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ความสําคัญของการพัฒนาบัณฑิต 
  ผูเรียนในระดับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
สําคัญมาก เพราะเปนมันสมองของประเทศซึ่งตอง
รับผิดชอบตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น 4 
ปของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปน 4 ป ของ
การเปลี่ยนแปลงชีวิต เพื่อวางรากฐานความรูท่ี
สามารถนําไปประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม 
พรอมท้ังสรางบุคลิกภาพ นิสัย ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัว สังคม ใหสามารถอยูรวมกนัโดย
สันติ ทํางานกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตลอดจนเปน
พลเมืองท่ีทําประโยชนใหแกสวนรวมไดอยางเต็ม
ความสามารถ ดวยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงตอง
รับภาระงานหนัก ในการเตรียมคนที่พึงประสงคสู
สังคม ใหเปนพลเมืองท่ีมีความคิดเห็นถูกตอง  
พึ่งตนเองไดโดยไมสรางภาระใหแกครอบครัวและ
ไมสรางปญหาเดือดรอนใหแกสังคม สามารถ
ดําเนินการตาง ๆ เต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติไดอยางมั่นคง  
 การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
สารสนเทศ มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของคน
ทุกคนในสังคม นิสิตนักศึกษาจึงไดรับผลกระทบ
เชนกัน ท้ังดานการเรียน การใชชีวิต ความ
สะดวกสบาย การไมตองใชความอดทน หรือใช
กําลังกายในการดํารงชีวิตประจําวัน ปจจัยตาง ๆ
เหลานี้ ทําใหนิสิตนักศึกษาในปจจุบันมีความ
แตกตางจากสมัยกอน ปญหาของนิสิตนักศึกษาก็
แตกตางกันไปตามลักษณะของสถาบัน สภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการอบรมเลีย้งดูของแต
ละครอบครัว เมื่อวัยรุนเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

จึงตองเปนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ในการจัดองคกร หนวยงาน กิจกรรม 
และผูรับผิดชอบในการดูแล พัฒนานิสิตนักศึกษา ดัง
ปรากฏในโครงสรางการบริหารงานของทุกสถาบัน 
ท่ีตองมีฝายกิจการนิสิตนักศึกษารับผิดชอบดานนี้ 
แมแตสถาบันอุดมศึกษาแหงแรกของประเทศไทยคือ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อ
ป 2459 ก็ปรากฏหลักฐานการมีตําแหนงบรรยเวกษ  
เปนผูอบรม ดูแล พัฒนาผูเรียนในหอพัก 

ผูเรียนที่อยูในวยั 17-19 ป เปนวัยวิกฤต ท่ี
ศักยภาพทางสมองมีพัฒนาการแบบกาวกระโดด ทํา
ใหสถาบันอุดมศึกษาตองเรงหาแนวทางในการ
พัฒนาใหสอดคลอง นักการศึกษาโดยเฉพาะ  
ชิคเคอรริ่ง (Chickering, 1993) เช่ือวา ผูเรียนในวัยนี้
มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางชัดเจนหลายดานทั้งการ
พัฒนาความสามารถ การจัดการอารมณ ความเปนตัว
ของตัวเอง การคบเพื่อน การสรางเอกลักษณของตน 
การพัฒนาจุดมุงหมายในชีวิต และการบูรณาการ 
ความเชื่อคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของตนเอง 
พัฒนาการดังกลาวมิไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต
เกิดจากการที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีองคกร 
หนวยงาน กิจกรรม โครงการ และผูรับผิดชอบใน
การดําเนินการ เพื่อสงเสริมการพัฒนาใหเปนไปตาม
วิถีทางที่ถูกตอง 

แมสถาบันตาง ๆ ไดพยายามจัดการใหมี
การพัฒนาหลายดาน แตผูเรียนระดับอุดมศึกษาก็ยังมี
ขอท่ีควรไดรับการแกไขหลายดาน ดังจะอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทพระราชทาน ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย 
 

* ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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พระบรมราโชวาท 
การสอนใหคนเกงนี้ ถาดูเฉพาะบางแงบาง

มุมอาจเห็นวาด ีวาสอดคลองกบัสมัยเรงรัดพฒันา 
แตถามองใหถี่ถวนรอบดานแลว  จะเห็นวาการมุง
สอนคนใหเกงเปนเกณฑ อาจทําใหเกิดจุดบกพรอง
ตาง ๆ ข้ึนในตัวบุคคลไดไมนอยท่ีสําคัญก็มี 

1.  บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบ
และกวางไกลเพราะใจรอน  เรงจะทําการใหเสร็จ
โดยเรว็เปนเหตุใหการงานผิดพลาด ขัดของ และ
ลมเหลว 

2.  บกพรองในความนับถือและเกรงใจผูอื่น 
เพราะถือวาตนเปนเลิศ  เปนเหตุ ใหเยอหยิ่ง มองขาม
ความสําคัญของบุคคลอื่น และมักกอความขัดแยง 
ทําลายไมตรีจิตมิตรภาพ 

3.  บกพรองในความมัธยัสถพอเหมาะพอด ี
ในการกระทําท้ังปวงเพราะมุงหนา แตทําตัวใหเดน 
ใหกาวหนาเปนเหตุใหเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ 

4. บกพรองในจรยิธรรมและความรูจักผิด 
ชอบชั่วดีเพราะมุงแตจะแสวงหา  ประโยชน
เฉพาะตัวใหเพิ่มพูนขึ้น เปนเหตุใหทําความผิดและ
ความชั่วทุจริต ไดโดยไมรูสึกสะดุงสะเทือน 
(พระราชดํารัสในพิธีทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ 5 สถาบัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2532 อางถึงใน พอของแผนดนิ, ม.ป.ป.). 
 
              ในสภาพปจจุบัน หากพิจารณาผูรับผิดชอบ
งานทุกศาสตร ทุกสาขาอาชีพ อาจจะเห็นผลของการ
สรางบัณฑิตในอดีตท่ีมขีอบกพรองตามลักษณะที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระ
บรมราชวินิจฉยัไว ดังจะเห็นไดจากสังคมไทยที่ยังมี
บัณฑิตซึ่งทํางานในตําแหนงสูงจํานวนไมนอยท่ีมี
ความบกพรอง ดานความคิด พฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ ผลจากการสราง
บัณฑิตท่ีมีความบกพรองดังกลาว ยอมเปนอนัตราย

ตอคนที่อยูรอบขาง อยางที่เห็นอยูคือยึดถอืความคิด
ของตนเองเปนใหญ ไมสนใจวาผลของความคิดอาจ
เปนสาเหตุของการแตกความสามัคคี ทําให
ประชาชนเดือดรอน ประเทศชาติไดรับผลกระทบ      
การพัฒนาประเทศตองชะงักงันหรือไม ดังนัน้การ
พัฒนาบัณฑิตจึงไมใชการพัฒนาเฉพาะวันนี้ หากแต
ตองวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน มีภูมิคุมกันไปถึง
อนาคตอีก 10-20 ปขางหนา ท่ีบัณฑิตเหลานี้จะกาว
ข้ึนสูตําแหนงท่ีสําคัญในการบริหารระดับประเทศ 
 

การพัฒนาจติสํานึกเพื่อสวนรวม 
            จิตสํานึกเพื่อสวนรวม คือความนึกคิดท่ี
แสดงออกดวยการกระทํา อันคํานึงถึงประโยชนของ 
ผูอื่นหลาย ๆ คนเปนหลัก เช่ือกันวาถาคนเรามีความคิด
ใดที่ฝงแนนในจิตใจยอมแสดงพฤติกรรมตามความคิด
นั้น เชนเชื่อวาการตักบาตรทําบุญจะทําใหมีความสุข  
ผูท่ีเช่ือเชนนั้นก็จะตักบาตรเปนประจําโดยที่ไมตอง 
มีใครมาบังคับใหทํา  ดวยเหตุนี้ นักการศึกษาสวนใหญ
จึงเชื่อวา การปลูกฝงคานิยม คุณธรรมจรยิธรรม การ
อบรมสั่งสอน การจัดกิจกรรม การจัดโครงการ การจัด
สิ่งแวดลอม การใหคําปรึกษาแนะนําแกนิสิตนักศึกษา
เปนสิ่งท่ีสําคัญมาก ผูเรียนจะมีลักษณะอันพึงประสงค 
ไดข้ึนอยูกับสถาบันที่จะบริหารจัดการ พัฒนาใหเกิด
ลักษณะดังกลาว มหาวิทยาลัยทุกแหงในโลกจึงจัด
โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยตอง 
มีฝายกิจการนสิิตนักศึกษา หรือศูนยพัฒนานิสิต 
นักศึกษากําหนดอยูในโครงสรางดวย 
           ผูรับผิดชอบในการพัฒนานิสิตนักศึกษาเดิมนั้น 
คนทั่วไปเขาใจวาเปนหนาท่ีของฝายกิจการนสิิต
นักศึกษาเทานั้น แตความเปนจริงตองเปนหนาท่ีของ 
ท้ังฝายบริหาร ฝายวิชาการ และฝายกิจการนิสิต 
นักศึกษา ท่ีจะตองทํางานรวมกันอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะดานการพัฒนาจิตสํานึกเพื่อสวนรวม  
ดังพระบรมราโชวาทความวา 
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ผูมีปญญาและความรูดี  เพราะมีโอกาสได 
ศึกษาเลาเรียนมามากกวาผูอื่น ยอมมีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบเปนพิเศษ ท่ีจะตองทํางานใหเปน     
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน การที่จะ 
กระทําใหไดผลเปนประโยชน ดังนั้น จําเปนที่แตละ 
คนจะตองรูซึ้งถึงประโยชนท่ีแทเปนเบื้องตนกอน 
ประโยชนท่ีแทนั้น 

 มีอยู  2  ประการ คือ ประโยชนสวนตัว ท่ี
ทุกคนมีสิทธิ์จะแสวงหาและไดรับ  แตตองดวยวิธี
ทางที่สุจริตและเปนธรรม กับประโยชนสวนรวม  
ซึ่งเปนประโยชนของชาติท่ีแตละคนมีสวนรวมอยู 
การทํางานทุกอยางจะตองใหไดประโยชน  แทท้ัง
สวนตัวและสวนรวม ประโยชนนั้นจึงจะสมบูรณ
และมั่นคงถาวรเปนผลดีแกชาติบานเมืองอยาง
แทจริง (พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหดิล วันที่ 5 กรกฎาคม  
2539) 

พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมา สมควรที่
ผูบริหารอุดมศกึษา  คณาจารย และนิสิตนักศึกษา จะ
นอมรับไวเหนอืเกลาเหนือกระหมอม เปนหลักใน
การพัฒนาผูเรียนระดับอุดมศึกษาสืบไป แตละ
สถาบันควรเรงหาวิธีการและกระบวนการในการ
สรางนิสิตนักศึกษา ใหมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวมมาก
ข้ึน จะทําใหเกิดผลดีตอประเทศชาติ ตามพระราช
ดํารัส 
              การพัฒนาจิตสํานึกเพื่อสวนรวมปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษา (2546) มาตรา 6 และ
มาตรา 7   ในหมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและ
หลักการ  ดังนี ้
  มาตรา  6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมคีวามสุข 

            มาตรา  7  ในกระบวนการเรียนรูตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานกึที่ถูกตอง เกี่ยวกับการเมืองการ
ปกครองในระบบประชาธิปไตยอันม ี      
พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ  รูจักรักษาและ
สงเสริมสิทธิ หนาท่ี  เสรีภาพ  ความเคารพ  กฎหมาย  
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชน
สวนรวมและของประเทศชาต ิรวมท้ังสงเสรมิภูมิ
ปญญาไทย และความรูอันเปนสากล  ตลอดจน
อนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี
ความรูอันเปนสากล  มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพ รูจักพึ่งตนเอง  มีความริเริ่มสรางสรรค  ใฝรู  
และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
            จากขอความที่ระบุในกฎหมายดังกลาว 
ช้ีใหเห็นจุดมุงหมายของการศึกษาชาติอยาง 
ชัดเจนที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณ พรอมท่ีจะดํารงตนใหเปนประโยชน 
ตอสังคม และประเทศชาติ 
 

แนวทางการพฒันาบัณฑติ 
 การจัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนสิ่งสําคัญมากในสภาวะปจจุบัน ท่ีสังคม 
เศรษฐกิจ และศีลธรรมอยูในสภาพที่ตกต่ํา รูปแบบ
ของโครงการและกิจกรรมจําเปนตองเปลี่ยนแปลง
ไปตามกฎหมาย คือพระราชบัญญัติการศึกษา 
พุทธศักราช 2542 แกไข พุทธศักราช 2545 ท่ีกําหนด
วาการจัดการศกึษาตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรยีนให
มีคุณภาพ ท้ังการจัดการศึกษาในหองเรียนและนอก
หองเรียน มีการเนนผูเรยีนเปนสําคัญ นอกจากนี้ยัง
ตองบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมไปในทุกรายวิชาที่
สอน  กิจกรรมผูเรียนจงึไมใชกิจกรรมนอกหลักสูตร
อีกตอไป  สิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนคือ กิจกรรม
ผูเรียนจะเปนสวนหนึ่งของหลกัสูตร  เรียกวา 
หลักสูตรรวม (Co-curriculum) หรือกิจกรรมรวม
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หลักสูตร ซึ่งตองมีการแกไขแนวความคิด นโยบาย 
การบริหารจัดการใหสนองตอบหลักการดังกลาว 
 

ภารกิจของผูบริหาร 
 ผูบริหารจะตองคํานึงถึงในการสงเสริม
โครงการ กิจกรรม สื่อ สิ่งแวดลอม อันจะนําไปสูทิศ
ทางการพัฒนาผูเรียน ใหเปนผู เกง ดี และมีความสุข 
โดยบริหาร จัดการ และสงเสริม ดังนี้ 
 

การจัดองคกร 
            1. หนวยงานอาสา 
               การพฒันาผูเรียนควรมีหนวยงานรองรับ 
ในบทความนี้จะเนนดานการสรางจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวม คือมหาวิทยาลัยจะตองมีหนวยงาน
อาสาสมัคร ทําหนาท่ีประสานงานกับองคกรใน 
ชุมชน หนวยงานนี้ทําหนาท่ีเก็บขอมูล 2 ดานคือ 
ดานผูใหบริการ และผูตองการบริการ ยกตัวอยาง 
เชน ในชุมชนมีหญิงชราที่อาศัยอยูในกระทอมคน
เดียวหางจากมหาวิทยาลัยไป 200 เมตร ผูเรยีนสมัคร
เปนอาสาสมัครมากรอกใบสมัครไววาสามารถ
ชวยเหลอืใครดานใดบาง อาจารยท่ีรับผิดชอบดานนี้
จะสัมภาษณอาสาสมัคร และสงอาสาสมัครชวยงาน
ตางๆ ตามที่แจงความจํานงไว สําหรับรายนี้ ก็จะสง
อาสาสมัครไปชวยเยี่ยมเยยีนดแูลหญิงชรา ตามที่จะ
ชวยได อาสาสมัครจะมีแบบบันทึกการทํางาน มี
อาจารยนิเทศคอยใหคําปรึกษา และประเมินผล  
 งานอาสาสมัครอาจเปนงานเกี่ยวกับการ
ชวยเหลอืผูพิการ งานอานหนังสือใหคน   ตาบอด 
งานสอนหนังสอืใหผูไมรูหนงัสือ งานอาสาจราจร 
งานสอนศิลปะ งานชวยโรงพยาบาลพับสําลี กรอก
ประวัติคนไข งานอาสาสมัครอาจเปนสวนหนึ่งของ
การเรียนรายวิชาได เชนวิชามนุษยกับสังคม อาจารย
อาจใหผูเรียนตองทํางานใหสังคมไมต่ํากวา 20 
ช่ัวโมง โดยผานหนวยงานนี ้

            2.  หนวยประสานงานองคกรเอกชน                  
มหาวิทยาลัยท่ีไมมีบุคลากรพอในดานของงานดาน
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม อาจประสานงานกับ
องคกรเอกชน ใหเปนผูฝกอบรมและนํานิสิต
นักศึกษาสูประสบการณทํางานใหแกสังคมได เชน
สมาคมผูบําเพ็ญประโยชนแหงประเทศไทย เปน
องคกรที่ฝกเยาวสตรีใหทํางานเพื่อสังคม องคกร
ศาสนาตาง ๆ สมาคมยุวพุทธ สโมสรตางๆที่พรอม
ฝกเยาวชนใหทํางานเพื่อผูอื่น การรวมมอืจากองคกร
เอกชนภายนอกทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง 
และทําใหมหาวิทยาลัยมีการสรางสัมพันธกับชุมชน
และหนวยงานภายนอกมากขึ้น 
 

จัดกิจกรรม 
            สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดกิจกรรมเพื่อให
นิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสมีสวนรวมในการทํางาน
เพื่อผูอื่น ผานทางกิจกรรม ท้ัง 2 รูปแบบคือ 

1. กิจกรรมพัฒนาที่สถาบันจัดให 
นิสิตนักศึกษา เชน จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
พัฒนาสถาบันของตน วัด สิ่งสาธารณประโยชน 
ลอกคู คลอง การศึกษานอกสถานที่ การเชิญวิทยากร
มาใหความรู การฝกงาน การใหทํางานระหวางศึกษา 

2. กิจกรรมที่ผูเรียนจัดเอง รูป 
แบบเดิมเปนการจัดกิจกรรมที่เปนของผูเรียน  จัด
โดยผูเรียน แบบนี้ยังคงมีอยู  เพื่อใหผูเรียนไดมีการ
พัฒนาความเปนผูนํา การจัดการ ตลอดจนการฝกการ
ดําเนินงานในกลุมสมาชิกของตนเอง เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู ในรูปของสโมสร หรอืชมรมตาง ๆ 
 ในสวนขอท่ี 1 ท่ีตองปรับเปลี่ยนจากรูป
แบบเดิมคือ ตองมีการวางแผนรวมกันเพือ่ให
โครงการและกจิกรรม เปนหลักสูตรรวม 
สถาบันการศึกษาจะตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนพัฒนา
ความสามารถของตนเองตามศักยภาพ โดยมี
วัตถุประสงคใหผูเรียน 
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1. เขารวมและปฏิบัติกิจกรรม 
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  ใหผูเรียนเกิดความสุขท่ี
ไดเรียนรูและพฒันาในรายวิชาที่เรียนและกิจกรรม
นิสิตนักศึกษา  

2. พัฒนา “องครวมของความเปน 
มนุษย” ใหสมบูรณท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ  
และสังคม 

3. สนองนโยบายชาติ ในการสราง 
เยาวชน ใหเปนผูมีศีลธรรมจรยิธรรม มรีะเบียบ 
วินัยและมีคุณธรรม 

4. ปลูกฝงจิตสํานึกในการทํา 
ประโยชนเพื่อสังคม 

 
จากสาระสําคัญของการพัฒนาเยาวชน

ดังกลาว ผูบริหารการศึกษาจะตองมีคณะกรรมการ
จัดหลักสูตรรวมประกอบดวย ผูบริหารวิชาการ 
ผูบริหารกิจการนิสิตนักศึกษา คณาจารย  และผูเรียน 
เพื่อชวยกันคิดโครงการใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของสถานศึกษา สอดคลองกับความตองการ 
ลักษณะของผูเรียน และจุดมุงหมายในการพัฒนา
ผูเรียนใหมีจิตสาํนึกเพื่อสวนรวม 
 

ภารกิจของอาจารย 
อาจารยจะตองปรับแผนการสอนให

สามารถแทรกความรู คานิยม ความคิด และการ
ปฏิบัติใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสทํางานใหผูอื่น 
และสังคมโดยไมคํานึงถึงผลตอบแทนใด ๆ อาจารย
อาจดําเนินการไดดังนี้ 

1. พูดคุยอยางไมเปนทางการ หรือ 
ประชุมรวมกับอาจารยฝายกจิการนิสิตนักศึกษา เพื่อ
หาแนวทางในการพัฒนาจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 
กําหนดรูปแบบ วิธีการ ชวงเวลา เพื่อนําไปลงไวใน
แผนการสอนของอาจารย 

2. ดําเนินการตามแผนที่คิดไวรวมกัน  

หรือคิดเองใหม ใหสอดคลองกบัสาระวิชาที่สอน 
โดยที่กิจกรรมนั้นจะไมรบกวนเวลาเรียนวิชาอื่นของ
ผูเรียน 

3. อาจารยควรเปนตัวอยางในการพา 
นักศึกษาปฏิบัติงานในชุมชน เชนพานักศึกษาไป
ปลูกตนไมท่ีวัด หรือบริเวณชุมชนใกลเคียง 

4. บอกเรื่องราว ยกยองชมเชยผูท่ี 
ทํางานใหชุมชน ใหนิสิตนักศึกษาฟงเมื่อมีโอกาส 

5. ใหรายงานเกี่ยวกับผูท่ีทําคุณงาม 
ความดีใหแกประเทศ และโลก 

6. รวมกับรายวิชาอื่นหรอืชมรมนิสิต 
นักศึกษา ในการจัดกิจกรรมสงเสริมจิตใจ รางกาย 
เงินทอง ความรู ท่ีสามารถอุทิศใหผูอื่นได 

7. ใหถือวาการพฒันาคุณธรรมเปน 
สวนหนึ่งของรายวิชา ท่ีผูเรียนควรไดรับการยกยอง 
ใหเกียรติ และไดคะแนนจากการอาสาสมัครทํางาน
เพื่อผูอื่น การทํารายงาน การปฏิบัติจริง ตลอดจนการ
รวมกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบัน และสังคม 
 

โครงการเสนอแนะ 
 โครงการที่สถาบันการศึกษาสามารถจัดให
เปนหลักสูตรรวมกับรายวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนใน
สถาบันการศึกษา โดยสอนแบบบูรณาการ การ
ปฏิบัติ รวมกับกิจกรรม ดังนี ้

1.  โครงการพฒันาปจเจกบุคคล 
โดยที่ผูเรียนมีความแตกตางกัน การ

พัฒนาจึงตองมคีวามหลากหลาย โครงการพฒันา
สามารถแยกกิจกรรมไดตาง ๆ ซึ่งจัดรวมกับรายวิชา
ท่ีสอน หรือจัดรวมกับชมรมชมุนุมตาง ๆ ไดดังนี้ 

1.1 กิจกรรมพฒันาปญญา เปน
กิจกรรมที่จัดข้ึนรวมกับรายวชิา เชนการทดลองนอก
ช้ันเรียน การโตวาที การสาธิตการพัฒนาความคิด 
เหตุผล และการตัดสินใจ โดยที่กิจกรรมนับเปนสวน
หนึ่งของรายงาน หรือโครงการในรายวิชาตางๆได 
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สงเสริมใหใชความสามารถทางปญญาใชความรูท่ี
เรียนมาสอนชาวบานในชุมชน เชน การสอนหนังสือ
ใหเด็กเรรอน เด็กที่ปวยเรื้อรงัในโรงพยาบาล การ
สอนชาวบานใหทําบัญชีครัวเรือน การทําปุยชีวภาพ 
เปนตน 

           1.2 กิจกรรมพัฒนาความสามารถ
พิเศษ ผูเรียนหลายคนมีความสามารถพิเศษ เชน เลน
ดนตรี รองเพลง วาดภาพ แตงคําประพันธ ประดิษฐ
สิ่งของ ตลอดจนความสามารถทางการกีฬา จึง
จําเปนตองจัดกิจกรรมใหโอกาสผูมีความสามารถได
คนพบตนเองมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็สงเสรมิ
สนับสนุนใหใชความสามารถตาง ๆ เหลานี้เพื่อ
ประโยชนตอผูอื่น เชนการจัดแขงขันกีฬาในชุมชน 
สอนรองเพลง วาดภาพ ใหแกนักเรียนในโรงเรียน
ใกลเคียง หรือเด็กดอยโอกาส ฯลฯ 

1.3  กิจกรรมเสริมสราง 
อุดมการณ  วัยรุนเปนวัยท่ีตองชวยกันกระตุนใหเกิด 
จิตสํานึกและอุดมการณ  ผูบริหารตองพยายามจัด
กิจกรรมใหรูจกัคุณคาของการทําประโยชนใหแก
ครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  ตลอดจนใหรู
คุณคาของตนเอง เพื่อไดจะไดรักชีวิตอยากมีชีวิตเพื่อ
ทําประโยชนใหแกคนอื่นมากขึ้น โดยกิจกรรมอาจ
จัดเปนสวนหนึง่ของโครงการพัฒนาใหผูเรียนไดคิด
ทําประโยชนเพื่อผูอื่น เชนการเยี่ยมเด็กกําพรา การ
จัดกิจกรรมใหบานพักคนชรา บานเมตตา การทํา
สวนดอกไมในมหาวิทยาลัย การพัฒนาสิ่งแวดลอม
รอบสถาบัน การชวยเหลืองานบานในครอบครัว 
เปนตน การกําหนดใหทํากิจกรรมตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอเปนวิธีการสรางจิตสาํนึกเพื่อผูอื่นไดโดยที่
ผูเรียนจะไมรูสกึวาถูกบังคับใหทําความดี 
 

2. โครงการกิจกรรมเสริมสมรรถภาพทาง
กาย   

            มหาวิทยาลัยควรสรางจิตสํานึกในการพัฒนา
สุขภาพลานามัยของนิสิตนักศึกษาดวยการสงเสริม
ใหออกกําลังกายเปนนิสัย การรับประทานอาหาร
อยางถูกตองครบตามหลักโภชนาการ ใหเห็น
ความสําคัญของการรักษาสุขภาพอนามัย ซึ่งจะทําให
ลดคาใชจายในการซื้อยารักษาโรค และลดภาระของ
ครอบครัวท่ีจะตองดูแลหากคนในครอบครัวมี
โรคภัยไขเจ็บ นอกจากนี้ การมีรูปรางสมสวนไม
อวนเกินไป ทําใหเสริมบุคลิกภาพอีกดวย ผูเรียนจึง
ตองคํานึงในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพ ใช
ประสบการณและความรูไปเผยแพรใหคนรอบขาง
ในชุมชน 

3. โครงการพัฒนาจิตใจ 
โครงการพัฒนาจิตใจ  อาจจะอยูใน

โครงการพัฒนาปจเจกบุคคลได แตเพื่อเนนใหเห็น
วา  โครงการนีไ้มใชพัฒนาตนเองอยางเดียว  เปน
การพัฒนาควบคูไปกับสังคมดวย  คือการพัฒนาให
รูจักตนเองเขาใจตนเองแลว ตองรูจักและเขาใจผูอื่น
ดวย  โครงการนี้อาจจัดกิจกรรมเชน 
                     3.1 กิจกรรมทําบุญตักบาตร ทุกสัปดาห 
                     3.2 กิจกรรมการทําประโยชนใหแก
ผูอื่น การมีเมตตาตอเพื่อนที่พิการ ไมลอเลียน ไม
ทําลายเพื่อน ใหความชวยเหลอืในดานตาง ๆ ท่ี
ถูกตอง 
                     3.3 กิจกรรมการฝกปฏิบัติธรรม เพื่อฝก
การอดอาหารเย็น อดความสวยงาม ฝกการทน  
ทนนั่ง ทนสวด ทนเจ็บปวด เพื่อใหรางกายและจิตใจ
มีความแข็งแกรงทนทานมากขึ้น การฝกปฏิบัติธรรม
จะทําใหคนมีเวลาที่จะคิดสรางสรรคมากขึ้น การมี
จิตใจที่ดียอมนําไปสูการกระทําท่ีดี เมื่อคิดดีไดก็ไม
ทําใหผูอื่นเดือดรอน เปนการชวยเหลอืสังคมไดอีก
ทางหนึ่ง 

3.4 กิจกรรม ลด ละ และ เลิก 
อบายมุข  ฝกใหเห็นโทษของการพนันฟุตบอลที่ทํา
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ใหคนตายทั้งเปน คือ เปนหนี้ตลอดชีวิต  ทําผิดซ้ํา
สอง คือเมื่อไมมีเงินใชหนี้ก็ขโมย ปลน หรือโกง 
ดังนั้นจึงจําเปนตองใหความรู และการปองกันที่ดี 
เพื่อไมใหผูเรียนหลงผิดไปเลนการพนัน  เที่ยว
กลางคืน  หรือเสพยาเสพติด อันเปนอันตรายตอ
ตนเอง ทําใหครอบครัว และสังคมเดือดรอน 

3.5 สนับสนุนใหผูเรียนมีสมุดทํา 
ความดี  บันทึกความดีท่ีตนเองทําอยางเปน 
จริง และมีสัจจะในการบันทึกสิ่งท่ีทําดวยความ
ภาคภูมิใจ การสงเสริมใหทําความดีเปนการสราง
นิสัยใหอยากชวยผูอื่นหรอือยากทําอะไรใหผูอื่นมาก
ข้ึน 

4. โครงการพัฒนาสังคม 
ผูเรียนพึงไดรับการพัฒนา ใหรูวาควรมี

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคมอยางยิ่ง 
เพราะสังคมดีก็ทําใหคนที่อยูในสังคมมีความสุข 
กิจกรรมที่จัดไดแก 
                 4.1  กิจกรรมพฒันาสิ่งแวดลอม 
เชนรวมปลูกตนไมในวันสําคัญ การทําความสะอาด
บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย การชวยเก็บขยะในชุมชน 
การชวยตัดหญา ทําสวนหยอม เปนตน 

4.2 กิจกรรมการบําเพ็ญ 
ประโยชน  เชนการชวยพับสําลีในโรงพยาบาล  การ
สอนหนังสอืใหเด็กจรจัด  การเปนอาสาจราจรหนา
โรงเรียน  เปนตน 
                 4.3  กิจกรรมงานวันสําคัญและ
ประเพณี เชน วันพอ วันแม วันเขาพรรษา   
วันไหวครู วันลอยกระทง วันสนุทรภู วันภาษาไทย 
ฯลฯ 
                 4.4  กิจกรรมตอตานยาเสพติด จัด
ใหความรูความแกชุมชนดานวิธีปองกัน แกไข และ
รณรงคให ลด ละ เลิกสิ่งเสพติด 

4.5 กิจกรรมเผยแพรประชาธิปไตย  
ใหความรูชุมชนในเรื่องการปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
5. โครงการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

      ศิลปวัฒนธรรมเปนเอกลักษณประจํา
ชาติท่ีควรสืบทอดโดยอนุชนรุนหลัง ผูบริหารจึงควร
จัดกิจกรรมในโครงการนี้ดังตอไปนี้ 

5.1 กิจกรรมการแสดง ดนตรี  
นาฏศิลป ละคร รองเพลง 

5.2 กิจกรรมประกวดรองเพลง ดนตรี   
ภาพวาด ภาพถาย สิ่งประดิษฐ คําขวัญ  เรียงความ  
คําประพันธ  โตวาที เปนตน 
 5.3  กิจกรรมนทิรรศการ นิทรรศการ
สิ่งท่ีไดจากกิจกรรมประกวด  เชน ภาพวาด   
สิ่งประดิษฐ  คําขวัญ  เรียงความ  และคําประพันธ 
                        5.4   กิจกรรมวันประเพณีตาง ๆ เชน 
กิจกรรมวันศิลปวัฒนธรรม กจิกรรมวันสงกรานต 
กิจกรรมวันทําบุญเดือนสิบ   เปนตน 
                 การจัดกิจกรรมรวมกับรายวิชาที่สอนจะ
ทําใหผูเรียนตื่นตัวท่ีจะตองมีสวนรวมในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามความถนัดและความสามารถ 
ชวยสรางความเคยชินกับการทําอะไรใหผูอื่น เปน
ฐานของการสรางจิตสํานึกเพื่อสวนรวมได 

6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจใน 
ครอบครัว 

สถาบันควรสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาใหผูเรียนรูจักดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดังนี้ 

     6.1  กิจกรรมการออม และประหยัด ฝก
ใหมีการออมประจําสัปดาห ติดตอธนาคารออมสิน
ใหมารับเงินฝากเดือนละครั้ง ฝกใหมีเหตุผลในการ
ใชจายและเห็นความสําคัญของการออมเงินไวใชใน
เวลาที่จําเปน และยังเปนการชวยพอแมผูปกครองได
ในยามฉุกเฉินไดอีกดวย 
               6.2 กิจกรรมการลดรายจาย จัดวิทยากรให
ความรูเกี่ยวกับการเปนผูบริโภคที่ฉลาด ลดการใช
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จายฟุมเฟอย เหน็คุณคาของเงิน พยายามชวย
ครอบครัวลดรายจาย เชน ปดไฟ ปดน้ํา ไมใช
โทรศัพทพูดเลน ไมใชเงินในการดูหนัง ฟงเพลง เลน
เกมหรือเที่ยวเตรมากเกินไป  
                6.3  กิจกรรมการเพิม่รายได สงเสรมิให
ผูเรียนเพิ่มรายไดจากการใชความสามารถ ของ
ตนเอง  เชนปลูกผักขาย  ทําสิ่งประดิษฐ ของชํารวย   
หารายไดพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ผูปกครองที่ตองทํางานหนักเพื่อสงเสริมการศึกษา
ของบุตรหลาน การฝกบุตรหลานใหรูวิธีการทํางาน
พิเศษในชวงปดภาค หรือ วันสุดสัปดาห ทําใหสราง
นิสัยขยันขันแข็ง รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 

หลักการพัฒนาจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 
                การพัฒนาจิตสํานึกเปนการสอนดานจิตใจ 
และการปฏิบัติ ดังนั้นควรใชหลักการสอน อบรม และ
ปลูกฝงเพื่อใหเกิดความคิดเห็นที่ถูกตองสามารถนําไป
ปฏิบัติได ตามขั้นตอนที่บลูม  (Bloom)  เสนอไวคือ 

1. ข้ันรับรู  ผูเรียนรับรู ความหมาย 
ประโยชน คุณคา และผลของการมีจิตสํานึกเพื่อ
สวนรวม การสอนควรใหผูเรียนอภิปรายยกตวัอยาง 
วิเคราะห และสรุปผลกันเอง 

2. ข้ันตอบสนอง ผูเรียนยอมรับและมีการ 
ตอบสนองตอสถานการณท่ีเผชิญได 

3. ข้ันเห็นคุณคา ผูเรียนเห็นสิง่ท่ีดีงามใน 
วัตถุ ปรากฏการณ หรือขอมูล ท่ีไดรับ 

4. ข้ันจัดระเบียบ ผูเรียนรวบรวม ความคิด  
คานิยม เปรียบเทียบ โยงความคิดความเชื่อมาเปน
ของตนเอง 

5. ข้ันเปนลักษณะนิสัย ผูเรียนไดความคิด  
ความเชื่อ สะทอนออกเปนพฤติกรรมจนเปนลักษณะ
นิสยั 

              ถาหากอาจารยจะตองพัฒนาผูเรียนใหมี
จิตสํานึกเพื่อสวนรวม จะเห็นไดวาการพูด  
บอกเลา บรรยาย ไมอาจสรางนิสัยท่ีจะทําอะไรให
ผูอื่นได จําเปนตองกระตุนใหเห็นความสําคัญ ตอง
คิด วิเคราะห ตองเชื่อมั่น ศรัทธา แลวฝกปฏิบัติ 
บอย ๆ จนกลายเปนลักษณะนิสัยของผูนั้น 
              สรุปไดวา การพัฒนาบัณฑิตใหมีจิตสํานึก
เพื่อสวนรวมสาํคัญอยางยิ่ง เพราะบัณฑิตเปนผูท่ีมี
พลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ผูบริหาร
ตองสนับสนุนดานการพัฒนาคณาจารยใหมีความรู
เรื่องการพัฒนาคน การจัดองคกร หนวยงาน
สนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรแบบชุมชนเปนฐาน 
การสรางสังคมแหงการเรียนรู การสงเสริมกิจกรรม
อาสาสมัคร ตลอดจนความรวมมือกับชุมชน หาง
รานบริษัท ตลอดจนองคกรเอกชน ใหเขามามี
บทบาทในการพัฒนารวมกัน 
              สวนคณาจารยตองปรบัวิธีการคิดเรื่องการ
สอนเฉพาะรายวิชาที่รับผิดชอบ เปนการคิดท่ีกวาง
ไปสูความรับผิดชอบในการสรางบัณฑิตท่ีสมบูรณ
ใหสังคม จึงจะไมสอนวิชาแตเนนการสอนคน
มากกวา จึงตองปรับแผนการสอนใหมีการบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติเพิ่มเขาไปดวย 
              แมผูบริหารจะจัดการทุกอยางดีแลว อาจารย
ก็ปรับการสอนแลว แตถานิสิตนักศึกษายังไมตื่นตัว
ท่ีจะปรับตนเอง การพัฒนาที่กลาวมาทั้งหมดจะไม
เกิดผล ดังนั้นนสิิตนักศึกษาในปจจุบันจะตองปรับ
แนวความคิดใหกาวหนา มองอนาคต และเตรียม
เปลี่ยนแปลงตนเองใหพรอมท่ีจะเปนบัณฑิตท่ี
สมบูรณแบบ เพื่ออนาคตของประเทศชาติ สราง
ความภาคภูมิใจของตนเองและครอบครัว ท่ีบัณฑิต
สามารถเปนกําลังสําคัญใหประเทศชาติได 
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บทคัดยอ 
บทความนี้อธิบายถึงความหมายของโพล ความสําคัญของโพลตอการบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร 

บทบาทของโพลในดานการวางแผนหรือการกําหนดนโยบาย และดานการตัดสินใจ การประยุกตใชผลโพลอยางเปน
รูปธรรม กระบวนการทําโพล และลักษณะโพลที่ดี 

คําสําคัญ: โพล, รัฐประศาสนศาสตร, การเมือง 

 

Abstract 
The article describes the definition of public opinion poll, the role of public opinion poll on policy 

planning and decision-making, the use of public opinion poll, the process of conducting public opinion poll and the 
good attributes of public opinion poll. 

Keywords: Public Opinion Poll, Public Administration, Politics 

 

ความนํา 
เมื่อ “โพล” (Poll) หรือ “การสํารวจสาธารณ

มติ” (Public Opinion) ซึ่งเปนกระบวนการในการ
จัดการกับความคิดของประชาชนกลุมหนึ่ง ๆ อยาง
เปนระบบ แลวนําความคิดเห็นที่  “กลั่น” ออกมาจาก
ใจที่แทจริงของประชาชน ออกมาเผยแพรสูสาธารณะ 
และ “รัฐประศาสนศาสตร” (Public Administration)   
ซึ่งเปนศาสตรแหงการบริหารราชการแผนดิน โคจร
มา “พบกัน” ...ในยุคแหงการจัดการความรู (KM-- 
Knowledge Management) ท่ีใครตอใครตางระบุวา
เปนยุคแหงขอมูลขาวสาร ผูใดมีขอมูลขาวสารอยูใน
มอื คือ ผูมีอํานาจอยางแทจริง (Information is 
Power)... 

อะไร? จะเกิดข้ึน... จะเกิดปรากฏการณใด !! 
เชื่อวาเปนสิ่งท่ียากเกินจะคาดเดา  แตหลายคนนาจะ
อยากรู “คําตอบ” ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน..!! จาก
การรวบรวมและคนควาจากเอกสาร และงานวิจัย ของ

นักวิชาการและผูเช่ียวชาญหลายทาน อาจประมวล
ความหมายของคําวา “สาธารณมติ” หรือ “โพล” ได
ดังตอไปนี้ โรเบิรต ที ไรลี่ (Reily, 1981, p. 20) 
อธิบายวา สาธารณมติ หรือ โพล เปนผลรวมของ
ความคิดเห็นของประชาชนที่แสดงออกถงึทัศนคติ 
ความรูสึกนึกคิด และความนาเชื่อถือตอประเด็น
ปญหาตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญตอสังคม                                                      
 ฌอง ฌาคส รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) 
บิดาแหงสาธารณมติ เคยกลาวไววา สาธารณมติเปน
ความคิดเห็นหรือเจตจํานง (general will) ของคน
ท่ัวไป และไมใชสิ่งท่ีติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดแตเปน
สิ่งท่ีเกิดจากการที่มนุษยติดตอสัมพันธกันในสังคม 
และอาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือไมก็
ได  (พีระ จิรโสภณ, 2538, หนา 69) 

นิวพอรท (Newport, 2004, pp. x-xi) หัวหนา
บรรณาธิการสํานักกัลลลัปโพล (Editor in Chief of 
Gallup Poll) อธิบายวา โพล หมายถึง การวดัความ

“โพล” กับ “รัฐประศาสนศาสตร” 
ยากที่จะแยกจากกัน... 
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คิดเห็นของสาธารณชนในประเด็นตาง ๆ ท่ีสามารถ
ทําไดอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และเปนเครื่องมือ
วัดปฏิกิริยาของสาธารณชนที่มีตอขาวหรือเหตุการณ
สําคัญ ๆ ซึ่งอาจเกิดข้ึนรายวันหรือรายชั่วโมงก็ได 
กลาวอีกนัยหนึง่โพล คือ รูปแบบหนึ่งของเรื่องซุบซิบ
ท่ีมีการดําเนินการอยางเปนวิทยาศาสตร (A form of 
scientific gossip) ซึ่งโพลสามารถสะทอนความคิด 
(thinking)   การกระทํา (doing) และความรูสึก 
(feeling) ของสาธารณชน 

จากความหมายที่กลาวมาขางตน ทําใหสรุป
ไดวา  “สาธารณมติ” หรือ “โพล” หมายถึง ผลรวม
ของความคิดเห็น (sum of individual opinions) ท่ีได
จากการสอบถามหรือการสัมภาษณบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจํานวนหนึง่ดวยการนับจํานวนเปนรายบุคคล 
(รายหัว) หรือการยืนยันความคิดเห็นหรอืความรูสึก
ของสาธารณชนโดยรวมในประเด็นการเมือง 
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง และกีฬา เปนตน 

หากพิจารณาจากความหมายทําใหเปรียบได
วา “โพล” เปนเสมือนเสียงตะโกนจากประชาชนใน
ประเด็นที่หลากหลายทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม แมวาจะหาตนกําเนิดของเสียงไมได แตก็มั่นใจ
ไดวาเรื่องที่ถายทอดออกมาเปนความจริง และถามี
เสียงตะโกนเรือ่งเดียวกัน ในหลายพื้นที่ กระจายไป
ท่ัวประเทศดวยแลว ก็คงตอง “ฟนธง” วาประเด็น
ดังกลาวไดกลายเปน “วิกฤติปญหาของประเทศ” ท่ี
ภาครัฐตองเรงแกไขโดยดวน 

อิทธิพลของยุคขอมูลขาวสารไดสงผลใหการ
สํารวจสาธารณมติทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และ
กลาวไดวาขอมลูจากการสํารวจสาธารณมติมี 
“ความสําคัญตอการบริหารจัดการ” ไมเวนแมแตใน    
“การบริหารจัดการราชการ” หรือ “รัฐประศาสน-
ศาสตร” ซึ่งหมายถึงการดําเนนิการทั้งปวงของฝาย
บริหาร ยกเวนอํานาจของฝายนิติบัญญัติและตุลาการ 
โดยมีจุดมุงหมายใหนโยบายของรัฐท่ีวางไวบรรลุผล 
อาจมองไดท้ังเปนการปฏิบัติการและการเปน

สาขาวิชาแขนงหนึ่ง ในการบริหารและจัดการภาครัฐ 
ซึ่งจะไมเหมือนการบริหารธุรกิจที่เนนกําไรสูงสุด 
(Profit Maximize) แตเปนการเนนการใหบริการท่ีให
ลูกคาพึงพอใจ โดยลูกคา คือ ประชาชนที่มาใชบริการ 
และตองเปนการใหบริการตอทุกคนอยางเปนธรรม 
จากความหมายที่กลาว คงไมมีใครกลาปฏิเสธวา รัฐ
ประศาสนศาสตรจึงมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่ง 

กลาวคือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(พ.ศ. 2550) มาตรา 70 ไดบัญญัติใหบุคคลผูเปน
ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
สวนทองถิ่นและเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ มีหนาท่ี
ดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก และ
ใหบริการแกประชาชน บทบัญญัติในสวนนี้เกี่ยวของ
โดยตรงกับรัฐประศาสนศาสตร หรือการบรหิาร
ภาครัฐ แตในทางปฏิบัติกลับปรากฏวา การอํานวย
ความสะดวกและใหบริการประชาชนของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐบางสวนไมอาจ
ตอบสนองความตองการของปะชาชนและ
ประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมสีาเหตุ
มาจากนโยบายและแนวทางการบริหารของหนวยงาน
ภาครัฐ ข้ันตอนการดําเนินงานที่มีความยุงยาก
ซับซอน หรือมสีาเหตุมาจากเจาหนาท่ีของรัฐเปนได 

ความบกพรองในการดําเนินงาน เปน
อุปสรรคของการกาวสูความสําเร็จสูงสุดของ  “รัฐ
ประศาสนศาสตร” กลาวคือ การดําเนินงานหรือ
ใหบริการท่ีมุงความสําคัญและสรางความพึงพอใจ
สูงสุดใหแกประชาชนนั้น ทําใหการสํารวจความ
คิดเห็นประชาชนโดยการใชโพล ซึ่งเปนวิธีหนึ่งของ
การรวบรวมขอมูลจากประชาชนโดยการสอบถาม
ความคิดเห็น ดวยแบบสอบถามที่เปนมาตรฐาน และ
เก็บขอมูลความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางแทน
ประชากรทั้งหมด จนทําใหได “คําตอบ” ท่ี “กลั่น” 
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ออกมาจากใจประชาชนอยางแทจริง จึงกลายเปนสิ่งท่ี
มีความจําเปน 

โดยเฉพาะในสวนของกระบวนการบริหาร 
หรืออาจเรยีกวา “ปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการบริหาร”     
ท่ีเรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) 
(วิชัย วิรัชนภิาวรรณ, 2549, หนา 39) ซึ่งประกอบไป
ดวย 11 ข้ันตอน และมีเนื้อหาสาระครอบคลุมการ
บริหารในเรื่องตาง ๆ อยางกวางขวางและครบถวน  
ไดแก การบริหารนโยบาย (policy) การบริหารอํานาจ

หนาท่ี (authority) การบริหารจรยิธรรม (morality) 
การบริหารท่ีเกี่ยวของกับสังคม (society) การวางแผน 
(planning) การจัดการองคกร (directing) การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (staffing) การอํานวยการ 
(organizing) การประสานงาน (coordinating) การ
รายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 
โดยมีการกระบวนการบริหาร เรียงตามลําดับ ดังภาพ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 1 กระบวนการบริหารท่ีเรียกวา แพ็มส-โพสคอรบ (PAMS-POSDCoRB) 
ท่ีมา. จาก “หลักรัฐประศาสนศาสตร : แนวคิดและกระบวนการ,” โดย วิรัช วริชันิภาวรรณ, 2549, กรุงเทพฯ:  
เอ็กซเปอรเน็ต. 

กระบวนการบริหารดังกลาว เปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการบรหิารประเทศ ดังนั้นเพื่อ

การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหตรงความ
ตองการของประชาชนใหไดมากที่สุด จึงไมสามารถ

ขั้นตอนที่4        การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม 

ขั้นตอนที่5                      การวางแผน 

ขั้นตอนที่6        การจัดการองคกร 

ขั้นตอนที่7           การบริหารทรัพยากรมนุษย 

ขั้นตอนที่8                การอํานวยการ  

ขั้นตอนที่9         การประสานงาน 

ขั้นตอนที่10   การายงาน 

ขั้นตอนที่3                การบริหารจริยธรรม 

ขั้นตอนที่2               การบริหารอํานาจหนาที่ 

ขั้นตอนที่11 การงบประมาณ 

ขั้นตอนที่1        การบริหารนโยบาย 

ปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการบริหาร หรือกระบวนการบริหาร ที่เรียกวา PAMS-POSDCoRB 
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หลีกเลี่ยงท่ีจะใช “โพล” โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของการบริหารนโยบาย ซึ่งเปนแนวทางสําคัญของ
การบริหารประเทศนั้น ถือเปนกระบวนการที่
จําเปนตองนําขอมูลจากโพลไปประยุกตใชในดานตาง 
ๆ ดังนี้ “ดานการวางแผนหรือการกําหนดนโยบาย 
โดยนําขอมูลไปใชในการวางแผนเกี่ยวกับการบริหาร
และกําหนดนโยบายขององคกรใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชน  

ดานการตัดสินใจ โดยนําไปใชในการ
ตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางหรอืทางเลือกที่มีปญหา
นอยท่ีสุดในการแกปญหาตาง ๆ ขององคกร ดานการ
ดําเนินงาน โดยนําไปใชในการดําเนินงานตาง ๆ เชน 
ใชเพื่อควบคุมหรือติดตามผลการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับนโยบายที่กําหนดไว รวมท้ัง ดาน
ประเมินผล  โดยนําไปใชในการ “เสริมจุดแขง็...ลบ

จุดออน” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิผลดีมากยิ่งข้ึน   
 ตัวอยางที่เปนรปูธรรมของการนําขอมูล
จากโพลไปประยุกตใช เพื่อการบริหารประเทศ ซึ่งไม
มีใครอาจปฏิเสธไดวาหนีไมพนการนําขอมูลไปใช
เปนแนวทางในการวางนโยบายสาธารณะของพรรค
การเมืองไทยในชวงหลายปท่ีผาน โดยขอมูลท่ีใชใน
การกําหนดนโยบายนั้น นอกจากจะทําใหไดการรับรู
ถึงปญหา และนําไปสูการจัดระดับความสําคัญของ
ปญหาแลว ยังเปนการระดมขอเสนอของสงัคม ซึ่งจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอการตัดสินใจของพรรค
การเมืองหรือรฐับาลในการกําหนดนโยบาย อันจะทํา
ใหไดมาซึ่งนโยบายสาธารณะที่ตรงกับความตองการ 
และกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากที่สุด 
กระบวนการในการกําหนดนโยบายสามารถเขียน
กรอบวิเคราะหเชิงระบบตามภาพ 2 ดังตอไปนี้ 
 

 
                                                                    
 
   
                    
 
  
 
                                
       
 
  
 
ภาพ 2  กระบวนการในการกําหนดนโยบาย 
  
 การกําหนดนโยบายสาธารณะจาก
ฐานขอมูลนั้น นอกจากจะทําใหภาครัฐไดรับรูวา

ปญหาที่แทจริงคืออะไร และสามารถที่จะวางแนวทาง
ในการกําหนดกรอบของนโยบายสาธารณะใหมีความ

 ระบบการเมือง

ปญหาทั่วไป 
ปญหาของสังคม 
ประเด็นปญหา
ของสังคม 

ขอเสนอของ
สังคม 

นโยบาย
สาธารณะ 

ในรูปแบบตางๆ 
กฎหมาย 
พ.ร.บ. 

 

การนาํเขา การนาํออก 

รัฐบาลหรอืพรรคการเมอืง 

กระบวนการยอนกลับ 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม
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ครอบคลุมและสามารถแกไขปญหานั้น ๆ ไดตรง
ความตองการมากที่สุดแลว บทบาทที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งของขอมูล สาธารณมติ คือ ชวยในการ
กําหนดนโยบายทางเลือก (alternative) หรือนโยบาย
รองท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนอีก
ดวย 

การขับเคลื่อนประเทศดวยนโยบายที่มาจาก
ฐานขอมูลท่ีไดจากโพลนั้น ถอืเปนรูปแบบของการ
บริหารประเทศที่เนนการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน ซึ่งหมายถึงการเปดโอกาสใหประชาชนได
มีสวนรวมในทุกขั้นตอน การพัฒนาทั้งในการแกไข
ปญหาและปองกันปญหาโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวม
ในการคิดริเริ่ม รวมกําหนดนโยบาย รวมวางแผน 
ตัดสินใจและปฏิบัติตามแผน รวมตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐทุกระดับ รวมติดตามประเมินผลและ
รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ อันมผีลกระทบถึงประชาชน 
ชุมชนและเครือขายทุกรูปแบบ ในพื้นที่ 
 ความสําคัญของการมีสวนรวมทางการเมือง 
นอกจากจะเปนหลักการสากลที่อารยประเทศให
ความสําคัญอันสะทอนใหเห็นถึงความเจริญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแลว การพัฒนา
การเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
ยังเปนสิ่งท่ีภาครัฐตองเปดโอกาสใหประชาชนและ
ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ  
เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ
ของภาครัฐใหดีข้ึน และเปนที่ยอมรับรวมกันของทุกๆ 
ฝาย  
 ดังนั้นหากใช “โพล” และ “รัฐประศาสน
ศาสตร” ในการบริหารประเทสไดจริงยอมสะทอนให
เห็นวาระบอบประชาธิปไตยของประเทศนัน้ ๆ เติบโต
ถึงขีดสุด..!! 
 เมื่อโพล และขอมลูจากโพลเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งตอรัฐประศาสนศาสตร
และการบริหารประเทศ ดังนั้นสถาบันวิจัยและสํานัก

โพล ตองควบคุมคุณภาพของขอมูลใหมี “ความ
นาเชื่อถือ” (reliability) และ “ความถูกตอง” (validity) 
โดยการปฏิบัติตามหลักระเบียบวิธีการวิจัย ท้ังการ
กําหนดประชากรและการกระจายของกลุมเปาหมาย 
ขนาดกลุมตัวอยาง เทคนิคการสุมตัวอยาง การสราง
เครื่องมือวัด หรือแบบสอบถาม การเก็บรวบรวม
ขอมูล การตรวจสอบ การลงรหัส การปอนขอมูล การ
ประมวลผล และการเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม เพื่อให
ขอมูลท่ีไดมีคุณภาพ และความแมนยําอยางเครงครัด   
 อยางไรก็ตามแมวาวิธีทําโพลจะมีหลักการ
ในการทําท่ีไมแตกตางกันมากนัก แตสิ่งท่ีทําใหโพลมี
ความแมนยําในการทํานายผลคงหนีไมพนเทคนิค
เฉพาะตัวของผูทําโพล โดยขั้นตอนที่ผูทําโพลสวน
ใหญใหใหความสําคัญอยางยิ่ง คือ การเลือกกลุม
ตัวอยาง ท่ีเปนตัวแทน และครอบคลุมสัดสวนของ
ประชากร ไมวาจะเปน เพศ การศึกษา หรือแมแต
พื้นที่ท่ีอาศัยอยู เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อนอัน
เนื่องมาจากการสุมตัวอยาง (sampling error) จนทําให
ไดขอมูลสาธารณมติท่ีมีคุณภาพ ซึ่งมีองคประกอบ
สําคัญ ๆ ดังนี้ 
 1.  ถูกตอง (accuracy) ขอมูลจากการ
สํารวจสาธารณมติตองถูกตอง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญมาก 
เพราะจะทําใหขอมูลจากการสํารวจสาธารณมติมี
ความนาเชื่อถือ 
 2.  ครบถวนสมบูรณ (completeness) ขอมลู
จากการสํารวจสาธารณมติท่ีถกูตองเพียงอยางเดียวนั้น
ไมพอเพียง เพราะการมีขอมูลท่ีถูกตองแตขาดความ
ครบถวนสมบูรณจะไมกอประโยชนในการนําไปใช
มากนัก 
 3.  ทันสมัย (update) ขอมูลจากการสํารวจ
สาธารณมติท่ีทันสมัยจะตองเปนขอมูลท่ีมีการแกไข 
ทําซ้ํา หรือเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ เพื่อให
สอดคลองหรือเปนไปตามสถานการณแวดลอมท่ีแปร
เปลี่ยนไป ซึ่งจะทําใหขอมูลสาธารณมติ ไมลาสมัย 
นําไปใชอางอิงไดตลอดเวลา 
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 4.   ทันเวลา (timeliness) ขอมูลจากการ
สํารวจสาธารณมติตองไดจากขั้นตอนการดําเนินการ
ไมวาจะเปนการจัดเก็บ หรือการประมวลผลดวยเวลา
อันรวดเรว็ เพื่อตอบสนองความตองการใชของผูใช
ในเวลาที่ตองการอยางทันที 
           5.  ตรงตามความตองการ (relevance) 
ขอมูลจากการสํารวจสาธารณมติท่ีดีท่ีถูกตอง 
นาเชื่อถือ ครบถวนสมบูรณ ทันสมัย และทันเวลา 
อาจจะไมสามารถนําไปใชประโยชนไดหากขอมูล
จากการสํารวจ    สาธารณมติท่ีมีนั้นไมตรงกับความ
ตองการของผูใช ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีการ
สํารวจขอบเขตความตองการใชขอมูลจากผูใชดวย  
 6.  สามารถตรวจสอบได (verifiable) 
ขอมูลจากการสํารวจสาธารณมติควรเปนขอมูลท่ี
สามารถตรวจสอบแหลงท่ีมาหรือแหลงท่ีมีหลกัฐาน
อางอิง ตาง ๆ ได เพื่อปองกันขอมูลท่ีไมเกิดประโยชน 
หรือขอมลูท่ีอาจเปนกลลวง 
 7.  ไมลําเอียง (non-Bias) ขอมูลจากการ
สํารวจสาธารณมติตองสํารวจขึ้นโดยปราศจากอคติ

หรือเจตนาในการกําหนดผลของการสํารวจไว
ลวงหนาของผูท่ีตองการใชขอมูล 
 ประโยชนสูงสุดของขอมูลจากโพลที่มี
คุณภาพ มีความแมนยํา และมาจากความคิดเห็นของ 
“ประชาชน” อยางแทจริงนอกจากจะสามารถ “ขจัด
ความเสี่ยง” ของการบริหารราชการแผนดินที่
ผิดพลาดแลว ยงันําไปสูการบริหารราชการแผนดินที่
ตรงตามความตองการและแกปญหาใหประชาชนได
อยางถูกจุด... 
 สุดทายเมื่อ “โพล” แมนยํา กจ็ะทําใหรัฐ
ประศาสนศาสตรบริหารประเทศไดอยาง       “เขา
เปา” และผูไดรับประโยชน คือ “ประชาชน” โดยตรง 
 ขอใหนําขอมูลจากโพลไปประยุกตใช ต้ังใจ
ทํางาน แกไข และวางยุทธศาสตรในการบริหาร
ประเทศตามแนวทางของขอมูลที่ไดรับ... 
 เพียงเทานี้ ...ก็คงทําใหไมมีใครกลาปฏิเสธ
วา “โพล” กับ “รัฐประศาสนศาสตร” ยากที่จะแยก
จากกัน..!! 
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*Eric Larsen 
 
 
 

 
Read the newspaper on any day and 

the world seems to be on the edge of doom. 
War, violence, poverty and strife dominate the 
headlines. Those responsible for these events 
are usually remote, sometimes faceless, always 
untouchable. We look to our leaders for 
solutions and are often disappointed. It’s easy 
to feel small and powerless. The forces of 
darkness appear to be taking over. What will 
happen next? What can I do?  

History offers many examples of great 
men and women who challenged the dark 
forces in their lives: Mahatma Gandhi (Gandhi, 
2010), Mother Teresa (The Nobel Prize in 
Peace, 1979), Aung San Suu Kyi (The Nobel 
Prize in Peace, 1991), Nelson Mandela (The 
Nobel Prize in Peace, 1989),  Dalai Lama (The 
Nobel Prize in Peace, 1993), Thich Nhat Hanh 
(Nobel Peace Prize Laureate, 1964), to name a 
few. Their examples comprise a deep well of 
inspiration for us all. Not everyone can achieve 
that level of greatness, perhaps, but their 
achievements show us what is possible.  

The world is also full of lesser-known 
heroes; people who make a difference but on a 
smaller scale. Few would recognize the name 
Phan Thi Kim Phuc, for instance, but many 
would recognize her picture. Nick Ut received 
the Pulizer Prize for his 1972 photo of Kim, 

then a young Vietnamese girl running from her 
village, naked, her clothes burned away in a 
napalm attack (Kim, 2005). Her image became 
a symbol of the horrors of war but she remains 
anonymous to most of us. Kim’s life work is 
anything but small. As a result of her own 
experiences, she established the KIM 
Foundation International, which helps children 
traumatized by war to heal and provides 
medical and social services to support their 
recovery (Liskey, n. d.).  

Greg Mortenson is hardly a household 
name but he founded the Central Asia Institute 
which has successfully established 130 schools 
in remote areas of Pakistan and Afghanistan . 
His book “Three Cups of Tea” describes his 
rescue by villagers in remote Pakistan when he 
became lost after a failed attempt to climb the 
formidable K2 mountain. Greg’s international 
foundation started as a simple effort to repay 
his rescuers by helping them establish a small 
school for their children (Mortenson & Oliver, 
2009). Today, his schools have educated over 
51,000 students who would have received little, 
if any, formal education without his 
organization’s help (Peace and Hope Begin 
With Education: One Child At A Time.). 

Although he has twice been 
nominated for the Nobel Prize, few readers 

What Can I Do? 
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outside of Thailand would know the name 
Sompop Jantraka (Horn, 2006). Even most 
Thai’s are unaware that since 1988 Sompop has 
saved thousands of young Thai girls and boys 
from the sex trade by providing them a home 
and ensuring they get an education. Despite 
constant threats from pimps, brothel owners 
and politically-connected thugs, Sompop defies 
both his enemies and his own rough upbringing 
to help children avoid sexual exploitation 
(DEPDC, 2008). 

These ordinary men and women 
turned their own unfortunate circumstances 
towards making a difference in the world. In 
doing so, they became extraordinary. Certainly 
service to others is noble, but most of us have 
responsibilities, obligations, the normal 
distractions of everyday life. We want to do 
something but we can’t save the world right 
now. While inspirational, these examples still 
leave the question open; what can I do?  
 We affect those around us. Like it or 
not, we have that power. Each one of us must 
choose whether to use that power for better or 
worse. You don’t have to be Gandhi, or 
Sompop - you just have to do the right thing. 
Be kind to a stranger, be patient with your 
children, be loving to your spouse. The effects 
of love and kindness can ripple far beyond you.  

Even mortal enemies can be 
influenced. In my own experience as the officer 
in charge of a detention compound for 
insurgents in Iraq , I have seen this work. The 
detainees in my compound were some of the 

most violent in Iraq . Most were responsible for 
multiple deaths of both civilians and military 
personnel and most would not hesitate to kill 
me and my men if they had the chance. 
Obviously, I had to maintain discipline but I 
was also fair with each of them. It was not my 
place to judge.  

I remember one detainee in particular 
who was being transferred to another facility 
for possible release. He told my guards that he 
had changed his mind about Americans and 
that he would never forget the kindness he was 
shown in Taji – this from a man who had been 
interred for over three years! How far will that 
fair treatment reach? How many people - 
Iraqis, Americans, women, children - won’t be 
hurt or killed because this man chooses not to 
fight anymore? How was the world changed 
because his American jailers treated him with 
basic human dignity in the worst of 
circumstances? 

The smallest act can have big 
consequences. The coin you give a beggar may 
mean that he eats that day. The harsh words 
you shout may drive someone to a desperate 
act. Your simple kindness may be the thing that 
changes someone’s life. The point is that we 
can make a difference in the world - one 
person, one encounter, one decent act at a time.  

There is a story of a man picking up 
starfish that have washed ashore and throwing 
them back into the sea. An onlooker stops him 
and asks why he bothers, the beach is covered 
with starfish, he cannot possibly rescue all of 
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them. How can a few make any difference? 
What does it matter? The man picks up a 
starfish and holds it up to the other man. “It 
matters to this one!” he says, and tosses it into 
the sea (Eiseley, L. (1977).  

How can I change the world, you ask? 
What can I do? Start by picking up just one 
starfish. 

 Eric Larsen works for the U.S. 
Department of Energy as a Physical Scientist at 
the Idaho National Laboratory. A Lieutenant in 
the U.S. Navy Reserve, he recently returned 
from Taji, Iraq where he served for eight 
months as the office-in-charge of a detention 
compound for Iraqi insurgents. He can be 
LDO6295@yahoo.com  
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บทคัดยอ 
 สํานักกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหแกนักศึกษาดานตางๆ 
เพื่อจะไดสําเร็จเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นสํานักกิจการนักศึกษาจึงเปนศูนยกลางของกิจกรรมและนันทนาการ
หลากหลายรูปแบบสําหรับนักศึกษาแตจากปญหานักศึกษาที่พบในปจจุบัน เชน ปญหาดานผลการเรียนต่ํา  ปญหา
สุขภาพจิตซึ่งทําใหนักศึกษาฆาตัวตาย   ปญหาการเงินที่ไมพอใชจายในการศึกษา  ปญหางบประมาณกิจกรรม
นักศึกษาที่มีกฎระเบียบมากเกินไป  ปญหานักศึกษามีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร  ปญหาการแตงกายที่ไมเหมาะสม 
หรือปญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา   เหลานี้ลวนแตเปนปญหาของสังคมท้ังสิ้น   ดังนั้นกิจการนักศึกษาซึ่ง
เปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีความเกี่ยวของกับการพัฒนานักศึกษาจึงควรพัฒนาใหทันกับปญหานักศึกษาที่เกิดข้ึน 
 ซึ่งผูเขียนไดเสนอแนวทางในการพัฒนาสํานักกิจการนักศึกษาในอนาคตที่สอดคลองกับสภาพสังคม
และเขาถึงความตองการของนักศึกษาโดยมิใชเพียงแตจะมุงหวังใหนกัศึกษาเปนผูท่ีมีคุณวุฒิเพียงเทานั้น แตหากยัง
มุงหวังใหนักศึกษามีความพรอมดวย วุฒิภาวะ ท้ังรางกาย อารมณสังคม และสติปญญา เพื่อจะไดเปนบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคมตอไป 
คําสําคัญ:  สํานักกิจการนักศึกษา 
 

Abstract 
 An Office of Student Affairs, an agency in the development and capacity for students. To 
successfully graduated students with quality. Therefore, the Office of Student Affairs is the center of the variety 
activities and recreation for students. The students problems found recently for instance, low academic 
performance, mental problem which make students suicide critically, poor financial problems which not enough 
for the education. Students budget activities problems which are too much rules, premature  sexual intercourse,  
inappropriate dress problem or quarrel of students. 
 Those are social problems. Hence, the Office of Students Affairs, is the one of institute which 
involved with the development of students should be develop to cope with their problems which was happened. 
 The author has proposed guidelines for  future development of the Office of Student Affairs in 
accordance with social conditions and access the needs of the students. The aim is not only for students who have  
only just qualified, but also the aim is for complete them with physical, emotion, social and intellectual. In order  
to be a qualitative persons of  the society. 

สํานักกิจการนักศึกษาในอนาคต 
An Office of Student Affairs 

* อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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ความสําคัญของสํานักกิจการนักศึกษา 
สํานักกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานดาน

บริหารในมหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีรับผิดชอบนักศึกษา 
ดังท่ี มิลเลอรและวินสตัน  จูเนีย (1991)  ไดกลาวไว
สํานักกิจการนักศึกษา  เปนองคกรดานบริหารใน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งตองดูแลนักศึกษาทั้งในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน ซึ่งงานในสํานักกิจการนักศึกษา 
สําเนาว  ขจรศิลป (2538)  ไดอธิบายไววา เปน
กระบวนการทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน
เพื่อใหบริการแกนักศึกษา  และทําหนาท่ีเปนผู
ใหบริการแกนิสิตศึกษารวมถึงพัฒนานักศึกษา โดยมี
ความหมายครอบคลุมลักษณะงานที่เกี่ยวกับการ
ติดตอสัมพันธของนักศึกษาทั้งเปนรายบุคคลและ
เปนกลุม  พรอมท้ังการจัดบริการใหนักศึกษา  ทํา
หนาท่ีเปนตัวกลางประสานงานระหวางนักศึกษา 
บิดา มารดา ผูบริหาร คณาจารย และชุมชน  ทํา
หนาท่ีติดตอประสานงาน  และเสริมสราง
ประสบการณท่ีมีผลทําใหเกิดการพัฒนาการทางดาน
การศึกษาแกนักศึกษา  และทําหนาท่ีเปนผูให
การศึกษา ท้ังในดานวิชาการและดานอื่น ๆ ซึ่งมีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ไดแก จิตวิทยา  สังคม  
วัฒนธรรม  ซึ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและ
การกระทําของนักศึกษา  ดังนั้นจะเห็นไดวา สํานัก
กิจการนักศึกษามีความสําคัญดังนี้ 

1.  สนับสนนุใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจ
ไดครบถวน  เนื่องจากสํานักกิจการนักศึกษาจะชวย
สงเสริมใหนักศึกษาเปนผูท่ีมีความพรอมท้ังในดาน
รางกายและจิตใจ  สามารถศึกษาเลาเรียนอยูใน
มหาวิทยาลัยไดอยางมีความสุข  ซึ่งเปนการชวยให
มหาวิทยาลัยดําเนินตามภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ  
ไดแก ดานการสอน  ดานการทําวิจัย  ดานการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม  และดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  สงเสริมนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค เนื่องจากนักศึกษาที่อยูในมหาวิทยาลัยมี
ความแตกตางกันทั้งวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต 
หรือการอบรมเลี้ยงดูท่ีตางกัน ทําใหแตละบุคคลมี
ลักษณะนิสัยไมเหมือนกัน  แตท้ังนี้สํานักกิจการ
นักศึกษาสามารถชวยใหนักศกึษาที่มาจากแตละที่ให
สามารถอยูรวมกันไดดวยการจดักจิกรรมตาง ๆ การ
ฝกอบรม เพื่อใหนักศึกษาสามารถปรับตัวเขากับ
ผูอื่นไดและมีความประพฤติท่ีดีตามแนวของบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคได 

3.  สรางสรรคสังคมใหเจริญกาวหนา 
สํานักกิจการนักศึกษามีสวนชวยดูแลนักศึกษาเมื่อ
เกิดปญหาตาง ๆ ข้ึน รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรม 
ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษา ทําใหนักศึกษา
เกิดการพัฒนาตนเอง ดังนั้นเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาไปแลวก็จะเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ
เปนสวนสําคัญที่ชวยพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนาตอไป 
 จากความสําคัญของสํานักกิจการนักศึกษา
เห็นไดวา  มีความสําคัญกับการบริหารงานใน
มหาวิทยาลัยชวยสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาและใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัยไดอยางมคีวามสุข  อีกทั้งยังชวย
พัฒนานักศึกษาใหเกิดการเรียนรูไดเต็มศักยภาพของ
ตนเอง  ซึ่งมีผลสวนชวยใหเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค
และเปนอนาคตของชาติตอไป 
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หนาท่ีของสํานักกิจการนักศึกษา 
 สํานักกิจการนักศึกษา  เปนหนวยงานที่
สําคัญหนวยงานหนึ่งในมหาวทิยาลัย ดังท่ี ทริป 
(1977) ไดกลาวถึงหนาท่ีของงานกิจการนักศึกษาไว 
4 ดาน สรุปไดดังนี้ 
 1.  หนาท่ีการใหบริการและสวัสดิการ เปน
การใหความชวยเหลือ สงเสริมและคุมครองในดาน
ตาง ๆ ของนักศึกษา เชน การใหบริการสุขภาพ
อนามัย การบรกิารแนะแนวการศึกษาหรืออาชีพ การ
บริการรานอาหาร และการบรกิารจัดหาทุน เปนตน 
 2.  หนาท่ีการควบคุมนักศึกษา เปนภารกิจ
ดานการปกครอง เพื่อตองการใหนักศึกษาไดเรียนรู
และปฏิบัติตามกฎระเบียบประเพณีท่ีดีงามของ
สถาบันการศึกษาแหงนั้น เชน การปฐมนิเทศ การรับ
นักศึกษาใหมเพื่อเขาเรียน การเก็บทะเบียนประวัติ
และบันทึกผล การควบคุมวินัยของนักศึกษา การ
จัดการหอพักของนักศึกษาเปนตน 
 3.  หนาท่ีในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพื่อเปนการสงเสริมการจัดกิจกรรมในดานตาง ๆ 
ของนักศึกษา เชน ใหมีองคกรนักศึกษาขึ้นมา เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมประเภทตาง ๆ เชน 
กิจกรรมดานวชิาการ กิจกรรมการเมือง กิจกรรมกีฬา
และสันทนาการ กิจกรรมบริการชุมชน เปนตน 
 4.  หนาท่ีเกี่ยวกับการสอน เปนเรื่องท่ีเนน
หรือมจีุดมุงหมายแตกตางออกไปจากการสอน
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรในชั้นเรียน เพื่อตองการ
สงเสริมความเจริญงอกงามของนักศึกษา เชน บริการ
การสอนเสริมทางวิชาการ เปนตน 
 จากหนาท่ีของสํานักกิจการนักศึกษา
ดังกลาวมีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลิกภาพ การปรับตัวสรางความพรอมในดานตาง 
ๆ รวมถึงการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย
และคุณลักษณะทางสังคมท่ีพึงปรารถนาและยังมี
สวนใหนักศึกษาตระหนักในคุณคา ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ควรชวยกันอนุรักษสงเสริม
และพัฒนาดวย 
 

ปญหาที่พบในการดําเนินงานกิจการนักศึกษาใน
ปจจุบัน 
 จากการดําเนินงานของสํานักกิจการ
นักศึกษาในปจจุบันพบวาสวนใหญยังไมบรรลุตาม
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไว  เห็นไดจากปญหาของ
นักศึกษาในปจจุบันยังมีจํานวนมาก  ไดแก 

1.  ปญหาดานการเรียน นักศึกษาที่เขามา
ศึกษาใหมอาจยังไมเขาใจวิธีการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย ดังท่ี นุดี หนูไพโรจน (2552) ไดกลาว
ไววา การเรยีนในระดับมหาวิทยาลัยมีความแตกตาง
จากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเนื้อหา
ของบทเรียนในระดับอุดมศึกษามีความซับซอน
มากกวา หากนักศึกษาไมเขาช้ันเรียนและไมพยายาม
ศึกษาหาความรูดวยตนเองกจ็ะทําใหไมเขาใจใน
เนื้อหาของบทเรียนได และสงผลใหเกิดปญหาผล
การเรียนต่ํา และพนสภาพนักศึกษาตามมาดวย 

2.  ปญหาดานสุขภาพจิต ปญหาดาน
สุขภาพจิตท่ีพบในนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มา
จากตางถิ่น  มักจะไมคุนเคยกับการตองมาใชชีวิตอยู
เพียงลําพัง ทําใหเกิดความวาเหว และทําใหเกิด
ปญหาทางดานสุขภาพจิตได  นอกจากนี้ในปจจุบัน
ยังพบวา มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งมีปญหาสุขภาพจิต  
ทําใหเมื่อพบปญหาตาง ๆ แลวไมสามารถหาทาง
แกปญหาได จึงใชวิธีการฆาตัวตาย ดังท่ี ลัดดา  ตั้ง
สุภาชัย (2552)  ไดกลาวถึงสาเหตุของการฆาตัวตาย
ของนักศึกษาวาเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ขาดความ
อบอุนและความเขาใจจากครอบครัว  การเลยีนแบบ
การแกปญหาแบบผิด ๆ หรือเกิดจากความออนแอ  
ขาดสติยั้งคิด  ปญหาดังกลาวทําใหบิดามารดานั้น
ตองเสียใจและสงผลถึงช่ือเสียงของของมหาวทิยาลัย
แตละแหงดวย 
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3.  ปญหาดานการเงิน มีนักศึกษาจํานวน
มากในมหาวิทยาลัยท่ีตองประสบปญหาทางดาน
การเงิน ทําใหนักศึกษาบางสวนตองออกจาก
มหาวิทยาลัยเพราะไมมีเงินที่จะใชจายเปนคาเลา
เรียนและคาใชจายสวนตัว  แมในปจจุบันจะมี
กองทุนกูยืมสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ซึ่งมีสวนชวยเพิ่มโอกาสใหกบัผูท่ีประสงคจะศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษา แตก็อาจยังไมเพียงพอสําหรับ
นักศึกษาบางคน  ซึ่งปญหาดังกลาวนี้ทําใหเกิด
ปญหาอื่น ๆ ตามมาอีก เชน การขายบริการทางเพศ
ในนักศึกษา หรือการไปประกอบอาชีพท่ีไมสุจริต
อื่น ๆ ท่ีเปนปญหาของสังคมตามมาดวย 

4.  ปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง แตยังพบวาการ
ดําเนินงานดานกิจกรรมนักศึกษาประสบปญหา 
(เดลินิวส, 2548) เชน กฎระเบยีบไมสอดคลองไมได
รับการสนับสนุนในการทํากิจกรรมที่ไมไดรบัการ
อนุมัติเนื่องจากติดขัดในดานระเบียบตาง ๆ หรือ
งบประมาณในดานการจัดกิจกรรมที่มีอยูอยางจํากัด 
ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหนักศึกษาใชเวลาวางจากการ
เรียนไปในทางที่ไมถูกตอง รวมถึงขาดการพัฒนา
ทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนในการเรียนและการดําเนินชีวิต
ได 
 5.  ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
ปจจุบันนักศึกษาจํานวนมากที่พักอาศัยอยูดวยกัน
แบบสามีภรรยา (ผูจัดการรายวัน, 2549) โดย
นักศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกลาวมักเปนนักศึกษาที่มา
จากตางถิ่นและมาเชาหอพักของเอกชนเพื่ออยู
รวมกัน  เนื่องจากหอพักเอกชนสวนมากจะไมแยก
หอพักชาย-หญิง และมักเปนหอพักรวมและไมมี
มาตรการควบคุมความประพฤติของนักศึกษา  และ
นอกจากนี้ โสภิณ  หมูแกว (2549) ไดกลาววา
นักศึกษาชายและหญิงท่ียายมาอยูรวมกันนั้นสวน

ใหญไมไดคิดถึงอนาคตวาจะตองแตงงานอยูรวมกัน
ตอไป  และจากการสอบถามนักศึกษาชายในกลุม
ดังกลาวนั้นสวนใหญมีเพศสัมพันธกับผูหญิง
มากกวาหนึ่งคน  จากปญหาดังกลาวจะเห็นไดวา
สงผลใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีกเชน  ปญหาการ
ตั้งครรภท่ีไมพงึประสงคของนักศึกษาหญิง  ปญหา
การเกิดโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ  ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญของนิสิตนักศึกษาที่ควรไดรับการแกไข 

6.  ปญหาดานการแตงกาย จากปญหาการ
แตงกายของนักศึกษาที่มักเปนไปตามสมัยนิยม หรือ
แฟชั่น ซึ่งแฟชั่นที่นิยมในปจจุบันนั้นเปนการแตง
กายที่ลอแหลม เชน นักศึกษาหญิงนิยมสวมเสือ้ตัว
เล็ก รัดรูป กระโปรงสั้น เนนสดัสวน และนักศึกษา
ชายนิยมใสกางเกงยีนสเขามาเรียน เปนตน  ซึ่งการ
แตงกายดังกลาวไมถูกตองตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  วชัราภรณ ฟอนโคกสูง (2548) ได
กลาวถึงปญหาของการแตงกายตามแฟชั่นไววา 
กอใหเกิดความสิ้นเปลืองและการใชจายท่ีฟุมเฟอย
เกินความจําเปน รวมถึงมผีลกระทบในอีกหลาย ๆ 
ดาน ไมวาจะเปนปญหาการเกิดอาชญากรรม ปญหา
โสเภณ ี ซึ่งจากปญหาการแตงกายผิดระเบียบของ
นักศึกษาจะเห็นวานอกจากจะทําใหเกิดอันตรายกับ
ตัวนักศึกษาแลวยังมีผลมีผลกระทบตอช่ือเสียงและ
ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเเละแสดงถึงการไมให
เกียรติเเกมหาวทิยาลัย อีกทั้งยังทําใหผูพบเห็นเกิด
ความเสื่อมศรัทธาในตัวนักศึกษาเเละมหาวิทยาลัยท่ี
นักศึกษานั้นศึกษาอยูดวย  

7.  ปญหาการทะเลาะวิวาท  จากเหตุการณ
ท่ีผานมาไมวาจะเปนการทะเลาะวิวาทตีกัน ระหวาง
นักศึกษาตางสถาบัน  การใชอาวุธปนไลยิงกนัจน
เปนเหตุใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีนับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจากการสํารวจของสวนดุสิต
โพล (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2552)  พบวา 
นักศึกษามากกวา 65% เห็นวาการทะเลาะวิวาทมี
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สาเหตุเนื่องมาจากเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบทอด
กันมาและเปนเรื่องของศักดิ์ศรีระหวางสถาบัน  จึง
เห็นไดวาจากเหตุดังกลาวทําใหเกิดความเสียหายท้ัง
กับนักศึกษาที่ไดรับบาดเจ็บ หรือตองเสียโอกาสใน
การศึกษาตอไป  รวมถึงทําใหคนในสังคมท่ีไมรูเห็น
เหตุการณตองมาไดรับความเดือดรอนจากการ
กระทําท่ีเกิดจากการขาดสติและคานิยมท่ีไมถูกตอง
ของนักศึกษาดวย 
 จากปญหาของนักศึกษาดังกลาว  แสดงให
เหน็วาสํานักกิจการนักศึกษาในปจจุบันยังมีปญหา
ดานการดําเนินงานที่ไมมีประสิทธิภาพ ไม
สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบัน  ดวยเหตุนี้
สํานักกิจการนักศึกษาจึงควรปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงาน  เพื่อใหสามารถเขาถึงปญหาและความ
ตองการของนสิิตนักศึกษาไดอยางแทจริง 
 

แนวทางการพฒันาสํานักกิจการนักศึกษาใน
อนาคต 
 สํานักงานกิจการนักศึกษาในอนาคตควรมี
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

1.  เชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย  เพื่อใหทราบถึงปญหาของนักศึกษาใน
ปจจุบัน  เชน  รวมมอืกับคณะเพื่อพัฒนากิจกรรม
เสริมหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมนักศึกษาที่
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา  หรอืรวมมือกับอาจารยท่ี
ปรึกษาของนักศึกษาซึ่งมีสวนชวยใหสามารถดูแล
นักศึกษาไดท่ัวถึงมากขึ้น  ทําใหทราบถึงปญหาตางๆ 
ท่ีนักศึกษาไดพบเพราะอาจารยท่ีปรึกษาจะมีความ
ใกลชิดกับนักศึกษามาก  ดังนั้นหากสํานักกิจการ
นักศึกษามีการรวมมอืกับคณะหรืออาจารยท่ีปรึกษา  
จะชวยใหเขาใจสภาพปญหาของนักศึกษาไดมากขึ้น
และสามารถหาแนวทางในการแกปญหาและพัฒนา
นักศึกษาไดอยางถูกตอง 

2.  เช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอก สํานัก
กิจการนักศึกษาควรรวมมอืกบัหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีมีสวนชวยในการดําเนินกิจการ
นักศึกษา ไดแก 
  2.1  ผูประกอบการที่อยูรอบ
มหาวิทยาลัย ควรมีการขอความรวมมอืกําหนด
มาตรการที่ชัดเจนสําหรับสถานบันเทิงท่ีอยูรอบ
สถานศึกษาไมใหมีการจําหนายสุราหรอืยาเสพติด
อื่น รวมถึงมีการจัดระเบียบหอพักเอกชนที่อยูใกล
มหาวิทยาลัยใหมีระเบียบวินัยมากขึ้นไมใหเปน
แหลงมั่วสุมของนักศึกษา 
  2.2  องคกรเอกชน  เพื่อสงเสรมิ
การฝกอาชีพของนักศึกษา สํานักกิจการนักศึกษา
ควรมีการรวมมอืกับสถานประกอบการตาง ๆ  เพื่อ
สงเสริมใหนักศึกษาไดเขาไปฝกอาชีพเพื่อเปนการ
พัฒนาทักษะในการทํางาน สรางความรับผิดชอบใน
ตนเองของนักศึกษา รวมถึงชวยใหนักศึกษามีรายได
ระหวางเรยีนซึง่เปนการแบงเบาภาระครอบครัวดวย  
นอกจากนี้หากมีการรวมมอืกบัภาคเอกชนเพื่อชวย
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาก็จะชวย
พัฒนานักศึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย 

3.  รวมมือกับผูปกครอง นักศึกษาจํานวน
มากที่เขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยตองหางจาก
ผูปกครอง ทําใหนักศึกษามีอิสระในการดําเนินชีวิต
และหากนักศึกษาไมรูจักควบคุมตนเองอาจทําให
ประพฤติตนเองไมถูกตองเหมาะสมได ดังนั้นสํานัก
กิจการนักศึกษาจึงควรมีการตดิตอหรอืจัดกิจกรรมที่
รวมกับผูปกครองของนิสิตนักศึกษา เพื่อให
ผูปกครองไดมโีอกาสทราบถึงความเปนอยู ความ
ประพฤติ และผลการเรียนของนักศึกษา สงผลใหลด
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา และสามารถ
พัฒนาสงเสริมศักยภาพดานตาง ๆ ของนักศึกษาไดดี
ยิ่งข้ึน 



 

 25 

4.  จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค หนาท่ีหนึ่ง
ของสํานักกิจการนักศึกษาคือการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ท่ีเปนประโยชนกับนักศึกษา ดังนั้นหากสํานักกิจการ
นักศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สรางสรรคก็จะชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาได  เชน กิจกรรม
การรับนองท่ีควรเนนถงึความสามัคคีของรุนพี่และ
รุนนอง หรือการปรับตัวของนกัศึกษาใหมท่ีตองใช
ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากกวาท่ีจะใหเกิดความรุนแรง
หรือคานิยมท่ีทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทระหวาง
มหาวิทยาลัย  ซึ่งกิจกรรมที่สรางสรรคตาง ๆ จะชวย
ใหนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนท้ังกับ
ตนเองและสังคมได 

5.  สงเสริมการจัดการหอพักใหได
มาตรฐานจากปญหาของนักศึกษา เชน การเลนการ
พนัน การเสพสิ่งเสพติด การเที่ยวเตร หรือการไมตั้ง
ศึกษาเลาเรียน ซึ่งหากทางฝายกิจการนักศึกษามีการ
บริหารจัดการทางดานหอพักทั้งหอพักใน
มหาวิทยาลัยและนอกมหาวทิยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพ (ขาวสด, 2549) ดวยการสรางแนว
บริหารจัดการหอพักที่มีคุณภาพ และอบรมให
นักศึกษาในหอพักมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ซึ่ง
แนวทางดังกลาวจะเปนสวนชวยใหนักศึกษามี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

6.  พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ บุคลากร
ภายในสํานักกิจการนักศึกษาก็มีสวนสําคัญในการ
ชวยสงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาดังนั้นควรมีการ

พัฒนาบุคลากรภายในสํานักกิจการนักศึกษาใหมี
ความรูและเขาใจถงึหลักการพฒันานักศึกษา  รวมถงึ
วิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนกับนักศึกษา  ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาได
พัฒนาตนเองทั้งในดานสติปญญา รางกาย  และจิตใจ 

 
สรุป 

แนวทางการพัฒนาสํานักกิจการนักศึกษา
ในอนาคต  ควรสงเสริมใหสํานักกิจการนักศึกษานั้น
มีความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่น ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเขาใจถึงสภาพปญหาและ
แนวทางพัฒนานักศึกษาไดมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยัง
ควรรวมมือกับองคกรตาง ๆ นอกมหาวิทยาลยัใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหนักศึกษาไดมีทักษะ
ทางสังคมและมีแนวทางในการประกอบอาชีพตอไป  
ท้ังนี้รวมถึงการใหความสําคัญกับการใหผูปกครองมี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  เพื่อใหผูปกครองไดรวม
พัฒนาและแกปญหาของนักศึกษารวมกัน  และที่
สําคัญสํานักกิจการนักศึกษาก็ควรพัฒนาบุคลากร
ดวยใหเปนผูท่ีมีความรูความสามารถดานการบริการ
นักศึกษาและเขาใจถึงวิธีการพฒันานักศึกษา  เพื่อให
การดําเนินงานกิจการนักศึกษามีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของนักศึกษาอยาง
แทจริง 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้ไดประยุกตแนวคิดของซิกซ ซิกมา เพื่อลดปริมาณของเสียในกระบวนการประกอบสปนเดิล
มอเตอร ของฮารดดิสกขนาด 2.5 นิ้วท่ีใชกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร จากขอมลูท่ีผานมาพบวา กระบวนการผลิต
กอนการปรับปรุงมีปริมาณของเสียเทากับ 6,294.36 ช้ินในหนึ่งลานชิ้นของการผลิต (DPPM) และกระบวนการผลิต
มีคา Cpk เทากับ 1.03 งานวิจัยเริ่มตนจากการศึกษากระบวนการผลิต ทําการประเมินความสามารถของระบบการวัด 
จัดตั้งทีมงานดําเนินโครงการซกิซ ซิกมา เพื่อทําการวิเคราะหสาเหตุของปญหาโดยแผนภาพแสดงเหตุและผล หา
ความรุนแรงของปญหาดวยการวิเคราะหอาการขัดของและผลกระทบ (FMEA)ตอคุณภาพที่เกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิต ทําการปรับปรุงเพื่อลดของเสียท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีมีคา RPN สูงสุด 5 สาเหตุแรก และจัดทํามาตรการควบคุม
และปองกันปญหา  โดยปญหาที่พบในกระบวนการผลิตคือความสูงของปก Hub ไมไดตามขอกาํหนดเฉพาะ ผล
จากการวิเคราะหสาเหตุของปญหาพบวาปจจัยท่ีสงผลตอปญหา คือ ความเร็วในการกด Hub และแรงที่ใชในการ
กด Hub ในการปรับปรุงกระบวนการดวยการออกแบบการทดลองแบบ 2 ปจจัยเพื่อการปรบัตั้งคาความเร็วและแรง
ในการกด Hub ท่ีเหมาะสม หลังการปรับปรุงมีปริมาณของเสียลดลงเปน 3,542 ช้ินในหนึ่งลานชิ้นของการผลิต 
และกระบวนการผลิตมีคา Cpk เพิ่มข้ึนเปน1.97  
คําสําคัญ:  ซิกซ ซิกมา กระบวนการประกอบสปนเดิลมอเตอร   FMEA 
 
Abstract 

The objective of this research is to apply the Six Sigma approach to reduce the defectives in the spindle 
motor assembly process for 2.5-inch hard disk drives of laptop computer. According to the previous production 
data, the defectives of the process before implement the Six Sigma approach is 6,294.36 defective parts per 
million (DPPM), and Cpk is 1.03. The research starts with studying the process, conducting Gauge Repeatability 
and Reproducibility (GR&R), setting the Six Sigma team for brainstorming and using FMEA technique to 
analysis and identify the potential problems in the spindle motor assembly process for hard disk drive. Then, 
improve the process, the five highest risk priority number (RPN) of each failure are selected in order to formulate 
the corrective actions. The process encounters the problem of hub flange height not within its specification 
limits. A two-factor factorial experiment with the significant level at 0.05 is conducted in order to determine the 

การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการประกอบสปนเดิลมอเตอร 
โดยการประยุกตใชวิธีการซิกซ ซกิมา 

The Reduction of Defective Parts for the Spindle Motor Assembly Process 
by Applying the Six Sigma Approach 

 

* อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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optimum setup conditions. By implementing Six Sigma, the defects in spindle motor assembly process could be 
reduced to 3,542 DPPM and Cpk could be increased to 1.97.  
Keywords:  Six Sigma, spindle motor, FMEA 
 

ความนํา 
  ซิกซ ซิกมา 
  ปจจุบันอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสมีการแขงขันกันสูงมาก กลยุทธ
อยางหนึ่งท่ีองคกรทางธุรกิจใชเพื่อใหสามารถ
อยูรอดและเจรญิเติบโตตอไปคือการสรางความ
เชื่อมั่นและสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับ
ลูกคา โดยการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ซึ่งทําไดโดยใชวิธีการควบคุมคุณภาพในระดับ
ซิกซ ซิกมา (Six Sigma)  
  ซิกซ ซิกมา คือ แนวทางการพัฒนา
องคกรที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งหลายองคกรที่
นําไปใชไดพิสูจนแลววาสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถของกระบวนการทางดานธุรกิจได
เปนอยางดี ดวยเปาหมายที่ทาทาย คือ 3.4 ความ
ผิดพลาดใน 1 ลานครั้งของการทํางาน ท้ังนี้
องคกรสามารถบรรลุเปาหมายดังกลาวไดโดย
การประยุกตใชหลักการทางสถิติช้ันสูงท่ีมี
ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอยางชัดเจน  
(วชิรพงษ  สาลีสิงห, 2548) 
  เทคนิคซิกซ ซิกมา มุงเนนการกําจัด
ขอบกพรองในกระบวนการและเชื่อมโยง
หลักการพื้นฐานของธุรกิจ สถติิและ
วิศวกรรมศาสตร ใหบรรลุผลตามเปาหมายดวย
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพือ่สรางผลกําไร 
โดยการกําจัดความแปรปรวนทําใหลดความ
สูญเสียและเปนการสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา (วิทยา  สุหฤทดํารง และคณะ, 2545) 
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเกีย่วกับกระบวนการ
ประกอบสปนเดิลมอเตอร ของฮารดดิสกขนาด 

2.5 นิ้วท่ีใชกับแล็ปท็อปคอมพิวเตอร ซึ่งกระบวนการ
ผลิตกอนการปรับปรุงมีปริมาณของเสียเทากับ 6,294.36 
ช้ินในหนึ่งลานชิ้นของการผลติ สงผลโดยตรงตอ
ความสามารถในการแขงขัน จึงไดดําเนินการวิจัยเพือ่ลด
ปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตดวยวิธีการ
ประยุกตแนวคิดของซิกซ ซิกมา  
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ชาญชัย บวรโชคชัย (2545) ไดศึกษาการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามแนวทางซิกซ ซิกมา เพื่อ
ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากคา Pitch Static Attitude 
(PSA) ของแขนจับหัวอานเขียนขอมูลในฮารดดิสกไดรฟ 
พบวา หลังการปรับปรุงสามารถลดของเสยีได คิดเปน
รอยละ 77.63  
  นวลพรรณ ใจงาม (2543) ไดศึกษาการลดของ
เสียท่ีเกิดจากการถายเทกระแสไฟฟาสถิตในกระบวนการ
ประกอบหัวอานโดยใชแนวทางซิกซ ซิกมา โดยหลังจาก
การดําเนินการปรับปุรงกระบวนการผลิต พบวา
อัตราสวนขอบกพรองลดลงจาก 31,600 DPPM เปน 
7,890 DPPM 
  ทรงพล พิเชษฐวัฒนา (2541) ไดศึกษาปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอแรงดึงระหวาง Slider และ Flexure ของ
หัวอานเขียนขอมูลในฮารดดสิกไดรฟ และเสนอแนวทาง
เพื่อเพิ่มคุณภาพของแรงดึงของหวัอานเขียนขอมูล  
 

สปนเดินมอเตอร 
  สปนเดิลมอเตอร (spindle motor) เปนมอเตอร
ไฟฟากระแสตรงทําหนาท่ีในการขับแผนจานแมเหล็ก
ของฮารดดิสกไดรฟ โดยควบคุมความเร็วรอบใหหมุนได
ตามกําหนด ท้ังนี้เพื่อใหการเขียนและการอานขอมูล
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เปนไปอยางแมนยําและไดความจุขอมูลท่ีมาก 
  ความสูงของปก Hub เปนสิ่งท่ี
ผูผลิตสปนเดิลมอเตอรจําเปนตองควบคุม หาก
ความสูงของปก Hub ไมตรงตามขอกําหนดของ
ผลิตภัณฑ จะทําใหหัวอานไมสามารถทํางานได 
รวมถงึทําใหเกิดปญหาและความผิดพลาดใน
การอานและเขียนขอมูลได 
 

ภาพ 1 Spindle Motor 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  การปรับปรุงกระบวนการผลติตาม
แนวทางซิกซ ซิกมา 
  วิธีการทางซิกซ ซิกมา จะปรับปรุง
กระบวนการผลิตอยางตอเนือ่งในทุก ๆ จุดของ
การปฏิบัติงานโดยการประยุกตใชหลักการทาง
สถิติท่ีมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ ข้ันตอน
การประยุกตใชแนวทางของซิกซ ซิกมาใน
องคกรนั้นสามารถแบงไดเปน 5 ข้ันตอน คือ (1) 
การนิยามปญหา (2) การวัดเพือ่กําหนดสาเหตุ
ของปญหา (3) การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
(4) การปรับปรุงแกไขกระบวนการ (5) การ
ควบคุมกระบวนการผลิต (ธนากร  เกียรติ
บันลือ, 2543) 
  โดยในขั้นตอนการวัดเพื่อกําหนด
สาเหตุของปญหานั้น จะใชเทคนิค FMEA มาใช
เพื่อชวยในการวิเคราะหรูปแบบของเสียและ
ผลกระทบตอคุณภาพที่เกิดข้ึนในกระบวนการ
ผลิต 

 
เทคนิค FMEA มีข้ันตอน 5 ข้ันตอน คือ  
   1. ศึกษาแผนภูมิการไหลของกระบวนการ 
(Flow Process Chart)  
   2. ตั้งเกณฑการประเมินความรุนแรงของ
ขอบกพรอง (Severity, S) โอกาสในการเกิดขอบกพรอง 
(Occurrence, O) และการประเมินความเปนไปไดในการ
ตรวจพบ (Detection, D) เพื่อตัง้คาดัชนีความเสี่ยงของ
ขอบกพรอง (Risk Priority Number, RPN) โดยประเมิน
คา S, O และ D ซึ่งคา S, O และ D นิยมใชเปนตัวเลข
จํานวนเต็ม มีคาตั้งแต 1 ถึง 10 จากนั้นคํานวณคา RPN 
ซึ่งเปนผลคูณระหวางคา S, O และ D ท่ีไดประเมินRPN 

= S × O × D                    (1) 
   3. การวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา และ
การควบคุมในปจจุบัน  
   4. ใชเทคนิค PFMEA วิเคราะหรูปแบบของเสีย
และผลกระทบ  
   5. ปรับปรุงและเปรียบเทียบผล RPN (Forrest, 
1999) 
 

การดําเนินงานวิจัยและผลการวิจัย 
  การนิยามปญหา  
  ข้ันตอนการนิยามปญหาเปนการสํารวจสภาพ
การดําเนินงานทางการผลิตและพิจารณาที่มาของปญหา 
โดยเริ่มจากการจัดตั้งทีมงานดําเนินโครงการซกิซ ซิกมา 
ซึ่งประกอบดวย ผูจัดการฝายผลิต  หัวหนาฝายผลิต 
ผูจัดการฝายควบคุมการผลิต วิศวกรควบคุมการผลิต 
วิศวกรฝายประกันคุณภาพ และผูวิจัย 
  ทีมงานศึกษากระบวนการประกอบสปนเดิล
มอเตอร โดยอาศัยเครื่องมือแผนภาพกระบวนการ 
(process map) และเก็บขอมูลการผลิตในระยะเวลา 3 
เดือน เพื่อคํานวณหาคาสัดสวนของเสีย มีหนวยเปนชิ้น
ในหนึ่งลานชิ้นของการผลิต (defective parts per million 
-- DPPM) แลวนําขอมูลมาเขียนแผนภาพพาเรโตแสดง
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ปริมาณของเสียในขั้นตอนตาง ๆ ดังแสดงใน
ภาพ 2  
 

ภาพ 2 แผนภาพพาเรโตแสดงปริมาณของเสียใน
ข้ันตอนตาง ๆ 
 
  จากภาพ 2 จะเห็นวาข้ันตอนการกดปก 
Hub มีของเสียมากที่สุดถึง 33 % เมื่อเทียบกับ
ข้ันตอนอื่นในสายการผลิต ดังนั้นขั้นตอนการ
กดปก Hub จึงควรไดรับการปรับปรุงกอน 
  ของเสียในขั้นตอนการกด Hub นี้ จะ
เปนชิ้นงานที่มีความสูงของปก Hub ไมตรงตาม
ขอกําหนดเฉพาะ โดยขอกําหนดเฉพาะของ
ความสูงของปก Hub เทากับ 4.223 ± 0.024 
มิลลิเมตร ในการตรวจสอบวาความสูงของปก 
Hub ตรงตามขอกําหนดเฉพาะหรือไมนั้น จะใช
หัววัด (probe) วัดความสูงจํานวน 3 หัว วัดความ
สูงของปก Hub จํานวน 3 ตําแหนง ตําแหนงท่ี
วัดดังแสดงในรูปที่ 3 ช้ินงานจะเรียกวาของดี
หากความสูงของปก Hub ท้ังสามตําแหนงตรง
ตามขอกําหนดเฉพาะ  

 
 
ภาพ 3 ตําแหนงในการวัดความสูงของปก Hub 
ท้ัง 3 ตําแหนง 

ขั้นตอนการวัดเพื่อกําหนดสาเหตุของปญหา  
  ข้ันตอนนี้เปนการหาปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ 
(KPIV) ของกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหา
สาเหตุท่ีแทจริงของปญหา สิ่งจําเปนที่ตองพิจารณาเปน
อันดับแรกของขั้นตอนนี้คือ การประเมินความสามารถ
ของระบบการวัด (gauge repeatability and 
reproducibility--GR&R) (กิตติศักดิ์  พลอยพาณิชเจริญ, 
2542) ซึ่งไดสรปุผลการประเมินความสามารถของระบบ
การวัดไวในตาราง 1 
  จากการวิเคราะหระบบการวัดความสูงของปก 
Hub พบวาคาระบบการวัด (Total GR&R) ของหวัวัดท่ี 1 
2 และ 3 มีคานอยกวา 10% นั่นคือความสามารถของ
ระบบการวัดท่ีใชอยูในปจจุบันอยูในเกณฑยอมรับได   
  จากนั้นทีมงานไดระดมความคิดเพื่อวิเคราะห
สาเหตุของปญหา โดยใชแผนภาพแสดงเหตุและผลของ
ความสูงของปก Hub ไมตรงตามขอกําหนด ดังแสดงใน
ภาพ 4 เพื่อหาปจจัยนําเขาท่ีเปนไปไดท้ังหมด แลวทําการ
พิจารณาเลือกเฉพาะปจจัยนําเขาท่ีสําคัญมาพิจารณา
จํานวนทั้งสิ้น 29 ปจจัย  
 
ตาราง 1  
สรุปผลการประเมินความสามารถของระบบการวัด 
 หัววัด 
 Probe 

No.1 
Probe 
No.2 

Probe 
No.3 

คาระบบการวัด(Total 
Gauge R&R) 

0.51 1.15 0.63 

คาแปรผันมาจากเครื่องมือ
วัด(Repeatability) 

0.50 1.13 0.63 

คาแปรผันมาจากผูทําการ
ทดลอง(Reproducibility) 

0.01 0.02 0.00 

คาความแปรผันจากชิ้นงาน 
(Part- To- Part) 

99.49 98.85 99.37 

  
  นําปจจัยท้ัง 29 ปจจัยมาวิเคราะหลักษณะ
ขอบกพรองและผลกระทบ (FMEA) ท่ีเกิดข้ึนใน
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กระบวนการผลิตเพื่อกลั่นกรองใหเหลอืแต
ปจจัยท่ีสําคัญ โดยทีมงานซิกซ ซิกมาระดม
ความคิดเพื่อบอกถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ขอบกพรอง สาเหตุท่ีทําใหเกิดขอบกพรอง การ
ควบคุมท่ีใชอยูในปจจุบัน และขอเสนอแนะที่จะ
นําไปปฏิบัติ รวมถึงทําการประเมินคา S, O, D 

แตละสาเหตุ จากนั้นจะนําคาของ S, O, D ของแตละ
สาเหตุมาคูณกันซึ่งจะทําใหไดคา RPN และจะเลือก
ปจจัยท่ีมีคา RPN สูงท่ีสุดเพยีง 5 ปจจัย เพื่อท่ีจะนําไป
วิเคราะหในขั้นตอนตอไป การวิเคราะหขอบกพรองของ
ปจจัยท่ีมีคา RPN สูงท่ีสุดไดแสดงในตาราง 2 

 

 
ภาพ 4 แผนภาพแสดงเหตุและผล 
 

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา    
 นําปจจัยท่ีมีคา RPN สูงสุด 5 ปจจัย มา
วิเคราะหสาเหตุของปญหาเพื่อท่ีจะทําใหทราบ
สาเหตุท่ีสงผลกระทบตอความสูงของปก Hub 
โดยแนวทางการวิเคราะหนั้นจะวิเคราะหทีละ
สาเหตุ ทีละปจจัย (one factor at a time) โดยใช

วิธีการทดสอบสมมติฐานความเทากันของคาเฉลี่ยความ
สูงของปก Hub ของสองประชากร กอนและหลังการ
ปรับปรุง (2 sample t-tests) ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต โดยเก็บขอมูลของแตละปจจัยมาปจจัยละ 300 
ตัวอยาง แลววิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS สรุปผลการ
ทดสอบสมมติฐาน แสดงไวในตาราง 3 
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ตาราง 2  
การวิเคราะหลกัษณะขอบกพรอง 

CURRENT STATUS FUNCTION 
OF 
PROCESS 

FAILURE MODE EFFECT OF 
FAILURE 

CAUSE OF 
FAILURE 

CURRENT 
CONTROLS S O D RPN 

RECOMMENDED 
CORRECTIVE 
ACTION 

2. แสงของ UV ไม
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด 

กาวที่มอเตอรไมแหง 
ชิ้นงานไม ไดตามขอ 
กําหนดHUB เกิดการ 
Height หรือ Low   

ระยะโฟกัสของ
หลอด UV ไกล
เกินไป 

ไมมี 7 3 9 189 ตรวจสอบระยะโฟกัส
ของหลอด UV กอน
เร่ิมปฏิบัติงาน 

ความเร็วของการ
กดHub 

ความสูงของปก Hub 
ไมตรงตามขอกําหนด
เฉพาะ 

ปรับตั้งคาความ 
เร็วของเครื่องDock 
ไมเหมาะสม 

ไมมี 6 6 9 324 ทํา DOE เพื่อ
กําหนดการปรับตั้ง
เคร่ือง Dock ที่
เหมาะสม 

แรงที่ใชในการกด 
Hub มากหรือนอย
เกินไป 

ความสูงของปก Hub 
ไมตรงตามขอกําหนด
เฉพาะ 

สปริงเกิดการสึก
หรอ และแรงที่ใช
ในการกด Hub ไม
เหมาะสม 

ไมมี 7 5 9 315 ทํา DOE เพื่อกําหนด
แรงในการกด Hub 
และตรวจสอบ
คุณภาพของสปริง 

การกด Hub ไมได
ระนาบ 

ความสูงของปก Hub 
ไมตรงตามขอกําหนด
เฉพาะ 

ประกอบขาดา ตั้ม
ไมไดระนาบ 

ไมมี 8 4 9 288 ปรับตั้งขาดาตั้มใหได
ระนาบกอน
ปฏิบัติงาน 

แสงของ UV ไม
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด 

กาวที่มอเตอรไมแหง  
ความสูงของปก Hub 
ไมตรงตามขอกําหนด
เฉพาะ 

ระยะโฟกัสของ
หลอด UV ไกล
เกินไป 

ไมมี 7 3 9 189 ตรวจสอบระยะโฟกัส
ของหลอด UV กอน
เร่ิมปฏิบัติงาน 

เคร่ือง Dock 

ความเขมแสงของ
เคร่ือง UVนอย
เกินไป 
 

กาวที่มอเตอรไมแหง  
ความสูงของปก Hub 
ไมตรงตามขอกําหนด
เฉพาะ 

ความเขมของแสง 
UV นอยเกินไป 

ไมมี 5 4 9 180 ทํามาตรฐานในการ
วัดความเขมของ UV 
และปรับตั้งคาความ
เขมใหเหมาะสม 

  
ตาราง 3  
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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  จากตาราง 2 จะเห็นวา มีเพียง 2 ปจจัยท่ีมี
ผลตอคาเฉลี่ยความสูงของปก Hub อยางมี
นัยสําคัญ 0.05 คือ ความเร็วของการกด Hub และ
แรงในการกด Hub 
 
การปรับปรุงแกไขกระบวนการ  
  จากปจจัยท่ีมีผลตอคาเฉลี่ยความสูงของ
ปก Hub สองปจจัย ไดนํามาออกแบบการทดลอง 
โดยทําการทดลอง 2-Factor Design (Two-way 
ANOVA) เพื่อหาระดับปจจัยท่ีเหมาะสมในการ
ปรับตั้ง (setup) เครื่องจักร ซึ่งกําหนดใหความเร็ว
ของการกด Hub ท่ี 3 ระดับ คือ ระดับต่ํา กลาง และ
สูง แรงกด Hub ท่ี 4 ระดับ คือ 2 3 4 และ 5 บาร 
โดยมีจํานวนซ้าํ 30 ตัวอยาง และกําหนดนัยสําคัญ
เทากับ 0.05 ตารางการวิเคราะหความแปรปรวนดัง
แสดงในตาราง 4 
  จากตารางจะเห็นวาคา Sig. หรอื P Value 
ของอิทธิพลรวม (interaction) ของหัวกดทั้งสามต่ํา
กวาระดับนัยสําคัญ 0.05 สรุปวาอิทธิพลรวมไมมี
ผลตอคาความสูงของปก Hub เมื่อพิจารณาปจจัย
หลัก (main factor) พบวา มีเพียงความดันที่กด 
Hub เทานั้นท่ี คา Sig. ต่ําวาระดับนัยสําคัญ 0.05 
สรุปวาความดันที่กด Hub มีผลตอความสูงของปก 
Hub  
 
ตาราง 4  
การวิเคราะหความแปรปรวน สําหรับหัวกดที่ 1 2 
และ 3 ตามลําดับ 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: HT1

2.024E-03a 11 1.840E-04 3.141 .000
6438.504 1 6438.504 1.1E+08 .000

2.142E-04 2 1.071E-04 1.828 .162
1.228E-03 3 4.094E-04 6.989 .000
5.816E-04 6 9.693E-05 1.655 .131
2.039E-02 348 5.858E-05
6438.526 360

2.241E-02 359

Source
Corrected Model
Intercept
SPEED
PRESSURE
SPEED * PRESSURE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .090 (Adjusted R Squared = .062)a.  

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: HT2

1.164E-03a 11 1.058E-04 1.545 .114
6440.823 1 6440.823 9.4E+07 .000

8.493E-05 2 4.246E-05 .620 .538
7.197E-04 3 2.399E-04 3.503 .016
3.592E-04 6 5.987E-05 .874 .514
2.383E-02 348 6.848E-05
6440.848 360

2.499E-02 359

Source
Corrected Model
Intercept
SPEED
PRESSURE
SPEED * PRESSURE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .047 (Adjusted R Squared = .016)a.  
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: HT3

1.526E-03a 11 1.388E-04 1.246 .255
6440.476 1 6440.476 5.8E+07 .000

1.788E-04 2 8.942E-05 .803 .449
9.426E-04 3 3.142E-04 2.822 .039
4.049E-04 6 6.749E-05 .606 .725
3.875E-02 348 1.113E-04
6440.516 360

4.027E-02 359

Source
Corrected Model
Intercept
SPEED
PRESSURE
SPEED * PRESSURE
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .038 (Adjusted R Squared = .007)a.  
  
  ผลการทดสอบ Duncan’s multiple rank test 
สําหรับความดันที่กด Hub พบวา คาของปจจัยท่ีเหมาะสมที่
จะปรับตั้งคาความดันที่กด Hub คือ ท่ีระดับ 5 บาร 
เนื่องจากจะทําใหคาเฉลี่ยความสูงของปก Hub เขาใกลคา
กลางของขอกําหนดเฉพาะของความสูงของปก Hub 
 

การควบคุมกระบวนการ 
  ปรับปรุงกระบวนการโดยวิธีการตาง ๆ ท่ีทีมได
แนะนํา เชนปรับระดับความดันของเครื่องกด Hub ใหมีคา
ความดันที่ระดับ 5 บาร ใชแผนภูมิควบคุม และจัดทํา
แผนการบํารุงรกัษา เปนตน หลังจากนั้นเก็บขอมูลการวัด
คาของ Hub เปนระยะเวลา 3 เดือน  
 

การอภิปรายผล 
  ขั้นตอนการนิยามปญหา 
  เปนการวิเคราะหในเบื้องตนวาในสายการผลิตนี้มี
ข้ันตอนใดที่ทําใหเกิดของเสียมากที่สุด โดยการศึกษานี้ 
พบวา ข้ันตอนการกดปก Hub มีของเสียมากที่สุด  
  ขั้นตอนการวัดเพื่อกําหนดสาเหตุของปญหา 
  ในการประเมินความสามารถของระบบการวัด 
พบวา ระบบการวัดท่ีใชอยูในปจจุบันเปนระบบการวัดท่ี
สามารถยอมรบัได และเมื่อวิเคราะหปญหาจากแผนภาพ
แสดงเหตุและผล ทําใหไดปจจัยนําเขาซึ่งมีท้ังหมด 29 
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ปจจัย จากนั้นนํามาวิเคราะหดวย FMEA ตาม
กระบวนการผลิตเพื่อเปนการกลั่นกรองหาปจจัยท่ี
สําคัญ ซึ่งไดเลือกปจจัยท่ีมีคา RPN สูงสุด 5 ปจจัย  
 
  ขั้นตอนการวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
  จากปจจัยท่ีมีคา RPN สูงสุด 5 ปจจัย ทํา
การวิเคราะหทีละสาเหตุ โดยใชวิธีการทดสอบ
สมมติฐานความเทากันของคาเฉลี่ยความสูงของ
ปก Hub ของสองประชากร กอนและหลังการ
ปรับปรุง ซึ่งปจจัยท่ีมีผลตอคาเฉลี่ยความสูงของ
ปก Hub อยางมนีัยสําคัญ 0.05 คือ ความเร็วของ
การกด Hub และแรงในการกด Hub 
 
  ขั้นตอนของการปรับปรุงแกไข
กระบวนการ 
  จากการออกแบบการทดลอง โดยทําการ
ทดลอง 2-Factor Design (Two-way ANOVA) เพื่อ
หาระดับปจจัยท่ีเหมาะสมในการปรับตั้งเครื่องจักร 

สรุปไดวาแรงที่เหมาะสมในการกด Hub คือ 5 บาร และได
นําคานี้ไปปรับใชงานจริงในกระบวนการผลติ 
 
  ขั้นตอนการควบคุมกระบวนการผลิต 
  ไดนําเทคนิคของการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
(statistical process control--SPC) มาประยุกตใชเพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมปจจัยนําเขาท่ีใชในกระบวนการ 
และจัดทําการบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสวนรวม (total 
productive maintenance--TPM) หลังจากที่ไดทําการแกไข
ตามขอแนะนําของทีมงานซิกซ ซิกมา และการนํา SPC และ 
TPM มาใชในกระบวนการผลิตแลว ทําใหของเสียลดลง
จาก 6,294.36 DPPM เปน 3,542 DPPM และกระบวนการ
ผลิตมีคา Cpk เพิ่มข้ึนจาก 1.03 เปน 1.97  
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารอางอิง 
 
กิตติศักดิ์   พลอยพาณิชเจริญ. (2542)  การวิเคราะหระบบการวัด. กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  

(ไทย-ญ่ีปุน). 
ชาญชัย บวรโชคชัย. (2545). การลดของเสียแขนจับหัวอานดวยวิธีการซิกซ ซิกมา กรณีศึกษากระบวนการผลิต 

แขนจับหัวอาน. วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ทรงพล พิเชษฐวัฒนา. (2541). การประยุกตการออกแบบการทดลองในการปรับปรุงคุณภาพของแรงดึงของหวัอาน 

เขียนขอมูล ในฮารดดิสกไดรฟ. วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.  

ธนากร  เกียรติบันลือ. (2543). FMEA การวิเคราะหความลมเหลวในการผลิต. วารสาร Industrial Technology  
Review,  73, หนา 101-105. 

 



 35 

นวลพรรณ ใจงาม. (2543). การลดของเสียท่ีเกิดจากการถายเทไฟฟาสถิตในกระบวนการประกอบหัวอานโดยใช 
ระเบียบวิธีซิกซ ซิกมา. วิทยานิพนธปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

วชิรพงษ  สาลีสิงห. (2548). ปฏิวัติกระบวนการทํางานดวยเทคนิค Six Sigma, ฉบับ Champion และ Black Belt.  
กรุงเทพฯ: บ. ศิริวัฒนา อินเตอรพรินท จํากัด (มหาชน). 

วิทยา  สุหฤทดํารง และกองเดชา  บานมะหิงษ. (2545). Six Sigma กลยุทธการสรางผลกําไรขององคกรระดับโลก. 
กรุงเทพฯ: ทอป. 

Forrest, W. B. (1999). Implementing Six Sigma: Smarter Solutions Using Statistical Methods. U.S.A.: John 
Wiley & sons. 

 

 



*ธีรพงศ  บริรักษ * นาตยา  เจริญสุข, สุนิสา  บุดดา, อภิเชษฐ  บุญพิมพ, นิพนธ  สวางภพ. 
 

                 
               

 
 
 
บทคัดยอ 
         โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลนี้นําเสนอการศึกษาสมรรถนะของเครื่องยนตรถจักรยานยนตขนาดความจุ
กระบอกสูบ 100 ซีซี ใชรถจักรยานยนต Honda รุน Wave 100 เปนรถจักรยานยนตทดสอบ โดยใชเช้ือเพลงิตาง
ชนิดกัน ไดแก น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 และน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 เปรียบเทียบกับน้ํามันที่ผูผลิต
แนะนําคือน้ํามันเบนซินออกเทน 91 ขับขี่เปนระยะทาง 1,000 กิโลเมตร เพื่อศึกษาการสึกหรอของชิ้นสวนภายใน
เครื่องยนตและอัตราการสิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิง จากการศึกษาพบวา เครื่องยนตท่ีใชน้ํามันเบนซินแกส
โซฮอล E20 มีการสึกหรอมากที่สุด รองลงมาคือน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 และน้ํามันเบนซินออกเทน 91นอย
ท่ีสุด 
         จากการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงพบวา เช้ือเพลิงท่ีมีอัตราการสิ้นเปลืองนอยท่ีสุดคือ น้ํามัน
เบนซินออกเทน 91 มีคาเทากับ 47.6 กิโลเมตร/ลิตร รองลงมาคือน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 มีคาเทากับ 44.3 
กิโลเมตร/ลติร และทายสุดคือน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 มีคาเทากับ 40.2 กิโลเมตร/ลิตร และเมื่อเปรียบเทียบ
คาใชจายตอลิตรแลวพบวารถจักรยานยนต 4 จังหวะใชน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 มีคาใชจายตอลิตรต่ําสุด สวน
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 มีคาใชจายตอลิตรมากที่สุด 

คําสําคัญ: การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตรถจักรยานยนต 4 จังหวะ, น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 
 
Abstract 
            The objective of this research is to study the performance of small gasoline engine by using different 
fuels. In the experiments, engine with gasohol E10 and engine with gasohol E20 are tested to find their 
performances. Then the obtained performances were compared to the performance of engine with gasoline 
octane 91. The study started with testing the motorcycle, Honda Wave 100 run to 1000 kilometers and study to 
be worn out of components engine and fuel consumption. As the results, engine with gasohol E20 is the most to 
be worn out, then is gasohol E10 and the last one is less than other is gasoline octane 91. 
 As the experiment of fuel consumption, fuel at least consumption is gasoline octane 91 that is 47.6 
kilometers per litter then is gasohol E10 that is 44.3 kilometers per litter and last is gasohol E20 that is 40.2 

การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนตรถจักรยานยนต 4 จังหวะโดยใชน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอล E 20 

Testing the Performance of  Motorcycle 4 Stroke Engine  
by Using Gasohol E 20 

*อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
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kilometers per litter. Then compared cost per litter, motorcycle 4 T using gasohol E10 have a lower cost and high 
cost is gasoline octane 91. 

Keywords:  Testing the performance of motorcycle 4 stroke engine by using gasohol E20 
 
ความนํา 
   ปจจุบันราคาน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ
น้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีสูงข้ึนสงผลให
ประชาชนตองรับภาระการใชจายท่ีสูงข้ึนทั้งทางตรง
และทางออมไมวาจะเปนการขนสงหรือการเดินทาง 
ดังนั้นรัฐบาลจึงหันมาสนับสนุนใหใชน้ํามันเบนซิน
เแกสโซฮอล 95 ทดแทนน้ํามันเบนซินออกเทน 95 
มากขึ้น รัฐบาลจึงเดินหนาขยายการใชน้ํามันเบนซิน
แกสโซฮอลมากขึ้น โดยเริ่มใหมีการจําหนายน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอล E20 ข้ึนในตนป พ.ศ.2551 จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนควรไดทราบถึงขอ
แตกตางของน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 กับน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอล E20 รวมถงึคุณสมบัติตาง ๆ 
และผลกระทบที่มีตอเครื่องยนต 

ดังนั้นโครงงานนี้จึงเห็นถึงความสําคัญของ
การใชน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 และน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอล E20 กับเครื่องยนตขนาดเล็ก 4 
จังหวะโดยนํารถจักรยานยนตมาใชทําการทดสอบ 
โดยเชื้อเพลงิท่ีใชในการทดสอบเปรียบเทียบนั้นคือ 
น้ํามันเบนซินออกเทน 91 ซึ่งเปนเชื้อเพลิงพื้นฐาน 
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 และ น้ํามันเบนซิน
แกสโซฮอล E20 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงท่ีสงผล

ตอการสึกหรอของชิ้นสวนตาง ๆ ในเครื่องยนตเล็ก 
4 จังหวะ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการสึกหรอของชิ้นสวน
ภายในของเครื่องยนตเล็ก 4 จงัหวะ เมื่อใชน้ํามัน 

เบนซินออกเทน 91 น้ํามันเบนซินแกส
โซฮอล 95และน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

แกสโซลีน  (gasoline) (ประสานพงษ       

หาเรือนชีพ, 2539) แกสโซลีนไดมาจากการนํา

น้ํามันองคประกอบ ท่ีไดจากกระบวนการกลัน่น้ํามัน 
นํามาผสมสารเพิ่มคุณภาพ และสารเติมแตง เชน 
MTBE เอทานอล และสียอม  เอทานอล หรอื
เอทิลแอลกอฮอล มีสูตรทางเคมี CH3CH2OH ซึ่งเปน
สารเคมีท่ีมีออกซิเจนเปนองคประกอบ มีคุณสมบัติ
ชวยเพิ่มคาออกเทนในน้ํามันเบนซิน ทําใหการเผา
ไหมเช้ือเพลิงสมบูรณยิ่งข้ึน โดยท่ัวไปผลิตไดจาก
พืชผลทางการเกษตร เชน ออย มันสําปะหลัง ฯลฯ 
โดยผานขบวนการหมัก แกสโซลีน (gasoline) 
แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ (1) ออกเทน 91 ซึ่งมคีาออก
เทนไมต่ํากวา 87 % (2) ออกเทน 95 ซี่งมีคาออกเทน
ไมต่ํากวา 89 % 
 

น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล  E10 
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล  E10 คือ น้ํามัน

เช้ือเพลิงสําหรบัรถยนต ท่ีเกิดจากการผสมระหวาง 
น้ํามันเบนซิน 90% กับ แอลกอฮอล 10% (ไดแก  
เอทานอล) ในภาษาอังกฤษไมเรียกน้ํามันเชื้อเพลิงวา 
เบนซิน แตจะเรียกวา แกสโซลีน (gasoline) ดังนั้นจึง
เปนที่มาของคําศัพทวา แกสโซฮอล นั่นคือ Gaso + 
hol ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อเปนพลังงานทางเลือก
ทดแทนน้ํามันเบนซิน น้ํามันผสมชนิดนี้มีใชกันใน
หลายประเทศทั่วโลก ขอดีของแกสโซฮอลคือ การ
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เผาไหมท่ีสมบูรณข้ึน เนื่องจากโครงสรางทางเคมี
ของแอลกอฮอล ทําใหลดมลพิษในอากาศ และใน
ขณะเดียวกันราคาของน้ํามันแกสโซฮอล มีราคาต่ํา
กวา น้ํามันเบนซินโดยทั่วไป 

สําหรับน้ํามันแกสโซฮอลนั้นมี
องคประกอบตางกับน้ํามันเบนซิน คือน้ํามันเบนซิน
มี MTBE เปนตัวเพิ่มออกเทน สวนน้ํามันแกส
โซฮอลใชเอทานอล เปนตัวเพิ่มออกเทนเอทานอล
ใหพลังงานนอยกวาเอมทีบีอี (MTBE) โดยตางกันอยู
รอยละ 1.6-1.8 การใชน้ํามันแกสโซฮอลนั้น
ออกซิเจนที่เปนสวนประกอบอยูในเอทานอลจะชวย
ใหการเผาไหมภายในหองเครือ่งสมบูรณข้ึนและลด
ปริมาณกาซคารบอนมอนอกซไซดท่ีจะปลอยออกมา
จากทอไอเสีย 

 
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20  
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 คือ น้ํามัน

แกสโซฮอลท่ีไดจากการผสมน้ํามันเบนซินกับเอทา
นอลในสัดสวน 80 ตอ 20 โดยปริมาตร มี 1 ประเภท 
คือน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 ออกเทน 95 ซึ่ง
สามารถใชไดกับรถยนตท่ีออกแบบมาเพื่อรองรับ
น้ํามนัเบนซินแกสโซฮอล E20 โดยเฉพาะแตรถท่ีใช
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 สามารถใชน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอลออกเทน 95 หรือน้ํามันเบนซิน 
95 ไดเหมือนกนั 

 
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E85  
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E85 เปนน้ํามัน

เชื้อเพลิงท่ีมีสวนผสมของแอลกอฮอล 85% โดย
ปริมาตรกับน้ํามันเบนซิน โดยแอลกอฮอลท่ีนํามาใช
เปนสวนผสมของน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E85 มัก
เปนไบโอแอลกอฮอลท่ีไดจากธรรมชาติ เชน จาก
ขาวโพดในสหรัฐอเมริกา จากออยและมันสําปะหลัง
ในประเทศไทย  น้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E85 จะมี

คาออกเทนอยูท่ี 100 ถึง 105  สูงกวาน้ํามันเบนซิน
ท่ัวไปซึ่งมีคาออกเทน 87 ถึง 95 รถยนตท่ีใชน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอล E85 จะมีอัตราการสิ้นเปลืองสูง
กวารถท่ีใชน้ํามันเบนซิน ประมาณ 28%  พาหนะที่
ใชน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E85 จะตองใช
เครื่องยนตท่ีไดรับการออกแบบเปนพิเศษ ลด
ช้ินสวนที่เปนยาง แมกนีเซียม และอะลูมิเนียม 

 
 คุณลักษณะและคุณสมบัติที่สําคัญของ
น้ํามันเบนซิน 

น้ํามันเบนซินเปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องยนตเบนซิน ไดมาจากการกลั่นน้ํามันดิบใน
โรงกลั่น โดยนาํสวนที่เบาพอเหมาะมาผสมกันแลว
เติมสารเคมีเพิ่มคุณภาพเพื่อใหเหมาะสมในการใช
เปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตเบนซินซึ่งเครื่องยนตใน
ปจจุบันไดออกแบบใหมีกําลังสูงและทํางานหนัก
มาก  

 
คาออกเทน   
คาออกเทน (octane number) ของน้ํามัน

เบนซินบงบอกถึงคุณภาพในการตานทานการน็อก 
หรือความสามารถของน้ํามันเบนซินที่จะเผาไหม
โดยปราศจากการน็อกในเครื่องยนต  ซึ่งในสภาพ
การทํางานอยางธรรมดาของเครื่องยนต เมื่อสวน 
ผสมของอากาศและน้ํามันเบนซินถูกจุดระเบิดจาก
ประกายไฟของหัวเทียน จะติดไฟและเกิดเปลวไฟ
ลุกลามเผาไหมไปจนหมด แตถาบางสวนของไอดีท่ี
เปลวไฟยังไปไมถึง เกิดจุดระเบิดข้ึนดวยตัวของมัน
เอง (self ignition) อันเนื่องมาจากความรอนและ
กําลังอึดจะทําใหเกิดการน็อกขึ้น ซึ่งสามารถไดยิน
อยางชัดเจนในตอนที่กําลังเรงเครื่องยนตอยาง
กะทันหัน หรือเมื่อเครื่องทํางานหนักผิดปกติ เชน 
บรรทุกของหนกัหรือรถขณะขึ้นเขา หรือการขับข่ีไม
ถูกตอง คือ ไมเปลี่ยนเกียรต่ําในขณะเลี้ยว เปนตน 
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การน็อกจะทําใหเครื่องยนตสญูเสียกําลัง และหาก
เกิดบอย ๆ ก็จะทําใหเครื่องยนตรอนจัดข้ึนและอาจ
ทําใหลูกสูบทะลุได 

 
คุณสมบัติที่สําคัญของน้ํามันเบนซิน 
1.  Volatility คือ ความงายในการระเหย

ของของเหลว ของเหลวใดที่ระเหยงายในอุณหภูมิต่ํา 
เรียกวาม ีHigh Volatility ผลของ Volatility ในน้ํามัน
จะทําใหเครื่องยนตเปนดังนี้ 
                  1) เครื่องติดงายเมือ่อุณหภูมิต่ําน้ํามัน
จะตองเปนชนิด High Volatility 
                  2) ถาน้ํามันแก็สโซลีนเปนชนิด High 
Volatility มากเกินไปความรอนจะทําใหน้ํามัน
กลายเปนไอในทอน้ํามันและในปมไดทําใหเกิด 
Vapourlook 
                  3) เครื่องยนตรอนเร็ว เครื่องยนตจะรอน
ถึงอุณหภูมิการทํางานเร็วเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับ
เปอรเซ็นตท่ีน้ํามันระเหยเรว็ คุณสมบัติของน้ํามันใน
ทอนั้นควรจะอยูในเกณฑ High Volatility แตไมควร
ใหสูงเกินไป 
                 4) เรงไมเรียบเมื่อเรงเครื่องยนตจะทําให
ลิ้นเรงเปดและในขณะเดียวกันจํานวนน้ํามันที่เขา
เครื่องจะมากขึ้น เนื่องจากปมเรงในคารบูเรเตอร
ทํางานถาน้ํามันไมระเหยในทันทีทันใดซึ่งระยะหนึ่ง
นั้นสวนผสมของอากาศกับน้ํามันจะมากเกินไป มีผล
ใหเครื่องยนตหยุดชะงักและหลังจากนั้นเพียง
เล็กนอยเมือ่น้ํามันระเหยกลายเปนไอแลว สวนผสม
จะหนาขึ้น ทําใหการเผาไหมเลวลงจึงมีผลทําให
เครื่องยนตเกิดการสะดุดเชนเดียวกัน ฉะนั้นน้ํามัน
จะตองมี Volatility สูงพอเพื่อใหการเรงเรียบและไม
มีการชะงัก 
                5) ไมทําใหเกิด Crank Case Dilulation ท่ี
เกิดจากมีบางสวนของน้ํามันไหลลงไปตามผนัง
กระบอกสูบและลงไปสูอางน้ํามันเครื่องซึ่งจะลาง

น้ํามันเครื่องท่ีฉาบอยูตามผนังสูบออกไป ทําใหเพิ่ม
การสึกหรอใหแกกระบอกสูบและลูกสูบ 
นอกจากนั้นยังทําใหน้ํามันเครื่องใส (ลดความหนืด) 
ซึ่งเปนการลดคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องใหนอยลง 
เพื่อท่ีจะให Crank Case Dilulation นอยลงแกส
โซลีนจะม ีHigh Volatility 
                2.  Antiknock Value พบวา แก็สโซลีนบาง
ชนิดจะทําใหเกิดการเผาไหมอยางรวดเร็วและบาง
ชนิดจะใหการเผาไหมชา ซึ่งจะทําใหเกิดการ Knock
ได การปองกันในเครื่องยนตแก็สโซลีน กําหนดโดย
คาของ Octane Number คาออกเทนยิ่งสูงจะปองกัน
การ Knockไดดี 

3.  Vapour Lock เกิดจากคุณสมบัติของ
น้ํามันและความรอนที่ไดรับจากภายนอก ทําให
น้ํามันกลายเปนไอและมีฟองอากาศอยูภายใน
ทางเดินของน้ํามัน  

4.  Detonation คือ การ Knock ของ
เครื่องยนตเนื่องจากการใชน้ํามันไมไดมาตรฐานการ
เกิด Detonation เกิดไดดังนี้ 

- เมื่อสวนผสมที่มีอุณหภูมิสูงข้ึนจะทําให
คุณสมบัติทางเคมีของน้ํามันเปลี่ยนแปลงไปทําให
เกิด Detonation ได 
 1. Detonation เกิดข้ึนเมื่อเครื่องยนต 
ตองการกําลังสงูสุด 
 2. Detonation มักจะเกิดเมื่อสวนผสม 
บางมากกวาสวนผสมหนา 
 3. Detonation มักเกิดกับเครื่องยนต 
ท่ีตั้งไฟแกเกินไป 

การท่ีเครื่องยนตมีอัตราสวนการอัดสูง
เนื่องจากการไสฝาสูบใหบางลงหรอืใชปะเก็นฝาสูบ
ชนิดบางเกินไป การเกิด Detonation ดานขางของ
หองเผาไหมสวนที่อยูตรงขามกับหัวเทียน 
เพราะฉะนั้นดานหรือริมของหวัลูกสูบที่อยูตรงขาม
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กับหัวเทียนจะแตกหรือฉีกขาดโดยเฉพาะแถว ๆ 
RING LAND จะแตกลงไปโดยตลอด 

5.  Pre Ignition ระบบระบายความรอนไมดี
พอความรอนไมสามารถระบายออกไปไดรวดเร็ว
เทาท่ีควร ทําใหอุณหภูมิในหองเผาไหมเพิ่มข้ึนจน
ทําใหสวนที่ยื่นออกมาในหองเผาไหม เชน เขี้ยวหัว
เทียนเขมาท่ีจับในหองจะรอนจัดและจุดสวนผสมที่
อัดข้ึนไปกอนที่หัวเทียนจะจุดเกิดระเบิดอยางรุนแรง 
ฉะนั้นสาเหตุท่ีสําคัญที่ทําใหเกิด Preignition มีดังนี้ 

1)  การจุดระเบิดลาชา 
2)  เครื่องยนตเกิด Detonation 
3)  สวนผสมบางหรือหนาเกินไป 
4)  มีเขมาตกคางอยูในหองเผาไหมมาก 
5)  มีสวนที่มีคมยื่นออกไปในหองเผาไหม

ซึ่งจะทําใหเกิดรอนแดงตลอดเวลา 
6)  เกิด Hot Spot เนื่องจากระบบหลอเย็น

ชํารุดหรือบกพรอง 
7)  ใชหัวเทียนชนิดรอนมากเกินไป 
8)  ลิ้นไอดีรอนจัดเกินไปเนื่องจากไดรับ

การหลอเย็นไมเพียงพอ 
 

คาความรอน 
 ในกรณีท่ีไมทราบสวนประกอบที่แนนอน
ของเชื้อเพลิง เอนทัลปของสารที่ไดจากการเผาไหมก็
ไมสามารถหาไดจากเอนทัลปของการรวมตัวของ
สารท่ีไดจากการเผาไหมแตละตัว ท้ังนี้เนื่องจากไม
ทราบทั้งปริมาณและชนิดของสารที่ไดจากการเผา
ไหม จึงตองทําการวัดคาความรอนของเชือ้เพลิงนั้น
โดยตรง 

คาความรอน (heating value หรือ calorific 
value, QHV) ของเชื้อเพลิงเปนคาความรอนของ
ปฏิกิริยาการเผาไหมท่ีความดันคงตัว (QHVP) หรือท่ี
ปริมาตรคงตัว (QHVV ) ท่ีอุณหภมูิมาตรฐาน 

(โดยทั่วไปเปน 25๐C) สําหรับการเผาไหมสมบูรณ
ของหนึ่งหนวยของเชื้อเพลิง ดงันี้ 

0,)( TPHVp HQ Δ−=   ( 1 ) 

0,)( TVHVv UQ Δ−=   ( 2 ) 

การเผาไหมท่ีสมบูรณหมายความวา
คารบอนทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเปนคารบอนไดออก- 
ไซด ไฮโดรเจนทั้งหมดถูกเปลี่ยนไปเปนน้ํา และ 
ซัลเฟอรท่ีมีอยูท้ังหมดถูกเปลี่ยนไปเปนซัลเฟอร 
ไดออกไซด หนวยของคาความรอนเปนจูลตอ
กิโลกรัมหรือจลูตอกิโลโมลของเชื้อเพลงิ 

สําหรับเชื้อเพลงิท่ีมีไฮโดรเจนจะมีน้ําใน
สารท่ีไดจากการเผาไหมโดยเปนไดท้ังของเหลวและ
กาซ ซึ่งจะมีผลตอคาความรอนของปฏิกิริยา จึงมีการ
กําหนดคาความรอนออกเปน 2 คา คือ คาความรอน
สูง (higher heating value, QHHV) เปนคาความรอน
เมื่อน้ําท่ีเกิดข้ึนถูกควบแนนเปนของเหลวทั้งหมด 
และคาความรอนต่ํา (lower heating value, QLHV) 
เปนคาความรอนเมื่อน้ําท่ีเกิดข้ึนอยูในสถานะเปนไอ
ท้ังหมด ความสัมพันธระหวางคาความรอนที่ความ
ดันคงตัวท้ังสองสามารถแสดงไดดวยสมการ 

OfgH
f

OH
LHVHHVp h

m
m

QQ
P 2

2

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+=               ( 3 ) 

โดย ( )fOH mm
2

  เปนอัตราสวนของ

มวลของน้ําท่ีเกิดข้ึนตอมวลของเชื้อเพลิงท่ีเผาไหม 
 ในทํานองเดียวกัน ความสัมพันธระหวางคา
ความรอนที่ปริมาตรคงตัวท้ังสองสามารถเขยีนได
เปน 
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คาความรอนของเชื้อเพลงิถูกวัดโดย

เครื่องมือท่ีเรยีกวา แคลอริมิเตอร (calorimeter) ซึ่งมี 
2 แบบ คือ แบบไหลตอเนื่องที่ความดันบรรยากาศ 
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(แบบความดันคงตัว) ซึ่งนิยมใชกับเชื้อเพลิงกาซและ
แบบปริมาตรคงตัวภายใตความดันที่เรียกวา บอมบ
แคลอริมิเตอร (bomb calorimeter) นิยมใชกับ
เชื้อเพลิงท่ีเปนของเหลวและของแข็ง 
 
ตาราง 1  
คาความรอนต่ําของเชื้อเพลิงแตละชนิด (lower 
heating value, QLHV) 
เชื้อเพลิง คาความรอนต่ํา (MJ/kg) 
ออกเทน 91 
เอทานอล 

44.3 
26.9 

 
ตาราง 2  
คาความรอนสูงของเชื้อเพลิงแตละชนิด (higher 
heating value, QHHV) 
เชื้อเพลิง คาความรอนสูง (MJ/kg) 
ออกเทน 91 
เอทานอล 
แกสโซฮอล E10 
แกสโซฮอล E20 

52.213 
31.296 
50.1213 
48.0296 

 
hfg ของน้ําท่ีอุณหภูมิ 25๐C  = 2442.3  kJ/kg 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การตรวจสอบความโกงของฝาสูบวัดความ

โกงโดยใชไมบรรทัดเหล็กและฟลเลอรเกจของ
ผิวหนาสูบที่สัมผัสกับเสื้อสูบและดานทอรวม โดย
คาความโกงสูงสุด 0.085 มิลลิเมตร (0.002 นิ้ว) ถา
ความโกงมากใหเปลี่ยนฝาสูบ  

 
ภาพ 1 การตรวจสอบความโกงของฝาสูบ 

การตรวจสอบความโกงสวนบนของเสื้อ
สูบ วัดความโกงผิวสวนบนของเสื้อสูบใชวิธีการวัด
วิธีเดียวกับการวัดฝาสูบ โดยคาความโกงไมควรเกิน 
0.05 มิลลิเมตร การตรวจสอบกานลิ้นและปลอกลิ้น 
 1. ใชไมโครมิเตอรวัดความโตของกานลิ้น 
 2. ใชคาลิปเปอรวัดความโตดานในของ
ปลอกลิ้น 

3. นําคาท่ีวัดไดของลิ้นลบคาท่ีวัดไดของ
ปลอกลิ้นจะเปนระยะชองวางน้ํามันหลอลื่นคา
มาตรฐานลิ้นไอดี 0.08 มิลลิเมตร (0.0031 นิว้) ลิ้นไอ
เสีย 0.1 มิลลิเมตร (0.0039 นิว้)  

                  
ภาพ 2 สวนประกอบของลูกสูบ 

 
การตรวจสอบลูกสูบ 
วัดความโตของเสนผานศูนยกลางโดยวัด

ใหหางจากลูกสูบ 38.5 มิลลิเมตร (1.576 นิ้ว) 
การตรวจสอบระยะหางรองแหวนลูกสูบ 

 ใชฟลเลอรเกจวัดระยะหางระหวางแหวน
ลูกสูบตัวใหมกับรองแหวนลูกสูบคาระยะมาตรฐาน
ของระยะหางแหวนลูกสูบ 
 1)  ตัวท่ี 1   0.04 ถึง 0.08 มิลลิเมตร (0.0016  
ถึง 0.0031 นิว้) 

2)  ตัวท่ี 2   0.03 ถึง 0.07 มิลลิเมตร (0.0012 
ถึง 0.0028 นิว้) การตรวจสอบระยะหางปากแหวน
ลูกสูบ 

1.  ใสแหวนลูกสูบที่จะวัดลงในกระบอก
สูบ และใชลูกสูบดันใหแหวนลูกสูบเลื่อนลงไปใน
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กระบอกสูบประมาณ 87 มิลลิเมตร (3.4 นิ้ว) จาก
ผิวหนาเสื้อสูบ 

2.  ใชฟลเลอรเกจวัดระยะหางของปาก
แหวนลูกสูบแตละตัว คาระยะหางปากแหวนลูกสูบ
มาตรฐาน 

1)  แหวนตัวท่ี 1  ประมาณ  0.25 ถึง 0.35 
มิลลิเมตร (0.0098 ถึง 0.0138 นิ้ว) 

2)  แหวนตัวท่ี 2  ประมาณ  0.15 ถึง 0.30 
มิลลิเมตร (0.0059 ถึง 0.0118 นิ้ว) 

3)  แหวนกวาดน้ํามัน ประมาณ 0.10 ถึง 
0.60 มิลลิเมตร (0.0039 ถึง 0.0236 นิว้) 

ถาระยะหางกวาคาท่ีกําหนดไวใหควาน
กระบอกสูบและเปลี่ยนแหวนลูกสูบเปนขนาดโอ
เวอรไซดได  

 
 

ภาพ 3 การตรวจสอบเพลาขอเหวี่ยง 
 
การตรวจสอบเพลาขอเหวี่ยง 
การตรวจสอบเพลาขอเหวี่ยงเปนการ

ตรวจวัดความคดงอความโตของขอหลักและขอกาน
สูบซึ่งเปนการตรวจวัดดวยเครื่องมอืวัดละเอยีดท่ีมี
ความแมนยํา ดังนั้นการตรวจวดัจึงควรท่ีจะตอง
ปฏิบัติอยางระมักระวัง 

การตรวจวัดความคดงอของเพลาขอเหวี่ยง 
การตรวจวัดความคดงอของเพลาขอเหวี่ยง

สามารถกระทําไดดวยเครื่องมอืวัดละเอยีดดังนี้ วาง
เพลาขอเหวี่ยงลงบนว-ีบล็อก และใชไดอัลเกจวัด
ความคดงอที่จุดกึ่งกลางและหมุนเพลาไปรอบ ๆ 

และอานคาท่ีไดจากเข็มวัดจะไดไมเกิน 0.6 
มิลลิเมตร หรอื 0.0024 นิ้ว  

การตรวจวัดความโตของขอหลักและขอ
กานสูบของเพลาขอเหวี่ยงสามารถปฏิบัติไดดังนี้ 

1. ใชไมโครมิเตอรวัดแบบละเอียดวัดเสน
ผานศูนยกลางของขอหลักและขอกานสูบแตละขอ 

2. วัดคาความเรียวของขอหลักและขอกาน
สูบแตละขอ คาความเร็วสูงสุดไมเกิน 0.02 มิลลิเมตร 
(0.0008 นิ้ว) 

มาตรฐานการทดสอบหลักคือ มาตรฐาน
การทดสอบของ CAFÉ Program มาตรฐานการ
ทดสอบ EU NEDC และมาตรฐานการทดสอบของ
ประเทศญี่ปุน Japan 10-15 เชนเดียวกันกับวฏัจักร
การขับขี่ท่ีใชทดสอบตามมาตรฐานตางๆ นั้น 
โดยรวมแลวจะอางอิงจากวัฏจกัรการขับข่ีเพียง 4 วัฏ
จักรเทานั้นคือ 

1. วัฎจักรการขับขี่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาขบัขี่ในเมือง ( US  city  cycle )  อางอิง
โดยมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานใน
รถยนตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

2. วัฎจักรการขับขี่ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาแบบรวม (US combined mode) โดย
รวมวัฎจักรการขับขี่ในเมือง (US city cycle) กับ   
วัฎจักรการขับขี่บนทางดวน (US HWY cycle) 
อางองิโดยมาตรฐานการทดสอบประสิทธิภาพ
พลังงานในรถยนตของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศคานาดา ประเทศไตหวัน และมลรัฐคาลิ -
ฟอรเนียร ประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. วัฎจักรการขับขี่ของกลุมประเทศ
ประชาคมยุโรป (NEDC) อางอิงโดยมาตรฐานการ
ทดสอบประสิทธิภาพพลังงานในรถยนตของ
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน และกลุมประเทศประชาคมยุโรป 
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4. วัฎจักรการขับขี่ของประเทศญี่ปุน (10-
15 Mode) อางอิงโดยมาตรฐานการทดสอบ
ประสิทธิภาพพลังงานในรถยนตของประเทศญี่ปุน 

 
วัฏจักรการขับขี่แบบ 10-15 Mode 
ในการทดสอบนี้เราไดอางองิมาตรฐานการ

ทดสอบแบบวัฏจักร 10-15 Mode ซึ่งใชในการ
กําหนดมาตรฐานการใชพลังงานของรถยนตใน
ประเทศญี่ปุน โดยในหนึ่งรอบจะประกอบดวย การ
อุนเครื่อง 15 นาทีท่ีความเร็วประมาณ 60 กิโลเมตร
ตอช่ังโมงและตามดวยวัฏจักร Mode 15 หนึ่งรอบ 
Mode 10 สามรอบและจบดวย Mode 15 อีกหนึ่งรอบ 
การทดสอบคลอบคลุมระยะทางรวมทั้งหมด
ประมาณ 4.6 กิโลเมตร ประกอบดวยการวิ่งดวย 
ECE สี่ชวง EUDC หนึ่งชวง โดยในแตละชวงของ
การขับเคลื่อนจะแสดงถึงการขับเคลื่อนบนถนนรอบ
เมืองและทางดวนระหวางเมอืงโดยกําหนดมี
ความเร็วเฉลี่ยท่ี 22.7 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  รปูที่ 4 
แสดงรูปแบบของวัฏจักรการขบัขี่นี้ 
 

 
 
ภาพ 4 รูปแบบของวัฏจักรการขับขี่ 

 

การอภิปรายผล 
จากการทดสอบรถจักรยานยนตฮอนดา รุน

wave 100 ดวยการใชน้ํามัน 3 ชนิดในการทดสอบ 
ไดแก น้ํามันเบนซินออกเทน 91 น้ํามันเบนซินแกส
โซฮอล 95 และน้ํามันแกสโซฮอล E20 ทําใหไดผล
การทดสอบดังนี้ 

ตาราง 5 
การเปรียบเทียบผลการทดลอง 
รายการ ออกเทน 

91 
แกสโซฮอล 
95 

แกสโซฮอล 
E20 

อัตราการ
ส้ินเปลือง
น้ํามัน 
(ลิตรตอ
กิโลเมตร) 

47.6 44.3 40.2 

การสึกหรอ
ของชิ้นสวน
ตางๆ   ภายใน
เครื่องยนต 
(เปอรเซ็นต) 

0.87 1.054 2.12 

 
จากการศึกษาพบวา เครื่องยนตท่ีใชน้ํามัน

เบนซินแกสโซฮอล E20 มีการสึกหรอมากที่สดุโดย
คิดเปน 2.12 เปอรเซ็นต รองลงมาคือน้ํามันเบนซิน
แกสโซฮอล 95 มีคาเทากับ 1.054 เปอรเซ็นต และ
สุดทายคือน้ํามันเบนซินออกเทน 91 คิดเปน 0.87 
เปอรเซ็นต 

จากการทดสอบอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงพบวา เช้ือเพลิงท่ีมีอัตราการสิ้นเปลืองนอย
ท่ีสุดคือ น้ํามันเบนซินออกเทน 91 มีคาเทากับ 47.6 
กิโลเมตร/ลิตร รองลงมาคือ น้ํามันเบนซินแกส
โซฮอล 95 มีคาเทากับ 44.3 กิโลเมตร/ลิตร และ
ทายสุดคือน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 มีคาเทากับ 
40.2 กิโลเมตร/ลิตร และเมื่อเปรียบเทียบคาใชจายตอ
ลิตรแลวพบวา รถจักรยานยนต 4 จังหวะใชน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอล E10 มีคาใชจายตอลิตรต่ําสุด 
สวนน้ํามันเบนซินออกเทน 91 มีคาใชจายตอลิตร
มากที่สุด 

การใชน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล E20 
สงผลตอการขยายตัวของวัสดปุระเภทพลาสติกและ
ยางสังเคราะหมากที่สุดโดยคิดเปน 12 เปอรเซ็นต 
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รองลงมาคือน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล 95 มีคา
เทากับ 8.17เปอรเซ็นต และน้ํามันเบนซินออกเทน 
91 มีผลกระทบนอยท่ีสุดคิดเปน 5.83 เปอรเซน็ต 

ระบบทอทางที่ทําจากยางถามีช้ินสวนที่ใช
ยางธรรมชาติอาจจะเกิดการขยายตัวไดเร็วข้ึน ทําให
ตองเปลี่ยนอะไหลดังกลาวเร็วข้ึนกวากําหนด 

 ในระบบถังเก็บน้ํามันสําหรับ
รถจักรยานยนตรุนเกาซึ่งวัสดทํุาจากโลหะประเภท
เหล็ก (รถสมัยใหมปจจุบันนิยมใชพลาสติก) จากการ
ทดสอบพบวาน้ํามันเบนซินแกสโซฮอลไมเกิดการ
กัด-กรอน แตจะเกิดสนิมในถังเก็บน้ํามันสาเหตุจาก
น้ํามันเบนซินแกสโซฮอลมีสวนผสมของเอทานอล 
ซึ่งในเอทานอลมีน้ําผสมอยูประมาณ 0.5 เปอรเซ็นต 

ในน้ํามันเบนซินแกสโซฮอล จะมีปริมาณ
ออกซิเจนอยูมากกวาในน้ํามันเบนซินอันเนื่องมาจาก
เอทานอลที่เติมลงไป 10% ดังนั้นเครื่องยนตรุนเกาท่ี
ใชระบบคารบูเรเตอรซึง่ไมมีระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุมปริมาณอากาศเขาหองเผาไหมเหมือนรถท่ีใช
ระบบหัวฉีด ในบางกรณีอาจจะตองปรับตั้ง
คารบูเรเตอร เพื่อใหอัตราสวนของอากาศและน้ํามัน
มีความเหมาะสมแตจากที่ไดทําการทดสอบพบวารถ
ท่ีเปนระบบคารบูเรเตอรสวนใหญสามารถใชน้ํามัน
เบนซินแกสโซฮอลไดโดยไมตองปรับแตง
เครื่องยนต
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บทคัดยอ 
การวิจัย มวีัตถปุระสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในปจจุบัน (2) เปรียบเทียบระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามปจจัยภูมิหลัง ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน 
ตําแหนงทางวิชาการ ประสบการณทํางาน ประเภทมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด (3) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (4) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 107 สถาบัน เก็บขอมูล
จากบุคลากรระดับผูอํานวยการสํานัก รองผูอาํนวยการสํานัก อาจารย และเจาหนาท่ีจํานวน 479 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม และสัมภาษณ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน   

ผลการศึกษาพบวา การเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากรสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศ
ไทยในภาพรวมทั้ง 5 ดานไดแก ดานการเรียนรู ดานองคการ ดานบุคคล ดานการจัดการความรูและดานการจัดการ
เทคโนโลยี อยูในระดับมาก ปจจัยดานภูมิหลงั ท่ีมีความสัมพันธกับการเปนองคการแหงการเรียนรู ไดแก อายุ และ
ลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน หลักที่สงผลกระทบตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรมองคการ บรรยากาศองคการ พันธกิจและยุทธศาสตร
องคการ  แรงจงูใจ และการดําเนินงานบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะ
ของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยจากการสัมภาษณพบวา ควรพัฒนาที่สาเหตุซึ่งเปนปจจัยหลัก 8 
ประการ ไดแก ภาวะผูนํา นโยบายองคการ พันธกิจและยุทธศาสตรองคการการดําเนินงานบริหารจัดการ การ
บริหารทีมงาน แรงจูงใจ วัฒนธรรมองคการและบรรยากาศองคการท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรยีนรู และ
ปจจัยอื่น ๆ ดวย ไดแก (1) การบริหารจัดการความรูโดยใชทีมบริหาร  (2) การกําหนดกลยทุธของสถาบัน 
อุดมศึกษาในเชิงปฏิบัติ (3) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (4) การติดตอสื่อสารและแบงปนขอมูล (5) การประเมินผล
การปฏิบัติ งานอยางตอเนือ่งโดยการติดตามและรายงาน (6) การบริหารหลกัสูตรและการสอน (7) การสราง
นวัตกรรม และ (8) การจัดทําสมรรถนะหลัก  

การเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

Learning Organizations from the Perspective of Personnel  
of Higher-Education Institutions in Thailand  
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1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552 
  อาจารยที่ปรึกษา :  ดร. จรัสพงศ  คลังกรณ 
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ดังนั้นปจจัยหลกัที่สงผลกระทบตอการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาที่พบจากการวิเคราะหขอมลู  สามารถสรางรูปแบบสมการทํานาย ในการศึกษาครั้งนี้ ช่ือวา 
รูปแบบ CEMMOM Model 
คําสําคัญ: องคการแหงการเรยีนรู, สถาบันอุดมศึกษา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to: (1) study the status of learning organizations from the perspective 

of personnel of higher-education institutions,  (2) compare the level of  learning organizations from the 
perspective of personnel of higher-education institutions based on sex, age, education level, current job 
characteristics, academic position, work experience and type of university. (3) study factors that affected learning 
organizations from the perspective of personnel of higher-education institutions, and (4) study guidelines for 
developing learning organizations from the perspective of personnel of higher-education institutions.  

The sample of this research consisted of 479 persons from 107 higher-education institutions. The 
positions held by participants were directors, deputy directors, lecturers, and officials. The research instruments 
used were questionnaires and interviews. Statistics being used in this research consisted of mean, standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis.     

The results found that the learning organizations from the perspective of personnel of higher-education 
institutions in Thailand on the five aspects--learning organization people knowledge and technology were on the 
high level. The background factors affecting   the learning organizations included age and current job 
characteristics. On highest academic positions, it was found that personnel with associate professorship had the 
highest level of   the learning organizations. Key factors that affected the learning organizations from the 
perspective of personnel of higher-education institutions in Thailand were organization culture, organization 
conditions, mission and organization strategy, motivation and management. For the guidelines for developing 
learning organizations from the perspective of personnel of higher-education institutions in Thailand, it was 
found that emphasis on factor development was required. Other factors included (1) knowledge management by 
teamwork, (2) set the strategy in term of practice, (3) developing human resource, (4) contact and sharing data, 
(5) evaluation of work, (6) administration of curriculum and teaching, (7) create innovations and (8) set the 
competency of personnel. A model of equation could be created to predict main factors that affected learning 
organizations from the perspective of personnel of higher-education institutions. 
Keywords: Learning Organization, Higher Education Institutions   

 



 

 47 

ความนํา 
 ปจจุบันความกาวหนาของกระแสโลกา- 
ภิวัตนท่ีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและมีความซับซอน
มากยิ่งข้ึน การรับรูขอมูลขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว 
ทําใหสังคมเปลี่ยนแปลงไปสู สังคมแหงความรู 
(knowledge society)  ความรูถูกนํามาเปนตัวสราง
มูลคาเพิ่มขององคการ (สุชาติ กิจธนะเสรี, 2549) 
นอกจากนี้ความรูและภูมิปญญาของแตละสังคมถูก
นํามาใชเปนเครื่องมอืสําคัญในการเสริมสราง
ศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  ทําใหหลาย ๆ ประเทศตางใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เนื่องจากการ
จะพัฒนาประเทศใหกาวหนาในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวฒันธรรมนั้น การพัฒนาคุณภาพของ
คนใหเปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวตักรรม
และองคความรู จะสามารถนําไปใชในการพัฒนา
ประเทศไดอยางแทจริง อุดมศึกษาซึ่งถือเปน
การศึกษาหลักระดับหนึ่งท่ีมีหนาท่ีสําคัญในการผลิต
กําลังคน พัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการ
คนควาวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางองคความรูใหม ๆ ใช
เปนการตอยอดความรูในระดับที่สูงข้ึน อุดมศึกษาจึง
เปนแหลงรวมความรูและวิทยาการที่หลากหลาย  

จากการกาวไปสูการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยางรวดเรว็ทําใหอุดมศึกษาไทยไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดวย เห็นไดจากแนวโนมการ
ขยายตัวเชิงปริมาณและคุณภาพมีมาเปนระยะ ๆ การ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความหลากหลาย 
เพื่อรองรับความตองการตาง ๆ มีการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรยีนการสอนโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชมากขึ้น จากรายงานชุด 
แนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามพรบ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงปญหาที่
เกิดข้ึนซึ่งเปนขอดอยของอุดมศึกษาไทย เชน
อุดมศึกษาไทยประสบปญหาวิกฤตดานคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนเนนเนือ้หาวิชามากกวาการสอน
ใหผูเรียนคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค โดย
ในระยะหลังเนนการเพิ่มปริมาณการผลิตบัณฑิต
เพื่อใหทันกับความตองการของประเทศ ทําให
คุณภาพการศึกษาตกต่ําลง และสาเหตุอีกประการ
หนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาคุณภาพอุดมศึกษาไทย คือ
ปญหาดานมาตรฐานอยางตอเนื่อง คือวัฒนธรรมยอย
ในระบบอุดมศึกษาไทยเปนอุปสรรคมากกวา
สงเสริมการทํางานและการเรียนรูรวมกันของ
บุคลากรในสถาบัน (วิจารณ พานิช, 2546) 

องคการแหงการเรียนรู (learning 
organization) เปนการบริหารจัดการองคการใน
รูปแบบหนึ่งท่ีสามารถใชเปนพื้นฐานในการกาว
ไปสูความสําเร็จขององคการ (โพธิยา คําผิว, 2548) 
ไดทุกประเภท  โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับอุดมศึกษา 
ควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการ
ประเภทอื่นๆ เพราะองคการแหงการเรียนรูเปน
กระบวนการปฏิบัติสําหรับการพัฒนา ปรับปรุงให
สถาบันอุดมศึกษา คิดคนวิธีการใหม ๆ ในการ
พัฒนาทั้งบุคลากร  ผูมีสวนเกี่ยวของ และทั่วท้ัง
องคการ นอกจากนี้การทําใหเปนองคการแหงการ
เรียนรูนั้น  ผูบรหิารเปนผูท่ีมีสวนสําคัญในการนํา
ทาง  โดยการมีวิสัยทัศนและการสนับสนุน
บรรยากาศทางบวก (สมคิด สรอยน้ํา, 2547)  
องคการแหงการเรียนรู สามารถประยุกตใชรวมกับ
การบริหารแบบอื่น ๆ ท่ีมีลักษณะการพัฒนาองคการ
ใหพรอมไปดวยแนวคิดสรางสรรคตลอดทั้งองคการ 
(วีระวุธ มาฆะศิรานนท, 2545) ภายใตเศรษฐกิจยุค
ใหมท่ีเปนโลกแหงการเรียนรู องคการใดๆ คิดและ
ตัดสินใจใดๆยอมตองใชขอมูลขาวสาร องคความรู
และภูมิปญญาเขามาเกี่ยวของทุกครั้ง ทุกองคการจึง
ตองแสวงหาแนวทางที่จะสรางความเจริญอยาง
มั่นคงและถาวร (ณัฏฐพันธ เขจรนันท,  2546) โดย
แนวคิดขององคการแหงการเรียนรู เนนในเรือ่งการ
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เรียนรูท่ีเกิดข้ึน โดยการสรางจากคนในองคการที่อยู
กับปญหา ตองเรียนรูการแกปญหา การเรียนรูเปนทีม 
ใหเปนประโยชนท้ังบุคคล  ทีมและองคการไปในตัว
เปนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงภายในองคการ  
(วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2544)  จากแนว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป พ.ศ. 2542  
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการระดับอุดมศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตอง
ปรบัเปลี่ยนการบริหารจัดการองคการใหสอดคลอง
กับการปฏิรูประดับอุดมศึกษา ซึ่งควรใชการบริหาร
จัดการเพื่อใหเปนองคการแหงการเรียนรู  โดยการ
สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูแก
บุคลากร ผูสอนผูเรียนและชุมชน 

ดังนั้น การเปนองคการแหงการเรียนรูของ
สถาบันอุดมศึกษา เปนสิ่งท่ีทาทายและมีความจําเปน
อยางยิ่ง  เพราะสถาบันอุดมศึกษายังคงตองมีหนาท่ี
หลักในการผลติองคความรูและเผยแพรองคความรู
ใหมๆใหแกสังคม  การเปนองคการแหงการเรียนรู
นอกจากสามารถพัฒนาผูสอน บุคลากรในองคการ
ใหเกิดการเรียนรู การนําความรูท่ีมีมาประยุกตใชใน
การพัฒนางาน การเรียนการสอน แลวยังสามารถ
นําไปพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยูเสมอทําให
เกิดองคการท่ีเขมแข็งมีคุณภาพและสามารถพรอมรับ
กับสภาวะการแขงขันที่เกิดข้ึนในยุคปจจุบันได  และ
เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรอุดมศึกษาที่เนน
สรางองคความรูใหม ๆ และวิทยาการใหม ๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา จึงควรศึกษาทัศนะของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาการเปนองคการแหง
การเรียนรูในระดับอุดมศึกษาเพื่อความมั่งคงและ
ยั่งยืนตอไป 

 
 
 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยในปจจุบัน 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการเปน 
องคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร
สถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามปจจัยภูมิหลงั ไดแก 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ทําใน
ปจจุบัน ตําแหนงทางวิชาการ ประสบการณทํางาน 
ประเภทมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด 

3. เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบ 
ตอการเปนองคการแหงการเรยีนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา 
การเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับการเปนองคการแหงการ

เรียนรูในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและกําหนด
กรอบในการศึกษาดังปรากฏตามแผนภาพดังนี้ 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

แนวคิดองคการแหงการเรียนรู 
องคการแหงการเรียนรู หมายถงึ องคการท่ี

บุคลากรทุกคน มีการเรียนรูรวมกันทั้งระดับบุคคล 
กลุมและทีมงานทั่วท้ังองคการ ผูบริหารในองคการ
สนับสนุนใหบุคลากรในองคการมีการเรียนรู 
แลกเปลี่ยน แบงปนความรู และสามารถนําความรูท่ี
ไดมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและองคการ  
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรูของ มารควอรดท (Marquardt, 1994) มาใชใน
การศึกษาโดยประกอบดวย 5 องคประกอบดังนี้  

1. การเรียนรู (learning) หมายถึง  การให
ความสําคัญและสนับสนุนใหบุคลากร มีการเรียนรู
ดวยตนเองและเปนทีม ประยุกต ปรับใช วิเคราะห
ปญหา เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบตาสถานการณ
อยางตอเนือ่ง โดยมีระดับของการเรียนรู แบงเปน 3 
ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ  
มีประเภทของการเรียนรู  4 ประเภท  คือ (1) การ
เรียนรูเชิงปรับตัว เปนการนําประสบการณมาปรับ
การกระทําในอนาคต เกิดข้ึนเมื่อบุคคล ทีมและ
องคการไดเรียนรูจาการประสบการณและการ
พิจารณาอยางมข้ัีนตอน (2) การเรียนรูเชิงคาดการณ 
เปนการแสวงหาความรูโดยการคิดจินตนาการ
เกี่ยวกับอนาคตเพื่อหาโอกาสทีด่ีท่ีสุดและกําหนด
แนวทางเพื่อใหบรรลุผล (3) การเรียนรูเชิงปฏิบัติ 
การสืบหา ไตรตรองสิ่งท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและ
นําไปความรูไปพัฒนาบุคคลและองคการ เปนการ
เรียนรูท่ีเกี่ยวของกับปญหา เนนไปที่การแสวงหา
ความรูจริง และหาหนทางแกปญหาใหเกิดผลสําเร็จ 
(4) การเรียนรูถงึแกนแท จะเกิดข้ึนจากการพิจารณา
เชิงวิพากษเกี่ยวกับขอสมมติตางๆ ขององคการ ทํา
ใหบุคลากรสามารถสรางกลยทุธใหมๆ เพื่อการ
เรียนรู  และมีทักษะของการเรียนรูในดานตางๆ 
ไดแก 4.1 การคิดเชิงระบบ เปนโครงราง
แนวความคิดท่ีทําใหแบบแผนสมบูรณยิ่งข้ึน และมี
ประสิทธิผล  4.2 การมีรูปแบบความคิด คือ ขอ
สันนิษฐานที่อยูในความคิดท่ีมีอิทธิพลตอทรรศนะ
และการกระทํา  4.3 การมุงสูความเปนเลิศ บงช้ีถึง
ความชํานาญในระดับสูง โดยจะตองอาศัยการเรียนรู
ตลอดชีวิต 4.4 การเรียนรูแบบชี้นําตนเอง  คือการที่
ทุกคนตระหนักในความรับผิดชอบในฐานะที่เปน
ผูเรียนคนหนึ่ง โดยจะตองมีทักษะในการประเมิน
ตนเองและผสานกับเปาหมายขององคการ และ 4.5 
การเสวนา คือการสื่อสารระดับสูงระหวางบุคคล
ตองอาศัยการพนิิจพิเคราะห  

การเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ปจจัยท่ีสงผลตอการ
เปนองคการแหงการ
เรียนรู 
1. ปจจัยภูมิหลัง 
2. ปจจัยหลัก ไดแก 
     1) ภาวะผูนํา 
     2) นโยบายองคการ 
     3) พันธกิจและ         
      ยุทธศาสตรองคการ 
      4) การดําเนินงาน 
    บริหารจัดการ 
     5) การบริหารทีมงาน 
     6) แรงจูงใจ 
     7) วัฒนธรรมองคการ 
     8) บรรยากาศองคการ 

การเปนองคการแหง
การเรียนรูมี 5 
องคประกอบ คือ 
1.   ดานการเรียนรู  
2.   ดานองคการ  
3.   ดานบุคคล 
4.   ดานการจัดการ 
      ความรู 
5. ดานการจัดการ  
    เทคโนโลยี    
   

 
        

แนวทางการพัฒนาการเปนองคการแหงการเรียนรู 
ในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา 
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2. องคการ (organization) หมายถึง การ
กําหนดระบบโครงสรางสายการบังคับบัญชาที่ไม
ซับซอน ใหบุคคลทํางานรวมกันอยางมีแบบแผน
เปนวิสัยทัศนเชิงกลยุทธขององคการท่ีผูบริหาร
ระดับสูงตองใหการสนับสนุนและสงเสริมในการ
พัฒนาและเพิ่มพูนความรูท้ังในสายงานและขามสาย
งาน มีวัฒนธรรมและใหความสําคัญในการเรียนรู
รวมกันทั้งองคการ ซึ่งมีองคประกอบยอย 4 สวน คือ 
วิสัยทัศน วัฒนธรรม กลยุทธและโครงสราง 

3. บุคคล (people) หมายถึง บุคคลที่
ประกอบไปดวย ผูบริหาร บุคลากร ผูรับบริการ 
เครือขาย กลุมหุนสวน และชุมชน โดยมีการพัฒนา
ฝกอบรมทักษะความรู ความเชี่ยวชาญ ใหโอกาส
สนับสนุนสงเสริม บุคลากรทุกระดับช้ันอยาง
ตอเนื่อง 

4. การจัดการความรู (knowledge 
management) การนําความรูท่ีมีอยูในองคการมา
บริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอองคการ โดยใชกระบวนการจัดการความรู
ไดแก การแสวงหาความรู การสรางความรู การ
จัดเก็บความรู การสืบคน การถายโอนและการนําไป
ประยุกตใช 

5. การจัดการเทคโนโลย ี  
(technology) หมายถึง องคการมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวของมาใชในการเรียนรูของ
บุคลากร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสราง 
จัดเก็บ รวบรวม ถายโอน เผยแพรขอมูลและ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนความรู โดยมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอยางตอเนื่อง  
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรู 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังสัมภาษณผูบริหารท่ีเกี่ยวของและนํามาเปน
ปจจัยหลักในการศึกษาวิจัยไดดังนี้ (1) ภาวะผูนํา (2) 

นโยบาย (3) พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ (4) 
การดําเนินงานบริหาร (5) การบริหารทีมงาน (6). 
แรงจูงใจ (7) วัฒนธรรมองคการ และ (8) บรรยากาศ
องคการ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจแบบ
วัดครั้งเดียว เก็บรวบรวมขอมลูโดยใชแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยางในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ไทย ใชสูตร ของ Yamane’s เพื่อใหไดจํานวน 
สถาบันอุดมศึกษา จาก 146 แหง จะได กลุมตัวอยาง
สถาบันจํานวน 107 แหง และไดจํานวนประชากร
กลุมตัวอยาง 749 คน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การวิจัยครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม ท่ีสรางขึ้นโดย
ประยุกต จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและการ
สัมภาษณเพิ่มเติมผูท่ีเกี่ยวของ นําแบบสอบถามที่
สรางขึ้นไปทดสอบความแมนตรง (validity) จาก
ผูเช่ียวชาญ  5 ทานไดคาเฉลี่ย เทากับ 0.86 และ
ทดสอบความเชื่อมั่น ( reliability ) โดยผลของการ
ทดสอบความเชื่อมั่น (Cronbach’s  Alpha)  
เทากับ  .934  เนื้อหาของแบบสอบถามมี 3 สวนคือ  

สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามปจจัยภูมิหลัง
ของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบ ดวย เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษาลักษณะงานที่ทําในปจจุบัน  
ตําแหนงทางวิชาการ  ประสบการณการทํางาน และ
ประเภทของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่สังกัด  

สวนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ี
สงผลกระทบตอการเปนองคการแหงการเรยีนรู  

สวนที่ 3   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
เปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของบุคลากร 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครัง้นี้วเิคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา แจกแจงความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุดและคาต่ําสุด ใชสถิติ 
เปรียบเทียบ วิเคราะหขอมูล ในการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของประชากร ใชสถิติ วิเคราะห
การถดถอยพหคูุณแบบขั้นตอนเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะหความสัมพันธระหวางตวัแปร
อิสระหลาย ตัวกับตัวแปรตาม 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวจิัยสรุปตามวัตถุประสงค พบวา 
ระดับการเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมอยูในระดับ 
มาก และพบวาปจจัยดานภูมิหลังท่ีมีความสัมพันธ
กับการเปนองคการแหงการเรยีนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา ไดแก  ตัวแปรดานอายุ 
ลักษณะงานที่ทํา และตําแหนงทางวิชาการ ปจจัย
หลักท่ีสงผลตอการเปนองคการแหงการเรียนรูใน
ทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา พบทั้งหมด 5 
ตัวแปร เรียงลําดับไดดังนี้ ตัวแปรดานวัฒนธรรม
องคการ ดานบรรยากาศองคการ ดานพันธกิจและ
ยุทธศาสตรองคการ ดานแรงจูงใจ และ (5) ดานการ
ดําเนินงานบริหารจัดการ  
 และการปฏิบัติงานตอการเปนองคการแหง
การเรียนรูในทัศนะบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาใน

ภาพรวมอยูในระดับ มาก ( x  =  3.67) หรือ 73.24%  
และพบวา องคประกอบของการเปนองคการแหง
การเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 5 
ดาน โดยเห็นวามีระดับการปฏิบัติดานบุคคล มาก

ท่ีสุด ( x = 3.81)รองลงมา ไดแก ดานองคการ( x = 

3.79) ดานการจัดการเทคโนโลยี ( x = 3.61) ดานการ

เรียนรู ( x = 3.56) โดยดานที่เห็นวามีระดับการ

ปฏิบัตินอยท่ีสุดคือ ดานการจัดการความรู ( x = 
3.54)โดยมรีายละเอียดดังนี้  การเรียนรู  มีการปฏิบัติ
ดานการเรียนรูในระดับสูง  คือ  การใหความ สําคัญ

ตอการเรียนรูของบุคลากรอยางตอเนื่อง ( x = 3.76)  
องคการ  มีการปฏิบัติดานองคการในระดับสูง คือ 
การใหความสําคัญและถายทอดวิสัยทัศนให
บุคลากรในองคการไดรับรูและยอมรับพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติตามรวมกัน( x = 3.64) บุคคล  มีการปฏิบัติ
ดานบุคคลในระดับสูง  คือ  สงเสริมใหบุคลากรเขา
รวมกิจกรรมหรือประสานงานกับชุมชน สมาคม
วิชาชีพ และสถาบันการศึกษาอื่นเพื่อการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู ( x = 3.76) การจัดการความรู   มีการ
ปฏิบัติดานการจัดการความรูในระดับ สูง  คือ
บุคลากรมีการหาความรูขอมูลขาว สารท่ีชวยการ

ทํางาน ( x = 3.78) และการจัดเทคโนโลยี  มีการ
ปฏิบัติดานการจัดการเทคโนโลยีในระดับสูง  คือ
การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีการเรยีนรูและ
พัฒนาความ สามารถในการสราง รวบรวม จัดเก็บ 
และการถายโอนขอมูลเพื่อใหปฏิบัติงานไดดีข้ึน 

( x = 3.74) 
 

การอภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาพบวา  ในทัศนะของบุคลากรกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นวา โดยภาพรวม การเปน
องคการแหงการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย มีระดับการเปนองคการแหงการเรียน
รูอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ภารกิจหลัก
ของอุดมศึกษา คือ การสรางองคความรูท่ีมีมูลคา ซึ่ง
จําเปนตองอาศัยความรูท่ีถูกตอง ทันสมัย ในการเผย 
แพรไปสูผูเรียน และบุคลากรทุกคนในองคการ 
เพราะบุคลากรในองคการอุดมศึกษาตองมีการเรียน
รูอยูเสมอ สอดคลองกับผล การวิจยัของ จีระพร 
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เรืองจิระชูพร (2548)   ซึ่งศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการ
พัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูของ 
มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนที่พบวา การเปน
องคการแหงการเรียนรูเปนสิ่งท่ีสําคัญใน
สถาบันการศึกษา เพราะไมเพียงแตจะสะทอนถึง
ศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู
อยางตอเนือ่งของผูเกี่ยวของในการใหความรูแลว ยัง
เปนสวนที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรอีกดวย  และยังสอดคลองกับ ผลการวิจัย
ของเจริญสุข ภาวศิริพงษ (2542)  ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาแนวคิดองคกรแหงการเรียนรูเปนการศึกษา
แนวคิดและกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ององคกรแหงการ
เรียนรู ท่ีเนนการสรางปจจัยและสภาพ แวดลอม 
เพื่อใหบุคลากรขององคการเกดิการเรียนรู สามารถ
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา การกําหนดวิสัยทัศน 
การศึกษาใหรูสภาพแวดลอมขององคการ การ
กําหนดนโยบายและกลยุทธขององคการ การฝก 
อบรม การปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการใหม การ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การสรางบรรยากาศใน
องคการเพื่อสนบัสนุนการเรียนรู และการประเมินผล 
เปนวธิีการท่ีใชเพื่อพัฒนาใหเกิดการเรียนรูข้ึนใน
องคการ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงเปนองคการแหง
การเรียนรูในทัศนะของบุคลากร                                                 

สําหรับระดับที่ใชในการปฏิบัติ งาน 
ผลการวจิัยพบวา  

1. ดานพันธกิจและยุทธศาสตรองคการ  มี
การนําไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวา พันธกิจและยุทธศาสตรองคการ
ของสถาบันอุดมศึกษาคือ การใหบุคลากรมีสวนรวม
ในการกําหนดแผนงานนั้น ๆ  ไดมีการรับรูและ
จัดทํารวมกันเพือ่จะไดมีการปฏิบัติใหสอดคลองและ
เปนไปตามเปาหมายของพันธกิจและยุทธศาสตร
องคการ  

2. ดานการดําเนินงานบริหารจัดการ  มีการ
นําไปใชในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจ
เปนเพราะวา การดําเนินงานทั้งธุรกิจภาครัฐและ
เอกชน หรือหนวยงานใดๆก็ตาม ไมอาจหลีกหนีจาก
ข้ันตอนของการดําเนินงานในเรื่องของการบริหาร
จัดการใหองคการประสบความสําเร็จและบรรลุถึง
เปาหมายไดนั้นตองมีการบริหารจัดการเปนขั้นตอน
หนึ่งท่ีสําคัญมากถาไมมีข้ันตอนของการดําเนินงาน
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ Weihrich  and  Koontz  (1993) ท่ีกลาว
ไววา การจัดการเปนงานสําคัญที่ผูบริหารทุกคนตอง
ทําใหไดตามเปาหมายอยางชาญฉลาด  ซึ่งในอดีต
สภาพแวดลอมและการแขงขันไมมีความรุนแรง  
องคการตาง ๆ เพียงแตดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ก็เพียงพอ แตในปจจุบันความรุนแรงของการแขงขัน
และความผันผวนของสภาพ แวดลอมในปจจบัุนยิ่ง
ทวีความซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหทุกองคการ
ตองดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและมีทิศทางที่
ชัดเจน การจัดการจึงเปนเครื่องมือในการแกปญหา  
และสรางความกาวหนาแกองคการ 

3. ดานแรงจูงใจ มีการนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
แรงจูงใจเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลและผลผลิต
ของงาน องคการทุกองคการจงึตองใหความสําคัญ
กับแรงจูงใจโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงจูงใจที่ใหจะทํา
ใหบุคลากรเกิดการเรียนรู เนื่องจากบุคลากรแตละ
คนมีการตอบสนองการทํางานที่แตกตางกัน ท้ังนี้
อาจเปนเพราะแตละคนมีแรงจูงใจตางกัน ท้ัง
แรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคลไดแก ทัศนคติ 
ความเห็นที่ตางกันโดยบางคนอาจมองวาองคการ
เปนสิ่งท่ีใหคุณคาหรือประโยชนตอชีวิต และ
แรงจูงใจภายนอกไดแก การยกยองชมเชย ใหรางวลั 
ดังนั้นบุคคลจะปฏิบัติตองานโดยขึ้นกับสิ่งท่ีเขาจะ
ไดรับ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการโดยที่
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องคการตองทําใหบุคลากรรูสึกรักผูกพันตอองคการ
โดยอาจใชการจูงใจที่แตกตางกันเพื่อใหเกิดการ
ปฏิบัติงานท่ีสงผลที่ดีตอองคการ บุคคลแตละคนอาจ
ตองการแรงจูงใจที่ตางกัน ดังนั้นผูบริหารองคการ
ตองเลือกใชและปฏิบัติใหเหมาะสมตอบุคลากรของ
ตน และตองเลือกปฏิบัติตอบุคลากรดวยความเสมอ
ภาคทุกคน สอดคลองกับผลการวิจัยของ โพธิยา คํา
ผิว (2548 )  ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการเปน
องคการแหงการเรียนรูในโรงเรียน อําเภอเมือง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาหนองคาย เขต 1 
ผลการวจิัยพบวา การจูงใจเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรู ดังนั้นจะเห็นไดวา
แรงจูงใจเปนสิ่งท่ีสําคัญและตองปฏิบัติเพื่อใหเกิด
การเปนองคการแหงการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 

4. ดานวัฒนธรรมองคการ มีการนําไปใชใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
วัฒนธรรมองคการเปนเรื่องของความประพฤติ ความ
เชื่อและคานิยมรวมกันของบุคลากร เปรียบเสมือน
แบบแผน หรือแนวที่ปฏิบัติรวมกันมา วัฒนธรรม
องคการเปนสิ่งท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน ถาขาดวัฒนธรรมองคการในเชิง
สรางสรรค องคการก็จะไมประสบ ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวจิัยของ จีระพร เรืองจริะชูพร (2548)  ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการพัฒนาไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัยภาครฐัและ
ภาคเอกชน ซึ่งหากองคการมีวฒันธรรมแบบ
สรางสรรคมีสวนผลักดันใหการพัฒนาไปสูการเปน
องคการแหงการเรียนรูไดมากขึ้น 

5. ดานบรรยากาศองคการ มีการนําไปใชใน
การปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  
บรรยากาศองคการเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเนื่องจาก
บุคลากรไมไดทํางานเพียงลําพัง หากแตตองทํางาน
อยูภายใตการควบคุมหรือภายใตโครงสรางองคการ
เปนสวนใหญ ดังนั้นสภาพแวดลอมท่ีดีท่ีสามารถ

สรางความสุขใหกับบุคลากรไดมีการเรียนรูหรือมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันจึงเปนสิ่งท่ีตองใหความ 
สําคัญ และจากผลการวจิัยพบวา การใหความสําคัญ
กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับปจจัยดาน
บรรยากาศองคการเปนสิ่งท่ีบุคลากรสถาบัน 
อุดมศึกษาใหความสําคัญมากที่สุดเนื่องจาก
บรรยากาศองคการนั้นมีผลตอการรับรูของบคุลากร
อยางเห็นไดชัดเจน  

สําหรับแนวทางการพัฒนาปจจัยท่ีสงผลตอ
การเปนองคการแหงการเรียนรูในทัศนะของ
บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา สามารถสรุปแตละปจจัย 
ดังรายละเอียดตอไปนี้  (1) ดานภาวะผูนํา   ผูบริหาร
ในองคการสถาบันอุดมศึกษาควรมีการปรับเปลี่ยน
ภาวะผูนําเปนในลักษณะที่เปรียบ เสมือนพี่เลี้ยง 
ไมใชผูนําแบบสั่งการหรอืเผดจ็การ ผูนําท่ีดีควรมี
การช้ีนํา หรือคอยใหคําแนะนํา พรอมท้ังเปนผู
ปฏิบัติกอนเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม เปนแบบอยาง
ท่ีดีและพรอมยอมรับความแตกตางของบุคลากรทั้ง
ในเรื่องความสามารถทางสติปญญาและความ 
สามารถในการทํางาน เชน ดานการเรียนรูในเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรปฏิบัติเปน
ตัวอยางใหกับบุคลากร รวมท้ังผูบริหารหรือผูนํา 
ควรมีการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากร  
(2) ดานนโยบายองคการ ในแตละองคการควรมีการ
กําหนดนโยบายขององคการใหชัดเจนและเผยแพร
ใหบุคลากรในองคการไดรับรูตามแผนงานนโยบาย
นั้น ๆ เพื่อใหมีแนวทางการปฏิบัติตามรวมกันจน
บรรลุเปาหมายขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นโยบายที่เกี่ยวของกับองคการแหงการเรียนรูวา
ตองการใหบุคลากรไดฝกและปฏิบัติอยางไรใหเปน
ในทิศทางเดียวกันหรือปฏิบัติตามรวมกัน 
(3) ดานพันธกิจและยุทธศาสตรองคการ  การ
กําหนดภาระหนาท่ีท่ีสอดคลองกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตรขององคการเปนสิ่งท่ีพึงปฏิบัติให
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สอดคลองกันโดยใหบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
หรือชุมชนมีสวนรวมเพื่อการปฏิบัติไดจริงรวม ท้ัง
สามารถใชทรัพยากรบุคคลมาชวยในเรื่องท่ีเกี่ยวของ
สามารถมีสวนรวมได  (4) ดานการดําเนินงานบริหาร  
จัดการ ควรกระทําใหชัดเจนและบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณใหเพียงพอตอการ
เรียนรูของบุคลากร เชน การฝกอบรมนอกหนวยงาน 
โดยสนับสนุนทุน และใหบุคลากรที่ไปอบรม
สามารถนําความรูท่ีไดมาจัดการฝกอบรมใหกับ
บุคลากรในหนวยงานได (5) ดานการบริหารทมีงาน  
ควรมีการจัดการทํางานหรือเรยีนรูงานแบบขามสาย
งาน รวมท้ังจัดกิจกรรมที่สงเสริมการทํางานเปนทีม
อาจเปนในรูปของการแขงขันแตละหนวยงานใน
เรื่องของการปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดการคิด แกปญหา
รวมกันและเสรมิสรางความรัก ความสามัคคีภายใน
หนวยงาน (6) ดานแรงจูงใจ ผูบริหาร หรือผูนําใน
องคการ ควรใชแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับ
บุคลากร เชน การใหทุนสนับสนุนการฝกอบรม 
การศึกษาตอ หรือการใหรางวลัในการปฏิบัติงานแก
บุคลากรที่มีความขยันในการทํางานโดยสามารถให
บุคลากรในหนวยงานรวมลงความเห็น นอกจากนี้
ควรสรางแรงจงูใจใหบุคลากรรูสึกรักผูกพันตอ
องคการ ไมเพียงแตทํางานเพราะตองการเงินเดือน
เทานั้น รวมท้ังควรพูดคุยถามไถถึงภาวะการ
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังใหความเห็นอกเห็นใจชวยเหลอื
ในการทํางาน (7) ดานวัฒนธรรมองคการ  เปนสิ่งท่ี 
ควรปรับเปลี่ยนในเรื่องการเรยีนรู สงเสริมให
บุคลากรรูสึกรกัและมองเห็นความสําคัญของการ
เรียนรูไมทํางานโดยใชวิธีการเดิม ๆ เชน บุคลากร
บางคนไมชอบศึกษาในเรื่องของการใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน ควรที่จะฝกและสนับสนุนคานิยมใหมี
ความรักและพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน 
ถาสิ่งนั้นๆสามารถสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติท่ี
รวดเร็วและทันสมัย  (8) ดานบรรยากาศองคการ  

ควรจัดสถานที่ และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อใหเกดิ
ความรูสึกที่ดีในการปฏิบัตงิาน เชน จัดสรร
คอมพิวเตอรเพือ่ชวยในการเรยีนรู จัดสถานที่ทํางาน 
หองทํางานใหมีชีวิตชีวา จัดกิจกรรมรวมกันของ
บุคลากรเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี 
 นอกจากนี้ยังมแีนวทางการพัฒนาการเปน
องคการแหงการเรียนรูในสถาบันอุดมศึกษา 
นอกเหนือจากที่กลาวขางตนในแตละปจจัยนั้นมี
ปจจัยอื่น ๆ ท่ีผูบริหารใหความคิดเห็นวาควร
ดําเนินการ ไดแก การบริหารจดัการความรู การ
กําหนดกลยุทธของสถาบันอุดมศึกษาในเชิงปฏิบัติ  
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การติดตอสื่อสารและ
แบงปนขอมูล  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง การบริหารหลกัสูตรและการสอน  การ
สรางนวัตกรรม และการจัดทําสมรรถนะหลกัเพื่อให
การบริหารทรพัยากรบุคคลมีคุณคา 
 

ขอเสนอแนะ 
             จากผลการวิจัยเรื่อง  การเปนองคการแหง
การเรียนรูในทัศนะของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา
ในประเทศไทย สามารถนําขอเสนอแนะครั้งนี้ไป 
ปรับปรุง หรือจดักิจกรรมที่สงเสริมใหสถาบันอุดม 
ศึกษาเปนองคการแหงการเรยีนรูท่ีมากขึ้นในดาน
ตาง ๆ  ดังนี้ 

1. ดานการเรียนรู   ควรมีการสงเสริมการ
เรียนรูของบุคลากรในระดับบุคคลและระดับกลุม มี
การฝกอบรมวธิีการปฏิบัติงาน แสวงหาแนวทางการ
เรียนรูใหม ๆ ท่ีเอื้อตอการปฏิบัติงาน  
 2.  ดานองคการ  องคการควรมีการ
ดําเนินงานบริหารจัดการในการปฏิบัติงานที่
เสริมสรางองคการแหงการเรยีนรู  จัดใหบุคลากรที่
อยูตางฝายไดมกีารปฏิสัมพันธ  มีการประเมินผล
งานที่ไดรับมอบหมาย มีการสงเสริมการทํางาน
รวมกันเปนทีม จัดบรรยากาศองคการท่ีเอื้อตอการ
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เรียนรู สงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน จัดอบรม พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณ 
จัดหาแหลงทรพัยากรใหเพียงพอตอความตองการ
ของบุคลากรและองคการ การบริหารทีมงาน นั้น
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ใหบุคลากรมีการ
คิด วิเคราะห วางแผนรวมกัน  การประเมินผลงานใน
ทีมจะชวยใหเกิดการเรียนรูเกิดข้ึนกับบุคลากร และ
เกิดทีมงานที่สรางสรรคข้ึนในองคการ 

3. ดานบุคลากร บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา ควรมีความกระตือรือรน ศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดการเรียนรูท่ีนําไปพัฒนาตนเอง
และการปฏิบัติงานที่มีศักยภาพมากขึ้น  สรางระบบ
การเรียนรู โดยเนนการเรียนรูและแบงปนความรู
ใหกับบุคลากรอื่น  มีการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือ
แผนงานรวมกนั  ตั้งใจทํางานเพื่อใหเกิดทักษะใน
การนําประสบการณไปใชในการแกปญหา  บุคลากร
มีความรูความสามารถแตยังไมมีการนําไปปฏิบัติมาก
เนื่องจากขาดแรงจูงใจ  ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่
สงเสริมทัศนคติท่ีดี สงเสริมการเรียนรู การอยู
รวมกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเปนสิ่งท่ี
พึงปฏิบัติ  รวมท้ังสถาบันอุดมศึกษา ควรจัดหา
สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอตอการพัฒนา
บุคลากร เชน ทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือศึกษาดูงาน 
โดยจัดใหเหมาะสมกับบุคลากร   
 4. ดานการจัดการความรูสถาบันอุดมศึกษา
ถือเปนองคการที่เอื้อตอการเรียนรู และเปนแหลง
ความรูท่ีใชในการตอยอดองคความรู แตจากการ

สัมภาษณผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาพบวา สถาบัน 
อุดมศึกษาบางแหงยังขาดการจัดการความรูท่ีมีอยูให
เปนระบบ ควรมีการวางระบบการจัดการความรูท่ี
ชัดเจนตอเนื่องนํามาใชไดทันที  และควรมีการจัดทํา
แผนที่ความรูเพื่อความรวดเรว็ในการนําความรูมาใช 

5.  ดานการจัดการเทคโนโลยี ควรมีการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
และทันสมัยอยูเสมอ ควรมีการใหบุคลากรทํางาน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
เพื่อสงเสริมใหรูถึงคุณคาและประโยชนจากการมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรใหบุคลากรไดใช
ระบบเทคโนโลยี มีการมอบหมายงานผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานผูบริหาร/ผูนํา ผูบริหารมีลักษณะที่
หลากหลาย แตสิ่งสําคัญคือตองมีการปรับเปลี่ยน
ภาวะผูนําของผูบริหารไปในทิศทางใหม คือไมใชผู
สั่งการแตเปนผูช้ีแนะแนวทาง หรือพี่เลีย้ง ใน
ขณะเดียวกันก็ใชวิธีปฏิบัติสงเสริม กระตุนให
บุคลากรมีแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดความสําเร็จในงาน 
สรางการทํางานเปนทีม  
 ขอคนพบที่ไดจากการวิจัย ครัง้นี้ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางนวัตกรรม
ใหมๆท่ีสามารถนําไปใชไดในระยะยาว เพื่อใช
สําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เสริมสรางการ
พัฒนา การเรียนการสอนของผูสอน พัฒนาการ
เรียนรูของผูเรยีน รวมท้ังการพฒันาองคการของ
สถาบันอุดมศึกษาใหมีคุณภาพไปพรอมกัน
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) สภาพการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) ผลของการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติ  (3) วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (4) สรางแนวทางในการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติ ประชากรไดแก ผูบริหารและผูดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพื้นฐานที่เปนของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 6 
จังหวัด ปการศึกษา 2551 จํานวน 320 แหง เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามตาม
แบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล คือ คาสถิติพื้นฐานและคาสถิติตามโปรแกรมลิสเรล 
 ผลการวจิัย พบวา (1) สภาพการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติใน
ภาพรวมมีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง (2)  ผลของการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาไปปฏิบัติพบวา ในภาพรวมมีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับปานกลาง (3) ผลการวิเคราะหปจจัยท่ี
สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติพบวา โมเดลเชิง
สาเหตุของความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและเมื่อ
วิเคราะหอิทธิพลของปจจัยตาง ๆ พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติเรียงตามลําดับอิทธิพลดังนี้คือ ปจจัยดานวัตถุประสงคและมาตรฐาน
ของนโยบาย  ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและสงเสริม  ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลาง  ปจจัยดาน
การสนับสนุนของทองถิ่นและหนวยงานอื่นและปจจัยดานศักยภาพของสถานศึกษา และเมื่อศึกษาปจจัยท่ี
สงผลตอศักยภาพของสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติพบวา ปจจัยท่ีสงผลโดยรวมประกอบดวย ปจจัย
ดานวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย  การติดตอสื่อสารและสงเสริม  การสนับสนุนจากสวนกลาง  
ปจจัยดานการสนับสนุนของทองถิ่นและหนวยงานอื่น (4)  การจัดทําคูมือโดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 
ดังนี้  ผูบริหารมคีวามพรอมในการดําเนินงาน  เตรียมบุคลากร เตรียมขอมลู ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของ
รับทราบวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย  ข้ันตอนตอไปทีมนํากําหนดยุทธศาสตร ทีมพัฒนา
กําหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยกําหนดโครงการสําคัญคือ โครงการกลุม
เครือขายสถานศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานเครือขาย โครงการ

การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Analyses of Factors Affecting Success in Implementing Education 
Information Communication Technology Public Policy in Basic 

Education Institution 

* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศกึษา 2552 
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ระดมทรัพยากรและโครงการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จคือครูใช ICT ในการสอน ผูเรยีน
ใช ICTในการเรียนรู มีสือ่นวตักรรมจากการใช ICT สถานศึกษาใช  ICT ในการบริหาร บริการชุมชนทํา
ให มีความรวมมือของรัฐเอกชนและชุมชน  การดําเนินงานตอเนื่อง  เปนวัฒนธรรมขององคกรและมีการ
เผยแพร 
คําสําคัญ: นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: (1) to study the conditions of implementing education 
information communication technology public policy in a basic education institution. (2) to study the 
effects of education information communication technology  public policy on a basic education 
institution.  (3) to analyze the factors that affect the success of the education information communication 
technology  public policy. (4) to preparing a guideline for implementing education information 
communication technology public policy in basic education institution. The sample consisted of 320 
schools 6 provinces and the Bangkok metropolitan area and the population of the sample was school 
directors and ICT staff. The data was collected by questionnaire.  The statistical analysis method used 
were Mean, Standard Deviation in SPSS version 11.5 and  Path Analysis with LISREL Versions 8.72 

The results indicated that (1) the condition of implementing education  information 
communication technology  public policy in a basic education  institution in the overall true was in the 
medium level  factors objective and standard of the policy were  the truth in the level,  factors  the 
potential of the schools  factors the communicate and promote  factors  the support of local and other 
agencies  and factors the center support were medium level, respectively. (2) The results of 
implementing education  information communication technology public policy in a basic education 
institution in the overall  true  was  in the medium level which The operation,  Students use ICT to learn  
and School  used ICT  to administration were in the level and Teachers use ICT, the cooperation of the 
state and private community,  The media innovation from the use ICT  and the publication were the 
truth in the medium level. (3) The results of the analysis factors affecting success in implementing 
education information communication technology public policy found that causal factors of success 
model to be in line with empirical data and affecting factors were the objectives and standards of the 
policy, factor the communicate and promote, factor the center support, factor the support of local and 
other agencies and factor the potential schools.  Factors affecting to the potential schools were the 
objectives and standards of the policy, the communicate and promote factor, the center support factor 
and the support of local and other agencies factor. (5) To prepare the manual guideline for school to 
implementing education information communication technology public policy were: Director was ready, 
prepared personnel, prepared information, meeting for the objectives and standards of the policy,  made 
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the strategy and plan to develop education information communication technology. The important 
project was: group network schools, develop personnel project, develop infrastructure network project, 
resource capital and develop curriculum which were to affect the success: teachers use ICT, students use 
ICT to learn, the media innovation from  ICT, school used ICT  to administration,  community service 
was cooperated the center and private community succeed plan will continue as a culture of the 
organization and dissemination. 
Keywords: Information communication technology public policy 
 

ความนํา 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐ ท่ีจัดการศึกษาโดยไมหวังผล
กําไร ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  ตั้งอยู
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดท่ีอยู
โดยรอบคือ จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสาคร  และ
จังหวัดนครปฐมจัดวาเปนสถานศึกษาที่อยูใน
ทองท่ีท่ีเจริญ  มีโครงสรางพืน้ฐานที่ดี มีการ
ใหบริการ เขาถึงอินเทอรเน็ตได (An Internet 
service provider) เพื่อใหสถานศึกษาเขาถึง
แหลงขอมูลตาง ๆ จากทรัพยากรนอกเหนอืจาก
เงินงบประมาณ นอกจากนั้นยังเปนที่ตั้งของ
โรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนรูของกระทรวงศึกษาธิการดวย  
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเหลานี้จึงเปนแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม
ตอการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งสามารถ
ระบุสภาพการนํานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ  ความสําเร็จในการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติ   ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ รวมท้ัง 

 
สามารถกําหนดแนวทางในการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางเปนจริง  ซึ่ง
สวนกลางตองสนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณ 
ฮารดแวรซอฟตแวรโดยเฉพาะโปรแกรมการ
บริหารงานดานตาง ๆของสถานศึกษา 
สวนกลางควรเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเปน
รูปแบบเดียวกัน เช่ือมตอ ถายโอนกันไดทุก
ระบบ ทุกสถานศึกษา ทุกหนวยงานทางการ
ศึกษาเพื่อใชประโยชนของเทคโนโลยีท่ีมรีาคา
แพงอยางคุมคา บริหารเวลา  บริหารงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  อันจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาของชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  ศึกษาสภาพการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  ศึกษาผลหรือความสําเร็จของการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติ 
 3.  เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 4.  สรางแนวทางในการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ 

 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรไดแก ผูบริหารและผูดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ัน
พื้นฐานที่เปนของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลรวม 6 จงัหวัด ปการศึกษา 2551 
จํานวน 320 แหง  
 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถามตามแบบมาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับแบบลิเคิรท การวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามใชการ

วิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานและคาสถิติตาม
โปรแกรมลิสเรล 
 รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจยัเชิง
บรรยาย (descriptive research) ประกอบดวยการ
ดําเนินงาน 5 ข้ันตอน ไดแก 
 ข้ันตอนที่ 1  การกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย 
 ข้ันตอนที่ 2  การศึกษาสภาพการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาผล
หรือความสําเรจ็ที่เกิดข้ึน โดยการสัมภาษณ

องคประกอบของความสําเร็จในการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
1.1  ครูใช ICT ในการสอน  
1.2  ผูเรียนใช ICT ในการเรียนรู   
1.3  สถานศึกษาใช ICT ในการบริหาร
จัดการ   
1.4  การมีสื่อจากการใช ICT  
1.5  การมีสวนรวมของรัฐและชุมชน   
1.6  ความตอเนื่อง   
1.7  การเผยแพร 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาไปปฏิบัติ 
 
1.  ปจจัยดานวัตถุประสงคและมาตรฐาน
ของนโยบาย 
2.  ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลาง 
3.  ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและการ
สงเสริม 
4.  ปจจัยดานการสนับสนุนของชุมชน
ทองถิ่นและหนวยงานอื่น 
5.  ปจจัยดานศักยภาพของสถานศึกษา 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
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ผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งเปนผูบริหาร 
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาในปการศึกษา 2551 กลุม
ตัวอยางนี้ไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  
จํานวน 6 แหง   
 ข้ันตอนที่ 3  การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชโมเดลลิสเรล 
 ข้ันตอนที่ 4  การจัดทําคูมือแนวทางใน
การนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดใชผลจาก
การศึกษาในขั้นตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 3 มาจัดทํา
คูมือ 
 ข้ันตอนที่ 5  การตรวจสอบความ
เหมาะสมของคูมือแนวทางการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กลุมตัวอยางในการทดลองใชคูมือ
แนวทางการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 แหง ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจงจากสถานศึกษาที่ยินดีเขา
รวมดวยความสมัครใจ เครื่องมือท่ีใช คือ คูมือ
แนวทางการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแบบ
สัมภาษณภายหลังการทดลองใชคูมือแนว
ทางการนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ผลการวิจัย 
1.  ในภาพรวมสถานศึกษานํานโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาในระดับปานกลาง โดยมีปจจยั

ดานวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบายอยู
ในระดับมาก สวนปจจัยดานศักยภาพของ
สถานศึกษา  ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและ
สงเสริม  ปจจัยดานการสนับสนุนของทองถิ่น
และหนวยงานอื่น และ ปจจัยดานการสนับสนุน
จากสวนกลางอยูในระดับปานกลาง 

2.  ในภาพรวม ผลหรอืความสาํเร็จของ
การนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายขอพบวา  
การดําเนินงานตอเนื่อง ผูเรียนใช ICT ในการ
เรียนรู และสถานศึกษาใช  ICT ในการบริหาร
จัดการ มีสภาพที่เปนจริงในระดับมาก ครูใชICT
ในการสอน ระดับความรวมมือของรัฐเอกชน
และชุมชน การมีสื่อนวัตกรรมจากการใช ICT 
และการเผยแพรอยูในระดับปานกลาง 
 3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยรวมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ คือ 
ปจจัยดานวัตถปุระสงคและมาตรฐานของ
นโยบาย  ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและ
สงเสริม ปจจัยดานการสนับสนุนจากสวนกลาง   
ปจจัยดานการสนับสนุนของทองถิ่นและ
หนวยงานอื่น และปจจัยดานศักยภาพ
สถานศึกษา   
 4.  แนวทางในการนํานโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย 
ข้ันตอนการวางแผน  ปจจัยท่ีสงผลตอ
ความสําเร็จ  ความสําเร็จที่เกิดข้ึนอันสงผลให
เกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติ  เกิดเปน
วัฒนธรรมขององคกรที่สรางความยั่งยืนตอไป   
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การอภิปรายผล 
 ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตอบ
คําถามนําในการวิจยั ดังนี ้
 1.  สภาพการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ  
 ดานวัตถุประสงคและมาตรฐานของ
นโยบายมีความชัดเจนโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไวอยาง
ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการแจงให
หนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของทราบและ
มอบหมายภารกิจใหสถานศึกษาและผูมีสวน
เกี่ยวของปฏิบัติตาม  ทําใหเห็นวาการดําเนินงาน
ยังขาดการกาํกับติดตามและรายงานผลซึ่งควร
ทําอยางตอเนื่องอันมีผลใหการดําเนินงานมี
ทิศทาง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  ทําใหผูมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดรับประโยชน  เกิดเปนวัฒนธรรม
ขององคกรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาได 
 ปจจัยดานศักยภาพของสถานศึกษา  ซึ่ง
เปนหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติโดยตรง
พบวาในภาพรวมมีสภาพที่เปนจริงอยูในระดับ
ปานกลาง  ความพรอมของผูบริหารมีสภาพที่
เปนจริงอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกบั
งานวิจัยของ ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ (2546) 
ซึ่งศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและแผนการเตรียมรับของผูบริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย 
ระหวางป พ.ศ. 2545-2554 พบวา ผูบริหารเปน
เงื่อนไขสําคัญตอการสงเสริม การยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอันมผีลทําให
การนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จ สมชาย เทพแสง (2548, หนา 124) 
คนพบวา ปจจัยดานคุณลักษณะและพฤติกรรม
ของผูบรหิารท่ีมีความมุงมั่นในการทํางาน มี
ความสัมพันธกับบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร  รวมท้ังการเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงสงผลทางตรงตอการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ผูบริหารควรมี
วิสัยทัศนในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช
ในการบริหารและการตัดสินใจ (Binkly, 1997, 
p. 1590 ; Maker, 1997, p. 106)  ดานความพรอม
ของหลักสูตรมสีภาพที่เปนจริงในระดับมาก
เชนกัน โดยสถานศึกษามีหลักสูตรวิชา
คอมพิวเตอรและมีหลักสูตรท่ีใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกกลุมสาระซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
ประเทศตาง ๆ ท่ีเนนการพัฒนาหลักสูตร 
เชนเดียวกับ ภาสกร วงศปน (2541, หนา 12-13) 
ซึ่งศึกษาถึงสภาพความพรอมและปญหาการ
จัดการเรียนการสอนคอมพวิเตอรของโรงเรยีน
ในโครงการปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงรายดานความพรอมของหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่ตองมแีนวดําเนิน
กิจกรรม การฝกปฏิบัติ จุดประสงคท่ีตองการให
เกิดกับนักเรียน รวมถึงการวัดผลประเมินผล
หลังจากการเรียนรูแลว  รัชฎา คํามา (2546, หนา 
12) ไดสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศพบวา
หลักสูตรเปนปจจัยท่ีสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  ดานความ
พรอมของครูและบุคลากรแมในภาพรวมมี
สภาพที่เปนจริงในระดับปานกลาง แตมีถึง 3 
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รายขอท่ีมีสภาพที่เปนจริงในระดับมาก นั่นคือ 
ครูและบุคลากรไดรับการสนบัสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาทุกระดับในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครูและบุคลากรยอมรับและมี
ทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ครู
และบุคลากรมีความตั้งใจในการพัฒนานักเรียน
ใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู จัดไดวาเปนความสําคัญยิ่งท่ีทําใหครู
ยอมรับและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วรธรรม  พงษสีชมพู (2548) ซึ่งศึกษาเรือ่ง
ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใช
คอมพิวเตอรของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพบวาเพศ อายุ รายได แรงจูงใจในการ
ทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน ความเครียด 
และความฉลาดทางอารมณมีอิทธิพลทางตรงตอ
การใชคอมพิวเตอรของครูซึ่งแรงจูงใจและความ
พึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ความพยายามที่
จะทําใหงานบรรลุเปาหมายตามความตองการ
และการไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
นั่นเองนอกจากนั้นยังสอดคลองกับ ปราวีณยา  
สุวรรณณัฐโชติ (2546) รัชฎา คํามา (2546)  
(Spenser, 1995)  และนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของตางประเทศและ
ของประเทศไทย ดานความพรอมของ
โครงสรางพื้นฐานเครือขายในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง  สถานศึกษามีโครงสราง
พื้นฐานดานไฟฟา โทรศัพท สามารถดําเนินการ
ดานอินเทอรเนต็ไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความสะดวกในการรับบริการดานเครือขายตรง
กับนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของทุก
ประเทศรวมทั้งการศึกษาของแรมเซ (Ramsay, 
2006)  ท่ีกลาวถึงความสามารถของโรงเรยีนใน

การเขาถึงโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย
โทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงข้ึนเรื่อย ๆ การมี
โครงสรางพื้นฐานที่เช่ือถือได ราคาเหมาะสม 
สามารถใชงานไดอยางตอเนือ่ง แนวทางการ
เช่ือมตอและการบริหารเครอืขายท่ีดี รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการวางแผน การ
ลงทุนที่เหมาะสมเพื่อกาวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น
การมีแผนและการกํากับติดตาม ความเพียงพอ
ของงบประมาณแหลงรายได ความพรอมดาน
วัสดุอุปกรณ และความพรอมดานผูเช่ียวชาญ จึง
เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จในการ
นํานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติ 
 ปจจัยดานการติดตอสื่อสารและ
สงเสริมในภาพรวมสภาพที่เปนจริงอยูในระดับ
ปานกลางโดยผูนําทางการเมืองสนับสนุน ซึ่ง
หมายถึง ผูบริหารประเทศรวมทั้งรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา  
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก  
นิเทศติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการติดตอสื่อสารทั้งภายใน
สถานศึกษาและจากหนวยงานตนสังกัดเกี่ยวกบั
วัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการอยางสม่ําเสมอ  การ
ประชาสัมพันธดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของสวนกลางสรางแรงจูงใจในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  
นอกจากนั้นสวนกลางมีการจัดกิจกรรมเพือ่
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําให
สถานศึกษา ครูและนักเรียนที่ใช เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ไดรับการยกยอง  ในสวนของ
สถานศึกษาดานการติดตอสื่อสารและสงเสรมิ 
ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ (2546) ไดให
ขอเสนอแนะวาผูบริหารควรมกีลยุทธในการให
ครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศดวยการบํารุงขวัญ  
ยกยอง ใหกําลงัใจ  ควรหาครูท่ีเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงในการเขาถึงกลุมครูแบบไมเปน
ทางการเพื่อใหครูเต็มใจในการเรียนรูเทคโนโลยี
ใหม ๆ ไดมากข้ึน 
 ปจจัยดานการสนับสนุนของทองถิ่น
และหนวยงานอื่นในภาพรวมสภาพที่เปนจริงอยู
ในระดับปานกลาง โดยทองถิน่ไดสนับสนุนใน
ดานโครงสรางพื้นฐานและเครือขาย ท้ังไฟฟา 
โทรศัพทและการติดตั้งอินเทอรเน็ต  ดาน
งบประมาณตามกฎหมายองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถใหการสนับสนุนดาน
งบประมาณและเปนแหลงรายไดใหกับ
สถานศึกษาได  ดานผูเชี่ยวชาญซึ่งมีกระจายอยู
ในชุมชน  เมื่อชุมชนและทองถิ่นเห็น
ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในสถานศึกษาจะสามารถแนะนําและ
สนับสนุนดานผูเชี่ยวชาญแกสถานศึกษาได
ดังเชนการที่องคการบริหารสวนตําบลบาง
เพรียงสนบัสนนุผูเชี่ยวชาญใหกับโรงเรียนวดั
โคธาราม และการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ท่ีเขาไปดูแลโรงเรียน
โรงเรียนในฝน  โรงเรยีนตนแบบในเขตความ
รับผิดชอบ  และสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ
ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีจําเปน 
 ปจจัยดานการสนับสนุนจาก
สวนกลาง ในภาพรวมสภาพที่เปนจริงอยูใน
ระดับปานกลาง ผูบริหารครูและบุคลากรไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นอกจากนั้นสวนกลางได

ดําเนินการใหมีโรงเรียนตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบัติเพื่อเปนตัวอยางแก
โรงเรียนอื่นและจากการไปศึกษาดูงานใน
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จที่มีขนาดใกลเคียง
กัน  ทําใหเกิดความเขาใจ ความผูกพันนําไปสู
การเปนเครือขายการศึกษาที่ดีตอกันดังเชน
โรงเรียนวัดสําโรงกับเครือขายศูนยการเรียนรู
ตําบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ  
เครือขายโรงเรยีนที่ใช ICT ในการเรียนรู 
เครือขายการศึกษาของโรงเรียนละมูลรอดศิริ 
จังหวัดสมุทรปราการกับโรงเรยีนวัดสําโรง 
จังหวัดนนทบุร ีเปนตน สวนกลางสนับสนุน
งบประมาณแมวาในปจจุบันจะมีเปนจํานวน
นอยแตไดชวยประสานงานสรางเครือขายใน
การสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับสถานศึกษาโดยเฉพาะกับ
โรงเรียนตนแบบ และโรงเรียนในฝน ดานวัสดุ
สื่อท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรสวนกลางใหการ
สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวรท่ีถูกตองตามกฎหมายใหสถานศึกษา 
 2.  ผลหรือความสําเร็จในการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีขอท่ีสภาพความเปนจริงอยู
ในระดับมากถึง 3 รายขอ คือการดําเนินงาน
ตอเนื่องอันหมายถึง ระดับการใชแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
และระดับความตอเนื่องในการกํากับติดตาม
ประเมินผล นั่นแสดงใหเห็นวาการใชแผนและ
การกํากับติดตามประเมินผลตามที่แผนกําหนด
เปนระบบที่ทําใหเกิดความตอเนื่องในการ
ทํางาน เชนเดียวกับการใชวงจรเดมมิ่งคือการ
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กําหนดแผน  ดําเนินงานตามแผน  ประเมินผล
และนําผลท่ีไดจากการประเมินไปวางแผนใน
รอบตอไปซึ่งจะทําใหงานนั้นไดรับการพัฒนา
อยางตอเนือ่งตลอดไป  ความสําเร็จดานผูเรียน
ใช ICT ในการเรียนรู  อันหมายถึงรอยละของ
ผูเรียนที่สามารถใช ICTในการเรียนรูไดตามที่
หลักสูตรกําหนดและรอยละของผูเรยีนที่ใช ICT 
อยางมีคุณธรรมจริยธรรม  และความสําเร็จดาน
สถานศึกษาใช  ICT ในการบริหารจัดการซึ่งรอย
ละของความสมบูรณของระบบอินเทอรเน็ตของ
สถานศึกษาและรอยละของความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษามสีภาพที่เปนจริงในระดับมาก  สวน
รายขออื่นอยูในระดับปานกลาง   สวนความ 
สําเร็จดานครูใช  ICT ในการเรียนการสอนซึง่
หมายถึงรอยละของครูท่ีเปนแบบอยางในการใช 
ICT อยางมีคุณธรรม  รอยละของครูท่ีใช ICT 
เปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรยีนรู 
และรอยละของครูในการใช  ICT ใหคําปรึกษา
อยูในระดับปานกลาง  ในดานระดับความ
รวมมอืของรัฐเอกชนและชุมชนพบวาระดับ
ความรวมมือท่ีสถานศึกษาไดรับจากทองถิ่นและ
ระดับการใหบริการความรูกับชุมชนมีสภาพที่
เปนจริงในระดับปานกลางแตสูงกวาดานอื่นจึง
กลาวไดวาการใหบริการชุมชนมีผลตอการ
ไดรับการสนับสนุนจากทองถิน่ซึ่งตรงกับ
มาตรฐานของนโยบายในขอท่ี 6 ดานความ
รวมมอืภาครัฐเอกชนและชุมชนที่จัดใหมีองคกร
ภาครัฐ เอกชนและชุมชนใหความรวมมอืและ
สนับสนุนสถานศึกษา และมีการใหบริการ
ความรูกับชุมชน  ดานการมีสื่อนวัตกรรมจาก
การใช ICT และการเผยแพรปรากฏผลในระดับ
ปานกลางเชนกันสําหรับการเผยแพรพบวา

ระดับการประสานเครือขายแลกเปลี่ยนเรยีนรู
รวมกันมีสภาพที่เปนจริงมากกวาระดับการ
รายงานผลอยางสม่ําเสมอ 
 3.  ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเรจ็ในการ
นํานโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา
ไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวาปจจัย
ดานวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย
เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอความสําเร็จในการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาไป
ปฏิบัติ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของ
ตางประเทศและของประเทศไทย  ปจจัยดาน
การติดตอสื่อสารและสงเสริมเปนปจจัยท่ีมี
ความสําคัญเปนอันดับตอมาเนื่องจากการ
สนับสนุนนโยบายของผูบังคับบัญชาไมวาจะใน
ระดับประเทศหรือในองคกรยอมทําใหผูปฏิบัติ
เกิดแรงจูงใจที่จะนําไปปฏิบัติ ยิ่งมีการสื่อสาร
และการสงเสรมิอยางสม่ําเสมอแลว จะทําให
นโยบายนั้นบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับการศึกษาของ 
ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ (2546)  ปจจัยดาน
การสนับสนุนจากสวนกลางซึ่งเปนผูกําหนด
นโยบายจําเปนตองดําเนินการเพื่อใหหนวย
ปฏิบัติมีทรัพยากรท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติท้ังใน
ดานบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ ตลอดจนแบบอยาง
ในการปฏิบัติ 
 4.  แนวทางการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาไปปฏิบัติใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบวา  ผูบริหารคือบุคคล
สําคัญที่จะนํานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษา  ผูบริหาร
จึงตองมีความสามารถในการประสานงานดาน
ความรวมมือท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
มีความมุงมั่นในการดําเนินการตามนโยบาย
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  มีวิสัยทัศน
ในการกําหนดทิศทางการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา  มีทักษะในการ
วางแผนกํากับติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถ
ในการจูงใจใหบุคลากรใหความรวมมอืปฏิบัติ
ตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปน
แบบอยางในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยอมรับและมีทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
 ข้ันเตรียมการ ผูบริหารจําเปนตอง
เตรียมบุคลากร โดยแบงเปนทีมพัฒนาที่มีใจรัก 
และทีมนําท่ีรับผิดชอบงานฝายตาง ๆ ของ
สถานศึกษา จากนั้นมอบหมายใหทีมพัฒนา
เตรียมขอมูลท่ีจาํเปนกอนดําเนินการประชุม
บุคลากรและผูมีสวนรวมทุกคนเพื่อใหทราบถึง
ความสําคัญในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปฏิบัติ ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา 
ความตองการของสถานศึกษา ทีมนํากําหนด
เปาหมาย ขอบขาย และยุทธศาสตร  ทีมพัฒนา
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยกําหนด
โครงการที่สําคัญ 5 โครงการ คือ โครงการกลุม
เครือขายสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร  โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  
โครงการระดมทรัพยากร  และโครงการพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามโครงการ
ท้ังหมดทําใหครูใชเทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน  นักเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรู  
สถานศึกษาใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ  
สถานศึกษามีสื่อจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และสถานศึกษาใหบริการชุมชน  
เมื่อการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จจะ

สงผลใหการดําเนินงานของแผนดําเนินตอไป
เปนระบบ ตอเนื่อง เกิดเปนวฒันธรรมในการใช
เทคโนโลยีของสถานศึกษาตลอดไป ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถเผยแพรสรางเครือขายได
อยางกวางขวางตอไป 

  
ขอเสนอแนะ 
 1.  ผูกําหนดนโยบายสมควรชี้แจงให
ผูเกี่ยวของทราบอยางชัดเจน เปนลายลักษณ
อักษร อธิบายทําความเขาใจใหตรงกัน มีการ
กํากับติดตามอยางเปนระบบ 
 2.  การประเมินเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบาย  ควร
กําหนดตัวช้ีวัดเปนระดับตาง ๆ เชนเดียวกับ
ตัวช้ีวัดของมาตรฐานการศึกษาเพื่อท่ี
สถานศึกษาจะไดกําหนดมาตรฐานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองไดถูกตองเปน
จริง และมีแนวทางในการพัฒนา 
 3.  ผูนําประเทศใหความสําคัญ  ผูนํา
ทุกระดับใหการสนับสนุน สงเสริมใหกําลังใจ  
จะกระตุนใหผูปฏิบัติเพิ่มความพยายามในการ
เรียนรูและพัฒนางานมากยิ่งข้ึน   
 4.  การจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะ
กิจกรรมการประกวดควรมุงเพือ่พัฒนางาน เพื่อ
เพิ่มปริมาณสื่อท่ีมีคุณภาพ  โดยใหการยกยองแก
สถานศึกษาและผูปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จ
ตามเกณฑท่ีกําหนดมากกวาการแขงขันจัด
อันดับ 
 5.  สวนกลางใหการสนับสนุนในดาน
การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรใหมีทักษะ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหความสําคัญ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
การศึกษา   
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 6.  สวนกลางสนับสนุนวัสดุ สื่อ 
อุปกรณ ฮารดแวรซอฟตแวรโดยเฉพาะ
โปรแกรมการบริหารงานดานตางๆของ
สถานศึกษา สวนกลางควรเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการเปนรูปแบบเดียวกัน เชื่อมตอ ถาย
โอนกันไดทุกระบบ ทุกสถานศึกษา ทุก
หนวยงานทางการศึกษาเพื่อใชประโยชนของ

เทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงอยางคุมคา บริหารเวลา  
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 7.  สวนกลางดาํเนินการ หรือจัดทําให
มีสื่อทุกรายวิชา  ทุกชั้นอยางหลากหลายมี
คุณภาพ  เพื่อท่ีครูผูสอนจะไดนําไปใชสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ  หากจะใหครูผูสอนผลิต
เอง อาจไดสือ่ท่ีมีคุณภาพนอย หรือไมเราความ
สนใจเทาท่ีควร 

 

 
 
 

เอกสารอางอิง 
 
ปราวีณยา  สุวรรณณัฐโชติ. (2546).  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการเตรียมรับของ 

ผูบริหารโรงเรยีนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของไทย ระหวางป พ.ศ.2545-2554.  วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภาสกร วงศปน. (2541). สภาพความพรอมและปญหาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรของ 
 โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ 
 ประถมศึกษาอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
รัชฎา  คํามา. (2546). การสํารวจปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ.  พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
วรธรรม  พงษสีชมพู. (2548). ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการใชคอมพิวเตอรของครูใน 
 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
 วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมชาย  เทพแสง (2548). การศึกษาปจจัยบางประการที่สงผลตอการจัดการคุณภาพโดยรวมของ 
 ผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
 เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 
Binkley, D. K. (1997, November). Implementing total quality management philosophy in an  
 elementary school (education reform). Dissertation Abstracts  
 International. Ph.D. The Ohio State University. Available : DAI-A 58(05) : 1590. 
 



 

 68 

Maker, I. C. (1997, February). Total quality management in postsecondary. Dissertation  
 Abstracts International,  Management of education, University of Alberta (Canada).  
 Ramsay, G. (2006).  Teaching and learning with information and communication  

technology : success through a whole school approach. (2001).  Retrieve 23 July, 2009 from 
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/0000000b/80/ 

 0d/d0/20.pdf. 
Spencer, M. L. (1995).  Factors influencing teacher use of computer aided learning.  
 Retrieved November 11, 2003, from http://www.lib.um1.com/dissertations/fullcit/9610982. 
 



*อภิชาติ  เอี่ยมสกุล  

               
                  
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 
            การวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบ ปญหาและอุปสรรคของความตกลงทั่วไปดานการคาบริการ เฉพาะกรณีการขอ
เขามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตางดาวตามเจตนารมณของความตกลงทั่วไปวา
ดวยการคาบริการ (GATS) ซึ่งประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) จะตองเปดตลาดการคา
บริการแบบกาวหนาเปนลําดับ  ปญหาหนึ่งคือวา  แมปจจุบันกฎระเบียบหรือขอกฎหมายภายในของประเทศไทย
กําหนดใหเปดตลาดแบบมีเงื่อนไขไดและจะตีความวาไมขัดกับบทบัญญัติของความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการก็ตาม แตกฎระเบียบดังกลาวกอใหเกิดอุปสรรคตอการเขามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมของคนตางดาว
หรือไม 
             ผลการวิจัยพบวา  แมบทบัญญัติของกฎหมายหรอื ขอกําหนด กฎระเบียบภายในของประเทศไทยที่วาไม
ขัดกับพันธกรณีท่ีไดกําหนดไวในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ(GATS)  ซึ่งใหอํานาจประเทศไทยที่เปน
ประเทศสมาชิกหรือประเทศผูรับ สามารถบริหารอํานาจในการกํากับดูแลอยางสมเหตุสมผลกําหนดขอผกูพันการ
ไมเปดตลาดหรือเปดตลาดแบบมีเงื่อนไขรวมไปถึงการออกกฎหมาย ระเบียบภายใน เพื่อกําหนดเงื่อนไขหรือ
วิธีการประเมินที่ไทยกําหนดขึ้นสําหรับการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได แต
เงื่อนไขและวิธีการประเมินดังกลาว กอใหเกดิปญหาและอุปสรรคในการเขาสูตลาดของการเคลื่อนยายผูประกอบ
วิชาชีพ 
ทันตกรรม สงผลใหวัตถุประสงคและเจตนารมณของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการและขอตกลงยอมรับ
รวมสาขาวิชาชีพทันตแพทยของอาเซียนไมเปนรูปธรรมและไมอาจบรรลุไดจริง  
            หนวยงานที่เกี่ยวของจงึควรทบทวนปรับปรุงแกไขกฎระเบียบภายในเพื่อใหบรรลวุัตถุประสงคและ
เจตนารมณของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการอยางแทจริง  ทําใหการบริการทางดานทันตกรรมในประเทศ 
มีประสิทธิภาพและเกิดการแขงขัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอผูรับบริการมากขึ้น    
คําสําคัญ:  การคาบริการ, การประกอบวิชาชีพทันตกรรม     
 
Abstract 

This research used a case study approach in order to assess the impact of the GATS on dental 
practitioners on the initial intention of the GATS and the reality of the problems and abstracts faced in Thailand. 

การเปดตลาดการคาบริการ สาขาบริการสุขภาพ : กรณีศึกษาผลกระทบ ปญหา 
อุปสรรค การเปดตลาดการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

Free Trade Agreement in Health Services: A Case Study on the Effects and  
Problems of the Free Trade Agreement for Dental Practitioners 

* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2551 
  อาจารยที่ปรึกษา :  ผศ.ดร. กมลินทร  พินิจภูวดล 
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The intention of the General Agreement on Trade in Services (GATS), which Thailand agreed to as a member of 
the World Trade Organization (WTO), was to open the market to trade in order to advance services. One of the 
problems is that, although current regulations in Thailand provide open market conditions which are not 
construed as contrary to the provisions of the General Agreement on Trade in Services matter, regulatory barriers 
cause more problems than are necessary for dental professionals and foreign dental professionals.  

The research found that, although the provisions of the law in Thailand does not conflict with the 
obligations set forth in the General Agreement on Trade in Services (GATS) stipulate However, internal 
regulations to stipulate that dental professionals in Thailand must sit the accreditation exam in Thai language. 
This causes problems and barriers to entry  and problems for the mobility of dental professionals. The resulting 
objectives and the intent of the General Agreement on Trade in Services and  Mutual Recognition Arrangement 
on Dental Practitioners are not concrete and may not actually achieve their initial purpose.  
  Relevant authorities should review the amended regulations in order to achieve the objectives and 
intentions of the General Agreement on Trade in Services. Dental services could achieve greater efficiencies and 
therefore competitiveness, which means that dental patients will benefit.  
Keywords: Trade in Services, Dental profession  

 
ความนํา 

ประเทศไทย เปนสมาชิกองคการการคา
โลก  (WTO--World Trade  Organization) ลําดับที่ 
87 (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย, 2547) จึงมีพันธกรณี
ท่ีจะตองปฏิบัติตามขอตกลงผูกพันกฎหมายระหวาง
ประเทศ    ตอมาไดมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องการคา
บริการ เพื่อกําหนดกรอบขอตกลงที่แตละประเทศ
จะตองปฏิบัติตาม และตองดําเนินการแกไขปรับปรุง 
ขอกฎหมาย กฎระเบียบภายในประเทศ   เพื่อให
การคาบริการขยายตัวและเปนไปอยางเสรี จึงเกิด
หลักการที่เรียกวา ขอตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ (GATS -- General Agreement on Trade in 
Services )  เจตนารมณ วัตถุประสงค หลักเกณฑท่ี
เปนแมบทและเปนพันธะขอผูกพันระหวางประเทศ
ท่ีประเทศสมาชิกตองปฏิบัติคือ ตองใหมีการเปด
ตลาดการคาบริการอยางเสรี กวางขวาง และในเชิง
ลึก  ตองมีมาตรการลด ยกเลิก กระบวนการ 
ขอกําหนด ระเบียบทั้งปวงที่จะเปนปญหาหรือ

อุปสรรค  หรือขอจํากัด หรือขอกีดกันการเขาสูตลาด
การคาบริการ และปญหาหรืออปุสรรคดังกลาวตอง
หมดสิ้นไปโดยเร็ว  รวมท้ังไมใหมีการเลือกปฏิบัติ  
เวนแตประเทศสมาชิกใดที่ยังไมพรอมเปดตลาดเสรี
การคาบริการสาขาใดในทันที  สามารถกําหนดขอ
ผูกพันในตารางขอผูกพันเฉพาะได  แตตองกําหนด
ระยะเวลาการผกูพัน  และตองทบทวนการผูกพัน
เปนระยะ ๆ  เพื่อลดขอจํากัด  ลดอุปสรรคตาง ๆ 
เพื่อใหมีการเปดตลาดเสรีในที่สุด  ท้ังนี้ทุกประเทศ
สมาชิกตองยึดหลักความโปรงใส และหลักการเปด
ตลาดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ (เดือนเดน นิคม
บริรักษและคณะ, 2547)   ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวนี้
เปนขอยกเวนที่ยืดหยุนสําหรับประเทศที่สถานะทาง
เศรษฐกิจที่แตกตางกัน  สามารถที่จะนําขอยกเวน
ช่ัวคราวมากําหนดเงื่อนไขเพื่อชะลอการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑแมบทไปกอนได  แตโดยขอยกเวนหรือ
เงื่อนไขดังกลาวจะตองไมเปนเงื่อนไขที่เกินจําเปน   
และตองไมมีลักษณะที่กําหนดเพื่อกีดกัน เปน
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ขอจํากัดแฝงหรือเปนอุปสรรคการเปดตลาดการคา
บริการ (WTO, “General Agreement on Trade in 
Services”  Article XVI)  เปนที่ทราบกันดีวาประเทศ
ไทยมีการบริการดานทันตกรรมที่มีคุณภาพ
เทียบเคียงนานาอารยประเทศ ท้ังเปนที่ยอมรับวาการ
ใหบริการการรกัษาดานการทันตกรรมเอกชนเปน
การประกอบธุรกิจ และธุรกิจทางดานทันตกรรม
เอกชนมีอัตราการขยายตัวอยางมาก โดยเฉพาะใน
สวนของสถานพยาบาลเอกชนมีการจัดตั้งเพิ่มข้ึน 
ทุกป โดยผูรับบริการชาวตางชาตินิยมมารับการ
รักษากับผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของไทยอยาง
ตอเนื่อง  เนื่องจากการรักษาพยาบาลในประเทศไทย 
มคุีณภาพดีและคารักษาไมสูง  หากพิจารณาถึงจุด
แข็งในสถานพยาบาลของเอกชนมีหลายประการ
ดวยกัน เชน ไมตองรอคิวการรกัษานาน การรักษาได
มาตรฐาน และคารักษาพยาบาลที่ราคาแตกตางกัน
มากเมื่อเทียบกับคารักษาในตางประเทศโดยเฉพาะ
อยางยิ่งคารักษาในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา   
ประชาชนที่มีรายไดสูงมีอํานาจซื้อ มักนิยมรกัษาใน
สถานพยาบาลเอกชน  เนื่องจากไดรับการบริการดวย
ความสะดวก รวดเรว็  ไดรับยาและการบริการดีกวา
ภาครัฐ  รวมไปถึงการที่มีความแตกตางกนัอยางมาก
ในระหวางคาตอบแทนของภาครัฐและภาคเอกชนของ
ทันตแพทย     
  เมื่อตองมีการเปดตลาดหรือเปดเสรีทางดาน
บริการสุขภาพ โดยเฉพาะการประกอบวิชาชีพดาน 
ทันตกรรม  ยอมจะสงผลตอประเทศไทยที่จําตอง
เปดรับทันตแพทยตางดาวเขามาประกอบวิชาชีพดาน
ทันตกรรม  แตหากพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของ
ทางดานการประกอบวิชาชีพและกฎระเบียบ
ภายในประเทศ จะเห็นไดวามีขอกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการที่เปนอุปสรรคกับบุคคลที่จบการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรจากสถาบันการศึกษาใน
ตางประเทศและผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาง

ดาวมิใหเขามาประกอบวิชาชีพทันตแพทยใน
ประเทศไทยไดงาย ๆ ซึ่งมีวิธีการขออนุญาตการขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศ
ไทยที่แตกตางกันระหวางผูท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ประเทศกับสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศที่ผานมา
มีกรณีทันตแพทยตางดาว  ซึ่งเปนทันตแพทยท่ัวไป
และที่เปนทันตแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง พยายาม
ยื่นเรื่องขอเขามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทย  แตขอระเบียบขององคกรวิชาชีพ
ทางการทันตแพทยซึ่งเปนผูรับข้ึนทะเบียนเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย  ได
กําหนดใหตองอบรมความรูทางทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติเปนเวลา 1 ป  จากนั้นตองสอบความรูเพื่อ
ข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยใช
ขอสอบเปนภาษาไทยและการเขียนคําตอบเปน
ภาษาไทยเทานั้น (ทันตแพทยสภา, 2542) จึงไม
ปรากฏวามีทันตแพทยชาวตางดาวผูใดสามารถผาน
การสอบเพื่อข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมได ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงศึกษาผลกระทบ 
ปญหาอุปสรรคของการเปดตลาดการประกอบ
วิชาชพีทางทันตกรรม วาสมควรใหมีการแกไข
กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เพื่อเอื้ออํานวยตอคนตางดาวในการเขามาประกอบ
วิชาชีพดังกลาวหรือไม  และระเบียบ ขอบังคับ
ภายในดังกลาวจะสอดคลองกบัเจตนารมณ  รวมไป
ถึงบรรลวุัตถุประสงคของพันธกรณีระหวางประเทศ
ท่ีเกี่ยวกับระบบการคาเสรีหรือไม อยางไร 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาขอบเขตของการเปดตลาด
การคา สาขาบริการสุขภาพตามความตกลงทั่วไปวา
ดวยการคาบริการ (GATS-- General Agreement on 
Trade in Services)    
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2.  เพื่อศึกษา ผลกระทบ ปญหาอุปสรรค
ของการเปดตลาดการคาบริการสาขาการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของไทย 
    3.  เพื่อศึกษาปญหา ขอกฎหมาย ขอกําหนด 
ระเบียบภายในของประเทศไทยที่เปนอุปสรรคตอ
การเขามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย
ตางดาว   
    4.  เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการลดปญหา 
อุปสรรค การเปดตลาดการประกอบวิชาชีพทันต-
กรรม ปรับปรุง แกไขกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทยให
สอดคลองกับวตัถุประสงคของความตกลงทั่วไปวา
ดวยการคาบริการ (GATS--General Agreement on 
Trade in Services) และขอตกลงยอมรับรวมสาขา
วิชาชีพทันตแพทยของอาเซียน (MRA--Mutual 
Recognition Arrangement) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
             ใชวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research) เนนการแสวงหาขอเท็จจริง (investigation) 
จากขอมูล ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย พันธกรณีท่ี
เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
เปรียบเทียบกับขอเท็จจริง วิเคราะหขอกฎหมาย 
เชื่อมโยงกับปจจัยตาง ๆ สรางและยืนยันคําอธิบาย
ดวยขอมูลเชิงประจักษ รวมไปถึงศึกษาจากตํารา 
รายงานวิจยั วิทยานิพนธ  รายงานประชุม บทความ 
รวมท้ังกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบวิชาชีพทันตแพทยท้ังของประเทศไทยและ
ตางประเทศ ไดแก พระราชบัญญัติวิชาชีพ 
ทันตกรรม พ. ศ. 2537 ระเบียบการและขอกําหนดใน
การสมัครเปนสมาชิกทันตแพทยสภารวมทัง้การ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของทันตแพทยท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ พ. ศ. 2542 ขอบังคับทันตแพทยสภาวา

ดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
การสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2551 ความ
ตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ ขอตกลงยอมรับ
รวมสาขาวิชาชีพทันตแพทยของอาเซียน (ASEAN  
Mutual  Recognition   Arrangement  on  Dental  
Practitioners)  และเอกสารออนไลนจากเว็บไซตท่ี
เกี่ยวของกับการเจรจาการคาระหวางประเทศ   
 

ผลการวิจัย 
 1.  ขอบเขตของการเปดตลาดการคา สาขา
บริการสุขภาพตามความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ ในฐานะที่ประเทศไทยเปนประเทศภาคี
สมาชิกขององคการการคาโลก  ซึ่งประเทศสมาชิกมี
พันธะที่จะตองปฏิบัติคือตองปฏิบัติตามพันธกรณีท่ี
ไดตกลงรวมกนัไวในหลาย ๆ พันธกรณีรวมถึง
พันธกรณีของความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 
โดยจะตองยึดถอืหลักปฏิบัติอยางเครงครัด  หลักการ
ขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศดังกลาว ถือ
เปนแมบทของขอตกลงหลักระหวางประเทศ  แม
ประเทศภาคีสมาชิก  มีหลักเกณฑแนวทางในการ
ปฏิบัติทางการคาท่ีอาจแตกตางกัน เปรียบดังเชน
รัฐธรรมนูญของประเทศที่ปกครองดวยระบอบเสรี
ประชาธิปไตย คือ ตองยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญ
เปนบทบัญญัติสูงสุด   กฎหมายอื่นใดที่ขัดตอ
รัฐธรรมนูญ  จะใชบังคับมิได การเปดตลาดการคา
บริการหรอืเดิมท่ีเรียกวาการเปดเสรีการคาบริการ 
หลักการสําคัญของการเปดตลาดการคาบริการคือ
การลดหรอืขจดัปญหา อุปสรรคการเขาสูตลาด 
ตามที่ระบุไวในมาตรา XVI  ของความตกลงทั่วไป
วาดวยการคาบริการ และในสวนที่เกี่ยวกับขอผูกพัน
เฉพาะ(specific commitments) ระบุวา ถามิไดมีการ
กําหนดเงื่อนไขไวในตารางขอผูกพันเฉพาะ 
(schedule of specific  commitments)  ก็จะตองไมมี
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ขอจํากัดเกี่ยวกบัการเขาสูตลาด  และการจัดทําตาราง
ขอผูกพันตองยดึหลักการเปดเสรีการคาบริการแบบ
กาวหนาเปนลําดับ (progressive  liberalization) คือ
ตองกาวไปขางหนาเพื่อลดขอจํากัดการเขาสูตลาด 
และตอไปตองเปดเสรีหรือเปดตลาดเต็มรูปแบบใน
ท่ีสุด  ขอผูกพันที่ไดกําหนดไวในตารางขอผูกพัน
เปนเงื่อนไขขอจํากัดสําหรับความไมพรอมเปดตลาด
เสรีในทันทีของรัฐสมาชิก  ซึ่งความตกลงทั่วไปวา
ดวยการคาบริการ ระบุใหทําไดโดยไมขัดกับความ
ตกลงดังกลาว  แตการใหกําหนดเงื่อนไขใด ๆ
ดังกลาวไวไดนัน้ เปนเพียงขอยืดหยุนชั่วคราวเพื่อ
เตรียมความพรอมจากความไมพรอมของรัฐสมาชิก 
จะตองมีการปรบัแกไขลดขอจํากัดดังกลาวเปนระยะ 
ๆ  ใหเขาสูตลาดงายข้ึนและในที่สุดตองไมมีขอจํากัด
เงื่อนไขใด ๆ อีก  รัฐสมาชิกจะตองไมเอาขอยกเวน
เพื่อยืดหยุนดงักลาวนี้  มาเปนบทปฏิบัติแบบถาวร
เพื่อสรางอุปสรรคในการเขาสูตลาด ซึ่งไมสอดคลอง
กับเจตนารมณของความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ   และเมื่อมีกรณีเชื่อมโยงไปยังการบังคับใช
และการปฏิบัติไดตามกฎหมายหรือขอบังคับ
ภายในประเทศตามขอ VI  ของความตกลงดังกลาวท่ี
ระบุใหทําได  แตขอบังคับหรือกฎหมายภายในก็ตอง
ไมมีลักษณะที่เปนเงื่อนไขบังคับที่เกินจําเปนหรือได
กําหนดเพื่อเปนขอจํากัดแฝงตอการกีดกันการเขามา
ใหบริการของบุคคลตางดาว  หากมีกฎหมายภายใน
ฉบับใดที่เปนอุปสรรคก็จะตองทําการแกไขเพื่อให
สอดคลองกับเจตนารมณของพันธกรณีท่ีตกลงไว    

2. มีกฎหมายไทยอีกจํานวนมากที่เปน
อุปสรรคตอการเขาสูตลาดการคาบริการท่ีสวนใหญ
ไมตองการใหคนตางดาวเขามาแยงอาชีพคนไทย  
เชนระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑการ
ขออนุญาตการทํางานของคนตางดาว  โดยกําหนด
มาตรการตาง ๆ ไว  สวนใหญเปนเรื่องสรางขอจํากัด
การเขาสูตลาดและขัดตอหลักการเปดเสรีหรอืเปด

ตลาดเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับขอ XVI 
ของขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ เพราะตาม
ขอตกลงขอXVI ดังกลาว ระบุถึงประเภทตาง ๆ ของ
ขอจํากัดท่ีหามที่ถือวาเปนมาตรการที่ขัดตอขอตกลง  
พระราชกฤษฎีกาแนบทายพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2522 กําหนดอาชีพ/วิชาชีพท่ี
คนตางดาวหามทํามีลักษณะเปน negative list  
อยางไรก็ตามอาชีพหรือวิชาชีพท่ีกําหนดนอกเหนือ
รายการที่หามทํา  ถึงแมจะทําไดแตก็ตองไดรบั
ใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงานกอน  ซึ่งกระทรวง
แรงงานจะออกใบอนุญาตตอเมื่อเขาเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑกรมการจัดหางานวาดวยหลักเกณฑใน
การพิจารณาคําขออนุญาตทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ. 2547 เทานั้น ซึ่งเปนการสรางขอจํากัดไมนอย   
หลักเกณฑดังกลาวจึงเปนอุปสรรคตอการเปดเสรี
หรือเปดตลาดเต็มรูปแบบ  สวนการคาบริการใน
รูปแบบที่ 4 (mode 4) ซึ่งเกี่ยวกับการเขามาประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของคนตางดาวนั้น  โดยหลักแลว 
ประเทศไทยตองเปดใหคนตางดาวท่ีเปนทันตแพทย
เขามาใหบริการในประเทศไทยได  โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทันตแพทยในกลุมประเทศอาเซียนที่ไดทํา
ขอตกลงยอมรบัรวม (MRA-- Mutual  Recognition  
Arrangement ) กันไว ทันตแพทยท่ีมีคุณสมบัติตาม 
MRA กําหนดวามีสิทธิเขามาประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมในประเทศไทยได 
              3.  ปญหา ขอกฎหมาย  ขอกําหนด ระเบียบ
ภายในของประเทศไทยที่เปนอุปสรรคตอการเขามา
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยตางดาว  
สําหรับการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในนั้น มีท้ัง
กฎหมายที่เปนกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการเขาเมือง 
เขามาทํางานของคนตางดาวไดแก พระราชบัญญัติ
การทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551  พระราช- 
บัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  และรวมไปถึง
กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะตามวิชาชีพทันตกรรม  
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ไดแก พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
ระเบียบการและขอกําหนดในการสมัครเปนสมาชิก
แพทยสภาและการสอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยท่ีสําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542  และขอบังคับ
ทันตแพทยสภาวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในการสอบความรูเพื่อข้ึนทะเบียน
และรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
พ.ศ. 2551  โดยหลักแลวกฎหมายเหลานี้กําหนดขึ้น
เพื่อกําหนดหลกัเกณฑเรื่องมาตรฐาน และคุณสมบัติ
การเขาสูตลาด   ในการวิจัยนี้ไดแสดงถึงเฉพาะแต
อุปสรรคของการเขาสูตลาดเทานั้น  เนื่องจาก
เกี่ยวของกับการเปดตลาดการคาบริการดานการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยตรง  สวนการกํากับ
ดูแลและการควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมจะไมไดกลาวถึงเพราะไมไดเกี่ยวกับการ
เปดตลาดแตอยางใด  อยางไรก็ตามมิไดหมายความ
วาการใหคนตางดาวเขามาประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมในประเทศไทยไดแลวจะไมตองควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ   ยังคงตองควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเพื่อเปนหลักประกัน
วาประชาชนผูรับบริการจากทันตแพทยตางดาว
ดังกลาว  ไดรับการบริการหรอืไดรับการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมที่ไดมาตรฐานในระดับที่ดีท่ีสุด ถา
พิจารณาในแงการใหการบริการแกประชาชนและ
ผลประโยชนสวนรวมตอประเทศชาติ  จะเกิดผลดี
คือการเคลื่อนยายทุน ทําใหมีเงินตราตางประเทศ
ไหลเขามาลงทุนในประเทศ  และมีการแขงขันดาน
คุณภาพ ทําใหประชาชนผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มข้ึน
ลดปญหาสมองไหลจากภาครัฐ สูภาคเอกชน  เพราะ
เอกชนอาจใชทันตแพทยตางชาตเิปนผูใหบริการ
ชาวตางชาติ ดวยเครื่องมอืท่ีทันสมัย รัฐอาจใหผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตางดาวท่ีข้ึนทะเบียน
แลว  เขาปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐโดย

ความควบคุมของบุคลากรภาครัฐ  มีการถายทอด
แนวคิด วิธีการ เทคนิคใหม ๆ ในการประกอบ
วิชาชีพ คาวิชาชีพของทันตแพทยท่ีถูกลง เพราะมี
การแขงขันอยางเสรีรัฐไมตองลงทุนดานการผลิต
ทันตแพทย และอาจใชทดแทนบุคลากรที่ขาดแคลน
ในภาครัฐไดทําใหไมตองลงทุนหรือลดตนทุนการ
ผลิตทันตแพทย สําหรับผลเสยีอาจเกิดข้ึนไดคือคน
ตางดาวท่ีลงทุน อาจตองมีการโอนเงินออกนอก
ประเทศอาจมีเฉพาะทันตแพทยในประเทศกําลัง
พัฒนาเทานั้นที่ตองการเขามาประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมในไทย  ทันตแพทยในประเทศพัฒนาแลว
อาจไมเขามาแบบถาวรเพราะคาตอบแทนไมสูง แต
ประเด็นหลังนี้ไดรับการแกไขปญหาโดย MRA 
ASEAN  

4.  ขอเสนอแนะในการลดปญหา อุปสรรค 
การเปดตลาดการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ปรับปรุง แกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การประกอบวิชาชีพทันตแพทยใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ  และขอตกลงยอมรับรวมสาขาวิชาชีพ
ทันตแพทยของอาเซียน สําหรบัปญหา อุปสรรคตาม
ประเด็นที่วิจัยนี้ อยูท่ีการศึกษากฎหมายรองรบั
ภายในที่เช่ือมโยงกับความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการและตารางขอผูกพัน  แมประเทศไทยจะ
ดําเนินการตกลงตามพันธกรณี และกําหนดเงื่อนไข
ในตารางขอผูกพันไดโดยไมขัดกับขอกําหนดที่ระบุ
ในความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการกต็าม ผูวิจัย
เห็นวาบทบัญญัติของกฎหมายภายในก็ดี  ขอบังคับ
หรือระเบียบภายในก็ดี  ตองสอดคลองและไมเปน 
ปญหา อุปสรรคที่เกินจําเปนตอการเขาสูตลาด หรือ
การเปดตลาดการคาบริการ โดยเฉพาะ Mode 4 การ
เคลื่อนยายบุคคลผูใหบริการ  หากบทบัญญัติของ
กฎหมายภายใน  ขอบังคับ ระเบียบภายในไม
สอดคลองหรือเปนอุปสรรค แมไมขัดตอพันธกรณีก็
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ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของแกไขเพื่อใหสามารถ
บรรลุถึงเปาหมายของขอตกลงและปฏิบัติตาม
พันธกรณีความตกลงไดอยางเปนรูปธรรม  โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของผูรบับริการเปนหลัก      
 

การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  
               พระราชบัญญัติฉบับนี้  มิไดแยก Visa เปน
ประเภทใหชัดเจนตรงกับวัตถปุระสงคของการเขา
เมืองท่ีแทจริง ระหวางการเขามาประกอบธุรกิจกับ
การเขามารับจางทํางาน ทําใหเกิดความไมชัดเจน ไม
โปรงใส  และอาจเกิดความสับสน ยุงยากตอบุคคล
ตางดาวท่ีเขามาได ผูวิจัยเสนอแนะวาควรปรับปรุง
แกไขหลักเกณฑการแยกแยะการตรวจลงตราให
ถูกตองตามความเปนจริงของผูเขาเมือง สวนกรณี
มาตรา 40  ไดกําหนดโควตาคนเขาเมืองท่ีมีถิ่นอาศัย
ในประเทศไทยไดไมเกินประเทศละ 100 คนตอป
นั้น ไมสอดคลองกับขอ XVI ของ GATS มี
ผลกระทบและเปนอุปสรรคของทันตแพทยตางดาว
ท่ีจะเขามาใหบริการตาม Mode 4 ในประเทศไทย 
ผูวิจัยเสนอแนะวาควรปรับปรุงแกไขขอกฎหมาย  
โดยแยกบุคคลเขาเมืองท่ีใชสิทธิตามพันธกรณี
ขอตกลงระหวางประเทศไมอยูในขอจํากัดโควตา
ตามมาตรา 40    
 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 
2551   

มาตรา 5 กําหนดคาํวา “การทํางาน” ไว
กวางมาก  ทันตแพทยตางดาวท่ีเขามาในประเทศ
ไทย แมเขามาเพื่อสาธิตการผาตัดในสถาบัน 
การศึกษา  ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือใหความ
อนุเคราะหรักษาชาวชนบทในนามมูลนิธิหรือ
หนวยงานของทางราชการรวมกับองคกร
สาธารณประโยชนโดยไมคิดคาตอบแทน  ตองถอืวา

เขามาทํางานทั้งสิ้น  และไมวาจะไดรับคาตอบแทน
หรือไมก็ตามทุกคนตองทําใบอนุญาตใหทํางาน
(work permit) ใหถูกตองกอน  จึงจะประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมได   
 
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541     
              พระราชบัญญัติฉบับนี้ กําหนดบทบาท
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูดาํเนินการ
สถานพยาบาลไวอยางเครงครดั  แตการจะใหคนตาง
ดาวเปนผูดําเนินการสถานพยาบาล  ถือเปนหนาท่ี
พิเศษที่นอกเหนือและมิใชการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมมีลักษณะเปนการดําเนินการดานการ
บริหารจัดการควรที่จะปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับ
นี้ใหมีการทดสอบความรูผูขอรับอนุญาตเปน
ผูดําเนินการสถานพยาบาลโดยใหสอบเปนภาษาไทย
และตอบเปนภาษาไทย  ประเทศไทยสามารถออก
ประกาศ ระเบียบหรือขอกําหนดไดและไมขัดตอ
หลักการคาเสรหีรือหลักปฎิบัติเยี่ยงชาติ เพราะมิได
กีดกันการเขามาประกอบวิชาชีพทันตกรรมแตอยาง
ใด   
 
ระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการอนุมัติ
ใหผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของตางประเทศทําการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในราชอาณาจักรไทย ในฐานะที่ปรึกษาหรือ
ผูเชีย่วชาญของทางราชการหรือผูสอนใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ พ.ศ.2549    

การกําหนดคุณวุฒิการศึกษาของผูท่ีขอรับ
อนุญาตตามระเบียบนี้มิไดกําหนดวาจะตองสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองหรือท่ี
กระทรวงศึกษารับรอง  ท้ังยังไมมีเงื่อนไขกําหนด
ระยะเวลาเรื่องประสบการณวิชาชีพวาตองมี
ประสบการณในวิชาชีพกี่ป  การอนุมัติใหผูเขามา
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ประกอบวิชาชีพทันตกรรมชั่วคราว ควรอนุญาต
เฉพาะผูท่ีสําเร็จการศึกษาที่กระทรวงศึกษาหรือ 
ทันตแพทยสภารับรอง  เพื่อสอดคลองและเสมอภาค
กับกฎหมายภายในที่มีอยู  และตองระบุชัดเจนใน
ขอบเขตของการขออนุญาตการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมวา อนุญาตใหทําหัตถการหรอืทํา 
ทันตปฏิบัติอะไรไดบาง    
 
ระเบียบการและขอกําหนดในการสมัครเปนสมาชิก
แพทยสภาและการสอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชพีทันตกรรมของทันตแพทยที่สําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ พ.ศ. 2542   

กรณีผูท่ีสําเร็จการศึกษาดานทันต
แพทยศาสตรจากตางประเทศที่ขออนุญาตขึ้น
ทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศ
ไทย ตองเขารับการฝกอบรมเปนระยะเวลา 1 ปกอน  
และวัดผลโดยการสอบ  การสอบใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เห็นวา การรักษารางกายมนุษยถือเปน
เรื่องการกระทําทางกายภาพ   แมการสื่อสารระหวาง
ผูปวยกับผูใหบริการเปนสิ่งสําคัญ   แตหาใช
สาระสําคัญของวัตถุประสงคของการวัดผล
ความสามารถ คุณภาพ ประสิทธิภาพของบุคคลไม   
สมควรเนนทดสอบความรูความสามารถ ทักษะ  
ความชํานาญในการใหการรักษาอยางแทจริงเปน
หลัก  แมการกําหนดเงื่อนไขดงักลาวไมขัดตอ
ขอตกลง แตเปนปญหาอุปสรรคตอการเขาสูตลาด  
เพราะไมมีทันตแพทยตางดาวบุคคลใดที่สามารถ
อานออกเขียนไดภาษาไทยที่จะสามารถผาน
หลักเกณฑในการสอบดังกลาวได   การทดสอบควร
กําหนดใหตรงกับวัตถุประสงคของการประเมิน
ความรูความสามารถโดยไมสรางขอจํากัดแฝงหรือ
สรางภาระเงือ่นไขเกินจําเปนตอการเขาสูตลาด   
สมควรที่ผูสอบสามารถที่จะเลือกทําขอสอบไดวาจะ
ทําขอสอบที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  จะตอบ

ขอสอบที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได  อีก
ประการหนึ่งของบุคคลตางดาวผูท่ีสําเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรจากตางประเทศ จะตองเขารับการ
อบรม 1 ป  แตผูท่ีจบการศึกษาทันตแพทยศาสตรใน
ประเทศไทย กลับไมจําตองเขารับการอบรม  เปน
การเลือกปฏิบัติท่ีแตกตางกันระหวางคนตางชาติกับ
คนในชาติ  ไมสอดคลองกับหลักการปฎิบัติชาติ 
(national treatment)  ผูวิจัยเสนอแนะวาควรยกเลิก
ไปโดยเร็ว   

 
ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยคุณสมบัติของผู
ประกอบวิชาชพีทันตกรรมในการสอบความรูเพ่ือ
ขึ้น ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพ
ทันตกรรม พ.ศ. 2551    
            เจตนารมณท่ีแทจริงของการออกขอบังคับนี้
คือ กําหนดหลักเกณฑเรื่องการทดสอบมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาในประเทศไทยและผูท่ีไมไดสําเร็จ
การศึกษาดานทันตแพทยศาสตรในประเทศไทย  
โดยใหมีการวัดความรูความสามารถและวัด
มาตรฐานของทันตแพทย  เพื่อเปนหลักประกันความ
ปลอดภัยของประชาชน  ซึ่งระเบียบการและ
ขอกําหนดในการสมัครเปนสมาชิกทันตแพทยสภา
และการสอบขึ้นทะเบียนรับอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยท่ีสําเร็จการศึกษา
จากตางประเทศ พ.ศ. 2542 (ทันตแพทยสภา, 2542) 
ใชมาเปนเวลานานแลว มีรูปแบบขั้นตอนที่มีความ
ยุงยากในการปฏิบัติ  จึงตองออกขอบังคับใหมีการ
จัดสอบวัดความรูในวิชาชีพทันตกรรม กอนการขึ้น
ทะเบียนเสมอถวนหนา ไมวาเปนบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาในภาครัฐหรือภาคเอกชนรวมไปถึงบุคคล
ตางดาวท่ีจะขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมในประเทศไทย  มีผลบังคับใชมาตั้งแต
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 เปนตนมา  ขอบังคับฉบับนี้ 
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เนนเรื่องการสอบ “ความรู” เปนหลัก   จะตองมี
ความรูในวิชาชีพท่ีไดมาตรฐาน  เพราะการประกอบ
วิชาชีพดานทันตกรรมเปนวิชาชีพทางการ
ทันตแพทย  จึงเกี่ยวโดยตรงกบั  ชีวิต อนามัยของ
ประชาชนผูรับบริการ การประเมินและรับรอง
ความรูความสามารถ โดยทําการสอบประเมิน
ความสามารถทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน และ
ประเมินความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยคลิก
รวมไปถึงเนือ้หาที่เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพและ
ขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของทันตแพทย   
แสดงใหเห็นชัดเจนวา  การจดัสอบประเมินความรู
นั้น  หมายถึงความรูในความสามารถดาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน ความรูทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก  และกฎหมายที่ผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมตองเขาใจกลาวโดยสรุป วัตถุประสงค
ของการจัดสอบประเมินความรูคือ คือเนนทดสอบ
ในเรื่องความรูและความสามารถเปนหลักวามีความรู
ในการใหการรักษาทางดานทันตกรรมหรือไม
เพียงใด      
            ประเด็นที่สําคัญสําหรับปญหาอุปสรรคการ
เขาสูตลาดคือ การสอบวัดผลความรูในขอบังคับขอ 
13 กําหนดใหขอสอบที่ใชสอบและการเขียนคําตอบ
ใหใชภาษาไทย  เวนแตถอยคําเฉพาะทางเทคนิค
เทานั้น  ผูวิจัยเห็นวาประเด็นนี้เปนอีกแนวทางของ
ปญหาและอุปสรรคของการเขาสูตลาด (market 
access) จะมีทันตแพทยตางดาวท่ีจบจาก
สถาบันการศึกษาตางประเทศที่ทันตแพทยสภา
รับรอง  มีความรูความสามารถในการอานออกเขียน
ภาษาไทยไดหรือไม  ผูวิจยัเหน็วา แมวาจะมี
ศาสตราจารยทางทันตแพทยท่ีมีความเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับตน ๆ ของโลก ซึ่งมีความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในมนุษยไดเปนอยางดี
และอาจเปนอาจารยของอาจารยทันตแพทยใน
ประเทศไทย  หากใหมีการวัดผล วัดความสามารถ

ของการประกอบวิชาชีพโดยการใหมาสอบตาม
หลักเกณฑขอบังคับดังกลาวท่ีใหเขียนคําตอบเปน
ภาษาไทย  ศาสตราจารยทานนั้นก็ไมอาจสอบวัดผล
ผานอยางแนนอน  เพราะทานไมสามารถอานและ
เขียนคําตอบเปนภาษาไทยได  แตถาวัดความ 
สามารถ วัดความรูตามหลักการ เจตนารมณและ
วัตถุประสงคของ ขอ 3 ขอ 4 ของขอบังคับนี้ โดยใช
ขอสอบเปนภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากลเชื่อวาจะ
ไดทราบความรูความสามารถของบุคคลผูรับการ
ทดสอบไดถูกตอง หากเปรียบเทียบกับหลักเกณฑใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 มาตรา 
28 (6) ท่ีเปดชองใหผูท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพทันต- 
กรรมตางประเทศ  สามารถทําการใหการรักษาคน
ไทยในประเทศไทย แตมิไดกําหนดวาทันตแพทย
ตางประเทศนั้นจะตองพูด อาน เขียนภาษาไทยได  
ทันตแพทยตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยตามมาตรา 28 (6) 
นี้จะรักษาชาวเขา ชาวชนบท ผูปวยตาง ๆ ไมปรากฏ
วาทันตแพทยดังกลาวพูด อานเขียนภาษาไทยได  แต
ผลของการใหการรักษากลับปรากฏวาไดผลด ี แมแต
คุณวุฒิการศึกษาของทันตแพทยชาวตางประเทศ  
หรือสถาบันที่สําเร็จการศึกษา ก็ไมจําเปนตองเปน
สถาบันการศึกษาที่ทันตแพทยสภาหรอืท่ีกระทรวง
ศึกษารับรองแตอยางใด  ประเด็นเปรียบเทียบท่ี
นาสนใจคือ สถานพยาบาลเอกชนหลายแหงของไทย 
ทันตแพทยไทยเปนผูใหการรักษาชาวตางประเทศได  
ท้ังท่ีทันตแพทยไทยเหลานั้นไมสามารถพูดภาษา
ของผูปวยประเทศนั้น ๆ ดังนั้นหากภาษาเปน
สาระสําคัญของการรักษาแกผูรับบริการแลว  องคกร
วิชาชีพทางทันตแพทยจะตองหามทันตแพทยไทยที่
พูดภาษาหรือสือ่ภาษาดวยภาษาเดียวกับผูปวยดวยตัว
ทันตแพทยเองไมได   หามทําการรักษาผูปวยท่ีตน
พูด อาน เขียนภาษาผูปวยไมไดเชนกัน ผูวิจัย
เสนอแนะวาบุคคลตางดาวผูท่ีสําเร็จการศึกษาทันต-
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แพทยศาสตรจากตางประเทศที่ตองการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย  สามารถที่จะเลือก
ทําขอสอบไดวาจะทําขอสอบที่เปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  จะตอบขอสอบที่เปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษได   จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขระเบียบ
นี้ 
            สวนในเรื่องความสอดคลอง ปญหาอุปสรรค  
กับเรื่องการขัดตอระเบียบวินัยหรือไมนั้น  ผูวจิัยเห็น
วาไมขัดตอพันธกรณีระหวางประเทศซึ่งเมื่อกําหนด
ไวในตารางขอผูกพัน  ประเทศไทยสามารถกําหนด
เงื่อนไขขอยกเวนที่ไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ขอผูกพันได   ถือวาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ความตก
ลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ กําหนดใหกระทําได  
กระนั้นก็ตาม การจะใชขอยกเวนเงื่อนไขที่ความตก
ลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ เปดชองใหกระทําได 
ดวยเหตุผลเพราะความไมพรอมในทันทีของแตละ
ประเทศ  จึงจําเปนตองใชเงื่อนไขพิเศษ  แตก็ควร
กําหนดกําหนดระยะเวลา และตองทบทวนใหลด
อุปสรรคลงตามลําดับจนเปดเสรีในที่สุด  จึงตองวา
ดวยวัตถุประสงคของความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ  ดังนั้น แมความตกลงทั่วไปวาดวยการคา
บริการ จะเปดชองใหทําได แตไมควรเอาขอยกเวน
มาใชประโยชนเพื่อกีดกันการเขาสูตลาด  และ
หากแตละประเทศทุกประเทศยกขออางของขอ
ยืดหยุนที่เปดชองให แลวนํามาเปนเงื่อนไขในการ
กําหนดวิธีการเขาสูตลาด เชน แตละประเทศสมาชิก
กําหนดขอบังคับภายในใหทุกคนที่จะเขาสูตลาดการ
ประกอบวิชาชีพทางการแพทยของประเทศตน ตอง
ทําสอบขอสอบภาษาประจําชาติและตอบดวยภาษา
ประจําชาติท่ีจะเขาไปประกอบวิชาชีพทางการ
ทันตแพทย  ประเด็นที่จะอํานวยการเคลื่อนยาย
บุคคลเขาสูตลาดการประกอบวิชาชีพทางการ
ทันตแพทยในกลุมประเทศสมาชิกไมอาจเปนไปได
หรือไมอาจบรรลุเปาหมายของความตกลงทั่วไปวา

ดวยการคาบริการได ผูวิจัยเห็นวาการกําหนด
ระเบียบภายในใหตองทําการสอบวัดความรู
ความสามารถดวยภาษาทองถิน่ประจําชาติ มี
เจตนารมณท่ีเปนขอจํากัดแฝงและเปนการกําหนด
เงื่อนไขเกินจําเปนอันเปนปญหาและอุปสรรคของ
การเปดตลาดการคาบริการดานการแพทย   ผูวิจัย
เสนอแนะวาควรปรับปรุงแกไขขอบังคับนี้โดยใหมี
การทดสอบ ประเมินความรูความสามารถผูท่ีสําเร็จ
การศึกษาดานทันตแพทยศาสตรจากตางประเทศ  
โดยใหผูสอบเลือกสอบไดวาจะทําขอสอบภาษาไทย
และตอบเปนภาษาไทยหรือทําขอสอบภาษาอังกฤษ
และตอบขอสอบเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเปน
ภาษาสากลและเปนภาษาทางการแพทย 
            อยางไรก็ตาม สําหรับทันตแพทยตางดาวท่ี
สอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทย  เมื่อผานการทดสอบความสามารถที่
ขอสอบมีใหเลือกทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยและ
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชพี 
ทันตกรรมในประเทศไทยแลว  ผูวิจัยเสนอแนะวา
ทันตแพทยตางดาวควรมีหลักเกณฑกําหนดบทบาท
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย
โดย (PDRA-- Professional Dental Regulatory 
Authority) ของไทยควรออก “ขอบังคับวาดวย
หลักเกณฑการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของ
ทันตแพทยตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย”  โดยกําหนดให
ทันตแพทยตางดาวตองประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสถานพยาบาลภายใตการควบคุมดูแลของ
ทันตแพทยไทย เทานั้น   และกระทรวงสาธารณสุข
ออกประกาศกระทรวงเกี่ยวกบัหนาท่ีของ
ผูดําเนินการสถานพยาบาลกรณีมีทันตแพทยตางดาว
ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่ตนรับผิดชอบ  
หลักเกณฑของทันตแพทยสภาและประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขดังกลาวจะเปนการกําหนด
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บทบาทหนาท่ีของผูดําเนินการสถานพยาบาล ในการ
ควบคุมดูแลและกําหนดหลักเกณฑวิธีการ 
กระบวนการที่เหมาะสมในการรักษาผูปวยท่ีเปนคน
ไทย  เพื่อใหแนใจวาการประกอบวิชาชีพของ
ทันตแพทยตางดาว  มีกระบวนการในการสื่อสาร 
ระหวางผูรับบริการหรือผูปวยท่ีถูกตองเหมาะสม  
ขอบังคับดังกลาวนี้เปนการกําหนดบทบาท
หลักเกณฑการประกอบวิชาชีพ  แตมิใชการจํากัดมิ
ใหประกอบวิชาชีพ  ซึ่งไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ
โดยพลการ การกาํหนดหลักเกณฑดังกลาวจาํเปน

เพื่อคุมครองชีวติหรือสุขภาพของมนุษย  ตามความ
ตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ ขอ XIV  ขอยกเวน
ท่ัวไป (บี) หลักเกณฑดังกลาวผูดําเนินการ
สถานพยาบาลที่ชาวตางดาวประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมจะชวยขจัดปญหาการจัดการสื่อสาร
ระหวางผูรับบริการกับผูใหบริการชาวตางดาวได
เปนอยางดี  ทําใหเกิดความมั่นใจในความถูกตอง
ของขอมูลระหวางผูปวยกับทันตแพทยตางดาวใหมี
ความเขาใจ  อันเปนการคุมครองชวีิตหรอืสขุภาพ
ของมนุษยท่ีเปนประชาชนไทย 
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บทคัดยอ 
             งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม โดยดําเนินการเปน  5 ข้ันตอน (1) การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย (2) การศึกษาสภาพ
การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในปจจุบัน (3) การยกรางรูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตาม

แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (4) การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนําราง
รูปแบบและ (5) การนํารูปแบบการบริหารจดัการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหมไปปฏิบัติ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ 
คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที        
 ผลจากการวจิัย พบวา การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว 
ใหม มีองคประกอบของรูปแบบ จํานวน 8 องคประกอบ ไดแก (1)  วัตถุประสงคของเขตพื้นที่การศึกษา  (2) การ

จัดแบงงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง (3) การบังคับบัญชา (4) อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (5) การ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ (6) การมีสวนรวมและแรงจูงใจ (7) ระบบ
ท่ีมีการประสานสัมพันธตอกัน และ (8) ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง และพบวารูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมีความเหมาะสมและเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติทุก
องคประกอบ      
คําสําคัญ: การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม, การจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 
 
Abstract 

            The objective of this research is to develop a management model for education service areas 
in accordance with the new approach of public management. The research was divided into 5 steps: 
(1) was to identify  the conceptual framework, the (2) was to study the current conditions 
of management of education service areas, (3) was to draft a management model for education service areas 
according to new approach of public management, (4) was to assess the appropriateness and applicability of the 
management model for education service areas according to the new approach of public management, and (5) 
was the implementation of the management model for education  service areas according to the new approach of 
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public management. The research instruments used were interviews and questionnaires and the statistics used 
were percentage, average, standard deviation, and t-test values  

 The results on a management model for education service areas in according with the new approach of 
public management indicated that the management model for education service areas  according to the new 
approach of public administration consists of eight elements: (1) objectives for education service areas, (2) work 
assignment and specific expertise, (3) command, (4) authority and responsibility, (5) practices based on laws, 
rules, centralization and decentralization, (6) participation and motivation, (7) coordination systems, and (8) 
systems of change. The model was verified as useful and feasible. 
Keywords: new public management model, education service areas management. 

 
ความนํา 
           การจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีหลักการจัดการศึกษา ท่ี
บัญญัติตามมาตรา 8 วาเปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชน หลักการใหสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาและหลักการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรยีนรูใหเปนไปอยางตอเนือ่งและตาม
มาตรา 31 ถึง 46 ไดบัญญัติใหการบริหารและการ
จัดการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงาน มี
การบัญญัติในมาตรา 39 ใหมีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหาร
ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงโดยมุงหวังวาจะสามารถแกปญหาทางการ
บริหารและการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการรวมศูนย
อํานาจเขาสูสวนกลาง  ปญหาการขาดเอกภาพทั้ง
ดานนโยบายและการบริหาร ปญหาการขาด
ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปญหาการขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ปญหา
การขาดการพัฒนานโยบายอยางตอเนื่องและปญหา
การขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  2544, หนา 2-3)         
            เขตพื้นที่การศึกษาที่จัดตั้งตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545และพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  มาตรา 33 ไดบัญญัติวาการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดย
คํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร 
วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอื่นดวย เวนแต
การจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ตามกฎหมายวาดวย 
การอาชีวศึกษาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา 
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนด 
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งปจจุบันมีการประกาศ 
แลวจํานวน 185 เขต   
           เขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยปฏิบัติใน 
พื้นที่เพื่อรองรบัการกระจายอาํนาจและสงเสริมให
การกระจายอํานาจสูสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เปนไปตามหลักการของการปฏิรูปการศึกษาที่
สอดคลองกับแนวคิดการปฎิรูประบบราชการ ซึ่งมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผนดินและกฎหมายปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะหลักการสําคัญที่กําหนดวา การ 
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บริหารราชการแผนดินจะตองเปนไปเพื่อประโยชน
สุขของประชาชนหรือการใหประชาชนเปน
ศูนยกลาง มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ. ศ. 2546 โดยคาด 
หวังวาแนวคิดนี้นาจะเกิดประโยชนตอประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ จากการ
กําหนดใหสวนราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกบัผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
ความคุมคาในเชิงภารกิจตามหลักเกณฑวิธีการและ
ระยะเวลา มีกรอบการทํางาน ท่ีชัดเจนเปนระบบ
ตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย  พ.ศ. 2546-2550  มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการใหบริการประชาชน การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และขนาดของภาครัฐใหมีความ
เหมาะสม การยกระดับขีดสมรรถนะการทํางานให
สูงข้ึนและการเปดระบบราชการสูกระบวนการ 
ประชาธิปไตยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2549, หนา ก)     
           หลังจากมีการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษาไปแลว พบวา มีการปรับปรุงการ
ดําเนินงานบางสวนไปแลวก็ตามแตปญหาบาง
ประการที่ยังคงมีอยูโดย สํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549, หนา 1) ไดสรุป
รายงานการจัดการศึกษาที่เปนปญหาสําคัญที่สงผล
ตอการบริหารการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา เชน 
การมีปญหาดานคมนาคมที่ไมสะดวกและหางไกล  
เขตพื้นที่การศึกษามีขนาดใหญมีจํานวนสถานศึกษา
มาก การใหบริการไมสามารถทําไดท่ัวถึงและ
ตอเนื่อง ท้ังนี้ไดมีการเสนอแนวทางการพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา เชน ความไมเหมาะสมของสถานที่ตั้ง

ของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหลายแหงมี
อุปสรรคในการคมนาคม ตองมีคาใชจายงบประมาณ
สูง ดังนั้นควรเพิ่มจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาการจัดตั้ง
ศูนยเครือขายใหบริการระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีการจัดโครงสรางการ
บริหารภายในสํานักงานแยกกลุมงานยอยออกเพื่อให
สะดวก รวดเรว็ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน กําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําของการบริหารจัดการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่พึงประสงค จัดตั้งคณะบุคคล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหลายคณะเพื่อทําหนาท่ี
สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อลดภารกิจของบุคลากรในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและเปนการสงเสริมสนับสนุน ท่ีมี
ประสิทธิภาพผลและประสิทธิผลมากขึ้น 
           จากรายงานการวิจัยประเมินผลการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2549, หนา ค-จ) พบวา ความไมเพียงพอของ
ทรัพยากรทางการศึกษาทําใหเขตพื้นที่การศึกษาไมมี
ความพรอมท้ังดานบุคลากรและอาคารสถานที่ของ
สํานักงาน  การปฏิรูปการเรียนรู ขาดแนวทางและวิธี
ปฏิบัติท่ีชัดเจนไมสามารถนําไปใชได  การจัดตั้ง 
ศูนยเครือขายไมมีกฎหมายรองรับ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนนอย ไมสามารถดําเนินงานได
เต็มท่ี ตลอดจนขาดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่นอกเหนือจากการจัดการของสถาน 
ศึกษาขาดแนวทางการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินคาใชจายรวมทั้งจากการรายงานสรุปผลการ
ดําเนินงาน  9  ป การปฏิรูปการศกึษา พ.ศ. 2542-
2551 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 
20-22) พบวา หลังปรับโครงสรางกระทรวง 
ศึกษาธิการแลวพบปญหาการดําเนินงานเชน การ
กระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ยังไมเปนตามหลักการกระจายอํานาจ เปนลักษณะ
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การมอบอํานาจทําใหกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
และกรรมการสถานศึกษาไมสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะการกําหนด
ทิศทางและนโยบาย ในขณะที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษายังคงทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสวนกลาง
และการขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
กรรมการเขตพืน้ที่การศึกษาไมมีบทบาทเทาท่ีควร
ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ  
           นอกจากนี้ในการปฏิรูประบบราชการที่มี
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมท่ีตอง 
การปรับปรุงระบบราชการใหมีความทันสมัย 
สอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนใหมากขึ้นพบวา ปญหา
ในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริง แลวเปนปญหา
สําคัญของภาครัฐ (สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 
,2548, หนา 17) เชน ความเปนระบบราชการซึ่ง
กําลังเสื่อม สภาพของระบบราชการที่ผานมาเปน
การขยายอํานาจ  ขยายการบริโภคทรัพยากรแตขาด
ประสิทธิภาพ  มีความลาชา  เฉื่อยชา ตอตานการ
เปลี่ยนแปลงและทําลายศักยภาพของคนที่อยู 
ในระบบ การขาดธรรมาภิบาลอยางเปนธรรม  
ระบบราชการไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวน
รวม  มีการทุจรติประพฤติมิชอบ  การทํางานไม
โปรงใส ขาดการตรวจสอบ 
          ดังนั้นหากมีการนําปญหามาแกไขปรับ 
ปรุงโดยใชแนวทางการบริหารงานภาครัฐ 
แนวใหม ท่ีไดกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการบริหาร
ราชการที่ทําใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  ดําเนินภารกิจตาม
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กําหนด  สรางความพงึพอใจใหเกิดกับผูรับ
การบริการและประชาชน ดําเนินงานแลวใหเกิด
ความคุมคา จะทําใหการบริหารจัดการเขตพื้นที่

การศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไดตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา
รวมท้ังสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใหสูงข้ึน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเขต

พื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
            เปนการวิจัยเชิงบรรยาย กําหนดเปน  5  
ข้ันตอน ไดแก (1)  การกําหนดกรอบแนวคิด 
การวิจัย  จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และรายงาน
ผลการวจิัยท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีองคการ หลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหมและการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษา (2) ศึกษาสภาพการบริหารจดัการเขต
พื้นที่การศึกษาในปจจุบันเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปน
สภาพจริง สําหรับใชเปนสวนหนึ่งของการสราง
รูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนว
ทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม เก็บขอมูลโดย
มีการสัมภาษณผูบริหารการศึกษา และผูปฏิบัติงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา (3) การยกรางรูปแบบการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม โดยใชขอมูลจาก

ผลการวจิัยข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 (4) การ
ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ
นําไปปฏิบัติของรางรูปแบบการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม โดยกาํหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ท่ีมีผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  เปนไปตามเปาหมาย
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ในระดับดีข้ึนไปเปนผูประเมิน  (5) การนํารูปแบบ
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การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทาง
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไปปฏิบัติ เปน
การวิเคราะหและสังเคราะหจากความคิดเห็นหรือ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีไดจากแบบสัมภาษณโดย
การศึกษาสภาพการบริหารจดัการเขตพื้นที่
การศึกษารวมทั้งขอคําถามตามแบบสอบถามความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ
ของรูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

ผลการวิจัย 
           ผูวิจัยสรปุผลการวิจัยตามคําถามของการวิจยั
ดังนี้ 
การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในปจจุบันมี
รูปแบบการบริหารอยางไร 
          มีการบริหารจัดการที่สอดคลองเปนไป
ตามแนวคิด ทฤษฎีขององคการและมีองคประกอบ
หลัก ดังนี ้ 
          1. วัตถุประสงคของเขตพื้นที่การศึกษา 
พบวา มีการบริหารจัดการที่กําหนดวัตถุประสงค
และมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานโดยมีการ
กําหนดตัวช้ีวัด มีการวัดผลการปฏิบัติงานท่ี
ตรวจสอบได มีการบริหารจัดการที่สอดคลอง 
กับยุทธศาสตร กลยุทธของหนวยงานมีการพฒันา
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ทําหนาท่ีกํากับ ดูแลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา ทําหนาท่ีประสาน สงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษามีองคคณะบุคคลมีสวน
รวมในการบรหิารงาน และมีบทบาทหนาท่ีในการ
รองรับการกระจายอํานาจ                    
  2.  มีการแบงงานเพื่อกําหนดหนาท่ี 
ความรับผิดชอบใหกับบุคลากรในสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาอยางชัดเจน มีการแบงงานตาม
ลักษณะกลุมงานและงานตามโครงสรางที่กฎหมาย
กําหนด มีรูปแบบลักษณะการบริหารท่ีจัดเปนกลุมงาน
หรือลักษณะงานที่เกี่ยวของและมีการพิจารณาจัด
บุคคลตามความรูความสามารถความถนัด เปนไปตาม
มาตรฐานตําแหนงและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  3.  มีการบังคับบัญชา มอบอํานาจและ
กระจายอํานาจใหเปนไปตามกฎหมายการศึกษา มี
การกําหนดการบังคับบัญชาของหนวยงาน มีการ
กําหนดการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และมีการมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาหรือหวัหนากลุมและผูปฏิบัติงาน
ไดตัดสินใจที่มากขึ้น  
  4.  มีการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี มีการ
ทบทวนบทบาทอํานาจหนาท่ีของเขตพื้นที่การศึกษา
วาเปนหนวยงานดําเนินงานตามกฎหมายปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีเพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพเปนไปตามกฎหมายการศึกษาและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ มีการ
กําหนดกรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปงบประมาณ 
กําหนดตัวช้ีวัดประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลากําหนดและมีระบบการติดตามประเมินผล 
และรายงานผลตามปงบประมาณ 
          5.  มีการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
การศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มีการรวบรวม
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คูมือการปฏิบัติงาน 
กําหนดกลุมงาน และผูรับผิดชอบใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจน หรือนาํผลการดําเนินงานไปเปรียบเทียบกับ
หนวยงานอื่นเนนสรางความพึงพอใจใหผูรบับริการ 
มีการเปดโอกาสใหประชาชนผูรับบริการมีทางเลือก
ในการรับบริการ  มีการประเมินและติดตามผลที่เปน
ระบบ มีมาตรฐาน มีการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบ



                                                                                       85 

บริหารงบประมาณที่มีการจัดระบบการเงินและ
บัญชีท่ีสามารถตรวจสอบไดและมีการพัฒนา
บุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
 6.  มีการกําหนดใหบุคลากร ท้ังบุคคล 
ภายนอกและผูเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการศึกษาโดยทําหนาท่ีเปนกรรมการในองคคณะ
บุคคลระดับตาง ๆ รวมประชุมสัมมนาแสดงความ
คิดเห็นตอการจดัการศึกษา มีการเสนอความ
ตองการใหหนวยงานราชการทราบ มีการสราง
แรงจูงใจ เนนความโปรงใสในการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา มีองคคณะบคุคลมีสวนรวมใน
การบริหารงาน และมีกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ  
 7.  มีการบริหารจัดการที่มีการประสานงาน
การสราง ความสัมพันธ การกําหนดรูปแบบ
กระบวนการทํางานที่เปนระบบ มีการบูรณาการงาน
ท่ีหลากหลายใหบรรลุเปนนโยบายเดียว และมีการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
หรือคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 
          8.  ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง พบวามีระบบ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผล 
การดําเนินงานมีคุณภาพสูงข้ึน มีการบริหาร 
เชิงระบบ บริหารงานตามสถานการณ บริหาร 
งานโดยสรางความสัมพันธเชื่อมโยงตอกัน  
เชนการปฏิบัติงาน 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัว 
ไป มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีการกําหนดการบริหารท่ี
มุงสูคุณภาพความสําเร็จของสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ         
 

การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคณุภาพตาม
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมควรมี
รูปแบบการบริหารเปนอยางไร 
          มีองคประกอบทั้งสิ้น 8 สวนคือ 
        1. วัตถุประสงคของเขตพื้นที่การศึกษา 
พบวา ทุกขอ มีความเหมาะสมและมีขอเสนอกําหนด
วิธีการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายเพิ่มมากขึ้น 
กําหนดวิธีจัดทําแผนปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่เปนระบบ การบริหารงบประมาณ
และบุคลากรที่มีการกระจายอาํนาจการปฏิบัติงานให
มากขึ้น และกําหนดวิธีการดําเนินงานโดยอาจตอง
อาศัยกฎหมาย ระเบียบที่ชัดเจนเกิดผลทันที                         
  2.  การจัดแบงงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อยาง พบวา ทุกขอ มีความเหมาะสมและ 
มีขอเสนอ วิธีการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและรูปแบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอยางจริงจงัและการทบทวนบทบาทหนาท่ี
เปนประจําทุกป   
           3. การบังคับบัญชา พบวา ทุกขอ มีความ
เหมาะสมและขอเสนอการจัดระบบ การประสานกับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
จังหวัด การกําหนดวิธีการตัดสินใจที่ถูกตองหรือการ
ใชอํานาจหนาท่ีการบังคับบัญชา และกําหนดภารกิจ
เพื่อรองรับการมอบอํานาจและการกระจายอาํนาจ 
           4.  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
พบวา ทุกขอมีความเหมาะสมและขอเสนอ การ
กําหนดงานในจังหวัดและกลุมจังหวัด วิธีการ
ประสานกับหนวยอื่น ๆ ในฐานะผูแทนกระทรวง 
ศึกษาธิการในจังหวัด การกําหนดเนนภารกิจของเขต
พื้นที่การศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนางานวิชาการเชน 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการกําหนด
ความรับผิดชอบตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย                               
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 5.  การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ การ
รวมอํานาจ และการกระจายอาํนาจ พบวา 
ทุกขอมีความเหมาะสมและขอเสนอการกําหนดวิธี
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพัสดุและการเงิน การ
กําหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนถูกตองเพือ่ให
บรรลุเปาหมาย มีการกําหนดระยะเวลา ความ
รวดเร็ว แมนยํา โปรงใสในการดําเนินงานและการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงจากการมอบอํานาจและ
กระจายอํานาจ                             
 6.  การมีสวนรวมและแรงจูงใจ พบวา  
ทุกขอ มีความเหมาะสมและขอเสนอการ 
กําหนดวิธีการปฏิบัติงานขององคคณะบุคคล 
คณะกรรมการโดยใชระบบตัวแทนและการ 
มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีการประชุม 
ช้ีแจงเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีการ
ประชาสัมพันธอยางเปนระบบและตอเนื่อง                          
 7.  ระบบที่มีการประสานสัมพันธตอกัน 
พบวา ทุกขอ มีความเหมาะสมและขอเสนอ 
การกําหนดวิธกีารปฏิบัติงานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่เนนการใหบริการมาก 
กวาแสวงผลกําไร มีการกําหนดประเด็นที่ให
ประชาชนและองคคณะบุคคลมีสวนรวมและสราง
ระบบการประสานงาน มีความสัมพันธ 
กับหนวยงานและบุคคลทุกระดับ                          
 8.  ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง พบวา ทุก 
ขอมีความเหมาะสมและขอเสนอการกําหนด
เปาหมายของการเปลี่ยนแปลงหรือการสราง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดผลในทางที่ดีข้ึน                          
 
การรางรูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมมีความเหมาะสมและเปนไปไดในการนําไป
ปฏิบัติ ไดหรือไม 

       จากขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมและเปนไป
ไดในการนําไปปฏิบัติของการรางรูปแบบ 
การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนว 
ทางบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม พบวา ผูบริหาร
การศึกษาและผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา มี
ความเห็นวาองคประกอบของรางรูปแบบการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม  ปรากฏผล ดังนี้             
           1.  ดานวัตถุประสงคของเขตพื้นที่การศึกษา 
จํานวน 8 ขอ พบวา มีความเหมาะสมและเปนไปได
ในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อทดสอบ ความแตกตางพบวาโดยรวมไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 8 ขอ                   
 2.  ดานการแบงงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
อยาง จํานวน 6 ขอ พบวา มีความเหมาะสมและ
เปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อทดสอบความแตกตาง พบวา
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ขอ
และไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี
ระดับ.05 จํานวน 5 ขอ              
 3.  ดานการบังคับบัญชามี จํานวน 5 ขอ พบวา 
มีความเหมาะสมและเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ มี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อทดสอบ
ความความแตกตาง พบวาโดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 1 ขอ และไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 4 ขอ   
 4.  ดานอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบมี 
จํานวน 10 ขอ พบวา มีความเหมาะสมและเปนไปได
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ในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อทดสอบความแตกตาง พบวาโดยรวม
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 2 ขอ
และไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ.
05 จํานวน 8 ขอ 
 5.  ดานการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ 
การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ มีจํานวน  9 
ขอ พบวา มีความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติและ
ความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อทดสอบความ
แตกตาง พบวาโดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 4 ขอและไมแตกตางกันอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 5 ขอ 
 6.  ดานการมีสวนรวม และแรงจูงใจ มี
จํานวน 10 ขอ พบวา มีความเหมาะสมและเปน 
ไปไดในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู 
ในระดับมาก และเมื่อทดสอบความแตกตางพบวา
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ความแตกตาง
กันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 3 
ขอและไมแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 จํานวน 7 ขอ 
 7.  ดานระบบที่มีการประสานสัมพันธตอกัน 
มีจํานวน 10 ขอ พบวา มีความเหมาะสมและเปนไป
ไดในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก และเมื่อทดสอบความแตกตาง พบวา 
โดยรวมไมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จํานวน 2 ขอ และไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จํานวน 8 ขอ                       
 8.  ดานระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมี จํานวน 12 
ขอ มีความเหมาะสมและเปนไปได 
ในการนําไปปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อทดสอบความแตกตาง พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
จํานวน 4 ขอและไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 8 ขอ                     

 
การอภิปรายผล 
         จากการสรุปผลการวจิัยการบริหารจัด 
การเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ซึ่งมีองคประกอบจํานวน 8 ดาน 
ดังนี้                      
 ดานวัตถุประสงคของเขตพื้นที่การศึกษา 
พบวา จากการที่รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนา
ระบบราชการ มีการประกาศบังคับใชพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยมคีวาม
ประสงคบังคับใชกับสวนราชการในทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ซึ่งปรัชญา เวสารัชช และคนอื่น ๆ (2545, 
หนา 17-20) ไดเสนอ หลักการบริหารจัดการในเขต
พื้นที่การศึกษา เรื่องหลักประสิทธิผลวา จุดเนนของ
การบริหารอยูท่ีเปาหมาย ผลงานที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนเอกภาพและมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา นั่นคือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แตละแหงตองกําหนดเปาหมายผลงานของงานไว
ชัดเจนในลักษณะที่วัดได มีการประเมินได 
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ท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพและหลัก
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตองมีความถูกตองรวดเรว็ ตรง
ตามวัตถุประสงคของการดําเนินการและ 
ใชงบประมาณอยางประหยัด และจากการสรุปผล
การดําเนินงาน 9 ป การปฏิรูปการศึกษา (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552, หนา 19) ไดสรุป
ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการศึกษาและการมีสวนรวมโดยกําหนดใหมีการ
กระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารท่ัวไป  
 ดานการจัดแบงงาน และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะอยาง พบวา เขตพื้นที่การศึกษามีการแบง
สวนราชการ มกีารจัดบุคลากรรับผิดชอบงานตาม
ความรูความสามารถความถนดั และความชํานาญ
เฉพาะอยาง เนนการมีสวนรวมและเปนทีมงาน มี
การดําเนินงานตามปริมาณ ความเหมาะสมตาม
เกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด  มีการบริหารงาน
บุคคลตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
สอดคลองกับผลการวิจยัของ สนธิรัก  เทพเรณู 
(2547, บทคัดยอ) ไดพบวา คุณลักษณะมาตรฐาน
ดานวิชาชีพท่ีเปนคุณลักษณะเดน ไดแก การ
บริหารงานดวยความโปรงใส รองลงมาคือ ดาน
ความรูความสามารถในการบริหารงาน และ
คุณลักษณะมาตรฐานสวนบุคคลไดแก ความเปน
ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพและดานการใฝรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
 ดานการบังคับบัญชา พบวา เขตพื้นที่การ 
ศึกษา มีการกําหนดสายการบังคับบัญชาใหเปน 
ไปตามกฎหมายระเบียบ มีการกําหนดจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษรและประกาศใหทราบอยางทั่วถึง  มีการ
กําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพื่อให

ปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายการจัดการศึกษา มี
การมอบหมายอํานาจหนาท่ีรับผิด 
ชอบและกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผู 
ปฏิบัติงานและจัดระบบโครงสรางสายการบังคับ
บัญชาที่สั้น  คลองตัวรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกบั  
ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2543, หนา 206-221) ท่ีไดศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารการศึกษาในระดับ
พื้นที่ ในดานแนวคิด หลักการ และนโยบาย การจัด
โครงสราง องคกร บุคลากร บทบาทหนาท่ี และการ
ประสานงาน รวมท้ัง ณัฐชนันท จันทคุปต และ 
เต็มจิต  จันทคา (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง และ
สังคมที่ดี พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
บริหารจัดการในงาน 4 ดาน ในหลักความชอบธรรม 
การบริหารจัดการมีการยึดหลักและปฏิบัติตามแนว
ของกฎหมาย     
 ดานอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ พบวา 
เขตพื้นที่การศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวดั มีความรับผิดชอบตามภารกิจ จัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กําหนด
ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณและแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  
พัฒนาบุคลากรทุกคนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
คุณภาพเปนไปตามเกณฑสมรรถนะ มุงผลสมัฤทธิ์  
เนนการทํางาน บริการท่ีดี  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
และแจงข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบุคลากรผูรับ 
บริการและผูมีสวนไดสวนเสยีไดรับทราบอยางทั่วถึง
รวมท้ังเปนหนาท่ีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ตองพัฒนาการปฏิบัติงานโดยสอดคลองกับ สมเกียรติ 
บุญรอด (2550, บทคัดยอ) ไดพบวา องคประกอบ
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ของรูปแบบ การประเมินการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี 5 องคประกอบไดแก
(1) เนื้องานที่มุงประเมิน (2) ตัวบงช้ีและเกณฑการ
ประเมิน (3) วิธีท่ีใชในการประเมิน (4) ผูทําการ
ประเมิน และ (5) การใหขอมูลยอนกลับ       
 ดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
การรวมอํานาจ และการกระจายอํานาจ พบวา เขต
พื้นที่การศึกษามีมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใต
กฎหมาย ระเบียบ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวของ มี
การปฏิบัติงานท่ีเปนเอกภาพตามนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการสงเสริม
พัฒนาสถานศึกษาใหเกิดความเขมแข็งสามารถ
รองรับการกระจายอํานาจปฏิบัติงานไดคลองตัว 
ถูกตอง บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว มีการกําหนด
ข้ันตอนระยะเวลาการดําเนินงาน มีการประชุมช้ีแจง
ประชาสัมพันธ จัดบริการขอมูลขาวสารใหบุคลากร 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปดเผยและ
ท่ัวถึง และ จัดระบบประเมินประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนอยาง
เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองกบั
งานวิจัยของ เสรี ลาชโรจน และคณะ (2545, หนา 
4-5) ท่ีไดทําการศึกษา แนวทางการบริหาร และการ 
จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
โดยไดเสนอหลักการบริหารจดัการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา การจัดระบบ โครงสราง และ
กระบวนการจดัการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศกึษาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การกําหนดขอบเขต
อํานาจการตัดสินใจในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อยางชัดเจน ไมซ้ําซอนกันและคํานึงถึงผูปฏิบัติงาน
ใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได รวมท้ัง เจอรัลด ฟราย 
และคนอื่น ๆ (2543, หนา 81-84)  ไดเสนอแนวทาง
การกระจายอํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา

วา จะตองนําไปสูความโปรงใสและการทําใหระบบ
การบริหารจัดการศึกษาเปนระบบเปด การสงเสริม
ความคลองตัวในการดําเนินงานทั้งในระดับชาติ  เขต
พื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา   
 ดานการมีสวนรวม และแรงจงูใจ พบวา เขต
พื้นที่การศึกษามีการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเขามารวมบริหารจัดการศึกษาใน
รูปแบบองคคณะบุคคล  สงเสริม สนับสนุนใหมี
ผูแทนบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจ มีสวนรวมวางแผนในการ
บริหารจัดการตามที่กฎหมาย ระเบียบกําหนด  มีการ
รับฟงความคิดเห็น มีการสํารวจความพึงพอใจเพื่อ
ปรับปรุง พัฒนางานใหเหมาะสมอยูเสมอ  มกีิจกรรม
การยกยองเชิดชูเกียรติท่ีเปนระบบตอเนื่อง มีการ
สรางขวัญและกําลังใจให ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมโปรงใส
ตรวจสอบได มีการนําปจจัยซึ่งไดแก บุคลากร 
งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน มา
เช่ือมโยงใหภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดย
สอดคลองกับชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2543, หนา 206-
221) ท่ีไดศึกษาในดานการจัดองคการ การจัดใหมี
คณะกรรมการบริหารเปนองคคณะบุคคล ประกอบ 
ดวย ผูทรงคุณวฒุิโดยตําแหนง และโดยการเลอืกตั้ง
จากครู หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ใหมี
จํานวนตามสัดสวนที่เหมาะสม รวมท้ังจากการศึกษา
ของปรัชญา  เวสารัชช และคนอื่น ๆ (2545, หนา 17-
20) ไดเสนอ หลักการบริหารจดัการในเขตพื้นที่
การศึกษา ในหลักการมีสวนรวม การบริหารงานยุค
ใหม เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ลักษณะการมี
สวนรวมนั้นอาจเปนการรวมในรูปของ
คณะกรรมการหรือรวมแสดงความคิดเห็น และหลัก
ความเปนอิสระและความรับผิดชอบของผูบริหารการ
บริหารงานยุคใหม  
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           ดานระบบที่มีการประสานสัมพันธตอกัน 
พบวา  เขตพื้นที่การศึกษา มีการกํากับ ดูแล  
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งตรงกับ
การศึกษาของ นงลักษณ วิรัชชัย (2545, หนา 229-
234) ไดศึกษา ตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพ
การบริหารและการจัดการเขตพื้นที่การศึกษา พบวา 
มาตรฐานดานการบริหารวิชาการในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา การจัดเครือขายและการพัฒนาแหลง
ทรัพยากรการเรียนรูนอกและในเขตพื้นท่ีในการ
บริหารและจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามขอบขายภารกิจงานในเชิงระบบ ไม
แยกสวนเชื่อมโยงภารกิจงาน 4 ดาน คืองานดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
บริหารท่ัวไปใหสัมพันธและตอเนื่องกันโดยยึด
วัตถุประสงค เปาหมาย พันธกิจ เปนหลัก สราง
ระบบเครือขายใหเกิดความรวมมือจากทุกฝาย 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหบริการตอบสนองบุคลากร ผูรับบริการ
และไดรับผลประโยชนนําขอมูลและผลการ
ดําเนินงานไปใชในการวางแผนจัดการศึกษา  
และจากการศึกษาของ ชัชภูมิ  สีชมพู  (2548, หนา 
190-97) ไดสรปุวา การพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลตาม
ความตองการของผลประโยชนกับการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ดานการวางแผน 
การจัดวางระบบ และวางแนวปฏิบัติของเขตพื้นที่
การศึกษา มีการนําระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) มาใชในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสารบรรณของ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีแผนกํากับ 
ติดตามเรงรัดใหมีการดําเนินการตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป มีการนําเอาวิธีการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหมมาใชโดยเฉพาะการเนนการ

บริการลูกคาหรือผูใชบริการ คือ นักเรียน  ผูปกครอง
นักเรียน หรอืผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ การวางแผนและการ
ปฏิบัติงานตามแผนใหมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงคจะตองมีระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อ
การบริหาร(MIS) และระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  ท่ีทันสมัยและมี
ความจําเปน    
 ดานระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง พบวา มีการ
ทบทวนภารกิจตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อ
ตรวจสอบความจําเปน ความคุมคาและตอบ 
สนองนโยบายของรัฐ  มีการพัฒนาบุคลากรให 
มีความรูความสามารถความเชี่ยวชาญ สรางวิสัยทัศน
แบบมีสวนรวมและปรับเปลี่ยนทัศนคติใหสอดคลอง
กับสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทํางานเพื่อยกระดับขีดความสามารถตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (public 
Sector Management Quality Award: PMQA) มีการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางานโดยยอมรับและพรอม
แกไขปญหา เพื่อใหไดองคความรูใหมในการทํางาน 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหบริการแกบุคลากร 
ผูรับบริการโดยสามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงาน
อื่นดวย  สงเสรมิ พัฒนา สนับสนุน ใหขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาวิจัยจัด
กระบวนการเรยีนรู แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
ในหนวยงาน มีการเสนอขอมูลปญหาอุปสรรคจาก
การใช ระเบียบ กฎ  ขอบังคับและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อเปนขอมูลการปรบัปรุงแกไข ระเบียบ 
กฎ ขอบังคับนั้น ซึ่งสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ. 2545-2559) เกี่ยวกับแนวนโยบาย (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551, หนา 23, 29) เรื่อง 
การสรางสรรคประยุกตใช และเผยแพรความรูและ
การเรียนรูเพื่อสรางสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และ



                                                                                       91 

การเรียนรูท่ีมีเปาหมายใหมีการพัฒนาความรูใหม ๆ
ท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย มีการใช
ความรูเปนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของคน
ไทย และแนวนโยบายเพื่อดําเนินการในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและพัฒนาประเทศ  
มีการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการศึกษาอยางทั่วถึง ทัดเทียมกัน
ทุกเขตพื้นท่ีการศึกษาและมีความเชื่อมโยงกนัเปน
เครือขายอยางมรีะบบ  ท้ังนี้ในการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานเพื่อใหมีคุณภาพ สอดคลองกับ 
ทิพาวดี เมฆสวรรค (2542) ท่ีไดสรุป คุณลักษณะ
ของการจัดการภาครัฐแนวใหมเปน 5 ประการ 
ไดแก การใหบริการท่ีมีคุณภาพแกประชาชน การ
ลดการควบคุมจากสวนกลาง เพิ่มความเปนอิสระ 
ในการจัดการ การกําหนดการวัดและการใหรางวัล
แกผลการดําเนินงานทั้งในระดับองคการและระดับ
บุคคล การสรางระบบสนับสนุนทั้งในดานของ
บุคลากรจากระบบการฝกอบรม ระบบคาตอบแทน 
ระบบคุณธรรม  เทคโนโลยี ระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อชวยใหหนวยงานสามารถทํางานไดบรรลุ
วัตถุประสงคและมีการแขงขันทั้งระหวางหนวยงาน
ของรัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานของรัฐกับ
หนวยงานของภาคเอกชน ภารกิจใดสมควรปลอย
ใหเอกชนเขามาดําเนินการแทนได                     
 ดังนั้นจากองคประกอบทั้ง 8 ดาน ความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ 
ตามขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม การประเมินจาก
ผูบริหารการศึกษาและผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
การศึกษา ทําใหองคประกอบของรางรูปแบบและ
สาระสําคัญขององคประกอบรางรูปแบบการบริหาร
จัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ท่ีมีคาเฉลี่ยโดยรวม มคีวาม
เหมาะสมและเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ รวมท้ัง
มีการทดสอบความแตกตาง พบวาโดยรวม ไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ขอเสนอแนะ  
             ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
           1.  ควรมีการนาํแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณเปนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 
             2.  ควรมีการแบงสวนราชการภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษาที่เนนการมีสวนรวม เกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานและเปนทีมงาน 
             3.  ควรมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาที่
สั้นคลองตัวโดยใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบที่
กําหนดและมีการประกาศใหทราบอยางทั่วถึง 
             4.  ควรมีการจดัทําแผนปฏิบัติการประจํา 
ปงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวดั 
             5.  ควรมีการจดัระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับทุกคนอยาง 
เปนระบบและตอเนื่อง 
             6.  ควรมีการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของและคํานึงถึงหลัก 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
             7.  ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหมีผูแทน
บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียไดเขา 
รวมวางแผนพฒันาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประกาศยกยองบุคลากร และผูเกี่ยวของในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
             8.  ควรมีการสงเสริม สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
             9.  ควรมีการบูรณาเชื่อมโยงการการ
ดําเนินงานตามขอบขายภารกิจที่กฎหมาย ระเบียบ
กําหนดกับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
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             10. ควรมีการจดัและปรับปรุงศูนยบริการ
รวม ท่ีอํานวยความสะดวกอยางตอเนื่องและ
ใหบริการอยางครบวงจรแกบุคลากร ผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 
           11. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธี 
การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรโดยสรางวิธีคิด 
และปฏิบัติงานในเชิงระบบ ปรับกระบวนทัศน 
วัฒนธรรมการทํางาน การมีจิตบริการ การสราง
ทีมงานและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
             12.  ควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู 
แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกนัในสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และ
มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
             13.  ควรมีการรวบรวมขอมูลกฎหมาย 
ระเบียบที่ใชในการปฏิบัติงานในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ 
สื่ออิเลคทรอนกิสใหบริการแก บุคคล ผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียโดยเปดเผย  

             14. ควรมีการสํารวจรับฟงความคิดเห็นกรณี
ท่ีการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ผลกระทบกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียกอนมีการดาํเนินงานหรือการตัดสินใจ  
               
 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
              1.  เมื่อมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการ
เขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหมไปปฏิบัติแลว ควรทําการวิจัย
เกี่ยวกับปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
          2.  ควรมีการวิจยัเกี่ยวกับความสัมพันธการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาตามแนวทางการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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*สุรางครัตน  แสงศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทย (2) นวัตกรรมของสนิคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน 4 ดานไดแก นวัตกรรม
ของสินคาดานสวนผสมดานคุณสมบัติ ดานการออกแบบสินคา และดานการตราสินคา (3) การรับรู
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทยทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค
และความจงรักภักดีตอตราสินคา (4) ความสัมพันธของตัวแปรและ (5) การคนหาโมเดลการรับรู
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง
คือ ผูใชเครื่องสําอางประเภทแตงหนาของประเทศไทยในอุตสาหกรรมเครือ่งสําอางประเภทแตงหนา
ระดับเดียวกัน ไดแก ผลิตภัณฑคิวทเพรส ผลิตภัณฑมิสทีนและผลิตภัณฑชีเน จํานวน 740 คน เครื่องมือท่ี
ใชในการเก็บขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและสถิติอางอิงใชสมัประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสนัและการวิเคราะหเสนทาง  

ผลการวจิัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20-24 ป การศึกษา
ปริญญาตรี รายไดสวนตัวตอเดือนนอยกวา 7,000 บาท อาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานภาพโสด ยี่หอ
เครื่องสําอางที่ใชเปนประจํามีสัดสวนใกลเคียงกันทั้ง 3 ยี่หอ ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอนวัตกรรมของ
สินคาเครื่องสําอางในระดับมาก โดยเห็นดวยมากดานการออกแบบสินคา การรับรูนวัตกรรมทางดาน
ความพึงพอใจระดับมากและรับรูมากที่สุดตอการบริการ สวนการรับรูนวตักรรมทางดานความจงรักภกัดี
ตอตราสินคามีระดับมากตอการบอกตอและการซื้อซ้ํา ผลการศึกษาความสัมพันธ พบวา (1) ปจจัยสวน
บุคคลของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการรับรูนวัตกรรมของสินคาและความพึงพอใจ (2) ปจจัยสวน
บุคคลของผูบริโภคมีความสัมพันธกับการรับรูนวัตกรรมของสินคาและความจงรักภักดีตอตราสินคา (3) 
นวัตกรรมของสินคามีความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูนวัตกรรมของสินคาดานความพึงพอใจ (4) 
นวัตกรรมของสินคามีความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูนวัตกรรมของสินคาดานความจงรักภักดีตอ
ตราสินคา (5) โมเดลการรับรูนวัตกรรมของสนิคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจของผูบริโภคและความจงรักภกัดีตอตราสินคา ประกอบดวย การบริการ การซื้อซ้ําและการ
บอกตอ 
คําสําคัญ : นวตักรรมของสินคา เครื่องสําอางประเภทแตงหนา การรับรูนวตักรรม ความพึงพอใจ 
ของผูบริโภค ความจงรักภักดีตอตราสินคา 

โมเดลการรบัรูนวัตกรรมของสินคาเคร่ืองสําอาง 
ประเภทแตงหนาในประเทศไทย 

Perception Model of the Product Innovation  
of Make-Up Cosmetics in Thailand 

* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาขาการตลาด  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 
1  สวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552 
  อาจารยที่ปรึกษา : ดร. สุดาพร  สาวมวง 
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Abstract 
 The objectives of  this survey  research were to study: (1) Personal information of the 
consumers , (2) Product innovation of make-up cosmetics , (3) Perception of the product innovation of 
make-up cosmetics about the customer satisfaction and brand loyalty,   (4) The correlation of the 
variables , and (5) It was found perception model of the product innovation of make-up cosmetics in 
Thailand Questionnaires were used to collect data from the sample groups consisted of  740  consumers 
of  three brands of make-up cosmetics in Thailand in the same level which were Cute Press, Mistine,  
and SHEENE. The data were analyzed using frequency, percentages, arithmetic mean and standard 
deviation.  Pearson correlation coefficient and path analysis were  used to analyze the model. 

 The results showed  that: (1) the consumers were female, aged 20-24 with   bachelor’s degrees, 
have  personal income less than 7,000 baht per month.  Most of them were students who were single. 
The brand names of the make-up cosmetics they usually used were nearly the same in proportion.  The 
consumers had expectations for making use of product value. The consumers have  the overall opinions 
of the product innovation of  make-up cosmetics in high level about the product design. The product 
innovation of make-up cosmetics in satisfaction was in high level. The most of the perception was about 
the service.  

The correlation was found that: (1) the personal information of the consumers was related to 
the perception of the product innovation in customer satisfaction, (2) the personal information of the 
consumers was related to the perception of the production innovation in brand loyalty, (3) the product 
innovation was positively related to the perception of the product innovation in customer satisfaction, 
(4) the product innovation was positively related to the perception of the product innovation in brand 
loyalty, (5) Perception model of the product innovation of make-up cosmetics in Thailand consign in 
customer satisfaction and brand loyalty to consist about the service repurchase and word of mouth.  
Keywords: Product innovation, make-up cosmetics, perception of the innovation, customer satisfaction 
and brand loyalty 

 
ความนํา 

โมเดลการรับรูนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย
ครั้งนี้ มีประเด็นของนวัตกรรมที่สําคัญอยู 5 
ประการ ดังนี้ 

ประการที่ 1 แหลงสําคัญในการคนหา
โอกาสทางดานนวัตกรรม จัดเปนประเด็นที่
นาสนใจในการเริ่มตนของผูประกอบการที่กลา

ลงทุนในการดําเนินธุรกิจ ไดแก (1) สิ่งท่ีไมได
คาดคิด (the unexpected)  อาจเปนความสําเร็จที่
ไมไดคาดคิด ความลมเหลวท่ีไมไดคาดคิดหรือ
เหตุการณภายนอกที่ไมไดคาดคิด (2) ความไม
ลงตัว ความไมเหมาะสม (the incongruity) ความ
เปนจริงตามที่เกิดและความเปนจริงตามที่คาดวา
จะเกิดหรือความนาจะเปน (3) นวัตกรรมที่มี
พื้นฐานอยูบนกระบวนการความตองการ 
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(innovation based on process need) (4) การ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสราง
อุตสาหกรรมหรือโครงสรางทางการตลาด 
(changes in industry or market structure) ซึ่ง
อาจไมไดใหความสนใจหรือเกีย่วของกับความ
ไมเทาเทียมกันในอุตสาหกรรมและตลาด (5) 
ประชากรศาสตร (demographics) การ
เปลี่ยนแปลงของประชากร (6) การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องการรับรู อารมณและความหมาย 
(changes in perception, mood and meaning) (7) 
ความรูใหม ๆ (new knowledge)  ท้ังในเชิง
วิทยาศาสตรและที่ไมใชทางวิทยาศาสตร 

เมื่อทําการพิจารณาแหลงสําคัญในการ
คนหาโอกาสทางดานนวัตกรรมจะพบวา สิ่งท่ี
ไมไดคาดคิด ความไมลงตัว ความไมเหมาะสม 
นวัตกรรมที่มีพืน้ฐานอยูบนกระบวนการความ
ตองการ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสราง
อุตสาหกรรมหรือโครงสรางทางการตลาด  
จัดเปนแนวทางของขอมูลนวัตกรรมสําหรับ
ผูประกอบการและเปนเรื่องภายในองคกรไมวา
จะเปนธุรกิจ อุตสาหกรรมหรอืองคกรท่ี
ใหบริการแกสังคม เปนสิ่งแสดงขั้นพื้นฐานและ
เปนสิ่งบงช้ีท่ีนาเชื่อถือไดอยางมากถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนแลวหรืออาจทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น สวนประชากรศาสตรการ-
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการรับรู อารมณและ
ความหมาย และความรูใหม ๆ เปนประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกของธรุกิจ
หรืออุตสาหกรรม ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมทางสังคม
ท่ีสงผลตอผูบรโิภคสวนใหญ  

สําหรับงานวิจยัใชเกณฑการศึกษาใน
เรื่องประชากรศาสตร โดยศึกษาลักษณะของ
ประชากรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
สวนตัวตอเดอืน อาชีพ และสถานภาพทาง

ครอบครัว รวมถึงศึกษาการรับรูของผูบริโภค 
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง เพื่อคนหา
โอกาสทางดานนวัตกรรมของสินคาและพัฒนา
สินคาใหตรงตามความตองการของผูบริโภค
ตอไป 

ประการที่ 2 ผลติภัณฑเครื่องสาํอางใน
ตลาดระดับกลางและลางภายในประเทศ ท่ีมี
มูลคาตลาดรวม 10,000 ลานบาท ในป 2550 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2551) นอกจากนี้ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางในตลาดดังกลาวที่มีการใชชองทาง
การจัดจําหนายทางตรงยังติดอนัดับสินคาขาย
ตรงที่นาเชื่อถือท่ีสุด จากการจัดอันดับของ 2009 
Thailand’s Most Admire Brand and Why We 
Buy? 

ประการที่ 3 ความคาดหวังของลูกคา
ทางดานนวัตกรรมของสินคา (ช่ืนจิตต  
แจงเจนกิจ, 2546, หนา 410) การทดสอบ
นวัตกรรมที่สรางขึ้นมาควรมีลักษณะอยางไร
บางจึงจะตอบสนองโอกาสที่จะมาถึง สํารวจดู
ลูกคาและผูใชเพื่อคนหาวา ความคาดหวัง 
คานิยมและความตองการของลกูคาและผูใชเปน
อยางไร 
 สําหรับงานวิจยัเปนการคนหาขอมูล
ความคาดหวังทางดานนวัตกรรมของสินคาจาก
การสอบถามผูบริโภคหรอืผูใชผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในผลิตภัณฑคิวท
เพรส (Cute Press) ผลิตภัณฑมสิทิน (Mistine) 
และผลิตภัณฑชีนเน (SHEENE) เพื่อทําการ
วิเคราะหถึงความคิดวา ความคาดหวังของลกูคา
ท่ีมีตอนวัตกรรมของสินคาตรงกับความตองการ
อยางไรบาง ท้ังนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการ
บริหารจัดการทางธุรกิจ การกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดรวมถงึการสรางโอกาสทางการตลาด
โดยใชนวัตกรรมของสินคาดังกลาว 
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ประการที่ 4 นวัตกรรมของสนิคา
เครื่องสําอาง การคนหาโอกาสทางดาน
นวัตกรรมจากความรูใหม (new knowledge) 
และจากการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อ
กอใหเกิดนวัตกรรม (Kuczmarski, 
Middlebrooks and Swaddling, 2001, p. 6) 
ประเภทของนวัตกรรมนั้นเหมือนกับงานศิลปะ
ท่ีแสดงความหมายออกมาไดหลายรูปแบบ ดัง
จะเห็นไดจากการที่นวัตกรรมสามารถสะทอน
รวมถงึความแตกตางทางดานรูปแบบ รูปราง 
รูปลักษณะ ขนาดและสิ่งตาง ๆ ท่ีสามารถแสดง
ใหเห็นโดยเปดเผย นวัตกรรมเปนสิ่งท่ีไร
ขอบเขต นวัตกรรมยงัเปรียบเสมือนวิธีการทํา
กําไรรปูแบบใหมในระยะยาวอีกทั้งยังสามารถ
บรรลุผลสําเร็จสําหรับธุรกิจ  
 งานวิจัยศึกษานวัตกรรมของสนิคา
เครื่องสําอางทางดานสวนผสม คุณสมบัติ การ
ออกแบบสินคาและตราสินคาท่ีสรางความ
แตกตางใหเกิดข้ึนตอตัวผลิตภณัฑไดอยาง
ชัดเจน นําไปสูการพัฒนาทางการตลาด จนทํา
ใหเกิดกระแสหรือผูนําทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑดังกลาว  

นอกจากนี้นวัตกรรมยงัสามารถตอบ
คําถามที่วา ใครเปนผูไดรับผลประโยชนจาก
นวัตกรรม คําตอบก็คือ ทุกคน เริ่มแรก
นวัตกรรมจะกอใหเกิดผลประโยชนตอผูถอืหุน
ของบริษัทเปนกลุมท่ีหนึ่ง กลุมท่ีสองไดแก 
ลูกคา กลุมท่ีสามไดแก ลูกจางหรือพนักงานของ
บริษัทและกลุมสุดทายท่ีกอใหเกิดผลประโยชน
ไดแก บริษัทหรือธรุกิจตาง ๆ  

สําหรับงานวิจยัโมเดลการรับรู
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทยไดศึกษาผลประโยชน
ตอลูกคาทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่

เกี่ยวกับมูลคาของสินคา  ผลประโยชนของ
สินคา เทคโนโลยีของสินคา บริษัทผูผลิตสินคา
และบริการ สวนผลประโยชนตอลูกคาทางดาน
ความจงรักภักดตีอตราสินคานั้น ศึกษาดานการ
ซื้อซ้ําและการบอกตอ 

ประการที่ 5 การรับรูนวัตกรรม รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการรับรูนวัตกรรมของ
ผูบริโภค (Hsieh and Li, 2007) การรับรูของ
ผูบริโภคมีความสัมพันธตอความจงรักภักด ี
 สําหรับงานวิจยัศึกษาการรับรู
นวัตกรรมทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค
และการรับรู นวัตกรรมทางดานความจงรักภกัดี
ตอตราสินคา ท้ังนี้เพื่อคนหาขอมูลการรับรู
นวัตกรรมจากพฤติกรรมของผูบริโภควา ลูกคา
สามารถรับรูนวัตกรรมทางดานใด อยางไรบาง 
รวมถงึสินคานั้นเมื่อผูบริโภคมีการรับรูแลวตรง
ตามความตองการของลูกคาหรอืไมอยางไรบาง 

จากปญหาดังกลาวขางตน จึงเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหผูวิจัยทําการศึกษา “โมเดล
การรับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาในประเทศไทย” นอกจากนีผ้ล
จากการศึกษายังสามารถนําไปพัฒนาหรือตอ
ยอดองคความรูทางดานผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ในประเด็นดังกลาวสําหรับผูท่ีสนใจศึกษา 
คนควา เพื่อพัฒนาใหเกิดความกาวหนาตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของ 

ผูบริโภคสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษานวัตกรรมของสนิคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน 4 ดาน ไดแก 
นวัตกรรมของสินคาดานสวนผสม นวัตกรรม
ของสินคาดานคุณสมบัติ นวัตกรรมของสินคา
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ดานการออกแบบสินคา และนวัตกรรมของ
สินคาดานตราสินคา 
 3.  เพื่อศึกษาการรับรูนวัตกรรมของ
สินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศ
ไทยทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคและ
ความจงรักภักดตีอตราสินคา 
 4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 
ดังนี้ 
      4.1  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
ในประเทศไทยมีความสัมพันธกับการรับรู
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค 
      4.2  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
ในประเทศไทยมีความสัมพันธกับการรับรู

นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา 
      4.3  นวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางมคีวามสัมพันธในทางบวกกับการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค 
      4.4  นวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางมคีวามสัมพันธในทางบวกกับการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา 

5.  เพื่อคนหาโมเดลการรับรูนวัตกรรม
ของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                 99 

    

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
                                           ตัวแปรเหตุ      ตัวแปรผล 
   

 
 
 
 
                ปจจัยสวนบุคคล        H1               การรับรูนวัตกรรมทางดาน 
       ของผูบริโภค            ความพึงพอใจของผูบริโภค 
 
 
                                                                                                                                           
 
                                                                                                    
                                                                        
                                                                     
                  
                             
                                                     นวัตกรรมของสินคา              การรับรูนวัตกรรมทางดาน 
                                                          เคร่ืองสําอาง         ความจงรักภักดีตอตราสินคา 
 
   
                                                                        

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยโมเดลการรับรูนวัตกรรม
ของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ประเทศไทย มีสมมติฐานของการวิจัย ดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 (H1) : ปจจัยสวนบุคคล
ของผูบริโภคในประเทศไทยมีความสัมพันธกับ

การรับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาทางดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภค 

สมมติฐานที่ 2 (H2) : ปจจัยสวนบุคคล
ของผูบริโภคในประเทศไทยมีความสัมพันธกับ
การรับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง

เพศ 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

รายไดสวนตัว 

อาชีพ 

สถานภาพครอบครัว    

ยี่หอเครื่องสําอาง 

ความคาดหวัง 

มูลคาของสินคา 

ผลประโยชนของสินคา 

เทคโนโลยีของสินคา 

บริษัทผูผลิตสินคา 

บริการ 

สวนผสม 

คุณสมบัติ 

การออกแบบสินคา 

ตราสินคา 

การซ้ือซํ้า 

การบอกตอ 

  H4 

   H3 

H2 
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ประเภทแตงหนาทางดานความจงรักภักดีตอตรา
สินคา 
 สมมติฐานที่ 3 (H3) : นวัตกรรมของ
สินคาเครื่องสําอางมีความสัมพันธในทางบวก
กับการรับรูนวตักรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาในประเทศไทยทางดานความ
พึงพอใจของผูบริโภค 
 สมมติฐานที่ 4 (H4) : นวัตกรรมของ
สินคาเครื่องสําอางมีความสัมพันธในทางบวก
กับการรับรูนวตักรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาในประเทศไทยทางดานความ
จงรักภักดีตอตราสินคา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยเปนการวิจยัเชิงปริมาณ  

ประชากรที่ศึกษา ไดแก ผูใชผลิตภัณฑคิวท
เพรส ผลิตภัณฑมิสทีนและผลิตภัณฑชีนเน 
กลุมตัวอยางทีศึ่กษามีจํานวน 740 คน โดยสุม
ตัวอยางอยางงาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามที่มีคาความตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 
0.98 และคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ 
0.946 สถิติท่ีใชในการวิจัยไดแก สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดวย คาเฉลี่ยเลขคณิต  
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงความถี่  
และคารอยละ  และสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะหสหสัมพันธสองตัว
แปรโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
(Pearson Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ ผูใชเครื่องสําอาง 

ประเภทแตงหนาของประเทศไทยในตลาด
ระดับลาง (massmarketing) หรือธรุกิจ

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ระดับเดียวกัน ประกอบดวย ผลิตภัณฑคิวท
เพรส (Cute Press) ผลิตภัณฑมิสทีน (Mistine) 
และผลิตภัณฑชีนเน (SHEENE) จํานวนนับ
ไมได 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีจํานวน
ท้ังสิ้น 740 ตัวอยาง การกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางและการใชสูตรคํานวณหาขนาดของ
กลุมตัวอยาง (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 
301) การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร การวิจัยทาง
สังคมศาสตร การวิจัยเชิงทดลองหรอืการวิจัย
เชิงสหสัมพันธ จะศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางปรากฏการณ วิธีทางสถิติท่ีใชวิเคราะห
ขอมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง
ตัวแปรตองใชประกอบกับสารสนเทศทาง
ทฤษฎีท่ีสรางขึ้นในรูปโมเดลการวิจัยโดยใช
โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 
Model--SEM) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและ
ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตวัแปร 
ใชขนาดกลุมตัวอยาง 10-20 คนตอตัวแปรใน
การวิจัยหนึ่งตัวแปร (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, 
หนา 311) การวิจัยครั้งนี้มจีํานวนตัวแปรทั้งสิ้น
23 ตัวแปร (23x20) จํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 
460 ตัวอยาง สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง 20 เทาของจํานวนขอ
คําถาม จํานวนขอคําถาม รวม 45 ขอ โดย
พิจารณาขอคําถามเฉพาะตัวแปรของขอมูลใน
ระดับชวง (interval scale) จํานวนขอคําถาม 37 
ขอ (37x20)  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในครั้งนี้ ไดแก  แบบสอบถาม 
(questionnaires) มีลักษณะคําถามแบบปลายปด
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ท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating 
scale) สําหรับสอบถามกับผูใชผลิตภัณฑคิวท
เพรส (Cute Press) ผลิตภัณฑมสิทีน (Mistine) 
และผลิตภัณฑชีนเน (SHEENE) จํานวน 45 ขอ 
 

ผลการวิจัย 
สวนที่ 1 ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคล

ของผูบริโภค มีดังตอไปนี้ 
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค พบวา  

กลุมตัวอยางผูบริโภคเครื่องสาํอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 95.1 อายุ 20-24 ป คิดเปนรอยละ 
46.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
71.4 มีรายไดสวนตัวตอเดอืนนอยกวา 7,000 
บาท รอยละ 27.3 อาชีพนักเรียนและนักศึกษา 
คิดเปนรอยละ 45.0 สถานภาพโสด คิดเปนรอย
ละ 87.6 นิยมใชเครื่องสําอางประเภทแตงหนา
ท้ัง 3 ยี่หอ ไดแก  คิวทเพรส มิสทีนและ ชีนเน 
ในสัดสวนใกลเคียงกันระหวางรอยละ 33.2-
33.4 ผูบริโภคสวนใหญคาดหวังทางดาน
นวัตกรรมของสินคาในเรื่องความตองการ
ประโยชนจากคุณสมบัติของสินคา (รูปลักษณ
ของสินคา/ประโยชนใชสอย) คิดเปนรอยละ 
74.5 

สวนที่ 2 ผลการศึกษานวัตกรรมของ
สินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน 4 ดาน 
มีดังตอไปนี ้

นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง
พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาในประเทศไทย มีความคิดเห็น
ตอนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยเห็นดวยมากดานการออกแบบ
สินคา รองลงมาไดแก สวนผสม  คุณสมบัติและ
ตราสินคา 

สวนที่ 3 ผลการศึกษาการรับรู
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทย มีดังตอไปนี้ 

การรับรูนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย
ทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยรับรูนวัตกรรมทางดานความ
พึงพอใจมากที่สุดตอการบริการ เชน การ
แตงหนา การแนะนําสินคาใหม รองลงมาไดแก 
ผลประโยชนของสินคาเทคโนโลยีของสินคา 
บริษัทผูผลิตสินคาหรือเจาของตราสินคาและ
มูลคาของสินคาตามลําดับ ตลอดจน 
มีการรับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาในประเทศไทยทางดานความ
จงรักภักดีตอตราสินคาภาพรวมอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน โดยรับรูนวัตกรรมทางดานความ
จงรักภักดีตอตราสินคามากที่สุดคือ การบอกตอ
และการซื้อซ้ําตามลําดับ 

สวนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ
ของตัวแปร (ผลการทดสอบสมมติฐาน) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเรื่องการศึกษา
มีความสัมพันธกับการรับรูนวตักรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภค จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว 
สวนปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคขออื่น ๆ 
ไดแก เพศ อายุ รายไดสวนตัวตอเดือน อาชีพ 
สถานภาพครอบครัว ยี่หอเครือ่งสําอางที่ใชเปน
ประจําและความคาดหวังทางดานนวัตกรรมของ
สินคา พบวา ไมมีความสัมพันธจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา 
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเรื่องระดับ
การศึกษาและความคาดหวังทางดานนวัตกรรม
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ของสินคามีความสัมพันธกับการรับรูนวัตกรรม
ของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนา
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา จึงยอมรบั
สมมติฐานที่ตั้งไว สวนปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริโภคขออื่น ๆ ไดแก เพศ อายุ รายไดสวนตัว
ตอเดือน อาชีพ สถานภาพครอบครัวและยี่หอ
เครื่องสําอางที่ใชเปนประจํา พบวา ไมมี
ความสัมพันธ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา 
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางมี
ความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูนวัตกรรม
ของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนา
ทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบวา 
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางมี
ความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูนวัตกรรม
ของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนา
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา จึงยอมรบั
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สวนที่ 5 ผลการคนหาโมเดลการรับรู
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทย 
 โมเดลการรับรูนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย 
ผลการวิเคราะหพบวา โมเดลที่คนหามีความ
เหมาะสม อันเนื่องจากมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ การทดสอบไคว-สแควร 
(chi-square) ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(P- value> 0.05) คาดัชนีทุกตัว ไดแก GFI, 
AGFI,  NFI,  IFI,  CFI ผานเกณฑท่ีกําหนด
ตั้งแต 0.90 ข้ึนไป สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ีระดับ
นอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี RMR และ RMSEA 
ผานเกณฑ นอกจากนี้ดัชนี CMIN/DF มีคา

เทากับ 0.955 ซึ่งเขาใกล 1 ผานเกณฑท่ีกําหนด
เชนเดียวกัน 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis-- CFA) พบวา 
โมเดลการรับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาในประเทศไทยในแตละ
องคประกอบของโมเดลมีความเที่ยงตรง 
(validity) ตลอดจนโมเดลที่คนหามี
ความสามารถในการพยากรณการรับรูนวัตกรรม 
ของสินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ประเทศไทยทางดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภคและความจงรักภักดีตอตราสินคาได
ระดับดีและเปนที่ยอมรับ สามารถนําโมเดลการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทยที่คนหามาจัดทําข้ึนใน
รูปประหยัด (parsimonious model)  
 

การอภิปรายผล 
1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค 

ลักษณะกลุมตัวอยางของผูบรโิภคสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-
24 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได
สวนตัวตอเดอืนนอยกวา 7,000 บาท อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา สถานภาพโสด ยี่หอของ
เครื่องสําอางที่ใชเปนประจํา 3 ยี่หอ ไดแก คิวท
เพรส มิสทีนและชีนเน และผูบริโภคสวนใหญ
คาดหวังทางดานนวัตกรรมของสินคาโดย
ตองการประโยชนจากคุณสมบัติของสินคา 
(รูปลักษณของสินคา/ประโยชนใชสอย) ดังนั้น
ผูประกอบการในตลาดระดับเดียวกันที่นํามา
วิจัยในครั้งนี้มจีํานวน 3 ยี่หอ ไดแก คิวทเพรส  
มิสทีนและชิเน นอกจากนี้ความคาดหวังของ
ลูกคาทางดานนวัตกรรมของสินคา สอดคลอง
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กับงานของ ช่ืนจิตต แจงเจนกิจ (2546, หนา 
410)  การทดสอบนวัตกรรมทีส่รางขึ้น เพื่อ
คนหาวาความคาดหวังของลกูคาเปนอยางไร  
 2. นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาใน 4 ดาน ไดแก 

    2.1 ดานสวนผสม ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะเห็นดวยมาก
ท่ีสุดคือ สวนผสมที่ใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ 
สวนผสมควรมเีทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ทันสมัย 
และเห็นดวยมากในเรื่องสวนผสมควรมี
นวัตกรรมเปนองคประกอบ สวนผสมควรมี
ความแตกตางอยางชัดเจน  

    2.2 ดานคุณสมบัติ ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะเห็นดวยมากคือ 
คุณสมบัติของสินคาท่ีมีนวัตกรรมชวยใหสินคา
มีคุณภาพมากขึ้น คุณสมบัติของสินคาท่ีมี
นวัตกรรมมีสวนชวยในการพัฒนาสินคาและ
คุณสมบัติของสินคาท่ีมีนวัตกรรมชวยกระตุน
ใหเกิดความตองการสินคาเทากัน สวน
คุณสมบัติของสินคาควรมีนวัตกรรมเปน
องคประกอบที่สําคัญ  

    2.3 ดานการออกแบบสินคา 
ผูบริโภคเครื่องสําอาง ประเภทแตงหนาจะเห็น
ดวยมากที่สุดคือ การออกแบบสินคาควรใหตรง
ตามความตองการของผูบริโภค  และเห็นดวย
มากในเรื่อง การออกแบบสินคาควรคํานึงถึง
กระแสความตองการของตลาด การออกแบบ
สินคาท่ีนํานวัตกรรมมาใชสามารถสราง
ประโยชนใหเกิดข้ึนตอตัวสินคา และการ
ออกแบบสินคาควรนํานวัตกรรมมาใช  

    2.4 ดานตราสินคา ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะเห็นดวยมากคือ 
ตราสินคาท่ีดตีองมีนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 

ตราสินคาท่ีดีตองมีนวัตกรรมและคุณคาใน
สายตาผูบริโภค ตราสินคาท่ีมีนวัตกรรมจะมี
สวนชวยใหเกิดการซื้อสินคา  และตราสินคาท่ีดี
ควรมีนวัตกรรม  จากการพิจารณานวัตกรรม
ของสินคาท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Peyre (2004) ท่ีพบวา นวัตกรรมของสินคาเปน
หัวใจสูความสําเร็จในอุตสาหกรรม ตลาด
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกาย
ระดับโลก เชนเดียวกับงานวิจัยของ Emmons 
and Marks (2006) พบวา สาเหตุของปฏิกิริยา
ทางผิวหนังอันเกิดจากเครื่องสาํอาง รวมถงึการ
ทดสอบสารผูท่ีมีอาการแพเครื่องสําอางจาก
สวนผสม งานวจิัยของ Cooper (1984) ท่ีพบวา 
นวัตกรรมของสินคาเปนสวนสําคัญ 
ท่ีทําใหบริษัทประสบความสําเร็จรวมทั้ง
ทางดานสวนผสม นอกจากนี้แนวคิดของ Hoyer 
and Maclnis (1997, p. 469) ท่ีกลาววา 
นวัตกรรมยังหมายถึงคุณสมบัติของสินคาท่ี
เสนอตอผูบรโิภค เชนเดียวกับงานวิจัยของ  
พัสตราภรณ หวยศรีจันทร (2548) อุตสาหกรรม
เครื่องสําอางของประเทศไทยมีความไดเปรียบ
ทางดานบรรจุภัณฑซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับดาน
การออกแบบสินคา 

3. การรับรูนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย
ทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคและความ
จงรักภักดีตอตราสินคา พบวา ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทยมี
การรับรูนวัตกรรมทางดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภคระดับมาก  โดยรับรูมากที่สุดตอการ
บริการ และรับรูมากตอผลประโยชนของสินคา  
เทคโนโลยีของสินคา บริษัทผูผลิตสินคาหรือ
เจาของตราสินคา และมูลคาของ สินคา
นอกจากนี้ผูบรโิภคเครื่องสําอางประเภท
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แตงหนาในประเทศไทยมีการรับรูนวัตกรรม
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคาระดับมาก
เชนเดียวกัน โดยรับรูมากตอการบอกตอ  
และการซื้อซ้ํา  

การรับรูนวัตกรรมทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภค กลาวคือ 

1. มูลคาของสินคา ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะรับรูมากใน
เรื่องนวัตกรรมสินคา ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ตอสินคา นวัตกรรมสินคาเปนเครื่องมือในการ
ประเมินมูลคาของสินคาท่ีชวยสรางความพึง
พอใจ และนวัตกรรมที่ไมเหมาะสมกับมูลคามี
ผลตอความพึงพอใจ  

2. ผลประโยชนของสินคา ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะรับรูมากที่สุด
ในเรื่องผลประโยชนของสินคาจาก
ประสบการณผูบริโภคทําใหเกิดความพึงพอใจ 
และรับรูมาก ในเรื่องผลประโยชนของสินคา
จากความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคทําใหเกิด
ความพึงพอใจ และนวัตกรรมสินคาเปนสวน
หนึ่งในผลประโยชนของสินคาท่ีชวยสรางความ
พึงพอใจ  

3. เทคโนโลยีของสินคา ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะรับรูมากใน
เรื่องเทคโนโลยีกอใหเกิดการรับรูคุณประโยชน
ของสินคาทําใหเกิดความพึงพอใจ เทคโนโลยีท่ี
สะทอนความกาวหนาของสินคาสามารถสราง
ความพึงพอใจ และนวัตกรรมสินคาท่ีมี
เทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของทําใหเกิดความพึง
พอใจตอสินคา  

4. บริษัทผูผลิตสินคาหรือเจาของตรา
สินคา ผูบริโภคเครื่องสําอางประเภทแตงหนาจะ
รับรูมาก ในเรื่องบริษัทผูผลิตสามารถสราง
ความรูสึกและทัศนคติท่ีดีตอนวัตกรรมสินคาทํา

ใหเกิดความพึงพอใจ  การรับรูนวัตกรรมสินคา
สะทอนถึงบริษัทผูผลิต ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ตอสินคา  และบริษัทผูผลิตเปนเหตุผลสําคัญใน
การซื้อทําใหเกิดความพึงพอใจ  

5. บริการ ผูบริโภคเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาจะรับรูมากที่สุดในเรื่อง การ
บริการมีสวนชวยกระตุนการซื้อสินคาทําใหเกิด
ความพึงพอใจ  การบริการชวยสรางความพึง
พอใจ และรับรูมากในเรื่องนวตักรรมสินคาดาน
การบริการทําใหเกิดความพึงพอใจจากการ
พิจารณาการรับรูนวัตกรรมทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภค พบวา สอดคลองกับงานวิจัย
ของ พงษสรรค  ลีลาหงสจุฑา (2549) ทางดาน
ความพึงพอใจของผูบริโภคเชนเดียวกับงานวจิัย
ของGraham and Jouhar (2007) ทางดานการ
รับรูนวัตกรรมทางดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภคและงานวิจัยของ Guthrie and Kim 
(2008) ท่ีเกี่ยวกับการวัดการรับรูทางดานตรา
สินคาอีกดวย 

 การรับรูนวัตกรรมทางดานความ
จงรักภักดีตอตราสินคา กลาวคือ 

 1. การซื้อซ้ํา ผูบริโภคเครื่องสาํอาง
ประเภทแตงหนาจะรับรูมากในเรื่องนวัตกรรม
ของสินคาในตราสินคาท่ีเคยใชมีผลตอการซือ้
ซ้ํา การรับรูนวตักรรมสินคามีผลตอการซือ้ซ้าํ  
และการซื้อซ้ํามีผลจากความจงรักภักดีตอตรา
สินคา  

2. การบอกตอ ผูบริโภคเครื่องสําอาง
ประเภทแตงหนาจะรับรูมากในเรื่องการรับรู
นวัตกรรมสินคามีผลมาจากการบอกตอ การ
บอกตอเชิงบวกมีผลตอความจงรักภักดีตอตรา
สินคา  และความสําเร็จในนวัตกรรมของสินคา
ท่ีมคุีณภาพตองอาศัยการบอกตอ จากการ
พิจารณาการรับรูนวัตกรรมทางดานความ
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จงรักภักดีตอตราสินคา พบวา สอดคลองกับ
งานวิจัยของจงกลนี ไทยเกื้อ (2541) ทางดาน
การรับรูนวัตกรรมทางดานความจงรักภักดีตอ
ตราสินคาท่ีมีผลมาจากการบอกตอเชนเดียวกบั
งานวิจัยของ ชัชพร เหลาวีระไชย (2540) ท่ี
เกี่ยวกับการรับรูนวัตกรรมทางดานความ
จงรักภักดีตอตราสินคามีผลจากการบอกตอ 
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Bloemer 
(1995) ดานการรับรูนวัตกรรมทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภคและความจงรักภักดีตอตรา
สินคา 

4. ความสัมพันธของตัวแปร ปจจัยสวน
บุคคลของผูบริโภค นวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางการรับรูนวัตกรรมทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภคและการรบัรูนวัตกรรม
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา (ผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1-4)  
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริโภคในประเทศไทยมีความสัมพันธกับการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค 
สรุปไดวาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเรือ่ง
ระดบัการศึกษามีความสัมพันธกับการรับรู
นวัตกรรมทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค 
นั่นคือ ผูบริโภคเครื่องสําอางประเภทแตงหนา
ในประเทศไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะสงผลตอการรับรูนวัตกรรมทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภคมากกวาผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทยที่
มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี ปจจัย 
สวนบุคคลของผูบริโภคอื่น ๆ ไดแก เพศ อายุ 
รายไดสวนตัวตอเดือน อาชีพ สถานภาพ
ครอบครัวยี่หอเครื่องสําอางที่ใชเปนประจําและ
ความคาดหวังทางดานนวัตกรรมของสินคาไมมี

ความสัมพันธกับการรับรูนวัตกรรมทางดาน
ความพึงพอใจของผูบริโภค นัน่คือ ผูบริโภค
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทยที่
มีปจจัยสวนบุคคลทางดานเพศ อายุ รายได
สวนตัวตอเดอืน อาชีพ สถานภาพครอบครัว 
ยี่หอเครื่องสําอางที่ใชเปนประจําและความ
คาดหวังทางดานนวัตกรรมของสินคาใดก็ตาม
จะไมสงผลตอการรับรูนวัตกรรมทางดานความ
พึงพอใจของผูบริโภคแตกตางกันแตอยางใด 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Graham and Jouhar 
(2007) ทางดานปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
รวมถงึการรับรูนวัตกรรมทางดานความพึงพอใจ
ของผูบริโภค 
 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริโภคในประเทศไทยมีความสัมพันธกับการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา 
สรุปไดวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในเรือ่ง
ระดับการศึกษาและความคาดหวังทางดาน
นวัตกรรมของสินคามีความสัมพันธกับการรับรู
นวัตกรรมทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา 
นั่นคือ ผูบริโภคเครื่องสําอางประเภทแตงหนา
ในประเทศไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
และคาดหวังนวัตกรรมของสนิคา โดยตองการ
ประโยชนจากคุณสมบัติของสินคา (รูปลักษณ
ของสินคา/ประโยชนใชสอย) จะสงผลตอ 
การรับรูนวัตกรรมทางดานความจงรักภักดีตอ
ตราสินคามากกวาผูบริโภคเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาในประเทศไทยที่จบการศึกษาต่ํากวา
ระดับปริญญาตรีและคาดหวังนวัตกรรมของ
สินคาโดยมีความพึงพอใจจากการใชสินคา 
(คุณคาทางจิตใจ) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
อื่น ๆ ไดแก เพศ อายุ รายไดสวนตัวตอเดอืน 
อาชีพ สถานภาพครอบครัวและยี่หอเครื่อง 
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สําอางที่ใชเปนประจําไมมีความสัมพันธกับการ
รับรูนวัตกรรมทางดานความจงรักภักดีตอตรา
สินคา นั่นคือ ผูบริโภคเครื่องสาํอางประเภท 
แตงหนาในประเทศไทยที่มีปจจัยสวนบุคคล
ทางดานเพศ อายุ รายไดสวนตวัตอเดือน อาชีพ
สถานภาพครอบครัวและยี่หอเครื่องสําอางที่ใช
เปนประจําใดก็ตามจะไมสงผลตอการรับรู
นวัตกรรมทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา
แตกตางกันแตอยางใดสอดคลองกับงานวจิัยของ 
Graham and Jouhar (2007) ทางดานปจจัยสวน
บุคคลของผูบริโภครวมถึงการรับรูนวัตกรรม
ทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค 

สมมติฐานที่ 3 นวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางมคีวามสัมพันธในทางบวกกับการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค 
สรุปไดวา นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางมี
ความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูนวัตกรรม
ทางดานความพึงพอใจของผูบริโภค นั่นคือ 
ผูบริโภคเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ประเทศไทยเห็นดวยตอนวตักรรมของ 
สินคาเครื่องสําอางประเภทแตงหนามากขึ้นจะ
สงผลตอการรบัรูนวัตกรรมทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภคมากขึ้นดวย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ Bloemer (1995) การรับรูนวัตกรรม
ทางดานความพึงพอใจของผูบริโภคและความ
จงรักภักดีตอตราสินคา 
 สมมติฐานที่ 4 นวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางมคีวามสัมพันธในทางบวกกับการ
รับรูนวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางประเภท
แตงหนาทางดานความจงรักภกัดีตอตราสินคา 
สรุปไดวา นวัตกรรมของสินคาเครื่องสาํอางมี
ความสัมพันธในทางบวกกับการรับรูนวัตกรรม
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา นั่นคือ 

ผูบริโภคเครื่องสําอางประเภทแตงหนาใน
ประเทศไทยเห็นดวยตอนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนามากขึ้นจะสงผล
ตอการรับรูนวตักรรมทางดานความจงรักภกัดี
ตอตรามากขึ้นดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Bloemer (1995) การรับรูนวัตกรรมทางดาน
ความพึงพอใจของผูบริโภคและความจงรักภกัดี
ตอตราสินคา 
 5. โมเดลการรบัรูนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาในประเทศไทย 
ในภาพรวมพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
ทางดานระดับการศึกษามีความสอดคลองกับ
การรับรูนวัตกรรมทางดานความพึงพอใจของ
ผูบริโภค สวนปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค
ทางดานระดับการศึกษาและความคาดหวัง
ทางดานนวัตกรรมของสินคามีความสอดคลอง
กับการรับรูนวตักรรมทางดานความจงรักภกัดี 
ตอตราสินคา 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ตัวแปรที่ใชในการศึกษาที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมของสินคาเครื่องสําอางในครั้งนี้มี 4 
ดาน ไดแก  สวนผสม คุณสมบัติของสินคา การ
ออกแบบสินคาและตราสินคานั้น เมื่อพิจารณา
แลวพบวา การดําเนินธุรกิจในปจจุบันตลอดจน
กระแสความนิยมทางดานธรรมชาติและ
สมุนไพรไดรับความสนใจตลอดจน 
ความนิยมเปนอยางมากในตลาดระดับโลกและ
ตลาดในประเทศ จึงเปนโอกาสที่ดีในการศึกษา
เพื่อเปนตัวแปรที่สําคัญสําหรับอนาคต 

2. ตัวแปรในเรื่องการรับรูนวัตกรรม
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคาใน
การศึกษาครั้งนี้มี 2 ตัว ไดแก การซื้อซ้ําและการ
บอกตอ เมื่อพิจารณาในสภาพการณปจจุบัน
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พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก ดังนั้นการบอกตอใน
รูปแบบปจจุบันควรมีการเพิ่มเติมการบอกตอท่ี
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือประเภทอิเล็กทรอนิกส
ท่ีสามารถพัฒนาสูการบอกตอไดอีกทางหนึ่ง 

3. ผลิตภัณฑเครื่องสําอางในตลาดมีอยู
เปนจํานวนมาก ท้ังในตลาดระดับบน ตลาด
ระดับกลางและตลาดระดับลาง สําหรับวิจัยนี้
เปนการศึกษาผลิตภัณฑเครื่องสําอางในตลาด
ระดับลางหรือ mass marketing เทานั้น 
 

ขอเสนอแนะของการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางในตลาดระดับบนและตลาด
ระดับกลาง รวมถึงควรทําการศึกษาการแบง
สวนแบงทางการตลาดในแตละตลาดดังกลาว 
 2. การดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางภายในประเทศไทยนั้น ควร
พิจารณาในการสรางเครือขายหรือพันธมิตรรวม
ทางการคา เพื่อการประกอบการเชิงพาณิชย ดัง
จะเห็นไดจากการศึกษางานวิจัยจากตางประเทศ
จะพบวา อุตสาหกรรมเครือ่งสาํอางควรมีการ
ดําเนินธุรกิจทั้งท่ีตอยอดและการพัฒนาธุรกิจ
พื้นฐาน เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจใหมีการ
เติบโตอยางยั่งยืน 

การนําผลการวิจัยและโมเดลที่คนพบไป
ประยุกตใช 

1.  ผูประกอบการอุตสาหกรรม 
เครื่องสําอางภายในประเทศ สามารถนําปจจัย
สวนบุคคลของผูบริโภค นวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอาง การรับรูนวัตกรรมทางดานความ
พึงพอใจของผูบริโภคและการรับรูนวัตกรรม
ทางดานความจงรักภักดีตอตราสินคา มาใชเพื่อ
การวางกลยุทธทางการตลาด นํามาซึ่งความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน 
 2. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องสําอางสามารถนํานวัตกรรมของ
สินคาเครื่องสําอางใน 4 ดาน ไดแก สวนผสม 
คุณสมบัติ การออกแบบสินคาและตราสินคา มา
ใชเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชยโดยเฉพาะผูผลิต
และผูประกอบการผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ผลิต
ในประเทศและมีการใชตราสินคาของคนไทย 
 3. ผูผลิตและผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสาํอางในประเทศ 
สามารถสรางการรับรูนวัตกรรมของสินคา
เครื่องสําอางประเภทแตงหนาทางดานความพึง
พอใจของผูบรโิภคและความจงรักภักดีตอตรา
สินคาไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารจัดการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการ

เรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ดาน (1) ศึกษาองคประกอบของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา (2) สรางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สูความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา  และ (3) ตรวจสอบรับรองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  ประชากรที่ใชในการศึกษา  ไดแก โรงเรยีนตนแบบในฝนรุนที่ 1 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน 921 โรงเรียน  
กลุมตัวอยาง จาํนวน 280  โรงเรียน ผูใหขอมลู ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล รองผูอํานวยการโรงเรยีนฝายบริหารท่ัวไป และรองผูอํานวยการ
โรงเรียนฝายงบประมาณ หรือหัวหนางานทั้ง 4  ฝาย โรงเรยีนละ 5  คน รวม  1,400  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
คือ  แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย (1 )
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และสังเคราะหองคประกอบองคกรแหงการเรยีนรูและ
องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  (2) สํารวจ
ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพื่อหาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยขององคกรแหงการ
เรียนรูและแนวทางการของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  (3) 
รางรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและใชกระบวนการเทคนิค
วิจัยแบบเดลฟาย โดยอาศัยฉันทามติ ของกลุมผูเช่ียวชาญจํานวน 17 ทาน ไดแก นักวิชาการ ผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ไดองคประกอบหลัก องคประกอบยอยและกระบวนการบริหารสถานศึกษา   

ปรากฏผลดังนี้  (1) องคประกอบของการบรหิารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย การคิดอยางเปนระบบ การเปน
บุคคลแหงการเรียนรู การมีรูปแบบความคิด การสรางวิสยัทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม มีความยืดหยุนใน
กลยุทธองคกร มีการกระจายอาํนาจ มีการจัดการความรู เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การมีวัฒนธรรม
สนับสนุนการเรียนรู มรีะบบแรงจูงใจสําหรับการเรียนรูของบุคลากร มีการทดลองดวยการเรียนรู มีความคิดริเริ่ม
และกลาเสี่ยง มีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง มีบรรยากาศของการยอมรับซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ความมีประสิทธิผลของโรงเรยีน และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (2) รูปแบบการบริหารจัดการสถานศกึษา ท่ีจะ

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

An Administration Model of the Basic Education Institutions towards 
Learning Organization under the Office of the Basic Education Commission 

 *นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิรนเอเชีย 
1 เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ปการศึกษา 2552 
อาจารยที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย ดร. ทวีวัฒน  ปตยานนท 



 

   110 

เปนองคกรแหงการเรียนรู ประกอบไปดวยปจจัยหลัก 8 ดาน และกระบวนการบริหาร ไดแก การมีวิสัยทัศนรวม 
การบุคคลแหงการเรียนรู   การเรียนรูรวมกันเปนทีม การคิดอยางเปนระบบ การกระจายอํานาจ การจัดการความรู 
วัฒนธรรมสนบัสนุนการเรียนรู และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการบริหารจัดการ ไดแก การ
วางแผนการนําองคกร การจัดองคการ การควบคุม การประเมินผล และ การรายงาน  (3) การประเมินตรวจสอบ
รับรองรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา  ท่ี
พัฒนาขึ้น พบวา ความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมากที่สุด  ไดแก ดานการเปนบุคคลแหงการเรยีนรู การคิด
อยางเปนระบบ การเรียนรูรวมกันเปนทีม การจัดการความรู  การสรางวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนการเรียนรู  
ความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก 
คําสําคัญ: องคกรแหงการเรียนรู, การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

Abstract 
The objectives of the study on “An Administration Model of the Basic Education Institutions towards 

Learning Organization under the Office of the Basic Education Commission” were to (1) study the components 
of the administration of Basic Education Institutions towards Learning Organization (2) construct the 
administration model of the Basic Education Institutions towards learning organization, and (3) prove the 
accreditation of the administration model of the Basic Education Institutions towards Learning organization . The 
subjects in this study included the first 921 ideal schools under the office of the Basic Education Commission, 
both primary and secondary schools. The samples used in the study were 280 schools. There were 5 key 
informants from each school; the directors, deputy directors in academic affairs, deputy director in personnel 
administration, deputy directors in general administration, and deputy directors in financial administration. The 
total number of key informants was 1,400. The research study procedures were consisted of documentation, 
rationale and related theories and research studies, and then the researcher synthesized the components of 
learning organization and administration procedures of the Basic Education Institutions. In addition, the survey 
was also conducted to study the attitudes of the representatives in the institutions such as the directors, deputy 
directors or departmental chief, in order to find main and sub categories of learning organization. The in-depth 
interview and group discussion were also conducted to find the appropriate administration procedures of the 
Basic Education Institutions towards the learning organization. The data from the survey, in-depth interview and 
group discussion were investigated to construct the administration model of the Basic Education Institutions 
towards Learning Organization using the Delphi method. The consensus on the main and sub categories of the 
administration model were derived from the 17 experts; the educationalist, the educational administrators, and 
the school administrators. The results were as followed: 

The learning organization institutions should be consisted of 8 main categories and 6 administration 
procedures. The 8 main categories were shared-visions, learning individual, team learning, systematic thinking, 
decentralization, knowledge management, learning promotion culture, and information technology and 
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communication. The 6 administration procedures were planning, organization management, change management, 
control, evaluation, and report. 

The accreditation of the administration model of the Basic Education Institutions towards the learning 
organization under the Office of the Basic Education Commission was investigated from the administrators, 
teachers, and other officers. The results found that the most appropriate consideration was the learning 
individual, systematic thinking, team learning, knowledge management, and learning promotion culture. The 
appropriate considerations at high level were the shared-visions, information technology and communication, 
and decentralization. 

Concerning the usefulness, appropriateness possibilities and accuracy of the administration model of the 
Basic Education Institutions towards learning organization, the result revealed that the usefulness components 
and the possibility components were at high level, and the accuracy was at the highest level.  
Keywords: the Office of the Basic Education Commission 
 

ความนํา 
 การท่ีจะทําใหองคกรเปนองคกรแหงการ
เรียนรู จะตองมกีระบวนการบริหารท่ีมีลักษณะ
แตกตางไปจากการบริหารองคกรทั่ว ๆไป ซึ่ง
นักวิชาการหลายทานไดเสนอแนวคิดและ
กระบวนการบริหารจัดการในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
 การบริหารจัดการแบบ POLCER โดยมี
องคประกอบสําคัญ ดังนี้ 
 การวางแผน ไดแก การกําหนดนโยบาย 
เปาหมายและวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตาม
เปาหมายขององคกร  การจัดองคกร ไดแก การ
กําหนดภาระงาน แบงงาน มอบหมาย 
งานหรือการจัดคนเขาทํางาน รวมท้ังการจัด
โครงสรางการบริหารจัดการองคกร การนําองคกร 
ไดแก ภาวะผูนํา การสื่อสาร การประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร การกระตุนและสราง
แรงจูงใจ การควบคุม ไดแก การนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ การ
ประเมินผล ไดแก การนําขอมูลสารสนเทศที่วัด
ไดมาทําการตัดสินใจหรือหาขอสรุปผลของการ
ดําเนินการ การรายงาน ไดแก การสรุปผลการ

ดําเนินการ เผยแพรและรายงานผลการดําเนินการ
ใหแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดรบัทราบ 
 จากหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและองคกรแหงการเรยีนรู ผูวิจัย
ในฐานะของสมาชิกขององคกรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หนาท่ีในการบริหารสถานศึกษา ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนํารูปแบบที่ไดไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาใหมีประสิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาองคประกอบของการบริหาร 

จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกร 
แหงการเรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการ 
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปนองคกรแหงการ 
เรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. เพื่อทดสอบรูปแบบการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สูความเปนองคกรแหง 
การเรียนรูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย ดวยวิธีการวิจัยแบบ

ผสม แบงออกเปน 5 ข้ันตอนดังนี้  
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2. สังเคราะหองคประกอบองคกรแหงการ

เรียนรูและองคประกอบของกระบวนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

3. สํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน  
รองผูอํานวยการโรงเรียน หรือหัวหนางาน เพือ่หา
องคประกอบหลักและองคประกอบยอยขององคกร
แหงการเรียนรูและองคประกอบของกระบวนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  

4. สรางรูปแบบการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการ
เรียนรูโดยสํารวจความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญซึ่ง

2. กระบวนการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

- การวางแผน     Planning 
- การจัดองคการ   Organizing 
- การนําองคกร   Leading 
- การควบคุม  Controlling 
- การประเมินผล   Evaluation 
- การรายงานผล   Reporting

  

องคประกอบ 
ขององคกรแหงการเรียนรู 

 
  การเปนบุคคลแหงการเรียนรู  (Personal Mastery)   
  การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)   
  การคิดเชิงระบบ  (System Thinking)   
  การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team Learning)   
  การจัดการความรู  (Knowledge Management)   
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      (Information Technology and Communication)   
  วัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู  (Learning 

Culture)   
  การกระจายอํานาจ   (Decentralization)   

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เปนองคกรแหงการเรียนรู 

1. หลักการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

3. ภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
- ดานวิชาการ 
- ดานงบประมาณ 
- ดานบริหารงานบุคคล 
- ดานบริหารทั่วไป 
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ไดแกนักวิชาการ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาโดยใชเทคนิคเดลฟาย 

5. ทดสอบรูปแบบเพื่อรับรองรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในดานความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดจากผูบริหารสถานศึกษา ครู 
ผูปฏิบัติงานในสถานศึกษาและ ในดานความเปน
ประโยชน ดานความเปนไปได ดานความเหมาะสม 
ดานความถูกตองและการนําไปใชไดจริงของ
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูจากนักวิชาการ 
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

ประกอบดวย โรงเรยีนตนแบบในฝนรุนที่ 1สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน 921 
โรงเรียน 

กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 
1. โรงเรียนในฝนรุนที่ 1 จํานวน 280 ซึ่ง 

ไดมาจากตารางคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง 
ของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงใน ธีรวุฒิ  
เอกะกุล, 2543 ) 

2. ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน  
รองผูอาํนวยการโรงเรียนฝายวชิาการ  
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล รอง
ผูอํานวยการโรงเรียนฝายบรหิารท่ัวไป และ 
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายงบประมาณ หรือ
หัวหนางานทั้ง 4 ฝาย โรงเรียนละ 5 คน  
รวม  1,400 คน          
 
 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนา
กลุม 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามชุด
ท่ี 1 เปนแบบสอบถามผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
โรงเรียน หรอืหัวหนางาน เพือ่หาองคประกอบหลัก
และองคประกอบยอยขององคกรแหงการเรยีนรู 
ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเองและตอบรับทางไปรษณีย 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูลในการสัมภาษณ
เชิงลึก และการสนทนากลุมเพื่อหาองคประกอบของ
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ความเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการเอง 

  3.  การเก็บรวบรวมขอมูลในเครื่องมือชุด
ท่ี 2  เปนแบบสํารวจความคิดเห็นจากกลุม
ผูเช่ียวชาญซึ่งไดแก นักวิชาการ ผูบริหารการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีตอรูปแบบ การบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหง
การเรียนรูโดยใชกระบวนการเทคนิคเดลฟาย 
(Delphi  Technique)โดยขอใหผูเช่ียวชาญแสดง
ความคิดเห็น 3 รอบ นําความคิดเห็นในรอบที่ 3  มา
เปนขอสรุปในการสรางรูปแบบการบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  ซึ่งถอืวาเปนมติของกลุมผูเช่ียวชาญในครั้งนี้ 
  3.1  การเก็บรวบรวมขอมูลในรอบ
ท่ี 1 โดยใชแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปดสงให
ผูเช่ียวชาญโดยใหเวลา  3 สัปดาหในการตอบ
แบบสอบถาม และสงกลับเพื่อดําเนินการตอ 
  3.2  การเก็บรวบรวมขอมูลในรอบ
ท่ี 2 และ 3 ใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
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โดยสงใหผูเชี่ยวชาญตอบใหเวลา รอบละ  2  
สัปดาห 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูลในเครื่องมอืชุดท่ี 
3 เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพื่อใหผูปฏิบัติงานพิจารณาความ
เหมาะสมและความเปนไปไดตอการนํารูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูเปนแบบมาตรประเมินคา 5 
ระดับ (rating scale) ไดแก เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมนอย   
เหมาะสมนอยท่ีสุด และความเปนไปไดมากท่ีสุด 
ความเปนไปได มาก ความเปนไปได ความเปนไป
ไดปานกลาง ความเปนไปไดนอย และความเปนไป
ไดนอยท่ีสุด 
            5.  การเก็บรวบรวมขอมูลในเครื่องมือชุดท่ี 4 
โดยใชแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรับรองรูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรู จากผูเชีย่วชาญ โดยสอบถาม
ความคิดเห็นในดานความเปนประโยชน ความ
เปนไปได ความเหมาะสม และดานความถูกตองและ
การนําไปใชไดจริงของรูปแบบเปนแบบสอบ ถาม 5 
ตัวเลือก ไดแก มากที่สุด มาก  ปานกลาง  นอย นอย
ท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบของการ

บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา   สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สวนที่ 1 การสังเคราะหกรอบแนวคิดองคกรแหงการ

เรียนรู 
 ผลการสังเคราะหกรอบแนวคิดองคการ
แหงการเรียนรู ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยเอกสาร วารสาร เกี่ยวกับความเปนองคกร

แหงการเรียนรู แลววิเคราะหเปนกรอบแนวคิดความ
เปนองคการแหงการเรียนรู เพือ่นําไปใชในการสราง
แบบสอบถาม พบวา องคประกอบที่สําคัญ ท่ีทําให
เปนโรงเรยีนเปนองคการแหงการเรียนรู  
ประกอบดวย การเรียนรูรวมกนัเปนทีม การเปน
บุคคลแหงการเรียนรู การมวีัฒนธรรมการเรียนรู การ
สรางวิสัยทัศนรวมกัน มีการจดัการความรู มีการ
กระจายอํานาจ การคิดอยางเปนระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
สวนที่ 2 การศึกษาองคประกอบองคกรแหงการ

เรียนรูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการศึกษา พบวา ลําดับความสําคัญของ

องคประกอบองคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวย 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การสราง
วัฒนธรรมองคกรสนับสนุนการเรียนรู  การกระจาย
อํานาจ  การจัดการความรู  การคิดอยางเปนระบบ 
การเรียนรูรวมกันเปนทีม  การเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู และดานการมีวิสัยทัศนรวม 
 

สวนที่ 3 การศึกษากระบวนการบริหารจัดการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการ

เรียนรู  
 การสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) 
ผูบริหารท่ีเกี่ยวของกบัการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 5 ทาน สรุปผลไดวา กระบวนการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรู ประกอบดวยกระบวนการ
บริหารจัดการ 6 อยาง ไดแก 

P (Planning)   การวางแผน ไดแก การ 
กําหนดนโยบาย เปาหมายและวิธีดําเนินการ 
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร  

 L (Leading) การนําองคกร ไดแก ภาวะ 
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ผูนํา การสื่อสาร การประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร การกระตุนและสรางแรงจูงใจ  

O (Organizing) การจัดองคการ ไดแก การ 
กําหนดภาระงาน แบงงาน มอบหมาย 
งานหรือการจัดคนเขาทํางาน รวมท้ังการจัด
โครงสรางการบริหารจัดการองคกร  

C (Controlling) การควบคุม ไดแก การ 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
การดําเนินการ เปนตน 
  E (Evaluation) การประเมินผล ไดแก การ
นําขอมูลสารสนเทศที่วัดไดมาทําการตัดสินใจหรือ
หาขอสรุปผลของการดําเนินการ 

R (Reporting) การรายงาน ไดแก การ 
สรุปผลการดําเนินการ เผยแพรและรายงาน 
ผลการดําเนินการใหแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายได
รับทราบ 
 

ขั้นตอนที่  2  การสรางรูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกร 
แหงการเรียนรู 
     ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ผูเชี่ยวชาญ  โดยใชกระบวนการเทคนิคเดลฟาย  
(Delphi  Technique) ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญ  
จํานวน  17  ทาน  เปนผูตอบแบบสอบถามปลายเปด  
โดยนําประเด็นรูปแบบ  การบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการ
เรียนรู ท่ีมีองคประกอบสําคัญ คือ การเปนบุคคล
แหงการเรียนรู  (Personal Mastery) การมีวิสัยทัศน
รวม (Shared Vision)  การคิดเชิงระบบ  (System 
Thinking)  การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team 
Learning) การจัดการความรู  (Knowledge 
Management)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Technology and 
Communication) วัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู  

(Learning Culture)  และการกระจายอํานาจ   
(Decentralization)  มาสรางเปนคําถามปลายเปด  
(Open  ended  questions)  หลังจากนั้นนําประเด็น
จากการตอบแบบสอบถามในรอบแรกของกลุม
ผูเช่ียวชาญและจากผูปฏิบัติในแบบสอบถามชุดท่ี 1 
มาสรางแบบสอบถามปลายปด (Close  ended  
questions)  เพื่อหาฉันทามติ (Consensus)  ของกลุม
ผูเช่ียวชาญ  พบวา การบริหารจัดการสถานศกึษาขั้น
พื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  
ประกอบดวย 8 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
และกระบวนการบริหาร ดังนี ้
 
องคประกอบหลัก และองคประกอบยอย ดังนี ้
 1.  การมีวิสัยทศันรวม (Shared Vision) 
องคประกอบยอย ดังนี้            
       1.1 สมาชิกทุกคนมีการรับรู
วิสัยทัศนขององคกร   
   1.2 การเปดโอกาสใหสมาชิกใน
องคกร กําหนด เปาหมายองคกรและวิสัยทัศน และ
ทิศทางการพัฒนาองคกรรวมกัน 
   1.3 สมาชิกไดรวมกันกําหนด
วิสัยทัศนขององคกรยอมรับและมองเห็นในทิศทาง
เดียวกัน 
    1.4 สมาชิกทุกคนมีสวนรวมใน
การวางแผนและ พัฒนาองคกร 
    1.5 การจัดทํากิจกรรมที่
สอดคลองกับวสิัยทัศน 
  2.  บุคคลแหงการเรียนรู (Personal 
Mastery)  องคประกอบยอย ดังนี้        
  2.1 การสนับสนุนสมาชิกใน
องคกรใหมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ 
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    2.2 การสนับสนุนสมาชิกใน
องคกรใหไดรบัการพัฒนาเพื่อเกิดความกาวหนาใน
วิชาชีพ 
  2.3 การสงเสรมิสมาชิกในองคกร
ใชความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
  2.4 การสงเสรมิสมาชิกในองคกร
ไดฝกฝนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
  2.5 การสนับสนุนใหสมาชิกใน
องคกร มีความตั้งใจและมุงมั่นในการสรางสรรค
และพัฒนางาน 

3. การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team 
Learning)  องคประกอบยอย ดังนี้     

  3.1 การสนับสนุนใหสรางทีมงาน
ในองคกร 
  3.2 การกระตุนและการสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
  3.3 การวางแผนใหสมาชิกใน
องคกร ไดรับการ ฝกอบรมและเรียนรูวิธีการ
ทํางานเปนทีม 
  3.4 การทํางานโดยบรรยากาศ
ประชาธิปไตย ยอมรับและเคารพความคิดเห็นของ
สมาชิกทุกคน 
  3.5 การสงเสรมิใหสมาชิกรวม
แลกเปลี่ยนและเรียนรูแบงปนประสบการณ 
ในการทํางานรวมกัน 
 4. การคิดอยางเปนระบบ (System 
Thinking)      องคประกอบยอย ดังนี้     
  4.1 การกําหนดเปาหมายและแนว
การพัฒนาองคกรในทิศทางเดียวกัน 
  4.2 การนําองคความรูใหมมา
ปรับปรุงพัฒนาองคกร 
  4.3 การปรับกระบวนทัศนและทิศ
ทางการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

  4.4 การสนับสนุนใหสมาชิก
องคกรแสดงความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
  4.5 การเสริมแรงในการนําแนวคิด
ไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง  
 5. การกระจายอํานาจ (Decentralization)   
องคประกอบยอย ดังนี้     
  5.1 สถานศึกษามีการกระจาย
อํานาจทางดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
บริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไป ใหแก
หัวหนาฝาย, หวัหนางาน ตามโครงสรางการบริหาร
สถานศึกษา  
  5.2 การบริหารจัดการและพัฒนา
สถานศึกษาใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย  
  5.3 การปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานและระบบการปฏิบัติงานขององคกรอยาง
ตอเนื่อง 
  5.4 การมีสวนรวมพัฒนาการจดั
การศึกษาขององคกร ของครูและผูท่ีมีสวนไดสวน
เสีย 
  5.5 การวางแผนและระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยวิธีท่ีหลากหลาย 
 6. การจัดการความรู (Knowledge  
Management) องคประกอบยอย ดังนี้     
  6.1 การกําหนดเปาหมายหรือ
ความตองการในการจัดการความรูขององคกร 
  6.2 การคนหาองคความรูและ
แหลงความรูจากครูผูสอนที่มีการปฏิบัติงานท่ีเปน
เลิศ (Best Practice) 
  6.3 การสรางองคความรูและ
แสวงหาความรู ในองคกร 
               6.4 การแบงปนและแลกเปลี่ยน
ความรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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  6.5 การสรางเครือขายการเรยีนรู
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 7. วัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู  
(Learning Culture) องคประกอบยอย ดังนี้     
  7.1 วางแผนพฒันาจัดบรรยากาศที่
เอื้อตอการเรียนรูของสมาชิกในองคกร 
  7.2 มีการยกยองเชิดชูแกผูท่ี
ถายทอดความรูและผูท่ีแสดงออกถึงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ 
  7.3 การมีผูนําหรือแบบอยางที่ดี 
(Role Model)   ในการเปนผูใฝเรียนรูและพรอมที่จะ
แบงปน 
  7.4 สมาชิกในองคกรแสวงหา
ความรู อยางสม่ําเสมอดวยวิธกีารท่ีหลากหลาย 
  7.5 บรรยากาศที่เอื้อตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูองคกร 
 8. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information Communication and Technology) 
องคประกอบยอย ดังนี้   
  8.1 การสงเสรมิใหบุคลากรใน
องคกรใชขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรยีนการสอน 
  8.2 การวางแผนการจัดระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในองคกร 
  8.3 การจัดทําระบบสารสนเทศ
องคกร 
  8.4 การนําขอมูลสารสนเทศไปใช
เพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
  8.5 การพัฒนาสารสนเทศให
ทันสมัยเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
P (Planning) การวางแผน ไดแก 

การกําหนดนโยบาย เปาหมายและวิธีดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร  

L (Leading) การนําองคกร ไดแก  
ภาวะผูนํา การสื่อสาร การประสานงาน 
ท้ังภายในและภายนอกองคกร การกระตุนและสราง
แรงจูงใจ  

O (Organizing) การจัดองคการ 
ไดแก การกําหนดภาระงาน แบงงาน มอบหมายงาน
หรือการจัดคนเขาทํางาน รวมท้ังการจัดโครงสราง
การบริหารจัดการองคกร  

C (Controlling) การควบคุม 
ไดแก การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินการ  
   E (Evaluation) การประเมินผล 
ไดแก การนําขอมูลสารสนเทศที่วัดไดมาทําการ
ตัดสินใจหรือหาขอสรุปผลของการดําเนินการ 

R (Reporting) การรายงาน ไดแก 
การสรุปผลการดําเนินการ เผยแพรและรายงานผล
การดําเนินการใหแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดรบัทราบ 

 
ขั้นตอนที่ 3  การประเมินตรวจสอบรับรอง

รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินตรวจสอบรับรองรูปแบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให
ผูบริหารและครูผูปฏิบัติงาน ทําการพิจารณาความ
เปนไปไดและความเหมาะสมขององคประกอบการ
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปน
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องคกรแหงการเรียนรู  สังกัดสาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 

ความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก
ท่ีสุด  ไดแก การเปนบุคคลแหงการเรียนรู (Personal 
Mastery) การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) 
การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) การ
จัดการความรู (Knowledge Management) การสราง
วัฒนธรรมองคกรท่ีสนับสนุนการเรียนรู (Learning 
Culture)   

ความเหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก 
ไดแก  การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางทั่วถึง 
(Information Communication and Technology) และ 
การกระจายอํานาจ (Decentralization) 
 

การอภิปรายผล 
 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู สังกดั
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสูความเปนองคกรแหงการเรียนรู  
ประกอบดวย 8 องคประกอบหลัก องคประกอบยอย 
และกระบวนการบริหาร ดังนี ้

องคประกอบหลัก  
 1. การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)  
 2 บุคคลแหงการเรียนรู (Personal Mastery) 
    3 การเรียนรูรวมกันเปนทีม  (Team 
Learning) 
   4. การคิดอยางเปนระบบ (System 
Thinking) 
 5 การกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
    6 การจัดการความรู (Knowledge 
Management) 

 7 วัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู 
(Learning Culture) 
   8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information Communication and Technology) 

กระบวนการบริหารจัดการ ประกอบดวย 
การวางแผน P (Planning) ไดแก 

การกําหนดนโยบาย เปาหมายและวิธีดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร การนํา
องคกร L (Leading) ไดแก ภาวะผูนํา การสื่อสาร 
การประสานงาน ท้ังภายในและภายนอกองคกร การ
กระตุนและสรางแรงจูงใจ  

การจัดองคการ O (Organizing) 
ไดแก การกําหนดภาระงาน แบงงาน มอบหมายงาน
หรือการจัดคนเขาทํางาน รวมท้ังการจัดโครงสราง
การบริหารจัดการองคกร  

การควบคุม C (Controlling) ไดแก 
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินการ  
   การประเมินผล E (Evaluation) 
ไดแก การนําขอมูลสารสนเทศที่วัดไดมาทําการ
ตัดสินใจหรือหาขอสรุปผลของการดําเนินการ 

การรายงาน R (Reporting) ไดแก 
การสรุปผลการดําเนินการ เผยแพรและรายงานผล
การดําเนินการใหแกผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายไดรบัทราบ 

สําหรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู
ความเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน นั้นรูปแบบดังกลาวท่ีประกอบไปดวย 
โครงสรางอันไดแก ปจจัยหลักและแนวทางการ
บริหาร สอดคลองกับ Husen and Postlethwaite 
(1994, p. 386) ท่ีไดกลาววารูปแบบที่มีประโยชน
และอยูในขอบขายการวิจัย โครงสรางของรูปแบบ 
ควรจะแสดงใหเห็นถึงบางอยางที่เปนกลไกเชิง
เหตุผล ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องท่ีตองการศึกษา รูปแบบนี้จึง
สามารถใชไดท้ังในเชิงทํานายและเชิงอธิบายและ
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รูปแบบใหคําอธิบายท่ีชวยขยายความรูในแนวคิด
ใหม  และนําไปสูการแสวงหาองคความรูท่ีตองการ
ศึกษาไดมากข้ึนนอกจากนี้รูปแบบประกอบดวย
ความสัมพันธอยางมีโครงสรางมากกวา ความ 
สัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกัน   
 องคประกอบหลัก ท่ีประกอบไปดวย การมี
วิสัยทัศนรวม (Shared Vision) บุคคลแหงการเรียนรู 
(Personal Mastery) การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team 
Learning) การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking) 
การกระจายอํานาจ (Decentralization) การจัดการ
ความรู (Knowledge Management) วัฒนธรรม
สนับสนุนการเรียนรู (Learning Culture) และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
Communication and Technology) 
องคประกอบดังกลาวสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกันกับ Senge (1990) กลาววา องคกรแหงการ
เรียนรู เปนที่ซึ่งคนขยายสมรรถนะอยางตอเนือ่ง
เพื่อใหไดผลลพัธท่ีตองการ เปนที่ซึ่งมีการคิดอยาง
กวางขวาง ใฝฝนความเปนอิสระ และเรียนรูวธิีเรียน
รวมกันอยางตอเนื่อง Pedler (1991) องคกรแหงการ
เรียนรู คือ องคกรที่อํานวยความสะดวกแกสมาชิก
ทุกคนและเปนองคกรที่ปฏริูปตนเองอยางตอเนื่อง 
Beck (1992) องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรที่
อํานวยความสะดวกในการเรียนรู และพัฒนา
บุคลากรทุกคน ขณะเดียวกันก็ปฏิรูปตนเองอยาง
ตอเนื่อง Gravin (1993) องคกรแหงการเรียนรู เปน
องคกรที่มีทักษะในการสรรหาและถายโอนความรู
และสามารถปรับขยายพฤติกรรมที่สะทอนถึงการ
หยั่งรูและความรูใหม ๆ Watkin and Marscik (1993) 
องคกรแหงการเรียนรู เปนองคกรท่ีใชคนสรางความ
เปนเลิศใหแกองคการ ขณะเดียวกันองคกรกส็ราง
ความเปนเลิศใหแกคน โดยใชการเรียนรูเปน
กระบวนการเชิงกลยุทธท่ีตอเนื่องและบูรณาการเขา
กับการทํางานและใชการมอบอํานาจ 

(Empowerment) ใหแกคนในองคกร เปนตัวกระตุน
ใหเกิดความรวมมือและเรียนรูรวมกันเปนทีม 
สงเสริมการสนทนาอยางเปดเผย และเชื่อมโยงการ
พึ่งพาระหวางบุคคล องคกร และชุมชนที่องคกร
ตั้งอยู สุนทรี  กุลนานันท (2539) องคกรแหงการ
เรียนรู หมายถึง สถานที่หรือกลุมคนที่ใช
กระบวนการเรยีนรูรวมกันอยางตอเนื่องของสมาชิก
ท้ังหมด ท้ังในระดับบุคคล กลุม องคกรและชุมชน 
เปนกลยุทธในการพัฒนาและใชศักยภาพของสมาชิก
เหลานั้น เพื่อบรรลุผลสําเร็จทีต่ั้งใจไวของสมาชิก
และเพื่อใหองคกรสามารถปฏิรูปตนเองอยาง
ตอเนื่อง ในระยะยาวไดในเวลาเดียวกัน  
ลือชัย  พันธเจรญิกิจ (2540) องคกรแหงการเรยีนรู 
คือ องคกรที่มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง อํานวยความ
สะดวก กระตุนและสรางบรรยากาศของการเรียนรู 
เนนกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนทุกระดับ ซึ่งคนใน
องคกรสามารถขยายขอบเขตความสามารถของตน
อยางตอเนือ่ง เพื่อนําไปสูจุดมุงหมายที่บุคคลใน
ระดับตาง ๆ ตองการอยางแทจริงมีการเรียนรูรวมกัน
ท้ังบทเรียนที่ผิพลาดและประสบผลสําเร็จ สามารถ
นําความรูมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนในองคกรไปสูเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 
กิ่งกาญจน  เพชรศรี (2542) องคกรแหงการเรียนรู 
หมายถึง องคกรที่คนในองคกรเรียนรูอยางตอเนื่อง 
มีวิธีการเรยีนรูไปดวยกัน โดยใชความรูประสานกับ
เทคโนโลยีสมยัใหมเปนเครื่องมือไปสูความสําเร็จ 
บุบผา พวงมาลี (2542) องคกรแหงการเรียนรู เปน
องคกรที่มีการปฏิรูปอยางตอเนื่อง อํานวยความ
สะดวก กระตุน และสรางบรรยากาศของการเรียนรู 
เนนกระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนทุกระดับ ซึ่ง
บุคลากรในองคกรสามารถขยายขอบเขตความ 
สามารถของตนอยางตอเนือ่ง เพื่อนําไปสูจุดมุงหมาย
ท่ีบุคคลในระดับตาง ๆ ตองการอยางแทจรงิ มีการ
เรียนรูรวมกันทัง้บทเรียนที่ผิดพลาด และประสบ
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ความสําเร็จ สามารถนําความรูมาปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองคกร จนนําไปสู
เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน แตอยางไรก็ดีงานวิจัย
รูปแบบนี้สอดรับกับแนวคิดของ Senge (1990) ท่ี
กลาวถึงคุณลักษณะและองคประกอบสําคัญของ
องคกรแหงการเรียนรู ไว 5 ประการ คือ 
 1. Personal Mastery ความเปนเลิศสวน
บุคคล องคกรแหงการเรยีนรูตองสามารถสงเสริมให
คนในองคกรสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง สราง
จิตสํานึกในการใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคคล สรางสรรคผลท่ีมุงหวัง และสรางบรรยากาศ
กระตุนเพื่อนรวมงานใหพัฒนาศักยภาพไปสู
เปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งหมายถึงการจัดกลไกตาง ๆ ใน
องคกร ไมวาจะเปนโครงสรางองคกร ระบบ
สารสนเทศ ระบบการพัฒนาบุคคล หรือแมแต
ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อใหคนใน
องคการไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพิ่มเติมไดอยางตอเนื่อง 
 2. Mental Model รูปแบบความคิด คือ การ
ตระหนกัถึง กรอบแนวคิดของตนเอง ทําใหเกิดความ
กระจางกับรูปแบบความคิด ความเชื่อ ท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจและการกระทําของตน โดยพัฒนารปูแบบ
ความคิดความเชื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
และสามารถที่จะบริหาร ปรับเปลี่ยน กรอบความคิด
ของตน 

3. Shared Vision การมวีิสัยทัศนรวม องคกร
แหงเรียนรูจะตองมกีารกําหนดวิสัยทัศนรวม ท่ีทุกคน
ในองคกรมีความปรารถนารวมกัน ชวยกันสรางภาพ
อนาคตขององคกรที่ทุกคนจะทุมเทผนกึแรงกาย
แรงใจกระทําใหเกิดข้ึน ท้ังนี้ก็เพื่อใหการเรียนรู 
ริเริ่ม ทดลองสิง่ใหม ๆ ของคนในองคการ เปนไปใน
ทิศทาง หรือกรอบแนวทางที่มุงไปสูจุดเดียวกนั 
 4. Team Learning การเรียนรูเปนทีม 
องคกรแหงเรียนรูจะตองมีการเรียนรูรวมกัน 

เปนทีม  คือการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
และทักษะวิธีคิดเพื่อพัฒนาภูมปิญญาและศักยภาพ
ของทีมงานโดยรวม มีการแบงปนแลกเปลี่ยน 
ถายทอดขอมูล ในระหวางกันและกัน ท้ังในเรื่องของ
ความรูใหม ๆ ท่ีไดมาจากการคนคิด หรือจาก
ภายนอก และภายใน ครอบคลุมไปถึงการเรียนรู
เกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนทีมดวย ชวยให
สมาชิกแตละคนสามารถแสดงศักยภาพที่มีอยู
ออกมาไดอยางเต็มท่ี 
 5. System thinking การคิดเชิงระบบ คือ 
คนในองคกรสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาที่มี
ความเชื่อมโยงตอเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณ
ตาง ๆ ซึ่งมีความสัมพันธผูกโยงกันเปนระบบเปน
เครือขายซึ่งผูกโยงดวยสภาวการณ พึ่งพาอาศัยกัน 
สามารถมองปญหาที่เกิดข้ึนไดเปน วัฎจักรโดยนํามา
บูรณาการเปนความรูใหม เพื่อใหสามารถเปลี่ยน 
แปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผลสอดคลองกับ
ความเปนไปในโลกแหงความจริง พรอมท้ัง ไดระบุ
คุณลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูไว 11 ประการ 
ไดแก 
 1.  มีโครงสรางที่เหมาะสม ไมมีสายการ
บังคับบัญชามากเกินไป มีลักษณะแบบยืดหยุน 
คลองตัว มีคําพรรณนาหนาท่ีความรับผิดชอบของ
งานในตําแหนงท่ียืดหยุนเอือ้ตอการจัดตั้งทีมงานได  

2.  มีวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร 
บุคลากรในองคกรแหงการเรยีนรูจะมีนิสัยใฝรู ศึกษา
คนควาและเผยแพรซึ่งกันและกัน มีแรงจูงใจที่จะ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ผูบริหารใหการ
สนับสนุนใหขวัญกําลังใจ  

3.  มีการเพิ่มอํานาจการปฏิบัติงาน องคกร 
จะเปดโอกาสใหบุคลากรเรียนรู มีอิสระใน 
การตัดสินใจ ลดความรูสึกตองพึ่งพิงผูอื่นในการ
แกไขปญหาบุคลากรขยายผลการเรียนรู ใหเกิดผล 
งอกงาม สรางสรรคอยางเต็มท่ี มีการสงเสริมให
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ระดับลางสุดมีความรับผิดชอบและตัดสินใจ
แกปญหาได 

3. มีการตรวจสอบ คาดคะเนการ 
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม
ขององคกร องคกรปรับตัวไดทันกับการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถเลือกเปาหมายใน
สภาพแวดลอมท่ีองคกรมุงท่ีจะปฏิสัมพันธดวย 

4. ทุกคนมีสวนสรางและถายโอนความรู  
ทุกคนมีบทบาทเสริมสรางความรู เรียนรูจาก 
สวนอื่นฝายอื่น จากเครือขายสัมพันธ มีการติดตอกัน
ผานชองทางการสื่อสารและเทคโนโลยีตาง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนขางสารระหวางกัน 

6. มีเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู  
องคกรแหงการเรียนรูจะประยุกตใชเทคโนโลยีใน 
การปฏิบัติงานในการเรียนรูอยางทั่วถึง เพื่อใหการ
เก็บประมวลถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเรว็และ
ถูกตอง สรางเครือขายทําใหการฝกอบรมในอนาคต
รวดเร็ว สั้น กระชับ นาสนใจและสามารถ
ประยุกตใชได 

7.  มุงเนนคุณภาพ องคกรแหงการเรียนรูจะ 
พัฒนาคุณภาพใหเปนที่ยอมรับของผูรับบริการ 

8. เนนความมีกลยุทธ กระบวนการเรียนรู 
ขององคกรแหงการเรียนรู จะเปนไปอยางมี 
กลยุทธ ท้ังในดานการวางแผน การดําเนินการและ
การประเมิน ผูบริหารจะเปนผูทําหนาท่ีใหความ
เกื้อหนุนมากกวาจะเปนผูกําหนดแนวปฏิบัติหรือมี
คําตอบไวให 

9.  มีบรรยากาศที่เกื้อหนุน องคกรแหงการ
เรียนรูมุงสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูปฏิบัติงาน
เพื่อใหเขาไดพัฒนาศักยภาพของตนเองไดเตม็ท่ี 
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความอดทนตอความ
แตกตาง ความหลากหลาย ใหความเทาเทียมเสมอ
ภาคกัน ใหความเปนอิสระสรางบรรยากาศที่เปน
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

10.  มีการทํางานเปนทีม การทํางานเปนทีม 
จะชวยสงเสริมความรวมมือ และสรางพลัง 
เครือขายทรัพยากรท้ังภายในทีมและระหวางทีมกับ 
บุคคลภายนอกทีม 

11. มีวิสัยทัศนรวมกัน วิสัยทัศนเปน 
แรงผลักดันใหการปฏิบัติงาน มุงเขาสูเปาหมาย 
อยางมีเจตจํานงและมีขอผูกพันบนพื้นฐานของ
คานิยม ปรัชญา ความคิด ความเชื่อท่ีคลาย 
 นอกจากนี้นักการศึกษา วิโรจน  สารัตนะ 
ไดกลาววาการพัฒนาโรงเรยีนเปนองคกรแหงการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมี 10 ระบบยอย พบวา 
มีความเห็นสอดคลองในบางองคประกอบเทานั้น    
คือ ระบบยอยท่ี 3 การตัดสินใจรวมและวิสัยทัศน
รวม และระบบยอยท่ี 7 วัฒนธรรมและบรรยากาศ
องคกรเชิงสรางสรรค สําหรับ ระบบบอยท่ี 1  ความ
มีประสิทธิผลของโรงเรียน ระบบยอยท่ี 3ความเปน
องคกรวิชาชีพระบบยอยท่ี 4 กลุมบริหารตนเองและ
การติดตอสื่อสาร ระบบยอยท่ี 5 การจูงใจเพื่อ
สรางสรรค ระบบยอยท่ี 6 ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 
ระบบยอยท่ี 8 การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
นวัตกรรม ระบบยอยท่ี 9 การบริหารหลักสูตรและ
การสอน และระบบยอยท่ี 10 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย มีความเห็นแตกตางในองคประกอบหลักแต
เมื่อพิจารณาในรายองคประกอบยอยจะมคีวามเห็น
ไปในทิศทางคลายกัน 
 สําหรับโครงสราง ในองคประกอบหลักที่1 
การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)  
องคประกอบหลักที่ 2 บุคคลแหงการเรยีนรู 
(Personal Mastery)  องคประกอบหลักที่ 3 การ
เรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) 
องคประกอบหลักที่ 4. การคิดอยางเปนระบบ 
(System Thinking) องคประกอบหลักที่ 5 การ
กระจายอํานาจ (Decentralization) องคประกอบที่ 6 
การจัดการความรู (Knowledge Management) องค
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แระกอบหลักที่ 7 วัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู 
(Learning Culture) และองคประกอบหลักที่ 8 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 
Communication and Technology)  เมื่อพิจารณาใน
องคประกอบหลักดังกลาว สอดคลองกับแนว
ทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance) ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 และแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหมตามแนวคิดของ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 
 กระบวนการบริหารท่ีนําไปสูองคกรแหง
การเรียนรู นั้นสอดคลองกับแนวคิดของวิโรจน   
สารรัตนะ (2545) ไดกลาววา การบริหารเปน
กระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดหมายของ
องคการ โดยอาศัยหนาท่ีหลักทางการบริหารอยางนอย 
4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การนําและ
การควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหารเปน
ผูรับผิดชอบที่จะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการสถานศึกษาอุดมศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัยสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 4. ควรมีการศึกษาวิจัย และพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการสถานศึกษาเฉพาะทางสูความเปน
องคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัด
หนวยงานตาง ๆ 
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*Review by Robert Derrick Butterfield 
 
 
 
 

This book describes the capture of 
Berlin by the Russians, an event that signalled 
the demise of Nazi Germany and the end of the 
Second World War in Europe. The author was 
a regular officer in the British Army, as well as 
being a distinguished military historian, so he 
brings a combination of talents and skills to the 
task.  
       Many histories have already been 
written about this historical period, but since 
they were written in the era of the Cold War, 
the historians had little or no access to Russian  
archive material. Beevor has had this access, 
and thus he is able to contribute new material  
hitherto unknown to our knowledge of this  
great event. He can give us a much clearer and 
more comprehensive picture than previous 
historians were able to. 
         The book covers the period December  
1944  until  May 1945. The end of the war was 
already in sight. The Russians were before the 
gates of Warsaw and the Western allies were  
about to invade German soil. The Nazis faced 
enemies on two fronts with dwindling military 
resources. The insanity of Hitler is clear during 
this period. When told of the massive build-up 
of Soviet troops in the east, he dismisses it all 
as “complete rubbish”, even though it is a 
detailed assessment by intelligence specialists. 

His decision to appoint Himmler as supreme 
commander of the east is laughable. The 
Gestapo chief had virtually no military 
experience and was hopeless at his job. Hitler  
believed that his rockets  would bring the allied 
powers to their knees, when it was clear that 
they would do only limited damage. And 
finally he believed that large German armies 
were going to relieve Berlin and save him. 
These forces, by and large, did not exist and 
they were intent on surrender rather than 
fighting on. The Fuhrer’s mind was full of 
illusions and this is clear from his statements. 
          The seeds of the Cold War, based upon 
the suspicions entertained by the Russians and 
the Western allies about each other’s intentions 
are already visible. Stalin wanted a communist 
Poland, dominated by Polish communists 
resident in Moscow, while the allies wanted a 
Polish government composed of Polish 
politicians exiled in London. History shows 
that Stalin got his way. The British wanted to 
capture Berlin before the Soviets, because they 
believed that whoever held Berlin would 
dominate post-war Europe. The Russians were 
determined that this would not happen, so they 
surrounded the German capital with their 
forces, before attempting to take the city. This 
manoeuvre was aimed at blocking any allied 
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attempt to capture Berlin. Stalin was constantly 
worried that the Nazis would make a separate 
peace with the Western allies and then only 
have the Russians to fight. 

Stalin was especially interested in 
capturing Dahlem, near Berlin, as this was the 
centre of German atom bomb research.  He was 
well aware that the Americans were well 
advanced in the development of the atomic 
bomb (–later to be used on Hiroshima and 
Nagasaki) and he wished to capture the 
German scientists who could then aid the 
Russians to make their own bomb. 

Beevor describes in graphic detail, the 
brutality of the fighting on the eastern front. 
The Germans saw the Russians, and indeed all 
Slavs, as ‘Untermenschen’or ‘subhumans’ and 
treated both captured soldiers with extreme 
brutality. The Russians, once they arrived on 
German soil, behaved in much the same way. 
German women were a particular target and 
were frequently raped. German citizens were 
routinely murdered. Beevor says that in many 
cases, the Russians were just taking revenge for 
German atrocities committed in Russia. There 
was little or no morality or chivalry shown by 
either side. Hospital ships, though clearly 
marked, were sunk without mercy. 
The war on the western front did not have this 
racial dimension, and thus was less brutal. 

The lunatic atmosphere in the Fuhrer 
bunker is well described as defeat and 
catastrophe approached. The death of 
Roosevelt in April 1945 was taken by Hitler, 

Goebbels and others as a sign from heaven that 
events were turning in the favour of the Nazis. 
Several Nazi leaders, including Bormann and 
Himmler were under the illusion that they 
could negotiate with the Western allies and 
figure in a post-war Nazi government, totally  
misunderstanding the allied determination to 
utterly destroy Nazi Germany and  its regime. 
Himmler’s treachery was the last straw for 
Hitler, prompting him to take the decision to 
commit suicide. The facts regarding Hitler’s 
suicide are well known, but Beevor has 
unearthed data regarding what was done with 
his corpse. The cranium and jawbone were 
taken to Moscow to check dental records and 
establish positive identification. The corpse 
was secretly buried, later exhumed and finally 
reburned and the ashes flushed into the sewage 
system of the city of Magdeburg. Stalin was 
determined that there would be no permanent 
shrine for the Fuhrer. 

Stalin was also determined that 
General Zhukov, the defender of Stalingrad and 
Moscow and the man who masterminded the 
capture of Berlin should not gain prestige for 
winning the war. He was relegated to a minor 
role in the victory celebrations and exiled to a 
minor command after the war. Stalin wanted 
the lion’s share of the credit for the victory for 
himself. Also, Soviet prisoners who were 
liberated by the Red Army were regarded as 
traitors to Russia, for having surrendered. 
Many were driven into exile into camps in 
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Siberia, from which many never returned. For 
this injustice, Stalin was primarily responsible. 

Beevor’s technique of describing both 
the conduct of the major players in the drama, 
and interspersing it with anecdotes detailing the 
fates of ordinary people is extremely effective 
in giving us a comprehensive picture of the 

conflict. His approach is exhaustive-he has 
interviewed  hundreds of people personally, 
both celebrities and ordinary people and has 
produced a book that will, doubtless, become a 
standard work on this tremendous historical 
event. 
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	 5.	รองศาสตราจารย์	ดร.	สมบัติ	ฑีฆทรัพย์

	 	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยมาส	สินธุประมา

	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 7.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ภักตรา	ประเสริฐวงษ์

	 	 อาจารย์ประจำา	มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

	 8.	รองศาสตราจารย์	ดร.	ลัดดาวัลย์	เพชรโรจน์

	 	 ผู้อำานวยการสำานักเทคโนโลยีทางการศึกษา	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

	 9.	รองศาสตราจารย์	ดร.	สมพร	พุทธาพิทักษ์ผล

	 	 ผู้อำานวยการสำานักบรรณสารสนเทศ	และรองศาสตราจารย์ประจำาวิชาศิลปศาสตร์	

	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 10. Robert Derrick Butterfield  

	 	 อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ	ภาคภาษาอังกฤษ	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ

วารสาร	EAU	HERITAGE	ปีท่ี	4	ฉบับท่ี	1	ประจำาปี	พ.ศ.	2553



ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

ในนาม_____________________________________________________________________(ระบุชื่อองค์กร)

เลขที่___________หมู่ที่________ตรอก/ซอย__________________________ถนน_____________________

แขวง/ตำาบล________________________เขต/อำาเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________โทรสาร_______________อีเมล์_______________

การออกใบเสร็จรับเงิน	 p	ต้องการ	 p	ไม่ต้องการ

ออกใบเสร็จในนาม________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

สำาหรับสมาชิก

 p	สมาชิกใหม่	 p	ต่ออายุสมาชิก

	 				ตั้งแต่ปีที่______ฉบับที่______เดือน________________________พ.ศ.________ระยะเวลา_____ปี

อัตราค่าสมาชิก	:	1	ปี	2	ฉบับ	เป็นเงิน	240	บาท

การชำาระค่าสมาชิก

 p	ธนาณัติ	 p	ตั๋วแลกเงิน	 p	เงินสด

	 				จำานวนเงิน_____________บาท	(_________________________________________)

ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงินจ่าย	ปณ.ธัญบุรี	12110	ในนาม	มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส่งที่	คณบดี	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

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

(วงเล็บมุมซองด้านขวา	“สมาชิกวารสาร	EAU”)

ประสานการสมัครสมาชิก	:	อรพินท์	ลูกอินท์

	 	 	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	โทร	:	0-2577-1028	#	302

ใบสมัคร

สมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย






