย

ขอ้เทจ็จริงในช่วงเวลาท่ีผา่นมา เรามกัจะพบวา่ยงัมี

ปัญหาในการใหบ้ริการอยูใ่นหลายดา้น เช่น ใชเ้วลาใน

การจดัเกบ็มูลฝอยไม่เป็นไปตามช่วงเวลา และปล่อยท้ิง

ไวไ้ม่จดัเกบ็นานเกินไป มีการเรียกเกบ็ค่าบริการอยา่งไม่

เหมาะสม ขาดความพร้อมในการจดัเกบ็ขยะมลูฝอย

ในช่วงวิกฤต เช่น ยามเกิดอุทกภยั ขาดการแนะนาํ หรือ

ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชน มีความรู้ถึงพิษภยัท่ีเกิดข้ึน

จากขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลู และการแยกประเภทของ

ขยะมลูฝอย รวมถึงขาดการเสริมสร้าง และปลกูฝังจิตใจ

ใหป้ระชาชนมีจิตสาํนึกท่ีดีในการท้ิงขยะมลูฝอย ขาด

การแนะนาํ หรือส่งเสริมใหป้ระชาชนรวมพลงักนัใน

ชุมชนในรูปของการ รวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือตนเอง และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นตน้วา่ร่วมกนัรักษาความ

สะอาดเพ่ือสุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ฯลฯ 

เหล่าน้ีเป็นตน้ 

 ปัญหาในการใหบ้ริการในดา้นการจดัเกบ็ขยะ

มลูฝอยท่ีกล่าวถึงโดยสงัเขปในขา้งตน้ หากนาํหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น ท่ีประกอบดว้ย 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุม้กนั การ

พ่ึงตนเอง การมีความรู้และคุณธรรมควบคู่กนั การ

รวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และความสมดุลและการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืนมาปรับใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา

ถึงแนวทางในการพฒันาการบริหารจดัการในการ

ใหบ้ริการประชาชนดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยให้

สอดคลอ้งกบัสภาพของปัญหาควรจะเป็นแนวทางท่ี

นาํไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

ใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการแก่

ประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาใน

ประเดน็น้ีในช่ือเร่ือง “การพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือ

ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น

การศึกษาเพ่ือพฒันาหน่วยงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ

เพ่ือใหบ้ริการประชาชนโดยคาดหวงัวา่การศึกษาในคร้ัง

น้ีจะเกิดประโยชนท์ั้งในดา้นวิชาการ  

การพึงปฏิบติัในการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงาน 

และเกิดประโยชนต่์อประชาชนรวมถึงชุมชน และต่อ

ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือ

ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

 3. ศึกษาปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญัทาํใหแ้นวทางการ

พฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ประสบผลสาํเร็จ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบดว้ยกรอบแนวคิดหลกัส่วนท่ีเป็นตวัแปรอิสระ 

หรือเป็นเหตุนั้น แบ่งเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ “ปัจจยัท่ีมีส่วน

สาํคญัต่อปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น” และ “ปัจจยัท่ีมีส่วนสาํคญั

ต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น”  

 สาํหรับกรอบแนวคิดหลกัในส่วนท่ีเป็นตวัแปร

ตาม คือ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเพ่ือ

ใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น”  

 นอกจากน้ี ผูศึ้กษายงัไดน้าํ “ปัจจยัภายใน และ

ปัจจยัภายนอก” มาเป็นกรอบแนวคิดรองพร้อมกบั
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1 . ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจดัการเพือ่ให้บริการ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

8ด้าน 

----------------------------------------------------------------------- 

1) ความพอประมาณ                        2) ความมีเหตุผล  

3) การมีภูมิคุม้กนั                              4) การพ่ึงพาตนเอง  

5) การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม   6) การรวมกลุ่ม  

7) การสร้างเครือข่าย   8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 

 

กาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรอิสระ หรือเป็นเหตุในขณะท่ี 

“แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามกรอบ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น” เป็นตวั

แปรตามหรือเป็นผล ดงัภาพ 1  

 

 

ตัวแปรอิสระ )เหตุ(          ตัวแปรตาม )ผล(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

การเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

เพือ่ให้บริการประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 

 

2. ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัต่อแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่

ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง 8 ด้าน  

------------------------------------------------------------------- 

1) ความพอประมาณ                         2) ความมีเหตผุล  

3) การมีภูมิคุม้กนั                              4) การพ่ึงพาตนเอง  

5) การเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม   6) การรวมกลุ่ม  

7) การสร้างเครือข่าย              8) ความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

 

 

3 . ปัจจยัทีม่ส่ีวนสําคญัทาํให้แนวทางการพฒันาการบริหารจดัการเพือ่ให้บริการ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ประสบผลสําเร็จทีจ่ดักลุ่มและวเิคราะห์ตามกรอบแนวคดิทีแ่บ่งเป็น2 ปัจจยั 

-------------------------------------------------------------------------- 

1 ) ปัจจยัภายใน   

 2) ปัจจยัภายนอก    
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แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิด ประกอบดว้ยแนวคิดดา้น “การ

บริหารจดัการ” และ “การใหบ้ริการประชาชน” 

  1) การบริหารจดัการ ผูศึ้กษานความ

หมายของคาํวา่ “การบริหารจดัการ” มาจากนกัวิชาการ  

6 ท่านประกอบดว้ย เชอร์เมอร์ฮอร์น 

(Shermerhorn,1999, pp. G-2), p. 555)  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550,หนา้ 127) เฟรดเดอริคเทย์

เลอร์ (Frederic Taylor, 1967, p. 27) วดูโร วิลสนั

(Woodrow Wilson,1997, pp. 27-29) และ แมกชเ์วเบอร์

(Max Weber, 1996, p. 340) มาใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการ

กาํหนดความหมายของการบริหารจดัการท่ีเป็นแนวคิด

ของผูศึ้กษา สรุปความหมายของการบริหารจดัการไดว้า่

หมายถึง “แนวทางการดาํเนินงาน หรือแนวทางปฏิบติั

ใดๆท่ีหน่วยงานโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินนาํแนวทางของภาคเอกชนมาใชเ้พ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ซ่ึงครอบคลุมถึง

ขั้นตอนกระบวนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ

การมุ่งสู่จุดหมายปลายทางในการใหบ้ริการประชาชนให้

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนภายใตก้ารบริหารภาครัฐ” 

  2) การใหบ้ริการประชาชน ผูศึ้กษาได้

นาํความหมายของคาํวา่ “การใหบ้ริการประชาชน” มา

จากพจนานุกรมและแนวคิดของนกัวิชาการหลาย ๆ ท่าน

ไดแ้ก่ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 

(2546, หนา้ 607 และหนา้ 656) พรกมล ชูนุกลูพงษ ์

(2554, หนา้ 6) แมกซเวเบอร์ (Max Weber, 1996, p. 340) 

และเสน่ห์ จุย้โต (2556, หนา้ 41) มาใชเ้ป็นพ้ืนฐานใน

การกาํหนดความหมายของการใหบ้ริการประชาชนท่ี

เป็นแนวคิดในการศึกษา สรุปความหมายไดว้า่ การ

ใหบ้ริการประชาชน หมายถึง การทาํงานกบัประชาชนท่ี

เนน้หลกัการท่ีวา่ ควรตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ การบริการท่ี

เสร็จสมบูรณ์ ความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ การ

บริการดว้ยความถกูตอ้งสามารถตรวจสอบได ้การบริการ

ท่ีสุภาพอ่อนนอ้ม มีสัมมาคารวะ มีความเสมอภาค 

 2. ทฤษฎี นาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมี

องคป์ระกอบ 8 ดา้นของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2550, หนา้

63-67) ประกอบดว้ย (1) ความพอประมาณ (2) ความมี

เหตุผล (3) การมีภูมิคุม้กนั (4) การพ่ึงตนเอง (5) การ

เสริมสร้างคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม (6) การรวมกลุ่ม (7) 

การสร้างเครือข่าย และ(8) ความสมดุล และการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน 

 3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง งานวิจยัของอรทยั ก๊กผล 

วิลาวณัย ์หงษเ์นตร และศุภกิจ แอมขาว (2554, หนา้ 360-

371) ในงานวิจยัเร่ือง “การบริหารงานท่ีเป็นเลิศของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปี 2553” สรุปผลการศึกษา

ไดว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งโดดเด่นเป็นเลิศจนกระทัง่

ไดรั้บรางวลัพระปกเกลา้ทองคาํ และรางวลัพระปกเกลา้

ประจาํปี 2553 มี 8 ดา้นเรียงลาํดบัความสาํคญัไดเ้ป็น

ลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี คือ (1) นโยบายของ

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน (2) ผูน้าํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(3) ยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                

(4) ทีมงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                       

(5) กระบวนการบริหารจดัการ (6) ภาพลกัษณ์ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (7) ค่านิยม/วฒันธรรมของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ (8) สภาพการเมือง

ภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิ้ธีเกบ็

ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มูล 3 ประเภท ไดแ้ก่ (1) เอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (2) เกบ็ขอ้มลู

ปริมาณจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือ และ (3) จากการสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่ม

ตวัอยา่งและบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร คือ ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลนคร 4 แห่ง จาํนวนรวม 776,643 คน ไดแ้ก่ 

เทศบาลนครนนทบุรี จาํนวน 270,609 คน เทศบาล

นครราชสีมา จาํนวน 174,332 คน เทศบาลนครเชียงใหม่

จาํนวน 174,235 คนและเทศบาลนครหาดใหญ่อีกจาํนวน 

157,467 คน (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2558) 

 ผูศึ้กษาเลือกศึกษาขอ้มูลในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลนครทั้ง 

4 แห่งจากเทศบาลนครทั้งหมดท่ีมีอยูจ่าํนวน 30 แห่งทัว่

ประเทศ มีเหตุผลรวมสองประการคือ (1) เทศบาลนคร

ทั้ง 4 แห่งเป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่ท่ีมีจาํนวน

ประชากรมากท่ีสุดเป็นส่ีอนัดบัแรก และ (2) เป็นเทศบาล

นครท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในแต่ละภาคไดแ้ก่ ภาคกลาง 

คือ เทศบาลนครนนทบุรี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ 

เทศบาลนครนครราชสีมา ภาคเหนือ คือ เทศบาลนคร

เชียงใหม่และภาคใต ้คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ ซ่ึง

สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของการศึกษาในแต่ละภาคไดด้ว้ย 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล

นครส่ีแห่ง จาํนวน 1,112 คน ท่ีไดม้าจากการคาํนวณหา

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ท่ี

ระดบัความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง 0.03 หรือท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 97.00% จาํแนกจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง

เป็นรายเทศบาลนครไดด้งัน้ี คือ เทศบาลนครนนทบุรี 

387 คน เทศบาลนครนครราชสีมา 250 คน เทศบาลนคร

เชียงใหม่ 249 คน และเทศบาลนครหาดใหญ่ 226 คน 

รวม 1,112 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูศึ้กษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลูสนาม เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงปริมาณจาก 

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 1,112 คน  

 แบบสอบถามแบบปลายปิดเป็นแบบมาตร

ตราส่วน (rating scale) ตามแนวคิดของ (Likert , 1961,  

pp. 166-169) ท่ีมีการแบ่งมาตราส่วนประเมินค่าของการ

ตีความความหมายออกเป็น 3 ระดบั (มาก, ปานกลาง, 

นอ้ย) พร้อมทั้งใชก้ารคาํนวณช่วงการจดัตามแนวคิดของ 

Best (1997, p. 174) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ระดบัโดยมีช่วง

คะแนนของการจดัท่ีคาํนวณมาจากการนาํค่าคะแนน

สูงสุดลบดว้ยคะแนนตํ่าสุด แลว้หารดว้ยจาํนวนระดบั

การจดัจะไดร้ะยะช่วงคะแนนของการจดัท่ี 0.66 ดงัน้ี 

 เห็นดว้ยระดบัมาก มีช่วงคะแนนอยู่

ระหวา่ง 2.34-3.00 คะแนน 

 เห็นดว้ยระดบัปานกลาง มีช่วงคะแนนอยู่

ระหวา่ง 1.67-2.33 คะแนน 

 เห็นดว้ยระดบันอ้ย มีช่วงคะแนนอยู่

ระหวา่ง 1.00-1.66 คะแนน 

 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย

(1) การหาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหาหรือค่าความ

สอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

(Index of item Objeclire Congruence--IOC) ไดค่้า IOC 

เท่ากบั 0.96 (2) นาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบ 

(pretest) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบั

ตวัอยา่งจริง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครปฐม 

จาํนวน 50 คน จากนั้นนาํผลมาวิเคราะห์หาค่าความ

เช่ือถือไดข้องแบบสอบถามจากสูตรการหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟา ของ ครอนบาค ไดค่้าความเช่ือมัน่

เท่ากบั 0.95 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

 

1) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารหรือการวิจยัเอกสาร

นอกจากจะใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการกาํหนดวตัถุประสงค์

การวิจยั กรอบแนวคิดการวิจยั ประชากร และกลุ่ม

ตวัอยา่งและการการสร้างแบบสอบถามแลว้ ยงัมี
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วตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปใชใ้นการอภิปรายผลและการให้

ขอ้เสนอแนะอีกดว้ย 

 2) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการวิจยัสนาม

 โดยมีการแจกแบบสอบถามในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลนครแห่งละ 2 คน (รวม 8 คน) เป็นคนพ้ืนถ่ินใน

เขตเทศบาลนคร มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการทาํ

ความเขา้ใจถึงวตัถุประสงค ์กรอบแนวคิดการวิจยั และ

ความหมายของคาํถามในแบบสอบถามใหก้บัผูช่้วยวิจยั

จนเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั จากนั้นจึงกระจายกนั

ออกไปแจกแบบสอบถามดว้ยตนเองตามจาํนวนกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีกาํหนดโดยใชแ้ผนท่ีถ่ายภาพทางอากาศ (ภาพ

ออร์โธโฟโต)้ ของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครเป็นเคร่ืองมือ

ดว้ยการกาํหนดเป้าหมายอยา่งไม่เป็นระบบใหก้ระจาย

ออกไปใหค้รอบคลุมทั้งพ้ืนท่ีซ่ึงเป้าหมายจะเนน้ไปท่ี

ชุมชน หมู่บา้น ตลาด และแหล่งพาณิชยกรรมไม่นอ้ย

กวา่ 50 จุดเป้าหมายในลกัษณะกระจาย  

3) การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสงัเกตการณ์    

ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงสภาพแวดลอ้มดา้นขยะมลูฝอยและส่ิง

ปฏิกลู และการใหบ้ริการของเทศบาลนครทั้งส่ีแห่ง เพ่ือ

ใชเ้ป็นขอ้มูลเสริมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ซ่ึงเม่ือ

วิเคราะห์แบบสอบถามแลว้ ผูศึ้กษาพบวา่สอดคลอ้งกบั

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทุกประการ คือ เทศบาล

นครทั้ง 4 แห่งมีปัญหาในการบริหารจดัการเพ่ือ

ใหบ้ริการประชาชนในดา้นการใหบ้ริการจดัเกบ็ขยะมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกลูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ การ

ใหบ้ริการดา้นการมีภูมิคุม้กนัไดแ้ก่ การขาดความพร้อม

ในการใหบ้ริการกรณียเ์กิดเหตุการณ์วิกฤติ เช่น นํ้าท่วม 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เป็นการวิเคราะห์แสดงผลการศึกษาในรูปแบบ

ของตารางประกอบกบัการใชรู้ปแบบของการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา สถิติท่ีใช่ในการวิเคราะห์ขอ้มลู 

ประกอบดว้ย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 

ผลการวจัิย 

 1. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลางต่อ

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชน

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 8 ดา้น ในการใหบ้ริการดา้นการจดัเกบ็ขยะมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ขอ้ 1) มีค่าเฉล่ียทั้ง 8 ดา้น ( X ) เท่ากบั 2.19 โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงตามลาํดบั จากมากไปหา

นอ้ยดงัน้ี (1) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ( X = 2.33) (2) ดา้นการ

สร้างเครือข่าย ( X = 2.22) (3) ดา้นความสมดุลและการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน ( X =2.19) (4) ดา้นการเสริมสร้างความรู้คู่

คุณธรรม ( X =2.18) (5) ดา้นการรวมกลุ่ม ( X =2.18) (6) 

ดา้นความพอประมาณ ( X =2.16) (7) ดา้นการพ่ึงตนเอง  

( X =2.15) และ (8) ดา้นความมีเหตุผล ( X =2.14) 

 2. กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากต่อแนว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้นใน การใหบ้ริการดา้นการจดัเกบ็

ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) มีค่าเฉล่ียรวมทั้งแปดดา้น ( X ) เท่ากบั 

2.44 โดยมีค่าเฉล่ียรวมของแต่ละดา้นเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย

จากมากไปหานอ้ยดงัน้ี (1) ดา้นความสมดุลและการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน ( X =2.60) (2) ดา้นการเสริมสร้างความรู้คู่

คุณธรรม ( X =2.54) (3) ดา้นการสร้างเครือข่าย 

( X =2.48) (4) ดา้นความมีเหตุผล ( X =2.44) (5) ดา้นการ

พ่ึงพาตนเอง ( X =2.40) (6) ดา้นการรวมกลุ่ม ( X =2.37) 

(7) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ( X =2.35) และ (8) ดา้นความ

พอประมาณ ( X =2.38) ดงัตาราง 2 

 

 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ตาราง 1 

 สรุปความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัญหาเก่ียวกับการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือ

ให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จาํแนกตามค่าเฉล่ียรวมท้ัง 8 

ด้านและค่าเฉล่ียรวมแต่ละด้านเรียงตามลาํดับค่าเฉล่ียรวมจากมากไปหาน้อย 

ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารจัดการ แนวทางการพฒันาการบริหารจัดการ 

 ค่าเฉลีย่รวมทั้ง 8 ด้าน  

2.19 2.44 

ค่าเฉลีย่รวมแต่ละด้านเรียงตามลาํดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย 

1) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 2.33 1) ดา้นความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2.60 

2) ดา้นการสร้างเครือข่าย 2.22 2) ดา้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม 2.54 

3) ดา้นความสมดุลและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2.19 3) ดา้นการสร้างเครือข่าย 2.48 

4) ดา้นการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรม 2.18 4) ดา้นความมีเหตุผล 2.44 

5) ดา้นการวมกลุ่ม 2.18 5) ดา้นการพึ่งตนเอง 2.40 

6) ดา้นความพอประมาณ 2.16 6) ดา้นการรวมกลุ่ม 2.37 

7) ดา้นการพึ่งพอตนเอง 2.15 7) ดา้นการมีภูมิคุม้กนั 2.35 

8) ดา้นความมีเหตุผล 2.14 8) ดา้นความพอประมาณ 2.33 

 

 3.  ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อปัจจยัท่ีมี

ส่วนสาํคญัท่ีทาํใหแ้นวทางการพฒันาการบริหาร

จดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดา้นการ

จดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูประสบผลสาํเร็จตาม

กรอบแนวคิดท่ีแบ่งเป็นปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 3) 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นปัจจยัภายในกลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัมาก ( X =2.65) วา่ผูบ้ริหารของหน่วยงาน

ตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง ในขณะท่ีดา้นปัจจยั

ภายนอก กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัปานกลาง  

( X =2.32) กบัการท่ีหน่วยงานเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ เม่ือพิจารณาถึง

ความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 ปัจจยั พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมาก ( X =2.49) 

 

การอภิปรายผล 

 1.  จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็น

ดว้ยในระดบัปานกลางทั้งในภาพรวม และรายดา้นต่อ

ปัญหาเก่ียวกบัการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนในดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น (สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั ขอ้ 1) ผูศึ้กษามีความเห็นวา่เป็น

เพราะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้าํเนินการใน

ดา้นการใหก้ารบริการประชาชนในการจดัเกบ็ขยะมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลูมาไดร้ะดบัหน่ึงแลว้ แต่ยงัมีปัญหา

อยูห่ลายประการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้ง

แกไ้ข และพฒันาการบริหารจดัการ กลุ่มตวัอยา่งจึง

เห็นดว้ยระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียรวม ( X ) เท่ากบั 

2.19  
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 การอภิปรายผลในหวัขอ้น้ี ผูศึ้กษาจะได้

ยกตวัอยา่งเฉพาะปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดตามความเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่ง มาอภิปรายผลเท่านั้น ไดแ้ก่ดา้นการมี 

ภูมิคุม้กนัดงัน้ี 

 ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ( X =2.33) เป็นปัญหาท่ี

สาํคญัท่ีสุดตามความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งคือ เทศบาล

นครขาดความยืดหยุน่ในการใหบ้ริการดา้นการจดัเกบ็

ขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลู มีสาเหตุมาจากการท่ี

เทศบาลนครไม่ไดจ้ดัทาํแผนสาํรองในการจดัเก็บขยะ

มลูฝอย และส่ิงปฏิกลูในกรณีท่ีอาจจะเกิดเหตุการณ์

วิกฤติท่ีพร้อมจะเกิดข้ึนได ้เช่น กรณีฝนตกหนกั ทาํให้

นํ้าท่วม หรือ กรณีการเกิดอุทกภยั รวมถึงไม่มีการ

ฝึกซอ้มรับมือในกรณีท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดน้ั้น จากการท่ี

เทศบาลนคร ไม่มีแผนรับมือจากวิกฤติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

จึงไม่มีการตั้งงบประมาณสาํรองไวฉุ้กเฉินกรณีเกิด

วิกฤติท่ีจะทาํใหส้ามารถใชง้บสาํรองไดท้นัต่อ

เหตุการณ์ และ/หรือ สามารถใชง้บสาํรองจดัจา้งเอกชน

เขา้ร่วมดาํเนินการไดท้นัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การทบทวนวรรณกรรมไวใ้นบทท่ี 2 ของผูศึ้กษาหวัขอ้ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการ

ประมวลแนวคิดมาจากนกัวิชาการหลายๆ ท่านวา่ “การ

มีภูมิคุม้กนั” หมายถึงการมีความสามารถในการรับมือ

ต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที หรือถา้เสียหายกส็ามารถทาํใหเ้กิดการ

เสียหายนอ้ยท่ีสุดได ้ซ่ึงการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีได ้“ตอ้งมี

การวางแผนล่วงหนา้ และมีการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือใหเ้กิดความชาํนาญ รวมถึงมีการตระเตรียมปัจจยั

เก่ียวขอ้งท่ีจาํเป็นไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะนาํมาใชไ้ดท้นัท่วงที 

(คน เงิน เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และแผนการรับมือ)” 

 2.  จากผลการศึกษาดา้นแนวทางการพฒันาท่ี

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากต่อแนว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น ในการใหบ้ริการจดัเกบ็

ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) โดยมีค่าเฉล่ียรวม 8 ดา้น ( X ) เท่ากบั 

2.44 นั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่เป็นเพราะประชาชน

ตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพฒันาการ

บริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนอยา่งสมดุล และ

ยัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเป็นไปในทาง

ท่ีเห็นดว้ยมากทุกขอ้คาํถาม 

 การอภิปรายผลในหวัขอ้น้ี ผูศึ้กษาจะได้

ยกตวัอยา่งเฉพาะแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพ่ือใหบ้ริการประชาชนดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดเท่านั้น มาอภิปรายผลไดแ้ก่ ดา้นความสมดุล

และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงัน้ี 

 ดา้นความสมดุล และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

( X =2.60) แนวทางการพฒันาตามความเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ เทศบาลนครควร มีนโยบาย และแผนงาน

ส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนดา้นการจดัการขยะมลู

ฝอยอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้

ความสมดุล และยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2548 (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2547, หนา้ 12-17) 

ในดา้นการนาํองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน ์ความเป็นเลิศท่ี

มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ และการใหค้วามสาํคญักบับุคลากร 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

 1. การนาํองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน ์ซ่ึงผูบ้ริหาร

เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบ

ความสาํเร็จโดยตอ้งใหค้วามสาํคญักบั การกาํหนด

ทิศทาง และค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

โดยเนน้ค่านิยมท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บการบริการ 

รวมทั้งกาํหนดความคาดหวงัขององคก์รท่ีมุ่งมัน่ใหเ้กิด

ความสมดุลในความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทั้งหมด มีการจดัทาํกลยทุธ์ ระบบ และวิธีการต่าง ๆ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 การอภิปรายผลในหวัขอ้น้ี ผูศึ้กษาจะได้

ยกตวัอยา่งเฉพาะปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดตามความเห็นของ

กลุ่มตวัอยา่ง มาอภิปรายผลเท่านั้น ไดแ้ก่ดา้นการมี 

ภูมิคุม้กนัดงัน้ี 

 ดา้นการมีภูมิคุม้กนั ( X =2.33) เป็นปัญหาท่ี

สาํคญัท่ีสุดตามความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งคือ เทศบาล

นครขาดความยืดหยุน่ในการใหบ้ริการดา้นการจดัเกบ็

ขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลู มีสาเหตุมาจากการท่ี

เทศบาลนครไม่ไดจ้ดัทาํแผนสาํรองในการจดัเก็บขยะ

มลูฝอย และส่ิงปฏิกลูในกรณีท่ีอาจจะเกิดเหตุการณ์

วิกฤติท่ีพร้อมจะเกิดข้ึนได ้เช่น กรณีฝนตกหนกั ทาํให้

นํ้าท่วม หรือ กรณีการเกิดอุทกภยั รวมถึงไม่มีการ

ฝึกซอ้มรับมือในกรณีท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดน้ั้น จากการท่ี

เทศบาลนคร ไม่มีแผนรับมือจากวิกฤติท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

จึงไม่มีการตั้งงบประมาณสาํรองไวฉุ้กเฉินกรณีเกิด

วิกฤติท่ีจะทาํใหส้ามารถใชง้บสาํรองไดท้นัต่อ

เหตุการณ์ และ/หรือ สามารถใชง้บสาํรองจดัจา้งเอกชน

เขา้ร่วมดาํเนินการไดท้นัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การทบทวนวรรณกรรมไวใ้นบทท่ี 2 ของผูศึ้กษาหวัขอ้ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีไดจ้ากการ

ประมวลแนวคิดมาจากนกัวิชาการหลายๆ ท่านวา่ “การ

มีภูมิคุม้กนั” หมายถึงการมีความสามารถในการรับมือ

ต่อการเปล่ียนแปลงในทางลบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที หรือถา้เสียหายกส็ามารถทาํใหเ้กิดการ

เสียหายนอ้ยท่ีสุดได ้ซ่ึงการมีภูมิคุม้กนัท่ีดีได ้“ตอ้งมี

การวางแผนล่วงหนา้ และมีการฝึกปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง

เพ่ือใหเ้กิดความชาํนาญ รวมถึงมีการตระเตรียมปัจจยั

เก่ียวขอ้งท่ีจาํเป็นไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะนาํมาใชไ้ดท้นัท่วงที 

(คน เงิน เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และแผนการรับมือ)” 

 2.  จากผลการศึกษาดา้นแนวทางการพฒันาท่ี

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากต่อแนว

ทางการพฒันาการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 8 ดา้น ในการใหบ้ริการจดัเกบ็

ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลู (สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

การวิจยั ขอ้ 2) โดยมีค่าเฉล่ียรวม 8 ดา้น ( X ) เท่ากบั 

2.44 นั้น ผูศึ้กษามีความเห็นวา่เป็นเพราะประชาชน

ตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพฒันาการ

บริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการประชาชนอยา่งสมดุล และ

ยัง่ยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 8 ดา้น 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามเป็นไปในทาง

ท่ีเห็นดว้ยมากทุกขอ้คาํถาม 

 การอภิปรายผลในหวัขอ้น้ี ผูศึ้กษาจะได้

ยกตวัอยา่งเฉพาะแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการ

เพ่ือใหบ้ริการประชาชนดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุดเท่านั้น มาอภิปรายผลไดแ้ก่ ดา้นความสมดุล

และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดงัน้ี 

 ดา้นความสมดุล และการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

( X =2.60) แนวทางการพฒันาตามความเห็นของกลุ่ม

ตวัอยา่ง คือ เทศบาลนครควร มีนโยบาย และแผนงาน

ส่งเสริมการใหบ้ริการประชาชนดา้นการจดัการขยะมลู

ฝอยอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้

ความสมดุล และยัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเกณฑคุ์ณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ พ.ศ. 2548 (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2547, หนา้ 12-17) 

ในดา้นการนาํองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน ์ความเป็นเลิศท่ี

มุ่งเนน้ผูรั้บบริการ และการใหค้วามสาํคญักบับุคลากร 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

 1. การนาํองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน ์ซ่ึงผูบ้ริหาร

เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัท่ีจะขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบ

ความสาํเร็จโดยตอ้งใหค้วามสาํคญักบั การกาํหนด

ทิศทาง และค่านิยมท่ีมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม 

โดยเนน้ค่านิยมท่ีใหค้วามสาํคญักบัผูรั้บการบริการ 

รวมทั้งกาํหนดความคาดหวงัขององคก์รท่ีมุ่งมัน่ใหเ้กิด

ความสมดุลในความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ทั้งหมด มีการจดัทาํกลยทุธ์ ระบบ และวิธีการต่าง ๆ 
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วางแผนท่ียึดหลกัการใหป้ระชาชนสามารถมีส่วนร่วม

ในการจดัทาํแผนใหไ้ดม้ากท่ีสุด เพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นไปเพ่ือประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน และชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยต่อไป 

 1. จากขอ้มลูของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม (2557, หนา้ 2-3) 

กรมควบคุมมลพิษรายงานวา่ ในปี 2556 จากปริมาณ

ขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลูทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน จาํนวน 

26.77 ลา้นตนัในพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่

ประเทศ มีองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีใหบ้ริการ

เกบ็ขนขยะมลูฝอย และส่ิงปฏิกลูทัว่ประเทศ เพียง 

4.179 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.70 ของจาํนวนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมด (7,782 แห่ง) มีปริมาณ

การจดัเกบ็เป็นจาํนวน 19.32 ลา้นตนัคิดเป็นร้อยละ 

72.16 ของปริมาณขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูทัว่ประเทศ 

ส่วนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีก 3.603 แห่งคิดเป็น

ร้อยละ 46.30 ของจาํนวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ทั้งหมด ท่ีมีปริมาณขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 7.46 

ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 27.84 ของปริมาณขยะมลูฝอย

และส่ิงปฏิกลูทั้งหมดไม่ไดใ้หบ้ริการจดัเกบ็ขยะมลู

ฝอยและส่ิงปฏิกลู ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และสุขอนามยัของประชาชนเป็นอยา่งมากในพ้ืนท่ี

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ควรทาํการศึกษาวิจยัเป็นอยา่งยิ่งวา่มีปัญหาอยา่งไร 

อะไรเป็นเหตุ และการมีแนวทางการบริหารจดัการ

อยา่งไร 

 2. ศึกษาต่อยอดจากการศึกษาในคร้ังน้ี เพ่ือ

ศึกษาถึงยทุธศาสตร์สาํหรับแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และตวัแบบการ

บริหารจดัการในการบริหารจดัการเพ่ือใหบ้ริการ

ประชาชนดา้นการจดัเกบ็ขยะมลูฝอยและส่ิงปฏิกลูของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงวา่ควรเป็นอยา่งไร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การดาํเนินงาน และเพ่ิมประสิทธิผลของการดาํเนินงาน

อยา่งย ัง่ยืน โดยทาํการวิจยัแบบผสมผสาน 

 3) ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมุ่งเนน้กลุ่ม

ตวัอยา่ง ผูป้ฏิบติังานดา้นการใหบ้ริหารเกบ็ขยะมลูฝอย

และส่ิงปฏิกลูขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
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แนวทางการบริหารจัดการหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครสวรรค์  เขต 1-3 

The Approach for School Based Curriculum Administration to the Basic Education Core 

Curriculum B.E. 2551 of Model Schools for Implementation under the Office of  

Nakhon Sawan Educational Service Area Office 1-3 

  

                                                                                                                                                สุภชาดา  เหมปาละธาํรง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

บทคัดย่อ 

  การวิจยัเชิงพรรณนาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและนาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร

สถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนตน้แบบ สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3 การดาํเนินการวิจยัมี  2 ขั้นตอน คือ (1) ศึกษาปัญหาการบริหารจดัการหลกัสูตร

สถานศึกษา ประชากรท่ีใชวิ้จยั คือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนตน้แบบ จาํนวน 108 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (2) นาํเสนอ

แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูเ้ช่ียวชาญ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบ

ประเมิน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัญหาการบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุดดา้นการกาํกบั คุณภาพ  รองลงมาคือ ดา้นการจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา และดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน ตามลาํดบั และ (2) แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  

มี 3 ดา้น 16 รายการปฏิบติั คือ (1) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง 

และชุมชนในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  (2) ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สอดคลอ้งตามความถนดั ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน และ (3) ดา้นการกาํกบั

คุณภาพ ไดแ้ก่ การสรุปผลการประเมินและนาํผลการประเมินการใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

 

คําสําคัญ: การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา, หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551, โรงเรียน

ตน้แบบ  

  

Abstract 

 This study research aimed to examine the problems and the approach for school based curriculum 

administration the model schools for implementation the basic education core curriculum B.E. 2551 under the 

office of Nakhon Sawan Educational Service Area Office 1-3. The research process composed of two steps: (1) to 

study the problems for school based curriculum administration, population factor, use is director of the school and 

teachers of the model school, were randomly selected the 108 people. The research instrument was a 5-level rating 

scale. The statistics for data analysis were mean and standard deviation. (2)  the approach for school based curriculum 
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administration. Prototype is specialized 30 people. The statistics for data analysis were frequency and percentage 

control. The finding were as follows: (1) The problems for school based curriculum administration in overall in the 

medium. The major problem were the quality regulation, followed by the preparation of school based curriculum. 

And the promotion support. (2) The approach for school based curriculum administration. There are three guidelines 

in 16 list practice is 1) the promotion of the participation of the school board, parents and the community to plan for 

quality improvement. (2) in school curriculum development : learning activities on student centered in accordance 

with aptitude, interest and ability of the students and (3) regulatory quality: summary evaluation and assessment 

course is used to improve and develop curriculum. 

    

Keywords:  school based curriculum administration, basic education, core curriculum B.E. 2551, model schools for 

implementation 

 

ความนํา  

 กระทรวงศึกษาธิการไดด้าํเนินการปฏิรูปการศึกษา

นบัจากท่ีมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และไดป้ระกาศ ใชห้ลกัสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ให้เป็น

หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนด

จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย และ

กรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี 

มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีขีดความสามารถใน

การแข่งขนั ในเวทีระดบัโลก ส่งเสริมการกระจาย

อาํนาจทางการศึกษาให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีส่วน

ร่วมและมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา             

ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ซ่ึง 

หลกัสูตรนั้นมีความสาํคญัในการเป็นเคร่ืองมือท่ี 

ถ่ายทอดเจตนารมณ์หรือเป้าประสงคข์องการศึกษาของ

ชาติลงสู่การปฏิบติั จึงมีความสาํคญัต่อการเรียนการสอน

เป็นอย่างยิ่ง และเป็นความจาํเป็นท่ีครู 

 จะตอ้งศึกษาหลกัสูตรให้เขา้ใจอย่างถ่องแท ้             

(ธาํรง บวัศรี, 2543, หนา้ 10-11)  ตั้งแต่ ประกาศใช ้

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช2544 ซ่ึงเป็น

หลกัสูตรอิงมาตรฐาน โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็น

เป้าหมายท่ีจาํเป็นตอ้งพฒันา ใหผู้เ้รียนมีความรู้ 

ความสามารถเทียบเท่าหรือสูงกวา่มาตรฐาน พร้อมกบัการ

กระจายอาํนาจทางการศึกษาใหโ้รงเรียนจดัทาํหลกัสูตร

ของตนเองสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษาได้

ดาํเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา 

พบปัญหาความไม่ชดัเจนของหลกัสูตร ความสับสนของ

ผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตร 

สถานศึกษา ส่วนใหญ่กาํหนดสาระและผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัไวม้าก ทาํใหเ้กิดปัญหาหลกัสูตรแน่น การวดั

และประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการ

จดัทาํเอกสารหลกัฐานทางการศึกษา และการเทียบโอนผล

การเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผูเ้รียน ในดา้นความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคย์งั          

ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 1) 

จึงเกิดการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

อย่างเป็นระบบ และพฒันาไปสู่หลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพ่ือให้

สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช  2551 เป็นแม่แบบท่ีสถานศึกษา                       

ทั้งประเทศท่ีจดัการศึกษาในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จะตอ้งนาํไปจดัการศึกษาท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
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นาํไปใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการจดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา และจดัการเรียนการสอน เพ่ือพฒันาเดก็และ

เยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี้

คุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการ

ดาํรงชีวิตในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหา

ความรู้ เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต  

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, หนา้ 2) 

 โรงเรียนตน้แบบ มีบทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือน

และขยายผลหลกัสูตรแกนกลาง ฯไปสู่การปฏิบติั ใน

โรงเรียนทัว่ไป รวมทั้งเป็นการนาํร่องการใชห้ลกัสูตรซ่ึง

ถือวา่เป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะ

เป็นกุญแจท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจสภาพ ปรากฏการณ์ 

ตลอดจนปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเม่ือนาํหลกัสูตรสู่การ

ปฏิบติั ขอ้คิดและบทเรียนท่ีไดจ้ากการนาํร่องการใช้

หลกัสูตรจะเป็นประโยชนต่์อการปรับปรุงพฒันา

หลกัสูตรและกระบวนการใชห้ลกัสูตรใหมี้คุณภาพและ

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนก่อนท่ีจะขยายผลการใชห้ลกัสูตรใน

วงกวา้งต่อไป (UNESCO, 2009, p. 2)  

 อยา่งไรกต็าม การพฒันาและใชห้ลกัสูตรจะ

ประสบความสาํเร็จได ้จาํเป็นตอ้งอาศยัการบริหารจดัการ

หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความ

เขา้ใจท่ีชดัเจนตรงกนัเก่ียวกบัหลกัสูตร รวมทั้งเขา้ใจถึง

บทบาทหนา้ท่ีของตนและสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน จะเห็นไดว้่าการบริหารจดัการหลกัสูตร

สถานศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัในการขบัเคล่ือนและขยายผล

หลกัสูตรสู่ภาคปฏิบติั  โดยเฉพาะในโรงเรียนตน้แบบซ่ึงมี

บทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันา หลกัสูตร

สถานศึกษาและเป็นตน้แบบใหก้บัโรงเรียนทัว่ไป ดงันั้น 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหาร

จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ของโรงเรียน

ตน้แบบ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์ 

เขต1-3 เพ่ือเป็นขอ้มลูใหเ้กิดประโยชนต่์อการบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษาและการขบัเคล่ือนการนาํหลกัสูตรสู่

ภาคปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อ การพฒันา

คุณภาพการจดัการศึกษาใหบ้รรลุผลตามเจตนารมณ์ของ

หลกัสูตรต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารจดัการหลกัสูตร

สถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551  ของโรงเรียนตน้แบบ  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรคเ์ขต 1-3 

 2.  เพ่ือนาํเสนอแนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร

สถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551  ของโรงเรียนตน้แบบ  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรคเ์ขต 1-3 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551  

 การบริหารจดัการ เป็นหวัใจสาํคญัของการพฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาหลกัสูตรของสถานศึกษา มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพหรือไม่กข้ึ็นอยูก่บัปัจจยัการบริหาร

จดัการหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ   

กระบวนการในการนาํหลกัสูตรสู่การปฏิบติั  มีการ

ดาํเนินการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2551, หนา้ 61-63) 

 1. การส่งเสริมสนบัสนุนระดบัสถานศึกษา  

มีการดาํเนินการ 4 องคป์ระกอบดงัน้ี 

  1.1  การพฒันาบุคลากร  

  - มอบหมายใหมี้คณะทาํงานดา้นการพฒันา

บุคลากร 

  1) ประเมินความตอ้งการ ความจาํเป็นในการ

พฒันาบุคลากร และวางแผนการพฒันาบุคลากรใหเ้ป็น

รูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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  2) ดาํเนินการพฒันาบุคลากรตามแผน 

  -  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้มุม หรือศูนย ์

ความรู้เก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้แบบอิง

มาตรฐาน เพ่ือการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

  3) ส่งเสริมใหค้รูไดมี้โอกาสเขา้อบรม 

แลกเปล่ียนความรู้อยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นท่ี

ปรึกษาของครูในกรณีท่ีมีปัญหาทางดา้นวิชาการหรือ

บริหารจดัการ และควรจดัใหมี้การประชุมเพ่ือแกปั้ญหา 

ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้

หลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ  

 1.2  การสนบัสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 

สถานศึกษาตอ้งจดัทรัพยากรและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความสาํเร็จต่อการนาํหลกัสูตร

ไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี  (1) จดัสรรงบประมาณ

อยา่งเพียงพอสาํหรับการพฒันาหลกัสูตร และการติดตาม

ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใชใ้น

การพฒันาบุคลากรและจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะ

ช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ใหมี้

ประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ส่ือวสัดุอุปกรณ์

และเอกสารต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ เป็นปัจจุบนัและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ใหมี้หอ้งเรียน สถานท่ีเรียน 

และหอ้งพิเศษต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ (3) จดัสรรการใช้

ทรัพยากรของสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสมและคุม้ค่า 

บริหารทรัพยากรบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.3  การดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม การจะ

ส่งเสริมใหก้ารจดัทาํและใชห้ลกัสูตรเป็นไปอยา่งมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ ตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ของฝ่ายต่าง ๆ ดงัน้ี (1) ใหผู้ป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร ครู

และนกัเรียนซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนโ์ดยตรงจากการ

ใชห้ลกัสูตรไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน พฒันา

หลกัสูตร และตรวจสอบคุณภาพการจดัการศึกษา  

(2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสร้างบรรยากาศ การร่วมคิด 

ร่วมทาํ (3) สร้างเครือข่ายใหเ้กิดการมีส่วนร่วม และการ

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  1.4  การส่งเสริมสนบัสนุนทางวิชาการ  

ความสาํเร็จในการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้

ข้ึนอยูก่บับรรยากาศทางวิชาการ ซ่ึง  

สถานศึกษาจะตอ้งส่งเสริมละสนบัสนุน ดงัน้ี (1) 

จดัระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(2)  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้  

มุมคน้ควา้ และการพฒันาส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน 

(3) สนบัสนุนใหมี้ระบบขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นเพ่ือใชใ้น

การพฒันาหลกัสูตร ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ระหวา่งครูและบุคลากรทางการศึกษา (4) ส่งเสริม

สนบัสนุน ใหมี้การนาํเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ       

 2.  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาเป็น

กระบวนการท่ีตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่าง ๆ 

อาทิ ฝ่ายบริหาร ครูผูส้อน ผูป้กครอง ชุมชน โดยทัว่ไป

นั้นมีการดาํเนินการใน 2 ส่วน คือ การดาํเนินการระดบั

สถานศึกษาและระดบัชั้นเรียน ดงัน้ี  (สาํนกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา, 2551, หนา้ 37-39) 

  2.1 ขั้นตอนการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา มี

ขั้นตอนการดาํเนินการโดยสงัเขป ดงัน้ี (1)  มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ/คณะทาํงาน: คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

และงานวิชาการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  และครูผูส้อน (2) วิเคราะห์ขอ้มลูจากแหล่ง

ต่าง ๆ: มีแหล่งขอ้มลูสาํคญัมากมายท่ีเป็นประโยชนต่์อ

การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา อาทิ หลกัสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กรอบหลกัสูตร

ระดบัทอ้งถ่ิน ขอ้มูลจากการวิเคราะห์ สภาพ ปัญหา 

จุดเนน้ความตอ้งการของชุมชน และของสถานศึกษาแต่ละ

แห่ง ตลอดจนความตอ้งการของผูเ้รียน (3)  จดัทาํหลกัสูตร

สถานศึกษา มีองคป์ระกอบ สาํคญัไดแ้ก่ วิสยัทศัน ์

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา (เวลาเรียน รายวิชา

พ้ืนฐาน/เพ่ิมเติม  กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) คาํอธิบาย

รายวิชา และเกณฑก์ารจบหลกัสูตร และเอกสารระเบียบ
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การวดัผลประเมินผล (4) คณะกรรมการสถานศึกษา

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบนาํเสนอร่างเอกสารหลกัสูตร

สถานศึกษาและระเบียบการวดัผลประเมินผลต่อ

คณะกรรมการ สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

หากมีขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ กน็าํขอ้เสนอแนะ

ดงักล่าวไปพิจารณาปรับปรุงร่างหลกัสูตรสถานศึกษา ใหมี้

ความเหมาะสม ชดัเจนยิ่งข้ึน ก่อนการอนุมติัใชห้ลกัสูตร 

เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหจ้ดัทาํเป็นประกาศหรือ

คาํสัง่เร่ืองใหใ้ชห้ลกัสูตรสถานศึกษา โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นผูล้ง

นาม (5) ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา : ครูผูส้อนนาํหลกัสูตร

สถานศึกษาไปกาํหนดโครงสร้างรายวิชา และออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตาม

เป้าหมาย (6) วิจยัและติดตามผลการใชห้ลกัสูตร 

  2.2  องคป์ระกอบสาํคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา 

เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นเอกสารสาํคญัท่ีครูจะใช้

สาํหรับการจดัทาํหน่วยการเรียนรู้จดัการเรียนการสอน และ

การประเมินผล เพ่ือพฒันาผูเ้รียน ดงันั้นเอกสารหลกัสูตร

สถานศึกษา ควรมีขอ้มลูท่ีชดัเจนในการนาํไปสู่การปฏิบติั 

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่ (1) 

ส่วนนาํ: เป็นเป้าหมายโดยรวมของสถานศึกษาในการ

พฒันาผูเ้รียน เช่นวิสยัทศัน ์สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามหลกัสูตรแกนกลาง 

(2) โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา: เป็นส่วนท่ีใหข้อ้มลู

เก่ียวกบัการกาํหนดรายวิชาท่ีจดัสอนในแต่ละปี/ภาค

เรียน ซ่ึงประกอบดว้ยรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนพร้อมทั้งจาํนวนเวลาเรียน หรือ

หน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น (3) คาํอธิบายรายวิชา: เป็น

รายละเอียดท่ีช่วยใหท้ราบวา่ผูเ้รียนจะเรียนรู้อะไรจาก

รายวิชานั้น ๆ ในคาํอธิบายรายวิชา ประกอบดว้ย รหสั

วิชา ช่ือรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชั้น เวลา

เรียน/หน่วยกิต และรายละเอียดคาํอธิบายรายวิชาเป็น

ความเรียง (4)  เกณฑก์ารวดัประเมินผลและจบหลกัสูตร: 

เป็นส่วนท่ีสถานศึกษากาํหนดคุณสมบติัของผูท่ี้จะจบ

การศึกษาในแต่ละระดบั โดยพฒันาเกณฑด์งักล่าวให้

สอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัเกณฑก์ารจบหลกัสูตรตาม

หลกัสูตรแกนกลาง 

 3. การกาํกบัดูแลคุณภาพระดบัสถานศึกษา เป็น

ส่ิงจาํเป็นในการสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา วา่ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา

ใหมี้คุณภาพตามท่ีคาดหวงั ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ

เรียนรู้ และเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนตามความคาดหวงั

ของสถานศึกษาซ่ึงสามารถดาํเนินการไดห้ลายแนวทาง

ไดแ้ก่ (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551, 

หนา้ 63-66) 

  3.1  การนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตร เป็น

กระบวนการสาํคญัท่ีสถานศึกษาใชใ้นการควบคุม

คุณภาพโดยใชเ้ทคนิควิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิด

ระบบการนิเทศ ติดตาม ท่ีเป็นกลัยาณมิตร ควรดาํเนินการ

ดงัน้ี (1) ร่วมกนักาํหนดความตอ้งการในการรับการนิเทศ 

หรือกาํกบั ติดตาม (2) สร้างความเขา้ใจและทศันคติ

เก่ียวกบัการนิเทศ ติดตามการใชห้ลกัสูตรในเชิงบวก 

(3) กาํหนดขอ้ตกลงเพ่ือการขบัเคล่ือนการนิเทศติดตาม

ร่วมกนั และมีแผนการดาํเนินการอยา่งชดัเจนเป็น

รูปธรรม (4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการใหมี้การ

นิเทศ ติดตามอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในระดบัชั้น

เรียน ระดบัสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและครอบคลุม 

  3.2  การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

กาํหนดใหส้ถานศึกษามีการจดัระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน และการเตรียมความพร้อมสาํหรับประกนั

คุณภาพภายนอก เป็นระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา 

โดยมีแผนพฒันาคุณภาพ  มีเป้าหมายการพฒันาท่ีชดัเจน 

แผนปฏิบติัการตอ้งเนน้ผลคุณภาพผูเ้รียน มีการรายงาน

ผลเป็นระยะ ๆ  อยา่งต่อเน่ือง และนาํผลมาใชใ้นการพฒันา

หลกัสูตร การเรียนการสอน  

  3.3  การวิจยั และติดตามผลการใชห้ลกัสูตร  

สถานศึกษาควรดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี (1) การวิจยัพฒันา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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หลกัสูตรสถานศึกษา มุ่งเนน้การวิจยัเพ่ือนาํผลมา  

ประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้

เหมาะสม สอดคลอ้งกบัผูเ้รียน และความตอ้งการของ

ผูป้กครอง ชุมชน (2) การประเมินตวัหลกัสูตร พิจารณา

ความครบถว้นขององคป์ระกอบหลกัสูตร ความ

สอดคลอ้งของแต่ละองคป์ระกอบ ความสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรแกนกลางและ กรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ความ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน พ่อแม่ ผูป้กครอง 

และชุมชน ความเหมาะสมของแนวทางการจดัการเรียน

การสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน และระบบการวดั

และประเมินผล (3) การประเมินความตอ้งการจาํเป็นใน

การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนกัเรียนใน

อนาคต เพ่ือนาํมาใชก้าํหนดโปรแกรมการเรียน และเวลา

เรียน (4) การประเมินความตอ้งการของพ่อแม่ ผูป้กครอง 

และชุมชนในการพฒันาผูเ้รียน เพ่ือนาํมาใชก้าํหนด

โปรแกรมการเรียน และโครงการต่าง ๆ (5) การวิจยั 

ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพ่ือใหก้ารประเมินผลการใช้

หลกัสูตรบรรลุเป้าหมายของการควบคุมคุณภาพ

สถานศึกษาควรจดัใหมี้การประเมินทั้งระบบ คือ (6) 

กาํหนดใหมี้การประเมินการใชห้ลกัสูตร เป็นกิจกรรม

หลกัของสถานศึกษา (7) สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ประเมินการใชห้ลกัสูตรดว้ยตนเองใหเ้กิดข้ึนกบัคณะครู 

(8) วางระบบเครือข่ายการทาํงาน และมอบหมายงานการ

ประเมินใหค้ณะผูม้าปฏิบติังานแต่ละคณะดาํเนินการ

ประเมินเป็นระยะ ๆ โดยกาํหนดใหช้ดัเจนวา่คณะใดตอ้ง

ประเมินรายการใดบา้ง (9) สรุปผลการประเมิน และนาํ

ผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรของ

สถานศึกษา    

 การประเมินผลการใชห้ลกัสูตร มีแนวทาง การ

ดาํเนินการท่ีสาํคญั คือ พิจารณาองคป์ระกอบ ของหลกัสูตร 

หลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการประเมิน ออกแบบการจดัเกบ็

ขอ้มลูดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลู เพ่ือ

ใชพิ้จารณาตดัสินในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป  

 จะเห็นไดว้า่ การบริหารจดัการหลกัสูตรระดบั

สถานศึกษา ตอ้งดาํเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในทุก ๆ ดา้น  คือ การเตรียมการ/

ส่งเสริมสนับสนุน ดา้นการจดัทาํ หลกัสูตรสถานศึกษา 

ดา้นการนาํหลกัสูตรไปใชใ้นการเรียนการสอนระดบัชั้น

เรียน ดา้นการกาํกบั ดูแลคุณภาพ โดยนิเทศติดตามการ

ใชห้ลกัสูตร จดัระบบประกนัคุณภาพภายใน และวิจยั 

ติดตามผลการใชห้ลกัสูตร ซ่ึงสาํนกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา  (2551, หนา้ 34)  ไดเ้สนอรูปแบบ           

การบริหารจดัการหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  

ดงัแสดงในภาพ ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  การบริหารจดัการหลกัสูตรระดบัสถานศึกษา  
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กรอบแนวคิดการวจัิย  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูวิ้จยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองแนวทางการ

บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551ของโรงเรียน

ตน้แบบ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค์

เขต 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive 

research) เพ่ือศึกษาปัญหาและนาํเสนอแนวทางการ

บริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของ

โรงเรียนตน้แบบ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครสวรรค ์ เขต  1-3 ดาํเนินการวิจยัเป็น 2  ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  ศึกษาปัญหา การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 ของโรงเรียนตน้แบบ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครสวรรค ์ เขต 1-3 และ (2)  การนาํเสนอแนว

ทางการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 ของโรงเรียนตน้แบบ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครสวรรค ์ เขต 1-3  

 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนตน้แบบ สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3 จาํนวน 

9 โรงเรียน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน  9 โรงเรียน 

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ จาํนวน 9  คน หวัหนา้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จาํนวน 72 คน หวัหนา้กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน จาํนวน 9  คน และหวัหนา้งานวดัและประเมินผล 

จาํนวน 9 คน รวมจาํนวน 108 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ดา้นหลกัสูตรและการสอนดา้นการ

บริหารจดัการศึกษา และดา้นการวดัและประเมินผล

การศึกษา จาํนวน 30 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยการเลือกแบบ

เจาะจง  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม  

จาํนวน 1 ฉบบั  เป็นแบบสอบถามปัญหาเก่ียวกบัปัญหา

ในการดาํเนินงานการบริหารจดัการหลกัสูตร สถานศึกษา 

ของโรงเรียนตน้แบบ ตามแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3 โดยมีเน้ือหา 3 ดา้น 

จาํนวน  45 ขอ้ คือ ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน จาํนวน 

15 ขอ้ ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา จาํนวน 20 ขอ้ 

และดา้นการกาํกบัดูแลคุณภาพ จาํนวน 10 ขอ้ ลกัษณะ

ของแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 

และแบบประเมินแนวทาง เป็นแบบประเมินความ

เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการจดัเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 343



 1.  ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความ

อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรคถึ์งกลุ่ม

ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ  

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หวัหนา้กิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน และหวัหนา้งานวดัและประเมินผล ของ

โรงเรียนตน้แบบ สงักดัสาํนกังาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นครสวรรค ์เขต 1-3 ระหวา่งวนัท่ี  21-28 มีนาคม 2554 

จาํนวน 108 ฉบบั ดว้ยตนเองและทาํการเกบ็

แบบสอบถามคืนโดยวิธีเดียวกนั จาํนวน 108  ฉบบั   

 2.  จดัทาํร่างแบบประเมินแนวทาง โดยนาํผลการ

วิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงกวา่ 2.50 ข้ึนไป ไดป้ระเดน็ปัญหา จาํนวน 16 

ขอ้ นาํมาพิจารณาสังเคราะห์ยกร่างเป็นแนวทางการบริหาร

จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551ของโรงเรียน

ตน้แบบสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์ 

เขต 1-3  

 3.  ผูวิ้จยันาํแบบประเมินแนวทางพร้อมหนงัสือขอ

ความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ถึง

กลุ่มตวัอยา่ง ระหวา่งวนัท่ี 1-20 มีนาคม 2556 ดว้ยตนเอง

และทาํการเกบ็แบบประเมินแนวทางคืนโดยวิธีเดียวกนั 

จาํนวน 30 ฉบบั   

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คร้ังน้ี  

 1. วิเคราะห์ปัญหาการบริหารจดัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

 ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

ของโรงเรียนตน้แบบ ไดแ้ก่  การหาค่าเฉล่ีย (µ) และค่า

ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

 2.  วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็น ไปได้

ในการนาํไปปฏิบติัของ แนวทางการบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษา  ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนตน้แบบ สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นครสวรรค ์ เขต 1-3 ดว้ย

ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ   

 

ผลการวจัิย  

 ผลการวิจยัสรุปได ้2 ประการ คือ 

 1. ปัญหาการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา 

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน  

พุทธศกัราช  2551 ของโรงเรียนตน้แบบ สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3 ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยมีปัญหาสูงสุดดา้นการกาํกบัคุณภาพ  

รองลงมาคือ ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และ

ดา้นการส่งเสริม สนบัสนุน ตามลาํดบั  

2. แนวทางการบริหารจดัการหลกัสูตร

สถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนตน้แบบ สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3  มี 3 ดา้น 16 รายการ

ปฏิบติั คือ (1) ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน ไดแ้ก่ การมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน

ในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  (2) ดา้นการ

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา ไดแ้ก่  การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสอดคลอ้งตามความถนดั 

ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน และ (3) ดา้นการ

กาํกบัคุณภาพ ไดแ้ก่ การสรุปผลการประเมินและนาํผลการ

ประเมินการใชห้ลกัสูตรมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร

สถานศึกษา  

                              

การอภิปรายผล  

 ผลการวิจยั แนวทางการการบริหารจดัการ

หลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียนตน้แบบ 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3 

มีประเดน็สาํคญัท่ีควรพิจารณาและนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

 1.  จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ ปัญหาการบริหาร

จดัการหลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ของโรงเรียน

ตน้แบบ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์ 

ในภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจาก

โรงเรียนตน้แบบการใช้หลกัสูตรแกนกลางไดผ้่านการ

คดัเลือกจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นาํร่องใช้

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 ในปีการศึกษา 2552 จึงตอ้งมีความพร้อมและ

คุณสมบติัเหมาะสมจึงจะสามารถดาํเนินการบริหาร

จดัการหลกัสูตรสถานศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นแบบอย่างให้กบัโรงเรียนทัว่ไปได ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัสาํนกังานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  (2552, หนา้

2) ไดก้ล่าวถึง โรงเรียนตน้แบบการใชห้ลกัสูตรวา่ มี

บทบาทสาํคญัในการขบัเคล่ือนและขยายผลหลกัสูตร

แกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบติั เป็น

ศูนยวิ์จยัการนาํหลกัสูตรแกนกลางสู่การปฏิบติัใน

โรงเรียน และหอ้งเรียนเป็นศูนยก์ารเรียนรู้เร่ืองหลกัสูตร

อิงมาตรฐานเก่ียวกบัการบริหารจดัการหลกัสูตร  การ

จดัทาํหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน การประเมินผลระดบั

สถานศึกษาและระดบัชั้นเรียนใหก้บัโรงเรียน อ่ืน ๆ เป็น

แบบอยา่งของการเปล่ียนแปลงกระบวน การจดัการเรียน

การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและทา้ยท่ีสุดสามารถเป็น

แหล่งเรียนรู้ในดา้นการพฒันา และการใชห้ลกัสูตรใหก้บั

โรงเรียนอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหก้าร

บริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตน้แบบการใช้

หลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 สงักดัสาํนกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 

1-3 จึงมีปัญหาการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาอยู่

ในระดบัปานกลาง  เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ี

มีปัญหาอนัดบัสูงสุด คือ ดา้นการกาํกบัคุณภาพ  

รองลงมาคือ ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา และดา้น

การส่งเสริมสนบัสนุน สามารถอภิปรายผลในแต่ละดา้น 

ไดด้งัน้ี 

 ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนจากผลการวิจยัพบวา่  

มีปัญหาในระดบัปานกลาง ไดมี้ปัญหาสูงสุดคือ 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองและชุมชนไม่มีส่วน

ร่วมในการการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ เน่ืองจาก

สถานศึกษาไม่เปิดโอกาสใหฝ่้ายต่าง ๆ ทั้งผูป้กครอง 

ชุมชน ครู และนกัเรียนซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บ ผลโดยตรงจากการ

ใชห้ลกัสูตร ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายขาดความพร้อมในการเขา้มามีส่วนร่วม 

เน่ืองจากขอ้จาํกดัหลายประการไดแ้ก่ สภาวะทาง

เศรษฐกิจ  ความยากจนของครอบครัว  ตลอดจนความรู้

ความสามารถและเห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษา ท่ีตอ้ง

ดาํเนินการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพชัรินทร์   

จูแวน (2549)  ท่ีพบวา่ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จดัการศึกษา โรงเรียนควรจดัใหมี้การประชุม สมัมนา

เก่ียวกบัการวางแผนและการประเมินผลพร้อมทั้งสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง สถานศึกษาและชุมชน  

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ประสิทธ์ิ ศรีจนัทร์ 

(2548)  ท่ีพบว่า สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง    

 ดา้นการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษา จาก

ผลการวิจยัพบวา่มีปัญหาในระดบัปานกลาง ไดมี้ปัญหา

สูงสุดคือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั สอดคลอ้งตามความถนดั ความสนใจและ

ความสามารถของผูเ้รียน เน่ืองจากครูส่วนใหญ่ยงัขาด

ทกัษะในการนาํเทคโนโลยีหรือส่ือท่ีทนัสมยัมาใช้

ประกอบการจดัการเรียนการสอน ครูยงัไม่

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม การสอน ครูยงัคอยบอกความรู้

ใหก้บัผูเ้รียน และนอกจากนั้นครูยงัไม่ไดพ้านกัเรียนไป

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน สอนแต่ใน

หอ้งเรียน ครูไม่ไดส้อนใหเ้ด็กไดล้งมือฝึกปฏิบติัจริงและ

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง รู้จกัการวิเคราะห์หาเหตุผลใน

การตดัสินใจ  นอกจากการจดัการเรียนการสอนแลว้

ครูผูส้อนยงัมีภาระงานอ่ืนอีกมาก จึงทาํใหก้ารจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไม่มีประสิทธิภาพ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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เท่าท่ีควร จาํเป็นท่ีจะตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งยิ่ง 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของประชนั เอ่ียมวนั (2545) ได้

ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการสนบัสนุน

การจดัการเรียน การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของ

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอแม่

วาง จงัหวดัเชียใหม่ พบวา่ ครูปฏิบติัการสอนยงัไม่มีการ

นาํเทคโนโลยีหรือส่ือท่ีทนัสมยัมาใชป้ระกอบการเรียน

การสอนเท่าท่ีควร ครูปฏิบติัการสอนยงัไม่เปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการสอนและครูปฏิบติัการสอนยงัคงจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิม ดงันั้นเพ่ือให้

ครูผูส้อนไดมี้ศกัยภาพ  ท่ีพ่ึงประสงค ์ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งใหก้ารสนบัสนุนครูใหไ้ดมี้การพฒันา

ตนเองใหไ้ดต้ามเกณฑ ์มาตรฐานวิชาชีพ ซ่ึงจะเป็นการ

ประกนัคุณภาพในการจดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ

เป็นท่ียอมรับในบทบาทการบริหารจดัการศึกษาจาก

บุคคลทัว่ไป  

 ดา้นการกาํกบัคุณภาพ  จากผลการวิจยัพบวา่ มี

ปัญหาในระดบัปานกลาง ไดมี้ปัญหาสูงสุด คือ การ

สรุปผลการประเมินและนาํผลการประเมินการใช้

หลกัสูตรมาปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  

เน่ืองจาก โรงเรียนไม่มีการสรุปผลการใชห้ลกัสูตร

สถานศึกษาอยา่งเป็นระบบทุกกลุ่มสาระ  ไม่ไดร้ายงาน

ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่อผูป้กครองตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด การดาํเนินการประเมินผลการใชห้ลกัสูตรไม่

ต่อเน่ือง จดัทาํรายงานสรุปผลการใชห้ลกัสูตรไม่

ครอบคลุมภารกิจทุกภาคส่วนของการบริหารหลกัสูตร 

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ สุดารัตน ์ ชนะมาร  (2550)  

ท่ีพบวา่ปัญหาดา้นการสรุปผลการดาํเนินงานบริหาร

จดัการหลกัสูตรสถานศึกษามีปัญหาอยูใ่นระดบัปาน

กลางเน่ืองจาก ไม่มีการสรุปขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพ ปัญหา

และผลสาํเร็จในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1.  จากผลการวิจยัพบวา่คณะกรรมการ

สถานศึกษา  ผูป้กครองและชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการ

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดบัท่ีเป็นปัญหา 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสนบัสนุนการมีส่วนร่วมจากทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา  ในการแสดงความ

คิดเห็นในการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา เพ่ือ

ส่งเสริมให้การจดัทาํหลกัสูตรและใช้หลกัสูตรเป็นไป

อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  2.  จากผลการวิจยัพบวา่การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สอดคลอ้งตามความถนดั 

ความสนใจและความสามารถของผูเ้รียน อยู่ในระดบัท่ี

เป็นปัญหา สถานศึกษาควรพฒันาบุคลากรอยา่งเป็น

ระบบ ต่อเน่ือง เนน้การสร้างความเขา้ใจแก่ ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหป้รับเปล่ียนกระบวนทศันใ์น

การจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของ

หลกัสูตรและการเลือกวิธีสอนท่ีเหมาะสม  เพ่ือส่งผลให้

การนาํหลกัสูตรไปใชบ้รรลุเป้าหมาย 

  3.  จากผลการวิจยัพบวา่การสรุปผลการ

ประเมินและนาํผลการประเมินการใชห้ลกัสูตรมา

ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัท่ี

เป็นปัญหา สถานศึกษาจะตอ้งมีความตระหนกัในการ

สรุปผลและนาํผลจากการประเมินมาใชป้รับปรุงหรือ

พฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นหลกัประกนัวา่

ผูเ้รียนจะไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นสติปัญญา ร่างกาย 

คุณธรรม บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถ

ดาํรงชีวิตในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1.  สถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครสวรรค ์ควรนาํแนวทาง 

การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตน้แบบ   

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช  
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2551 ไปทดลองใช ้เพ่ือพฒันาการการดาํเนินงานใหมี้

ประสิทธิภาพต่อไป 

 2.  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1-3  

ควรวิจยัเพ่ือพฒันาแนวทางการบริหาร จดัการหลกัสูตร

สถานศึกษา  ซ่ึงจะไดแ้นวทางท่ีหลากหลาย  เพ่ือเป็นคู่มือ

แนวปฏิบติัของสถานศึกษาในสงักดัต่อไป 
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แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอ    

ในจังหวดันครสวรรค์ 

The Proposed Guidelines for Learning Center Management of the District Non-Formal and 

Informal Education in Nakhonsawan Province 

  

                                                                                                                                                           อนุรัตน์  สงขาํ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงพรรณนาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ศึกษาปัญหาและนาํเสนอแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์ กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จาํนวน 15 คน พนกังานราชการ จาํนวน 40 คน ครูศูนยก์ารเรียนชุมชน จาํนวน 170 คน และคณะกรรมการ

สถานศึกษา จาํนวน 120 คน รวมทั้งส้ิน 345 คน ซ่ึงไดด้ว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็น

แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา ระหวา่ง .67-1.00 และมีค่าความเท่ียงเท่ากบั .89  

วิเคราะห์ดว้ยสถิติพ้ืนฐาน การนาํเสนอแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้  โดยการจดัประชุมกระบวนการสนทนา 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก แนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน คือ สร้างความเขา้ใจร่วมกบัผูน้าํชุมชน และแต่งตั้ง

คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจน ดา้นการจดัการองคก์ร คือ กาํหนดใหแ้หล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งดาํเนินการจดัทาํ

ขอ้มลูสารสนเทศ การจดัทาํงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ดา้นการอาํนวยการ คือ สร้างความเขา้ใจร่วมกบั

ชุมชน องคก์รทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ ดา้นการควบคุม คือ แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่ง

เรียนรู้โดยใหชุ้มชน และกาํหนดใหน้าํผลการประเมินมาเป็นขอ้มลูในการจดัสรรงบประมาณ 

 

 

คําสําคัญ: การจดัการ, แหล่งเรียนรู้, ศูนยก์ารศึกษานอกระบบ, จงัหวดันครสวรรค ์

  

Abstract 

This descriptive research has aim to study problems and guideline for the District Non-Formal and 

Informal Education in Nakhonsawan Province. The samples were 15 school administrators, 40 government 

employees, 170 teachers of community learning centers and 120 school committees, totally 345 people 

derived by stratified sampling. The tool used was rating scale questionnaire being verified the Content 

Validity by experts with the value between .67-1.00 and the Reliability using Alpha Coefficient with the value 

of .89. Basic statistics used were descriptive statistics. The focus group was held to present the guideline for 
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learning center management. It was found that problems concerning learning center management in overall 

were in high level. The guideline for learning center management was composed of: (1) Planning; building 

jointly understanding with community leaders and appointing learning centers committees, (2) Organization 

Management; assigning each learning center to prepare information and budget estimate in correspondent to 

the needs, (3) Direction; building jointly understanding with communities, local administrative organizations 

for the participation in learning center management and, (4) Monitoring; appointing committees of learning 

centers and employing the evaluation result for budget allocation. 

 

Keywords: management, learning center, learning center management, Nakhonsawan province 

 

ความนํา 

 การเรียนรู้เป็นครรลองของชีวิตท่ีเกิดข้ึนทุกแห่ง 

ทุกเวลา ต่อเน่ืองยาวนานไปตราบจนเสียชีวิต พฤติกรรม

ของบุคคลเร่ิมเรียนรู้จากครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย แหล่งเรียนรู้ สถาบนัการศึกษา 

ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและเรียนรู้จากวิถีสงัคม ดงันั้น

ทิศทางการพฒันาประเทศจึงเนน้การอยูร่อดทาง

เศรษฐกิจพร้อมกบัความยัง่ยืนทางสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2551, หนา้ 1) 

สาํนกังานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัจงัหวดันครสวรรค ์เป็นหน่วยงานการศึกษา

มีภารกิจจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ 

ความสามารถ และมีทกัษะในการดาํเนินชีวิตอยา่ง

ถกูตอ้งเป็นผูคิ้ดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหา มุ่งหวงัใหเ้กิด

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของบุคคล เพ่ือใหบุ้คคลไดพ้ฒันา

เติมเตม็ตามขีดความสามารถของตนเองและเป็นสมาชิก

ท่ีดีของสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยู ่ (สาํนกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั,  2552, 

หนา้ 9) แต่จากการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ

แหล่งเรียนรู้ มกัประสบปัญหาในการพฒันาใหส้อดรับ

กบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน พบวา่ การใชบ้ริการแหล่ง

เรียนรู้ยงัไม่คุม้ค่าและเป็นประโยชน ์มีผูม้าใชบ้ริการนอ้ย

มาก ประชาชนในชุมชนยงัไม่เห็นคุณค่าของศูนยก์าร

เรียนชุมชน การใชบ้ริการของหอ้งสมุด ผูรั้บบริการมาใช้

บริการเฉล่ียต่อวนัตํ่ากวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้  

(สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัจงัหวดันครสวรรค,์  2552, หนา้ 5) 

 ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการ

จดัการแหล่งเรียนรู้และนาํมาสร้างเป็นแนวทางการ

จดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์ใหมี้

ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการใหบ้ริการแก่

กลุ่มเป้าหมายเตม็ตามศกัยภาพ  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์

 2.  เพ่ือนาํเสนอแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้

ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ในการวิจยัเพ่ือปัญหาและนาํเสนอแนวทางการ

จดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์คร้ังน้ี 

ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานของ 

ศิริวรรณ เสรีรัตนแ์ละคณะ (2545, หนา้ 18-19) ได้

กล่าวถึงกระบวนการบริหารตามหนา้ท่ีของการบริหาร

ประกอบดว้ยกิจกรรมพ้ืนฐาน 4 ประการหรืออาจแบ่งใน

ลกัษณะท่ีเป็นขั้นตอน ประกอบดว้ย การวางแผน 

(planning) การจดัการองคก์ร (organizing) การนาํ/การ 

สัง่การ (leading/directing) และการควบคุม (controlling) 

มาเป็นแนวทางในการวิจยั และการบริหารจดัการศูนย์

การเรียนชุมชนของสาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2553, หนา้14-18)   ได้

กาํหนดหลกัการบริหารจดัการไวด้งัน้ี (1) มีครูศูนยก์าร

เรียนชุมชน เป็นผูป้ฏิบติังาน (2) จดัใหมี้คณะกรรมการ

ศูนยก์ารเรียนชุมชน ซ่ึงเป็นองคค์ณะบุคคลท่ีมีบทบาท

ในการส่งเสริม สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหาร

กิจการดา้นต่าง ๆ ของศูนยก์ารเรียนชุมชน การจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกิจกรรม การศึกษา

ปัญหาหรือความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน 

(problem or need – based) ในการกาํหนดกิจกรรมการ

เรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม ท่ีมุ่ง

ใหผู้เ้รียนหรือผูร่้วม การจดัระบบหรือกระบวนการ

เรียนรู้ เนน้ระบบหรือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออาํนวยให้

ผูเ้รียนหรือผูร่้วมกิจกรรมการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ดว้ย

ตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัสภาพแวดลอ้ม 

หรือบรรยากาศในศูนยก์ารเรียน การใชก้ระบวนการวิจยั

เชิงปฏิบติัการ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

หรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชั้นเรียน และการจดัการ

ความรู้เป็นกระบวนการสาํคญัในการแกปั้ญหา หรือ

พฒันาการจดักระบวนการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้

ของผูเ้รียน และใชทุ้นทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และภาคส่วนต่าง ๆ 

ทางสงัคมในชุมชนใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดแนวคิดของ

งานวิจยัไวด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั  

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 15 คน พนกังานราชการ 

จาํนวน 40 คน ครู ศรช. จาํนวน 170 คน และ

คณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 120 คน รวมทั้งส้ิน 

345 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 

จาํนวน 9 คน พนกังานราชการ 30 คน ครู ศรช. จาํนวน 

82 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จาํนวน 65 คน 

รวมทั้งส้ิน 186 คน  ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ 

ชั้นภูมิ 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี  คือ 

ปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์ ใน 4 ดา้น คือ 

 1.  การวางแผน 

 2.  การจดัการองคก์ร 

 3.  การนาํ/การสัง่การ 

 4.  การควบคุม 

 

 แนวทางการ

จดัการแหล่งเรียนรู้

ของศูนยก์ารศึกษา

นอกระบบและ

การศึกษาตาม

อธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์ 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 351



  1. แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาการจดัการ

แหล่งเรียนรู้ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัอาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผน ดา้นการจดัการองคก์ร   

ดา้นการนาํ/การสัง่การและ ดา้นการควบคุม เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 5 ระดบั  

คือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน 

27  ขอ้  และมีความตรงเชิงเน้ือหาระหวา่ง 0.67-1.00  

โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าไดค่้าความเท่ียงเท่ากบั 

0.89 

 2. แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1.  การศึกษาปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์โดยดาํเนินการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัจนครบ จาํนวน 186 

ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 แลว้นาํแบบสอบถามมา

ตรวจสอบความถกูตอ้ง สมบูรณ์ เพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู  

 2.  การสร้างแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้

ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์โดยการสนทนากลุ่มยอ่ย

เก่ียวกบัการสร้างแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอ และขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหา จากผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 9 คน ในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00-

15.30 น. ณ หอ้งประชุมศูนยก์ารศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอบรรพตพิสยั จงัหวดั

นครสวรรค ์

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู

ดว้ยโปรแกรมคาํนวณทางคอมพิวเตอร์  โดยวิเคราะห์หา

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ของขอ้มลู แลว้นาํเสนอขอ้มลูในรูปตารางประกอบ คาํ

บรรยาย และการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบบนัทึกการ

สนทนากลุ่มยอ่ย โดยการวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้าก

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ  

 

ผลการวจัิย  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการนาํ/การสัง่การ มี

ปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบั มาก อนัดบัท่ี 2 คือ 

ดา้นการควบคุม อยูใ่นระดบั มาก และอนัดบัท่ี 3 คือ  

ดา้นการจดัการองคก์ร อยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมีผล

การวิเคราะห์ขอ้มลูรายดา้นดงัน้ี 

  1.1 ดา้นการวางแผน โดยรวมอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัทาํขอ้มลูพ้ืนฐาน มีปัญหา

เป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 

กระบวนการจดัทาํแผนการจดัการโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

เขา้ร่วมในการดาํเนินงานทุกขั้นตอน อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด และอนัดบัท่ี 3 การวางแผนและติดตามผลการ

ดาํเนินงานตามตวัช้ีวดัแหล่งเรียนรู้   อยูใ่นระดบัมาก 

  1.2 ดา้นการจดัการองคก์ร โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนรู้ มี

ปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 

การจดัสรรงบประมาณในการพฒันา อยูใ่นระดบั มาก 

และอนัดบัท่ี 3      การประเมินผลการใหบ้ริการแหล่ง

เรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 

  1.3 ดา้นการนาํ/การสัง่การ โดยรวมอยู่

ในระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

ประสานงานกบัชุมชน องคก์รส่วนทอ้งถ่ินในการมีส่วน
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ร่วมบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ มีปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยู่

ในระดบั มากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 การนาํเทคโนโลยีมาใชใ้น

การบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และอนัดบัท่ี 3 

การพฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบบริหารจดัการแหล่ง 

เรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

  1.4 ดา้นการควบคุม โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การส่งเสริมให้

ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารจดัการ

แหล่งเรียนรู้ มีปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

อนัดบัท่ี 2 การนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการ

บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และ

อนัดบัท่ี 3 การกาํหนดวิธีการติดตาม และประเมินผลการ

บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

 2.  แนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ ศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์ประกอบดว้ย แนวทางในแต่ละดา้น

ดงัน้ี 

  2.1 ดา้นการวางแผน คือ สร้างความ

เขา้ใจร่วมกบัผูน้าํชุมชนในความสาํคญัของแหล่งเรียนรู้ 

การจดัทาํขอ้มลูพ้ืนฐานของแต่ละแหล่งเรียนรู้ แต่งตั้ง

คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจน กาํหนดวิธีการ

ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการแหล่งเรียนรู้โดยให้

คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้  สรุปและใหข้อ้เสนอแนะ

เพ่ือพฒันามาตรฐานการดาํเนินงานและนาํขอ้มูลมาใชใ้น

การวางแผนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ 

  2.2 ดา้นการจดัการองคก์ร คือ 

กาํหนดใหแ้หล่งเรียนรู้แต่ละแหล่งดาํเนินการจดัทาํ

ขอ้มลูสารสนเทศจดัทาํงบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการของแต่ละแหล่งเรียนรู้ ประสานความ

ร่วมมือกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ในการสนบัสนุนงบประมาณ

ในการพฒันา 

  2.3  ดา้นการนาํ/การสัง่การ คือ สร้าง

ความเขา้ใจร่วมกบัชุมชน องคก์รทอ้งถ่ินใน การมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ จดัตั้งคณะกรรมการ

แหล่งเรียนรู้โดยใหชุ้มชน และองคก์รทอ้งถ่ินจดักิจกรรม

ฝึกอบรมและสมัมนาเพ่ือสร้างศกัยภาพในการ

บริหารงานในแหล่งเรียนรู้ และสนบัสนุนงบประมาณใน

การจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจาํเป็น   

  2.4 ดา้นการควบคุม คือ แต่งตั้ง

คณะกรรมการแหล่งเรียนรู้โดยใหชุ้มชน และผูเ้ก่ียวขอ้ง

เขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานแหล่งเรียนรู้ และ

ประเมินผลการใหบ้ริการในแหล่งเรียนรู้และดาํเนินการ

ประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และกาํหนดใหน้าํผล

การประเมินมาเป็นขอ้มลูในการจดัสรรงบประมาณ 

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ มีประเดน็สาํคญัท่ีควร

พิจารณาและนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

 1.  ปัญหาการจดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการนาํ/ การสัง่การ        

มีปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบั มาก และดา้นการ

ควบคุม อยูใ่นระดบั มาก   ทั้งน้ีเป็นผลมาจากระบบการ

บริหารจดัการท่ีส่วนใหญ่เป็นการสัง่การจากศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ 

 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในแหล่งเรียนรู้ไม่ไดเ้ขา้มีส่วนร่วม

อยา่งเป็นรูปธรรม จึงทาํใหก้ารดาํเนินงานในแหล่งเรียนรู้

จาํเป็นตอ้งรับนโยบายจากส่วนกลางเป็นหลกั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของธีรนาถ ธมัมนทีธ นฌันนท ์

(2549) ท่ีไดด้าํเนินการศึกษาวิจยั เร่ือง สภาพและปัญหา

การใชแ้หล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของโรงเรียนในสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจยัพบวา่ 

คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนยงัไม่มีบทบาทใน

การวางแผนนอ้ย และผลการวิจยัของสายสุนีย ์ 

แสงเข่ือนแกว้ (2547) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารแหล่งเรียนรู้

เพ่ือการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาํพนู เขต 2 พบวา่ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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โรงเรียนไม่ไดด้าํเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้เชิงระบบ 

หรือมีการปฏิบติัไม่ครบวงจรไม่มีการลาํดบัขั้นตอนใน

การดาํเนินงาน ขาดการกาํหนดนโยบายท่ีชดัเจน 

  1.1  ดา้นการวางแผน โดยรวมอยูใ่น

ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจดัทาํขอ้มลูพ้ืนฐาน มีปัญหาเป็น

อนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 กระบวนการ

จดัทาํแผนการจดัการโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมในการ

ดาํเนินงานทุกขั้นตอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และอนัดบัท่ี 

3 การวางแผนและติดตามผลการดาํเนินงานตามตวัช้ีวดั

แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวเป็น

ขอ้บ่งช้ีไดว้า่ กระบวนการดาํเนินงานวางแผนการจดัการ

ของแหล่งเรียนรู้ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาท

หรือมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานท่ีชดัเจน แผนงาน 

โครงการ และกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินงาน

ภายใตแ้ผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษา จึงเป็นผล

ใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งและชุมชนท่ีอยูร่อบ ๆ แหล่งเรียนรู้

ไม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการวางแผนท่ีชดัเจน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  Indriyanto (1993) ได้

ศึกษาเร่ือง การศึกษาอิทธิพลของแหล่งเรียนรู้  ในบา้น

กบัแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย 

ผลการวิจยัพบวา่ ในระหวา่งตวัแปรบา้นและแหล่งเรียนรู้

ในชุมชน ผูป้กครองและชุมชนมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน เพราะผูป้กครองมีส่วนร่วมใน

การเรียนการสอน ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์สูงข้ึน เม่ือเทียบกบัแหล่งชุมชนใดกต็ามท่ี

ไดรั้บความร่วมมือจากบา้นและแหล่งชุมชนนอ้ย 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกมี็แนวโนม้ตํ่าลง 

  1.2 ดา้นการจดัการองคก์รโดยรวม 

อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนรู้  

มีปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 

การจดัสรรงบประมาณในการพฒันา และอนัดบัท่ี 3 การ

ประเมินผลการใหบ้ริการแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 

เป็นผลมาจากระบบการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา      

ซ่ึงส่วนใหญ่แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ไม่ได้

ดาํเนินงานจดัการในรูปแบบองคก์รท่ีมีอาํนาจในการ

วางแผน และการจดัสรรงบประมาณ ดงันั้นการจดัทาํ

ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการจดัสรรงบประมาณ จึง

เป็นบทบาทของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของ สายสุนีย ์ แสงเข่ือนแกว้ (2547) ท่ีไดศึ้กษาการ

บริหารแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตร

การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ลาํพนู เขต 2 พบวา่ โรงเรียนไม่ไดด้าํเนินการบริหาร

แหล่งเรียนรู้เชิงระบบ หรือมีการปฏิบติัไม่ครบวงจร 

ไม่มีการลาํดบัขั้นตอนในการดาํเนินงาน ขาดขอ้มลู

สารสนเทศสาํหรับใชใ้นการวางแผนบุคลากรและ

งบประมาณไม่เพียงพอขาดการนิเทศ กาํกบั ตรวจสอบ

ติดตาม และการนาํขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน 

  1.3  ดา้นการนาํ/การสัง่การ โดยรวม

อยูใ่นระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การ

ประสานงานกบัชุมชน องคก์รส่วนทอ้งถ่ินในการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ มีปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1  

อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด อนัดบัท่ี 2 การนาํเทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหารจดัการ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด และอนัดบัท่ี 

3 การพฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบบริหารจดัการแหล่ง

เรียนรู้ อยูใ่นระดบั มาก เป็นผลมาจากกระบวนการ

บริหารจดัการภายในสถานศึกษา ท่ีขาดการส่งเสริมให้

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีอิสระในการบริหารจดัการภายใน 

เนน้การสัง่การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเซเวอร์ 

(Shaver, 1991)  ไดท้าํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการ

สอนวิชาสงัคมศึกษา และกล่าวถึงประโยชนข์องการใช้

แหล่งเรียนรู้มาประกอบในการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนวา่ ชุมชนเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีมีคุณค่าในการสอน 

การใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนมาประกอบการเรียนการ

สอนเป็นการดึงดูดความสนใจนกัเรียนช่วยใหก้ารเรียน

ของนกัเรียนไดผ้ลดี  
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  1.4  ดา้นการควบคุม โดยรวมอยูใ่น

ระดบั มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การส่งเสริมให้

ชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารจดัการ

แหล่งเรียนรู้ มีปัญหาเป็นอนัดบัท่ี 1 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

อนัดบัท่ี 2 การนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาการ

บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ

อนัดบัท่ี 3 การกาํหนดวิธีการติดตาม และประเมินผลการ

บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้  อยู่ในระดบั มากท่ีสุด เป็นผล

มาจากระบบการบริหารงานของสถานศึกษา ท่ีไม่ได้

ตระหนกัถึงการส่งเสริมการใหแ้หล่งเรียนรู้มีระบบการ

บริหารงานท่ีเป็นรูปธรรม อีกทั้งแหล่งเรียนรู้ส่วนใหญ่

อยูใ่นความรับผิดชอบของสถานศึกษา การจดัสรร

งบประมาณยงัคงตอ้งรอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงาน

ตน้สงักดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สายสุนีย ์ 

แสงเข่ือนแกว้ (2547) ไดศึ้กษาการบริหารแหล่งเรียนรู้

เพ่ือการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาํพนู เขต 2 พบวา่ 

โรงเรียนไม่ไดด้าํเนินการบริหารแหล่งเรียนรู้ 

เชิงระบบ หรือมีการปฏิบติัไม่ครบวงจรไม่มีการลาํดบั

ขั้นตอนในการดาํเนินงาน ขาดการกาํหนดนโยบายท่ี

ชดัเจน ขาดขอ้มลูสารสนเทศสาํหรับใชใ้นการวางแผน

บุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอขาดการนิเทศ กาํกบั 

ตรวจสอบติดตาม และการนาํขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน 

ขอ้เสนอแนะคือ จดัหางบประมาณ บุคลากรและจดั

สถานท่ีเพ่ิมเติม แสวงหาความร่วมมือกบัชุมชนและ

หน่วยงานอ่ืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

 จากการนาํเสนอแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้

ของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์มีประเดน็การอภิปราย ดงัน้ี  

 1. ดา้นการวางแผน มีแนวทางในการดาํเนินงาน 

คือ  การสร้างความเขา้ใจร่วมกบัผูน้าํชุมชนใน

ความสาํคญัของการแหล่งเรียนรู้ การจดักิจกรรมใหค้น

ในชุมชนกาํหนดใหมี้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละแหล่งเรียนรู้ 

โดยทาํงานร่วมกบัผูน้าํชุมชนและคนในชุมชน 

ดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ใหช้ดัเจน 

ร่วมจดัทาํฐานขอ้มลูในพ้ืนท่ีใหเ้ป็นระบบ กาํหนดวิธีการ

ดาํเนินการจดัทาํแผนการจดัการแหล่งเรียนรู้ การกาํหนด

มาตรฐานการดาํเนินงานในแหล่งเรียนรู้ การติดตาม

ตรวจสอบมาตรฐานการดาํเนินงานของแหล่งเรียนรู้  การ

ดาํเนินการสรุปและใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือพฒันามาตรฐาน

การดาํเนินงาน และนาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการ

พฒันาแหล่งเรียนรู้ร่วมกบัคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ ซ่ึง

แนวทางการดาํเนินงานดงักล่าวสอดคลอ้งกบัสรรค ์ 

วรอินทร์ และ ทิพวลัย ์คาํคง (2545, อา้งถึงใน ภคัรภรณ์ 

มานิตย,์ 2550, หนา้ 58) ท่ีไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการแหล่งเรียนรู้ ท่ีสถานศึกษาควรเปิด

โอกาสใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

โดยตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ครู ผูน้าํชุมชน และผูน้าํองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบัไพรัช อรรถกามานนท ์

และมทันา โชควรวฒันกร (2545, อา้งถึงใน ภคัรภรณ์ 

มานิตย,์ 2550, หนา้ 61) ท่ีไดใ้หห้ลกัในการสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งชุมชน ทอ้งถ่ิน และสถานศึกษา

โดยเสนอแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือจาก

ชุมชนและทอ้งถ่ินไว ้โดยจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

บุคคลหรือส่ิงของในชุมชนและทอ้งถ่ินมาร่วมกิจกรรม

ของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ

ดาํเนินการจดัการศึกษา ทาํใหเ้ห็นถึงประโยชนข์อง 

การเขา้มามีส่วนร่วม การเชิญเขา้ร่วมเป็นกรรมการใน

คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาจดัตั้ง ซ่ึงผลใหส้ถานศึกษา

ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนรอบขา้งมากข้ึน  

 2. ดา้นการจดัการองคก์ร มีแนวทางในการ

ดาํเนินงาน คือ กาํหนดใหแ้หล่งเรียนรู้แต่ละแหล่ง

ดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศโดยนาํขอ้มลูพ้ืนฐานท่ี

ไดจ้ดัเกบ็มาดาํเนินการอยา่งถูกตอ้ง มีมาตรฐานการ

ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบ จดัสรรงบประมาณท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละแหล่งเรียนรู้ โดย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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ใหจ้ดัทาํแผนพฒันาแหล่งเรียนรู้เสนอต่อสถานศึกษา 

โดยประสานความร่วมมือกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ในการ

สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา  กาํหนดใหมี้การ

ประเมินผลการใหบ้ริการในแหล่งเรียนรู้อยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ัง และตั้งคณะกรรมการประเมินผลระดบัอาํเภอ และ

ใหน้าํผลการประเมินมาเป็นขอ้มลูในการจดัสรร

งบประมาณในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงแนวทาง

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหน่วยศึกษานิเทศก ์กรมสามญั

ศึกษา (2544, อา้งถึงใน ภคัรภรณ์ มานิตย,์ 2550, หนา้ 

57) ท่ีไดก้ล่าวถึงการประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้วา่มี

วตัถุประสงคคื์อ พิจารณารายงานผลการใชแ้หล่งเรียนรู้

ตามสาระการเรียนรู้หรือกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในรอบปี การ

รายงานผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ สถิติการใชท้รัพยากร

สารสนเทศท่ีใหบ้ริการ รวมถึงอุปสรรคปัญหาให้

สถานศึกษาพิจารณาสรุปผลรายงาน พร้อมดว้ย

ขอ้เสนอแนะปรับปรุงใหแ้กไ้ข เพ่ือประกอบการวางแผน

งานและโครงการในปีต่อไป   

 3. ดา้นการนาํ/การสัง่การ มีแนวทางในการ

ดาํเนินงาน คือ การสร้างความเขา้ใจร่วมกบัชุมชน 

องคก์รทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมบริหารจดัการแหล่ง

เรียนรู้ โดยจดัตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้โดยให้

ชุมชน และองคก์รทอ้งถ่ินเขา้มาเป็นคณะกรรมการแหล่ง

เรียนรู้ พร้อมทั้งจดักิจกรรมฝึกอบรมและสมัมนาเพ่ือ

สร้างศกัยภาพในการบริหารงานในแหล่งเรียนรู้ โดย

พฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบและคณะกรรมการแหล่ง

เรียนรู้ และใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาบริหารจดัการแหล่ง

เรียนรู้ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบักรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2543, อา้งถึงใน ภคัรภรณ์ มานิตย,์  

2550, หนา้ 55) ท่ีไดก้ล่าวถึงบุคลากรของสถานศึกษาใน

การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงควรท่ีจะตอ้งดาํเนินการพฒันา

ใหมี้ความรู้ความสามารถในดา้นต่าง ๆ ทั้งการจดัแหล่ง

การเรียนรู้ใหค้รูไดศึ้กษาและพฒันาตนเอง การส่งเสริม

และสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษากลา้คิด กลา้ทาํ 

กลา้ตดัสินใจและมีเสรีภาพทางวิชาการ การส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดท้าํงานร่วมกนั 

ไดแ้ลกเปล่ียนส่ิงท่ีเรียนรู้และประสบการณ์ในการจดัการ

เรียนการสอนและพฒันาการเรียนการสอนร่วมกนั การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเขา้รับ

การอบรมร่วมประชุมสัมมนา ฝึกปฏิบติัการ ท่ีหน่วยงาน

หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จดัข้ึน และการส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนการ

เรียนรู้และประสบการณ์ในการทาํงานกบับุคลากรใน

สถานศึกษาอ่ืน 

 4. ดา้นการควบคุม มีแนวทางในการดาํเนิน 

งาน คือ ควรดาํเนินการจดัตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้

โดยใหชุ้มชน และผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานแหล่งเรียนรู้ และประเมินผลการใหบ้ริการใน

แหล่งเรียนรู้และดาํเนินการประเมินผลอยา่งนอ้ยปีละ 1 

คร้ังและกาํหนดใหน้าํผลการประเมินมาเป็นขอ้มลูในการ

จดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันาแหล่งเรียนรู้ โดย

ดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้และ

รายงานผลการประชุมใหส้ถานศึกษาทราบทุกคร้ัง พร้อม

นาํผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการจดัสรร

งบประมาณใน การพฒันาแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงแนวทาง

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบันิคม ทาแดง กอบกลุ ปราบประชา 

และอาํนวย เดชชยัศรี (2545, อา้งถึงถึงใน ภคัรภรณ์ 

มานิตย,์  2550, หนา้ 49) ไดส้รุปไวว้า่ สถานศึกษาควร

ศึกษาสภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์นโยบายของ

สถานศึกษาร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํขอ้มลูมาใชเ้พ่ือการ

วางแผน หรือจดัทาํโครงการตามสภาพท่ีไดจ้ากผลการ

วิเคราะห์ และดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไวท้ั้งดา้นการ

ผลิตและพฒันาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

รวมทั้งการนิเทศ ติดตามผล ประเมินผลการดาํเนินงาน

ของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โดยวิธีหลากหลายและ

จดัทาํเคร่ืองมือนบัตั้งแต่การสงัเกต ซกัถาม การตรวจ

ผลงาน การแนะนาํ รวมถึงไดใ้หแ้นวทางการจดัแหล่ง

ทรัพยากรการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวินยั ไพยารมณ์ (2547) 
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ไดศึ้กษาการจดัการแหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน

ก่ิงอาํเภอดอยหล่อ จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่   การจดัการ

แหล่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในดา้นบุคลากร เปิด

โอกาสใหชุ้มชนใชอ้าคารสถานท่ีของสถานศึกษา ให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองสร้างความ

ตระหนกัใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของแหล่งเรียนรู้

ใน ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งตอ้งขอความอนุเคราะห์ 

ความร่วมมือ การประสานงานส่งเสริม สนบัสนุนจาก

องคก์รในทอ้งถ่ินและชุมชน เพ่ือนาํมาดาํเนินงานใน 

การจดัการแหล่งการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1.1  สถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้

สงักดัควรนาํแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอใน

จงัหวดันครสวรรค ์ไปใชใ้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหมี้

ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

  1.2  สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งควรดาํเนินการพฒันาคณะกรรมการแหล่ง

เรียนรู้ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการแหล่ง

เรียนรู้ เพ่ือร่วมกนัพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ

ในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

  1.3  หน่วยงานตน้สงักดัควรนาํขอ้มลู

ท่ีไดจ้ากการสร้างแนวทางการจดัการแหล่งเรียนรู้ของ

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั

อาํเภอในจงัหวดันครสวรรค ์ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

แหล่งเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพในการใหบ้ริการแก่

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริม

และปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาการใหบ้ริการ

แหล่งเรียนรู้ใหมี้คุณภาพในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 

  2.2 ควรดาํเนินการศึกษาความตอ้งการ

ของคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ในการมีส่วนร่วมพฒันา

แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  2.3 ควรวิจยัเพ่ือพฒันารูปแบบการ

บริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพในการใหบ้ริการ

แก่ประชาชน  
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สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดันครสวรรค.์ (2552).  สรุปรายงาน 

 การประชุมผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2552.  นครสวรรค:์ ผูแ้ต่ง. 
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ประโยชน์ของกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ และกาํไรทางบัญชี ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

Value Relevance of Economic Profits and Accounting Earnings on Stock Returns 

  

                                                                                                                                                         วชิาวดี  ราชเจริญกิจ                                                                                                                                                                                                                                                          

บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสามารถของกาํไรทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกบักาํไรทางบญัชีใน

การอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยย์อ้นหลงั 6 ปี ใชข้อ้มลูในระหวา่งปี พ.ศ. 2552-2557 จาํนวน 248 บริษทั 11 ตวัแปร โดยใชฐ้านขอ้มลู 

SETSMART และรายงานทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย ผลของการวิจยั พบวา่ กาํไรทางบญัชีมีความสามารถ

ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีค่า Adjusted r2 ของกาํไรทางบญัชี และ

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากบั 10.71% และ 5.59% ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่กาํไรทางบญัชีประโยชนใ์นการตดัสินใจ

ลงทุนมากกวา่กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ 

 

คําสําคัญ:  กาํไรทางเศรษฐศาสตร์, กาํไรทางบญัชี, ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

 

Abstract 

This research aims to investigate the explanatory power of economic profits and accounting  

earnings on stock returns in comparison. The dataset contains 11 variables collected from financial statements of 

listed companies on the Stock Exchange of Thailand between 2009 and 2014. The result shows that  

accounting earnings have an explanatory power on stock returns beyond economic profits with adjusted r2 of 10.71% 

and 5.59% respectively. This finding led to conclusion that accounting earnings have much more usefulness for 

investment decisions compared to economic profits. 

 

Keywords:  economic profits, accounting earnings, stock returns   

 

ความนํา  

การลงทุนในหุน้สามญัถือเป็นการออมเงินวิธีหน่ึง

ท่ีไดผ้ลตอบแทนสูง อยา่งไรก็ตาม การไดม้าซ่ึง

ผลตอบแทนสูงกแ็สดงใหเ้ห็นถึงความเส่ียงสูงเช่นกนั 

การใชข้อ้มลูเพ่ือการตดัสินใจลงทุนจึงเป็นส่ิงสาํคญั      

ท่ีจะช่วยกาํหนดความเส่ียงท่ียอมรับไดใ้นการลงทุน 

งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาประโยชนข์องขอ้มูลเพ่ือการตดัสินใจ

ลงทุนโดยเจาะจงไปท่ีการใชก้าํไรทางเศรษฐศาสตร์ และ

ขอ้มลูทางบญัชี ในการอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์และ ศึกษาความสามารถส่วนเพ่ิมของกาํไร

ทางเศรษฐศาสตร์ในการอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์เพ่ือเป็นประโยชนต่์อการเลือกใชข้อ้มลูเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน 
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ขอ้มลูทางบญัชี ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มลูผลกาํไร 

เป็นตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงาน สถานะทางการเงินกิจการ 

และเป็นขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัในการวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือการลงทุนในหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีงานวิจยัท่ี

สนบัสนุนแนวคิด เช่น Ball and Brown (1968), Ou and 

Penman (1989), Ou (1990), Lev and Thiagarajan 

(1993), Goslin, Chai, and Gunasekarage (2012) และ 

Seng and Hancock (2012) เป็นตน้ โดยในแต่ละงานวิจยั

มีผลของการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การใชข้อ้มลูทาง

บญัชีเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์

ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบรายการทางบญัชี หรืออตัรา       

ส่วนทางการเงิน 

ในขณะท่ีมีการศึกษาขอ้มลูทางบญัชีในการ

วิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานเพ่ือการลงทุน ในดา้นของ        

นกัเศรษฐศาสตร์ไดมี้การคิดคน้เคร่ืองมือและตวัช้ีวดั

ทางการเงินเพ่ือใหส้ามารถวดัผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง

ไดดี้ข้ึน ช่วยลดขอ้จาํกดัท่ีเกิดจากการใชน้โยบายทาง

บญัชี และคาํนึงถึงตน้ทุนของเงินทุนในส่วนของเจา้ของ 

ท่ีเรียกวา่ ตน้ทุนค่าเสียโอกาส ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็น

ท่ีมาของกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ บริษทัท่ีปรึกษา Stern 

Stewart (1994) จึงไดน้าํแนวคิดกาํไรทางเศรษฐศาสตร์

มาต่อยอดและพฒันาเป็นตวัช้ีวดัมลูค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์ หรือ EVA® และกล่าววา่ EVA® เป็น

ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานท่ีมีความสามารถในการอธิบาย

การสร้างมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดดี้กวา่ตวัช้ีวดัผลการ

ดาํเนินงานแบบดั้งเดิม (Stewart, 1994) เป็นจุดเร่ิมตน้

ของการศึกษาประโยชนข์องกาํไรทางเศรษฐศาสตร์

เปรียบเทียบกบัประโยชนข์องกาํไรทางบญัชี  

จากผลของงานวิจยัท่ีสนบัสนุนประโยชนข์อง

ขอ้มลูทางบญัชี และผลของงานวิจยัท่ีสนบัสนุน

ประโยชนข์องกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ ผูวิ้จยัมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาเปรียบเทียบประโยชนข์องขอ้มูลกาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกบัขอ้มลูกาํไรทางบญัชีในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์โดยมีคาํถามของ

งานวิจยั คือ กาํไรทางเศรษฐศาสตร์มีประโยชนใ์นการ

ตดัสินใจลงทุนมากกวา่กาํไรทางบญัชีหรือไม่  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือศึกษาความสามารถของกาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกบักาํไรทางบญัชีในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

Biddle et al. (1997) ศึกษาเน้ือหาสาระของขอ้มลู 

(information content) มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ กาํไร

ส่วนท่ีเหลือ กาํไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน กลุ่มตวัอยา่งจากฐานขอ้มลูท่ีซ้ือจากบริษทั 

Stern Stewart and Co. ในระหวา่งปี ค.ศ. 1983-1994 ดว้ย

วิธีการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอยกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด 

(ordinary least-square regression) พบวา่ ส่วนท่ี 1 การ

ทดสอบเน้ือหาสาระ กาํไรสุทธิมีเน้ือหาสาระของขอ้มลู

มากท่ีสุดในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ม่ือ

เปรียบเทียบกบัตวัแปรตน้อ่ืน ๆ ท่ี Adjusted r2 เท่ากบั 

12.8 %  

Chen and Dodd (1998) ศึกษาประโยชนใ์นการ

ตดัสินใจของกาํไรจากการดาํเนินงาน กาํไรส่วนท่ีเหลือ 

และ EVA® กลุ่มตวัอยา่งประเทศสหรัฐอเมริกา ใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1982-1992 ผา่นการวิเคราะห์แบบจาํลอง

ในการวดัมูลค่าท่ีพฒันาโดย Easton and Harris (1991) 

พบวา่ ส่วนท่ี 1 กาํไรจากการดาํเนินงาน กาํไรส่วนท่ี

เหลือ และ EVA® มีความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยอ์ยา่งทีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่เม่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ระหวา่งตวัแปรตน้ทั้งสาม พบวา่ กาํไรจากการ

ดาํเนินงานซ่ึงเป็นกาํไรทางบญัชีมีความสามารถใน      

การอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่ กาํไร

ส่วนท่ีเหลือ และ EVA® ซ่ึงเป็นกาํไรตามแนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์ ในส่วนท่ี 2 การทดสอบความสามารถ 
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ส่วนเพ่ิมในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

(incremental value relevance) พบวา่ กาํไรส่วนท่ีเหลือมี

ความสามารถส่วนเพ่ิมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิตในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยน์อกเหนือจากการใช้

กาํไรจากการดาํเนินงานเพียงอยา่งเดียว อยา่งไรกต็ามใน

การศึกษาน้ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการกาํหนดตวั

แปรตน้ คือ การใชข้อ้มลูผลกาํไรเพียงอยา่งเดียวสามารถ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดเ้พียงเลก็นอ้ย 

ดงันั้นควรใชข้อ้มูลทางบญัชีอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากผล

กาํไรเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอธิบายผลตอบแทน

ของหลกัทรัพย ์

Turvey et al. (2000) ศึกษาความเช่ือมโยงของ

มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์มายงัขอ้มลูทางบญัชีอยา่ง 

ROA, ROE และ ROS และศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์และผลการดาํเนินงานของ

ตลาดหลกัทรัพย ์กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรรม ประเทศ

แคนาดา ในระหวา่งปี ค.ศ. 1994-1998 ผลการศึกษา

พบวา่ ไม่มีความเช่ือมโยงของมลูค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์มายงัขอ้มลูทางบญัชี กล่าวคือ บริษทัท่ีมี

มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์สูงไม่ไดน้าํมาสู่กาํไรทาง

บญัชีท่ีสูง และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดว้า่ การท่ีมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ไม่

สามารถสะทอ้นขอ้มลูไปยงัราคาของหลกัทรัพย ์

เน่ืองจาก มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์มีขอ้มลูพ้ืนฐานมา

จากมลูค่าตามบญัชีและมลูค่าของสินทรัพย ์ในขณะท่ี

ราคาของหลกัทรัพยจ์ะสะทอ้นมาจากกระแสเงินสดและ

อตัราการเติบโตท่ีคาดหวงั 

Acheampong and Wetzstein (2001) ศึกษา

เปรียบเทียบตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานระหวา่งแนวคิด

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ คือ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อ

เงินทุน หรือ Return on Capital (ROC) และกาํไรทาง

บญัชี คือ ROA ดว้ยวิธีการ Efficiency Scores กลุ่ม

ตวัอยา่งในอุตสาหกรรมอาหารในประเทศองักฤษ 

ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา ในระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1998 

ดว้ยแบบจาํลอง “Random Effects” พบวา่ ไม่มีความ

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่ง ROC และ ROA ในการ

วดัผลการดาํเนินงาน 

De Wet (2005) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ

ในการสร้างมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ระหวา่งมลูค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์ และขอ้มลูทางบญัชี (ไดแ้ก่ EPS, DPS, 

CFO, ROA และ ROE) กลุ่มตวัอยา่งในตลาดหลกัทรัพย์

ประเทศแอฟริกาใต ้ในระหวา่งปี ค.ศ. 1995-2004 โดย

ศึกษาความสามารถในการสร้างมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผา่น

ตวัแปรมลูค่าเพ่ิมทางการตลาด หรือ Market Value 

Added (MVA) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอย 

พบวา่ กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (CFO) มี

ความสามารถในการอธิบายมลูค่าเพ่ิมทางการตลาด ได้

ดีกวา่มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ โดยมี r2 เท่ากบั 38% 

ในขณะท่ีมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์มี r2 เท่ากบั 8% 

Shubita (2010) ศึกษาเน้ือหาสาระของขอ้มลู

มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์กาํไรส่วนท่ีเหลือ และขอ้มูล

ทางบญัชี ไดแ้ก่ กาํไรสุทธิ และ กระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน กลุ่มตวัอยา่งในตลาดหลกัทรัพยอ์มัมาน 

ประเทศจอร์แดน ในระหวา่งปี ค.ศ. 2000-2008 ดว้ย

วิธีการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอย พบวา่ ขอ้มลูทางบญัชี

อยา่งกาํไรสุทธิ และกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน มี

ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ไดดี้กวา่กาํไรทางเศรษฐศาสตร์อยา่งมลูค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์ และกาํไรส่วนท่ีเหลือ 

Ismail (2013) ศึกษาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ต่อ

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์ และ กาํไรทางบญัชี ไดแ้ก่ EPS, DPS และ 

NOPAT กลุ่มตวัอยา่งบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย ์Bursa Malaysia ในระหวา่งปี ค.ศ. 1993-

2002 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการเชิงถดถอย พบวา่

มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์มีความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่กาํไรทางบญัชี โดย
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เปรียบเทียบค่า Adjusted r2 ของมลูค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐศาสตร์ EPS, DPS และ NOPAT ซ่ึงเท่ากบั 

23.85%, 22.56%, 22.22% และ 21.18% ตามลาํดบั 

Ray (2014) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งมลูค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐศาสตร์ และผลการดาํเนินงานของตลาด

หลกัทรัพย ์(stock market performance) กลุ่มตวัอยา่งใน

ประเทศอินเดีย ในระหวา่งปี ค.ศ. 2006-2012 ดว้ยวิธีการ

วิเคราะห์ ordinary least-square regression พบวา่ ไม่มี

ความสมัพนัธ์ระหวา่งมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ และ

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จากผลของการศึกษาไดใ้ห้

ขอ้สรุปวา่ มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถให้

ขอ้มลูท่ีสมบูรณ์เก่ียวกบักระแสเงินสดซ่ึงจะสามารถ

สะทอ้นไปยงัการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยไ์ด ้

Tamamy (2014) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถ

ในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยร์ะหวา่งกาํไร

ทางเศรษฐศาสตร์ ไดแ้ก่ EVA®, EVA® Spread และ 

EVA® momentum และกาํไรทางบญัชี ไดแ้ก่ ROE, 

ROA, EPS, NI และ NOPAT กลุ่มตวัอยา่ง FTSE100 ใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 2009-2012 ดว้ยวิธีการวิเคราะห์สมการ

เชิงถดถอยเชิงเสน้ พบวา่ ในภาพรวมกาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์มีความสามารถในการอธิบายผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่กาํไรทางบญัชี เปรียบจากค่า r2 

ของกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ และกาํไรทางบญัชี ซ่ึงเท่ากบั 

9.71% และ 8.14% ตามลาํดบั หลงัจากท่ีมีการทดสอบ

ความมีนยัสาํคญัของค่าสมัประสิทธ์ิตวัแปรแต่ละตวั

พบวา่ มีเพียงค่าสมัประสิทธ์ิของ ROA (กาํไรทางบญัชี) 

และ EVA® momentum (กาํไรทางเศรษฐศาสตร์) ท่ีมี

นยัสาํคญัทางสถิติ และจากการทาํ Stepwise Regression 

พบวา่ ROA มีค่าสมัประสิทธ์ท่ีสูงกวา่ EVA® momentum 

จึงทาํใหส้ามารถสรุปไดว้า่ กาํไรทางบญัชีมี

ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ไดดี้กวา่กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ และกาํไรทางบญัชีมี

ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์

ท่ีแตกต่างกนั   

 

 

 

 

 

  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

ตวัแปรตน้ 

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์  
ตวัแปรตาม 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

 เปรียบเทียบกบั  

ตวัแปรตน้ 

กาํไรทางบญัชี  
ตวัแปรตาม 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ประโยชนข์องกาํไรทางเศรษฐศาสตร์และกาํไรทางบญัชีในการอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์
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วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไม่รวมถึงรายงานทางการเงินของบริษทัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร เน่ืองจาก

ความแตกต่างของโครงสร้างงบการเงิน ในระหวา่งปี 

พ.ศ. 2552-2557 จาํนวน 248 บริษทั โดยมีเง่ือนไขในการ

กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1. เป็นบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม ในช่วงเวลาท่ีทาํการศึกษา คือระหวา่ง 

พ.ศ. 2552-2557 

2. เป็นบริษทัท่ีมีขอ้มลูตวัแปรท่ีใชส้าํหรับ

การศึกษาครบถว้น และสามารถเกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงัไดใ้น

ฐานขอ้มลู SETSMART 

3. ไม่เป็นบริษทัท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ 

บริษทัท่ีฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลาย 

 

ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ตวัแปรต้น 

 1. กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ มี 3 ตวัแปร ดงัน้ี 

 1.1 มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ หรือ EVA จาก

การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในบทท่ี 2 พบวา่ มีการ

คาํนวณมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ หรือ Economic 

Value Added (EVA®) ดงัน้ี 

EVA = NOPAT – (IC x WACC) 

 

 

 

NOPAT  คือ กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี x (1-อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล) 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

IC คือ เงินลงทุนท่ีใชไ้ปสาํหรับการดาํเนินงาน 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบแสดงฐานะการเงิน และมีสูตรดงัน้ี 

สินทรัพยร์วม – หน้ีสินหมุนเวียน 

WACC 

 

 

Wd 

Rd x (1-T) 

We 

Re 

คือ 

 

 

คือ

คือ 

คือ 

คือ 

อตัราตน้ทุนของเงินทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัมีสูตรในการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

[Wd x [Rd x (1-T)]] + [We x Re] 

สดัส่วนของหน้ีสินรวมต่อสินทรัพยร์วม 

ตน้ทุนของหน้ีสินหลงัภาษี 

สดัส่วนของส่วนของผูถื้อหุน้รวมต่อสินทรัพยร์วม 

ตน้ทุนของส่วนของเจา้ของ 

จากสูตรในการคาํนวณ WACC ตน้ทุนของหน้ีสิน (Rd) สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

หน้ีสินรวม 

จากสูตรในการคาํนวณ WACC ตน้ทุนของส่วนของเจา้ของ (Re) สามารถคาํนวณไดโ้ดยใชแ้บบจาํลอง 

CAPM ดงัน้ี  

Re = Rf + β (Rf – Rm) 
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Rf 

 

คือ อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่มีความเส่ียง 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูรายปีของอตัราผลตอบแทนตัว๋เงินคลงัและพนัธบตัร

รัฐบาลประเทศไทยอาย ุ20 ปี  

β คือ มาจากการหา Slope โดยใชร้าคาของหลกัทรัพยร์ายวนัตั้งแต่ส้ินเดือนท่ี 3 ของปี

ท่ี t จนถึง ส้ินเดือนท่ี 3 ของปีท่ี t+1 

Rm 

 

 

 

 

Indext 

Indext+1 

คือ 

 

 

 

 

คือ 

คือ 

อตัราผลตอบแทนของตลาด 

สามารถเกบ็รวบรวมไดจ้ากดชันีของตลาดหลกัทรัพยแ์ละสามารถคาํนวณได้

ดงัน้ี 

Indext+1 – Indext 

Indext 

ดชันีของตลาดหลกัทรัพยใ์นปีปัจจุบนั โดยใชด้ชันีส้ินเดือนท่ี 3 ของปี t 

ดชันีของตลาดหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 1 ปี โดยใชด้ชันีส้ินเดือนท่ี 3 ของปี t+1 

 

1.2 อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนท่ีใชไ้ปสาํหรับการดาํเนินงาน หรือ Return on Invested Capital (ROIC) 

 

                                          

 

NOPAT  คือ กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี x (1-อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล) 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

IC คือ เงินลงทุนท่ีใชไ้ปสาํหรับการดาํเนินงาน 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบแสดงฐานะการเงิน และมีสูตรดงัน้ี 

สินทรัพยร์วม – หน้ีสินหมุนเวียน 

 

ROIC   = 
NOPAT 

Invested Capital 
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1.3 EVA® spread จากการงานวิจยัของ Tamamy (2014) ไดมี้การนาํตวัแปรดงักล่าวเขา้มาใชใ้นการทดสอบ

ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ซ่ึงสามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

 

 

 

EVA t คือ มลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร์ในปีปัจจุบนั 

สามารถคาํนวณไดต้ามสูตรท่ีกล่าวใน ขอ้ 1 

 

IC คือ เงินลงทุนท่ีใชไ้ปสาํหรับการดาํเนินงาน 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบแสดงฐานะการเงิน และมีสูตรดงัน้ี 

สินทรัพยร์วม – หน้ีสินหมุนเวียน 

 

 2. ขอ้มลูผลกาํไรทางบญัชี มี 7 ตวัแปร ดงัน้ี 

  2.1 กาํไรจากการดาํเนินงานสุทธิหลงัภาษี หรือ Net Operating Profits after Tax (NOPAT)  

  

NOPAT  คือ กาํไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี x (1-อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล) 

สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  2.2 กาํไรสุทธิ หรือ Net Income (NI) สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

  2.3 กาํไรต่อหุน้ หรือ Earnings per Share (EPS) สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

กาํไรต่อหุน้ (EPS)   = 
กาํไรสุทธิ 

จาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ 

  

  2.4 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม หรือ Return on Asset (ROA) สามารถเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) = 
กาํไรสุทธิ 

สินทรัพยร์วม 

 

  2.5 อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ หรือ Return on Equity (ROE) สามารถเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูไดจ้ากงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงฐานะการเงิน สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) = 
กาํไรสุทธิ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

EVA® spread    = 
EVA t 

Invested Capital  t 
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  2.6 อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย หรือ Return on Sales (ROS) สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดจ้าก

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สามารถคาํนวณไดด้งัน้ี 

อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (ROS) = 
กาํไรสุทธิ 

ยอดขาย 

 

  2.7 กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน หรือ Cash Flow from Operation (CFO) สามารถเก็บ

รวบรวมขอ้มูลไดจ้ากงบกระแสเงินสดในส่วนของกิจกรรมดาํเนินงาน 

 

ตวัแปรตาม 

งานวิจยัน้ีมุ่งเนน้ศึกษาความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ดงันั้นผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยท่ี์ใชใ้นการศึกษาน้ี คือ ผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลกัทรัพย ์หรือcumulative abnormal returns (CAR) 

ซ่ึงสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูล และคาํนวณไดด้งัน้ี 

 12  

CAR t = ∑ ( Actual Return t – Expected Return t) 

 i=1  

 

CAR t คือ ผลตอบแทนเกินปกติสะสมของหลกัทรัพยส์าํหรับปีท่ี t  

Actual Return t 

 

 

 

Price t 

Price t+1 

คือ 

 

 

 

คือ 

คือ 

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนจริงสาํหรับปีท่ี t คือ อตัราการ

เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์มีสูตรในการคาํนวณดงัน้ี 

Price t+1 – Price t 

Price t 

ราคาตลาดของหลกัทรัพยส์าํหรับปีท่ี t โดยใชร้าคา ณ วนัท่ี 1 เมษายน 

ราคาตลาดของหลกัทรัพยส์าํหรับปีท่ี t+1โดยใชร้าคา ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 

Expected Return t คือ อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพย ์สามารถคาํนวณไดโ้ดยใช ้

Market Model ซ่ึงมีสูตร ดงัน้ี 

α + β (Rm) + ε 

ซ่ึง ขอ้มลู β  และ Rm ไดก้ล่าวถึงการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการคาํนวณ

ไวใ้นหวัขอ้การคาํนวณ WACC แลว้ 
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  การวเิคราะห์ความสามารถของกาํไร

ทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกบักาํไรทางบัญชีในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ 

การทดสอบความสามารถของกาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบกบักาํไรทางบญัชีในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์จะใชวิ้ธีการ

วิเคราะห์สมการเชิงถดถอยกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุด (least-

square regression) โดยแยกวิเคราะห์ระหวา่งสมการท่ี

ใชเ้พียงกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ และสมการท่ีใชเ้พียง

กาํไรทางบญัชี  

สมการท่ีใชส้าํหรับทดสอบตวัแปรกาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์ 

CAR = α + β1 (EVA) + β2 (ROIC) + β3 (EVA 

spread) + ε 

สมการท่ีใชส้าํหรับทดสอบตวัแปรกาํไรทาง

บญัชี 

CAR = α + β1 (NOPAT) + β2 (NI) + β3 (EPS) + β4 

(ROA) + β5 (ROE) + β6 (ROS) + β7 (CFO) + ε 

β คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีอยูห่นา้ตวัแปรตน้ท่ีใช้

ทดสอบความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์การพิจารณาค่า β ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

(significant) แสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

ในการทดสอบสมมติฐานจะพิจารณาค่า 

Adjusted r2 ระหวา่งสมการท่ีใชส้าํหรับทดสอบตวัแปร

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์ และสมการท่ีใชส้าํหรับ

ทดสอบตวัแปรกาํไรทางบญัชี ค่า Adjusted r2 สูงกวา่

จะแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ดีกวา่ 

 

ผลการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก

รายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยย์อ้นหลงั 6 ปี ใชข้อ้มลูในระหวา่งปี พ.ศ. 

2552-2557 จาํนวน 248 บริษทั 11 ตวัแปร โดยแบ่งเป็น

ขอ้มลูกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ 3 ตวัแปร ขอ้มลูผลกาํไร

ทางบญัชี 7 ตวัแปร และขอ้มลูอตัราผลตอบแทนของ

หลกัทรัพย ์1 ตวัแปร รวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา

ทั้งส้ิน 16,368 ขอ้มลู โดยใชฐ้านขอ้มลู SETSMART 

และรายงานทางสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทย 

การศึกษาในคร้ังน้ีไม่รวมถึงรายงานทางการเงินของ

บริษทัในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร 

เน่ืองจากความแตกต่างของโครงสร้างงบการเงิน 

ในการทดสอบความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยจ์ะใชวิ้ธีการทางสถิติโดย

ใชส้มการ least-square regression และตอ้งคาํนึงถึง

ปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงไดแ้ก่ ปัญหาความสมัพนัธ์

ระหวา่งตวัแปรอิสระ ปัญหาอตัสหสมัพนัธ์ สาํหรับ

การพิจารณาวา่มีปัญหา autocorrelation สามารถทาํได้

โดยการทดสอบ Durbin-Watson โดยค่าท่ีเขา้ใกล ้2 

แสดงถึงไม่มีปัญหาautocorrelation และสาํหรับการ

พิจารณาวา่มีปัญหา multicollinearity จะใชวิ้ธีการ

วิเคราะห์สหสมัพนัธ์ (correlation) โดยค่าสมับูรณ์ของ

สหสมัพนัธ์ท่ีเกิน 90% แสดงถึงปัญหา 

multicollinearity สามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยเลือกตวัแปร

ท่ีมีค่าสมับูรณ์ของสหสัมพนัธ์ท่ีเกิน 90% เพียง 1 ตวั

แปร และดาํเนินการทดสอบความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยโ์ดยใชส้มการ

ถดถอยกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดในขั้นตอนถดัไป 
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ตาราง 1  

ผลการทดสอบความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของกาํไรทางเศรษฐศาสตร์ 

CAR = α + β1 (EVA) + β2 (ROIC) + β3 (EVA spread) + ε 

ตวัแปรต้น Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic 

มูลค่าเพิม่ทางเศรษฐศาสตร์ (EVA) -1.61E-07*** 3.63E-08 -4.4356 

อตัราผลตอบแทนต่อเงนิลงทุนที่ใช้ไปสําหรับการ

ดาํเนินงาน (ROIC) -2.01E-09*** 5.01E-11 -4.0081 

Adjusted R-squared 5.5944 % 

Durbin-Watson stat 2.3201 

หมายเหตุ *** คือ ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

จากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ พบวา่ มีค่า

สหสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนท่ี

ใชไ้ปสาํหรับการดาํเนินงาน (ROIC) และ EVA spread 

เท่ากบั 98.15% จึงไดค้ดัเลือกตวัแปรเพียงหน่ึงตวั คือ 

อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนท่ีใชไ้ปสาํหรับการ

ดาํเนินงาน (ROIC) จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่กาํไร

ทางเศรษฐศาสตร์สามารถอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยไ์ดท่ี้ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

โดยมีอิทธิพลในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์5.59 % และเม่ือพิจารณาค่า Durbin-Watson 

พบวา่ ไม่มีปัญหา autocorrelation 

 

ตาราง 2  

ผลการทดสอบความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ของกาํไรทางทางบัญชี 

CAR = α + β1 (NOPAT) + β2 (NI) + β3 (EPS) + β4 (ROA) + β5 (ROE) + β6 (ROS) + β7 (CFO) + ε 

ตวัแปรต้น Coefficient Std. Error t-Statistic 

− กาํไรสุทธิ (NI) -1.79E-07*** 4.93E-08 -3.6192 

− กาํไรต่อหุ้น (EPS) 0.5239*** 0.5040 4.6661 

− อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 16.0871*** 3.0209 5.3252 

− อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 0.2674 0.1975 1.3539 

− อตัราส่วนผลตอบแทนต่อยอดขาย (ROS) 0.5160*** 0.1650 3.1275 

− กระแสเงนิสดสุทธิจากการดําเนินงาน (CFO) -9.84E-08*** 2.79E-08 -3.5258 

Adjusted R-squared 10.7120 % 

Durbin-Watson stat 2.3214 

หมายเหตุ *** คือ ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์ระดบัความมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.01 

 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 369



จากการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ พบวา่ มีค่า

สหสมัพนัธ์ระหวา่งกาํไรสุทธิ (NI) และ กาํไรจากการ

ดาํเนินงานสุทธิหลงัภาษี เท่ากบั 94.96% จึงไดค้ดัเลือก

ตวัแปรเพียงหน่ึงตวั คือ กาํไรสุทธิ (NI) จากตาราง 2 

แสดงใหเ้ห็นวา่กาํไรทางบญัชีมีความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีนยัสาํคญัทาง

สถิติในระดบั 0.01 ทั้งส้ิน 5 ตวัแปร และไม่พบวา่

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE)     

มีความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยกาํไรทางบญัชี

มีอิทธิพลในการอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพย ์10.71% และเม่ือพิจารณาค่า พบวา่ไม่มี

ปัญหา autocorrelation และเม่ือพิจารณาท่ีค่า 

coefficient ของอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (ROA) ซ่ึงเท่ากบั 16.0871 ค่า coefficient ท่ีมาก

เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า coefficient ของตวัแปรอ่ืนนั้น 

แสดงถึงขนาดของผลกระทบท่ีส่งไปยงัผลตอบแทน

ของหลกัทรัพยท่ี์มากกวา่ตวัแปรอ่ืน ๆ 

ในการทดสอบความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพยเ์ปรียบเทียบกนัระหวา่ง

กาํไรทางเศรษฐศาสตร์และกาํไรทางบญัชี จะพิจารณา

จากค่า Adjusted R-squared ของสมการทั้งสอง คือ 

CAR = α + β1 (EVA) + β2 (ROIC) + β3 (EVA 

spread) + ε 

และ CAR = α + β1 (NOPAT) + β2 (NI) + β3 (EPS) 

+ β4 (ROA) + β5 (ROE) + β6 (ROS) + β7 (CFO) + ε 

ผลของการทดสอบพบวา่ ในสมการท่ีใชก้าํไร

ทางเศรษฐศาสตร์ในการทดสอบความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์Adjusted R-

squared เท่ากบั 5.5944 % และ ในสมการท่ีใชผ้ลกาํไร

ทางบญัชีในการทดสอบความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์Adjusted R-squared 

เท่ากบั 10.7120 % แสดงใหเ้ห็นวา่ กาํไรทางบญัชีมี

ความสามารถในการอธิบายผลตอบแทนของ

หลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่กาํไรทางเศรษฐศาสตร์  

 

การอภิปรายผล 

ผลของการศึกษาสามารถตอบคาํถามของ

งานวิจยัไดว้า่ กาํไรทางบญัชีมีความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพยไ์ดดี้กวา่กาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Chen and 

Dodd (1998), De Wet (2005), Shubita (2010) และ 

Tamamy (2014) นัน่หมายความวา่ ในการตดัสินใจ

ลงทุน นกัลงทุนสามารถใชข้อ้มลูผลกาํไรทางบญัชีใน

การตดัสินใจลงทุนและช่วยลดความคาดเคล่ือนในการ

คาดการณ์ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของหลกัทรัพยไ์ด้

ดีกวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชผ้ลกาํไรทาง

เศรษฐศาสตร์  

 

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการทดสอบ พบวา่ ขอ้มลูกาํไรทางบญัชี

มีอิทธิพลต่อการอธิบายการเปล่ียนแปลงของราคา

หลกัทรัพยเ์พียง 10.71 % แสดงใหเ้ห็นวา่การ

เปล่ียนแปลงในราคาของหลกัทรัพยย์งัมาจากอิทธิพล

ของตวัแปรอ่ืนท่ีนอกจากจากการศึกษาในคร้ังน้ีอีก 

89.29%  ดงันั้นเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับการวิจยัใน  

คร้ังถดัไปสาํหรับการศึกษาความสามารถในการ

อธิบายผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ควรมีการนาํขอ้มลู

อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางบญัชีท่ีไม่ใช่ผลกาํไร ขอ้มลู    

เชิงคุณภาพ เช่น รายงานของผูส้อบบญัชี รายงานการ

วิเคราะห์ของนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์มาใชใ้น

การศึกษา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอธิบาย

ผลตอบแทนของหลกัทรัพย ์ 

อยา่งไรกต็าม ในการลงทุนในหลกัทรัพย ์มี

เคร่ืองมือและเทคนิคอีกมากมายท่ีใชใ้นการ

ประกอบการตดัสินใจลงทุน เช่น การวิเคราะห์

ปัจจยัพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ปัจจยัทางเทคนิค เป็นตน้ 
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ดงันั้น นกัลงทุนจึงควรพิจารณาใชข้อ้มลูอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของ

หลกัทรัพย ์ร่วมดว้ยกนักบัขอ้มูลผลกาํไรใน            

การตดัสินใจลงทุน 

 

ภาคผนวก 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล ความต้องการของนักลงทุนวฏัจักรธุรกจิ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Importance of Dividends in Declining Markets: The Case of Thailand 

 

                                                                                                                       Adriano Prates do Amaral and Mohsen Hatami                                                                                                                                                                                                                                                             

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นการนาํเสนอหลกัฐานเชิงประจกัษท่ี์เก่ียวขอ้งของกบัการจ่ายเงินปันผลในตลาดไทย 

จากผลการศึกษาไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนไดใ้หค้วามสนใจนโยบายการจ่ายเงินขององคก์ร และองคก์รท่ีมี

การจ่ายเงินปันผลมีผลการดาํเนินงานยอดเยี่ยมทั้งในช่วงเศรษฐกิจซบเซาและเฟ่ืองฟ ูนัน่หมายความวา่ผูถื้อหุน้

ชาวไทยตอ้งการหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลไดแ้มใ้นช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ความตอ้งการของนกัลงทุนมิไดเ้ป็นตวัผลกัดนั

ใหเ้กิดข้ึนแต่เกิดจากโอกาสท่ีจะไดรั้บเงินปันผลในช่วงเศรษฐกิจตกตํ่า ผลการวิจยัไดย้ืนยนัว่านโยบายการ

จ่ายเงินปันผลไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งผลกัดนัใหอ้งคก์รตอ้งจ่ายเงินปันผล และนบัไดว้า่เป็นอีกส่วนหน่ึงของ

การศึกษาการจ่ายเงินปันผลต่อไป 

 

คําสําคัญ: นโยบายการจ่ายเงินปันผล, นกัลงทุน, วฏัจกัรธุรกิจ, ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

Abstract  

 We present empirical evidence on the relevance of dividends in the Thai market. The study 

outcome reveals that investors are not indifferent regarding firms payout policy, and dividend-paying firms 

have a superior performance during both declining and advancing markets, but with a clear advantage for the 

first type. That is, Thai shareholders prefer dividend-paying stocks more in periods where the economy is not 

performing well. The results are not driven by investors’ preference for large and profitable firms, which in 

average pay larger dividends, but rather by the prospect of receiving dividends during economic downturns. 

The findings confirm that dividend payout policy is not irrelevant in the Thai context and provide important 

insights on the motivations firms have to pay dividends, further advancing the understanding of the dividend 

payout “puzzle”. 

 

Keywords: dividend policy, investors’ preferences, business cycle, Thai financial market
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Introduction 

  The objective of this study is to replicate, 

in a Thai market context, the paper Do Dividends 

Matter More in Declining Markets?, by Kathleen 

Fuller & Michael Goldstein, originally published in 

the Journal of Corporate Finance, 2011. 

  Fuller and Goldstein (2011) draw attention 

to the gap of studies focusing on when dividends 

are more relevant for investors. Specifically, they 

attempt to answer whether “dividend-paying firms 

outperform non-dividend-paying firms by more 

when the market declines than when the market is 

increasing”.     

  According to the authors, the answer is 

yes, dividends do matter more in declining markets. 

Furthermore, their results are significant for a series 

of robustness tests for risk, book to market, time 

period, and the magnitude of the market variations. 

In general, their findings confirm the expectation 

that investors prefer dividend-paying stocks over 

non-dividend-paying stocks according to the market 

fluctuations. 

  Fuller and Goldstein (2011) build on De 

Angelo and De Angelo (2006, 2007). They argue 

that, opposite to Miller and Modigliani (1961) 

conclusions that dividends are essentially irrelevant, 

payout policy affects stockholder wealth. They 

show that is that for dividends to be considered 

irrelevant, they must be consistently irrelevant 

under all possible situations, something that is 

frequently undermined by empirical studies.  De 

Angelo and De Angelo (2007) further add that since 

Miller and Modigliani (1961) restrict payouts to an 

optimal level, their irrelevance model does not take 

into consideration managerial behavior and how it 

affects a firm’s payout policy.  

  The assumption that investors prefer 

dividend paying stocks during declining markets is 

further backed by the cash flow and signaling 

theories of dividends. The free cash flow approach 

developed by Easterbrook (1984) and Jensen (1986) 

says that dividends are used by firms in order to 

align managers, stockholders and bondholders’ 

objectives, particularly by forcing the companies to 

submit themselves to market scrutiny, in this way 

reducing agency costs.  

  Furthermore, the payment of dividends 

reduces free cash flow available for managers to 

invest in suboptimal projects. According to Fuller 

and Goldstein (2011), when the economy suffers a 

downturn there is more pressure for the reduction of 

waste in non-value adding projects plus there is a 

even higher need for the minimization of agency 

problems, and companies that pay dividends are 

perceived as less risky and wealthier than 

companies that do not pay. 

  This hypothesis is in some ways similar to 

the signaling approach proposed by  Bhattacharya 

(1979), John and Williams (1985), and Miller and 

Rock (1985). These authors view dividends as a 

form encountered by managers, which have 

privileged information about the company financial 

situation, to signal investors about the financial 

health of firms.  

  The basic argument is that companies that 

pay dividends signal they are able to continue 

paying in the future. That is, they are not under 

financial distress. Because financial distress will 
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affect companies more intensely during periods of 

economic downturns, the payment of dividends is 

seem as a positive signal during declining markets, 

revealing firms that pay it are capable to survive the 

unfavorable period and, possibly, prosper after the 

economy recovers.  

  However, even if it is possible to prove 

that inventors prefers dividend paying stocks during 

declining markets, it still possible that this 

preference just indicates a general inclination for 

investing in stocks of larger firms, perceived as 

being of higher “quality”, and these firms are 

generally the ones that pay dividends. For instance, 

Allen et al. (2000) argue that the companies that pay 

dividends are exactly the ones that have sounder 

financial condition.  That is, better firms pay 

dividends.  

  According to them, there is a clientele that 

would prefer to purchase stocks of better 

companies, in the expectation that those companies 

will continue to operate in the future, no matter if 

they pay or not dividends. Thus, it is necessary to 

control for this quality aspect in the empirical 

analysis in order to separate what is preference for 

dividend paying companies and what is purely a 

preference for higher quality firms.  

  Because this study intends to replicate 

Fuller and Goldstein (2011) using Thai market data, 

the Thai stock market conditions are relevant to the 

analysis and may affect the final result. According 

to  Napompech (2010), in the period between 1997 

and 2008 the percentage of companies in Thailand 

that pay dividends rose from approximately 25% to 

74%.  

  That is a remarkable difference to the 

information found for United States, where 

approximately 50% of firms pay dividend (Fuller 

and Goldstein, 2011). Consistent with Allen et al 

(2000), Thai companies paying dividends revealed 

to be of higher quality and larger size.  Due to this 

disequilibrium between paying and non dividend-

paying firms, a control for firm quality becomes 

even more important in the Thai market scenario.  

 

 Data and Methodology 

  The research will use data from the 

SETSMART database of the Stock Exchange of 

Thailand (SET). This source was found to be 

appropriate due to the availability of monthly data, 

essential to the completion of the study. The period 

under examination starts in January 2008 and ends 

in December 2012, including 60 months in total. 

For each individual company was gathered monthly 

or quarterly information on dividends payout, stock 

price, stock return, market capitalization, and share 

volume, book value of equity, ROE, ROA and beta.  

  Dividend payout where included on a 

monthly basis. A firm was considered to be 

dividend-paying if dividend payout was recorded 

for a given month. Firms that did not have a record 

of dividend payout in a given month were 

considered as non-dividend paying for that month. 

Only firms that presented complete information 

covering all the period under examination were 

included in the research. In total, 421 firms fulfilled 

data requirements to participate in the study.  

  In order to determine if the market is 

advancing or declining, we used the SET index 
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returns for the 60-month period. In this regard, we 

consider an advancing market when SET index 

return is positive in a given month. When the SET 

index return is negative, the market is considered to 

be a declining market for that specific month. 

Information about the 3-month Thai Treasury Bond 

was collected from the Thai Bond Market 

Association (Thai BMA) website.  

  The summary statistics in Table 1 show the 

general profile of dividend paying and non 

dividend-paying firms in Thailand during the period 

under study. From the total 60 months in the study, 

32 where of advancing market (positive return of 

SET index) and 28 of declining market (negative 

return of SET index).  Out of a total of 30, 215 firm-

months in the period, 21,574 (71.4%) where 

dividend paying and 8641 (28.6%) non-dividend 

paying.  

 

 

Table 1 Summary Statistics

Non-Dividend Paying Dividend Paying
All Markets (60 months)
Monthly Volume 90,667,804 332,841,579
Price 7.94 42.63
Market Cap. 4,258,800,273 21,330,416,740
Dividend Yield - 7.57
Number of Obs. 8,641 21,574

Advancing Markets (32 months)
Monthly Volume 104,342,250 367,602,841
Price 8.96 45.06
Market Cap. 4,363,727,049 22,959,456,905
Dividend Yield - 7.82
Number of Obs. 5,109 12,437

Declining Markets (28 months)
Monthly Volume 71,770,399 282,552,699
Price 6.75 38.45
Market Cap. 2,666,672,795 19,079,164,252
Dividend Yield - 7.06
Number of Obs. 3,532 9,137

 
 

  Market capitalization of dividend paying 

firms was about five times larger than non-dividend 

paying firms when considering all markets together. 

The situation is similar when only advancing 

markets are taken into consideration. However, the 

analysis of declining markets show that market 

capitalization of dividend paying stocks is about 

seven times higher than non-dividend paying stocks 

in that case.  
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  According to the type of market, monthly 

volume is 3.3 to 3.8 times larger for dividend 

paying compared to non-dividend paying firms. 

Additionally, the price of shares is also higher for 

dividend paying firms, about five times in each 

market condition. Besides market capitalization, 

there are not significant changes between advancing 

and declining market situations. In general, the 

results confirm the expectation that dividend paying 

firms are larger than non-dividend paying firms 

(Allen et al, 2000 and De Angelo and De Angelo, 

2006). 

  In order to carry out the empirical analysis 

and determine if dividend-paying stocks outperform 

non-dividend-paying stocks in declining markets, 

the study will apply panel data regressions each 

month for every firm.  

  The study controls for firm and month 

fixed-effects. As in Harris et al. (2001) and Cuny et 

al. (2009), this approach controls for the specific 

firm and period effects of omitted cross-firm and 

cross-month variations, such as variations in risk, 

discount rates, management quality, corporate 

governance and agency costs.  

  A fixed-effects approach also takes into 

consideration within-firm and within-month 

variations, with the coefficient estimates of the 

explanatory variables measuring a time-series 

relationship in place of a pure cross-sectional 

approach. For every table,        p-values are reported 

by *,**,*** , denoting statistical significance at the 

0.10, 0.05, and 0.01 levels, respectively.  

  The regression model will assume the 

form:  (1) 

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑟𝑟𝑓𝑓𝑖𝑖 = α𝑖𝑖𝑖𝑖 + γ𝑖𝑖𝑖𝑖β𝑖𝑖 + µ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑖𝑖 +
η𝑖𝑖𝑖𝑖𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵)𝑖𝑖 + ϕ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝑖𝑖 +
δ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵𝑖𝑖 + ε𝑖𝑖𝑖𝑖   

  Where rit - rft is the return on a stock in 

month t minus the three-month T-bill return for the 

same month t. The control variables are: β is the 

firm's beta measured for month t, Ln(Mktcap) is the 

natural log of the firm's market capitalization for 

month t, Ln(BVEquity) is the natural log of the 

firm's book value of equity for month t. The main 

coefficient of interest is DIV, an indicator variable 

that equals one if the firm is a classified as a 

dividend-paying firm in month t and zero if the 

firms is classified as a non-dividend-paying firm in 

month t. 

 

 Empirical results 

  Overall results 

 Table 2 below presents the overall results for the 

evidence that investors prefer dividend-paying 

stocks to non-dividend-paying stocks during 

declining markets. The outcome show that that 

dividend-paying outperform non-dividend-paying 

firms by 0.26% per month during the period of 

study, for all markets together. The result is 

significant at the 5% level.  

  Table 2 also shows that results will vary 

when we consider the differences between 

advancing and declining markets. During advancing 

market periods (positive SET index return), 

dividend-paying firms have a worse performance 

than non-dividend-paying firms of about 0.85%. 

On the other hand, dividend-paying firms have a 

better performance than non-dividend-paying stocks 

by 2.07% during periods of declining markets 
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(negative SET index return). Both movements are significant at the 5% level. 

 

Table 2   Average return for both advancing and declining markets

All firm-months Non-dividend 
paying (%)

Dividend paying 
(%)

Difference    
(%)

All Markets 2.10 1.92 2.18 -0.26 **
Advancing Markets 5.63 6.24 5.39 0.85 **
Declining Markets -2.84 -4.33 -2.26 -2.07 **
Difference on differences 2.92 ***

*** Indicates t-test is significant at the 1% level
** Indicates t-test is significant at the 5% level
* Indicates t-test is significant at the 10% level

 

  Applying a difference-on-differences 

approach to the results, it is possible to infer that 

during the period from January 2008 to December 

2012 dividend-paying stocks had a performance that 

is 2.92% higher in declining markets than in 

advancing markets, when compared to non-

dividend-paying firms. This difference is significant 

at the 1% level.  

 

  Regressions results 

 Table 3 presents the overall results similarly to 

Table 2, this time using the regression model 

presented in section 2. One important difference is 

that while returns on Table 2 are the total return on 

stocks, returns on Table 3 are equal to rit - rft, that is, 

the return on stocks minus the three-month 

Treasury-bill return. Because of this, returns on 

advancing markets are expected to present negative 

values, since investors value more dividend paying 

stocks during declining markets periods (Fuller and 

Goldstein, 2011).   

 

Table 3 Regression, overal results

Intercept Beta Ln(MkCap) Ln(BVEquity) DIV

Declining Markets -0.1104** -0.0552*** 0.0114*** -0.0119** 0.0266***

Advancing Markets -0.1736*** 0.0287*** 0.0216*** -0.0201*** -0.0158**

*** Indicates t-test is significant at the 1% level
** Indicates t-test is significant at the 5% level
* Indicates t-test is significant at the 10% level  
 

 

  Table 3 reveals that the coefficient for DIV is greater in declining market months, 0.0266, than 
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in advancing market months, −0.0158. The results 

confirm those of Table 2, that during declining 

markets periods, dividend-paying stocks outperform 

non-dividend-paying stocks. That is, in general 

investors value dividend-paying firms more during 

declining markets. To further investigate this 

phenomenon, it is also possible to study whether the 

effects become stronger when the decline increases.  

  Table 4 presents the effect of the 

magnitude of markets movements on the dividend 

versus non-dividend paying relation. In order to 

measure such movements, large movements of SET 

index are defined as those greater than 5%, and 

small movements of SET index as being between 

0% and 5%. It is expected that the coefficient for 

DIV will monotonically increases as the SET Index 

return decreases.  

 
Table 4 Magnitude of the market movement

Intercept Beta Ln(MkCap) Ln(BVEquity) DIV

Small Negative Movements -0.0968*** -0.0188*** 0.0096** -0.0171 0.0253**
Large Negative Movements -0.1211** -0.1334*** 0.0134*** -0.0085 0.0172**

Advancing Markets
Large Positive Movements -0.1974*** 0.0522*** 0.0204*** -0.0137** -0.0121
Small Positive Movements -0.1442*** 0.0173*** 0.0244*** -0.0233*** -0.0059

*** Indicates t-test is significant at the 1% level.
** Indicates t-test is significant at the 5% level
* Indicates t-test is significant at the 10% level

Declining Markets

 
 

  The outcomes run according to expectation 

for the first three results. However, DIV in 

declining markets, large negative movements, is 

smaller than for declining markets, small negative 

movements, a result that is opposite to that found in 

Fuller and Goldstein (2011). Furthermore, DIV 

results are non-significant for advancing markets 

outcomes. Although in general terms the results 

confirm that dividend-paying stocks are preferred 

during declining markets, the lack of significance in 

the first two steps and the reverted result make the 

interpretation difficult for Table 4.  

  Even thought the regressions for Tables 2, 

3 and 4 already control for the firm beta, size and 

the book value of equity, it still possible, as 

highlighted by Allen et al. (2000), that the results 

are only a reflection of the preference of investor 

for stocks from better companies, which are the 

ones that pay dividends. That is, there is a quality 

effect that is not controlled by the model.  In order 

to test whether quality has a significant impact on 

the results; the data is divided in two parts, as seen 

in Table 5, below. Return-on-Assets (ROA) is 

selected as a proxy of firms quality, and a low ROA 

would indicate lower “quality” firms, while a high 

ROA would signal a firm of higher “quality”.  

  Thus, if the previous results are only 

measuring the fact that better companies pay 

dividends and worse companies do not, it is 

expected that, once the data is divided in high and 
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low ROA, the results previously encountered will not hold. 

 

Table 5 Quality differences

Intercept Beta Ln(MkCap) Ln(BVEquity) DIV
Low ROA
Declining Markets -0.0936 -0.0387** 0.0152*** -0.0173*** 0.0229**
Advancing Markets -0.2332** 0.0511*** 0.0256** -0.0209** 0.0036**
High ROA
Declining Markets -0.1021 -0.0632** 0.0143*** -0.0037* 0.0349***
Advancing Markets -0.0897** 0.0152*** 0.0101** -0.0055 -0.0204**

*** Indicates t-test is significant at the 1% level.
** Indicates t-test is significant at the 5% level
* Indicates t-test is significant at the 10% level

 

  As shown in Table 5, dividend-paying 

stocks do have a better performance than non-

dividend-paying' firms in declining markets for 

both low ROA and high ROA, the proxy for firm 

quality. The DIV coefficient for Low ROA, 

advancing markets results confirm previous results 

that investors prefer dividend-paying companies 

during economic downturn. That is, results are 

generally robust to the company’s quality. 

  To further test how the firm’s quality 

dimension may impact the results, an additional 

variable was included in the model in order to 

control for quality. The modified model has the 

following form: 
𝑟𝑟_𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑟𝑟_(𝑓𝑓𝑖𝑖 ) =
α_𝑖𝑖𝑖𝑖 + γ_𝑖𝑖𝑖𝑖 β_𝑖𝑖 + µ_𝑖𝑖𝑖𝑖 〖𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)〗_𝑖𝑖 +
η_𝑖𝑖𝑖𝑖 〖𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵)〗_𝑖𝑖 +
ϕ_𝑖𝑖𝑖𝑖 〖𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝐵𝐵〗_𝑖𝑖 + δ_𝑖𝑖𝑖𝑖 〖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐵𝐵〗_𝑖𝑖 + ε_𝑖𝑖𝑖𝑖  

 

      (2) 

 

  Where Profitability is a proxy for firm 

quality or profitability for month t. The two proxies 

utilized were Return on Assets (ROA) and Return 

on Equity (ROE).  

 
Table 6   Quality differences:  additional variable to control for profitability

Intercept Beta Ln(MkCap) Ln(BVEquity) Profitability DIV
ROA
Declining Markets -0.0912 -0.0392** 0.0172*** -0.0157*** 0.0072** 0.0198**
Advancing Markets -0.2521** 0.0503*** 0.0223** -0.0198** 0.0044** 0.0028**
 ROE
Declining Markets -0.0936 -0.0572** 0.0155*** -0.0031* 0.0056** 0.0314**
Advancing Markets -0.1024** 0.0164*** 0.0097** -0.0062 0.0036* -0.0187**

*** Indicates t-test is significant at the 1% level.
** Indicates t-test is significant at the 5% level
* Indicates t-test is significant at the 10% level
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  As seen in Table 6, even thought ROA or 

ROE are included into the model, results continue to 

hold. For both cases, dividend-paying stocks 

outperform non-dividend-paying stocks in declining 

markets. The results for the DIV coefficient are 

significant at the 5% level. Table 6 indicates that the 

results do not seem to be driven simply by better 

firms being more able to pay dividends than non-

dividend firms. Clearly, investors have a preference 

of dividend-paying firms during declining markets 

months.  

  

 Conclusion 

  The analysis of the Thai market confirms 

Fuller and Goldstein (2011) hypothesis and findings 

that companies’ dividend policies are not irrelevant. 

More specifically, there is evidence that Thai 

investors prefer stocks of firms that pay dividends, 

particularly during periods of market downturn. 

That is, shareholders in Thailand are not indifferent 

to dividend policy 

  Overall, dividend-paying firms in Thailand 

have a superior performance than non-dividend-

paying firms during market decline months. The 

results are robust when there is a control for firm’s 

quality, meaning that the results are not merely 

driven by investors’ attraction to more profitable 

and larger firms (which usually pay dividends), but 

rather by the possibility of receiving those 

dividends during periods of economic uncertainty. 

  However, in sharp contrast with Fuller and 

Goldstein (2011) outcomes, some results did 

present low statistical significance, or had no 

significance at all, particularly when the sample had 

to be subdivided in smaller sub-samples. Thus, it is 

possible that the sample period used for the study – 

five years – was not of adequate size. Another 

drawback related to the short sample-period is that 

the results found may be specific to that period of 

time, 2008 to 2012, which was strongly affected by 

the financial crisis of 2007-2008, and cannot be 

generalized to other periods of time. To overcome 

these shortcomings, we suggest that future studies 

use a longer period of analysis, opening the 

possibility to control results by comparing different 

sub-periods. 
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ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิถดถอยคร้ังใหญ่ใน ปี ค.ศ. 2008 กระแสของการค้าระหว่างประเทศ 

และดุลการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มอาเซียนทีเ่ลอืกมา

สามประเทศ 

Analysis sis of International Trade Flows between the United States and Three ASEAN 

Countries Before and After the Great Recession of 2008  

                                                                                                    Lenny  Trudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

บทคัดย่อ 

 งานทางวิชาการน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยคร้ังใหญ่ใน ปี ค.ศ. 2008 ใน

เร่ืองกระแสของการคา้ระหวา่งประเทศ และดุลการคา้ระหวา่งประเทศ ระหวา่งประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน

กลุ่มอาเซียนท่ีเลือกมาสามประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ขณะท่ีการคา้ระหวา่งประเทศทัว่โลกถดถอยลง

โดยประมาณ 30% หลงัจากช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยคร้ังใหญ่ในปี ค.ศ. 2008 โดยผูเ้ขียนใชอ้นุกรมเวลาเปรียบเทียบ

วิเคราะห์ และวิเคราะห์ผลกระทบทดสอบสถิติการคา้ระหวา่งประเทศท่ีรวบรวมโดย UN ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2012 

เพ่ือท่ึจะเปรียบเทียบกระแสการคา้ช่วงก่อน ช่วงระหวา่ง และช่วงหลงัภาวะเศรษฐกิจถดถอยน้ี หลกัฐานชดัเจนแสดงให้

เห็นวา่กระแสการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกา กบัทั่้งสาม ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย มีค่านยัสาํคญัลดลง 

นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของโลกท่ีถดถอยถึง 30% สามารถอธิบายไดห้ลากหลายถึงความแขง็แรงของตลาดเกิดใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการพฒันาสูงทางดา้นเศรษฐกิจ มีความแข็งแรง และไดรั้บผลหรือถูกขบัเคล่ือนไปไดด้ว้ยหวัรถจกัร

จากเศรษฐกิจประเทศจีน ส่ิงเหล่าน้ีจึงมีผลทาํใหเ้งินทุนโลกเคล่ือนยา้ยมายงัตลาดเกิดใหม่ 

 

คําสําคัญ: ภาวะเศรษฐกิจถดถอย, การคา้ระหวา่งประเทศ, สหรัฐอเมริกา 

 

Abstract 

 This academic paper aims to analyze the effects of the Great Recession of 2008 on international trade flows 

and the bilateral balance of trade (BOT) between selected ASEAN countries - Indonesia, Malaysia, and Thailand - 

and the United States (U.S). International world trade fell approximately 30% after the Great Recession of 2008.    

The author used time-series comparative analysis and impact analysis to examine trade statistics compiled by the 

United Nations between 2004-2012 in order to compare international trade flows before, during, and after the Great 

Recession. The evidence clearly demonstrates that international trade flows between the U.S. and Indonesia, 

Malaysia, and Thailand fell significantly less than the worldwide average decline of 30%. The explanations given for 

this vary from the economic strength of emerging markets, which outperformed developing economies, to the 

strength and “locomotive effect” of the Chinese economy, to the global capital that flowed into emerging markets 

after 2008. 

Keywords:  international trade flows, BOT, balance of trade, Great Recession, emerging markets, ASEAN. 
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Scope of the paper 

 This paper is organized into three parts: (1) 

presentation of world economic background, (2) 

analysis of international trade flows between the U.S. 

and the three largest ASEAN (Association of South East 

Asian Nations) nations - namely Indonesia, Malaysia, 

and Thailand, before, during, and after the Great 

Recession, and (3) analysis of BOT in three important 

trade sectors – namely vehicles other than railway, 

rubber and articles thereof, and electrical & electronic 

equipment. 

 

Literature and Statistical Review 

 Grusky, Western & Winer (2011) state that the 

Great Recession was the worst recession in the world 

since the Great Depression of 1929-1939.  Unlike the 

“Tom Yum Kung crisis of 1997,” which started in 

Thailand, the epicenter of Great Recession of 2008 

started in the United States as a result of the subprime 

mortgage crisis.  

 The Great Recession is defined as the period 

lasting from December 2007 to June 2009.  In this 

paper, the author defines 2008 as the year of the Great 

Recession.  The Great Recession was the worst 

worldwide economic decline since the Great Depression 

of 1929 (Federal Reserve Bank, Dallas, 2009). 

 The Great Recession resulted in economic hardship 

throughout the world.  In the United States, 

unemployment skyrocketed from 5% in 2007 to 9.5% in 

June of 2009. Business bankruptcies multiplied by 31% 

and millions of people had their homes foreclosed.  In 

an interdependent world economy, this kind of 

economic “contagion” is a ‘systemic effect” and could 

not be contained in the United States and spread 

throughout the world (Foster, 2009).  Economic growth 

in nearly every country declined, but economic output 

in East Asia did not decline at all during the recession, 

growth merely slowed (Arias, Yen, 2014).หรือ Arias, 

Maria, A. & Wen 

 This incident is important and deserves an 

investigation because we now live in a globalized and 

borderless world where every country is more 

interdependent with one another than ever before.   

One of the vital purposes of this study will be to 

compare and view not only how the Great Recession 

affected world trade flows, but also how it affected the 

different regions of the global economy.  

 By examining the international trade flows 

before, during, and after the Great Recession, in the 

case of this paper between 2004 - 2012, academicians, 

businessmen, and policy makers can better understand, 

calculate and anticipate what may happen the next time 

there is a recession, and the best courses of action for 

business development policies and management 

strategies.   

 What lessons did businessmen, policy makers, 

politicians, and central bankers gain from how the 

“Great Recession” affected international trade and how 

will they be able to deal with the next recession? Since 

World War Two (WWII), the U.S. has had a recession, 

on average, every six years (Conerly, Bill, 2014).  

This academic paper will examine the thesis that 

bilateral trade between the U.S. and ASEAN countries 

did not decline as much as the world average of 30% as 

well as examine different trade sectors from 2004-2012.  

The basis of this paper is the author’s interest in 

international trade issues going back to when I was 

studying at the American Graduate School of 
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International Management. My interest in this field 

grew through my employment with the Korean 

Overseas Trade Promotion Association (KOTRA) in 

Chicago, Illinois, USA.  Presently, as a lecturer in 

International Business at Eastern Asia University, this 

topic is garnered more interest from a global 

management perspective. 

 1.  Presentation of world economic 

background, including size of the country’s economy, 

and regional economic growth 

 In 2015, the three largest economies within the 

ASEAN countries in terms of GDP in US Dollars are: 

(1) Indonesia – $888.5 billion, (2) Thailand - $404.8 

billion, and (3) Malaysia – $ 338.1 billion (World Bank, 

2015). 

 As far as ranking of international trade in the 

world in is concerned, Indonesia was the 24th largest 

trading nation, Thailand, the 23rd largest, Malaysia, the 

20th largest trading nation in the world. Their 

international trade volumes are very similar (World 

Bank, 2016).  Please see Table One. 

 

Table 1 

Share of World Trade: Imports and Exports by Country  

Rank Exporters Value Share

Annual 
%

change Rank Importers Value Share

Annual 
%

change

2 United States 1546 8.4 4 1 United States 2336 12.6 3

23 Thailand 230 1.2 3 20 Thailand 248 1.3 8

24 Malaysia 227 1.2 0 25 Malaysia 197 1.1 5

26 Indonesia 188 1.0 -6 27 Indonesia 190 1.0 8

   

 In 2013, the United States’ share of the Global 

GDP was approximately 23%.  Nevertheless, the Great 

Recession, with its origins in the U.S., released a 

tsunami of toxic debt throughout the world, sinking 

economic growth, and causing international trade flows 

to dramatically decline across the globe (Federal 

Reserve Bank of St. Louis, 2015) 

Regional economic growth 

 Economic growth in 2008 and in the years 

following the Great Recession varied from one region 

of the world to another region of the world.  The 

following graph divides the world into four regions:  
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Table 2  

GDP Growth by Region 

 
 

 The Asian Tigers include Indonesia, 

Malaysia and Thailand plus other countries in Asia. 

This evidence points to the fact that the economies of 

emerging markets, such as Indonesia, Malaysia, 

Thailand and other ASEAN countries experienced 

less severe economic downturn than the developed 

countries such as the United States and the European 

countries.  The graph above depicts the emerging 

countries’ economies, which includes “the Asian 

Tigers. Their economic  not only did not decline as 

much as N. America and European economies, but  

they recovered faster (Federal Reserve Bank of St. 

Louis, 2014).  Riding on the stronger economies, 

relative to US and Europe, the emerging countries 

trade flows did not decrease as much as the world 

average. 

 2. Analysis of international trade flows 

between the United States and the three largest 

ASEAN economies before and after the Great 

Recession as well as the analysis of balance of trade 

between the U.S. and the “world”  

 Table Two examines international bilateral trade 

between the United States and the (1) World, (2) 

Indonesia, (3) Malaysia; and ,(4) Thailand. This 

includes the percentage increase/decrease from 2005 

through 2012; a period of three years before the Great 

Recession, from 2005 to 2008; the year of the Great 

Recession, from 2008 to 2009; and a period of three 

years after the Great Recession, from 2009 to 2012. 

386 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



Please see Table Two and Table Three: “List of 

Partner Markets for a product commercialized by the 

United States of America” (ITC Trade Map) 

 

 

 

 

 An analysis of this table “Partner Markets for 

the United States – Indonesia, Malaysia, Thailand, and 

the World” clearly demonstrates the devastating effect 

of the Great recession on the Balance of Trade (BOT).  

The BOT, worldwide, fell approximately 30% 

according to the Federal Reserve Bank of St. Louis 

(2014). When examining the percentage change in the 

BOT for the U.S. before the Great Recession from 2005 

to 2008, during the Great Recession from 2008 to 2009 

and after the Great recession, from 2009 to 2012, we 

find the following percentage changes in the United 

States BOT in Table Three. 

Table 3 

Annual Average Percentage Change in United States’ BOT before, during, and after the Great Recession 

 Before During After 

The World 1.5% -36.9% 6.59% 

Indonesia 3.2% -20.88% -1.4% 

Malaysia -8.07% -27.53% 5.5% 

Thailand 4.6% -16.72% 10.4% 

Note. From:  ITC Trade Map (2016) and author’s calculations 

 In Table Three, positive values mean an 

increase in the bilateral BOT toward the deficit side for 

Partners 2004 % change 2005 % chang 2006 % chang 2007 % chang 2008 % chang 2009 % chang 2010 % chang 2011 % chang 2012

Indonesia -9,011 9.88 -9901 13.77 -11264 -2.58 -10973 -1.59 -10799 -20.88 -8544 11.54 -9530 22.65 -11689 -14.42 -10004

Malaysia -18154 33.44 -24224 3.08 -24970 -11.81 -22021 -15.50 -18608 -27.53 -13486 -12.35 -11821 -2.61 -11513 13.95 -13119

Thailand -12282 12.37 -13801 12.54 -15532 -0.119 -15348 1.26 -15542 -16.72 -12943 5.98 -13717 1.34 -13,901 9.19 -15179

World -707362 17.05 -827981 6.52 -881967 -3.10 -854582 1.21 -864935 -36.97 -545,183 16.32 -634135 14.15 -723874 0.78 -729529

Sources: ITC, International Trade Center Trade Map (2016) and author's calculations
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 An analysis of this table “Partner Markets for 

the United States – Indonesia, Malaysia, Thailand, and 

the World” clearly demonstrates the devastating effect 

of the Great recession on the Balance of Trade (BOT).  

The BOT, worldwide, fell approximately 30% 

according to the Federal Reserve Bank of St. Louis 

(2014). When examining the percentage change in the 

BOT for the U.S. before the Great Recession from 2005 

to 2008, during the Great Recession from 2008 to 2009 

and after the Great recession, from 2009 to 2012, we 

find the following percentage changes in the United 

States BOT in Table Three. 

Table 3 

Annual Average Percentage Change in United States’ BOT before, during, and after the Great Recession 

 Before During After 

The World 1.5% -36.9% 6.59% 

Indonesia 3.2% -20.88% -1.4% 

Malaysia -8.07% -27.53% 5.5% 

Thailand 4.6% -16.72% 10.4% 

Note. From:  ITC Trade Map (2016) and author’s calculations 

 In Table Three, positive values mean an 

increase in the bilateral BOT toward the deficit side for 

Partners 2004 % change 2005 % chang 2006 % chang 2007 % chang 2008 % chang 2009 % chang 2010 % chang 2011 % chang 2012

Indonesia -9,011 9.88 -9901 13.77 -11264 -2.58 -10973 -1.59 -10799 -20.88 -8544 11.54 -9530 22.65 -11689 -14.42 -10004

Malaysia -18154 33.44 -24224 3.08 -24970 -11.81 -22021 -15.50 -18608 -27.53 -13486 -12.35 -11821 -2.61 -11513 13.95 -13119

Thailand -12282 12.37 -13801 12.54 -15532 -0.119 -15348 1.26 -15542 -16.72 -12943 5.98 -13717 1.34 -13,901 9.19 -15179

World -707362 17.05 -827981 6.52 -881967 -3.10 -854582 1.21 -864935 -36.97 -545,183 16.32 -634135 14.15 -723874 0.78 -729529

Sources: ITC, International Trade Center Trade Map (2016) and author's calculations
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the United States, while negative value means an 

increase in balance of trade on the surplus side for the 

U.S. 

 When worldwide trade shrank by 36.97% as a 

result of the Great Recession, the international trade 

deficits for the U.S. actually improved as a result of a 

decrease of the negative BOT for United States. (The 

Great Recession, improved the U.S.  BOT with the 

world.) 

 The U.S. trade with the world changed 

positively 36.9% from 2008 till 2009.  The BOT deficit 

decreased 27.5% with Malaysia, 20.8% with Indonesia, 

and only 16.7% with Thailand.  Among the three 

countries, the Great Recession affected bilateral trade 

between the United States and Thailand the least from 

2008 to 2009.  The change in the BOT between the US 

and these three ASEAN nations was significantly less 

than the change of trade between the U.S. and the rest 

of the world. 

 When looking at percentage change in bilateral 

trade with the U.S. before the recession from 2005 – 

2008, Indonesia increased its BOT by 3.2% annually, 

Malaysia decreased its BOT with the U.S. by an 

average of eight point zero-seven per-cent (8.07%) per 

year, and Thailand increased its annual average BOT by 

4.67% per year.  From 2008-2009, the BOT between 

the U.S. and Indonesia fell by 20.88% while the BOT 

between the U.S. and Malaysia fell by 27.5%. This 

large drop in trade between the U.S. and Malaysia in 

2009 may be explained by a large drop in electrical 

machinery and electrical equipment trade which 

dominates trade flows in both directions.   

 Among the three ASEAN countries – 

Indonesia, Malaysia, and Thailand - the US 

international trade flows with Thailand decreased by 

only 16%. The reasons Thailand fared better are 

complex but one reason for this relatively favorable 

situation is that Thailand had replenished its foreign 

reserves since the last financial crisis (Chirathivat, S & 

Mallikamas, S., Thailand’s Economic Performance and 

Response to the Global Crisis, 2010, pg 4) 

 The U.S. experienced smaller trade deficits 

with Thailand, Indonesia, and Malaysia in 2009 

compared to 2008.  The BOT improved for the U.S. – in 

other words, the U.S. had smaller trade deficits as a 

result of shrinking trade.  This paper will not examine in 

detail the reasons for this, but one possible reason was 

due to the decrease in demand in the U.S., or the 

“freezing” of credit markets in the United States. Later. 

This academic paper, will examine the BOT flows 

among three important trade sectors. 

While the BOT decreased significantly following the 

Great Recession between the U.S. and the ASEAN 

countries under study, the decline in trade volume was 

far less than the worldwide average decline (Table Two 

on page 6). Only the change in the balance of trade with 

Malaysia, which was 28%, comes close to the 

worldwide average of 36.9% decline in balance of trade 

between the U.S. and the world.  

 3.  Analysis of the balance of trade in three 

important trade sectors between the U.S. and three 

ASEAN countries. Indonesia, Malaysia and Thailand.  

These three trade sectors are televisions receivers, 

rubber products, and automobile (vehicle) and parts. 

As we discovered in Part 1, international trade flows 

between Indonesia, Malaysia, and Thailand did not 

change as much as the world wide average.  For this 

paper, three trade sectors were examined to ascertain 
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whether certain sector were affected more than others.  I 

selected automobile parts (defined as vehicles other 

than railway), product sector number 87; rubber and 

rubber articles, thereof, product sector number 40; and 

electrical and electronic equipment, product sector 

number 85 according to the product nomenclature of the 

International Trade Center (ITC Trade Map, 2016). 

 Automobile and parts (Vehicles, other than 

railway product sector was chosen because the U.S. 

automobile industry went through enormous changes 

and bankruptcy during the Great Recession.  

Automobiles are durable products.  Rubber and articles 

thereof was chosen because it is an important 

commodity in Indonesia, Malaysia, and Thailand. 

Commodities are susceptible to “boom and bust” 

cycles.  Television receivers were chosen because there 

are large electrical and electronic manufacturing 

operations in Indonesia, Malaysia, and Thailand.  

Television receivers are important products in our 

electronics age. 

 Tables 5, 6, and 7  examine the change in 

international trade flows for the three  categories 

mentioned above for one year prior to the Great 

Recession, from 2007-2008; during the Great 

Recession; and for one year after the Great Recession, 

from 2009-2010. (In thousands of  USD dollars) 

  

Table 4  

Balance of Trade in Parts and Accessories of vehicles; product code: 8708, with the United States 

Country 2007 % change 2008 % change 2009 

% 

change 2010 

Indonesia 60089 -86.99 7815 -76.26 1855 104.42 3792 

Malaysia 9031 10.70 9997 -5.21 9476 149.99 23689 

Thailand 157515 -10.29 141301 -28.41 101157 43.48 145141 

 

Note. From: ITC, International Trade Center Map and 

authors’ calculations my calculations 

 

 The international trade in durables was 

affected more than any other sectors as a result of the 

Great Recession.  Vehicles and parts are a “twentieth 

century” industry.  During this time, General Motors 

(GM) of the U.S. would have gone bankrupt if not for a 

U.S. government bailout during this period.  Because of 

this we expect to see a large decline in the BOT of this 

product sector due to the restructuring and retooling the 

U.S. vehicle industry.   

 Bilateral trade in vehicle parts and accessories 

between the U.S. and Indonesia, Malaysia, and Thailand 

is dominated by Thailand with a trade balance with the 

U.S. of over one hundred fifty million dollars in 2007.  

Indonesia’s balance of trade with the U.S. fell by more 

than 76%, by five-hundred and ninety million dollars 

from 2008-2009. Without knowing details of the 

vehicle parts industry, it appears that international trade 

of vehicle parts and accessories between the U.S. and 

Indonesia was being either restructured or phased out. 
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On the other hand, international trade in this product 

category with Malaysia dropped only 5% during the 

recession.        It seems that industry factors in addition 

to the Great Recession were affecting bilateral trade in 

vehicle parts and accessories between the U.S. and 

these three ASEAN nations during this period.  

 The BOT in vehicle parts and accessories 

between Malaysia and the U.S. increased by 10.7% 

from 2007-2008, while the balance of trade between 

Thailand and the U.S. in the same industry sector 

declined 10.3% during this same period. One possible 

reason to explain this phenomenon is due to the 

unfavorable strategic attractiveness of Thailand for 

foreign investment at that time.   

 After the Great Recession, Malaysia’s balance 

of trade in vehicle parts and accessories with the U.S. 

worsened by 5.2%.  Thailand’s balance of trade in 

vehicle parts and accessories from 2008 to 2009 

worsened by 28.4% after the Great Recession. Overall, 

one possible explanation for this phenomena could be it 

was a result of the drastic financial overhaul, retooling, 

and radically restructuring General Motors in the U.S, 

the second largest car company in the world, during this 

period as shown in Table 4. 

 

 

 

Table 5 

Balance of Trade in Natural Rubber; product code: 4001, with the United States. 

 

2007 % change 2008 %change 2009 

%  

change 2010 

country 

Indonesia 1287273 26.97 1634460 -59.77 657624 157.97 1696446 

Malaysia 110260 28.86 142084 -63.65 51649 149.51 128869 

Thailand 445806 28.12 571187 -48.09 296521 93.30 573170 

Note. From:  ITC, International Trade Center Map and author’s calculations 

 

 Rubber as a commodity product sees boom 

and bust cycles in its demand.  Its demand is extremely 

cyclical.  Rubber and rubber products were riding an 

up-cycle when the 2008 Great Recession hit (now, 

nearly all commodities are experiencing deflationary 

spiral).  At the time of the Great Recession, commodity 

prices were booming due to huge demand from China 

for commodities. 

The change in the BOT in rubber with the U.S. was 

remarkably uniform between the three countries, 

Indonesia, Malaysia, and Thailand, in the percentage 

growth of approximately 26% to 28% increase before 

the Great Recession as well as uniform in the 

percentage decrease in the BOT on the downside, 

during the Great Recession.  BOT decreased 48% in 

Thailand and 63% in Malaysia.  Therefore, the effects 

of the Great Recession on the trade balance between 
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Indonesia, Malaysia and Thailand and the United States 

in natural rubber products were remarkably similar.  

The three balance of trade balances followed similar 

patterns of rise and decline before and after the Great 

Recession.  One assumption is that commodities, in 

genral, and rubber, in particular, follow similar market 

and pricing trends in times of high demand. 

 In other words, while Indonesia had the largest 

trade balance in rubber products, with ten times that of 

Malaysia and three times that of Thailand, the 

percentage increase in the trade balance was almost the 

same at 27% and 28% from 2007 to 2008.  Similarly, 

the flow of trade between the U.S. and Indonesia, 

Malaysia, and Thailand had fallen a staggering 48% for 

Thailand, 59% for Indonesia, and 63% for Malaysia. 

Therefore, we can see that the percentage change in the 

BOT of rubber was nearly the same for Indonesia, 

Malaysia, and Thailand. 

 

Table 6 

 Balance of Trade in Television Receivers; product code: 8528, with the United States 

 (In thousands of USD dollars) 

 

2007 % change 2008 % change 2009 % change 2010 

country 

Indonesia 4808 -96.55 166 -159.04 -98 -418107.14 409647 

Malaysia 135995 -75.47 33359 -23.14 25640 610.64 182207 

Thailand 575341 -8.05 529054 0.91 533881 -15.05 453542 

Note. From: ITC, International Trade Center Map and author’s calculations 

 

 Television receivers represent home appliance 

electronic needs. They are in  big demand as they have 

many applications in for the electronics industry. 

Among the three countries under study, Indonesia starts 

with a low base for the manufacturing of television 

receiver having only a $4,808,000.00 balance of trade 

surplus with the United States in 2007, but then it 

explodes to $ 400 million trade surplus with the United 

States in television receivers by 2010. On the other 

hand, Malaysia and Thailand had a strong 

manufacturing base for the manufacture of television 

receivers, with Thailand’s balance of trade with the 

United States amounting to $575,341,000.00, a trade 

surplus with the United States of $1,040,000.00 more 

than Malaysia’s balance of trade in television receivers 

with the U.S.  

Possible reasons for the spiking in BOT with Indonesia 

may have to do with Japanese, Taiwan, and Korean 

companies shifting production to Indonesia from other 

countries due to increasingly low wages and tax 

incentives for foreign companies, and also rising skilled 

labor.  Another possible reason may be that at this time 

there was a change in manufacturing patterns within the 

industry as production was trending toward LCD, liquid 

crystal displays.  

Unlike rubber products, television receivers 

experienced negative BOT changes before the 

recession, with Thailand experiencing the least change 
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of negative 8.05%. Thailand was the only country out of 

the three to not incur a negative percentage of balance 

of trade with the U.S.  from 2008 to 2009 in television 

receivers.  However, things changed drastically from 

2008 to 2009 as Thailand’s trade in television receivers 

with the U.S. decreased while Indonesia’s trade balance 

shot up. One assumption is that offshore production of 

television receivers might have started shifting from 

Thailand to Indonesia due to the basic production 

process has been improved in Indonesia, while Thailand 

began in engage in more complex industrial production, 

but further study is needed before we can derive the 

conclusion. After the recession in 2009, Indonesia 

actually experienced a trade deficit amount with the 

United States of $98,000 as its international trade fell 

by 159%. We saw that from 2007 to 2008, Malaysia’s 

trade balance with the U.S. grew considerably more 

than Thailand’s in this category, but this trend was 

reversed in 2009.  Malaysia experienced negative trade 

flow.  Its balance of trade decreased by 27% while 

Thailand’s increased by 0.91%. The balance of trade 

surpluses with the U.S. widened to $533,881,000.00  for 

Thailand in 2009, but dropped 15% for a trade surplus 

in television receivers of $453 million.  

 Television receivers experienced negative 

BOT changes before the recession for all three countries 

but recovered well from 2009-2010. 

 

Summary 

 When looking at the bilateral trade of three 

sectors vehicle parts and accessories, rubber and rubber 

products, and television receivers between the United 

States and Indonesia, Malaysia, and Thailand there are 

some clear trends.  International trade flows of all three 

sectors declined significantly from 2008 to 2009, during 

the height of the Great Recession.  Other factors, such 

as industry trends, domestic economic and political, and 

technological, logistic, and supply chain developments, 

certainly played a role in the significant changes in 

international trade flows between the U.S. and 

Indonesia, Malaysia, and Thailand. It is clear that the 

Great Recession of 2008 had A MOST significant 

economic impact on international trade flows between 

the U.S. and Indonesia, Malaysia, and Thailand.  

 As discussed, the balance of trade between the 

U.S. and Indonesia, Malaysia, and Thailand sharply 

decreased in all categories from 2008-2009.  Yet, the 

total balance of trade between the United States and 

Indonesia, Malaysia, and Thailand declined 

significantly less than the decline of international trade 

between the U.S. and “the world”.  For the U.S., the 

Great Recession improved its balance of trade with 

ASEAN countries and the world.  Its trade deficits with 

those countries actually improved (See Table Two). 

 

Conclusion 

 The information presented and discussed in 

this paper is significant for the following reasons: 

By examining international trade flows before and after 

the GREAT RECESSION, academicians, businessmen, 

and policy makers alike can calculate possible effects of 

the next recession on trade and anticipate the best 

courses of action. 

 Business leaders and government officials can 

use this information for business development purposes 

c) Business leaders and government officials can use 

this knowledge to better manage the economy 
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To be redundant, this academic paper clearly 

demonstrates the percentage decrease in trade between 

the United States and ASEAN countries of Indonesia, 

Malaysia, and Thailand was proportionately less, and to 

a significant degree, than the percentage decline of 

international trade between the United States and the 

world as a whole.  We learned that across trade sectors, 

rubber, vehicles and parts, and television receivers, the 

Great Recession caused a decrease in international trade 

flows with the United States in a similar direction and 

magnitude for the three countries examined.  Having 

said that, Malaysia fared the worst and Thailand the 

best. 

The information discussed in this academic article may 

be used by individuals and businessmen in these three 

countries so that during the next recession, they can 

shift production and resources into and out of not only 

these product sectors, but also they can allocate 

resources more effectively and efficiently in other 

subsectors not covered in this article. 

The Great Recession of 2008 slowed economic growth 

and development in every country in the world.  This 

worldwide economic recession was countered, in the 

U.S., effectively by the Central Bank’s use of monetary 

policy to an extent never seen before. In the United 

States. Its Central Bank, the Federal Reserve Bank, used 

Quantitative Easing Quantitative easing (QE). QE is a 

monetary policy used by central banks to stimulate the 

economy when standard monetary policy has become 

ineffective. This policy is supposed to stimulate the 

economy by encouraging banks to make more loans. 

The question is, if there is another recession, do the 

Central Banks and U.S. and other governments have a 

“Plan B” to counter the next Great Recession?  Because 

the U.S. government is politically divided between the 

executive and the legislative branches, a fiscal policy 

response (tax and spend) policy response is out of the 

question for a future “Plan B” for the U.S.  With interest 

rates at near zero, the Federal Reserve Bank cannot use 

the same stimulus as it did during the Great Recession 

on 2008.  The question of “What is Plan B” for the U.S. 

government, in the event of the next big recession, is 

important for policy makers to answer.  This question 

may have to be answered sooner rather than later. 
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ความคดิหลงัตะวนัตก (Post western) 

  

                                                                                                                  ประภสัสร  ทองยินดีและ กรีฑา  ไขแสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

ธียทุธ บุญมี.  (2547). ความคิดหลงัตะวนัตก.  

กรุงเทพฯ: สายธาร. 104 หนา้. 

 

หนงัสือ ความคิดหลงัตะวนัตก (post western) เขียน

โดย ธีรยทุธ บุญมี นกัวิชาการช่ือดงัและศาสตราจารย์

ทางดา้นมานุษยวิทยา หนงัสือเล่มน้ีนาํเสนอเน้ือหา

เก่ียวกบัองคค์วามรู้ทางประวติัศาสตร์ สภาพสงัคม 

ปรัชญา และวฒันธรรมของตะวนัตกโดยมีความ

เช่ือมโยงกนัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมไปถึงหนงัสือ

เล่มน้ียงัช่วยใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจความเป็นตะวนัตก

ท่ีแทรกซึมอยูก่บัสภาพสงัคม วฒันธรรมและองค์

ความรู้ในหลาย ๆ ประเทศท่ีส่วนใหญ่ยึดถือตะวนัตก

เป็นศูนยก์ลาง ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเหนือ

ประชาชาติต่าง ๆ ทัว่โลก  ผูเ้ขียนไดแ้บ่งเน้ือหา

ออกเป็น 2 ภาค ประกอบไปดว้ย 5 บท ไดแ้ก่ ภาคท่ี 1 

แนะนาํความ คิดหลงัตะวนัตก (post western) ในส่วน

น้ีผูเ้ขียนเกร่ินนาํใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึงความคิดหลงั

ตะวนัตกซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีวิพากษเ์ก่ียวกบัองคค์วามรู้ 

วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ศิลปะ สภาพสงัคมวา่มีทั้ง

ความเจริญกา้วหนา้และถดถอย การคิดพิจารณา

ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบในการศึกษาและนาํมา

ประยกุตใ์ชเ้ก่ียวองคค์วามรู้ วฒันธรรม ปรัชญา ศิลปะ 

จากตะวนัตกคือส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับประเทศไทยและ

หลาย ๆ ประเทศทัว่โลก บทท่ี 1 ทิศทางประเทศไทย 

2002-2020 ผา่นกรอบมุมมองใหม่ ผูเ้ขียนนาํเสนอการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมตั้งแต่เร่ิมศตวรรษใหม่ปี 2000 

เป็นตน้มาวา่ การต่อสูท้างการเมืองของประชาชนกาํลงั

อยูใ่นช่วงปรับทิศทางโดยการต่อสูย้อ่ย ๆ ของ

ประชาชน เพ่ือสิทธิอาํนาจผลประโยชนจ์ะทวี

ความสาํคญัมากข้ึน รวมถึงไดเ้กิดสถาบนัทางสังคม 

องคก์ร บุคลากร หนงัสือพิมพ ์องคก์รอิสระจาก

รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีส่วนสาํคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในสังคมไทย นอกจากน้ีกระแส

โลกาภิวตันย์งัไดผ้ลกัดนัใหป้ระเทศไทยมีความเป็น

ประชาธิปไตยมากข้ึน โดยเห็นไดจ้าก การกระจาย

อาํนาจ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี

ความชดัเจนมากยิ่งข้ึน เป็นตน้ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์

ศกัด์ิ, 2539, หนา้ 39) นอกจากน้ีผูเ้ขียนยงัไดน้าํเสนอ

กรอบมุมมองใหม่ 4 มุมมองท่ีน่าสนใจในการมอง

ตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง มุมมองท่ีสาํคญัอาทิเช่น  

มุมมองท่ี 1 ธรรมชาติคือความหลากหลายทาง

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�าเดือน มกราคม-เมษายน 2559 395



วฒันธรรม เน่ืองจากวฒันธรรมในแต่ละประเทศมี

ความเช่ือมโยงเป็นโลกเดียวกนั และเกิดวฒันธรรม

ใหม่ ๆ ข้ึนอยูต่ลอดเวลา เช่น  KFC มีรสเทอริยากิ 

(ญ่ีปุ่น) แมคโดนลัด ์กระเพราไก่ เป็นตน้ มุมมองท่ี 2 

ตะวนัตกยดัเยียดความเช่ือท่ีวา่โลกจะตอ้งพฒันาไป

ในทางเดียวกนั จากสังคมดั้งเดิมไปสู่สงัคมสมยัใหม่

แบบอุตสาหกรรมนิยมเพ่ือใหช้าติอ่ืนเดินตาม ส่ิง

เหล่าน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหต้ะวนัตกนาํหนา้ประเทศ

อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (หนา้ 23-28) 

 บทท่ี 2 การปฏิวติัในศตวรรษท่ี 20 เรา

เดินทางมาอยา่งไรและกาํลงัอยู่ในสถานะใด เป็นบทท่ี

ผูเ้ขียนส่ือใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ทาง

สงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 20 ท่ี

ส่งผลกระทบต่อสงัคมโลกในหลาย ๆ ดา้น และเป็น

ศตวรรษท่ีไดเ้กิดการขยายสิทธิและอาํนาจของ

ประชาชนมากข้ึน เช่น กลุ่มสตรีและเดก็ เป็นตน้ 

ผูเ้ขียนไดน้าํเสนอการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

วฒันธรรม เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 20 ท่ีส่งผล

ต่อสภาพสงัคม วฒันรรม เศรษฐกิจไวอ้ยา่งน่าสนใจ 

อาทิเช่น 1.การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ทางสังคมใน

ศตวรรษท่ี 20 สงัคมไดเ้กิดการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว

ของประชากรท่ีทาํงานภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

สิทธิเสรีภาพและสถานะของสตรี เดก็และคนชราดีข้ึน

มาก มีการหา้มใชแ้รงงานเดก็ ผูห้ญิงไดก้า้วข้ึนมาเป็น

ผูน้าํทางการเมืองอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน และท่ี

น่าสนใจ คือ สิทธิมนุษยชนท่ีประกาศเป็นปฏิญญาณ

สากลในปี คศ. 1948 ท่ีไดส่้งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมในหลายประเทศทัว่โลก และยงัมีการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีน่าสนใจอีกมากมายท่ีได้

นาํเสนอไว ้เช่น การปฏิวติัทางวฒันธรรม, การปฏิวติั

ทางเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่ง

หน่ึงต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเกิด

ข้ึนกบัหลายประเทศทัว่ทุกมุมโลก เป็นตน้ (หนา้ 30-

54) 

                    บทท่ี 3 โลกศตวรรษท่ี 21 จะเป็นอยา่งไร 

จุดสาํคญัคนไทยตอ้งคิดแบบหลงัตะวนัตก (post 

western) บทน้ีเป็นบทท่ีมีเน้ือหาเช่ือมโยงกบับทท่ีสอง

ท่ีไดก้ล่าวไป ผูเ้ขียนช้ีใหเ้ห็นถึง การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 วา่อาํนาจทางการเมือง 

การทหารและเศรษฐกิจของตะวนัตกกบัส่วนอ่ืน ๆ เช่น 

จีน อินเดีย รัสเซีย จะมีความทดัเทียมกนัมากข้ึน และ

เกิดความเช่ือมโยงกนัทางวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 

ทัว่โลกมากข้ึนจนกลายเป็นความหลากหลายทาง

วฒันธรรมและแพร่กระจายไปทัว่ทุกมุมโลก รวมไป

ถึงการเปล่ียนแปลงจากสภาพสังคมเกษตรกรรมมาเป็น

สงัคมแบบอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้

เศรษฐกิจไทยตอ้งพ่ึงพาการคา้ระหวา่งประเทศมากข้ึน 

และสภาพสงัคมวฒันธรรมมกาํลงัเช่ือมโยงเป็นการคา้

ระหวา่งภูมิภาคภายใตก้ารรวมตวัเป็นหน่ึงเดียวของ

โลก (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2550, หนา้ 5) และท่ี

สาํคญัคือ ระบบคิดแบบหลงัตะวนัตก ผูเ้ขียนนาํเสนอ

ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ เป็นแนวคิดท่ีมีความชดัเจน 

สามารถทาํความเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกั และสอดคลอ้งกบั

สภาพของสงัคมปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี ระบบคิดแบบ

หลงัตะวนัตกนั้นเป็นการทาํใหพ้น้จากการยึดกรอบคิด

แบบตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง แต่ไม่จาํเป็นตอ้งคดัคา้น

หรือมองวา่เป็นส่ิงท่ีเส่ือมทราม และควรพิจารณา

ไตร่ตรองอยา่งรอบคอบ เน่ืองจากมีทั้งความ

เจริญกา้วหนา้และถดถอย (หนา้ 58-59) รวมไปถึง

รูปแบบการต่อสูท้างการเมืองก็เปล่ียนแปลงไป โดย

การต่อสูเ้พ่ือประชาธิปไตยจะถูกลดความสาํคญัลง

เปล่ียนไปเป็นการต่อสู่เพ่ือสิทธิ อาํนาจและสถานะของ

กลุ่มคนยอ่ย ๆ ในชุมชนจะทวีความสาํคญัมากข้ึนและ

เป็นไปในลกัษณะของการจดัตั้งเวทีสาธารณะ การช่วง

ชิงพ้ืนท่ีข่าว การเรียกร้องความสนใจดว้ยวิธีการต่าง ๆ  

เป็นตน้ (หนา้ 60-61) 

           ภาคท่ี 2 ความตามบทความ post western แบ่ง

ออกเป็น 2 บทดว้ยกนั ไดแ้ก่ บทท่ี 4 พนัธกิจของชีวิต 

396 Vol. 6 No. 1 January-April 2016
EAU HEritAgE JoUrnAl

Social Science and Humanity



เป็นบทท่ีส่ือใหเ้ห็นถึง การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน

ประเทศตะวนัตก อาทิเช่น สงครามสหรัฐอเมริกา-อิรัก 

สหรัฐอเมริกาและองักฤษตอ้งต่อสูอ้ยา่งโดดเด่ียวซ่ึง

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ของประเทศตะวนัตก

เอง รวมถึงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองกมี็แนวโนม้

ท่ีจะตกตํ่าลงอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่

ศตวรรษท่ี 21 น้ีจะไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกาแต่จะเป็น

ศตวรรษของความหลากหลายทางศูนยอ์าํนาจหรือ

ศตวรรษของหลงัอาํนาจตะวนัตก สาํหรับนกัมนุษย

นิยม ผูเ้ขียนไดก้ล่าวไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ ในศตวรรษท่ี 

21 น้ี มนุษยจ์ะเท่าเทียมกนัมากข้ึน ทั้งในแง่ของสิทธิ 

ศกัด์ิศรี การช่ืนชมวฒันธรรมของกนัและกนัอยา่ง

แทจ้ริง ทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ รวมไป

ถึงเน้ือหาท่ีน่าสนใจท่ีผูเ้ขียนไดส่ื้อใหเ้ห็นในบทน้ีอีก

ประเดน็คือ ความคิดหลงัตะวนัตกท่ีผูเ้ขียนไดม้องวา่ 

จะทาํใหโ้ลกของเราเกิดความเท่าเทียมกนั เคารพตวัเอง

และคนอ่ืน ๆ เกิดเสรีภาพภายในจิตใจตนเอง และ

สามารถมองปัญหาและหาทางออกดว้ยตนเองได ้โดย

ความคิดหลงัตะวนัตกนั้นยงัช่วยปฏิวติัวิธีคิดของผูค้น

ในโลกซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ดว้ยกนั ไดแ้ก่  

อารยธรรมทางวตัถุ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ 

วฒันธรรม ซ่ึงเป็นผลผลิตร่วมกนัท่ียาวนานของมนุษย์

ทุกอารยธรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกนัอยู ่2.วิถีชีวิตท่ีลน้

เกินแบบตะวนัตก ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเช่ือมัน่ใน

อาํนาจและความคลัง่ไคลใ้นการบริโภควตัถุของมนุษย ์

          บทท่ี 5 การถอดร้ือการครอบงาํของแนวคิด

ตะวนัตกนิยม เป็นบทสุดทา้ย ผูเ้ขียนนาํเสนอการ

ครอบงาํของตะวนัตกในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 1. ตะวนัตกนิยมกบัอาํนาจในการควบคุม

ความรู้และความหมาย ผูเ้ขียนไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ ตะวนัตก

ไดใ้ชค้วามรู้ เช่น การแพทยส์มยัใหม่ เกษตรกรรม 

วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงการผลิตความรู้และให้

ความหมายในดา้นต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ปรัชญา 

วฒันธรรม วิชาเศรษฐศาสตร์การพฒันา สงัคม

วิทยาการพฒันา เป็นตน้ พร้อมทั้งไดส้ร้างผูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะสาขาวิชา เช่น นกัเศรษฐศาสตร์ นกับริหารรัฐกิจ 

หรือคณะทาํงานของสถาบนัระหวา่งประเทศ เพ่ือทาํ

หนา้ท่ีพิจารณาวา่อะไรคือส่ิงท่ีเรียกวา่ การพฒันา และ 

“ไม่พฒันา” และใหค้าํแนะนาํแก่ประเทศท่ียากจน เพ่ือ

เปล่ียนแปลงระบบสงัคมใหเ้หมือนหรือสอดคลอ้งกบั

โลกตะวนัตก Escobar (อา้งถึงใน  ศุภชยั เจริญวงศ,์ 

2544, หนา้ 17-18) ส่ิงเหล่าน้ีตะวนัตกใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการแทรกแซงประเทศต่าง ๆ อยูเ่สมอ โดยใชก้าร

ครอบงาํผา่นวาทกรรมหรือแนวคิดท่ีผลิตโดยตะวนัตก 

เช่น การเมืองท่ีดีควรเป็นอยา่งไร สงัคมท่ีกา้วหนา้ควร

เป็นอยา่งไร เป็นตน้  (หนา้ 70-78)   

 2. การควบคุมโดยผา่นนโยบายและการ

ปฏิบติั  เป็นนโยบายการพฒันาใหท้นัสมยัแบบ

ตะวนัตก ซ่ึงมีผลกระทบต่อผูค้นในสังคมเป็นอยา่งมาก 

ถือไดว้า่เป็นการพฒันาภายใตต้วัแบบการสร้างความ

ทนัสมยัท่ีไดรั้บการยอมรับในหลาย ๆ ประเทศ โดยมี

ภาพลกัษณ์ของความเป็นกลาง ความเจริญกา้วหนา้ 

รวมไปถึงไดส้อดรับกบัอาํนาจรัฐหรือการเติบโตของ

กลุ่มทุน เช่น การสร้างภาวะทนัสมยัดว้ยการขยาย

บริการขั้นพ้ืนฐาน เป็นตน้ (ศุภชยั เจริญวงศ,์ 2544, 

หนา้ 5)             

 3. ตะวนัตกนิยมกบัการควบคุมทาง

ประวติัศาสตร์ ในรูปการยึดครองอาณานิคมในอดีต 

และการควบคุมแนวคิดทางประวติัศาสตร์ (หนา้ 81-

82)  

 4. หลงัตะวนัตกนิยม ไทยนิยม ผูเ้ขียนได้

อธิบายไวอ้ยา่งน่าสนใจถึง กระบวนการท่ีสงัคมไทย

สร้างความเป็นสมยัใหม่ใหก้บัตวัเอง ซ่ึงเป็น

กระบวนการเดียวกนักบัการตกอยูภ่ายใตก้ารครอบ 

งาํของตะวนัตกนิยม ถือไดส่้าเป็นช่วงเวลาท่ีสงัคมไทย

ไดส้ร้างรัฐไทยแบบสมยัใหม่ข้ึน นอกจากน้ีใน

ภาคผนวกตอนทา้ยของหนงัสือเล่มน้ี ผูเ้ขียนได้

นาํเสนอบทตอบต่อผูวิ้จารณ์บทความเร่ือง  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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“ความตามบทความ Post western” ซ่ึงเป็นบทตอบท่ี

น่าสนใจและไดต้อบคาํถามเก่ียวกบัขอ้สงสยัท่ีมีต่อ

แนวความคิดหลงัตะวนัตกไดเ้ป็นอยา่งดี 

             กล่าวโดยสรุป หนงัสือ ความคิดหลงัตะวนัตก 

นาํเสนอเน้ือหาท่ีหลากหลายดว้ยภาษาและถอ้ยคาํท่ี

เขา้ใจไดง่้าย และมีความหลากหลายดา้นเน้ือหาเม่ือ

เทียบกบัหนงัสือเล่มอ่ืนท่ีมีลกัษณะเน้ือหาท่ีใกลเ้คียง

กนั รวมถึงไดส้อดแทรกรูปภาพท่ีน่าสนใจ ทาํให้

หนงัสือน่าอ่านมากยิ่งข้ึนและมีความเก่ียวขอ้งกบั

เน้ือหาในแต่ละบทไดเ้ป็นอยา่งดี ช่วยใหผู้อ่้านสามารถ

ทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาไดม้ากยิ่งข้ึน หนงัสือเล่มน้ีจะ

ช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจ และเพ่ิมพนูองคค์วามรู้เก่ียวกบั

ประวติัศาสตร์ สภาพสงัคม ปรัชญา และวฒันธรรม

ของตะวนัตกโดยมีความเช่ือมโยงกนัตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนัท่ีมีทั้งความเจริญกา้วหนา้และถดถอย หนงัสือ

เล่มน้ีเหมาะสาํหรับนกัศึกษาท่ีเรียนดา้นสงัคมศาสตร์

และสาขาอ่ืน ๆ ประชาชนทัว่ไป รวมไปถึงนกัวิชาการ 

ท่ีสนใจศึกษาและคน้ควา้องคค์วามรู้เพ่ิมเติมใน

ประเดน็ท่ีไดก้ล่าวไป ดงันั้นจึงอยากฝากถึงหนงัสือเล่ม

น้ีใหเ้ป็นอีกหน่ึงตวัเลือก เพ่ือนนาํไปสู่การเรียนรู้และ

เพ่ิมพนูองคค์วามรู้ต่อไปในอนาคต 
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                                                                                                                เรียบเรียงโดย  อาจารยสุ์ภกญัญา  ชวนิชย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      รายการหนงัสือส่ือความรู้ ช่วงหนงัสือ ชวนคุยออกอากาศ

   ทางสถานีวทิย ุFM 97.75 Mhz.“คล่ืนสีขาวของชาวพุทธ” คร้ังท่ี 26 

ช่วงเวลาส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่น้ี       

หลายท่านคงจะมีความตั้งใจบางอยา่งคลา้ย ๆ กนั คือ 

คิดจะไปกราบสกัการะเพ่ือนอ้มระลึกถึงคุณพระ

รัตนตรัยโดยอาจจะตั้งใจไปกราบพระพุทธรูปสาํคญั ๆ

ของบา้นเมือง  บางท่านตั้งความปรารถนาจะไปกราบ

ถึงเกา้วดัในวนัเดียวกนั  บางท่านตั้งใจจะเจริญจิต

ภาวนาและสวดมนตข์า้มปีในคืนวนัท่ี 31 ธนัวาคม ต่อ

วนัท่ี 1 มกราคม หรือบางท่านกต็ั้งใจจะทาํบุญถวาย

ภตัตาหารพระสงฆ ์หรือไปเล้ียงอาหารคนชรา หรือ

ผูด้อ้ยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ  ซ่ึงลว้นแต่เป็น

การประกอบคุณงามความดี เป็นบุญ เป็นสิริมงคล

ทั้งส้ิน  และเพ่ือจะเป็นประโยชนย์ิ่งข้ึนแก่ท่าน จึงขอ

เสนอรูปแบบของการทาํบุญในอีกหลากหลายวิธีท่ีจะ

ส่งผลขา้มภพชาติ  ซ่ึงคุณณฐัพบธรรม ผูเ้ขียนหนงัสือ 

“บุญใหญ่พลิกชีวิต” มามอบใหท่้านเป็นของขวญัปี

ใหม่สาํหรับปี 2559 

คุณณฐัพบธรรม..ไดอ้ธิบายเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทาํบุญไวใ้นหนงัสือเล่มน้ี  เพ่ือใหท่้าน

ผูอ่้านเขา้ใจวา่  การทาํบุญคืออะไร  เราจะไดบุ้ญมาก

หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัอะไร การทาํบุญนั้นจะตอ้งมีเงิน

หรือมีทรัพยปั์จจยัเป็นองคป์ระกอบหรือไม่  หาก

ทาํบุญหวงัความรํ่ารวย ความสาํเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

เกียรติยศ ช่ือเสียง กเ็ป็นการทาํบุญแบบมีกิเลสแลว้จะ

ไดบุ้ญหรือ...น่าจะเป็นเร่ืองดีกวา่ไหม...หากเราทาํบุญ

โดยไม่หวงัผลอะไรเลย...และจะเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่

ไหนท่ีเราจะทาํแบบนั้นไดจ้ริง  และประการสุดทา้ยคือ 

การตั้งจิตอธิษฐานเม่ือทาํบุญ 

 

ในเบ้ืองตน้ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายถึง การทาํบุญ 

ตามท่ีปรากฏในพระไตรปิฎก ดงัน้ี...การทาํบุญนั้น 

หมายถึง  

การกระทาํทางกาย วาจา ใจ ท่ีเรากระทาํทางใดทาง

หน่ึงหรือหลายทาง โดยเจตนาและมีความสุขขณะทาํ 

แลว้การกระทาํนั้นทาํใหเ้ราไดรั้บส่ิงดี ๆกลบัมาใน

อนาคต  ซ่ึงไดมี้การกล่าวอธิบายเปรียบเทียบในเร่ือง

เก่ียวกบัการทาํทาน หรือ การทาํบุญดว้ยการใหว้า่ ผล

บุญท่ีไดน้ั้นจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกั ๕ 

ประการไดแ้ก่ 

 1. ผูท้าํบุญมีศีลแค่ไหน  หากเคร่งครัดในศีลก็

ยิ่งจะไดบุ้ญมากข้ึน 

 2. ผูรั้บบุญมีศีลแค่ไหน  ซ่ึงในเร่ืองน้ีอา้งอิง

ไดจ้ากพระไตรปิฎกวา่ ผูท้าํบุญจะไดรั้บผลของบุญ

ต่างกนั  เช่น ทาํบุญกบัสตัวเ์ดรัจฉาน ทาํบุญกบัคนไม่มี

ศีล ทาํบุญกบัคนมีศีลหา้ ทาํบุญกบัพระสงฆท่ี์มีศีลครบ 

๒๒๗ ขอ้ ไปจนกระทัง่ทาํบุญกบัพระอรหนัต ์ ยอ่มจะ

ไดรั้บผลบุญต่างกนัตามศีลของผูรั้บดว้ย 

 3. ผูท้าํบุญทาํดว้ยจิตท่ีเล่ือมใสแค่ไหน  เพราะ

จิตใจเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนและสร้างความแตกต่างใน

บุญไดม้ากท่ีสุด  ดงันั้นหากทาํบุญดว้ยความรู้สึก

บริสุทธ์ิใจ ดว้ยความเมตตากรุณา ดว้ยความรู้สึกอยาก

ช่วยเหลือ ดว้ยความปรารถนาดี ยอ่มไดรั้บผลบุญสูง

กวา่การทาํบุญดว้ยการหวงัประโยชนต์อบแทนใด ๆ

 4. วตัถุท่ีใชท้าํบุญมีความบริสุทธ์ิหรือไม่  

หมายถึงวา่ ส่ิงท่ีใชท้าํบุญนั้นเป็นของท่ีไดม้าดว้ยความ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สุจริตหรือไม่  และการทาํบุญนั้นเป็นการสละ การละ

ซ่ึงความตระหน่ี ความเห็นแก่ตวั  ความหวงแหนใน

ทรัพยสิ์นของเราหรือไม่ 

 5. นอกจากเราจะทาํบุญดว้ยตนเองแลว้ เรา

สามารถทาํบุญไดด้ว้ยการชกัชวนใหผู้อ่ื้นทาํบุญ ยินดีท่ี

ผูอ่ื้นทาํบุญ และสรรเสริญเวลาผูอ่ื้นทาํบุญไดอี้กดว้ย 

อีกประเดน็หน่ึงท่ีผูเ้ขียนไดก้ล่าวไว ้คือ การ

ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการทาํบุญในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น  

การทาํบุญกฐิน ซ่ึงเป็นการทาํบุญตามกาล เป็นการ

ถวายส่ิงท่ีพระสงฆต์อ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงผล

บุญนั้นจะทาํใหเ้ราไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการในเวลาท่ี

เหมาะสม และเป็นการทาํบุญท่ีพิเศษกวา่...ในแง่ท่ีวา่ 

ผูท้าํบุญและผูรั้บบุญต่างกไ็ดบุ้ญดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 

อานิสงส์ของกฐินจึงถือไดว้า่เป็นมหากศุล มหา

สงัฆทาน เลยทีเดียว และถา้จะใหดี้ท่ีสุด ขอเรียน

แนะนาํใหไ้ปร่วมถวายดว้ยตนเองเท่าท่ีโอกาสจะทาํได ้

ในพระไตรปิฎกกล่าววา่ มีเทวดามาถาม

พระพุทธเจา้วา่ การทาํบุญแบบไหนท่ีไดท้ั้งกลางวนั

และกลางคืน ซ่ึงหมายถึงไดบุ้ญตลอดเวลา พระพุทธ

องคท์รงตอบวา่ “ใครท่ีสร้างอารามใหค้นไดใ้ช ้สร้าง

สวนใหค้นไดกิ้นผลไม ้ปลกูตน้ไมใ้หร่้มเงา สร้าง

สะพานใหค้นเดินขา้ม ใหบ้า้นเป็นท่ีพกัอาศยั สร้างโรง

นํ้าใหค้นไดด่ื้มไดใ้ช ้กจ็ะไดบุ้ญทั้งกลางวนัและ

กลางคืน  สรุปไดว้า่ หากเราไดส้ร้างส่ิงท่ีเป็น

สาธารณประโยชน ์เรากจ็ะไดบุ้ญทุกคร้ังท่ีมีผูใ้ช้

ประโยชนจ์ากส่ิงท่ีเราสร้าง  และกเ็ช่นเดียวกนักบัการ

ทาํบุญแก่ผูรั้บบุญท่ีมีศีลต่างกนั การสร้างวิหาร สถาน

ปฏิบติัธรรม ส่ิงก่อสร้างถวายวดั ใหห้มู่สงฆ ์หรือสร้าง

พระพุทธรูป สถปู หรือพระเจดียถ์วายเป็นพุทธบูชา

เพ่ือประโยชนแ์ก่พระศาสนา จึงมีอานิสงส์มากมาย

มหาศาลและไปสู่สุคติโดยประการเดียว  ดงัตวัอยา่ง

การทาํบุญของพระปุฬินถปิูยะ ซ่ึงเป็นผูมี้จิตเล่ือมใสใน

พระพุทธเจา้ ท่านตดัสินใจก่อพระเจดียท์รายปิดทองไว้

ท่ีริมแม่นํ้าเพ่ือบูชาพระพุทธเจา้ แลว้กน็าํเอาดอก

กระดึงทอง ๓๐๐ ดอกมาบูชา และทาํการกราบไหวเ้ชา้

เยน็ โดยใชเ้จดียน์ั้นเป็นส่ิงเตือนสติใหนึ้กถึง

พระพุทธเจา้ เพ่ือเป็นพุทธานุสติเตือนใจตนใหล้ะเสีย

ส่ิงกิเลสทั้งปวง  ดว้ยผลบุญน้ีทาํใหท่้านไดเ้ป็นพระ

พรหม และเป็นจอมเทพอยูบ่นสวรรค ์๘๐ คร้ัง เป็น

พระเจา้จกัรพรรดิ ๓๐๐ คร้ัง เป็นพระราชานบัคร้ังไม่

ถว้น และเม่ือเกิดเป็นมนุษยก์็จะเป็นผูท่ี้ฝุ่ นไม่เกาะ

ผิวหนงั ไม่มีเหง่ือ และไดเ้กิดมาในตระกลูพราหมณ์ท่ี

รํ่ ารวย” 

 

อยา่งไรกต็ามบางท่าน อาจจะกงัขาวา่ การ

ทาํบุญกค็วรมีความพอดีใหเ้หมาะสมกบัพุทธปรัชญาท่ี

เนน้ความสมถะ เรียบง่าย ปล่อยวางหรือไม่... คุณณฐั

พบธรรมบอกวา่...เร่ืองแบบน้ีหากเราใชค้วามรู้สึกหรือ

ความคิดของเราในการตดัสิน กค็งไม่มีขอ้สรุป เพราะ

ยอ่มจะแตกต่างกนัไปแน่นอน ดงันั้น จึงควรศึกษาจาก

พระไตรปิฎก  ซ่ึงมีการกล่าวถึง ผูท่ี้เป็นเลิศในดา้นการ

ทาํทานฝ่ายหญิง  คือ นางวิสาขามหาอุบาสิกา ซ่ึงได้

สร้างวดับุพพารามถวายพระพทุธเจา้ โดยใชเ้งิน ๙๐ 

ลา้น 

กหาปนะในการซ้ือท่ีดิน และใชเ้งินอีก๙๐ ลา้นกหาป

นะเพ่ือสร้างวิหารสองชั้นท่ีมีหอ้งพกั ๑๐๐๐ หอ้ง สร้าง

เรือนและสร้างวิหารขนาดเลก็และศาลาอีกอยา่งละ 

๕๐๐ หลงัลอ้มรอบ ซ่ึงกล่าวไวว้า่ วดับุพพารามน้ีมี

สภาพคลา้ยกบัเทพวิมาน ไม่วา่จะเป็นผนงั เสา ข่ือ 

ประตู หนา้ต่าง บนัได และส่วนต่าง ๆของวดัทาํออกมา

อยา่งพิถีพิถนัวิจิตรไปดว้ยจิตรกรรมท่ีสวยงาม 

 

ท่านผูท้าํบุญอยา่งมหาศาลอีกท่านหน่ึงคือ 

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีไดมี้

โอกาสไดย้ินคาํวา่ “พระพุทธเจา้” ดว้ยบุญท่ีสัง่สมมา

และดว้ยความตั้งใจท่ีอธิษฐานไว ้ จึงทาํใหท่้าน

ปรารถนาอยา่งยิ่งท่ีจะพบพระพุทธองค ์และเม่ือไดพ้บ

กไ็ดมี้โอกาสฟังธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบนั  
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  จากนั้นท่านเศรษฐีก็นิมนตพ์ระพุทธเจา้ไปจาํ

พรรษาท่ีเมืองของตนเพ่ือเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  และ

ไดส้ร้างศาลาพกักลางทางทุก ๆ 1 โยชน ์ระหวา่งเมือง

ราชคฤห์ไปเมืองสาวตัถี เพ่ือใหพ้ระพุทธเจา้และ

พระสงฆไ์ดพ้กัระหวา่งเดินทาง  โดยชกัชวนชาวบา้นท่ี

ใจบุญร่วมสร้างดว้ย  ท่ีสาํคญัท่านไดส้ร้างวดัพระเช

ตวนัถวายเพ่ือเป็นศูนยก์ลางในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา  โดยในการสร้างวดันั้น ท่านไดซ้ื้อ

ท่ีดินโดยมีขอ้ตกลงกบัเจา้ของวา่ จะซ้ือโดยนาํเงินมาปู

เรียงใหเ้ตม็พ้ืนท่ีทั้งหมด ทาํใหใ้ชเ้งินในการซ้ือท่ีดิน

ทั้งหมด 180 ลา้นกหาปนะ นอกจากน้ียงัสร้างวิหาร หอ

ฉนั และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆอีกมากมาย รวมเป็นเงิน 540 

ลา้นกหาปนะ นอกจากน้ีท่านยงัไดถ้วายทานทุกวนัดว้ย

อาหารอยา่งดี แมก้ระทัง่ในคราวท่ีทรัพยส์มบติั

บางส่วนถูกนํ้าพดัหายไปจนท่านเร่ิมขดัสน ท่านกย็งัคง

ทาํบุญเสมอไม่เปล่ียนแปลง แมเ้ทวดาประจาํบา้นไป

ตกัเตือนในตอนท่ีท่านจนลง ว่าใหท่้านทาํบุญนอ้ยลง

บา้ง กถ็กูท่านขบัออกจากบา้น จนตอ้งไปวิงวอนให้

พระอินทร์แนะนาํหนทางใหท่้านเศรษฐีหายโกรธ ใน

ท่ีสุดเทวดานั้นกไ็ดฟั้งธรรมจนบรรลุเป็นพระโสดาบนั 

ไม่มีเน้ือความตอนใดในพระไตรปิฎกกล่าววา่

ท่านทาํบุญมากไป หรือทาํบุญเกินตวั ตรงกนัขา้มพระ

พุทธองคท์รงยกยอ่งวา่ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็น

มหาอุบาสกผูเ้ป็นเลิศในการใหท้าน....จึงกล่าวสรุปได้

วา่...เร่ืองสมถะ เรียบง่าย ปล่อยวาง เป็นเร่ืองท่ีดีและ

สูงส่งท่ีพระพุทธเจา้ทรงสอนพระอริยบุคคล แต่

สาํหรับปุถุชนแลว้ เราสามารถทาํบุญมากเท่าไรกไ็ด้

เท่าท่ีกาํลงัจะมี  แมเ้ป็นผูท่ี้ไม่มีทรัพย ์แต่หากรู้จกัสละ 

รู้จกัการใหท้าน กจ็ะไดรั้บการยกยอ่งเช่นกนั เช่นเร่ือง

ของท่านพราหมณ์ผูห้น่ึง เป็นผูท่ี้ยากจนมาก ทั้งบา้นมี

ผา้นุ่งเพียงผืนเดียว ตอ้งสลบักนัใส่กบัภรรยา เม่ือท่าน

ไดฟั้งธรรมจากพระพุทธเจา้เก่ียวกบัการทาํบุญ ท่านก็

ตดัสินใจสละผา้ผืนนั้น โดยไม่ไดก้ลวัวา่ตนกบัภรรยา

จะไม่มีผา้ใหนุ่้งอีก   

จะเห็นวา่เร่ืองการทาํบุญน้ีเป็นเร่ืองยากท่ีจะ

ทาํความเขา้ใจในหลาย ๆ กรณี เพราะเร่ืองบุญนั้นพระ

พุทธองคไ์ดต้รัสวา่ เป็นเร่ืองยากท่ีปุถุชนจะเขา้ใจได้

อยา่งถ่องแท ้บางเร่ืองเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนมาก เราจึง

ไม่ควรพยายามไปขวางบุญใคร วา่อยา่ทาํใหม้ากเลย 

หรือเท่าน้ีกพ็อแลว้...เพราะเราไม่สามารถเอาระดบั

กาํลงัทรัพย ์กาํลงัศรัทธาของเราเป็นเกณฑใ์นการ

ตดัสินผูอ่ื้น ตรงกนัขา้มเราควรอนุโมทนาท่ีเขามีโอกาส

ไดท้าํบุญมากมายขนาดนั้น 

นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ซ่ึงเป็นการทาํบุญ

ดว้ยทรัพยแ์ลว้ ยงัมีการทาํบุญท่ีไม่ตอ้งใชท้รัพยท่ี์มี

อานิสงส์มากกวา่อีกหลายประการ  เช่น  การมีจิต

เล่ือมใสในพระรัตนตรัย ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 

คือเป็นท่ียึดเหน่ียว ซ่ึงหมายถึง การมีความเล่ือมใสท่ีไม่

มีวนัสั่นคลอนวา่ พระพุทธเจา้เป็นผูต้รัสรู้ดว้ยพระองค์

เอง เป็นผูป้ราศจากกิเลส เป็นผูรู้้แจง้ในทุกส่ิง เป็น

ศาสดาของมนุษยแ์ละเทวดาทั้งปวง  การมีพระธรรม

เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว หมายถึง การมีความเล่ือมใสท่ีไม่

มีวนัสั่นคลอนวา่  พระธรรมท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวน้ั้น

ถกูตอ้งแลว้ เพราะพระองคท์รงรู้แจง้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง  

ส่วนการยึดพระสงฆท่ี์ปฏิบติัตามคาํสัง่สอนของ

พระพุทธเจา้เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว หมายถึง การมีความ

เล่ือมใสท่ีไม่มีวนัสั่นคลอนวา่เป็นผูท่ี้ปฏิบติัในส่ิงท่ี

เหมาะสม ปฏิบติัในส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีควรทาํตาม เป็นผูท่ี้ควร

เคารพ และเป็นเน้ือนาบุญใหเ้ราทาํบุญ  ซ่ึงผูท่ี้มีพระ

รัตนตรัยเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนั้น จะประกอบดว้ย

ลกัษณะ 5 ประการดงัน้ี 

 1. เป็นผูท่ี้มีความศรัทธาในพระรัตนตรัย ไม่

กระทาํส่ิงใดท่ีจะเป็นการลบหลู่พระรัตนตรัยเป็น 

อนัขาด 

 2. เป็นผูท่ี้มีศีลบริสุทธ์ิเหมาะกบัสถานะของ

ตน  เช่น  บุคคลทัว่ไปท่ีประกอบกิจทางโลกตอ้งไม่ผิด

ศีล 5 เลย 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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 3. เป็นผูเ้ช่ือกฎแห่งกรรม ไม่เช่ือเร่ืองมงคล 

ฤกษย์าม เคร่ืองรางของขลงั หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะ

ใกลเ้คียง 

 4. ไม่แสวงหาการทาํบุญนอกพระพุทธศาสนา

 5. ทาํบุญในพระพุทธศาสนา 

ซ่ึงการประพฤติปฏิบติัดงักล่าวมาแลว้น้ี 

ยอ่มจะทาํใหจิ้ตใจเรายึดเหน่ียวกบัส่ิงดี ๆ ทั้งในสภาวะ

ปกติและในสภาวะท่ีชีวิตประสบกบัปัญหาและเหมือน

เรามีครูบาอาจารย ์มีท่ีปรึกษาคอยแนะนาํแนวทางใน

การดาํเนินชีวิตของเราอยูต่ลอดเวลา การยึดเหน่ียว

นั้นเองจะทาํใหจิ้ตใจเราเป็นกศุล มีความผอ่งใส  เม่ือ

จิตเป็นกศุลกเ็ป็นการทาํบุญทางจิตใจ เราจึงไดอ้านิสงส์

เป็นบุญท่ีสามารถรับไดใ้นทนัที 

นอกจากน้ียงัมีการทาํบุญท่ีไม่ตอ้งใชท้รัพย์

และมีอานิสงส์มาก มีความรุ่งเรืองมากอีกทางหน่ึง คือ 

การรักษาอุโบสถศีลอยา่งตั้งใจท่ีจะละบางส่ิงบางอยา่ง

ออกไปจากชีวิต เพ่ือเป็นการลดความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน

ทางตา หู จมกู ล้ิน กาย และใจ เช่น การไม่รับประทาน

อาหารอะไรเลยหลงัเท่ียงวนัเพ่ือละความอยากท่ีปาก  

การไม่ใชเ้คร่ืองสาํอางเพ่ือละความอยากสวยอยากงาม 

เป็นตน้  การรักษาอุโบสถศีลอาจเร่ิมในวนัสาํคญัต่าง ๆ

ทางศาสนา เช่น วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา เป็นตน้ แลว้

ค่อย ๆเพ่ิมจาํนวนวนัข้ึนในโอกาสต่อ ๆไป  เช่นน้ีจะ

ทาํใหเ้รามีจิตใจท่ีสงบและมีความสุขอยา่งน่าอศัจรรย ์

ในหนงัสือเล่มน้ีมีการกล่าวถึงการทาํบุญอีก

ประการหน่ึงท่ีดิฉนัเองมีความเล่ือมใส ศรัทธาอยา่งไม่

มีความลงัเลสงสยัใด ๆ ทั้งส้ิน และรู้สึกไดถึ้งคาํวา่ “ปิติ

สุขอยา่งท่ีสุดในชีวิต” นัน่คือ การเดินทางไปกราบ

นมสัการสงัเวชนียสถานทั้งส่ี หรือ สถานท่ีท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัพระพุทธองคท์ั้งส่ีตาํบล คือ สถานท่ีประสูติ  ตรัสรู้  

แสดงปฐมเทศนา และสถานท่ีปรินิพพาน  ณ ประเทศ

อินเดีย เนปาล เพราะเม่ือจิตของเรานอ้มบูชาพระพุทธ

องคด์ว้ยความเคารพอยา่งยิ่งยวดแลว้  เราจะสมัผสัถึง

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ อยา่งลึกซ้ึง 

จนสามารถท่ีกล่าวไดว้า่ หากมีส่ิงใดในชีวิตน้ีท่ีจะนอ้ม

ถวายเพ่ือเป็นพุทธบูชา ปฏิบติับูชาไดก้จ็ะทุ่มเททุก

สรรพกาํลงัเพ่ือการนั้นโดยปรารถนาเพียงไดมี้โอกาส

ทาํเช่นน้ีทุกชาติภพไป 

สุดทา้ยท่ีจะไดห้ยิบยกเน้ือหาของหนงัสือเล่ม

น้ีมาเล่าสู่กนัฟัง กคื็อ เร่ืองการขอพรและการอธิษฐาน 

ซ่ึงเป็นขอ้สงสยัคาใจหลาย ๆ ท่าน วา่สองอยา่งหน่ึง

เหมือนหรือต่างกนัอยา่งไร...ผูเ้ขียนไดอ้ธิบายไวว้า่ ให้

เปรียบชีวิตเราเหมือนพายเรือในทะเล  การขอพร

หมายถึง เราไม่ลงมือทาํอะไรเลย แลว้กข็อส่ิงท่ีเรา

ปรารถนาจากผูอ่ื้น เปรียบเหมือนการท่ีเรายืนอยูบ่นเรือ

แลว้ขอใหเ้รือแล่นไปในทิศท่ีเราตอ้งการ โดยไม่ทาํ

อะไรนอกจากออ้นวอนขอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีพระพุทธ

องคต์รัสวา่ หากการออ้นวอนไดผ้ล ในโลกน้ีก็จะไม่มี

คนผิดหวงั  ส่วนการอธิษฐานหมายถึง การตั้งจิตดว้ย

ความแน่วแน่วา่เราตอ้งการใหชี้วิตของเราเดินไปใน

ทิศทางไหน และเราอยากใหผ้ลบุญแสดงผลแบบไหน 

ซ่ึงเรามกัจะอธิษฐานส่ิงท่ีเราตอ้งการหลงัจากทาํบุญ ซ่ึง

ขอ้แตกต่างอยา่งแรกคือ การอธิษฐานนั้นเราจะเป็น

ผูส้ร้างส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง โดยการทาํบุญก็

เหมือนกบัการไปซ้ือเคร่ืองยนตม์าติดเรือส่งผลใหเ้รือ

แล่นไดเ้ร็วข้ึน การอธิษฐานกเ็หมือนการตั้งเป้าหมาย

ดว้ยการกาํหนดทิศทางหางเสือของเรือ  ดงัปรากฏใน

พระไตรปิฎกวา่ หากเราทาํบุญมากพอ ส่ิงท่ีเรา

อธิษฐานจะเป็นจริงได ้ ดงัเช่นพระอนุรุทธะ ท่านเคย

อธิษฐานไวว้า่ ขอใหไ้ม่รู้จกัคาํวา่ “ไม่มี” และในท่ีสุด

ท่านกไ็ดต้ามท่ีปรารถนาเพราะท่านทาํบุญมามากพอ 

อยา่งไรกต็าม เราไม่ควรจะรอใหผ้ลบุญมา

ช่วยหนุนนาํเพียงอยา่งเดียว เพราะเราไม่อาจทราบได้

วา่ บุญจะแสดงผลเม่ือไร เราจึงควรพยายามดว้ยตวัเอง

ควบคู่ไปดว้ย หมายถึงพายเรือไปดว้ย อยา่รอพ่ึงแต่

เคร่ืองยนต ์เพราะอยา่งนอ้ยหากบุญแสดงผลไม่ทนัใจ 

เรากส็ามารถไปถึงจุดหมายไดด้ว้ยตนเอง แต่ถา้ผลบุญ

แสดงผลทนัใจ เรากจ็ะไปถึงจุดหมายเร็วข้ึน 
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ดงันั้นเม่ือทาํบุญเสร็จแลว้ บุญนั้นกเ็ป็นบุญ

ของเราแลว้ ไม่วา่เราจะอธิษฐานหรือไม่ บุญนั้นกจ็ะ

แสดงผลอยา่งแน่นอน เพียงแต่วา่ชีวิตท่ีไม่ไดอ้ธิษฐาน

กเ็หมือนเคร่ืองยนตท่ี์ไม่มีหางเสือ แมว้า่เคร่ืองยนตจ์ะ

แรง แต่ทิศทางอาจสะเปะสะปะได ้การอธิษฐานจึงเป็น

การกาํหนดทิศทางบุญในแนวทางท่ีเราปรารถนา

นัน่เอง 

เร่ืองน้ีมีตวัอยา่งชดัเจนในพระไตรปิฎก

เช่นกนั  เช่น ในพระชาติท่ีพระพุทธองคเ์ป็นพระ

โพธิสตัว ์กท็รงอธิษฐานวา่ขอใหไ้ดเ้ป็นพระพุทธเจา้ 

พระอานนทก์เ็คยอธิษฐานวา่ ขา้พระองคไ์ด้

ทาํบุญมาตั้งแต่การใหท้านตามเขตกาํหนดตลอด 7 วนั 

ขอผลบุญอนันั้นอยา่เป็นไปเพ่ือประโยชนแ์ก่สวรรค์

สมบติัเลย โดยท่ีแทข้อใหข้า้พระองคพึ์งไดเ้ป็น

อุปัฏฐากของพระพุทธเจา้สกัองคห์น่ึงในอนาคตกาล

เทอญ 

แมแ้ต่ท่านมณฑกเศรษฐี ในชาติหน่ึงเคยถวาย

ทานดว้ยอาหารจานสุดทา้ยท่ีเหลืออยูใ่นบา้นกบัพระ

ปัจเจกพุทธเจา้ แลว้ท่านกอ็ธิษฐานวา่ ขอใหมี้อาหาร

มากพอท่ีจะเล้ียงคนทั้งโลก และไม่ตอ้งทาํมาหาเล้ียง

ชีพกใ็หมี้เงินใช ้ เหล่าน้ีพระพุทธองคก์ไ็ม่เคยทรงติ

เตียนการอธิษฐานแต่ประการใด ดงันั้นขอไดต้ั้งใจมัน่

และอยา่ไดล้งัเลท่ีจะอธิษฐานหลงัการทาํบุญทุกคร้ัง 
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