
Contents

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 ประจำ�เดือน กรกฏ�คม-ธันว�คม 2554  Vol. 5 No. 2 July-December 2011  ISSN 2286-6183

บทความวิชาการ
u การสอนแบบ “Super Service”: ปาฏิหารย์แห่งการเรียนรู้
   “Super Service” Teaching Style: The Miracle of Learning
   รศ.ดร. ธงชัย สมบูรณ์

u ผู้นำาโอ เอไฟฟ์
   OA5 Leaders
   รองศาสตราจารย์ ดร. ทองหล่อ เดชไทย

u Three Ways of Change: The New Human in Literature
   Mads Rosendahl Thomsen

u การวิจัยประเมินผลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
   Evaluation Research for Thailand Industrial Management Development 
   จักร ติงศภัทิย์

บทความวิจัย
u การบริหารจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้หลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
   SMEs Management with Sufficiency Economy for Sustainable  
   Growth
   ฑิฆัมพร ทวีเดช, สุพจน์ แสงเงิน, ณัฐพล ชุมวรฐายี

u รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2553–2562)
   An Organization Model of Non-Formal and Informal Education  
   Management in the Next Decade (2010–2019)
   ประสิทธิ์ บุญทรง

u รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ 
   The Non-Formal and Informal Education Supervision Model  
   Toward Learning Reform
   สิริรัตน์ เกษประทุม

u การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของ 
   องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสามอำาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน ี
   Public of the Community Participation Towards Solid Waste  
   Management of Khlong Sam Administration Organization in  
   Khlong Luang Sub-district, Pathum-thani Province
   กุลวดี เถนว่อง

u การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน
   Development of a Model for Lab School Administration
   นิวัตร นาคะเวช

u รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 
   พื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
   Effective Change Management Model for Basic Education  
   Institutions under the Foundation of the Church of Christ in Thailand 
   ชวนพิศ เลี้ยงประไพพันธ์

u การประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

   Evaluation of Using Library and Information Science Curriculum  
   of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon  
   Rajabhat University
   ผศ. ดร. เสวียน เจนเขว้า, เพ็ญรุ่ง แป้งใส

u การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
   The Administration of Sangha in Ecclesiasi Region Governance  
   of Singburi
   พระมหาฐณวัฒน์ ศรีประเสริฐ

u รูปแบบสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาต ิ
   A Competency Model for the Administration of Police Superintendents  
   in the Royal Thai Police
   พันตำารวจเอก กฤษกร พลีธัญญวงศ์

u ปัญหาการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
   Credit Card Problems of Consumers in Bangkok
   รศ. สุจิตรา จันทนา, ดร. นพวรรณ ทิพาปกรณ์

u คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 
   กรณีศึกษา: โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
   Desirable Characteristics of Management as Perceived by  
   Teachers: A Case Study of Schools under the Phuket Municipality 
   เต็มสิริ ทิพย์จันทา

u สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับองค์การ 
   แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตาน ี 
   เขต 1
   School Administrator’s Leadership Competencies Related to  
   Learning Organization of Basic Schools in Pattani to Educational  
   Service Area Office 1
   ศิรินญา สระทอง

u พฤตกิรรมสารสนเทศของนกัศกึษาสาขาวชิาดรุยิางคศาสตร ์ในสถาบนั 
   อุดมศึกษา
   Information Behaviors of Students in the Field of Music at Tertiary  
   Institutions
   สุพัด ทองฉวี

u นวัตกรรมทางการตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรม 
   อาหารกระป๋องไทย
   Market Innovation on New Product Development of Thai Canned  
   Food Industry
   ปุณยวีย์ สุขรุ่งเรืองสันติ

แนะนำาหนังสือ
u ธรรมดาถามธรรมะตอบ
   สุภกัญญา ชวนิชย์

u ทวารหก ศาสตร์แห่งการรู้เท่าทันตนเอง
   สุภกัญญา ชวนิชย์



อาศิรวาทสดุดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในวาระวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ทรงเป็นศรี เป็นศักดิ์ จักรีวงศ์
ทรงธำ�รง สันติธรรม นำ�สู่สมัย
ทรงทศพิธร�ชธรรมบำ�รุงไผท
ทรงพระเกียรติแผ่ไกลในส�กล

พระทรงเป็นกำ�ลังของแผ่นดิน
พระทรงศิลป์ ทรงศ�สตร์พิพัฒน์ผล

พระทรงยัง สุขแท้แก่ปวงชน
พระภูวดล ทรงพระ เจริญเทอญ

       *เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์



ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 ประจำ�เดือน กรกฏ�คม-ธันว�คม 2554  Vol. 5 No. 1 July-December 2011  ISSN 2286-6183

วัตถุประสงค์	 1.	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

	 	 2.	เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์	นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

	 	 3.	เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เจ้าของ	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ที่ปรึกษา		อธิการบดี	ดร.	โชติรัส	ชวนิชย์

	 	 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	อาจารย์สุภกัญญา	ชวนิชย์

	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยมาส	สินธุประมา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial advisory board)

	 	 ศาสตราจารย์	ดร.	อุดม	วโรตม์สิกขดิตถ์	ราชบัณฑิต	 	 ศาสตราจารย์จงจิตร์	หิรัญลาภ

	 	 ศาสตราจารย์พิเศษ	ประสิทธิ์	โฆวิไลกูล	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ครรชิต	มาลัยวงศ์,	ราชบัณฑิต

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.บุญมี	เณรยอด	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สมพร	กันทรดุษฎี	เตรียมชัยศรี

	 	 รองศาสตราจารย์	เพลินทิพย์	โกเมศโสภา

บรรณาธิการ	 รองศาสตราจารย์	ดร.	พิมลพรรณ	เรพเพอร์

กองบรรณาธิการ	 ดร.	ดิเรก	พรสีมา	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	อัมพร	ศรีเสริมโภค	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ทวีวัฒน์	ปิตยานนท์		 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สมบัติ	ทีฆทรัพย์	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ทองหล่อ	เดชไทย	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ประกอบ	คุณารักษ์			 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ปภาวดี	คล่องพิทยาพงษ์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ประณต	นันทิยะกุล	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 ดร.	กฤติมา	เหมวิภาค	 	 	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	พิมลพรรณ	เรพเพอร์	 	 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ประภาส	พาวินันท์	 	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ศศินันท์	เศรษฐวัฒน์บดี		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ปองสิน	วิเศษศิริ			 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 	 รุจเรขา	วิทยาวุฑฒิกุล	 	 	 	 มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขานุการ	 	 นางสาวอรพินท์	ลูกอินทร์

ออกแบบปก/ จัดรูปเล่ม	 อาจารย์วิลาวรรณ	สุขมาก	 	 	 นางสาวอรพินท์	ลูกอินทร์

พิสูจน์อักษรประจำาฉบับ	 รองศาสตราจารย์	ดร.	สมบัติ	ทีฆทรัพย์	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ทองหล่อ	เดชไทย

	 	 	 รองศาสตราจารย์	ดร.	ปภาวดี	คล่องพิทยาพงษ์	 รองศาสตราจารย์	ดร.	อัมพร	ศรีเสริมโภค

	 	 	 อาจารย์สุภัชฌาน์	ศรีเอี่ยม	 	 	 นางสาวทิพย์รัตน์	พานะจิตต์

	 	 	 อาจารย์มาลิน	จันทรโชติ	 	 	 Associate	Professor	Dr.	Sushama	Kasbekar

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์    ราชบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. ทิวารักษ์ เสรีภาพ     มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตนครสวรรค์

รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิร์ ภู่สาระ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล    มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ เชาวลิต   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สมบูรณ์   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร พุทธาพิทักษ์ผล  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภักตรา ประเสริฐวงษ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองศาสตราจารย์ ศศินันท์ เศรษฐวัฒนบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ แสงพายัพ  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ศาสตราจารย์พิเศษ พรรณี ประเสริฐวงษ์   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ



	 ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับผู้อ่านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำาท่วม	วิกฤติการณ์น้ำาท่วมกรุงเทพฯและ 
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ทั้งนี้เนื่องจากความกังวลใจที่ต้องเก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้พ้นน้ำาและการเคลื่อนย้ายครอบครัวหนีน้ำา	ดังนั้นจึงทำาให้วารสาร 
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เป็นอย่างยิ่ง
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การสอนแบบ “Super Service” ปาฏิหารย์แห่งการเรียนรู้
“Super Service” Teaching Style: The Miracle of Learning

ธงชัย สมบูรณ์1

1

บทคัดย่อ

 การสอนมีความสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนในทุกๆ ด้าน การสอนที่มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลนั้น สามารถเรียกได้ว่าเป็น “สุดยอดของการบริการ” คือ สุดยอดแห่งการบริการให้กับผู้เรียน การสอนแบบ  

“Super Service” มีองค์ประกอบทางด้านกายภาพ และทางด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางด้านกายภาพขึ้นอยู่กับคร ู  

ซึง่มรีปูลกัษณแ์ละกจิลกัษณต์ลอดจนการถา่ยทอดองคค์วามรู/้ขอ้ความรู ้ไดอ้ยา่งชดัเจน ผูส้อนจำาเปน็ตอ้งมบีทบาทคลา้ย  

“นักแสดง (actor)” เพื่อให้การเรียนการสอนมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับเนื้อหาที่จะส่งไปยังผู้เรียน นอกจากนี ้

การใช้สื่อที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น ส่วนกระบวนการสอนนั้นผู้สอนต้องสอดแทรกทักษะชีวิต และทักษะเชิงธรรมมะ เพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต 

ทีส่มบรูณข์ึน้ สว่นองคป์ระกอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มหอ้งเรยีน โรงเรยีน และเพือ่น ตลอดจนครอบครวั เปน็ปจัจยัสนบัสนนุ 

ที่จะทำาให้เกิดบรรยากาศแห่งอุทยานการศึกษาและกัลยาณมิตร ปาฏิหารย์แห่งการเรียนรู้ของการสอนแบบ “Super  

Service” ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้จากครูที่ทำาหน้าที่การสอนในแต่ละชั่วโมง เพราะ “ความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่สัมผัสได้”  

ท้ายสุดจะทำาให้ผู้เรียนสามารถดำารงตน และเป็นอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข

คำ�สำ�คัญ: การสอนแบบ “Super service”, การเรียนรู้

Abstract

 Teaching is permanently important for the learner’s development in every aspects such as  

economic, politic and socio-cultural. Teaching based on effective efficiency will be called “Super  

Service,” if we reach to the discourse of education, it’s a one of an industry service. So teaching can  

be mentioned indeed. The two major components of “Super Service” teaching style are provided into  

the physical aspect and the environmental aspect. For the physical aspect teacher is main monitor in  

class. Manifest and latent functions will be explicited by teacher. Teacher’s performances and characters  

1รองศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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are very important to his teaching in each period of responsibility. Including to knowledge of teaching  

must transferred within category of knowledge and body of knowledge in the present situation. Teacher  

has to act as “an actor” to fulfill the teaching environment in the total perspective too. For the medias,  

these are fashionable and their appropriateness for using in each period of teaching. In the process of  

the teaching, life skill and Dhamma skill will be leading to this process. For the environment aspect,  

the brighten classroom, the pleasant school, true friends and a warm hearted family are also an indirect  

components for “Super Service” teaching style efficiency and its success. Anyway, in each period of  

teaching the learners can percept in what teacher does with the quotation “Willingness can be  

experienced”. Regards to “Super service” teaching style is strongly recommended for the learner’s  

existence and being of life as a total development.

Keywords: “super service” teaching style.

คว�มนำ�

 ปฐมบทแห่งการสอน โดยทั่วไปแล้วตั้งแต่เริ่มม ี

มนุษยย์เกิดขึ้นในโลกนี้ มนุษย์จะถูกสอนหรือถูกถ่ายทอด 

ความรู้ที่เป็นทักษะเพื่อการใช้ชีวิตในสังคม โดยส่งผ่าน 

กระบวนการทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้พ่อแม่จะมี 

บทบาทหลักในการถ่ายทอดความรู้/องค์ความรู้ หรือข้อ 

ความรู้ที่ได้นั้น โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการขัดเกลา 

ดังกล่าว (การสอน) คือ การเป็นพลเมืองดีและการเป็น 

คนดีของสังคม ตลอดจนสามารถดำาเนินวิถีชีวิตได้อย่าง 

เป็นปกติตามสภาวะแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่ นั่นคือหลัก 

ปรัชญาพื้นฐานที่เป็นมงคลชีวิตแห่งการอบรมสั่งสอน 

ในวาทกรรมของครอบครัว

 เมื่อสังคมมีความเจริญมากขึ้น การสร้างชุมชน 

และการหากฎระเบยีบทางสงัคมมาเปน็ “สรณะ” ตลอดจน 

เครื่องยึดเหนี่ยว จึงมีการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด/ 

สุเหร่า/ โบถส์ ให้เป็นสถานที่ที่สามารถชี้ทางบรรเทาทุกข ์

ชี้สุขเกษมศานศ์ต่อสังคมได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดหวัง 

ว่าผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ หรือเข้ามาศึกษาในที่แห่งนี้จะเรียนรู้ 

เพื่อเข้าใจในแก่นแกนแห่ง “โลกียะและโลกุตระ” ฉะนั้น  

การสอนจึงดูเหมือนว่าไปผูกยึดและติดกับศาสนสถาน  

ซึง่คนทัว่ไปตา่งก็ใหก้ารยอมรบัวา่สิง่เหลา่นีเ้ปน็ “เครือ่งหมาย 

ของคนดี”

 เมือ่โลกมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาไป โดยเฉพาะ 

อยา่งยิง่ในโลกหลงัยคุใหม ่(post-modernization) สถาบนั 

ทางการศกึษาหลายๆ แหง่ ในหลายๆ ประเทศตา่งพยายาม 

สืบเสาะหากลยุทธ์ ยุทธวิธี รวมทั้งรูปแบบแห่งการเรียน  

(pattern of learning) เพื่อที่จะให้นักเรียน/นักศึกษา  

ได้มีความประทับใจในการเรียนการสอนในแต่ละคาบ  

(period) ในแต่ละภาคการเรียน ซึ่งความประทับใจนั้น 

ยังนำามาซึ่งทั้งความรู้/องค์ความรู้ต่างๆ ที่ถูกถ่ายทอด 

จากผู้สอนมายังผู้เรียนเพื่อให้เกิดมิติแห่งความเข้าใจ  

การเข้าถึงและการนำาไปเพื่อปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำาวัน ตลอดจนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ทฤษฎีก�รเรียนรู้ … สู่ศรัทธ�แห่งก�รรู้เรียน

 ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) การเรียนรู ้ 

คอืกระบวนการทีท่ำาใหค้นเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ความคดิ  

คนสามารถเรียนได้จากการได้ยิน การสัมผัส การอ่าน  

การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน  

เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มัก 
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เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้น 

จากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำาเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ 

ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ผูส้อนจะเปน็ผูท้ีส่รา้งบรรยากาศ 

ทางจติวทิยาทีเ่อือ้อำานวยตอ่การเรยีนรู ้ทีจ่ะใหเ้กดิขึน้เปน็ 

รปูแบบใดก็ได ้เชน่ ความเปน็กนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั  

หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้าง 

เงื่อนไข และสถานการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ดังนั้น  

ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั้ง 

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียนซึ่งมีเนื้อหาสาระตาม 

แก่นแกน ทฤษฎีที่ผู้ เขียนนำามาฉายภาพแห่งฐานคติ 

ประกอบด้วยห้าทฤษฎี ดังนี้ การเรียนรู้ตามทฤษฎีขอบลูม  

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ การเรียนรู้ตามทฤษฎี 

ของบรูเนอร์ การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์และทฤษฎี 

การเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ 

 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom’s  

Taxonomy) Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ  

ประกอบด้วย (1) ความรู้ที่เกิดจากความจำา (knowledge)  

ซึ่งเป็นระดับล่างสุด (2) ความเข้าใจ (comprehend) (3)  

การประยุกต์ (application) (4) การวิเคราะห์ (analysis)  

สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ (5) การสังเคราะห์  

(synthesis) สามารถนำาส่วนต่างๆ มาประกอบเป็น 

รูปแบบใหม่ได้ ให้แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม ่ 

(6) การประเมินค่า (evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่า 

อะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพื้นฐานของ 

เหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด

 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor’s  

Taxonomy) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน  

การวิเคราะห์ความจำาเป็น เป็นสิ่งสำาคัญ และตามด้วย 

จุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นย่อยๆ 3 ส่วน 

ด้วยกันคือ (1) พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได้ (2)  

เงื่อนไข พฤติกรรมสำาเร็จได้ควรมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือ  

(3) มาตรฐานพฤติกรรมที่ได้นั้นสามารถอยู่ ในเกณฑ์ที่ 

กำาหนด

 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner’s  

theory) (1) ความรูถ้กูสรา้งหรอืหลอ่หลอมโดยประสบการณ ์ 

(2) ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน (3) ผู้เรียน 

เป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ (4) ผู้เรียน 

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง (5) ผู้เรียนเลือกเนื้อหา 

และกิจกรรมเอง (6) เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม

 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor’s  

theory) (1) ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชา 

ทักษะต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและ 

ประสบการณบ์อ่ยๆ และตอ่เนือ่งกนั (2) การจดัชว่งลำาดบั  

(sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่ 

สิ่งที่มีความยาก ดังนี้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ ์ 

ใหม้กีารเรยีงลำาดบักอ่นหลงั เพือ่ใหไ้ดเ้รยีนเนือ้หาทีล่กึซึง้ 

ยิ่งขึ้น (3) บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัด 

ประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ 

เพิม่พนูความคดิเหน็และไดแ้สดงพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกนั  

เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพิ่มความสามารถทั้งหมดของ 

ผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน  

ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ ์ 

(interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม

 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้นของกาเย่ (Gagne’s  

theory) (1) การจูงใจ (motivation phase) การคาดหวัง 

ของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ (2) การรับรู้ตาม 

เป้าหมายที่ตั้งไว้ (apprehending phase) ผู้เรียนจะรับรู้ 

สิ่งที่สอดคล้องกับความตั้งใจ (3) การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้ 

เป็นความจำา (acquisition phase) เพื่อให้เกิดความจำา 

ระยะสั้นและระยะยาว (4) ความสามารถในการจำา  

(retention phase) (5) ความสามารถในการระลึกถึง 

สิ่งที่ ได้เรียนรู้ไปแล้ว (recall phase) (6) การนำาไป 

ประยกุต์ใชก้บัสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปแลว้ (generalization phase)  

(7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ (performance  

phase) (8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน  

(feedback phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็จจะทำาให้มี 

ผลดี และประสิทธิภาพสูง

 องค์ประกอบที่สำาคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จาก 

แนวคิดนักการศึกษา กาเย่ (Gagne) ประกอบด้วย (1)  

ผู้เรียน (learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการ 
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รับรู้ (2) สิ่งเร้า (stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ  

ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ (3) การตอบสนอง  

(response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้

 การสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่ (Gagne)  

(1) เร้าความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของ 

ผู้เรียน เช่น ใช้การ์ตูน หรือกราฟิกที่ดึงดูดสายตา (2)  

ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจ 

ในบทเรียน การตั้งคำาถามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง (3) บอก 

วัตถุประสงค์ ผู้เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียน 

สนใจในบทเรียนเพื่อให้ทราบว่าบทเรียนเกี่ยวกับอะไร  

(4) กระตุ้นความจำาผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยง 

ข้อมูลกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน เพราะสิ่งนี้สามารถทำาให้เกิด 

ความทรงจำาในระยะยาวได้ เมื่อได้โยงถึงประสบการณ์ 

ผูเ้รยีน โดยการตัง้คำาถามเกีย่วกบัแนวคดิ หรอืเนือ้หานัน้ๆ  

(5) เสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับ 

ผู้เรียน โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ ในรูปกราฟิกส์ หรือ เสียง  

วดิีโอ (6) การยกตวัอยา่ง การยกตวัอยา่งสามารถทำาไดโ้ดย 

ยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจได้ซาบซึ้ง  

(7) การฝกึปฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิทกัษะหรอืพฤตกิรรม เปน็การ 

วัดความเข้าใจว่าผู้เรียนได้เรียนถูกต้อง เพื่อให้เกิดการ 

อธิบายซ้ำาเมื่อรับสิ่งที่ผิด (8) การให้คำาแนะนำาเพิ่มเติม  

เช่น การทำาแบบฝึกหัด โดยมีคำาแนะนำา (9) การสอบ  

เพื่อวัดระดับความเข้าใจ (10) การนำาไปใช้กับงานที่ทำา 

ในการทำาสื่อควรมีเนื้อหาเพิ่มเติมหรือหัวข้อต่างๆ ที่ควร 

จะรู้เพิ่มเติม

 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีแห่งการเรียนรู้เพื่อการรู้เรียน 

นั้น ถือว่าเป็นบทเริ่มต้นของการสร้างผู้เรียนให้มีความสุข  

ตลอดจนประสิทธิภาพและประสิทธิผลแห่งการเรียนรู้  

อย่างไรก็ตามยังมีทฤษฎีและเทคนิคอื่นๆ อีกที่ผู้เขียน 

ยังไม่ได้ฉายภาพและเอ่ยอ้างถึง ผู้เขียนมีความเชื่อมั่น 

อย่างสูงสุดว่าท่านผู้อ่านคงมีฐานคติเกี่ยวกับการเรียน 

การสอนมากมาย เช่น สอนตามแผนจุดมุ่งหมายที่รัฐชาติ 

ได้วางไว้ สอนตามจุดมุ่งหมายตามความแตกต่างระหว่าง 

บุคคล การสอนโดยยึดความเจริญงอกงามแบบองค์รวม 

ของผู้เรียน การสอนเชิงบูรณาการระหว่างเนื้อหาเชิง 

วิทยาศาสตร์ และเนื้อหาเชิงสังคมศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้ว 

ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อผู้เรียนทั้งปวง

ก�รสอนแบบ Super Service: สื่อสัญญะแห่ง 

คว�มสุข

 ในการสอนแบบ “Super Service” ถือว่าเป็น 

ญาณวิทยา (epistemology) อย่างหนึ่งที่ยังขาดความ 

เข้าใจในอภิปรัชญาแห่งศาสตร์ ฉะนั้นผู้เขียนใคร่ขอ 

ฉายภาพแห่งองค์ประกอบของการสอนแบบนี้เป็น 2 ด้าน 

คือ ด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ด้านกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย ครู สื่อ และ 

กระบวนการ

  1.1 ครู ครูถือว่าเป็นบุคคลที่มีความ 

สำาคัญอย่างยิ่งในการดูแลห้องเรียนในขณะที่มีการเรียน 

การสอน สิ่งที่ครู (ทุกคน) จะต้องทำาให้ได้ คือ การสร้าง 

ความประทับใจ ตราตรึงใจผู้เรียนทุกครั้งที่ทำาหน้าที่สอน  

จะต้องคิดอยู่เสมอว่า ทำาอะไรก็ได้ที่สามารถทำาให้ผู้เรียน 

เกิดอาการ “ศรัทธาต่อวิชาชีพแห่งครู” โดยมีความเป็นคร ู

โดยอาชีพ มิใช่อาชีพครู วาทกรรมเกี่ยวกับความเป็นครู 

มีมากมาย ตั้งแต่ “ครูบ้านนอก” “ครูบนดอย” หรือแม้แต ่

บทเพลงอมตะ “แม่พิมพ์ของชาติ” ของวงจันทร์ ไพโรจน ์ 

ทีช่ว่ยปลกุจติวญิญาณแหง่ความเปน็ครไูดอ้ยา่งด ีตลอดจน 

สะท้อนให้เห็นถึงวิริยะอุตสาหะ และความรับผิดชอบ 

ในความเป็นครูอย่างแท้จริง โดยภาพรวมของครูแล้ว  

ผู้เขียนมองว่ารูปลักษณ์และกิจลักษณ์ ถือว่าเป็นเรื่อง 

สำาคัญ ในเรื่องของรูปลักษณ์นั้น โดยครูจะต้องแต่งกาย 

สะอาด เหมาะสมกับวัย ไม่ทันสมมัยจนเกินควร และ 

ไม่ล้าสมัยจนเกินงาม กล่าวคือ “ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า 

ต้องดูดี” ส่วนในเรื่องของกิจลักษณ์ คือการเข้าสอนและ 

เลิกสอนอย่างตรงเวลา อนึ่งในแต่ละชั่วโมงหรือในแต่ละ 

คาบเวลาของการสอน ตอ้งสามารถสรา้งสดัสว่นของความรู ้ 

การอบรมจริยศาสตร์และศีลธรรมอันดีรวมทั้งจิตสาธารณะ 

ที่มีต่อสังคม นอกจากนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถ 

ถกแถลงแสดงตัวตนและความสนใจแห่งตนเองได้  

กล่าวคือ เข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเอง  
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ส่วนความรู้ในศาสตร์ คือเนื้อหาสาระที่ครูผู้สอนจะต้อง 

มีความเชี่ยวชาญในเชิงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนสามารถ 

อรรถาธบิายใหผู้เ้รยีนฟงัไดอ้ยา่งมอีรรถรส รวมทัง้สามารถ 

โยงใย (interconnectedness) กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

ในเชิงปรากฎการณ์ทางสังคมได้อย่างสอดคล้อง ก็จะช่วย 

ทำาให้บรรยากาศในห้องเรียนมีการเสพความรู้เพิ่มมากขึ้น 

อีกช่องทางหนึ่ง

  1.2 สื่อ สื่อหรืออุปกรณ์การสอนต่างๆ  

มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความเป็นครู ถึงแม้ว่า 

ในสมัยก่อน “ความเป็นสื่อ (mediaism) จะไม่มีมากนัก  

แตด่ว้ยความเปน็ครอูยา่งแทจ้รงิ จงึทำาใหผู้เ้รยีนในสมยักอ่น 

ประสบผลสำาเร็จ แล้วใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  

แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนจึงมีมากมาย ครูจำาเป็น 

จะต้องเลือกสื่อที่เหมาะสม ใช้ง่าย ทันสมัย เพื่อจะได้เป็น 

อีกหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นต่อมอยากเรียนรู้ 

ของผู้เรียน

  1.3 ด้านกระบวนการ กระบวนการสอน 

และการจดักระบวนการเรยีนรูใ้นแตล่ะชัว่โมงนัน้ การสอน 

ต้องสอดแทรกความรู้ทักษะเชิงชีวิตและความรู้ทักษะเชิง 

สังคม โดยทักษะเชิงชีวิตผู้เรียนจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 

ชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจในชีวิต 

มากขึน้ และพยายามสรา้ง การศกึษาตอ้งเอาชวีติเปน็บทตัง้  

เรือ่งราวของชวีติ เรือ่งราวของวถีชีมุชน การสะทอ้นตวัตน  

การแสดงอัตลักษณ์ จะทำาให้ผู้เรียนมีความสุขและซาบซึ้ง 

ใน “พื้นที่” แห่งตัวตนได้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 

กระบวนการแห่งการสอนแบบ Super Service ที่เป็น 

สว่นหนึง่แหง่การสอนทางดา้นกายภาพนัน้มขีัน้ตอน ซึง่ได้ 

ปรับปรุงจากฐานคติของ Gagne’s Theory (Aronson &  

Briggs, 1983) ดงันี ้(1) นำาองคค์วามรูใ้หม ่(presently the  

new content) (2) ให้คำาแนะนำาการเรียนรู้ (provider- 

learner guidance) (3) ดึงศักยภาพเด็ก (eliciting the  

performance) (4) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (providers  

feedback) (5) เชื่อมโยงคุณลักษณะของ (assessing  

performance) (6) เชื่อมความรู้จากครูไปสู่ความรู้ตนเอง  

(provider retention and transfer)

 แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนมองว่ากระบวนการสอน 

จะต้องมีการผนวกรวมสิ่งที่สามารถเติมเต็มในเรื่องของ 

ธรรมะ หรือองค์ความรู้ทางศาสนธรรม (ethical skill)  

เพื่อที่จะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเป็นมนุษย์ที่ 

สมบูรณ์ที่สุด

 2. ด้านสิ่งแวดล้อม (environmental aspect)  

ถือว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำาให้การสอนสามารถก้าวสู ่

ความเป็น “สุดยอดแห่งการบริการ (super service)”  

ได้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่ง 

ประกอบด้วย

  2.1 ห้องเรียน โดยเฉพาะแสงสว่าง  

ต้องมีแสงสว่างพอเหมาะ ไม่ทำาลายจักษุสายตาต่อผู้เรียน  

และอากาศภายในห้องเรียนจะต้องมีการถ่ายเทได้อย่าง 

สะดวก เพื่อสร้างความสดชื่นให้แก่ผู้เรียน

  2.2 โรงเรียน โรงเรียนจะต้องมีความ 

ร่มรื่นโดยแฉพาะความสดชื่นจากต้นไม้ ความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยและความสะอาด จะทำาให้ผู้เรียนสามารถดื่มด่ำา 

กับความเป็นอุทยานการศึกษาได้อย่างดียิ่งนัก

  2.3 กลุ่มเพื่อน ซึ่งถือว่าเป็นองค์ 

ประกอบที่มีความสำาคัญต่อการเรียนรู้และจะส่งผลต่อ 

การสอนของครูได้ในส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าครูมีการ 

กระตุ้นให้เกิดการถกแถลง แล้วกลุ่มเพื่อนคอยให้กำาลังใจ 

เพื่อนด้วยกัน จะทำาให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าคิด และกล้า 

แสดงออก สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อผู้เรียนให้สามารถเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตได้

  2.4 ครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบันที่ทำา 

ให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีความสุขมาก ดังจะเห็นได้จาก 

ปรากฎการณท์างสงัคม หรอืสภาพความเปน็จรงิ ครอบครวั 

ที่มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันเสมอนั้น รวมทั้ง 

ใหค้วามรกัและความเขา้ใจตอ่กนัจะสง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในขณะที่อยู่ ในห้องเรียนได้ดีกว่า  

ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะต้องสร้างฐานคติให้แก่ผู้เรียนให้เกิด 

การรบัรูแ้ละซาบซึง้ในสถานทีแ่หง่นีว้า่ เปน็บา้นทีส่องของ 

ชีวิต กล่าวตามความเป็นจริงแล้ว ครอบครัวที่อบอุ่น 
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ย่อมสร้างพลังที่เข้มแข็งในทุกๆ ด้าน ผู้เขียนขอฉายภาพการสอนแบบ “Super Service” ในแผนภูมินี้

การสอนแบบ “Super Service”

(“Super Service” teaching style)

ทางด้านกายภาพ

(Physical aspect)

ด้านสิ่งแวดล้อม

(Environmental aspect)

เด็กมีความสุขในการเรียน

(total happiness)

1. ห้องเรียน - สว่าง

2. โรงเรียน - ร่มรื่น

3. เพื่อน - กัลยาณมิตร

4. ครอบครัว

ครู

1. รูปลักษณ์

2. กิจลักษณ์

3. องค์ความรู้

   ในศาสตร์/ศิลป์

สื่อ

1. ทันสมัย

2. ใช้ง่าย

3. เหมาะสม

กระบวนการสอน / 

การเรียนรู้

1. สอดแทรกทักษะ

   ชีวิต

2. สอดแทรกทักษะ

   เชิงธรรมะ

ความคาดหวัง

1. ดำารงตนอยู่ในสังคมโลก

   ได้ดี

2. เป็นพลเมืองที่ดีและ

   เป็นคนดีของสังคม

3. มีความรู้คู่คุณธรรม

4. มีจิตสาธารณะ
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บทสรุป

 แม้ว่าการสอนจะมีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้/ 

ข้อความรู้ไปสู่ผู้ เรียนในหลายหลากรูปแบบ แต่ทั้งนี้ 

จุดมุ่งหมายสูงสุดล้วนต่างมุ่งมั่นที่จะหาวิธีการ ว่าต้องทำา 

อย่างไรให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพแห่งตนเองให้เกิด 

การเรียนรู้ให้ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้เพื่อคาดหวัง 

ว่าอนาคตผู้เรียนจะเป็นผลผลิตที่ดีแห่งรัฐชาติ ซึ่งตีความ 

ได้ว่าเป็นทั้งพลเมืองดีและเป็นคนดี ตลอดจนสามารถ 

ใชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งเปน็ปกตสิขุและมคีวามสขุ การสอน 

แบบ “Super Service” จะเป็นปาฏิหารย์แห่งการเรียนรู้ 

อย่างหนึ่งที่สามารถจะช่วยเติมเต็มให้ผู้สอนสามารถจัด 

กระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มีความสุขในแต่ละ 

ชั่วโมงการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ

 การมุ่งเน้นคุณค่าของชีวิตเป็นสิ่งที่มนุษย์ในทุกเชื้อชาติ ศาสนาให้ความสำาคัญ เกิดเป็นค่านิยมที่แสดงถึง 

การรับรู้เชิงคุณธรรมร่วมกันว่ามนุษย์ควรดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ขั้น พื้นฐานของตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน   

เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะประชากรของโลก โดยนักวิชาชีพทางด้านการสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ที่มี 

บทบาทสำาคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลกให้มีสุขภาพดีและมีอิทธิพลทำาให้เกิดการฑูตด้าน 

สุขภาพ หรือการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิดสันติภาพ นับได้ว่ามีความสำาคัญในยุค 

ปัจจุบัน โดยมักเป็นการแลกเปลี่ยนทางด้านการเมืองที่มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานสุขภาพภายในประเทศต่างๆ และ 

ส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม  

สำาหรับในยุคปัจจุบันทุกประเทศมีการติดต่อสื่อสารกันข้ามชาติ เป็นสาเหตุให้โรคระบาดจากประเทศหนึ่งสามารถ 

แพร่กระจายไปได้ทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านทางการคมนาคมทางอากาศ เช่น การเดินทางข้ามประเทศและทวีปต่างๆ  

ของประชากรโลกซึ่งมีมากกว่าสองล้านคนต่อวัน ทำาให้อาจมีโรคติดเชื้อมาจากนักเดินทางได้ รวมถึงการเติบโตทางการค้า 

ระหว่างประเทศ โดยผ่านมายังอาหารและผลิตภัณฑ์ที่นำาเข้าส่งออกจากประเทศต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงจำาเป็นที่ 

ทุกประเทศควรร่วมมือกันพัฒนาสุขภาพของประชากรโลกผ่านนโยบายการต่างประเทศแบบบูรณาการ

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำา

Abstract

  In today’s global economy, no nation lives alone in a vacuum. Diseases once endemic only  

to certain regions of the world can be spread thousands of miles away in only a few hours via air  

transport. The movement of more than two million people each day across national borders and the  

growth of international commerce are responsible for health risks ranging from infectious disease in  

travelers to contaminated foods. Nations trade billions of dollars worth of food and other products that  

1คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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may present health risks to importing countries, and market/economic risks to exporting countries,  

if these products are tainted and make people sick. It is essential that countries work together to deal  

with health issues on a global basis through integrated foreign policy. Health Diplomacy, the linkage  

of health with diplomacy, meets the dual goals of improving global health while maintaining and  

improving international relations, particularly in conflict areas and resource poor environments.

Keywords: leadership

คว�มนำ�

 ภาวะผูน้ำา (leadership) เปน็ลกัษณะเชงิคณุภาพ 

ทีจ่บัตอ้งไดย้ากและไมง่า่ยทีจ่ะอธบิายหรอืใหค้ำาจำากดัความ 

เชน่เดยีวกบัคำาวา่ ความรกั (Love) หรอื ความสวย/ความงาม  

(Beauty) (Bennis, 1994, 1) ซึ่งยากที่จะอธิบายหรือ 

มคีวามหมายไดห้ลากหลายและแตกตา่งกนั บคุคลสว่นใหญ่ 

จะรูแ้ละเขา้ใจเมือ่ไดเ้หน็หรอืสมัผสั บางคนกลา่ววา่ “ผูน้ำา”  

คือบุคคลที่ ใช้อิทธิพลทำาให้ผู้อื่นทำางานให้สำาเร็จ เพื่อ 

ประโยชน์ขององค์กรและตัวของผู้นำาเอง ซึ่งก็คงยังไม่ใช ่

ความหมายที่ควรแก่การยอมรับมากนักถึงแม้จะสะท้อน 

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็ตาม เพราะเป็นคำาอธิบายที่มี 

ลักษณะเป็นเชิงลบ

 คำาว่า “ผู้นำา” มาจากคำาว่า “นำา หรือ พา”  

ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Lead” ที่เป็นคำากริยาและ 

อ่านออกเสียงว่า “ลีด หรือ หลีด” แต่ก็แปลกที่คำานี้ 

เมือ่เปน็คำานามจะอา่นวา่ “เลด” ทัง้ๆ ทีท่ีส่ะกดเหมอืนกนั 

และแปลว่า “ตะกั่ว” ที่ ใช้สำาหรับทำาหัวกระสุนลูกปืน  

โดยเป็นส่วนที่วิ่งนำาหน้าเมื่อกระสุนถูกยิงออกไปจาก 

กระบอกปืนนั่นเอง ดังนั้นคำาว่า “นำา หรือ ตะกั่ว” (lead)  

จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากในช่วงของการคิดค้นผลิตอาวุธ 

ปืน เพราะจากการสังเกตพบว่าบุคคลที่รับผิดชอบในการ 

บริหารงาน (in charge) หรือผู้นำาองค์การนั้น เป็นบุคคล 

ที่คนส่วนมากและลูกน้องในบางครั้งก็อยากจะอัดด้วย 

ตะกั่วร้อนๆ ด้วยความหมั่นไส้หรืออิจฉาในบุญวาสนาที่ 

ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารเหนือคนอื่นนั่นเอง 

 ผู้นำาโดยทั่วไปใช้เวลาส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การ 

กำาหนดวสิยัทศัน ์(vision) แหง่อนาคตทีม่ลีกัษณะคอ่นขา้ง 

เป็นนามธรรมและกว้างไกลสำาหรับคนอื่นเพื่อให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลง ส่วนการจะทำาให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนานั้น 

จำาเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งอาจสัมพันธ์ 

เกี่ยวข้องกับการไปร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารกลางวัน 

กับผู้นำาคนอื่นๆ หรืออาจรวมไปถึงการออกรอบตีกอล์ฟ  

กับผู้บริหารและบุคคลกลุ่มต่างๆ หรืออ่านหนังสือตำารา 

การเอาชนะใจลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน โดยอาจพบได้ 

ในหลากหลายแบบ ตราบเท่าที่เรายังไม่สามารถอธิบาย 

หรือจับให้มั่นคั้นให้ตายได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้นำา” ควร 

จะต้องทำาอะไรบ้างในขณะที่ปฏิบัติงาน จนกระทั่งมีผู้คน 

พูดกระแนะกระแหนกันว่า “ทำางานทั้งวันได้หมื่นห้า  

เดินไปเดินมาได้ห้าหมื่น”

 อย่างไรก็ตาม แอนดรู เจ ดูบริน กล่าวว่า 

กิจกรรมที่สำาคัญที่สุดของผู้นำานั้นประกอบด้วย การดล 

บันดาลใจ (inspiring) การชักชวน (persuading)  

การใชอ้ทิธพิล (influencing) และการจงูใจ (motivating)  

(DuBrin, 1998, p. 4) ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ผู้นำา คือ ผู้ที่ 

กำาหนดวิสัยทัศน์สำาหรับคนอื่นแล้วอำานวยการให้คนอื่น 

หรือผู้ตามที่มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำาและมีสัญญาใจ 

พร้อมที่จะปฎิบัติงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ 

เต็มความสามารถ

 นอกจากกิจกรรมของผู้นำาดังกล่าวข้างบนแล้ว  

เจฟฟรี่ย์ เอ เครเมซ ได้แนะนำาลักษณะภาวะผู้นำา 4อี  
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(4E) ตามแบบวิถีของแจค เวลช์ (Jack Welch) ในฐานะ 

ซีอีโอ (CEO) ของบริษัท ที่ช่วยให้บริษัทผลิตเครื่องไฟฟ้า 

จีอี (General Electric Company) รอดพ้นวิกฤติการ 

ล้มละลายและมีกำาไรมหาศาลจากการประยุกต์ ใช้ภาวะ 

ผู้นำา 4อี (4E) ซึ่งประกอบด้วย พลัง (energy) กระตุ้น  

(energize) กลา้ตดัสนิใจ (edge) และดำาเนนิการ (execute)  

(Kreitner, 1995, pp. 1-5) ซึ่งสรุปว่าบุคคลที่มีพลังนั้น 

รักการทำางานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย รู้จักที่จะกระตุ้น 

ให้ผู้อื่นปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำาหนดไว้ มีความกล้า 

ที่จะตัดสินใจและต้องการที่จะแข่งขันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะ 

ด้วยการดำาเนินงานที่สามารถวัดประสิทธิผลของงานได้

 โดยการกระทำาที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้ว 

ข้างบน อย่างน้อยก็พอสรุปได้ว่าผู้นำาถูกคาดหวังให้เป็น 

บุคคลที่จะต้องมีพลัง สามารถจูงใจคนอื่นหรือผู้ใต้บังคับ 

บัญชาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้นำารู้อนาคตและยอมตกลงที่จะแลกเปลี่ยน 

สิ่งที่รู้กับองค์การ แทนการใช้อำานาจเพื่อแสวงหาความ 

มั่งคั่งให้กับตนเองด้วยการเสี่ยงทำา

 2. ผู้นำาเลือกทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งบางครั้ง 

ไมแ่นน่อนชดัเจนอยา่งทีค่ดิ ดงันัน้จงึอาจถอืไดว้า่ บางทา่น 

ก็ยังโชคดีอยู่บ้างที่มีผู้นำาแบบนั้น มิฉะนั้นคงจะต้อง 

ยุ่งยากมากขึ้นอีก

 3. ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ ได้ 

หลายอย่างสำาหรับชดเชยกับเงินเดือนที่ต่ำา และสภาพ 

การทำางานที่เลวร้าย แต่ธรรมชาติของผลประโยชน์ที่ 

จับต้องไม่ได้เหล่านั้นจะปรากฏในอนาคต อย่างแน่นอน  

นอกเสียจากท่านจะมีทัศนคติที่ไม่ดีกับมันและถอนตัว 

เสียก่อน

 แตผู่น้ำาทีว่า่ดสีว่นใหญด่ำาเนนิงานภายใตส้มมตฐิาน 

ที่ว่า “บุคคลที่ถูกนำาหรือผู้ตามนั้น สามารถถูกกระตุ้นหรือ 

ทำาให้เชื่อ หรือจูงใจได้ง่ายอย่างน่าอัศจรรย์และไม่น่าเชื่อ”  

ทั้งนี้พิสูจน์ได้จากสถิติที่ผ่านมา เพราะปรากฏว่ามีผู้นำา 

จำานวนนอ้ยมากทีถ่กูลกูนอ้งหรอืผูต้ามลอบสงัหารอนัเนือ่ง 

มาจากการทำางาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคคลส่วนใหญ่ 

ยังยอมรับในตัวและตำาแหน่งของผู้นำา

 สำาหรับทักษะที่สำาคัญที่สุดเพื่อความอยู่รอดของ 

ผู้นำาก็คือ ความสามารถในการรับเอาเครดิตสำาหรับสิ่งที ่

เกิดขึ้นเองโดยมิได้ออกแรง เช่น ในยุคหินที่หัวหน้าเผ่า 

จะอ้างเอาเครดิตจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงและสามารถ 

ทำาให้ไม้แห้งที่ลอยน้ำาได้ เนื่องจากความไม่รู้ของคนอื่น  

แต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสหรือความได้เปรียบผู้อื่นหลายขุม 

ในความฉลาดของตน แต่ในยุคปัจจุบันโทรทัศน์และสื่อ 

ตา่งๆ ไดเ้ตมิเตม็ความรูเ้หลา่นัน้ใหก้บัชาวบา้นแลว้ ดงันัน้ 

ผู้นำาสมัยใหม่จึงต้องอ้างรับเครดิตจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ 

อย่างระมัดระวังโดยไม่สามารถหรือบิดเบือนสถานการณ์ 

เหมือนดังแต่ก่อน

 สำาหรับคำาถามที่เก่าแก่ตั้งแต่ โบราณหลายยุค 

หลายสมยัมาแลว้กค็อื “ผูน้ำาเปน็มาแตเ่กดิ หรอืสรา้งได?้” 

และ “ถา้หากสรา้งไดจ้รงิ มปีระกนัรบัคนืเหมอืนสนิคา้อืน่ๆ  

หรือเปล่า?”

 คำาตอบก็คือ ผู้นำานั้นบางส่วนเป็นมาแต่เกิดจริง  

แต่ไม่ทุกคน และที่แน่นอนที่สุดก็คือ ผู้นำานั้นสร้างได้ด้วย 

วิธีที่แยบยลต่างๆ มากมาย แต่การประกันรับคืนคงจะยาก  

เพราะประการแรกไม่รู้จะนำาไปคืนกับใคร และประการ 

ที่สองก็คือผู้นำาจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  

แต่อย่างไรก็ตามที่แน่ๆ ผู้นำาคือคนที่สามารถค้นหาหนทาง 

ที่ค่อนข้างไม่น่าตื่นเต้น หรืออาจเรียกว่าเป็นอันตรายต่อ 

ผู้อื่นก็ว่าได้ โดยที่ความรู้สึกทั่วไปบอกเราว่าไม่มี ใคร 

ต้องการผู้นำาที่ ไม่เอาไหน หรือผู้ที่ ใช้แต่สัญชาติญาณ 

ในการตัดสินใจ เพราะอันที่จริงแล้วบุคคลทุกคนควร 

มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  

(Belker and Topchik, 2005, p. 44) ทั้งนี้เนื่องจากผู้นำา 

มักจะแนะนำาหนทางที่ ไม่ค่อยจะมีเหตุมีผลสำาหรับคน 

ทั่วไปเท่าไรนัก สรุปก็คือ “ผู้นำานั้นถ้าไม่ฉลาดเฉียบแหลม 

มองการณ์ไกลเสียจนผู้อื่นตามไม่ทัน(visionary) ก็มัก 

จะเป็นคนที่ โง่ดักดานและไม่เอาไหนเสียจนยากที่จะ 

เปรียบเทียบได้”

 เมื่อผู้นำาถูกถามว่าเขาต้องการอะไรจากลูกน้อง 

และผู้ร่วมงานบ้าง คำาตอบส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานและ 

คล้ายกันก็คือ “ต้องการลูกน้องที่รู้จักแก้ปัญหาเป็น  
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความเป็น 

เจ้าของ” ซึ่งก็หมายความว่าผู้นำานั้นต้องการลูกน้องที่ม ี

ศักยภาพในการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง แต่เมื่อถามลูกน้อง 

และผู้ร่วมงานว่าเขาต้องการอะไรจากผู้นำาหรือหัวหน้า  

คำาตอบที่ได้ก็คือ “ความซื่อสัตย์” หรือ “Honesty” ซึ่ง 

หมายความว่าเขาทั้งหลายต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับ 

สถานการณ์ความเคลื่อนไหวภายในองค์การเพื่อเตรียม 

ความพร้อมที่จะเข้าร่วมในการพัฒนาองค์การให้ดีขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เขาต้องการ 

ได้รับการเอื้ออำานาจการตัดสินใจ (empowerment) จาก 

ผู้นำานั่นเอง (Blanchard, John, & Randolph, 1999,  

p. 5)

 ส่วนหัวใจของการเอื้ออำานาจการตัดสินใจนั้น 

ขึ้นอยู่กับผู้นำาที่ต้องประยุกต์ภาวะผู้นำาตามสถานการณ์  

(situational leadership) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ 

สือ่สารผา่นหลกัการทีเ่ปน็กญุแจสำาคญั 3 ประการอนัไดแ้ก ่ 

(1) การแบ่งปันข้อมูลกับทุกคน (2) การสร้างอิสสระภาพ 

ด้วยการปกครองตนเอง และ (3) การทำาให้ทีมงานมี 

สมรรถนะเพียบพร้อมสามารถจัดการกันเองได้ในทุก 

สถานการณ์

ก�รสร้�งองค์กรต้นแบบและผู้นำ�ที่พึงประสงค์

 การพัฒนาองค์การนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้ 

ผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุด 

นั่นเอง โดยมีเป้าประสงค์หลักคือผู้ปฏิบัติงานทำางานดี 

ที่สุดและสามารถกลับบ้านได้ตรงเวลาคือ 17.00 นาฬิกา  

และได้ตั้งชื่อองค์กรนี้ว่า “โอเอไฟฟ์” (OA5 หรือ Out  

At Five Organization) 

 ในยุคปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่จะมองบุคลากร 

ที่เดินออกจากองค์กรตอน 17.00 น. หรือ 5 โมงเย็น 

ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทุ่มเทให้กับองค์กร โดยมิได้พิจารณา 

ผลงานเลย ซึง่แสดงถงึความใจแคบและจอ้งจบัผดิลกูนอ้ง 

อย่างไร้เหตุผลที่สุด หรือไม่ก็ประเมินผลจากการที่ลูกน้อง 

มาสาย (เพยีงบางวนั) โดยไมส่นใจถงึสาเหตขุองการมาสาย  

ก็อย่างที่รู ้ๆ กันอยู่แล้วว่าการเดินทางในปัจจุบันนั้น มัน 

คอ่นขา้งทรหดและยากทีจ่ะคาดเดาไดว้า่อะไรจะเกดิขึน้บา้ง  

เนื่องจากสาเหตุและเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย ดังนั้น 

องค์กรจะเป็นที่ชื่นชอบของลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ถ้าหาก 

ผู้บริหารเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและมีจิตใจกว้างขวาง  

มองโลกในแงบ่วก มองลกูนอ้งดว้ยทฤษฏวีาย (Theory Y)  

ตามแนวคิดของแมคเกรเกอร์ (McGregor) คือเชื่อว่า 

คนเรานั้นมีความรับผิดชอบ รักงานและจะทำางานได้อย่าง 

สนุกเหมือนกับเล่น ถ้าหากผู้บริหารเอื้ออำานาจและอำานวย 

ความสะดวกให้อย่างเต็มที่ (Kreitner, 1995, pp. 51-52)  

ดังนั้น ”การมาสายกลับก่อน” จึงไม่ใช่ตัวชี้วัดของการ 

ปฏิบัติงานที่ไม่ดีเสมอไป ผู้บริหารควรถามตัวเองว่าเรา 

ได้จัดสรรค์สิ่งอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ครบถ้วนหรือยัง และจริงๆ แล้วเราต้องการซื้ออะไรจาก 

ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเรากันแน่ “เวลา หรือ  

ผลงาน?”

 นอกจากนี้ ผู้บริหารที่มีจิตใจคับแคบบางคนก็ใช้ 

ให้คนสนิทของตนเอง คอยจ้องจับผิดผู้ปฏิบัติงานแล้ว 

มารายงานให้ทราบ ซึ่งจริงเท็จอย่างไรก็ไม่รู้แน่เพราะคนที ่

มารายงานอาจเพิ่มเติมหรือใส่ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

เขา้ไป พรอ้มเตมิสสีนัเขา้ไปอกี ทำาใหส้ิง่ทีเ่หน็ถกูบดิเบอืน 

ไปจากความจรงิได ้เพราะความอคตหิรอือจิฉาในความเปน็ 

ตวัตนของบคุคล ผูบ้รหิารบางคนคดิแมก้ระทัง่จะตดิกลอ้ง 

วงจรปดิไวเ้พือ่ตรวจสอบเวลาเขา้ออกของพนกังาน เปน็เหต ุ

ทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำางานด้วยความอึดอัดใจและระแวง  

เพราะไม่แน่ ใจว่าเมื่อไรจะถูกรายงานความผิดพลาดที่ 

ไม่ ได้ตั้งใจเหล่านั้น เป็นสาเหตุทำาให้จำากัดความคิด 

สร้างสรรค์ของบุคคล เพราะต้องคอยระวังตัวตลอดเวลา 

 ดังนั้นความพึงพอใจ (satisfaction) ของผู้ใต้ 

บังคับบัญชาจึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ผู้บริหารจะต้อง 

ตระหนักและคอยมองหาหนทางที่จะต้องทำาให้ผู้ใต้บังคับ 

บัญชาทุกคนพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการบริหารงาน 

ของตนดว้ยการประยกุตแ์นวคดิของภาวะผูน้ำาแหง่คนรบัใช ้ 

(servant leadership) ของโรเบิร์ต กรีนลีฟ (Robert  

Greenleaf) ภายใตค้วามเชือ่ทีว่า่ผูน้ำาทีย่ิง่ใหญน่ัน้จะถกูมอง 

เสมือนคนรับใช้ก่อนเสมอ (Greenleaf, 1991, p. 7) เพื่อ 
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ผลิตผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสำาหรับประชาสังคม 

ภายใต้สมมติฐานดังนี้

 1. ลกูนอ้งทีม่คีวามสขุจะสรา้งผลงานทีม่คีณุภาพ 

ดีกว่าลูกน้องที่ขาดความสุข

 2. ความสุขมีขีดจำากัด หากได้มีเวลาพักผ่อน 

ว่างเว้นจากงานประจำาบ้างก็จะดี

 3. คนปกติทั่วไปจะมีประสิทธิผลดีเพียงไม่กี่ 

ชั่วโมงต่อการปฏิบัติงานในหนึ่งวัน

 4. ทุกคนทราบดีว่าจะทำางานให้สำาเร็จได้อย่างไร 

ในเวลาที่จำากัด

 5. องค์กรทำาอะไรที่กระตุ้นความสุขได้ไม่มากนัก  

แต่สามารถทำาสิ่งที่ทำาให้บุคคลขาดความสุขได้เยอะแยะ 

มหาศาล ดังนั้น “ความพอดีคือหัวใจและไม่จุ้นมากจน 

เกินความจำาเป็น”

 การบริหารงานสมัยใหม่ขององค์การโอเอไฟฟ์  

(OA5) ต้องปล่อยให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นเองตามธรรมชาติบ้าง 

โดย:

 1. อนุญาตให้บุคลากรแต่งตัวตามสบาย ตกแต่ง 

สถานที่ทำางานตามใจชอบ (เพราะยังไม่เคยมีใครแสดง 

ความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่านี้กับผลงานเลย) แต่ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนตัวเอง จากตัวอย่างที่ผู้บริหาร 

กระทำาและสื่อให้บุคลากรทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้บริหาร 

คดิวา่มคีวามสำาคญัโดยไมต่อ้งบงัคบัขูเ่ขญ็ ตอ้งหยดุบอกวา่ 

บุคลากรควรแต่งตัวอย่างไร ใช้คอมพิวเตอร์ประเภทไหน  

วางตวัอยา่งไร เพราะธรรมชาตขิองมนษุย ์ไมต่อ้งการใหใ้คร 

มาบอกว่าควรจะต้องทำาอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนเด็กๆ  

แต่ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติโดยการทำาตัว 

ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ภายใต้สมมติฐานของทฤษฏีวายคือ 

มองบุคลากรในแง่บวก

 2. กำาจัดกระบวนการที่ทำาให้เกิด “ความคิด 

สร้างสรรค์แบบจอมปลอม” (artificial creativity)เช่น  

กลอ่งรบัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ หรอืทมีงานคณุภาพ  

เพราะความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อ 

ผู้บริหารทำาสิ่งที่เหมาะที่ควรต่างหากโดยส่งสัญญาณให้ 

บุคลากรรู้ว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งดี แต่พยายาม 

ไม่เข้าไปวุ่นวายหรือควบคุมหรือชี้นำาจนเกินความจำาเป็น 

 3. เวลาเรียกประชุมก็ขอให้พูดถึงเรื่องดีๆ ที่ 

ประสบความสำาเร็จกันเสียบ้าง ไม่ใช่เรียกประชุมแต่ละครั้ง 

ก็เพื่อสอบสวนหาแต่สิ่งที่ผิดพลาดและตัวคนผิดที่ผู้ 

รับผิดชอบตลอดเวลา เป็นสาเหตุให้ลูกน้องใจคอไม่ดี 

ทกุครัง้ทีม่กีารเรยีกประชมุ ซึง่การประชมุทีด่แีละสรา้งสรรค์ 

ตอ้งเนน้บรรยากาศเชงิบวกมากกวา่ลบ รวบรดัและไมน่า่เบือ่  

โดยต้องคิดเสมอว่าเวลาของทุกคนมีค่าเท่าเทียมกัน  

การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับทุกเรื่องนั้นโดยทั่วไปแล้วคงไม่ได้ 

เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ (job description) ของผู้บริหาร  

OA5 แตต่อ้งยดึหลกั “ดงึมอืออก บอกดว้ยตา มาดว้ยยิม้”  

คือ “ลด ละ เลิก” การเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ใช้การสังเกตและ 

ยิ้มรับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะผู้บริหาร OA5  

ยังมีสิ่งที่ควรต้องทำาอีกหลายประการดังต่อไปนี้

 1. จัดการกับบุคลากรที่มีปัญหา (assholes)  

บุคลากรเหล่านี้ขาดความสุขในการทำางาน ซึ่งบุคลากร 

เหล่านี้อาจเป็นผู้มีทักษะและความชำานาญที่มีประโยชน์ 

ต่อองค์กร แต่บุคคลเหล่านี้ชอบสร้างปัญหาในองค์กรและ 

มักลาออกไปอยู่ที่อื่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคลากรที่ดีไม่มี 

ปัญหาลาออกไปก่อนได้

 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้อยู่เสมอ โดยปกติ 

แล้วบุคลากรควรเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานของตน 

โดยตรงกอ่น และมีโอกาสไดเ้รยีนรูเ้รือ่งอืน่ๆ ดว้ยเปน็การ 

ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงในสมองทำาให้ช่วยสร้างงานได้ 

มากเช่นกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะเอื้ออำานวยและ 

สนบัสนนุใหบ้คุลากรเรยีนรูไ้ดท้กุวนั ดว้ยวธิกีารตา่งๆ อาทิ 

  2.1 สนับสนุนการไปฝึกอบรม ถึงแม้ 

จะไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ

  2.2 แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ตลอดเวลากับผู้ใต้บังคับบัญชา

  2.3 มีวารสาร เอกสารและหนังสือพิมพ ์

ไว้ให้อ่านและค้นคว้า

  2.4 หากเป็นไปได้ก็มีคอมพิวเตอร์ 

พร้อมอินเตอร์เนตไว้บริการ

  2.5 สนับสนุนการทดลอง ถึงแม้จะไม่ 
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แน่ใจในความสำาเร็จ หากค่าใช้จ่ายไม่แพงนัก

  2.6 เปดิโอกาสใหม้กีารสอน (teaching)  

ร่วมกัน ให้ถือว่าเป็นงานในหน้าที่ของทุกคน โดยเชื่อมโยง 

ทักษะการสอนกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วย

 3. สร้างบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม 

ความกระตือรือร้น และการเรียนรู้ทัศนคติเชิงบวก เช่น 

เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้ติดตามผลว่าได้มีการเรียนรู้ 

อะไรบ้าง สอนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการทำาตัว 

เป็นแบบอย่าง พร้อมทั้งพยายามกระตุ้นให้ผู้อื่นกระทำา 

อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) ทำางานที่ 

สร้างสรรค์ในตอนเช้า และทำางานประจำาที่ไม่ต้องใช้สมอง 

มากนักในตอนบ่าย เช่นการประชุมควรกำาหนดไว้ใน 

ช่วงบ่าย และเท่าที่จำาเป็นเท่านั้น (2) ในการประชุมให้มี 

วาระชัดเจน มุ่งประเด็นที่สำาคัญควบคุมเวลาไม่ใช้เวลา 

ยืดยาวเกินไป (3) ยกเลิกกิจกรรมที่มีลำาดับความสำาคัญต่ำา 

พร้อมทั้งอธิบายเหตุผล ความตรงไปตรงมาและความ 

มีเหตุมีผลเป็นสิ่งที่ควรกระทำา(4) เรียนรู้การขัดจังหวะ 

การพูดด้วยวิธีการนุ่มนวลก็จะเกิดการเรียนรู้ และไม่เสีย 

เวลา (5) มีประสิทธิภาพแม้ในสิ่งเล็กน้อย เช่นเรื่องเวลา 

และการรอคอย มีตัวอย่างคือการซื้อของและทรัพยากร 

ในที่ใกล้กับองค์กรแม้ราคาอาจแตกต่างกันกับที่อยู่ ไกล 

ที่มีราคาถูกกว่าเล็กน้อย ผูกขาดการเติมน้ำามันกับปั๊ม 

ที่อยู่ ไกล ในขณะที่มีปั๊มใกล้ (6) ควรออกแบบบันทึก 

ข้อความให้ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อลดการใช้กระดาษและ 

เวลาในการพิมพ์ นอกจากนี้อีเมล์ (E-mail) ก็เป็น 

ทางเลือกที่ควรพิจารณา

 ความสำาเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม 

องค์กรที่มุ่งเน้นคุณภาพ ซึ่งควรปลูกฝังให้บุคลากรทุกคน 

มีความตระหนักและกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่องจริงจัง เช่น เสื้อผ้า การแต่งกาย ในเวลาประชุม  

การสนทนากับเพื่อนร่วมงาน การสื่อสาร การวางตัวและ 

การแสดงออก ซึ่งผู้บริหารจำาเป็นต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้ง  

และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่และ 

ความพรอ้มของบคุลากรเกีย่วกบัสมรรถนะ (competence)  

และสัญญาใจ (commitment) บ่อยครั้งที่ผู้บริหารเอง 

ไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการให้บุคลากรรู้ได้อย่างชัดเจน  

อันเนื่องมาจากผู้บริหารเองก็ไม่ทราบว่าต้องการอะไร 

เหมือนกัน ซึ่งสะท้อนได้จากข้อความวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจที่ไม่ชัดเจนแบบครอบจักรวาล ทำาให้บุคลากร 

อธิบายไม่ถูก ดังนั้นการค้นหา “ภาพรวมขนาดใหญ่”  

(big picture) ขององค์กร จึงมีความสำาคัญยิ่ง เพราะ 

ภาพรวมขนาดใหญ่นั้นอาจซ่อนอยู่ในรายละเอียดปลีกย่อย  

ในสำานักงาน ในวัสดุอุปกรณ์ ในเครื่องมือเครื่องใช้  

ในห้องสมุด ในข้อเสนอแนะและแม้กระทั่งในถ้วยกาแฟ  

ความสำาคัญอยู่ค้นให้พบ

 สก๊อต อาดัมส์ (Scott, 1996) สรุปว่า “เรา 

ทุกคนมีทั้งความโง่และบ้าหรืออีเดียท (Idiot) อยู่ในตัว  

ซึ่งพร้อมจะทำาผิดพลาดได้เสมอ” (Adams, 1996, pp.  

315-324) สอดคล้องกับคำาพังเพยที่ได้ยินอยู่เสมอว่า  

“สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” แต่ก็ถือว่าไม่ใช่สิ่ง 

เลวร้ายอะไรมากมายนัก เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้น 

ที่จริงแล้วมาจากการปล่อยให้ตนเองทำาผิดพลาดซ้ำาๆ  

หลายๆ ครั้งนั่นเอง และที่สำาคัญอยู่ที่ศิลปะในการเลือก  

หรือรู้ว่าอะไรและใครที่ควรจะเก็บรักษาเอาไว้ต่างหาก  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องรู้จักเก็บสิ่งที่จะทำาให้ผู้ร่วมงาน 

มีความสดชื่น มีความสุขและมีประสิทธิภาพด้วยการ 

กำาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน แล้วก็ปล่อยให้ศิลปะแห่ง 

ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยตัวของมัน  

ดังนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงมีโอกาสก่อให้เกิดสิ่ง 

มหศัจรรยท์ี่ไมเ่คยมผีูใ้ดคดิและทำาไดม้ากอ่น แตถ่า้ไมเ่ชือ่ 

ก็ลองดูนะครับ เพราะไม่มีอะไรจะเสีย มันมีแต่ได้กับได้ 

เท่านั้น

 สำาหรับผู้เขียนแล้วมีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า  

มนุษย์เรานั้นมีความสามารถที่ไร้ขีดจำากัดอย่างไม่น่าเชื่อ 

ที่เกินความคาดหมาย หากเขามีความเชื่อและตั้งใจอย่าง 

แน่วแน่ว่าจะทำาอะไรแล้ว ทุกอย่างย่อมมีความเป็นได้และ 

สามารถทำาได้สำาเร็จอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ 

ผู้บริหารหรือผู้นำาของหน่วยงานที่จะเปิดโอกาสและเอื้อ 

อำานวยความสะดวกหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แสดงความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพหรือไม่เท่านั้นเอง เพราะ 
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ความสำาเร็จของบุคคลนั้นได้มาจากผลคูณของ ความ 

สามารถ (ability) แรงจูงใจ (motivation) และโอกาส  

(opportunity) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสูตรสำาเร็จได้คือ  

S = A x M x O (Kreitner, 1995, p. 20) จากสูตร 

ดังกล่าวได้เห็นว่าความสำาเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบครบ 

ทั้งสามองค์ประกอบ หากขาดองค์ประกอบตัวใดแล้ว  

ค่าผลคูณของความสำาเร็จจะเท่ากับศูนย์ทันที ซึ่งก็มีผู้นำา 

หลายคนที่มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจ แต่ขาด 

โอกาสที่จะทำาหรือเวทีที่จะแสดง ก็หมดสิทธิ์ในความสำาเร็จ  

แต่ก็มีบางคนมีแรงจูงใจสูงแต่ขาดความรู้ความสามารถ 

สง่ผลใหก้ารเปน็ผูน้ำาลม้เหลวได ้ตามทศันะของผูเ้ขยีนแลว้  

คณุลกัษณะของผูน้ำาทีด่กีค็อื “มองโลกในแงด่ ีชว่ยชี้ในสิง่ 

ที่รู้ กล้าสู้เพื่ออุดมการณ์ ประสานความร่วมมือ ยึดถือ 

คุณธรรม เน้นย้ำาค่านิยมสร้างสรรค์”
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บทคัดย่อ

	 บทความเรื่อง	การเปลี่ยนแปลง	3	รูปแบบ:	อัตลักษณ์ใหม่ของมนุษย์ที่ปรากฏในงานวรรณกรรม	ดร.ธอมเซน 

ได้เสนอกรอบความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ใหม่ของมนุษย์ในงานวรรณกรรมในศตวรรษที่	20	 สามารถแบ่งออกได้เป็น 

สามระยะมีลักษณะแตกต่างกัน	โดยเริ่มจากยุคหลังนิชชี	ความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคลและ 

ความเข้าใจโลกทัศน์ใหม่ที่ต่างจากอดีตที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเฉพาะด้านกายภาพ	นักเขียนที่มีชื่ออาทิเช่น	 

เวอจิเนีย	วูลฟ์,	โมยัน,	ดอน	เดลิลโล	ต่างได้ศึกษาวิเคราะห์ความคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของปัจเจกบุคคลในยุคของตน 

และพบวา่มคีวามละเอยีดออ่นเปราะบางและซบัซอ้น	จากการนำาเสนอเรือ่งราวของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมนัน้ๆ	ทีเ่ปน็ 

รูปธรรมสอดคล้องกับวิถีชีวิตในอดีตตลอดจนความคิดต่างๆ	 เกี่ยวกับความเป็นตัวตนของมนุษย์	 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ 

มนุษย์ยุคใหม่และยุคเก่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในงานเขียนต่างๆ	ไม่เฉพาะการศึกษางาน 

วรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมต่างๆ	ในบทความนี้ผู้เขียนได้อภิปรายประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน ์

ของนักเขียนต่อการเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมในร้อยปีที่ผ่านมาโดยจะเน้นการเปลี่ยนแปลงความคิดทางสังคมและ 

สภาพแวดล้อมที่ปรากฏในแต่ละยุคสมัยโดยมีการเชื่อมโยงกับงานเขียนที่เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะงานเขียนของแมรี่	เชลล	ี 

และดอน	เดลิลโล	ตลอดจนนำาข้อคิดและทฤษฎีของนิคลาส	ลูแมนมาเป็นประเด็นหลักในการนำาเสนอซึ่งจะทำาให้สามารถ 

แยกประเด็นที่แตกต่างทางด้านความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ	เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ	ผู้เขียนได้นำา 

ผลงานทางวรรณกรรมในต่างยุคสมัยมาวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตลักษณ์ใหม่ของมนุษย์ในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีใคร 

สามารถกำาหนดวิถีชีวิตใครได้นอกจากตนเองเท่านั้น

คำ�สำ�คัญ:	การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์

Abstract

  Thomsen argues that the idea of a “new human” in literature has had three dominant phases  

in	the	20th	century,	which	literature	has	responded	to	in	distinct	ways.	From	the	post-Nietzschean	 

1Aarhus	University	-	Denmark
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hopes	to	change	the	spiritual	life	and	perceive	the	world	in	new	ways	over	the	historically	devastating	 

attempts	to	create	new	humans	through	a	change	of	societies	to	the	posthuman	horizon	that	focuses	 

on	bodily	changes.	Writers	such	as	Virginia	Woolf,	Mo	Yan	and	Don	DeLillo	have	each	in	their	way	 

and	in	their	time	explored	how	fragile	ideas	of	human	identity	taken	in	the	abstract	gain	complexity	 

and	relevance	through	the	exploration	of	narratives	of	life-stories	that	must	take	place	with	a	concrete	 

relation	to	relations,	cultural	history	and	ideas	of	selfhood.

	 The	idea	of	the	new	human	or	the	posthuman	has	in	recent	years	gained	more	attention	in	 

literary	studies,	not	just	in	science	fiction	studies	but	also	in	more	general	studies	of	literature.	In	this	 

article	I	will	argue	that	literature	has	dealt	with	different	visions	of	human	change	in	three	distinct	 

ways	in	the	past	century	and	a	half	being	focused	on	respectively	the	mind,	the	society	and	the	body.	 

After	introducing	to	the	subject’s	position	in	literary	studies	with	examples	drawn	from	Mary	Shelley	 

and	Don	DeLillo,	I	shall	argue	that	Niklas	Luhmann’s	system	theory	can	help	to	differentiate	between	 

different	ideas	of	human	change.	Following	that,	I	will	show	how	literature	in	different	periods	have	 

responded	to	various	scenarios	for	thinking	of	a	new	human.

Keywords:	The	new		human

Mixed desires

	 Developments	in	biotechnology	at	present	 

make	the	future	of	humanity	more	interesting	 

than	ever	and	in	many	ways	also	more	frightening	 

and	full	of	risk.	The	plethora	of	possible	changes	of	 

the	human	condition	offered	by	advances	in	human- 

machine	interaction	and	genetic	engineering	 

give	the	label	“posthuman”	a	substance	that	also	 

influences	how	older	literature	can	be	read.	It	is	 

a	subject	that	is	important	not	only	for	the	life	 

scientists	involved	in	the	pioneering	research,	but	 

also	for	those	working	in	disciplines	as	diverse	 

as	psychology,	law	and	social	science	and	the	 

humanities.	

	 Despite	the	potential	widespread	impact	 

of	biotechnology,	many	people	prefer	to	ignore	 

the	issue	saying,	“luckily	I’ll	be	dead	and	gone	 

when	all	these	things	will	happen”.	But	‘all	these	 

things’	not	only	refer	to	the	more	fantastic	 

imaginations	of	the	transgression	of	humanity,	but	 

also	to	incremental	improvements	in	healthcare	 

and	developments	that	may	make	a	few	years	 

difference	to	average	life	expectancy.

	 That	the	general	public	finds	it	hard	to	 

relate	to	the	complex	issues	associated	with	 

biotechnical	potentials	and	consequences	seems	to	 

be	underlined	by	the	fact	that	these	subjects	have	 

been	overshadowed	in	recent	public	debate	by	the	 

issue	of	global	warming.	Global	warming	is	a	big	 

problem	for	humanity,	but	it	does	not	challenge	 

the	very	essence	of	what	it	means	to	be	human,	 

which	perhaps	makes	it	less	threatening.
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	 Visions	of	how	the	future	will	play	out	 

have	had	and	continue	to	have	a	strong	influence	 

on	the	present.	In	the	twentieth	century	the	moon	 

landings	and	the	idea	of	a	space	age	had	a	very	 

strong	influence,	and	aside	from	the	technological	 

visions ideas of worldwide revolutions had a  

stronghold	in	people’s	imagination.	For	some	 

reason	people	do	not	spot	as	many	UFOs	as	they	 

used	to.	However,	the	interest	in	the	posthuman	 

could	be	said	to	fill	a	void	left	by	the	absence	of	 

extraterrestrial	forms	of	intelligent	life.

	 Some	would	say	that	the	posthuman	 

condition	is	not	just	something	to	be	discussed	 

in	the	future	tense,	but	that	is	a	concern	of	the	 

present,	as	suggested	by	N.	Katherine	Hayles’	 

book	How We Became Posthuman.	This	only	

addresses	one	subset	of	the	phenomenon	-	 

cybernetics,	although	it	is	acknowledged	that	 

there	is	more	to	come	(Hayles	1999:	281).	 

Others	like	Ray	Kurzweil	in	The Singularity is  

Near	predict	a	situation,	where	machines	will	 

become	more	intelligent	than	human	beings	and	 

the	Singularity	will	enforce	itself.	In	Kurzweil’s	 

view	this	day	is	not	too	far	off	as	he	predicts	2045	 

to	the	threshold	year	(Kurzweil	2005:	136).

	 At	the	same	time	there	are	plenty	of	people	 

who	feel	that	the	world	is	not	changing	so	quickly	 

or	dramatically.	Surgery	and	medicine	may	have	 

improved	in	the	past	100	years,	but	essentially	we	 

are	still	fragile	and	mortal.	There	are	complicated	 

emotions	attached	to	the	notion	of	whether	‘we’	 

are	in	charge	of	our	destinies.	We	are	more	so	 

because	of	the	possibilities	within	biotech,	but	 

on the other hand this also spurns the feeling of  

not	being	in	control	because	the	technological	 

development has entered a new phase that  

seriously	undermines	an	idea	of	a	biological	 

human	nature	that	could	not	be	alter.	There	are	 

national and international rules and regulations  

regarding	technologies	such	as	cloning,	but	many	 

have	serious	and	well-founded	doubts	about	 

whether	they	will	suffice.

	 These	rules	and	regulations	don’t,	however,	 

restrict	the	world	of	fiction	and	over	the	years	 

the issue of the posthuman or a new human has  

been	taken	up	by	a	range	of	writers	who	have	 

often	produced	works	that	are	both	fascinating	 

and	frightening.	In	his	most	recent	novel	Point  

Omega,	Don	DeLillo	has	one	of	his	mysterious	 

characters	wondering	about	the	human	condition	 

in	a	way	that	contrasts	with	the	usual	discourses	 

on the posthuman with their emphasis on more  

advanced	states:

	 “…	Do	we	have	to	be	human	forever?	 

	 Consciousness	is	exhausted.	Back	now	to	 

	 inorganic	matter.	This	is	what	we	want.	 

	 We	want	to	be	stones	in	a	field.”	(DeLillo	 

	 2010,	52-53)

DeLillo	also	presents	visions	of	humanity	that	 

come	close	to	Kurzweil’s	idea	of	the	emergence	of	 

a	higher	intelligence,	described	in	a	way	that	are	 

puzzling,	fanciful	and	frightening.	These	themes	 

are	not	new	to	DeLillo	who	touched	upon	them	 

more	than	a	decade	earlier	in	Underworld,	which	 

essentially	is	about	the	Cold	War,	but	at	the	end	 

the	narrator	exclaims:

	 “Is	cyberspace	a	thing	within	the	world	 
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	 or	is	it	the	other	way	around?	Which	 

	 contains	the	other,	and	how	can	you	tell	 

	 for	sure?”	(DeLillo	1997,	826)

Literature	and	other	arts	clearly	are	in	no	privileged	 

position	when	it	comes	to	having	a	say	about	the	 

future,	and	some	of	the	fantasies	played	out	in	 

literary	science	fictions	and	films	may	direct	our	 

attention	from	the	real	issues	facing	humanity.	But	 

literature is an art form and a medium that is able  

to	combine	the	presentation	of	future	scenarios	 

with	the	exploration	of	likely	human	emotions	 

through	narratives,	and	through	literature	we	can	 

gain	access	to	the	potential	thinking	of	people	 

from	other	ages	and	other	cultures	which	may	 

both	inspire	us	and	enable	us	to	identify	our	own	 

blind	 spots,	 so	contributing	 to	a	broader	 

understanding	of	what	it	is	(and	could	be)	to	be	 

human.	Not	least	ideas	of	what	constitutes	 

improvement,	perfection	and	normality	should	be	 

located	in	a	world	view	that	does	not	isolate	the	 

human	body	and	mind,	but	sees	them	as	part	of	a	 

social	being	with	a	past,	present	and	future.

Mary Shelley’s Last Man and New Man

	 The	British	author	Mary	Shelley	both	 

wrote	about	a	new	human-or	man	as	was	 

sufficient	to	say	in	her	day	and	age-and	a	last	 

human.	What	her	new	human	looks	like	is	known	 

to	all,	being	one	of	the	most	recognizable	faces	 

in	modern	popular	culture,	going	far	beyond	the	 

original text of Frankenstein: Or the Modern  

Prometheus	from	1818.	It	is	Frankenstein’s	 

creation,	a	monster	brought	to	life	by	a	young	 

scientist	who	is	out	of	joint	with	his	own	age.	 

The	nameless	monster	is	gentle	at	times,	having	 

learned about human behavior from observing a  

family	and	reading	their	books.	But	he	is	eventually	 

misunderstood	by	the	humans	who	cannot	see	 

behind	his	appearance,	and	mistakes	his	attempt	 

to	rescue	a	girl	from	drowning	with	an	attack	on	 

her.	Yet,	the	creature	is	also	cunningly	enough	 

to	 place	 the	 evidence	 for	 the	murder	 on	 

Frankenstein’s	younger	brother	upon	the	boy’s	 

nanny	Justine	while	she	is	asleep.	The	monster	is	 

not	beyond	good	and	evil,	but	like	humanity	he	 

contains	both	sides.	

	 In	the	end	there	is	no	future	for	this	 

creation	in	Shelley’s	universe,	but	the	creation	is	 

used	as	a	vehicle	to	consider	human	relations	with	 

themselves,	the	world	and	those	they	have	created.	 

By	having	created	another	being,	Frankenstein	 

suddenly	finds	himself	in	a	position	usually	 

reserved	for	gods,	and	the	creation	does	not	like	 

the	way	Frankenstein	handles	the	situation.	He	 

asks	for	a	female	companion,	but	knows	that	 

Frankenstein	is	not	likely	to	grant	him	his	wishes: 

	 If	you	consent,	neither	you	nor	any	other	 

	 human	being	shall	ever	see	us	again:	I	will	 

	 go	to	the	vast	wilds	of	South	America.	 

	 My	food	is	not	that	of	man;	I	do	not	 

	 destroy	the	lamb	and	the	kid	to	glut	my	 

	 appetite;	acorns	and	berries	afford	me	 

	 sufficient	nourishment.	My	companion	 

	 will	be	of	the	same	nature	as	myself,	 

	 and	will	be	content	with	the	same	fare.	We	 

	 shall	make	our	bed	of	dried	leaves;	the	 

	 sun	will	shine	on	us	as	on	man,	and	will	 

	 ripen	our	food.	The	picture	I	present	to	 
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	 you	is	peaceful	and	human,	and	you	must	 

	 feel	that	you	could	deny	it	only	in	the	 

	 wantonness	of	power	and	cruelty.	Pitiless	 

	 as	you	have	been	towards	me,	I	now	see	 

	 compassion	in	your	eyes;	let	me	seize	the	 

	 favourable	moment,	and	persuade	you	to	 

	 promise	what	I	so	ardently	desire.	(Shelley	 

	 2000,	p.	129)

In	the	end,	despite	demonstrating	consideration	 

and	a	gentle	manner,	the	posthuman	in	Shelley’s	 

fiction	cannot	find	a	place	alongside	humanity.	 

The	rejection	of	a	new	species	seems	very	much	 

to	be	in	concordance	with	the	general	sentiment	 

today.	We	value	the	unity	of	humanity,	or	at	least	 

the	idea	of	unity,	even	though	the	valuation	is	not	 

reflected	in	politics,	where	the	realist	theory	 

of	political	power	often	proves	itself	right	in	 

observing the selfish behavior of nations and  

the distribution of health and wealth among  

humans.

	 Indirec t ly ,	 Shel ley	 fur thered	 th is	 

consideration	of	missing	posthuman	with	her	 

novel The Last Man	from	1826.	This	novel	 

envisions	the	end	of	humanity	by	way	of	a	natural	 

disaster	in	2100,	in	this	case	an	epidemic.	Humanity	 

is	not	transgressed,	and	the	end	of	man	is	not	 

thought	of	as	a	continuation,	an	evolution,	but	an	 

end	played	out	to	the	desperate	words	of	Lionel	 

Verney,	which	also	reveal	a	great	deal	about	the	 

construction	of	human	identity:

	 I	form	no	expectation	of	alteration	for	the	 

	 better;	but	the	monotonous	present	is	 

	 intolerable	to	me.	Neither	hope	nor	joy	are	 

	 my	pilots	-	restless	despair	and	fierce	 

	 desire	of	change	lead	me	on.	I	long	to	 

	 grapple	with	danger,	to	be	excited	by	fear,	 

	 to	have	some	task,	however	slight	or	 

	 voluntary,	for	each	day’s	fulfillment.	 

	 (Shelley	1965,	p.	342)

Such	reflections	on	the	boredom	of	living	without	 

others	can	be	found	nearly	two	hundred	years	 

later	in	the	writings	of	Michel	Houellebecq,	 

revealing	how	important	the	social	dimension	is	 

to	humanity.	Still,	one	is	tempted	to	question,	 

why	even	after	Darwin	consideration	of	the	idea	 

of	human	evolution	has	been	limited.	Perhaps	it	is	 

because	the	time	frame	in	our	modern	historical	 

conception	of	time	for	such	change	has	seemed	 

so	long?

The Human Being According to Systems Theory 

 There	are	many	different	ways	of	thinking	 

about	the	posthuman	and	human	evolution.	To	 

bring	some	order	to	various	literary	approaches	to	 

the	new	human	scholars	have	turned	to	German	 

sociologist	Niklas	Luhmann’s	systems	theory,	 

such	as	Bruce	Clarke	in	Posthuman Metamorphosis  

(2008)	and	Cary	Wolfe	in	What is Posthumanism?  

(2010).	Luhmann’s	systems	theory	is	based	on	 

the	concept	of	autopoiesis,	developed	by	the	 

biologists	Humberto	Maturana	and	Francesco	 

Varela	as	a	way	of	defining	life.	They	define	an	 

autopoetic	system	as	something	that	produces	the	 

elements	of	which	it	consists	and	that	can	discern	 

between	itself	and	its	environment	(Luhmann	 

1995,	p.	17).	This	works	on	many	levels.	We	know,	 

for	instance,	that	our	body	renews	its	cells	every	 
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seven	years	or	so,	but	we	do	not	doubt	that	our	 

body	is	the	same.	Life	is	a	process	organized	by	 

systems	or	organisms,	and	when	the	system	stops	 

producing	its	own	elements,	life	stops.

	 Luhmann	tries	to	take	this	further.	First	 

by	claiming	that	consciousness	is	a	system	-	one	 

that	produces	meaning	rather	than	life.	This	also	 

makes	sense	from	a	phenomenological	perspective	 

by	asserting	the	existence	of	consciousness,	a	 

phenomenon that is still troublesome to explain  

fully,	but	whose	reality	few	doubt	in	spite	of	the	 

troubles	of	getting	meaningfully	around	it.

	 With	 respect	 to	 socia l	 sys tems	 -	 

communicational	systems	that	operate	with	 

a	logic	of	their	own	detached	from	human	 

intention-Luhmann	asserts	that	such	systems	 

are	 empirical	 and	not	merely	 theoretical	 

constructions	(Luhmann	1995,	p.	13).	His	ideas	have	 

been	affiliated	to	all	kinds	of	communication	 

media	and	to	what	N.	Katherine	Hayles	calls	third	 

generation	cybernetics,	which	is	based	on	the	idea	 

of	self-organized	systems	(Hayles	1999,	p.	246;	 

Wolfe	2010,	p.	xxi).	Luhmann’s	theory	also	stresses	 

the	mutual	dependence	of	the	systems.	Changes	 

in	one	system	mean	a	change	in	the	environment	 

of	another	and	the	consequent	adaptation	that	 

infers.	

Three Kinds of Human Change

	 Based	on	Luhmann’s	theory	it	is	possible	 

to	identify	three	ways	of	thinking	about	the	new	 

human	or	a	posthuman,	each	with	a	deep	resonance	 

in	the	20th	century	and	in	the	literature	of	the	period. 

	 The	first	kind	of	change	envisioned	was	in	 

the	mold	of	Nietzsche’s	ideas	of	the	superman,	 

namely	a	human	whose	mindset	had	been	changed,	 

not	least	in	order	to	do	away	with	ideas	of	the	 

divinity	and	duality,	embracing	the	Earth	as	man’s	 

home	(Nietzsche,	1969,	p.	42).	Less	radical	versions	 

than	Nietzsche’s	vision	of	a	new	humanity	 

developing	through	a	change	of	mindset	are	 

played	out	in	the	works	of	Virginia	Woolf,	 

Williams	Carlos	Williams	and	Louis-Ferdinand	 

Céline	among	others.	These	writers	are	fascinated	 

with	the	idea	of	the	new	human	or	a	change	in	 

the	character	of	mankind,	but	they	also	remain	 

skeptical	about	the	gains	and	profound	nature	of	 

change	by	emphasizing	how	complex	 the	 

sensations	of	the	everyday	are,	and	how	the	 

visions	of	grand	changes	are	challenges	by	the	 

routines	of	the	everyday.

	 The	second	kind	of	change	has	had	much	 

deeper	consequences	in	history,	namely	the	idea	 

of	creating	a	new	human	through	a	change	in	 

society.	It	is	not	just	a	matter	of	individual	change	 

as	a	form	of	personal	liberation,	but	the	change	of	 

a	population	of	a	whole	society	through	various	 

forms	of	educational	strategies	and	use	of	power.	 

The	idea	of	“new	man”	has	been	used	as	a	political	 

rhetoric	in	a	number	of	societies.	The	New	Soviet	 

Man.	The	New	Chinese.	The	New	Jew.	The	New	 

Negro	(Hellbeck,	2006;	Cheng,	2009).	All	these	 

labels	have	been	used	to	promote	certain	strategies	 

for	a	change	in	society	which	eventually	would	 

change	humans	themselves	in	a	profound	way,	 

although	very	differently	from	what	one	now	 

can	imagine	that	machines	and	biotech	would	be	 

able	to	bring	about.	A	less	aggressive	rhetoric	 

was	used,	for	example,	in	Turkey	after	Kemal	 

Atatürk’s	rise	to	power	after	The	First	World	War	 
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to	further	a	profound	change	of	culture.	Similarly	 

colonization	and	missionary	work	have	had	a	 

deep	effect	on	numerous	societies,	documented	in	 

literature	by	Chinua	Achebe’s	Things Fall Apart,  

for	instance.

	 Finally,	the	possibility	of	changing	human	 

biology	in	ways	that	hardly	could	be	imagined	 

before	now	presents	itself	as	both	a	reality	and	 

a	new	horizon	through	human-machine	interaction,	 

the	potential	of	cloning,	advanced	medical	 

techniques	and	changes	in	the	human	DNA.	This	 

subject	has	also	been	addressed	in	literature	as	 

the	last	frontier	of	human	change	beyond	that	 

promised	by	changes	in	mind	and	society.	

	 Each	of	these	kinds	of	change	is	part	of	 

our	history	of	thinking	about	the	posthuman,	and	 

each	scenario	has	been	dealt	with	in	literature	 

either	as	a	prophesy	of	things	to	come	or	as	an	 

attempt	to	better	understand	what	has	happened.

Virginia Woolf’s New Mind and Long Memory

	 Virginia	Woolf	famously	said	that	human	 

character	changed	around	December	1910,	and	 

although	it	is	unclear	what	she	meant	exactly-was	 

she	talking	about	literature	rather	than	the	world- 

she was not alone in being interested in a possible  

change	in	the	way	that	humans	perceived	the	 

world	(Woolf,	1967,	p.	321).	Avant-garde	movements	 

such	as	Futurism	proclaimed	the	beginning	of	a	 

new	age,	and	this	idea	of	the	new	human	following	 

the	influences	of	Nietzsche,	among	others,	was	 

also	a	preamble	for	the	political	rhetoric	of	the	 

new	human.

	 Despite	all	the	radicalism	evoked	by	 

movements	like	Futurism,	it	is	sometimes	the	 

more	subtle	contributions	that	proved	the	most	 

important	and	prescient.	Woolf	is	interesting	from	 

this	perspective.	In	her	late	work	Orlando	about	 

a	man	who	travels	in	time	and	transcends	among	 

other	things	gender,	she	writes:

	 The	sound	of	the	trumpets	died	away	and	 

	 Orlando	stood	stark	naked.	No	human	 

	 being,	since	the	world	began,	has	ever	 

	 looked	more	ravishing.	His	form	combined	 

	 in	one	the	strength	of	a	man	and	a	woman’s	 

	 grace.	(Woolf,	1998,	p.	132-133)

This	theme	of	transgressing	a	border	like	gender	 

is	also	central	to	theories	relating	to	cyborgs,	for	 

example	Donna	Haraway	sees	the	realm	opened	 

by	human-machine	interactions	as	one	where	 

gender	is	transfigured	(Haraway,	2003,	p.	9).

	 Returning	to	Woolf’s	work,	most	of	which	 

does	not	contain	supernatural	figures	like	Orlando,	 

it is possible to see how she struggles with ideas  

of	the	new	and	the	connection	between	humans,	 

their	society	and	their	pasts.	For	a	moment	in	 

Jacob’s room	the	hubris	of	the	young	students	 

seems	to	bring	everything	together-connection	 

and	newness:	

	 They	were	boastful,	triumphant;	it	seemed	 

	 to	both	that	they	had	read	every	book	 

	 in	the	world;	known	every	sin,	passion	 

	 and	joy.	Civilisations	stood	round	them	 

	 like	flowers	ready	for	picking.	Ages	 

	 lapped	at	their	feet	like	waves	fit	for	 

	 sailing.	And	surveying	all	this,	looming	 

	 through	the	fog,	the	lamplight,	the	shades	 
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	 of	London,	the	young	men	decided	in	 

	 favour	of	Greece.	/	‘Probably,’	said	Jacob,	 

	 ‘we	are	the	only	people	in	the	world	who	 

	 know	what	the	Greeks	meant.’	(Woolf,	 

	 1999,	pp.	101-2)

The	importance	of	feeling	a	coherence	of	this	 

kind	is	a	sustained	interest	for	Woolf,	and	is	 

reflected	in	her	many	attempts	to	make	her	novels	 

multi-perspective	in	order	to	break	free	from	the	 

isolation	of	the	subject.	Still	true	coherence	 

cannot	be	found	and	with	that	the	idea	of	 

humanity	is	fragile:	

	 Hamlet	or	a	Beethoven	quartet	is	the	truth	 

	 about	this	vast	mass	that	we	call	the	 

	 world.	But	there	is	no	Shakespeare,	there	 

	 is	no	Beethoven;	certainly	and	emphatically	 

	 there	is	no	God;	we	are	the	words;	we	are	 

	 the	music;	we	are	the	thing	itself.	(Woolf,	 

	 1976,	p.	72)

Woolf	writes	that	she	sees	this	when	she	has	a	 

chock.	The	idea	of	the	new	human	puts	identity	at	 

stake,	puts	the	coherence	of	humankind	at	stake,	 

but at the same time she finds no answer to the  

true	nature	of	humans-only	the	paradox	that	 

there	is	something	that	looks	like	an	artwork,	but	 

not	one	that	we	can	believe	in.	That	is	unless	the	 

evolutionary	process	is	such	an	artwork,	which	 

Woolf	herself	points	to,	when	she	describes	how	 

she	connects	with	thousands	of	years	of	ancestors	 

that	have	provided	her	with	instincts.	In	such	a	 

way,	evolution	becomes	an	enchanted	process	that	 

provide	coherence	without	submitting	to	the	idea	 

of	a	creator	outside	of	the	world,	but	to	processes	 

within	the	world.	Yet,	for	some	the	processes	of	 

nature	was	not	enough.

The New Man as a Political Project 

	 Early	on	in	the	Russian	Revolution,	Leon	 

Trotsky	said	that	the	ultimate	purpose	of	the	 

revolution	was	to	“master	first	the	semiconscious	 

and	then	the	subconscious	process	in	his	own	 

organism.”	Much	later	in	the	last	decade	of	Soviet	 

communism	a	pamphlet	declared	that	the	country	 

had	become	the	home	of	“a	new	and	higher	type	 

of Homo Sapiens: Homo sovieticus”	(Cheng,	 

2009,	p.	3).	Of	course	propaganda	does	not	reflect	 

real	life,	but	the	ambition	of	linking	political	 

projects	with	the	idea	of	having	insight	into	the	 

very	nature	of	human	beings	as	well	as	planning	 

how	to	fix	the	mistakes	of	evolution.

	 What	has	been	produced	in	the	aftermath	 

of	such	projects	is	a	literature	of	resistance	to	such	 

big	projects,	which	more	often	than	not	shows	 

how	such	projects	fail	because	the	complexity	of	 

material	existence,	humans	and	their	way	of	living	 

together,	are	too	difficult	to	figure	out.	The	 

literature	often	shows	how	human	identity	is	 

connected	with	memory	and	laments	the	last	 

human.	

	 This	is	the	case	for	the	Chinese	writer	Mo	 

Yan,	who	has	written	about	both	the	Big	Leap	 

Forward	and	the	Cultural	Revolution	with	great	 

respect	for	the	victims	of	these	historical	events	 

combined	with	a	subtle	way	of	showing	how	 

irrational	desires,	imagination	and	the	need	for	 

some	sort	of	enchantment	works	as	a	destabilizing	 

element	that	eventually	prevents	the	grand	 
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projects	from	becoming	reality.	His	tales	are	 

realistic	and	painful,	yet	they	are	also	optimistic	 

by	showing	that	no	political	system	can	ever	 

gain	complete	control	over	these	complex	beings	 

that	are	humans.	Many	of	Mo	Yan’s	tales	centre	 

around	the	natural	world	and	folklore	figures	 

highly.	His	approach	mixes	realistic	description	 

with	dreamy	and	fantastic	scenarios	that	apparently	 

counter	the	pietism	of	the	grand	projects.	

	 One	story	”Soaring”	is	the	bizarre	tale	of	 

a	young	woman	Yanyan	who	seeks	refuge	in	a	 

tree	and	refuses	to	come	down	despite	the	pleas	 

of	her	family:

	 “Yanyan,”	Hong	Xi	shouted,	”you’re	still	 

	 human,	aren’t	you?”	If	there’s	an	ounce	 

	 of	humanity	left	in	you,	you’ll	come	down	 

	 from	there.”	(Mo	Yan,	2001,	p.	94)

The	story	evolves	into	a	discussion	of	ethics	and	 

whether	it	is	legitimate	to	shoot	down	Yanyan:

	 “In	your	arms,	she’s	your	wife,	but	perched	 

	 atop	a	tree,	she’s	some	kind	of	strange	 

	 bird.”	(Mo	Yan,	2001,	p.	95)

Upon	which	a	policeman	shoots	and	kills	her.	 

As	she	is	lying	on	the	ground	Mo	Yan	describes	 

two	reactions	among	the	spectators.	They	want	to	 

know	whether	she	is	dead,	and	whether	she	has	 

feathers	(Mo	Yan,	2001,	p.	96).

	 The	era	of	grand	projects	and	hyperbolic	 

rhetoric	seems	to	be	over.	Cambodia	under	the	 

Khmer	Rouge	regime	stands	as	one	of	the	last	 

failed	and	tragic	experiments,	at	least	if	one	holds	 

that	there	no	such	agenda	in	North	Korea	today.	 

But	tales	such	as	Mo	Yan’s	or	George	Orwell’s	 

Nineteen Eighty-Four still serve as warnings  

about	projects	and	politics	that	claim	to	have	 

figured	out	exactly	what	a	human	being	is	and	 

what	it	needs.

Cloning and Cult 

	 Biotechnology’s	potential	for	changing	 

the	human	condition	has	found	its	way	into	more	 

literature	as	the	technology	has	developed.	Two	 

very	different	contemporary	authors	have	made	 

rounded	novelistic	contributions	centered	on	 

this	subject,	namely	the	French	author	Michel	 

Houellebecq	and	the	British	author	Kazuo	 

Ishiguro.	

	 Michel	Houellebecq	wrote	an	article	a	 

few	years	ago	expressing	his	desire	to	be	cloned.	 

He	started	out	by	saying	that	he	despises	himself,	 

but	that	he	could	identify	even	less	with	his	son,	 

since	he	only	reflected	half	of	his	genetic	code.	 

In	Houellebecq’s	novels	two	works	stand	out	as	 

taking	up	the	issue	of	posthumanity.	In	 Les  

Particules mentaires	the	postscript	describes	 

a transformation of the human that was  

genetic	and	applied	by	UNESCO	to	create	the	 

first	new	human	on	27	March	2029	(Houellebecq,	 

2001,	p.	263).	The	afterword	talks	about	humanity	as	 

the	first	species	able	to	imagine	and	enact	its	own	 

transgression.	After	having	bashed	contemporary	 

society	over	the	course	of	the	novel,	the	postscript	 

somewhat	surprisingly	declares	that	the	book	is	 

dedicated	to	the	human.	

	 In	La possibilit d’une le the narrative  

goes	back	and	forward	in	time	between	our	 
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contemporary	Daniel,	who	has	been	cloned	more	 

than	twenty	times	in	succession	to	create	some	 

kind	of	illusion	of	immortality.	Sitting	in	little	 

cells	the	clones	read	about	the	original	Daniel	and	 

they	grow	more	and	more	confused	about	their	 

role.	Eventually	the	25th	Daniel	decides	to	leave	 

his	cell,	a	universe	so	boring	and	controlled	that	 

the	descendants	no	longer	want	to	live	in	it,	and	 

joins	the	tribe	of	mortal	humans	in	the	wilderness	 

(Houellebecq,	2005,	p.	283).

	 Houellebecq	thereby	makes	a	very	effective	 

double	critique	similar	to	that	of	the	postscript	in	 

Les Particules mentaires:	we	shouldn’t	be	too	 

happy	about	our	world,	but	things	to	come	 

may	be	worse.	It	is	most	of	all	also	a	celebration	 

of	imperfection.	That	does	not	mean	that	humans	 

should	not	set	goals	or	aim	higher,	but	that- 

despite	the	harsh	tone	of	his	work-tolerance	is	 

something	that	should	be	maintained.	And	what	 

threatens this status quo	is,	among	other	things,	 

the	cult	of	the	young;	a	thing	that	Houellebecq’s	 

alter	ego	finds	everywhere	in	what	he	calls	a	 

perpetual	genocide	on	the	elderly.

 Another	interesting	aspect	of	Houellebecq’s  

novel	is	of	course	the	scenario	that	a	cult-like	 

group	would	be	able	to	make	radical	experiments	 

with	human	beings	outside	of	democratic	control.	 

With	all	kinds	of	technology	becoming	more	and	 

more	accessible,	it	is	hard	not	to	imagine	some	 

mad	scientist	somewhere	trying	to	be	a	modern	 

Prometheus-this	seems	even	more	likely	than	 

the	UNESCO	model	of	making	advances	and	new	 

opportunities	available	to	more	than	six,	seven	or	 

ten	billion	individuals.

	 Kazuo	Ishiguro’s	novel	Never Let Me Go  

from	2005,	which	has	now	also	been	made	into	a	 

motion	picture,	is	set	in	England	in	the	1990s	and	 

describes	Kathy	H.	who	lives	among	a	secluded	 

group	of	people	in	the	countryside.	Gradually	 

the	reader	discovers	that	they	are	clones	of	other	 

people	and	that	they	have	been	put	into	the	world	 

to	deliver	spare	parts	such	as	kidneys,	livers,	etc.	 

for	their	older	duplicates.	The	reader	watches	in	 

desperation,	as	these	subjects	adjust	to	their	fate	 

and	talk	about	being	brave	during	the	last	phase,	 

when	their	bodies	are	emptied	of	vital	organs.

	 Ishiguro’s	novel	is	of	course	dystopic	and	 

while	the	theme	may	seem	uncommon	at	first	 

glance	to	a	writer	whose	fame	owes	a	lot	to	the	 

cinematic	version	of	The Remains of the Day,	 

it is also obvious that the theme of upstairs and  

downstairs has been given a further existential  

turn	of	the	screw	in	Never Let Me Go.	An	unequal	 

world	made	even	more	unequal	(Ishiguro,	2005,	 

p.	263).

	 But	one	could	also	hope	that	Ishiguro’s	 

tale	is	actually	behind	the	technological	curve.	 

Perhaps	human	donors	will	not	even	be	needed	 

in	the	future,	because	laboratories	can	grow-or	 

even	“print”-organs,	and	provide	a	future	that	in	 

certain	aspects	will	be	much	better	than	literature	 

could	imagine	just	a	few	years	ago.	Still,	visions	 

of	a	better	future	are	scarce	commodity	at	the	 

beginning	of	the	21 st	century.

1960s v. 2010: What Happened to the Future?

	 Literature	has	been	and	is	a	great	explorer	 

of	the	potential	reactions	of	humanity	to	different	 

scenarios,	with	the	advantage	that	it	can	address	 
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different	aspects	of	human	change	alongside	each	 

other.	But	the	critical	function	of	literature	is	also	 

one	that	could	be	described	as	being	as	much	as	 

a	vice	as	a	virtue.	Idyllic	scenarios	do	not	make	 

great	literature,	but	what	is	perhaps	more	 

interesting is that there is often a general disregard  

in	cultural	media	for	what	the	world	will	become	 

in	the	long	run.	The	popular	and	optimistic	images	 

of	the	space	age	developing	do	not	have	an	 

equivalent	today.	Instead	our	field	of	vision	is	 

filled	with	images	of	the	problems	of	climate	 

changes	and	the	perception	of	biotech	and	man- 

machine	 interaction	as	developments	 that	 

dehumanize.	The	uncanny	aspects	of	the	posthuman	 

and	of	natural	disasters	seem	to	comprise	the	 

shared	visions	of	the	future,	even	if	less	bleak	 

futures	seem	just	as	realistic.	
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บทคัดย่อ

 การลงทุนในโปรแกรมริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยต้องคำานึงถึงความคุ้มค่าใน “คุณค่า”  

ของเงินลงทุน การวิจัยประเมินผลใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแสวงหาคำาตอบสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถวัดได้ 

ภายใต้กระบวนการสาเหตุและผล จากปรัชญาการประเมินผลในมิติเป้าหมายและมิติวิธีการเป็นที่มาของตัวแบบวิจัย 

ประเมินผล 4 ประเภทใหญ่ๆ ตัวแบบประเมินผลโปรแกรมเป็นตัวแบบกระบวนการพัฒนาองค์การที่เชื่อมโยงขั้นตอน 

การดำาเนินงานในโปรแกรมริเริ่มเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 

วิเคราะห์ ข้อมูลซึ่งช่วยให้เกิดการปรับปรุงผลิตภาพในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องในลักษณะเดียวกับวงจร PDCA  

ตัวแบบประเมินโปรแกรมถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้วัดประสิทธิผลของการดำาเนินโปรแกรมและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย

คำ�สำ�คัญ: วิจัยประเมินผล การพัฒนาองค์การ ตัวแบบประเมินโปรแกรม

Abstract

 The investment for Thailand industrial management development programs has been evaluated  

upon its “Worth or Merit”. Evaluation research or program evaluation is the use of the scientific methods  

to systematically identify the causal inference of the intervention programs. Four main groups of  

evaluation models were derived from the “Goal-and Method-based” evaluation philosophy. Program  

evaluation model infers the Organization Development Process (ODP) model, which systematically  

integrates all steps in implementing the strategic initiative program; from design to data collection and  

analysis. Alike PDCA cycle, the above process continuously improves the industrial productivity. The  

program evaluation model has been developed for assessing the program implementation effectiveness  

and identifying the solutions for improvement of Thai industries.

1อาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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คว�มนำ� 

 ในแตล่ะปอีงคก์ารไมว่า่จะเปน็ภาครฐั ภาคเอกชน  

หรือองค์การเพื่อสังคมที่ ไม่แสวงหากำาไร ต่างตั้งงบ 

ประมาณไว้จำานวนไม่น้อยสำาหรับการวิจัยเพื่อประเมินผล 

โปรแกรมและโครงการต่างๆ ทั้งโปรแกรมและโครงการ 

ที่เพิ่งเริ่มดำาเนินการ กำาลังดำาเนินการอยู่ หรือที่สำาเร็จ 

เรียบร้อยแล้ว สำาหรับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 

ของไทย มีไม่น้อยที่ลงทุนเม็ดเงินจำานวนมหาศาลใน 

โปรแกรมและโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์การ  

ทั้งในรูปของสินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ อาทิ 

เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ในเชิงนวัตกรรม โครงการปรับเปลี่ยนรุ่นเครื่องจักร 

หรือปรับปรุงวิธีปฏิบัติการในโรงงาน รวมถึงการพัฒนา 

สมรรถนะหลักของแรงงานและปรับเปลี่ยนเจตคติในการ 

ทำางานของพนักงาน เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาในมุมมอง 

ของการลงทุนในโครงการเหล่านั้นที่ต้องคำานึงถึงความ 

คุ้มค่าใน “คุณค่า” ของเม็ดเงินที่จ่ายออกไป ผู้ลงทุนย่อม 

ต้องการหลักประกันที่ทำาให้เชื่อมั่นว่าจะได้รับผลสัมฤทธิ์ 

ตามเป้าหมาย และหากจะเกิดความผันผวนขึ้นระหว่าง 

หรือหลังจากการดำาเนินโครงการ อันนำามาซึ่งความเสี่ยง 

ในด้านต่างๆ ผู้ลงทุนจะสามารถรับรู้เหตุการณ์ ปรับและ 

แก้ไขสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะที่สามารถดำาเนินการ 

ต่อได้จนบรรลุผลสำาเร็จ หรือตัดสินใจยุติโครงการได้ทัน 

ก่อนจะเกิดความเสียหาย บทความนี้จะอธิบายให้เห็นว่า 

การวิจัยประเมินผลเป็นหนึ่งในแนวทางที่อิงหลักการทาง 

วิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถตอบข้อสงสัย เป็นระบบที่ดีในการ 

เตือนภัยและป้องกันความเสี่ยงให้แก่การดำาเนินงาน 

โปรแกรมและโครงการได้อย่างไร

วิจัยประเมินผล: ก�รค้นห� “คุณค่�” ที่พึงประสงค์

 การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research)  

หรือการประเมินผลโปรแกรม (Program Evaluation)  

เป็นกระบวนการซึ่งประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

ใช้แสวงหาคำาตอบจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นตรง  

บ่งบอกได้ว่ากิจกรรมที่ดำาเนินการอยู่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ 

ที่สามารถวัดได้ภายใต้กระบวนการสาเหตุและผล การ 

ประเมินผลครอบคลุมถึงการประเมินสภาพแวดล้อม  

ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ รวมทั้งผลลัพธ์และผลกระทบ 

ของโปรแกรมและโครงการว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

และเป้าประสงค์ตามที่กำาหนดไว้หรือไม่และอยู่ในระดับใด  

(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2544) ทั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายหลัก 

เพือ่ศกึษาประสทิธผิลของการนำาองคค์วามรูไ้ปใชป้ระโยชน์ 

ทางการบริหารและการปฏิบัติ และสนับสนุนการตัดสินใจ 

ของผู้บริหารในประเด็นสำาคัญของโปรแกรมและโครงการ  

ดังนี้

 1. ดำาเนนิงานตอ่หรอืเลกิดำาเนนิงานตามโครงการ 

 2. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในโครงการ

 3. เพิ่มหรือลดมาตรการและเทคนิคบางประเภท 

ในโครงการ

 4. ขยายผลโครงการในลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ในท้องถิ่นอื่น

 5. จดัสรรทรพัยากรระหวา่งโครงการทีแ่ขง่ขนักนั  

และ

 6. สนับสนุนหรือหักล้างกรอบทฤษฎีซึ่งเป็น 

รากฐานของโครงการ

 Wholey, Hatry และ Newcomer (2004)  

ให้ความเห็นว่า การวิจัยประเมินผลเป็นกระบวนการและ 

เครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่า มีความ 

เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถบ่งบอกหรืออธิบาย 

ผลการดำาเนินโปรแกรมและโครงการของหน่วยงานทั้ง 
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ภาครัฐ เอกชน และองค์การที่ไม่เน้นกำาไรได้ และยังให้ 

นิยามการประเมินโปรแกรม ว่าหมายถึง การประเมินผล 

สัมฤทธิ์ของโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้โปรแกรมอย่าง 

เป็นระบบ ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ของ 

โครงการในการดำาเนินการเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ 

กำาหนดไวด้ว้ย การประเมนิผลครอบคลมุถงึการกำากบั ดแูล  

และติดตามการดำาเนินงาน รวมถึงศึกษากระบวนการหรือ 

ผลกระทบของโครงการที่อยู่ภายใต้โปรแกรมในช่วงเวลา 

หนึง่ๆ การประเมนิผลโปรแกรมจะดำาเนนิการโดยองิระเบยีบ 

วธิกีารวจิยัทางดา้นสงัคมวทิยา (Social Science Research  

Methodologies) และมาตรฐานวิชาชีพ (Professional  

Standards)

 นักทฤษฎีประเมินผลให้นิยาม การประเมินผล  

(Evaluation) แตกต่างกันไป อาทิเช่น Scriven (1973  

อ้างถึงใน Worthen & Sanders, 1987) นิยามการ 

ประเมินผลว่าเป็นการตัดสิน “คุณค่าภายนอก” หรือ  

“คุณค่าภายใน” (Worth or Merit) ของสิ่งที่ต้องการ 

ประเมิน โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบคำาถามในประเด็นสำาคัญ 

ทีต่อ้งการคำาตอบ Weiss (1972) นยิามไวว้า่ การประเมนิผล 

เป็นคำาที่กว้าง มีความหมายครอบคลุมการพิจารณา 

ตัดสินคุณค่าและทางเลือกในการตัดสินใจในหลากหลาย 

ปรากฏการณ์และหลายสาขาวิชา ส่วนการวิจัยประเมินผล  

หมายถึงโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ (Social Programs)  

ที่ออกแบบมาเพื่อใช้พัฒนาบุคคล กลุ่ม และองค์การ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนเจตคติ  

ค่านิยม พฤติกรรม หรือความเป็นกลุ่มและสถาบันที่ 

กลุ่มคนเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่  

ทั้งนี้มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

แก่กลุ่มคนในสถาบันและชุมชน Worthen และ Sanders  

(1987) เห็นว่า การประเมินผลมีความหมายกว้างและ 

ครอบคลุมกิจกรรมที่หลายหลากในสถานการณ์ที่ต่างกัน  

อาจมีความหมายเท่ากับการวัดผล การประเมินสิ่งหนึ่ง 

สิ่งใดเพื่อให้ได้คำาตอบตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง หรือ 

เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำาสารสนเทศเพื่อ 

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีเหตุผล ดังนั้น 

ในการประเมินผลจึงต้องกำาหนดมาตรฐานการตัดสินเชิง 

คุณภาพในลักษณะของเกณฑ์สัมพัทธ์หรือเกณฑ์สัมบูรณ ์ 

และดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

จากนั้นจึงประเมินผลโดยใช้มาตรฐานที่กำาหนดไว้เป็น 

เกณฑ์ ความยากลำาบากของการประเมินผลอยู่ที่การค้นหา  

“คุณค่า” ของสิ่งที่ต้องการประเมินซึ่งต้องอาศัยความเป็น 

สหวิทยาการ มีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ ผนวกรวมกับการใช้วิจารณญาณในทุก 

ขั้นตอนของการดำาเนินงาน

 เพื่อให้สามารถเข้าใจที่มาของกรอบความคิด 

ในการประเมินผลจึงต้องเข้าใจคำาว่า  “คุณค่า” ร่วมกับ 

การเรียนรู้ปรัชญาการประเมินผลที่นักทฤษฎียึดถือเป็น 

กรอบในการตอบคำาถาม 2 ประเด็น ได้แก่ ประเมิน  

“ทำาไม (Why?)” และ ประเมิน “อย่างไร (How?)”  

เสียก่อน 

 คำาวา่ “คณุคา่ (Value)” เปน็คณุลกัษณะทีข่ึน้อยู ่

กับบริบท ซึ่งสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  

การกำาหนดคุณค่าอย่างสัมบูรณ์ (Absolute) เป็นเรื่องที่ 

ทำาได้ยาก จึงมักพิจารณาคุณค่าในเชิงเปรียบเทียบตาม 

สถานการณ์แทน คุณค่าจำาแนกได้เป็น 2 แบบ ได้แก่

 1. คุณค่าภายใน (Intrinsic Value หรือ Merit)  

เป็นคุณค่าที่แฝงเร้นอยู่ในสิ่งนั้นตลอดเวลาไม่ขึ้นกับบริบท 

จึงทำาให้การประมาณคุณค่าภายในทำาได้ยาก

 2. คุณค่าภายนอก (Extrinsic Value หรือ  

Worth) เป็นคุณค่าของสิ่งใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ ์

แวดล้อมและสามารถตีค่าได้

 เนื่องจากค่าของคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอก 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา จึงจัดว่าเป็น 

ตัวแปรที่สามารถศึกษาได้โดยคุณค่าภายในมีความคงที่ 

มากกว่าคุณค่าภายนอก การประเมินคุณค่าทั้งสองมีความ 

แตกต่างกันทั้งในแง่เกณฑ์และวิธีการใช้งาน การประเมิน 

คุณค่าภายในใช้วิธีการตัดสินจากระดับความสอดคล้อง 

ระหว่างข้อมูลของตัวชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานของคุณค่า 

ภายในซึง่เปน็เกณฑส์มับรูณท์ีผู่เ้ชีย่วชาญตกลงเหน็พอ้งกนั  

หรือโดยการเปรียบเทียบข้อมูลของตัวชี้วัดกับเกณฑ์ 



30

สัมพัทธ์ของสิ่งอื่นๆ ที่เป็นพวกเดียวกัน ส่วนการประเมิน 

คุณค่าภายนอกประเมินได้จากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ 

หรือผลกระทบของสิ่งนั้นๆ กับเกณฑ์มาตรฐานของ 

บริบทนั้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547; Wholey, Hatry  

& Newcomer, 2004)

 ส่วนปรัชญาการประเมินผลในประเด็น “ประเมิน 

ทำาไม” นักทฤษฎีประเมินผลใช้ “มิติเป้าหมาย (Goal  

or Objective)” เป็นตัวจำาแนก ทำาให้เกิดแนวคิด 

การประเมินผลเป็น 2 สำานักคิด (ศิริชัย กาญจนวาสี,  

2547; Gredler, 1996) คือ 

 1. แนวคิดอรรถประโยชน์  (ut i l i tar ian  

perspective) หรือ ประโยชน์นิยม (utilitarianism)  

มีเป้าหมายของการประเมินผลอยู่ที่การสร้างประโยชน์สุข 

แก่สังคม การประเมินจะมีคุณค่าสูงสุดเมื่อสามารถนำาผล 

ที่ ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ เกี่ยวข้อง 

จำานวนมากที่สุด เป็นการประเมินเพื่อเสนอสารสนเทศ 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน การวางแผน การ 

ดำาเนินงานโปรแกรมและโครงการ และสนับสนุนการ 

ตัดสินใจในเชิงบริหาร นักประเมินผลเป็นเพียงผู้เสนอ 

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ แต่บทบาทในการตัดสินคุณค่า 

ของสิ่งที่ประเมินเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้สารสนเทศหรือ 

ผูบ้รหิารเอง แนวคดินีเ้รยีกวา่ การประเมนิทีเ่นน้การตดัสนิใจ  

(decision-oriented evaluation)

 2. แนวคิดการหยั่งรู้ หรือพหุนิยม (intuitionist/ 

pluralist perspective หรือ intuitionism/pluralism)  

มเีปา้หมายในการประเมนิผลทีต่อ้งการตอบสนองเปา้หมาย 

อื่นๆ ควบคู่ ไปกับการสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น  

ประเมินเพื่อเป็นกลไกในการติดตาม ควบคุม และดูแล 

การดำาเนินงาน โดยมีความเชื่อว่านักประเมินผลคือ 

ผู้ เชี่ยวชาญที่ประเมินผลและตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ 

ประเมินตามความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 

ของตน ส่วนผลที่ได้จะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

สารสนเทศและจะนำาไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เป็นเพียง 

ปัจจัยรอง แนวคิดนี้เรียกว่า การประเมินที่เน้นการตัดสิน 

คุณค่า (value-oriented evaluation)

 ในขณะที่ประเด็นคำาถาม “ประเมินอย่างไร”  

นักทฤษฎีประเมินผลใช้ “มิติวิธีการ (method)” เป็นตัว 

จำาแนก ทำาให้เกิดแนวคิดในการค้นหาและเข้าถึงคุณค่า  

2 แนวทาง ได้แก่ 

 1. แนวทางอัตนัยนิยม (subjectivism) มี 

ความเชื่อว่าไม่มีมาตรการที่แน่นอนในการกำาหนดคุณค่า 

ของสิ่งต่างๆ การตัดสินขึ้นอยู่กับวิธีการมองความจริง 

และคุณค่าของแต่ละบุคคล ในทางปฏิบัติจึงควรกำาหนด 

มาตรฐานหรือเกณฑ์ในการตัดสินคุณค่าด้วยเหตุและผล 

ขึ้นมา ส่วนการยอมรับต่อเกณฑ์ย่อมขึ้นอยู่กับความรอบรู ้ 

และประสบการณ์ของนักประเมินผล ผนวกกับความ 

ศรัทธาของผู้ใช้สารสนเทศ แนวทางนี้เรียกว่า การประเมิน 

ที่เน้นวิธีการเชิงธรรมชาติ (naturalistic approach) 

 2. แนวทางปรนัยนิยม (objectivism) มีความ 

เชือ่วา่มนษุยส์ามารถแยกแยะความจรงิและตดัสนิคณุคา่ได้ 

และสามารถกำาหนดเป็นมาตรฐานสากลได้ หากมีความ 

เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับมาตรฐานจะเห็น 

คุณค่าตรงกัน แต่ผลการประเมินอาจแตกต่างกันได้ 

เนื่องจากความเข้าใจในศาสตร์รวมถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้น 

มีคุณภาพต่างกัน ในทางปฏิบัติจึงต้องมีการวางแผนการ 

ดำาเนินงานอย่างชัดเจน ใช้เครื่องมือมาตรฐานในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล ควบคุมตัวแปร วิเคราะห์และสรุปผลตาม 

เกณฑม์าตรฐานทีก่ำาหนดไว ้แนวทางนีเ้รยีกวา่ การประเมนิ 

ที่เน้นวิธีการเชิงระบบ (systematic approach)

จ�กปรัชญ�สู่ตัวแบบประเมินผล

 การวิจัยประเมินผลเป็นการศึกษาความสัมพันธ ์

เชิงสาเหตุและผลระหว่างตัวแปรอิสระที่กำาหนดขึ้นจาก 

โปรแกรม (และโครงการ) และตัวแปรตามซึ่งหมายถึง 

ผลลัพธ์และผลกระทบของโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบสิ่ง 

ที่เป็นจริงกับสิ่งที่ควรจะเป็น และเพื่อให้สามารถเข้าใจ 

การประเมินผลโปรแกรมได้ชัดเจนจึงขออธิบายแนวทาง 

ของตัวแบบระบบก่อน 

 ตัวแบบระบบ (systems model) เป็นแนวทาง 

ที่ใช้ทฤษฎีหรือหลักเกณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อน (Theory-  
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or criterion-driven approaches) โดยอิงแนวคิด 

พื้นฐานที่ว่า ทุกสิ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นโครงการ โปรแกรม  

บริษัท ห้างร้าน หรือ องค์การเพื่อสังคม ต่างประกอบ 

ขึ้นจากส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน 

องคาพยพ และขับเคลื่อนการทำางานร่วมกันในระบบ 

อย่างเป็นเอกภาพ ตัวแบบระบบประกอบด้วย ปัจจัย 

นำาเข้า (inputs) กิจกรรม (activities) ที่จัดกระทำากับ 

ปัจจัยนำาเข้าหรือทรัพยากรที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการ  

เหตุการณ์ (events) ซึ่งเกิดขึ้นก่อน-หลัง หรือในระหว่าง 

ช่วงเวลาประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ (results) หมายถึง 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์อันเกิดจากการดำาเนินกิจกรรม  

ผลกระทบ (outcomes) หมายถึงผลสำาเร็จของงานตาม 

เป้าหมายในเชิงสังคม และการสะท้อนกลับ (feedback)  

เป็นวงจรของสารสนเทศย้อนกลับไปสู่กระบวนการ 

ปฏิบัติการ หรือกลับไปสู่ปัจจัยนำาเข้า

 จากแนวคิดการประเมินผล 2 สำานักคิดและ 

แนวคิดในการค้นหาและเข้าถึงคุณค่า 2 แนวทางดังกล่าว 

ข้างต้นนำาไปสู่การพัฒนาตัวแบบประเมินผล (Evaluation  

Model) ขึ้น ตัวแบบประเมินผลเป็นการจำาลองการจัด 

ระบบความสัมพันธ์ของการประเมินจากแนวคิดเชิงทฤษฎี 

ไปสู่แผนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อนำาแนวคิดการ 

ประเมินผลในมิติเป้าหมายและมิติวิธีการทั้งสี่มาสร้าง 

ตารางเมตริกซ์ของตัวแบบการวิจัยประเมินผลทำาให้ 

สามารถจำาแนกประเภทของตัวแบบการวิจัยประเมินผล 

เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

 1. Systematic Decision-Oriented Evaluation  

(SD Models) การประเมินผลที่เน้นการใช้วิธีเชิงระบบ 

เพื่อการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

สำาหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร

 2 . Natura l i s t ic Decis ion-Oriented  

Evaluation (ND Models) การประเมินผลที่เน้นการใช ้

วิธีเชิงธรรมชาติเพื่อการเสนอสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 

ต่อผู้เกี่ยวข้องสำาหรับการตัดสินใจในเชิงบริหาร

 3. Systematic Value-Oriented Evaluation  

(SV Models) การประเมินผลที่เน้นการใช้วิธีเชิงระบบ 

เพื่อให้นักประเมินผลทำาการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่ง 

ประเมิน

 4. Naturalistic Value-Oriented Evaluation  

(NV Models) การประเมินที่เน้นการใช้วิธีเชิงธรรมชาติ 

เพื่อให้นักประเมินผลทำาการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่ง 

ประเมิน

 ตารางเมตริกซ์ของแนวคิดการประเมินผลในมิติ 

เป้าหมายและมิติวิธีการที่จัดแบ่งประเภทตัวแบบวิจัย 

ประเมินผลออกเป็น 4 ประเภทใหญ่แสดงได้ดังตารางที่ 1  

ต�ร�ง 1 

ตารางเมตริกซ์จำาแนกประเภทของตัวแบบประเมินผล

ที่มา จาก “มิติรูปแบบการประเมิน 28 รูปแบบ” โดย 

ศิริชัย กาญจนวาสี, 2547, กรุงเทพ: โรงพิมพ์แห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ตัวแบบประเมินผล CIPP 

 ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 Stufflebeam  

และ Akin ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการประเมินผลที่ 

มุ่งเน้นการจัดการโดยสร้างขึ้นจากแนวคิดที่ได้จากการ 

ศึกษาของ Bernard, Mann, Harris และ Washburne  

และผสมผสานทฤษฎีการจัดการเข้าด้วยกัน (Worthen  

& Sanders, 1987) ผลการศึกษาในครั้งนั้น พบว่า  

ผู้จัดการโปรแกรม (และโครงการ) เป็นแกนหลักที่มี 

อิทธิพลต่อการประเมินผลไม่ ใช่วัตถุประสงค์ของการ 

ประเมินผล โดยผู้ประเมินผลเป็นผู้ทำางานใกล้ชิดกับทีม 

ปฏิบัติงาน เป็นผู้กำาหนดทางเลือกต่างๆ และเก็บรวบรวม 
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ข้อมูลที่มากเพียงพอโดยยึดตามเกณฑป์ระเมินทีก่ำาหนดไว ้ 

ทั้งในส่วนที่สนับสนุนและขัดแย้งกับแต่ละทางเลือก เพื่อ 

เป็นสารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจในทางเลือกที่มีอยู ่

อยา่งเปน็ธรรม ความสำาเรจ็ของการประเมนิผลจงึขึน้อยูก่บั 

ประสิทธิผลและคุณภาพของการทำางานเป็นทีมระหว่าง 

ผู้ประเมินผลและผู้มีอำานาจตัดสินใจ

 Stufflebeam ได้เริ่มพัฒนาตัวแบบประเมินผล  

CIPP (Context-Input-Process-Product Evaluation)  

ขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ 

ประเมินผลโปรแกรม โครงการ บุคลากร ผลิตภัณฑ์  

หน่วยงานหรือสถาบันและระบบ ระยะเวลาในการพัฒนา 

แบ่งเป็น 5 ระยะ (Western Michigan University  

Evaluation Center, 2006) ได้แก่

 ระยะที่ 1 พัฒนาเสร็จในปี 1966 ตัวแบบ 

ประเมนิผล CIPP ในระยะนีมุ้ง่เนน้การประเมนิในขัน้ตอน 

การประเมินผลกระบวนการ และขั้นตอนการประเมิน 

ผลผลิตเท่านั้น 

 ระยะที่ 2 พัฒนาเสร็จในปี 1967 โดยได้เพิ่ม 

ขั้นตอนการประเมินผลสภาพแวดล้อมและขั้นตอนการ 

ประเมินผลปัจจัยนำาเข้า ทำาให้ตัวแบบประเมินผล CIPP  

มี 4 ขั้นตอน  Stufflebeam ให้ความเห็นว่า การกำาหนด 

เป้าหมายจำาเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาพ 

แวดลอ้มรว่มกบัการประเมนิความตอ้งการ สว่นการวางแผน 

โปรแกรมจำาเป็นต้องใช้ข้อมูลการประเมินผลปัจจัยนำาเข้า 

ร่วมกับการประเมินกลยุทธ์ทางเลือกของโปรแกรม 

 ระยะที่ 3 ได้ร่วมงานวิจัยกับ Foley, Guba,  

Hammond, Merriman และ Provus เพื่อศึกษา 

กระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนการประเมินผล 

ทั้ง 4 ขั้นตอนภายใต้ทฤษฎีระบบ และพัฒนาเป็นกรอบ 

การประเมนิผลทีมุ่ง่เนน้การปรบัปรงุทัง้ระบบ (A Systems  

Improvement-oriented Framework) ได้สำาเร็จในปี  

1971

 ระยะที ่4 ไดอ้ธบิายการนำาตวัแบบประเมนิผล CIPP  

ไปใช้ในการประเมินผลเบื้องต้นและประเมินผลสรุปรวม  

(Formative-Summative Evaluation) ในปี 1972

 ระยะที ่5 ไดศ้กึษาการประเมนิผลโปรแกรมทีเ่นน้ 

ประเมินผลการพัฒนาในระยะยาวอย่างยั่งยืน และพัฒนา 

ขึ้นเป็นเครื่องมือตรวจสอบ เรียกว่า CIPP Evaluation  

Model Checklist โดยแตกรายการที่เป็นผลลัพธ์ ใน 

ขั้นตอนการประเมินผลผลิตออกเป็น 4 ส่วนย่อย ได้แก่  

การประเมินผลกระทบ (Impact) การประเมินประสิทธิผล  

(Effectiveness) การประเมนิความยัน่ยนื (Sustainability)  

และการประเมินความสามารถในการขนย้ายผลผลิตไปสู่ 

ปลายทาง (Transportability) ทั้งนี้เพื่อใช้ประเมิน 

การเติบโตและพัฒนาการของโปรแกรมในระยะยาว  

Stufflebeam ใช้เวลาในการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ 

ชิ้นนี้ ตั้งแต่ปี 1994 ถึงปี 2002 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 ป ี

 หลักการภายใต้การประเมินผลของตัวแบบ 

ประเมินผล CIPP คือ การประเมินผลที่สามารถประเมิน 

และรายงานคุณค่าทั้งภายนอก ภายใน และประเด็นสำาคัญ 

ที่เป็นนัยยะ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

จากประสบการณ์ โดยที่เป้าหมายสูงสุดของการใช้งาน 

ตัวแบบประเมินผล CIPP ไม่ใช่การประเมินเพื่อพิสูจน์ 

ความจริง (prove) แต่อยู่ที่การพัฒนาให้ดีขึ้น (improve) 

 ตัวแบบประเมินผล CIPP เป็นแนวทางที่มุ่งเน้น 

การเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยประเมินผลกับการตัดสินใจ 

ของนักบริหาร ดังนั้นจึงให้ความสนใจต่อการจัดโครงสร้าง 

ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักบริหาร 

เปน็สำาคญั กระบวนการวจิยัประเมนิผลดว้ยตวัแบบ CIPP  

มีความสอดคล้องกับแนวทางการตัดสินใจ 4 ขั้นตอน  

ได้แก่ การตัดสินใจเพื่อการวางแผน การตัดสินใจเพื่อ 

กำาหนดโครงสร้างของโปรแกรม การตัดสินใจเพื่อนำา 

โปรแกรมไปปฏบิตั ิและการตดัสนิใจเพือ่ทบทวนโปรแกรม  

(สมพิศ สุขแสน, 2549) ตัวแบบประเมินผล CIPP  

มีกรอบแนวคิดในการประเมินผล 4 ขั้นตอน ได้แก่

 ก า รประ เมิ นสภาพแวดล้ อม  (Con t ex t  

Evaluation) หมายถึง การประเมินเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น 

ส่วนสำาคัญในการช่วยกำาหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 

เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกเป้าหมายหรือ 

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม
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 การประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนำาเข้า  

(Input Evaluation) หมายถึง การประเมินทรัพยากร 

ที่จำาเป็นต้องนำามาใช้ในการดำาเนินโปรแกรม ซึ่งรวมถึง 

กำาลงัคน งบประมาณ วสัดอุปุกรณ ์และสถานที ่เพือ่ชว่ยให ้

มีการวางแผน จัดกิจกรรมของโปรแกรมได้เหมาะสม 

 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)  

หมายถึง การประเมินวิธีการดำาเนินกิจกรรมตามลำาดับ 

ขั้นตอนหรือระเบียบปฏิบัติที่กำาหนดไว้ และประเมิน 

การบรรลวุตัถปุระสงคข์องโปรแกรมจากการดำาเนนิกจิกรรม 

ดังกล่าว เพื่อนำาผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ 

ดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)  

หมายถึง การประเมินในระหว่างและหลังการดำาเนิน 

โปรแกรมโดยมุง่เกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่ำาเปน็ตอ่การตดัสนิใจ 

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน คงไว้ ขยาย หรือยุติโปรแกรม 

 กรอบการวิจัยประเมินผลแบบ CIPP มีข้อจำากัด 

ในการศึกษาผลกระทบของโปรแกรม นอกจากนี้ผู้ใช้ 

สารสนเทศเพื่อตัดสินใจมักโน้มเอียงไปยังทางเลือกที่ 

สามารถให้ประโยชน์รวบยอดสูงสุด

2. ตัวแบบประเมินคว�มไม่สอดคล้องกันของ Provus

 ตัวแบบประเมินความไม่สอดคล้องกันของ  

Provus (The Provus Discrepancy Evaluation  

Model) พฒันาขึน้โดย Malcolm Provus ในป ีคศ. 1969  

เป็นตัวแบบประเมินผลตามแนวคิดอรรถประโยชน์ที่ 

ได้รับการทดสอบและยอมรับทั่วไปโดยนำามาใช้ประเมิน 

โครงการทางการศึกษา Provus ได้นิยามการประเมินผล 

ในลักษณะของกระบวนการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

โครงการโดยดำาเนินการค้นหาความไม่สอดคล้องหรือความ 

แปรปรวนที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบระหว่างการดำาเนิน 

โครงการและมาตรฐานที่กำาหนดไว้เพื่อควบคุมหรือกำากับ 

งานโครงการ จากนั้นจึงนำาสารสนเทศที่ได้ไปกำาหนดจุด 

บกพรอ่งหรอืจดุออ่นของโครงการที่ไมส่อดคลอ้งตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่กำาหนดไว้และดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือ 

ยกเลิกโครงการในท้ายที่สุด (Gredler, 1996)

 ตัวแบบของ Provus มีแนวทางการประเมินที่ 

เชื่อมโยงขั้นตอนทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยใช้การแบ่งลำาดับ 

ขัน้ตอนของตวัแบบเพือ่ชว่ยใหส้ามารถเปรยีบเทยีบผลการ 

ดำาเนินโครงการกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้ในขั้นตอน 

นั้นๆ และกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่จะใช้ในขั้นตอนต่อไป 

ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

ถึงแม้จะนำามาใช้ประเมินผลโครงการซึ่งเพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติ 

ก็ตาม ตัวแบบของ Provus มีขั้นตอนที่สำาคัญ 4 ขั้นตอน  

ได้แก่ 

 การกำาหนดแบบแผนโครงการ (Program  

Definition) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการออกแบบ 

โครงการโดยเริ่มต้นค้นหาปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ และ 

ผลลัพธ์ที่สำาคัญๆ จากนั้นจึงดำาเนินการประเมินความ 

ครอบคลมุ ความครบถว้น สม่ำาเสมอและถกูตอ้งของเนือ้หา 

ของโครงการที่กำาหนดขึ้น เพื่อค้นหาความสมเหตุสมผล 

ก่อนจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินผลขั้นที่ 2 ต่อไป

 การดำาเนนิการโครงการ (Program Installation)  

ดำาเนินการเพื่อประเมินเปรียบเทียบระดับความเบี่ยงเบน 

หรือความไม่สอดคล้องกันระหว่างการดำาเนินการโครงการ 

และเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดขึ้นจากขั้นที่ 1

 กระบวนการของโครงการ (Program Process)  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรที่ต้องปรับและแนวทางที่ ใช้ เพื่อให้ เกิดการ 

เปลี่ยนแปลง

 ผลผลิตของโครงการ (Program Product)  

ดำาเนินการเพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก และ 

ผลสำาเร็จของแบบแผนโครงการที่กำาหนดขึ้น

 ตัวแบบประเมินความไม่สอดคล้องกันของ  

Provus กำาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าในกรณีที่ยังไม่สามารถ 

แก้ไขความไม่สอดคล้องที่ เกิดขึ้นในขั้นตอนที่กำาลัง 

ประเมินผล จะไม่สามารถข้ามเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปได้  

ผลของความไม่สอดคล้องกันที่เกิดขึ้นจะนำาไปสู่การ 

ตรวจสอบขั้นตอนที่กำาลังดำาเนินการอยู่เพื่อปรับเปลี่ยน 

เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ งไว้หรือปรับผลดำาเนินการของ 

โครงการจริง ในกรณีที่ ไม่สามารถดำาเนินการดังกล่าว 
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ข้างต้นได้ จะต้องกลับไปที่ขั้นตอนการกำาหนดแบบแผน 

โครงการเพื่อปรับแก้ไขการออกแบบโครงการใหม่ จากนั้น 

จึงประเมินความไม่สอดคล้องในขั้นตอนแรกอีกครั้ง หาก 

ไม่สามารถดำาเนินการปรับแก้การออกแบบโครงการได้ 

ให้ยกเลิกโครงการ

กระบวนก�รประเมินผลโปรแกรม

 การประเมินผลโปรแกรมประกอบด้วยขั้นตอน 

หลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ การออกแบบการประเมินผล  

(evaluation design) การเก็บรวบรวมข้อมูล (data  

collection) และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) 

 1. ก�รออกแบบก�รประเมินผล เกี่ยวข้อง 

กับการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนดำาเนินการประเมินผล 

โปรแกรมในรูปเวลาของผู้ประเมิน ผู้เกี่ยวข้อง บุคลาก 

รและทรัพยากรอื่นที่จำาเป็น กับสารสนเทศที่มีคุณค่า  

นา่เชือ่ถอืและเปน็ประโยชนซ์ึง่เปน็ผลที่ไดจ้ากการประเมนิ  

คณุคา่ของการประเมนิผลจงึวดัไดจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษ์ 

ทีส่นบัสนนุสารสนเทศดงักลา่ว การออกแบบการประเมนิผล 

เพื่อวัดผลลัพธ์บั้นปลายและผลกระทบของโปรแกรม 

ใช้เวลาและทรัพยากรองค์การเป็นจำานวนมาก แต่ถือเป็น 

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือมาก 

สำาหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ 

 ภาระงานที่หนักที่สุดของการออกแบบการ 

ประเมินผล คือ การกำาหนดกรอบแนวคิดและกลยุทธ์ 

เพื่อนิยามประเด็นปัญหาภายใต้ข้อจำากัดของเวลาและ 

ทรัพยากรที่มีอยู่ นักประเมินผลสามารถนำาเอาตัวแบบ 

ตรรกะ (logic models) หรือทฤษฎีโปรแกรม (program  

theory) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบการ 

ประเมินผลและการวัดผลการดำาเนินงานโดยมุ่งเน้น 

เฉพาะสว่นสำาคญัของโปรแกรม (และโครงการ) การกำาหนด 

ประเด็นปัญหา และระบุมาตรวัดผลการดำาเนินงานที่ใช้ 

และเหตุผลสนับสนุน รวมถึงการกำาหนดรูปแบบของ 

รายงานการประเมินผลเพื่อให้ผลการประเมินที่ค้นพบ 

เป็นประโยชน์ต่อโปรแกรมได้ ตัวแบบตรรกะเป็นตัวแบบ 

เชิงเหตุผลที่อธิบายวิธีการที่ โปรแกรมดำาเนินการเพื่อ 

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่ โปรแกรม 

ดำารงอยู ่(Wholey, Hatry, & Newcomer, 2004) ตวัแบบ 

ตรรกะมีองค์ประกอบหลัก 4 ประการได้แก่

 1. ทรัพยากร (resources) หมายถึง บุคลากร  

เงิน และปัจจัยนำาเข้าอื่นๆ ที่ใช้สนับสนุนการดำาเนินการ  

รวมทั้งลักษณะของสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการด้วย

 2. กิจกรรม (activities) หมายถึง ทุกๆ ขั้นตอน 

ของการปฏิบัติงานที่จำาเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

 3. ผลลพัธ ์(outputs) หมายถงึ ผลติภณัฑ ์สนิคา้  

หรือบริการที่จัดทำาขึ้นเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า

 4. ผลลัพธ์บั้นปลายระยะสั้น ระยะกลางและ 

ระยะยาว (outcomes) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหรือ 

ประโยชน์ที่เป็นผลมาจากกิจกรรมและผลลัพธ์ โดยทั่วไป 

โปรแกรมจะเกิดผลลัพธ์บั้นปลายที่ต่อเนื่องมากมาย  

บางครั้งเรียกว่าเป็นโครงสร้างผลลัพธ์บั้นปลายของ 

โปรแกรม (program outcome’s structure) ทั้งในรูป 

ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 

 ปัจจัยจากบริบทภายนอกมีอิทธิพลอย่างมาก 

ต่อความสำาเร็จของโปรแกรมและเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ 

ที่สุดของตัวแบบตรรกะ ตัวแบบตรรกะยังให้ความสำาคัญ 

กับการสื่อสาร กระบวนการพัฒนาตัวแบบตรรกะทำาให้ 

เกิดความเข้าใจในโปรแกรมและผลการดำาเนินการของ 

โปรแกรมทีต่อ้งการรว่มกนั ชว่ยทำาใหบ้คุลากรเขา้ใจแนวทาง 

การดำาเนินโปรแกรมและหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

บุคลากรแต่ละคน

 นักประเมินผลต้องเริ่มวางแผนประเมินผลจาก 

การกำาหนดเป้าหมายของโปรแกรม ตัวชี้วัดผลการ 

ดำาเนินงาน และแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการ 

ประเมินความสามารถในการประเมินผล (evaluabilty  

assessment) ซึ่งหมายถึงกระบวนการประเมินผล 

แบบสำารวจเพื่ออธิบายการออกแบบโปรแกรม ตรวจสอบ 

สภาวการณ์ที่เป็นจริงและดำาเนินการทบทวนหรือออกแบบ 

โปรแกรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของการประเมินผล ส่วนการประเมินผลการ 

ดำาเนินการโปรแกรมช่วยให้ทราบสารสนเทศ และทำาให ้
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สามารถส่งมอบโปรแกรมที่มีคุณภาพสูงที่ตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้เกดิการปรบัปรงุกระบวนการ 

และพัฒนาองค์การ นักประเมินผลสามารถใช้มาตรวัด 

เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงการวางแผนกลยุทธ์เข้ากับ 

การดำาเนินการโปรแกรมซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการดำาเนินงาน 

ของโปรแกรมและปัจจัยที่ส่งเสริมให้โปรแกรมสามารถ 

ส่งมอบผลลัพธ์บั้นปลายของโปรแกรมตามที่กำาหนดไว้ 

ได้ด้วย วิธีประเมินผลการดำาเนินการทำาได้หลายวิธี เช่น  

การประเมินผลเบื้องต้น (formative evaluation)  

หมายถึงการใช้การประเมินผลเพื่อปรับปรุงโปรแกรม 

ระหว่างดำาเนินการ ซึ่งตรงข้ามกับการประเมินผลสรุปรวม  

(summative evaluation) จะดำาเนินการเมื่อเสร็จสิ้น 

โปรแกรม การประเมินผลกระบวนการเพื่อตรวจสอบว่า 

กระบวนการดำาเนินงานตรงกับสิ่งที่กำาหนดไว้ในแผน 

หรือไม่ การกำากับและติดตามผลการดำาเนินงานเป็นระบบ 

ของการวัดและผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติการและ 

ผลสมัฤทธิข์องโปรแกรม สว่นใหญจ่ะประเมนิผลจากระบบ 

สารสนเทศเพื่อการจัดการและตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน

 การวัดผลการดำาเนินงานเป็นกระบวนการ 

สุดท้ายในขั้นตอนการออกแบบการประเมินผล ประเภท 

ของการวัดผลการดำาเนินงานแบ่งเป็นการวัดทรัพยากร  

ผลผลิต ผลิตภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพของการบริการ  

ผลลัพธ์บั้นปลาย การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผล  

และความพึงพอใจของลูกค้า การวัดผลการดำาเนินงานโดย 

เฉพาะผลลัพธ์บั้นปลายจำาเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลและ 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ  

มาตรวัดผลลัพธ์บั้นปลายมักถูกนำาไปใช้โดยการติดตามผล 

อย่างต่อเนื่องหรือใช้การเข้าสัมภาษณ์ลูกค้าหลังจาก 

เสร็จสิ้นโปรแกรมแล้วสักระยะหนึ่ง

 2. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยวิธีการ 

สังเกตการณ์โดยผู้ชำานาญการ การสำารวจอย่างเป็นระบบ  

การใช้ดุลพินิจของผู้เชี่ยวชาญ การประชุมกลุ่มย่อย  

การสมัภาษณภ์าคสนามและการใชส้ารสนเทศของหนว่ยงาน 

และองค์การต่างๆ การประเมินผลส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าหนึ่งวิธี และสารสนเทศที่ใช้ 

มักขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโปรแกรม 

เป็นหลัก

 3. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห ์

ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลประกอบด้วย 4 เทคนิค  

ได้แก่ เทคนิคการวิเคราะห์และการแปลความข้อมูลที่เก็บ 

รวบรวมโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เช่นการสัมภาษณ์ หรือ 

การเขา้เยีย่มชมสถานที ่เทคนคิการเลอืกขอ้มลูและรายงาน 

เชงิสถติทิีม่อียูม่าใชง้าน เทคนคิการวเิคราะหก์ารถดถอย และ 

การใช้เทคนิคต้นทุน-ประสิทธิผลและต้นทุน-ผลประโยชน์ 

ตัวแบบกระบวนก�รพัฒน�องค์ก�รกับตัวแบบ 

ประเมินโปรแกรมเพิ่ มผลิตภ�พในโรงง�น 

อุตส�หกรรม

 โปรแกรมเพิ่มผลิตภาพเป็นโปรแกรมริเริ่มเชิง 

กลยุทธ์ (strategic initiatives) ที่องค์การจัดทำาขึ้นเพื่อใช ้

พัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน รับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

และขับเคลื่อนการดำาเนินงานให้บรรลุผลตามกลยุทธ์ของ 

องคก์าร การวจิยัเชงิปฏบิตักิารเกีย่วกบัตวัแบบการปรบัปรงุ 

อย่างต่อเนื่องจากการดำาเนินงานในหลายๆ โปรแกรมของ  

McLean (2006) พบวา่ ตวัแบบการปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง 

เปน็ตวัแบบวงจรทีต่อ้งปฏบิตัิไปตามลำาดบัขัน้ตอนกอ่นหลงั  

ซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัวงจร PDCA (McLean & Sullivan,  

1989 อ้างถึงใน McLean, 2006) McLean เรียกตัวแบบ 

นี้ว่าตัวแบบกระบวนการพัฒนาองค์การ (Organization  

Development Process Model-ODP Model) ซึ่ง 

เป็นขั้นตอนดำาเนินการของโปรแกรมเพิ่มผลิตภาพใน 

โรงงานอุตสาหกรรม

 ตัวแบบ ODP ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน แต่ละ 

ขั้นตอนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ได้แก่  

ขั้นตอนการเข้าสู่องค์การเป็นมาตรการทางการตลาดเพื่อ 

เข้าพบผู้บริหารระดับสูงที่มีอำานาจตัดสินใจ เพื่อเสนอ 

โปรแกรมริเริ่มและการบริหารโปรแกรม และจัดทำาบันทึก 

ข้อตกลงเบื้องต้นถึงขอบเขตของงานที่จะทำาร่วมกัน  

ขัน้ตอนที ่2 เริม่ตน้โปรแกรม เปน็ขัน้ตอนกำาหนดโครงสรา้ง 

พื้นฐานและโครงสร้างของทีมดำาเนินงานเพื่อดำาเนินการ 
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พัฒนาองค์การ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินองค์การ เป็น 

ขั้นตอนที่ร่วมกันตรวจสอบวัฒนธรรม จุดแข็งและจุดอ่อน 

ขององค์การ รวมทั้งนำาเสนอสิ่งที่พบแก่ผู้บริหาร เรียก 

ขั้นตอนนี้ว่า การวิเคราะห์ หรือวินิจฉัยองค์การ ขั้นตอน 

ที่ 4 แผนการดำาเนินโปรแกรม ซึ่งทีมงานจะพัฒนาแผน 

และวิธีดำาเนินงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนและบริหาร 

โปรแกรมไปในทิศทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายขององค์การ ขั้นตอนที่ 5 การนำาแผนโปรแกรม 

ไปปฏิบัติ เป็น การแทรกแซงเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การ 

ทั้งในด้านการปฏิบัติการและกระบวนทัศน์ที่มีต่อการ 

ปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลโปรแกรม เพื่อวัด 

ประสิทธิผลของการแทรกแซงและประเมินระดับความ 

สำาเร็จในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโปรแกรมริเริ่ม 

เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ ขั้นตอนที่ 7 การยอมรับ 

และใช้งาน หากการแทรกแซงเพื่อปรับเปลี่ยนประสบ 

ผลสำาเร็จจะเกิดเป็นค่านิยมใหม่ของวัฒนธรรมองค์การ  

คนในองคก์ารจะยอมรบัวธิกีารและเปา้หมายของการพฒันา 

จากโปรแกรมริเริ่มว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจ 

ขององค์การในกรณีที่ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ 

เปา้หมายจะไมเ่กดิขัน้ตอนการยอมรบั และขัน้ตอนสดุทา้ย 

คือการสิ้นสุดโปรแกรมเมื่อการปฏิบัติงานเรียบร้อยหรือ 

เมื่อถึงกำาหนดเวลา

 อย่างไรก็ตามในระหว่างดำาเนินโปรแกรมริเริ่มอยู ่

หากองค์การยังไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจากโปรแกรม 

ริเริ่มที่ดำาเนินการอยู่หรือองค์การตัดสินใจที่จะดำาเนินการ 

แทรกแซงเพื่อปรับเปลี่ยนด้วยโปรแกรมริเริ่มอื่น ซึ่งมี 

ความสำาคัญและเร่งด่วนกว่า องค์การจะต้องมีแผนการ 

เพื่อยุติโปรแกรมเดิมอย่างเป็นทางการ

ตัวแบบประเมินโปรแกรมเพิ่มผลิตภ�พในโรงง�น 

อุตส�หกรรม

 ตัวแบบประเมินโปรแกรมเพิ่มผลิตภาพใน 

โรงงานอุตสาหกรรม (Productivity Improvement  

Program Evaluation Model--PIPE Model) เป็น 

ตัวแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยประเมินผล 

การดำ า เนินโปรแกรมเพิ่มผลิตภาพในกลุ่ม โรงงาน 

อตุสาหกรรม รว่มกบัการประยกุตท์ฤษฎกีารวดัประสทิธผิล 

ขององค์การผนวกกับงานวิจัยภายใต้กรอบการวัด 

ประสิทธิผลแบบ Competing Values Framework  

(CVF) ของ Robert E. Quinn และ John Rohrbaugh  

(จักร ติงศภัทิย์, 2550) โดยนำาตัวแบบประเมินผล CIPP  

4 ขั้นตอนมาเป็นกรอบเชื่อมโยงปัจจัยสำาคัญของความ 

สำาเร็จ ตัวชี้วัดสำาคัญและเกณฑ์ประเมินของตัวแบบ  

PIPE เข้าด้วยกัน ในขั้นตอนการประเมินสภาพแวดล้อม  

(context evaluation) ผู้วิจัยได้นำาทฤษฎีธุรกิจ (The  

theory of business) มาใช้เป็นบริบทของตัวแบบเพื่อ 

ใช้วางแผนโปรแกรม ขั้นตอนการประเมินปัจจัยเบื้องต้น  

(input evaluation) จัดโครงสร้างการใช้งานทรัพยากร 

องค์การโดยใช้วิธีประเมินความสำาเร็จของโครงการจาก 

ปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จและตัวชี้วัดสำาคัญที่ค้นพบ  

จากนั้นจึงพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิผลของโปรแกรม 

จากตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญ 

ในขัน้ตอนการประเมนิกระบวนการ (process evaluation)  

และการประเมินผลผลิต (product evaluation) เพื่อใช้ 

ประเมินประสิทธิผลของตัวชี้วัดสำาคัญแต่ละตัวที่สะท้อน 

เป็นผลลัพธ์สุดท้ายในรูปของประสิทธิผลของโปรแกรม 

เพิ่มผลิตภาพ

 ตัวแบบ PIPE วัดประสิทธิผลของโปรแกรมที่ 

ดำาเนินการอยู่จากปัจจัยสำาคัญของความสำาเร็จ 5 ประการ  

ได้แก่ ผู้อุปถัมภ์หลักในการเปลี่ยนแปลง ผู้นำาการ 

เปลีย่นแปลง การปรบัเปลีย่นการปฏบิตักิาร กระบวนทศัน์ 

ต่อการเปลี่ยนแปลง และโปรแกรมปรับเปลี่ยนเพื่อการ 

พัฒนา โดยมีตัวชี้วัดสำาคัญ 8 ตัวและเกณฑ์ประเมิน 

ภายใต้ตัวชี้วัดสำาคัญแต่ละตัวรวมทั้งสิ้น 12 เกณฑ์ แต่ละ 

เกณฑ์มีมาตรวัดที่ครอบคลุมคุณลักษณะ 5 ประการ 

ของ 3 มุมมองการวัดภายใต้กรอบแนวคิดประสิทธิผล 

แบบ CVF

 ตัวแบบ PIPE ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  

3 ประการ ได้แก่ 

 1. ปจัจยัขบัเคลือ่นโปรแกรมซึง่เปน็ตวัขบัเคลือ่น 
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กิจกรรมภายในองค์การ 

 2. สมรรถนะหลกัของโปรแกรมซึง่สะทอ้นผลงาน 

จากความพยายามของปัจจัยขับเคลื่อนโปรแกรม และ 

 3. ค่าประสิทธิผลของโปรแกรมซึ่งหมายถึงระดับ 

การบรรลถุงึเปา้หมายของโปรแกรมทีม่คีา่นยิมทีข่ดัแยง้กนั 

ใน 3 มิติขององค์การ 

 ตัวแบบ PIPE ถูกนำาไปใช้ประเมินผลการดำาเนิน 

โปรแกรมเพิ่มผลิตภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อวัดผล 

การดำาเนินงานและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อการ 

พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมของไทย

บทสรุป

 การวจิยัประเมนิผล หรอืการประเมนิผลโครงการ 

เปน็กระบวนการประยกุตว์ธิกีารทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ตดัสนิ 

คุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นตรง  

บ่งบอกผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ภายใต้กระบวนการสาเหต ุ

และผล นกัประเมนิผลตอ้งมคีวามรอบรูเ้ชีย่วชาญ มทีกัษะ 

และเครื่องมือที่สามารถปรับใช้หลักการวิจัยประเมินผล 

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ผู้บริหารสามารถ 

ใชป้ระโยชนจ์ากผลการประเมนิในการตดัสนิใจใน “คณุคา่”  

เพื่อดำาเนินการปรับ เปลี่ยน คงไว้ ขยาย หรือยกเลิก 

โปรแกรมและโครงการ 

 การประเมินผลได้รับการยอมรับว่าเป็นกลยุทธ์ 

การเรียนรู้ที่มีคุณค่าช่วยพัฒนาทักษะในด้านตรรกะ ความ 

มีเหตุและผลที่ได้รับจากการดำาเนินงานโปรแกรมให้แก่ 

ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนิน 

โปรแกรมด้วย ดังนั้น นักประเมินผลจึงต้องทุ่มเทความ 

พยายามและความอุตสาหะในการประเมินผลโปรแกรม 

เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุน  

ทั้งนี้เนื่องจากความจำากัดหรือขาดแคลนในทรัพยากร  

(resources scarcity) และมีต้นทุนการดำาเนินการที่สูง  

การรวบรวมสารสนเทศที่จำาเป็นเพื่อใช้ตัดสินใจจึงเป็น 

เรื่องเร่งด่วนและ สำาคัญที่สุด

 ในการวางแผนเพื่อดำาเนินการประเมินผล 

โปรแกรมจำาเป็นต้องเลือกวิธีการและขั้นตอนในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ 

สารสนเทศตามที่ต้องการ นักประเมินผลต้องมีความ 

สามารถในการคาดการณ์ผลการประเมินที่ต้องการใช้งาน  

และกำาหนดวิธีการตัดสินใจเมื่อได้สารสนเทศจากการ 

ประเมินผลไว้ก่อนด้วย
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงคุณภาพ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ  

ปัญหาอุปสรรค และเสนอยุทธศาสตร์ การนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตาม 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำานวน 3 รายโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การอภิปรายกลุ่มตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า วิเคราะห ์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและนำาเสนอในเชิงพรรณา ผลการวิจัยพบว่า (1) ลักษณะการบริหารจัดการ มีการนำา 

หลักการบริหารสากลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี และมีคุณธรรมเป็นสิ่งกำากับ 

การตัดสินใจ จึงทำาให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

และก้าวทันต่อโลกาภิวัฒน์ (2) ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ คือ ผู้ประกอบการมีลักษณะที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ  

3 ประการ มีทักษะ 3 ด้าน คือด้านเทคนิค มโนทัศน์และมนุษยสัมพันธ์; บุคลิกพื้นฐานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

การตระหนักรู้ในตนเอง การเชื่ออำานาจในตน และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน ความสามารถประยุกต์หลักคุณธรรม 

ทางศาสนาและการสร้างการยอมรับ (3) ปัญหาอุปสรรค คือ ขาดแนวทางที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงกับ 

หลักบริหารสากล มีข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน การเชื่อมโยงระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก 

บริหารสากล โดยหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนภาคธุรกิจและหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

บุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงทั้งสองหลักการ และสามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรธุรกิจ  

การพัฒนาลักษณะผู้ประกอบการ โดยหน่วยงาน ด้านการศาสนา การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จัดโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาลักษณะผู้ประกอบการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจ

คำ�สำ�คัญ: การจัดการ, การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการผนึกกำาลังการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
2รองศาสตราจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
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Abstract

 The objective of this research is to study the characteristics, success factors, and problems of  

applying the sufficiency economy principle to the small and medium enterprise (SME). The data was  

collected from three SME entrepreneurs, who received sufficiency economy principle awards from  

the Thai government, through in-depth interviews and group discussion. The data was analyzed using  

the content analysis and descriptive presentation method. The results show that (1) universal management  

principles can be used with reason, moderation, risk-management, and ethical business practices.  

(2) The key success factor of implementing the sufficiency economy in SME is the character of the  

entrepreneurs. The successful entrepreneurs should have: technical, conceptual, and human-relation  

skills; basic competitive characteristics such as self-motivation, self-consciousness, self-confidence,  

a forward-looking mindset, and good self-control; moral/ethical behavior and social acceptance ability.  

(3) The management problems include the lack of appropriate solid methodology and linkages to  

universal management principles. Strategic management recommendations are: to establish a link  

between sufficiency economy principles and universal management principles; provide human resources  

development projects or activities by business promotion organizations and education institutions to  

needed business enterprises; and encourage the entrepreneurial characteristic development program by  

religious, educational, social and culture organizations.

Keywords: management, sustainable growth, sufficient economy principles, SMEs, development  

      strategy.

คว�มนำ� 

 หลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ภาครัฐ 

หันมาให้ความสนใจกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(Small and Medium Enterprises--SMEs) เพราะ 

เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น  

เป็นแหล่งการจ้างแรงงาน ช่วยสนับสนุนการดำาเนินการ 

ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน การ 

กระจายอยู่ตามชุมชนของ SMEs มีส่วนให้การพัฒนา 

และความเจริญเติบโตกระจายไปทั่วประเทศเป็นต้น แต่  

SMEs กลับมีปัญหาสำาคัญ คือ การประกอบการไม่ยั่งยืน 

เช่น จำานวน SMEs ที่ก่อตั้งกิจการน้อยกว่าครึ่งที่สามารถ 

ดำาเนินการอยู่รอดได้กว่า 5 ปี มีจำานวนน้อยมากที่สามารถ 

พัฒนากิจการจนเป็นธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตสูงมีความ 

สำาคัญต่อการเจริญเติบโตของผลิตภาพ และการสร้างงาน  

มีจำานวนธุรกิจ 9 ใน 10 ล้มเหลวเพราะขาดความ 

สามารถในการจัดการ มีจำานวนร้อยละ 75 ของธุรกิจที ่

ล้มเหลวเกิดจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการสภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงได้เป็นต้น 

 นับตั้ งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม 

แห่งชาติฉบับที่ 9 จนมาถึงปัจจุบัน รัฐได้นำาหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  

และส่งเสริมให้ SMEs นำาไปบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้ 

หลุดพ้นจากปัญหาที่กำาลังเผชิญอยู่และเจริญเติบโตอย่าง 

ยั่งยืนได้ แต่ SMEs ที่สนใจนำาไปใช้ก็พบกับปัญหาสำาคัญ  
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คือ ไม่เข้าใจการนำาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ ใช้  

(อภิชัย พันธเสน, 2545, หน้า 4) การขาดแนวทางที่เป็น 

รูปธรรมด้านการจัดการ (มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์,  

2550, หนา้ 40) ขาดความรูท้างวชิาการสากลยนืยนัแนวคดิ 

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สถาบันจัดการเพื่อชนบท,  

2551) นอกจากนี้การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์กร 

การค้าโลก ทำาให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสนธิสัญญา  

ความตกลง กติการะหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มแรง 

กดดันต่อการดำาเนินธุรกิจของ SMEs ซึ่งจะประสบภาวะ 

การแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและนานาชาต ิ 

ทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นหาก SMEs ยังไม่มีแนวทาง 

ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมของการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีงไปใชใ้นการบรหิารจดัการ ยอ่มจะกระทบตอ่ความ 

อยู่รอดยั่งยืนของธุรกิจ และยังส่งผลกระทบต่อความ 

มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวด้วย

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาลักษณะการบริหารจัดการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ 

ในการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 

บริหารจัดการ

 3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และนำาเสนอ 

ยุทธศาสตร์การนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

ในการบริหารจัดการวิสาหกิจ อันนำาไปสู่การเสนอตัวแบบ 

การบริหารจัดการ

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้หลักการ 

สร้างทฤษฎีจากข้อมูล (ground theory) หลักการอุปนัย  

หลักการสามเส้า (triangulation principle) ใช้เทคนิค 

การวเิคราะหเ์นือ้หา การอภปิรายกลุม่ (group discussions)  

และนำาเสนอเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง  

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิ  

ข้อมูลปฐมภูมิใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการ  

วิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

และรองชนะเลศิ ผลงานตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ครั้งที่ 1/2550 จำานวน 3 ราย คือ บริษัท โสมภาส (2005)  

เอน็จเินยีริง่ จำากดั บรษิทั บาธรมูดีไซน ์จำากดั และสขุสวสัดิ ์

การทอ รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ระหว่างเดือนตุลาคม- 

ธันวาคม 2552

คว�มหม�ยของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา 

พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปเผยแพร ่

มขีอ้ความดงัตอ่ไปนี ้(คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

พอเพียง, 2545, หน้า 4)

 “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทาง 

การดำารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการ 

พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำาเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค 

โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ  

ความมีเหตุผลรวมถึงความจำาเป็นที่จะต้องมีภูมิคุ้มกัน 

ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจาก 

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกภายใน ทั้งนี้ต้องอาศัยความ 

รอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ 

นำาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำาเนินการ 

ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ 

ของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ 

นักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตสำานึกในคุณธรรม ความ 

ซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำาเนินชีวิต 

ดว้ยความอดทนความเพยีร มสีต ิปญัญาและความรอบคอบ  

เพื่อให้สมดุลพร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเรว็และกวา้งขวางทัง้ดา้นวตัถ ุสงัคม สิง่แวดลอ้ม และ 

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
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ผลก�รศึกษ�

	 1.	ก�รเจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน พบว่า 

 1.1 ก�รเจริญเติบโต มีการเติบโตอย่างสมดุล 

ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแบ่งได้เป็น

  1.1.1 ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ฐานะของ 

กจิการเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่งและเปน็ไปอยา่งพอประมาณ  

พอประมาณในคำาสอนของพระพทุธเจา้คอืการรูจ้กัแบง่สรร 

ปันส่วนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายอย่างเหมาะสมให้เกิดประโยชน์ 

โดยไมต่อ้งเบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ (พระมหามติร ฐติปญโฺญ,  

2547, หน้า 2-2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวกิจ  

ศรีปัดถา (2549) ที่พบว่า แนวทางการปฎิบัติที่สำาคัญของ 

การนำาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้คือ การไม่เอารัด 

เอาเปรียบผู้เกี่ยวข้อง จัดการแบบค่อยเป็นค่อยไป และ 

ทำาธุรกิจโดยไม่โลภมากเกินไป

  1.1.2 ดา้นสงัคม พบวา่ มกีารสนบัสนนุ 

ให้ชุมชนสังคมมีความเป็นอยู่เชิงเศรษฐกิจของสังคมดีขึ้น 

โดยเน้นการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ส่งเสริมความเข็มแข็ง 

ให้กับครอบครัวและสังคมโดยผ่านการดูแลพนักงาน 

เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีการสอนให้ความรู้ที่จะ 

ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้มกีารดแูลไปถงึคนในครอบครวั 

ความเป็นอยู่ที่บ้าน มีกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทีช่ว่ยเหลอืสงัคม สิง่เหลา่นีน้บัเปน็ภมูคิุม้กนัทีด่ ีสอดคลอ้ง 

กับงานวิจัยของสหัทยา พลปัถพี (2548, หน้า 99-102)  

พบวา่ การรว่มมอืในลกัษณะพึง่พงิองิกนัสงเคราะหเ์กือ้กลู 

ซึ่งกันและกัน การรู้จักแบ่งปันรู้จักให้ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ 

องค์กรไม่โลภเกินไปจนเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ 

พฒันามาจากคณุธรรม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พนัธุบ์ณุย ์ 

ทองสงัข ์(2549, หนา้ 76-92) ทีพ่บวา่องคก์รธรุกจิทีบ่รหิาร 

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีโครงการกิจกรรม 

ให้พนักงานและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น ความสำาเร็จนั้น 

เผยแพร่ใหช้มุชนไดน้ำาไปปฎบิตั ิ เปน็การเสรมิสรา้งชมุชน

สังคมให้มีความเข้มแข็ง และสอดคล้องกับหลักสากลเรื่อง  

ความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (Corporate Social  

Responsibility--CSR) ที่กล่าวถึง การดำาเนินกิจกรรม 

องค์กรโดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม เพราะธุรกิจเป็น 

หน่วยหนึ่งในระบบเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของธุรกิจ 

จึงเป็นส่วนหนึ่งที่กำาหนดความยั่งยืนของสังคม 

  1.1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า มีการ 

บริหารจัดการตามมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้น 

การผลิตที่ไม่มีของเสีย และปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงาน 

ด้วยสำานึกเกี่ยวกับโลกร้อน สอดคล้องกับแนวคิดสากล 

ที่เห็นว่าบทบาทของธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคือการมี 

เครือ่งมอืสำาหรบัจดัการสิง่แวดลอ้ม เชน่ เทคโนโลยสีะอาด  

และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นต้น (สสว., 2551)  

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุขสรรค์ กันตะบุตร (2548,  

หน้า 50-54) พบว่า การรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  

ISO 9002 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO  

14000 การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ 

ปลอดภัย มอก.18000 เป็นการกระทำาที่มีคุณธรรม มุ่งมั่น 

ดำาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล

 1.2 ก�รพร้อมต่อก�รเปลี่ยนแปลงและทันต่อ 

โลก�ภิวัฒน ์พบว่า มกีารติดตามสภาพแวดล้อมของธรุกจิ 

อย่างสม่ำาเสมอ มีการวางแผนหาทางปรับธุรกิจให้ทันต่อ 

ความเปลี่ยนแปลง ลักษณะเช่นนี้จัดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี 

ขององค์กรที่จะนำาพาให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสขุสรรค ์กนัตะบตุร (2548, หนา้  

50-54) ที่พบว่า การพัฒนาบุคลากร การจัดการตามระบบ 

มาตรฐานเป็นเตรียมตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจ 

สำาคัญของการแข่งขันในอนาคต รองรับกฎเกณฑ์ทาง 

การค้าที่จะเกิดขึ้นในตลาดโลก 

 2.	ลักษณะก�รบริห�รจัดก�ร พบว่า 

 2.1 กระบวนก�รบริห�รจัดก�ร มี 3 กิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นพลวัตได้แก่ การกำาหนด 

เป้าหมาย ดำาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย การควบคุม 

ประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ 

หลักการบริหารสากล เช่น การจัดการคุณภาพโดยรวม  

(Total Quality Management--TQM) แนวคิดรางวัล 

คุณภาพแห่งชาติเพื่อองค์กรที่ เป็นเลิศ (Thailand  

Quality Award--TQA) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มี 

กระบวนการบริหารจัดการที่ประกอบด้วย การวางแผน  
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การนำาแผนไปปฎิบัติ และการควบคุมประเมินผล (สุพาน ี 

สฤษฎว์านชิ, 2544, หนา้ 9) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของผลนิ  

ภูจ่รญู (2550, หนา้ 7) ทีพ่บวา่ ธรุกจิทีป่ระสบความสำาเรจ็ 

สร้างความยิ่งใหญ่ได้อย่างยาวนานมีการจัดการ 2 มิติ คือ  

ปรัชญาการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์

 2.2 หลักก�รจัดก�ร แบ่งตามลักษณะการ 

บริหารคือ

  2.2.1 ดา้นการเงนิ พบวา่ มุง่เนน้ลงทนุ 

จากเงินออมเป็นส่วนใหญ่ มีการกู้ยืมแต่ระมัดระวังไม่ให้ 

มีภาระหนี้สิ้นเกินสินทรัพย์ ประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ 

ด้วยการประหยัดการใช้จ่าย รักษาสภาพคล่อง เลือกลูกค้า 

ที่จะค้าขายเลือกการให้เครดิตการค้า มีการประกัน 

ความเสี่ยง สอดคล้องกับงานวิจัยของผลิน ภู่จรูญ (2550,  

หนา้ 7-8) ทีพ่บวา่ การลงทนุทีม่คีวามพอประมาณ ไมล่งทนุ 

เกินตัวคือ ไม่ยอมให้มีสัดส่วนของหนี้สินเกินมาตรฐาน  

การดำาเนินงานและการตัดสินใจในลักษณะนี้จะทำาให้การ 

เติบโตมีความมั่นคง

  2.2.2 ด้านการตลาด พบว่า มีการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาด มีตราสินค้าเป็นของ 

ตนเอง มีการวางแผน มีวิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สร้าง 

ชื่อเสียงอย่างน่าเชื่อถือและมีต้นทุนน้อย การไม่เอารัด 

เอาเปรียบโดยการซื่อสัตย์ส่งมอบสินค้าตรงเวลาจำานวน 

และสินค้าที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยศึกษาของ 

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ (2544) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความ 

สำาคัญต่อการดำาเนินธุรกิจคือ ความซื่อสัตย์ การรักษา 

คุณภาพสินค้า การปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของตลาด

  2.2.3 ด้านการผลิต พบว่า มีการ 

วางแผนการผลิต รู้จักประหยัดและนำากลับมาใช้ใหม่  

พัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาวัตถุดิบเป็นของ 

ตนเองและจดสิทธิทางปัญญา สิ่งเหล่านี้เป็นการจัดการ 

อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (2544) ที่พบว่าปัจจัยสำาคัญ 

ตอ่การดำาเนนิธรุกจิและความสามารถองคก์ร คอื การบรหิาร 

การผลิตและเทคโนโลยี นวัตกรรม การรับการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี และได้รับคำาปรึกษาส่งเสริมจากหน่วยงาน 

ของรฐักอ่ใหเ้กดิการเรยีนรูร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัมาตรฐาน 

สินค้าก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและสินค้าใหม่

  2.2.4 ดา้นบคุคล พบวา่ เนน้การพฒันา 

พนักงานให้มีความรู้ในงานและสามารถพึ่งพาตนเองทาง 

เศรษฐกิจได้ ดูแลพนักงานด้านสุขภาพรายได้ ที่อยู่อาศัย 

รวมถึงด้านชีวิตครอบครัว เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะไปส่งผล 

ต่อคุณภาพของการทำางาน ชิ้นงานหรือสินค้าที่ออกมา  

ผู้ประกอบการจึงใส่ใจที่จะลงทุนในทรัพย์สินนี้มากกว่าที่ 

จะมองเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายและการสูญเปล่า สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของสมบัติ กุสุมาลี (2547) ที่พบว่า ลักษณะ 

การบริหารบุคคลที่มีความสอดคล้องกับแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย การส่งเสริมให้พนักงาน 

มีคุณภาพชีวิตในการทำางาน การดูแลพนักงานทุกคนอย่าง 

ทัว่ถงึและเปน็ธรรม พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่ง การสรา้ง 

จิตสำานึกเรื่องคุณภาพ การเสริมสร้างบุคลากรให้มีระเบียบ 

วนิยัในการทำางาน มธัยสัถเ์รยีบงา่ย เนน้ความซือ่สตัยส์จุรติ 

 2.3 ก�รตัดสินใจบริห�รจัดก�ร พบว่ า  

มีคุณธรรมเป็นสิ่งที่คอยกำากับ ให้มีความพอประมาณ  

มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการสร้างการเติบโต 

ให้กับองค์กรธุรกิจอย่างสมดุล ระมัดระวังผลของการ 

ดำาเนินธุรกิจที่จะไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือนร้อน และรู้จักเลือกใช้ 

เครื่องมือทางการบริหารธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ลักษณะ 

ที่พบเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิด TQA ที่ให้ความสำาคัญ 

ไปที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้าใจมาตรฐานด้าน 

จริยธรรมของธุรกิจ เพื่อให้องค์กรผู้มีส่วนได้เสียได้รับ 

ประโยชน์สูงสุด ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 

การพิจารณาเลือกแนวทางการดำาเนินธุรกิจ (ไชยยศ  

บุญญากิจ (2550) สอดคล้องกับแนวคิดของ TQM  

ที่ยึดหลักการที่ว่า คุณภาพอยู่ที่จิตสำานึกคน คำานึกถึง 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน สิง่แวดลอ้ม มุง่ความยัง่ยนื 

หรือเน้นการสร้างผลิตภาพ ไม่ละเมินต่อหลักศีลธรรม 

จรรยาที่ดีงามของสังคมและใช้หลักพิจารณานี้ทั้งในระดับ 

การกำาหนดทิศทาง วิธีการ การบริหารจัดการ (ศุภชัย  

เมืองรักษ์, 2550, หน้า 50-52)
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 การค้นพบความสัมพันธ์ข้างต้น ผู้วิจัยนำามา 

สร้างเป็นตัวแบบ (Model) เพื่อความเป็นรูปธรรมในการ 

เข้าใจการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 

บริหารจัดการ

ภ�พ	1 ตัวแบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 ภาพ 1 อธิบายได้ว่า การบริหารจัดการธุรกิจ 

เป็นกระบวนการที่เริ่มด้วย การตั้งเป้าหมาย ดำาเนินการ 

ตามเป้าหมาย การควบคุมประเมินผลการและพัฒนา 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นวัฏจักรเช่นนี้ตลอดไปโดย 

ตัดสินใจสั่งการและดำาเนินธุรกรรมจะต้องมีความสมดุล 

กับสภาพแวดล้อมธุรกิจ คำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เลือกใช ้

เครื่องมือทางการบริหารอย่างรอบรู้ รอบคอบและระมัด 

ระวัง มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

บนพืน้ฐานของคณุธรรม วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ต้องการตรวจสอบการบริหารจัดการว่ามีความสอดคล้อง 

กับหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ก็สามารถ 

ใช้แบบการประเมินตนเองประเมินได้
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ต�ร�ง	1

การประเมินตนเอง (self-assessment) การบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเจริญเติบโต 

อย่างยั้งยืนสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม1

คว�มพอเพียง

1.	ด้�นก�รเงิน
คุณธรรม

คว�มรู้ ก�ร

รอบครอบ	และ	ระมัดระวัง รอบรู้ ประเมิน

หลักก�ร/แนวคิด/วิธีก�ร เครื่องมือท�งก�รบริห�ร ตนเอง

พอประมาณ

- การแสวงหากำาไรโดยไม่เบียน

  ตนเองและผู้อื่น

- มีความขยันหมั่นเพียรอดทน

- มีธรรมภิบาล

- การมีวินัยทางการเงิน ลงทุนด้วยเงินทุน

  สะสมเป็นส่วนใหญ่

- การกู้ยืมคำานึงถึงความสามารถในการหา

  รายได้เพื่อมาชำาระหนี้สิน

- การรักษาสภาพคล่อง รักษาสมดุลระหว่าง

  รายรับ-รายจ่าย

- มีวิธีลด - ควบคุมการใช้จ่าย มีการออม

- การขยายงานแต่ละครั้งอยู่บนพื้นฐานของ

  การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- หลักการวิเคราะห์ทางการเงิน 

  เช่น Ratio Analysis 

  เป็นต้น

- หลักการบริหารการเงิน 

  บัญชี

มีเหตุผล (Corporate Governance: 

CG)

- มีความเมตตา กรุณา 

  ปรารถนา ดีที่จะให้พนักงาน

  มีชีวิตความเป็นที่ดีขึ้น

  ทั้งด้านความคิดและจิตใจ

- การกู้ยืมไม่ให้เกินมูลค่าสินทรัพย์ และความ

  สามารถหารายได้  

- การยืมเพื่อลงทุนในวัตถุดิบหรือรักษา

  สภาพคล่อง

- การจัดทำาบัญชีที่ได้มาตรฐาน

- ควบคุมการรับจ่ายเงินให้สัมพันธ์กันและ

  รักษากระแสเงินสดไว้ 

- ศึกษาลักษณะและสาเหตุของรายจ่าย และ

  คิดค้นพัฒนาวิธีการลดควบคุมค่าใช้จ่าย

- แสวงหาหรือเข้าถึงแหล่งทุนทั้งที่เป็นตัวเงิน 

  และไม่เป็นตัวเงิน 

- ศึกษาความเป็นไปได้ของ

  โครงการ 

- หลักการบริหารความเสี่ยง 

  เช่น การทำาประกัน

  ความเสี่ยงทางการเงิน

  เป็นต้น

มีภูมิคุ้มกันที่ดี - ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  (Corporate Social 

  Responsibility : CSR)

- จัดทำาแผนงานและงบประมาณ มีเงินทุน

  สำารองมีโครงสร้างทางการเงิน อย่างเหมาะสม 

  ไม่สร้างภาระหน้ีมากจนเกินทุน เน้นการใช้เงิน 

  จากกิจการเป็นส่วนใหญ่

- มีการตรวจสอบ  ควบคุมภายใน

- การเลือกลูกค้าที่จะค้าขายด้วย พิจารณา

  การให้เครดิตการค้า

- ศึกษาลักษณะและสาเหตุของรายจ่าย และ

  คิดค้นพัฒนาวิธีการลดควบคุมค่าใช้จ่าย 

- ถ่ายทอดไปถึงพนักงานให้เห็นความสำาคัญ

  และประโยชน์ของการช่วยกันประหยัด

- เครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ

  มาตรฐานและกฎเกณฑ์

  การทำาธุรกิจสากล 

1ส่วนหนึ่งของแบบการประเมินตนเอง
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 จากตารางที่ 1 ผลจากการประเมินตนเองจะเป็น 

ข้อมูลให้กิจการนำาไปพัฒนาเพื่อให้มีลักษณะครบตามหลั

กของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปในอนาคต

ผลก�รศึกษ�ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดคว�มสำ�เร็จในก�ร 

นำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�ร 

บริห�รจัดก�ร 

 พบว่า ปัจจัยความสำาเร็จเกิดจากผู้ประกอบการ  

สอดคล้องกับงานวิจัยของพันธุ์บุณย์ ทองสังข์ (2549)  

ที่พบว่าผู้ประกอบการคือ ปัจจัยที่ทำาให้เกิดความสำาเร็จ 

ในการนำาหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชโ้ดยผูป้ระกอบ 

การศึกษาและเข้าใจในหลักของปรัชญา มีความต้องการ 

และดำาเนินการอย่างจริงจังโดยเป็นผู้นำาในการปรับใช้กับ 

องค์กร จากการศึกษาผู้วิจัยยังพบว่า ผู้ประกอบการมี 

คุณลักษณะที่ประกอบด้วย 

 1.	 ทักษะ	3	 ด้�น ได้แก่ เทคนิค มโนทัศน์  

และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การมีทักษะเหล่านี้ 

นับเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี มีเหตุผลและมีความรู้ ส่งผลให้ 

การจัดการเป็นไปอย่างพอประมาณไม่เบียดเบียนตนเอง 

และผู้อื่น สามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับแนวคิด 

สภาหอการค้าไทย (2550, หน้า 30-32) ที่กล่าวว่า ผู้นำา 

ธุรกิจต้องรู้ศักยภาพและความสามารถของตนเองและ 

องคก์รทัง้ความรูท้างวชิาการ เทคโนโลย ีทนุทรพัย ์บคุลากร  

ความพรอ้มขององคก์ร รูป้ญัหาและอปุสรรคตา่งๆ เพยีงพอ 

ที่จะกำาหนดความพอเหมาะของการดำาเนินธุรกิจอย่าง 

เหมาะสมอันเป็นคุณลักษณะของความพอประมาณ และ 

ยังสอดคล้องกับการวิจัยของชัยฤทธิ์ ทองรอด (2550)  

ที่พบว่า การศึกษาของผู้นำาส่งผลในเชิงบวกต่อความ 

สามารถในการแข่งขัน การอยู่รอดของวิสาหกิจภายใต้ 

วิกฤติเศรษฐกิจ  

 2.	บุคลิกพื้นฐ�น ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

การตระหนักรู้ในตนเอง การเชื่ออำานาจในตนในลักษณะ 

มุ่งอนาคต-ควบคุมตน และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2550) ที่พบว่า จิตลักษณะ 

ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ประกอบดว้ย แรงจงูใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์ ความเชื่ออำานาจในตน และลักษณะมุ่งอนาคต-  

ควบคุมตน สอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันทรัพยากร 

มนุษย์ (2544) ที่พบว่าบุคลิกผู้ประกอบการไทยที่มี 

ทัศนคติเรื่องการควบคุมสภาพแวดล้อมภายนอกและ 

เชือ่วา่จะสามารถเอาชนะอปุสรรค มอีทิธพิลตอ่ความสำาเรจ็ 

ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยกาญจน์  

(2549) ที่พบว่า การตระหนักรู้ในตนเอง ความเชื่ออำานาจ 

ควบคุมตนเอง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์ 

ทางบวกกับความสำาเร็จในการประกอบการธุรกิจ 

 3.	 คว�มส�ม�รถประยุกต์หลักคุณธรรมท�ง 

ศ�สน�ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ พบว่า คุณธรรม 

คำาสอนทางศาสนาสง่ผลตอ่ลกัษณะเฉพาะของผูป้ระกอบการ  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดจุเดอืน พนัธมุนาวนิ (2550,  

หน้า 29-32) พบว่า ปัจจัยเชิงเหตุที่ทำานายพฤติกรรมตาม 

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านจิตลักษณะคือ  

การยดึหลกัทางศาสนา นอกจากนีผู้ว้จิยัยงัพบวา่ ผูป้ระกอบ 

การเป็นชาวพุทธ ศึกษาเล่าเรียนธรรมะและใช้เป็นพื้นฐาน 

ในการดำารงชีวิตการทำางานอยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับ 

เศรษฐกจิพอเพียงมีฐานจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

เรื่องการพึ่งตนเอง (พระเทพโสภณ, 2544, หน้า 12)  

จึงทำาให้ผู้ประกอบการใช้หลักคุณธรรมในพุทธศาสนากับ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลงตัว

 ผู้วิจัยได้นำาการเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามธรรม 

ให้เป็นรูปธรรม (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546, หน้า  

134-140) มาเป็นกรอบพัฒนาตัวแบบ การประยุกต์หลัก 

คุณธรรมทางศาสนาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
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ภ�พ	2 ตัวแบบ (model) การประยุกต์หลักคุณธรรม 

ทางศาสนาในการบริหารจัดการธุรกิจ

 ภาพ 2 อธิบายได้ว่า การประยุกต์หลักคุณธรรม 

ทางศาสนาทำาได้โดย

 ขั้นที่ 1 กำาหนดเป้าหมายนำามาใช้ประโยชน์ เช่น  

เพื่อแก้ปัญหาบุคลากรที่ไม่เชื่อฟัง หรือเพื่อใช้ในเข้าใจ 

สภาพปัญหาแวดล้อมของธุรกิจ เป็นต้น

 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์คุณธรรมที่จะนำามาประยุกต์ใช ้ 

ทำาการวิเคราะห์แนวคิดเบื้องต้นเพื่อพิจารณาความ 

เหมาะสมที่จะนำามาใช้ในต่างบริบท ซึ่งจะต้องพิจารณา 

ในแง่มุมต่างๆ เช่น ประยุกต์แนวคิดเรื่องอะไร เรื่องนั้น 

เกี่ยวข้องกับใครบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร แนวคิดนี้ขัดแย้ง 

หรือสอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทั้งด้านความเชื่อ วิถี 

การดำาเนินชีวิต ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีมากน้อย 

เพียงใด และควรใช้เวลาใดจึงเหมาะสม เป็นต้น

 ขั้นที่ 3 การนำาคุณธรรมไปประยุกต์ ใช้อย่าง 

สรา้งสรรค ์การประยกุต์ใชก้บัในสิง่ทีคุ่น้เคย ซึง่อาจจะเปน็ 

งานอดิเรก กีฬา หรือการดำาเนินชีวิตประจำาวัน จะทำาให้ 

ผู้เกี่ยวข้องยอมรับและนำาไปปฎิบัติตามได้ง่าย

 ขัน้ที ่4 การตรวจสอบผลการประยกุต์ใช ้เปน็การ 

ดูผลซึ่งอาจใช้วิธีคิดเชิงวิพากษ์ในการตรวจสอบว่าแนวคิด 

เชิงประยุกต์สามารถนำามาใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติในบริบท 

ที่ต้องการหรือไม่ 

 4.	วธิกี�รสร�้งก�รยอมรบั พฤตกิรรมการทำางาน 

ของบุคลากรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

เกิดจากการที่ผู้ประกอบการ การทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี 

การสาธิตหรือทดลองทำาเป็นตัวอย่าง และการชี้แจง 

ให้เห็นผลดีผลเสีย สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพจน์  

แสงเงิน (2546) ที่พบว่า ผู้นำามีวิธีในการสร้างการยอมรับ 

ของสมาชิกด้วยการทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นการ 

นำาเอาลักษณะของผู้คนที่มักนับถือผู้อาวุโสและให้ความ 

เคารพนับถือผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นกลยุทธ์ 

ในการสรา้งการยอมรบั วธิกีารชีแ้จงใหเ้หน็ผลดแีละผลเสยี 

ด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ 

เป็นประโยชน์และผลเสีย และวิธีการสาธิตหรือทดลอง 

ทำาเป็นตัวอย่างด้วยการประพฤติปฎิบัติตนให้เห็นเป็น 

ตัวอย่างสม่ำาเสมอ

 จากการศกึษาสรปุไดว้า่ ความสำาเรจ็ในการบรหิาร 

จัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช้หลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  

เกิดจากผู้ประกอบการมีคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ทักษะ  

บุคลิกพื้นฐาน ความสามารถในการประยุกต์หลักคุณธรรม 

ทางศาสนาและการสร้างการยอมรับ ดังภาพ 3

ภ�พ	3 ตัวแบบคุณลักษณะผู้ประกอบการที่ประสบ 

ความสำาเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

ผลก�รศึกษ�ปัญห�อุปสรรค	นำ�เสนอยุทธศ�สตร์ 

ก�รนำ�หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงใช้ในก�ร 

บริห�รจัดก�รวิส�หกิจ พบว่า

 1.	ปัญห�	อุปสรรค พบว่า วิสาหกิจไม่เข้าใจ 

การนำาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ เพราะขาดความรู ้

ทางวชิาการดา้นสากลทีจ่ะยนืยนัแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง  

ขาดแนวทางที่เป็นรูปธรรมด้านการจัดการ อีกทั้งตัวอย่าง 

การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฎิบัต ิ
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มีไม่มาก (อภิชัย พันธเสน, 2545, หน้า 4) กลุ่มตัวอย่าง 

ที่ศึกษาพบว่า ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการนำาหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการ 

 2.	ยุทธศ�สตร์ จากการศึกษาผู้วิจัยขอนำาเสนอ 

ดังนี้ 

 2.1 การเชื่อมโยงระหว่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงกับหลักบริหารสากล โดยหน่วยงานที่ส่งเสริม 

สนบัสนนุภาคธรุกจิและดา้นการศกึษา จดัโครงการ/กจิกรรม 

พัฒนาบุคลากรของรัฐให้มีความเข้าใจสามารถเชื่อมโยง 

ทั้งสองหลักการ และมีความสามารถในการถ่ายทอดไปยัง 

ภาคธุรกิจ 

 2.2 การพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วย SMEs เกิด 

ความรู้ความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงทั้งสองหลักการและ 

นำาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมให้มากขึ้น 

 2.3 การพัฒนาลักษณะผู้ประกอบการ โดย 

หน่วยงานด้านการศาสนา การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม  

จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาลักษณะผู้ประกอบการตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ประกอบการและผู้ที ่

ต้องการประกอบธุรกิจ

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัย

 1. ควรศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจกับแนวคิดสากลในองค์ประกอบของการจัดการ 

ด้านอื่นนอกเหนือจากที่ทำาการศึกษาในงานวิจัยนี้ และ 

ควรนำาแบบการประเมินตนเองพัฒนาให้สามารถแยกระดับ 

ของความเป็นองค์กรแห่งความพอเพียงได้

 2. ควรศึกษาหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กับหลักคิดที่ต่างวัฒนธรรม สังคม ศาสนา และเศรษฐกิจ  

ทั้งในกลุ่มประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
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บทคัดย่อ

 การวิจัยอนาคต นี้มุ่งการศึกษา เพื่อนำาเสนอรูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2553-2562) มีขั้นตอนการวิจัย 6 ขั้นตอน คือ (1) การศึกษาและสำารวจแนวคิด ทฤษฎ ี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 22 คน ซึ่งเป็นรอบที่ 1 ของเทคนิค EDFR  

และสร้างเป็นแบบสอบถาม (3) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็น 

ของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ตอบแบบสอบถามครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นรอบที่ 2 ของเทคนิค EDFR (5) การประมาณค่าความเป็น 

ไปได้และค่าความสอดคล้องของสภาพสังคมไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้าและรูปแบบองค์การบริหารการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสม โดยการหาค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม 

กับค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการยืนยันความ 

เห็นเดิมโดยการตอบแบบสอบถามครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นรอบที่ 3 ของเทคนิค EDFR (6) การนำาเสนอรูปแบบองค์การบริหาร 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทศวรรษหน้า  

(พ.ศ.2553-2562) มีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ (1) ด้านโครงสร้างเป็นขั้นบันได กระจายอำานาจ เป็นเครือข่าย ภายใต้ 

องค์คณะบุคคลที่มีอิสระตามกฎหมาย (2) ด้านเป้าหมายได้แก่ ได้เรียนต่อเนื่อง ได้รับวุฒิบัตรเน้นการฝึกหัดอ่านเขียน  

และคดิเปน็ (3) ดา้นกลุม่เปา้หมายไดแ้ก ่กลุม่วยัแรงงาน กลุม่เฉพาะการเฉพาะกจิ กลุม่ผูส้งูวยั และกลุม่เดก็กอ่นวยัเรยีน  

(4) ด้านบุคลากร ได้แก่ ผู้จัดการ ชำานาญสารสนเทศ มีเทคนิคให้คนรักการอ่าน และมีมาตรการส่งเสริมในการพัฒนา  

และ (5) ด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ได้แก่ มีต้นแบบดี มีความหลากหลาย เน้นการใช้สื่อและคุณภาพ

คำ�สำ�คัญ: บริหารการศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553
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Abstract

 This is a future research aiming to present the organization model of non-formal and informal  

education management in the next decade (2010-2019). Six steps of research were used: (1) a survey  

of related literature, (2) gathering opinion from 22 specialists from the first round of EDFR technique  

and construct questionnaire, (3) examining the quality of the questionnaire, (4) collecting for the first  

time which is the second round of EDFR technique, (5) evaluating on the expected possibilities relating  

to their society in the next decade and the suitability of organization model of non-formal and informal  

education management in the next decade statistical methods used were median, mode and the different  

between mode with median and interquartile range Specialists’ opinions were used to confirm the  

previous opinion by answering questions on the second time of the third round of EDFR technique,  

(6) presenting the organization model of non-formal and informal education management in the next  

decade which is suitable for Thai society in the next decade. 

 The finding revealed that organization model of non-formal and informal education  

management in the next decade (2010-2019) consised of five elements; (1) the structure leveling, in  

cluded decentralizing, networking, working under-committee, and independent organization, (2) the  

objective continuing studies, degrees, reading and writing practice and critical thinking, (3) the target  

groups working group, special group, senior group, and pre-school group, (4) the human resources as  

managers, IT specialists, reading lovers, with propes measure, (5) the learning technology included  

good models, diversity, focusing on media with quality.

Keywords: non-formal and informal education organization

คว�มนำ� 

 สังคมไทยในอดีต ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย อยุธยา  

จนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร์ (อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์.  

2544, 2) มีการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการโดยมี 

กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความ 

อยู่รอดและพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย มีการจัด 

ในลักษณะการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบ 

โรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการมา  

องค์การบริหารการศึกษาเกิดขึ้นที่บ้าน วัด และวังในการ 

พัฒนาความประพฤติ ปฏิบัติ และทักษะวิชาชีพ เด็กชาย 

ถูกส่งไปวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อเรียนการอ่าน เขียน  

และเรียนศาสนาในขณะเดียวกัน ส่วนลูกเจ้าขุนมูลนายจะ 

ถกูสง่เขา้ไปเรยีนกบัเจา้นายในวงั เรยีนทีส่ำานกัราชบณัฑติ  

เพือ่ใหรู้จ้กัขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีเรยีนภาษา วรรณคด ี 

นอกจากนั้นก็อาจมีการฝึกอาชีพเฉพาะ

 การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

เริม่ปรากฏเปน็รปูเปน็รา่งขึน้ในป ีพ.ศ.2427 เมือ่พระบาท 

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เริ่มจัด 

การศึกษาในระบบโรงเรียนสำาหรับราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรก  

ซึ่งเป็นการศึกษาที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการที่สอดคล้องกับ 

สภาวะสังคม การเมือง และการปกครอง ของประเทศเพิ่ง 
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ปรากฎขึ้นในรัฐบาลที่มี พลตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา 

เปน็นายกรฐัมนตร ีไดว้างนโยบายจดัการศกึษาผูใ้หญ ่และ 

แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 23 ธันวาคม  

2480 โดยจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งได้เสนอให้ 

จดัตัง้กองการศกึษาผูใ้หญข่ึน้ (กรมการศกึษานอกโรงเรยีน.  

2525, หน้า 8) ในสังกัดสำานักปลัดกระทรวงธรรมการ  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2483 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 

หนังสือไทยให้ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ และ 

เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย

 องคก์ารบรหิาร กศน.ไดม้กีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง 

ไปจากเดมิ ปรชัญาและเปา้หมายของ กศน.กเ็ปลีย่นตามไป 

โดยมีการขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำาดับ จนกระทั่งวันที่  

24 มีนาคม 2522 ในสมัยรัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์  

ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

องค์การบริหาร กศน.ครั้งสำาคัญ คือการยกฐานะกอง 

การศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียนใน 

กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ขจัด แก้ไข การไม่รู้หนังสือ  

ให้การศึกษาทดแทนแก่ผู้ที่ ไร้โอกาส ฝึกอบรมอาชีพ 

ระยะสั้น ส่งเสริมการอ่าน จัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา  

จัดอบรมเสริมความรู้ ความสามารถ การปรับปรุงชีวิต 

ความเป็นอยู่และการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำาวัน มีความ 

เป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เป็นต้น (หน่วย 

ศึกษานิเทศก์. 2535, หน้า 81)

 องคก์ารบรหิาร กศน. ไดม้กีารขยายตวัในทกุระดบั 

ทั้งในส่วนกลาง ในระดับจังหวัด และในระดับอำาเภอ อาท ิ 

ในส่วนกลางได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของ 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ออกเป็น 9 ส่วนราชการ  

(รตันา พุม่ไพศาล.  2540, หนา้ 308) มกีารประกาศจดัตัง้ 

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัด  

และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำาเภอและเขต  

จำานวน 896 แห่ง รวมทั้งสถานศึกษาในลักษณะต่างๆ อีก  

จำานวน 30 แห่ง (สำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.  

2547, หน้า 80)

 ในปี พ.ศ.2546 กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

ถูกลดฐานะลงเป็นสำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  

ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผล 

มาจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ  

ทำาให้องค์การบริหาร กศน.ในส่วนกลาง หมดสภาพ 

ความเป็นนิติบุคคล อำานาจหน้าที่และความคล่องตัว 

ในการบริหารงานลดลง แต่บทบาทและภารกิจยังคง 

เหมือนเดิม จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 จึงได้มีการ 

ตราพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศกึษาตามอธัยาศยัขึน้ ทำาใหส้ำานกับรหิารงานการศกึษา 

นอกโรงเรียนเปลี่ยนเป็นสำานักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสำานักงานปลัด 

กระทรวงศกึษาธกิาร เรยีกชือ่โดยยอ่วา่ “สำานกังาน กศน.”  

โดยมเีลขาธกิารซึง่มฐีานะเปน็อธบิด ีแตก่ย็งัไมม่คีวามเปน็ 

นิติบุคคล

 ในขณะทีส่งัคมไทยในปจัจบุนัมคีวามเปลีย่นแปลง 

ไปตามกระแสโลกอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ แต่องค์การ 

บริหาร กศน. ที่มีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและ 

พันธกิจ ที่สำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

กลับมีสภาพตามกฎหมายที่ขาดความคล่องตัว ผู้วิจัย 

จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาพอนาคตของสังคมไทยและ 

แสวงหารูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยที่ 

คาดว่าจะเป็นในทศวรรษหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการ 

พัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาภาพอนาคตสงัคมไทยในทศวรรษหนา้ 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบองค์การบริหารศึกษานอก 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัย เรื่อง รูปแบบองค์การบริหารการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย 

เชิงอนาคต (ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้าและที่ 

เหมาะสม (futuristic research) มุ่งศึกษาและพัฒนา 

รูปแบบองค์การบริหารที่เหมาะสม ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.  



53

2553 - 2562) ทีค่รอบคลมุกรอบภารกจิ และองคป์ระกอบ 

การเปลี่ยนแปลงขององค์กร โดยใช้เทคนิคการวิจยัอนาคต 

ที่ใช้การตัดสินของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Indugement) วิธ ี

ที่ 6 ได้แก่ EDFR (Ethnographic Delphi Future  

Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ตอบสนอง  

จุดมุ่งหมาย และความเชื่อพื้นฐานของการวิจัยอนาคต 

มากที่สุดวิธีหนึ่งในปัจจุบัน ผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทาง 

ในการบริหารสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยได้เป็นอย่างดี รายละเอียดในการ 

ดำาเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนในก�รดำ�เนินก�รวิจัย

 ขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัย มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสำารวจข้อมูลจาก 

เอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพ 

ของสังคมไทยในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต ทางด้าน 

ประชากร ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน 

การศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้าน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติ 

ความเปน็มา สภาพปจัจบุนัและแนวโนม้ในอนาคต เกีย่วกบั 

รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอธัยาศยัทางดา้นโครงสรา้ง ดา้นเปา้หมาย ดา้นบคุลากร  

ด้านกลุ่มเป้าหมาย และด้านเทคโนโลยีการจัด กศน.

 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมความคิดเห็นจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการสัมภาษณ์ แบบ EFR ที่ปรับปรุงแล้ว  

ซึ่งเป็นรอบที่ 1 ของเทคนิค EDFR เพื่อที่จะนำาข้อมูล 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้าง 

เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพสังคมไทยเกี่ยวกับ 

รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัยในทศวรรษหน้า

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบ 

สอบถาม ทั้งด้านเนื้อหาสาระและด้านภาษา โดยผู้ทรง 

คุณวุฒิ และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์

 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพ 

สังคมไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า และรูปแบบ 

องค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า 

ดังกล่าว จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยการตอบ 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นรอบที่ 2 ของเทคนิค  

EDER

 ขั้นตอนที่ 5 การประมาณค่าความเป็นไปได้และ 

ค่าความสอดคล้องของสภาพสังคมไทยที่คาดว่าจะเกิดใน 

ทศวรรษหน้า และรูปแบบองค์การบริหารการศึกษา 

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสม เพื่อ 

ยืนยันโดยรวบรวมประเด็นจากการสังเคราะห์คำาตอบเป็น 

รายขอ้จากแบบสอบถามครัง้ที ่1 เพือ่สรา้งเปน็แบบสอบถาม 

ครั้งที่ 2 และดำาเนินการตามเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย 

ในรอบที่ 3 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับ 

ผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 4 ตอบเพื่อยืนยันการตัดสิน 

ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกันและฉันทามติ ที่มีต่อ 

สภาพสังคมไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า และ 

รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยที่เหมาะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

บทบาทที่สำาคัญ

 ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนารูปแบบองค์การบริหาร 

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ทีเ่หมาะสม 

กับสภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า

 กลุ่มประช�กร

 ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้วิจัยได้กำาหนดเป็นกลุ่มประชากร 

ของการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(stakeholder) กับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

เหมาะสมกับประเทศไทยในทศวรรษหน้า ตามอัธยาศัย  

โดยใช้วิธี เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  

(purposive sampling) (ชาย โพธิสิตา. 2550, หน้า 27)  

และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random  

sampling) ประกอบกัน จำานวน 24 คน ซึ่งมีเกณฑ์ 

การพิจารณาเลือกดังนี้

 1. อายุไม่ต่ำากว่า 35 ปี

 2. มคีวามคดิเชงิอนาคตเกีย่วกบัสภาพสงัคมไทย 

 3. มีประสบการณ์หรือมีความสนใจที่จะพัฒนา 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์บริบทของ 

องค์การบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัยได้อย่างชัดเจน

 5. ยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย

 ขอบเขตก�รศึกษ�

 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยอนาคต (Future  

Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค 

การวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures  

Research)

 2. การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบองค์การ 

บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

รูปแบบองค์การบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 

ที่เปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า

 3. เนื้อหาที่ศึกษา ผู้วิจัยได้กำ าหนดกรอบ 

แนวความคิด จากแนวคิดทฤษฎีองค์การของ Leavitt  

เกีย่วกบัองคป์ระกอบขององคก์าร 4 ดา้น และ Mintzberg  

(Robbins, 1990, p. 278) เกี่ยวกับส่วนประกอบ 

ภายในองค์การ 5 ส่วน ที่เป็นกรอบการศึกษารูปแบบ 

องค์การบริหาร เพื่อให้องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกจากผู้ที่มีบทบาท 

เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อัธยาศัย ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน นักวิชาการซึ่งเป็น 

คณาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษาโดยการเลือกแบบ 

เจาะจง จำานวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

สำาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้เครื่องมือ 3 ฉบับ คือ

 1. แบบสมัภาษณ ์ตามวธิกีาร EFR ทีป่รบัปรงุแลว้  

ซึ่งสร้างขึ้นจากการนำาข้อมูลที่ศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาเป็น 

กรอบและแนวทางเพื่อใช้ในการรวบรวมความคิดเห็น 

โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ 

สภาพสังคมไทย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า  

(ทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้าน 

การศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข และด้าน 

วิทยาศาสตร์) และรูปแบบองค์การบริหารการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ทางด้านโครงสร้าง  

ด้านเป้าหมาย ด้านบุคลากร ด้านกลุ่มเป้าหมาย และด้าน 

เทคโนโลยีการจัด กศน.)

 2. แบบสอบถามครั้งที่ 1 สร้างโดยการนำาข้อมูล 

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

มาจัดทำาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน ประมาณค่า  

5 ระดับ ลักษณะของแบบสอบถามแบ่ง เป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยที่คาดว่า 

จะเกิดขึ้นในทศวรรษหน้า ทั้ง 7 ด้าน และตอนที่ 2  

เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับรูปแบบองค์การบริหารการศึกษา 

นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัทีเ่หมาะสม ทัง้ 5 ดา้น  

พร้อมข้อเสนอแนะ

 เมื่อสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วได้นำาเสนอให้ 

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านเนื้อหา  

พิจารณาความถูกต้อง ความสอดคล้อง ความเหมาะสม  

ในการใช้ภาษาสื่อความเข้าใจจากนั้นนำามาแก้ไข ปรับปรุง  

และนำาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว 

จงึจดัสง่ใหผู้ท้รงคณุวฒุติรวจสอบจำานวน 5 ทา่น เพือ่หาคา่  

IOC (Index of Congruence) 

 3. แบบสอบถามครั้งที่ 2 มีลักษณะเช่นเดียวกับ 

แบบสอบถามครั้งที่ 1 ซึ่งข้อคำาถามแต่ละข้อจะเป็นข้อ 

คำาถามที่ ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการเก็บรวบรวม 

ขอ้มลูในการสอบถาม ครัง้ที ่1 ทีม่แีนวโนม้ความเปน็ไปได ้

ระดับมาก คือ มีค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

ผลก�รวิจัย

 การสรุปผลของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการนำาเสนอ 

ความคิดเห็นที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติ โดยพิจารณา 

จากรายการที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยในระดับมาก  

และมากที่สุด หรือมีค่ามัธยฐานของระดับความเห็นด้วย  

ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยม 

กับค่ามัธยฐาน มีค่าไม่เกิน 1.00 รวมทั้งค่าของพิสัย  
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ระหว่างควอไทล์ (James T. McClave, 2005, p. 100)  

ก็ต้องไม่เกิน 1.50 ด้วย ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

 สภาพสังคมไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทศวรร

ษหน้า

 สังคมไทยในทศวรรษหน้ามีสภาพที่คาดว่าจะ 

เกิดขึ้นใน 7 ด้าน รวม 45 รายการ แต่ละด้านได้จัดลำาดับ 

ความเห็นด้วยของผู้เชี่ยวชาญไว้แล้วดังนี้

 1. ดา้นประชากร ประกอบดว้ย ลำาดบัที ่1 โครงสรา้ง 

ประชากรมีแนวโน้มเป็นสังคมที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุ 

เพิ่มขึ้น ลำาดับที่ 2 ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนจะมีแต่เด็กและ 

เยาวชนอยู่กับผู้สูงอายุลำาดับที่ 3 แรงงานต่างด้าวเข้าเมือง 

ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น  

ลำาดบัที ่4 ประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ15 - 59 ป)ี สว่นใหญ ่

มกีารศกึษาระดบัมธัยมตอนตน้ ลำาดบัที ่5 จำานวนคนพกิาร  

มีแนวโน้มมากขึ้น ลำาดับที่ 6 ผู้ต้องขังในคดียาเสพติด 

มีเป็นจำานวนมาก

 2. ด้านการเมืองการปกครอง ประกอบด้วย  

ลำาดับที่ 1 ปัญหาคอรัปชั่นยังคงมีในทุกระดับและทุก 

ภาคส่วน, รัฐบาลยังคงเป็นรัฐบาลผสมจากหลายพรรค 

การเมือง, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทที่สำาคัญ 

มากขึ้นในการพัฒนาสถาบันสังคม ลำาดับที่ 2 ประชาชน 

ให้ความสนใจตรวจสอบคุณภาพของนักการเมืองมากขึ้น  

ลำาดับที่ 3 ประชาชนจำานวนมากตัดสินใจเลือกผู้แทน 

ราษฎรจากจำานวนเงินที่ได้รับ, ระบบอุปถัมภ์เป็นประเด็น 

ฝงัรากลกึในระบบราชการไทย, การบรหิารกจิการบา้นเมอืง 

ในอนาคตมแีนวโนม้ใชห้ลกัธรรมาภบิาลมากขึน้, การชมุนมุ 

ประทว้งเพือ่เรยีกรอ้งจากกลุม่ตา่งๆ เปน็วธิกีารทีป่ระชาชน 

นิยมใช้เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมือง ลำาดับที่ 4  

ระบบราชการอ่อนแอลง เพราะข้าราชการทำางานแบบ 

รบัคำาสัง่จากรฐับาลเพยีงอยา่งเดยีว ลำาดบัที ่10 ภาพลกัษณ ์

ด้านคอร์รัปชั่นทางการเมืองลดลง

 3. ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ลำาดับที่ 1  

สังคมไทยในทศวรรษหน้าตั้งอยู่บนเศรษฐกิจฐานความรู้,  

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง  

ลำาดับที่ 2 บรรยากาศด้านการลงทุนดีขึ้น, เศรษฐกิจ 

ของไทยดีขึ้นจากการท่องเที่ยว, เศรษฐกิจของไทยมุ่งเน้น 

ดา้นอตุสาหกรรมและการบรกิาร ลำาดบัที ่3 คนไทยสว่นใหญ ่

มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงได้ในบริบทของตนเอง

 4. ดา้นการศกึษา ประกอบดว้ย ลำาดบัที ่1 คนไทย 

มีค่านิยมให้การยอมรับเชื่อถือบุคคลที่สำาเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญา, การศึกษาของไทยจัดในรูปของการศึกษา 

ตลอดชีพ ลำาดับที่ 2 บรรยากาศการจัดการศึกษา ได้รับ 

วัฒนธรรมมาจากต่างชาติมากขึ้น, สังคมไทยมีแนวโน้ม 

เปน็สงัคมการเรยีนรูม้ากขึน้ ลำาดบัที ่3 สงัคมไทยเปน็สงัคม 

ฐานความรู,้ สถานศกึษามีโครงสรา้งทีก่อ่ใหเ้กดิความรว่มมอื 

และมีความยืดหยุ่น, คนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่าง 

ทั่วถึงผ่านสื่อเทคโนโลยี ลำาดับที่ 4  จำานวน 2 ข้อ คือ  

สังคมไทยเป็นสังคมที่ผลักดันด้วยพลังความรู้, คนไทย 

ส่วนใหญ่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้

 5. ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วย ลำาดับที่ 1  

สงัคมไทยไมก่ดีกนัวฒันธรรมตา่งชาต ิลำาดบัที ่2 สงัคมไทย 

รบัวัฒนธรรมจากทัว่โลกและสามารถปรบัเขา้กบัวฒันธรรม 

ของตนเองได้ดี, สังคมไทยยังสามารถรักษาวัฒนธรรมไทย 

ไว้ได้, คนไทยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

 6. ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย ลำาดับที่ 1  

การสาธารณสุขเจริญก้าวหน้า ทำาให้ประชาชนมีอายุยืนยาว 

ยิ่งขึ้น, สารเสพติดยังมีระบาดไปทั่วทั้งในเมืองและชนบท  

ลำาดับที่ 2 คนไทยดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้น, การแพทย์ 

ทางเลือกได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง, คนไทยให้ความ 

สำาคัญกับการรักษาโรคด้วยสมุนไพรมากขึ้น ลำาดับที่ 3  

ผู้ติดเชื้อ HIV (เอดส์) ที่เป็นวัยรุ่นมีแนวโน้มจะเพิ่ม 

จำานวนมากขึ้น

 7. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  

ลำาดับที่ 1 สังคมไทยอยู่ในยุคของคอมพิวเตอร์ลำาดับที่ 2  

การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มคีวามเจรญิรดุหนา้ทดัเทยีมอารยประเทศ, สงัคมไทยมกีาร 

สบืคน้หาความรูท้างอนิเตอรเ์นต็อยา่งกวา้งขวาง ลำาดบัที ่3  

สังคมไทยให้ความร่วมมือในการดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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 รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เหมาะสมกับ 

สภาพสังคมไทยในทศวรรษหน้า

 องคก์ารบรหิารการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัย ควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 

ในทศวรรษหน้า ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน รวม 36  

รายการ ซึ่งแต่ละด้าน ได้จัดลำาดับความเห็นด้วยของ 

ผู้เชี่ยวชาญไว้แล้ว ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้าง ประกอบด้วย ลำาดับที่ 1  

โครงสร้างองค์การบริหารกศน. มีความสอดคล้องกับ 

โครงสร้างการปกครองประเทศ คือ ระดับประเทศ  

(ส่วนกลาง) ระดับจังหวัด ระดับอำาเภอ และระดับชุมชน,  

องค์การบริหาร กศน.เน้นการกระจายอำานาจให้ระดับ 

จังหวัด, องค์การบริหาร กศน.ในระดับอำาเภอและชุมชน  

เป็นแบบเครือข่ายที่ ใกล้ชิดกับองค์การปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ลำาดับที่ 4 องค์การบริหารกศน. ดำาเนินการใน 

รูปแบบคณะกรรมการทุกระดับ ลำาดับที่ 5 องค์การบริหาร  

กศน. ในส่วนกลาง เป็นองค์กรระดับกรมหรือใหญ่กว่า  

มีความเป็นอิสระในรูปแบบองค์กรมหาชน

 2. ด้านเป้าหมาย ประกอบด้วย ลำาดับที่ 1  

เป้าหมายสำาคัญของกศน. คือการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ให้ประชาชนนอกโรงเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตาม 

ต้องการ ลำาดับที่ 2 เป้าหมายสำาคัญของกศน. คือการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสคนนอกโรงเรียนได้เรียนรู้ 

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ กศน. และมี 

วฒุกิารศกึษา ลำาดบัที ่3 เปา้หมายสำาคญัของ กศน. คอืการ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนอกโรงเรียนอ่านออก 

เขียนได้ ลำาดับที่ 4 เป้าหมายสำาคัญของ กศน. คือการ 

ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ 

กระบวนการคิดตามหลักการของวิทยาศาสตร์

 3. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ลำาดับที่ 1  

กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญของกศน. ได้แก่ กลุ่มประชากร 

วัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) ลำาดับที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย 

ที่สำาคัญของ กศน. ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น  

กลุ่มทหารกองประจำาการ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ต้องขัง  

กลุม่เดก็เรร่อ่น บคุคลกลุม่เสีย่ง กลุม่คนไทยในตา่งประเทศ  

และกลุม่ประชาชนบรเิวณชายแดน เปน็ตน้ ลำาดบัที ่3 กลุม่ 

เป้าหมายที่สำาคัญของกศน. ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปี 

ขึ้นไป) ลำาดับที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญของ กศน. ได้แก ่ 

กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน (อายุไม่เกิน 6 ปี)

 4. ดา้นบคุลากร ประกอบดว้ย ลำาดบัที ่1 บคุลากร  

กศน. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการทั่วไป,  

บุคลากร กศน.เป็นผู้จัดการให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องตามความต้องการที่แท้จริง, บุคลากร กศน. 

มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ทุกคนที่ใช้บริการ,  

ครู กศน.เป็นนักจัดการความรู้มากกว่าเป็นเจ้าขององค ์

ความรู้ ลำาดับที่ 2 บุคลากร กศน.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ 

ส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน ลำาดับ ที่ 3 การได้มาของ 

ผู้บริหารสูงสุดในส่วนกลาง ใช้วิธีการสรรหาตามสมรรถนะ  

(competency) ที่กำาหนดไว้, บุคลากร กศน.มีบทบาท 

หน้าที่เปรียบเสมือนโปรโมเตอร์ ลำาดับที่ 4 การได้มาของ 

ผู้บริหารในระดับจังหวัดใช้วิธีการสรรหาด้วยการคัดเลือก 

และแต่งตั้ง ลำาดับที่ 5 การได้มาของผู้บริหารในระดับ 

อำาเภอใช้แบบวิธีการสรรหาด้วยการสอบแข่งขัน ข้อ 2.  

บุคลากร กศน.เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ให้ 

ประชาชนนอกโรงเรียนอ่านออกเขียนได้

 5. ด้านเทคโนโลยีการจัด กศน. ประกอบด้วย  

ลำาดับที่ 1 กศน. เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย 

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.  

เป็นผู้จัดการให้ประชาชนนอกโรงเรียนได้เรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่องตามความต้องการ ลำาดับที่ 2 กศน.ต้องมีรูปแบบ 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่หลากหลายเหมาะสมตามบริบท 

ของสังคม แหล่งเรียนรู้ กศน.ในชุมชนสามารถเชื่อมโยง 

ขอ้มลูสารสนเทศกบัทกุหนว่ยงานพืน้ที ่กศน.เปน็หนว่ยงาน 

เทียบระดับการศึกษาที่มีมาตรฐาน ลำาดับที่ 4 กศน. ต้อง 

จัดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่ได้มาตรฐานเพื่อเป็นต้นแบบ  

อย่างน้อยอำาเภอหรือเขตละ 1 แห่งกศน.เป็น ผู้ประเมิน 

มาตรฐานการจัดของเครือข่าย เว้นวรรคลำาดับที่ 7 การจัด  

กศน.ขัน้พืน้ฐานใชห้ลกัสตูรและวธิเีรยีนตามหลกัการศกึษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การจัด กศน. 
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เน้นหนักการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและ 

สื่อสารมวลชน ลำาดับที่ 8 กศน.เป็นผู้จัดการเรียนรู้ระดับ  

พื้นฐาน ผ่านสื่อโทรทัศน์, กศน.เป็นผู้จัดการเรียนรู้ระดับ  

พื้นฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ต ลำาดับที่ 9 กศน.เป็นผู้จัด 

การเรียนรู้ระดับพื้นฐานกลุ่มและแบบชั้นเรียนเพื่อเป็น 

ต้นแบบที่ได้มาตรฐาน ลำาดับที่ 10 กศน.เป็นผู้จัดการ 

เรียนรู้ระดับพื้นฐานผ่านทางวิทยุกระจายเสียง

ก�รอภิปร�ยผล

 เมื่อพิจารณารูปแบบองค์การบริหาร กศน. 

ที่ค้นพบ เป็นปิรามิดขั้นบันได มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  

ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเป้าหมาย ด้านกลุ่มเป้าหมาย  

ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี โดยละเอียดแล้ว  

มีความใกล้ เคียงกับรูปแบบองค์การของ Henry  

Mintsberg (1979) รูปแบบที่ 3 และ4 ซึ่งรูปแบบที่ 3  

คือ รูปแบบองค์การระบบราชการแบบวิชาชีพ (the  

professional bureaucracy) ที่มีความเหมาะสมกับ 

องค์การที่ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ทักษะสูง (professional)  

สิ่งแวดล้อมมีลักษณะซับซ้อนคงที่ เทคโนโลยีต้องอาศัย 

ฐานความรู้ (knowledge based) ซึ่งมีส่วนประกอบรวม  

8 ประการ คอื มนีายการบงัคบับญัชา และความรบัผดิชอบ 

ชัดเจน มีการแบ่งงานตามความชำานาญเฉพาะด้านสูง  

มีลักษณะเป็นงานประจำา มีกฎระเบียบปฏิบัติ เป็น 

จำานวนมาก ฝ่ายวิชาการมีความสำาคัญ มีการติดต่อสื่อสาร 

อย่างเป็นทางการ ความสลับซับซ้อนมาก มีการกระจาย 

อำานาจค่อนข้างมาก และฝ่ายปฏิบัติงานหลักมีความ 

สำาคัญมาก และรูปแบบที่ 4 คือ รูปแบบองค์การแบบ 

สาขา (divisionalized form) ที่มีความเหมาะสมกับ 

องค์การขนาดใหญ่ ตั้งมานาน สิ่งแวดล้อมมีลักษณะคงที่ 

ไม่ซับซ้อน แบ่งองค์การย่อยตามลักษณะตลาดของลูกค้า  

เหมาะสมอย่างยิ่งในกรณีลูกค้าระบบบริการมีที่อยู่อาศัย 

กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีส่วนประกอบ 5 ประการ  

คือ มีการแบ่งแยกโครงสร้างในระดับกลาง (middle line)  

ออกเป็นองค์การย่อยๆ (divisions) หลายองค์การซึ่ง 

ผูกโยงไว้อย่างหลวมๆ กับสำานักงานใหญ่ องค์การย่อย 

ทำางานอย่างอิสระโดยโครงสร้างองค์การย่อยจะแตกต่าง 

และแยกต่างหากออกจากโครงสร้างของสำานักงานใหญ่  

มีมาตรฐานการทำางานของผลผลิตเป็นบรรทัดฐาน  

สำานักงานใหญ่เป้าหมาย นโยบาย วางแผนกลยุทธ์ วาง 

ระบบการเงินการบัญชี การวิจัย การอนุมัติงบประมาณ  

และผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้มีบทบาทในการควบคุม  

ดังนั้น รูปแบบองค์การบริหารการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย จึงเป็นรูปแบบที่บูรณาการระหว่าง 

รูปแบบองค์การระบบราชการแบบวิชาชีพ กับรูปแบบ 

องคก์ารแบบสาขา รวมกนัเปน็รปูแบบองคก์ารระบบราชการ 

วิชาชีพแบบสาขา (The professional bureaucracy  

divisionalized form) ซึ่งเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 

ในทศวรรษหน้า

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รพัฒน�

 1. กระทรวงศึกษาธิการน่าจะพิจารณาทบทวน 

คืนความเป็นนิติบุคคลให้กับองค์การบริหารการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 2. กระทรวงศึกษาธิการน่าจะดำาเนินการในเรื่อง 

การกระจายอำานาจให้สำานักงาน กศน. จังหวัดให้มากที่สุด  

เพื่อที่จะทำาให้กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสในการเรียนรู้ตามวิถี 

ชีวิตในแต่ละจังหวัดได้ตามความต้องการอย่างแท้จริง

 3. กระทรวงศกึษาธกิารนา่จะกระชบัความรว่มมอื 

อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานต้นสังกัดขององค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหาร กศน.เป็นหน่วยพัฒนา 

ตน้แบบ และองคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็ผูด้ำาเนนิการ 

เต็มพื้นที่จะทำาหน้าที่กำาหนด

 4. ควรพิจารณาการได้มาของผู้บริหารองค์การ 

บริหาร กศน.ทุกระดับ คือ การได้มาของผู้บริหารสูงสุด 

ในส่วนกลาง ใช้วิธีการสรรหาตามสมรรถนะที่กำาหนดไว้  

การได้มาของผู้บริหารในระดับจังหวัด ใช้วิธีการสรรหา 

ด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้ง การได้มาของผู้บริหารใน 

ระดับอำาเภอ ใช้วิธีการสรรหาด้วยการสอบแข่งขัน

 5. ในการสรรหาบุคลากร กศน. ควรกำาหนด  

ให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้คือ มีความรู้และทักษะในการ 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน (2) สร้าง 

รปูแบบการนเิทศการศกึษานอกโรงเรยีนทีน่ำาไปสูก่ารปฏริปูการเรยีนรู ้(3) ประเมนิรปูแบบการนเิทศการศกึษานอกโรงเรยีน 

ที่นำาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากรของศูนย์ กศน.เขต จำานวน 346 คน ผู้รับการนิเทศ จำานวน  

190 คน ผู้ให้การนิเทศ จำานวน 104 คน ผู้นิเทศภายใน จำานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1)  

แบบสอบถาม (2) แบบสัมภาษณ์ศูนย์ (3) แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศการศึกษา 

นอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้นิเทศภายใน จำานวน 32 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ 

วิเคราะห์เอกสาร การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าความแตกต่างระหว่าง 

มัธยฐานกับฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัยได้รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูป 

การเรียนรู้ ทำาการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นไปได้ด้านเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ และประเมินรูปแบบเพื่อศึกษา 

ความชัดเจน ความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติ และเพื่อรับรองรูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูป 

การเรียนรู้ โดยวิธีการจัดประชุมและการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน จำาแนกออกเป็น วิธีการนิเทศ  

และกระบวนการนิเทศ ที่ต้องดำาเนินการควบคู่กันให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) วิธีการนิเทศแบบเคียงคู่ (2)  

วิธีการนิเทศแบบต่อเนื่องไม่รู้จบ (3) กระบวนการนิเทศแบบครบวงจรการนิเทศ

คำ�สำ�คัญ: การนิเทศ, การปฏิรูปการเรียนรู้
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Abstract

 The research presents the development of non-formal and informal education supervision model  

toward learning reform. There were three processes in the research: (1) Study of non-formal and  

informal education supervision’s problem; (2) Create of non-formal and informal education supervision  

model towards learning reform; (3) Present and assure on non-formal and informal education  

supervision model towards learning reform. 

 The sample consisted of 346 officials, non-officials, and non-formal and informal education  

teachers from 40 district administrators of non-formal and informal education centers by purposive  

selection. There were three research tools: (1) Questionnaires for studying non-formal and informal  

education supervision which are divided in two sets. Set 1 is a questionnaire for those supervised as  

informal education teachers. Set 2 is a questionnaire for supervisors as directors, officials, and non- 

officials; (2) Interviews with the directors who managed a progressive and successful non-formal and  

informal education center; (3) Evaluation of a related non-formal and informal education supervision  

model towards learning reform. Document between median and mode, and interquartile.

 The findings reveal that there were two methods and four processes in the development of the  

non-formal and informal education supervision model toward learning reform and must be completed  

in three elements: (1) Peer supervision; (2) Continuously supervision;(3) Completely four processes  

supervision which is called perfect continuously peer supervision. Peer supervision must be processed  

in two characteristics: (1) Supervise between management and activities; (2) Supervise between inner  

and outer. Continuously supervision is non-official teachers from non-formal and informal education  

center must receive every activity continuously. Perfect supervision consists of four processes: (1)  

Preparing ;(2) Operating ;(3) Summarizing ;(4) Presenting. 

Keywords: supervision, learning reform

คว�มนำ� 

 สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย (สำานักงาน กศน.) มีภารกิจหลัก 

ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ขาดโอกาส  

ด้อยโอกาสและพลาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

และได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และต่อเนื่อง 

ตลอดชีวิต สาระสำาคัญประการหนึ่งที่ระบุไว้ในพระราช- 

บัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

อธัยาศยั พ.ศ. 2551 คอืเรือ่งเกีย่วกบัคณุภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาที่ปรากฏทั้งในระดับสำานักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั และสำานกังาน กศน. 

กรงุเทพมหานคร / จงัหวดั วา่ มอีำานาจหนา้ที่ในการตดิตาม 

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 

สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ 

กำาหนดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
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รวมทั้งความต้องการเพื่อการพัฒนาของท้องถิ่น (พ.ร.บ.  

กศน. พ.ศ. 2551, หน้า 25, 30) ประกอบกับตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา การจัดการศึกษาได้มีการปฏิรูป  

และหัวใจสำาคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ เรื่องการ 

ปฏิรูปการเรียนรู้โดยการเรียนรู้มิใช่เป็นเพียงการเรียนรู้ 

เพือ่รู ้แตเ่ปน็การเรยีนเพือ่เพิม่พนูประสบการณ ์เรยีนเพือ่ 

รู้จักตนเอง เรียนเพื่อรู้จักและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ (สุมน  

อมรวิวัฒน์, 2541, หน้า 11) ซึ่งการเรียนรู้ที่ถูกต้องย่อม 

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้เรียน การเรียนรู้ที่ถูกต้อง 

นำาทางให้ผู้เรียนเป็นคนดี และการเรียนรู้ที่สมบูรณ์จะต้อง 

ทำาให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งด้วย (สุมณฑา พรหมบุญ, 2540,  

หน้า 8) สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ 

ศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้ปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู ้

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ  

โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งได้เรียนรู ้ 

จากประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียน 

รู้จักคิด วิเคราะห์เป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น รักการอ่าน  

ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนได้อย่างต่อเนื่อง และเติมเต็ม 

ศักยภาพ มีการผสมผสานความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้อง 

เข้าด้วยกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ 

ร่วมกัน ทุกเวลา ทุกสถานที่ กระตุ้น ท้าทาย ให้กำาลังใจ  

ช่วยแก้ปัญหาและชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู้ที่ 

ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน (คณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้,  

2543, หน้า 62-63) รวมทั้ง ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม 

ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล 

ประเมินผล โดยยึดหลักการสำาคัญ 5 ประการ คือ หลัก 

ความเสมอภาคทางการศึกษา หลักการพัฒนาตนเองและ 

การพึ่งพาตนเอง หลักการบูรณาการการเรียนรู้และวิถีชีวิต  

หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน และหลกั 

การเรียนรู้ร่วมกันและการมีส่วนร่วมของชุมชน (กรม 

การศึกษานอกโรงเรียน, 2546, หน้า 3) ประกอบกับ 

สถานศึกษาต้องตระหนักถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา 

ให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด  

สถานศกึษาจงึตอ้งมรีะบบประกนัคณุภาพภายใน และถอืวา่ 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 

บริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมี 

การจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ 

นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (หน่วย 

ศึกษานิเทศก์, 2547, หน้า 5) การนิเทศการศึกษาเป็นการ 

บริการจัดการศึกษาด้านหนึ่ง เป็นการชี้แนะให้ความ 

ช่วยเหลือความร่วมมือกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

กับการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนและเพิ่ม 

คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา  

(Glickman, 2004, p. 11) สำานักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงกำาหนดให้มี 

การนิเทศเพื่อพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการใ

ห้มีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุตามเป้าหมายของการปฏิรูป 

การเรียนรู้

 จากการดำาเนินงานด้านการนิเทศที่ผ่านมา และ 

จากการศึกษาด้านทฤษฎี หลักการ และผลการ วิจัย 

เกี่ยวกับการนิเทศ กศน. พบว่า การปฏิบัติ การนิเทศ 

มีหลายวิธีการ (หน่วยศึกษานิเทศก์, 2552, หน้า 6) ซึ่ง 

แต่ละวิธีการส่งผลต่อการจัดกระบวน การเรียนรู้ กศน.  

ต่างกัน ปัจจุบันมีการกำาหนดให้มีการนิเทศควบคู่ไปกับ 

การจัดการศึกษา ทั้งสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร  

(ศูนย์ กศน.เขต) และสถานศึกษา ในส่วนภูมิภาค (ศูนย์  

กศน.อำาเภอ) และยังไม่มีการกำาหนดรูปแบบการนิเทศ  

กศน. ในกรุงเทพมหานคร ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

สภาพท้องถิ่น เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ  

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างจากส่วนภูมิภาค  

เช่นเรื่อง กลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ เรื่อง 

สถานที่ เรื่องเวลา และเรื่องความต้องการของผู้รับบริการ  

ทำาให้การนิเทศ กศน. ใน กทม. ต้องพัฒนาปรับเปลี่ยน 

ให้เป็นไปตามบริบทของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นประเด็น 

ท้าทายที่น่าสนใจและยังไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อนว่า รูปแบบ 

การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนที่นำาไปสู่การปฏิรูป  

การเรียนรู้นั้นควรเป็นอย่างไร



62

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศ 

การศึกษานอกโรงเรียน

 2. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศการศึกษานอก 

โรงเรียนที่นำาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้

 3. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศการศึกษานอก 

โรงเรียนที่นำาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 

ราชการ ครู กศน. ของศูนย์ กศน.เขต จำานวน 40 เขต  

รวมทั้งสิ้น 294 คน จำาแนกเป็นผู้รับการนิเทศ ได้แก่ครู  

กศน. จำานวน 190 คน และผู้ให้การนิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศ 

ภายใน ซึ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ  

จำานวน 104 คน เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 

การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน

 กลุม่ที ่2 กลุม่ผูบ้รหิาร ขา้ราชการพนกังานราชการ  

ของศูนย์ กศน.เขต จำานวน 5 เขต รวมทั้งสิ้น 20 คน  

จำาแนกเปน็ผูบ้รหิาร 5 คน ขา้ราชการและพนกังานราชการ  

15 คน เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศของศูนย์ กศน.เขต  

ที่มีความก้าวหน้าในการนิเทศและประสบผลสำาเร็จ

 กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน 

ราชการของศนูยก์ศน.เขตจำานวน 8 เขต รวมทัง้สิน้ 32 คน  

จำาแนกเปน็ผูบ้รหิาร 8 คน ขา้ราชการและพนกังานราชการ  

24 คน เพือ่ประเมนิรปูแบบการนเิทศการศกึษานอกโรงเรยีน 

สู่การปฏิรูปการเรียนรู้

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความ 

เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามที่ ใช้ศึกษาสภาพ 

ปัจจุบันและปัญหาการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน  

จำานวน 5 คน และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ของแบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษา 

นอกโรงเรียนของศูนย์ กศน.เขต ที่มีความก้าวหน้าในการ 

นิเทศ และประสบผลสำาเร็จ จำานวน 5 คน

 กลุม่ที ่5 กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญ 

และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน  

จำานวน 14 คน เพื่อพัฒนารูปแบบให้เกิดความชัดเจน  

ความเป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะ  

รวมทั้งรับรองรูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน 

สู่การปฏิรูปการเรียนรู้

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือที่ 

ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง 

เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน เครื่องมือดังกล่าว 

ประกอบด้วย

 1. แบบสอบถาม เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ 

ปัญหาการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน 1 ฉบับ มีจำานวน  

2 ชุด ชุดที่ 1 ใช้สอบถามผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครู กศน.  

ชุดที่ 2 ใช้สอบถามผู้ให้การนิเทศ ได้แก่ ผู้นิเทศภายใน  

แบบสอบถามแต่ละชุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1  

สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 สอบถามสภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศ 

การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมี 

โครงสร้าง แบบเลือกตอบ และแบบปลายเปิด เพื่อให้ 

ผู้ตอบสามารถแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

 2. แบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษารูปแบบการนิเทศ 

การศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์กศน.เขต ที่มีความ 

ก้าวหน้าในการนิเทศและประสบความสำาเร็จ ซึ่งเป็นแบบ 

สัมภาษณ์ ที่ประกอบด้วย 10 ประเด็น

 3. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ การนิเทศ 

การศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูป การเรียนรู้ เป็นแบบ 

สอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive  

research) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำาเสนอรูปแบบ 

การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้  

โดยมีรายละเอียดในการดำาเนินการวิจัย 5 ขั้นตอนดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 

การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีการดำาเนินงาน  
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ดังนี้ (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดย 

ผลการศึกษามีรายละเอียดตามที่เสนอในบทที่ 2 ทั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้นำาผลจากการศึกษามากำาหนดกรอบแนวคิด 

การวิจัย (2) พัฒนาเครื่องมือการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์ 

และสังเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาเอกสารในตอนที่ (1)  

เพื่อให้ได้ข้อคำาถามที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการวิจัย  

โดยผลการดำาเนินงานวิจัยในขั้นตอนนี้ได้แบบสอบถาม  

สภาพปจัจบุนัและปญัหาการนเิทศการศกึษา นอกโรงเรยีน  

(3) ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหาของ 

แบบสอบถามโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ(4) เกบ็รวบรวมขอ้มลู และ 

ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 

เชิงพรรณนา และสถิติค่าร้อยละ

 ขัน้ตอนที ่2 การศกึษารปูแบบการนเิทศการศกึษา 

นอกโรงเรียนของศูนย์ กศน.เขต ที่มีความก้าวหน้าในการ 

นิเทศและประสบผลสำาเร็จ โดยมีการดำาเนินงานดังนี้ (1)  

พัฒนาเครื่องมือการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 เพื่อให้ได้ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ที่สอดคล้องกับแนวคิดการวิจัย ผลการดำาเนินงานวิจัย 

ในขั้นตอนนี้ได้แบบสัมภาษณ์รูปแบบการนิเทศการศึกษา 

นอกโรงเรียนของศูนย์ กศน.เขต ที่มีความก้าวหน้าในการ 

นเิทศและประสบผลสำาเรจ็ (2) ตรวจสอบความถกูตอ้งและ 

ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

(3) เก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา

 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการนิเทศการศึกษา 

นอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการศึกษาองค์ 

ความรู้ข้อมูลพื้นฐานที่จำาเป็น และข้อค้นพบจากการวิจัย 

มากำาหนดเพื่อสร้างรูปแบบ

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการนิเทศ 

การศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมีการ 

ดำาเนินการดังนี้ (1) การประเมินคุณภาพของรูปแบบการ 

นิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อ 

ศึกษาความเป็นไปได้ และความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ  

โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (2) การ 

ประเมินรูปแบบการนิเทศ การศึกษานอกโรงเรียนสู่การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มเพื่อ  

พัฒนารูปแบบให้มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการ 

นำาไปปฏิบัติ รวมทั้งรับรองรูปแบบการนิเทศการศึกษา 

นอกโรงเรียนสู่การปฏิรูป การเรียนรู้

 ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและนำาเสนอรูปแบบ  

โดยการสรุปผลและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ 

ของรูปแบบและจากการประชุมสนทนากลุ่ม เป็นข้อมูล 

ในการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบ ทำาให้ได้รูปแบบการนิเทศ 

การศกึษานอกโรงเรยีนสูก่ารปฏริปูการเรยีนรู ้เพือ่นำาเสนอ 

ต่อคณะกรรมการต่อไป

ขอบเขตก�รวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาครอบคลุมเฉพาะสถาน 

ศึกษาของสำานักงาน กศน. ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่  

ศูนย์ กศน.เขต

ผลก�รวิจัย

 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

 ตอนที่ 1 สภาพปัจจุบันและปัญหาการนิเทศ 

การศึกษานอกโรงเรียนซึ่งพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหา 

การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนของ ศูนย์ กศน.เขต  

ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่

 1. ด้านเนื้อหากิจกรรม กศน. สภาพปัจจุบัน 

และปัญหาด้านเนื้อหากิจกรรม กศน. 

  1.1 การอบรมคร ูกศน. ใหเ้ขา้ใจบทบาท 

หน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนการศึกษา 

นอกโรงเรียนปัจจุบัน ลดความสำาคัญลง และถูกละเลย 

ไม่มีการจัดอบรมที่เป็นระบบ ทำาให้ครูไม่เข้าใจเรื่อง 

จิตวิทยาผู้ใหญ่ ปรัชญาคิดเป็น เทคนิคการสอนผู้ใหญ่  

การจดัหา จดัทำาและพฒันาสือ่การเรยีนการสอน การวดัผล 

ประเมินผลที่หลากหลาย

  1.2 ครู กศน. เข้า-ออกบ่อย โดยมาก 

ปฏิบัติหน้าที่เป็นครู กศน.ประมาณ 1 ปี ทำาให้ครู กศน.  

ขาดประสบการณ์และเทคนิคจัดการเรียนการสอนผู้ใหญ ่ 

และไม่ ได้รับการพัฒนาในระหว่างการจัดการเรียน 
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การสอนได้อย่างต่อเนื่อง

  1.3 การคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นครู  

กศน. ไม่ได้จำากัดสาขาวิชาเอกเฉพาะครูเท่านั้น กำาหนด 

แต่เพียงวุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ เป็นเหตุทำาให้ครู  

กศน. ไมม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นการจดัการเรยีน 

การสอน เนื่องจากไม่ได้ผ่านกระบวนการเรียนที่มีการ 

ฝึกสอน วิชาเอกที่จบส่วนมากก็ไม่ตรงกับสาระการเรียนรู้ 

ที่รับผิดชอบ สอนไม่ตรงตามความถนัด รวมทั้งไม่สามารถ 

จัดทำาแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการได้

  1.4 การสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรม 

การศึกษานอกโรงเรียน ของผู้นิเทศภายใน ทำาได้ล่าช้า 

โดยเฉพาะด้านคุณภาพ เนื่องจากเห็นว่า มีภาระหน้าที่ 

งานอื่นที่สำาคัญกว่า ทำาให้ ไม่ สามารถช่วยขจัดปัญหา 

การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่นำาไปสู่การปฏิรูป 

การเรียนรู้ได้

 2. ดา้นบคุลากรเกีย่วกบัการนเิทศ สภาพปจัจบุนั 

และปัญหาด้านบุคลากรเกี่ยวกับการนิเทศ พบว่า

  2.1 องค์ประกอบของบุคลากรผู้นิเทศ 

ภายในปัจจุบันประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและ 

บุคลากรของศูนย์ กศน. เขต แต่ยังขาดภาคีเครือข่าย 

เข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศ ทำาให้การขอความร่วมมือ  

ขอการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ไม่ได้รับการตอบสนอง 

เท่าที่ควร เช่น เรื่องอาคาร สถานที่สำาหรับใช้ในการจัด 

การเรียนการสอน สื่อ อุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ

  2.2 ผู้บริหารของศูนย์ กศน. เขต ยังม ี

ภาวะผูน้ำาการนเิทศดา้นการพฒันาการเรยีนการสอนของครู 

เพือ่นำาไปสูก่ารปฏริปูการเรยีนรูไ้ดไ้มเ่พยีงพอ แตผู่บ้รหิาร 

จะสนใจนิเทศทางด้านการบริหารจัดการเป็นส่วนใหญ่

  2.3 จำานวนบุคลากรผู้นิเทศของศูนย์  

กศน.เขตขาดแคลน และผู้ทำาหน้าที่นิเทศภายในของศูนย ์ 

กศน.เขต ตอ้งปฏบิตัหินา้ที่ในการจดัการเรยีนการสอนดว้ย  

ทำาให ้การปฏบิตัหินา้ทีน่เิทศไมส่ม่ำาเสมอขาดความตอ่เนือ่ง 

  2.4 ผู้นิเทศภายในไม่เข้าใจบทบาท 

หน้าที่การนิเทศ ขาดเทคนิคการนิเทศ และไม่ได้รับการ 

พัฒนาด้านการนิเทศ

  2.5 ผู้นิเทศภายนอก ขาดการนิเทศ 

ติดตามศูนย์ กศน. เขต เกี่ยวกับการนำาผลสรุปและ 

ข้อเสนอแนะจากรายงาน การนิเทศไปใช้ เพื่อพัฒนา 

การจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ เช่น  

การศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การจัดทำาข้อมูลผู้เรียน  

ชุมชน การนำาปัญหาที่ค้นพบจากการจัดการเรียนการสอน 

ไปทำาวิจัยในชั้นเรียน

 ตอนที ่2 รปูแบบการนเิทศการศกึษานอกโรงเรยีน 

สู่การปฏิรูปการเรียนรู้

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ได้รูปแบบการนิเทศ 

การศกึษานอกโรงเรยีนสูก่ารปฏริปูการเรยีนรู ้องคป์ระกอบ 

และสาระสำาคัญมีดังนี้

 รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสถานศึกษา กศน. 

ในกรุงเทพมหานคร มีองค์ประกอบ 3 ประการ ที่ต้อง 

ดำาเนินการควบคู่กัน ได้แก่ (1) วิธีการนิเทศแบบเคียงคู่ 

(2) วิธีการนิเทศแบบต่อเนื่องไม่รู้จบ (3) กระบวนการ 

นิเทศแบบครบวงจรการนิเทศ ดังแสดงในแผนภูมิ

ภ�พ 2.1 รูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้

 รายละเอียดของรูปแบบการนิเทศการศึกษา 

นอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ มีดังนี้ รูปแบบการ 

นิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ คือ  
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รูปแบบการนิเทศที่ต้องดำาเนินการควบคู่กันให้ครบทั้ง 3  

องค์ประกอบ คือ 

 1. วิธีการนิเทศแบบเคียงคู่ คือวิธีการนิเทศ 

เคียงคู่กันใน 2 ลักษณะ คือ เคียงคู่เชิงเนื้อหาได้แก่  

การนเิทศเนือ้หากจิกรรม กศน. เคยีงคูก่บัการนเิทศเนือ้หา 

การบริหาร และเคียงคู่เชิงบุคคล ได้แก่ การนิเทศเคียงคู ่

กันระหว่างผู้นิเทศ

  1.1 การนิเทศเนื้อหากิจกรรม กศน.  

เคียงคู่กับการนิเทศเนื้อหาการบริหาร เนื่องจากครู กศน.  

มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน กศน. แล้ว ครู กศน. 

ยงัตอ้งปฏบิตังิานในสำานกังาน ทัง้งานทะเบยีน งานสารบรรณ  

งานการเงนิ บญัช ีพสัด ุดงันัน้คร ูกศน. ตอ้งไดร้บัการนเิทศ 

ในด้านบริหารและการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิรูป 

การเรียนรู้ ควบคู่กัน

  1.2 การนเิทศเคยีงคูก่นัระหวา่งผูน้เิทศ  

คือวิธีการนิเทศที่ต้องดำาเนินการควบคู่กันระหว่างการ 

นิเทศภายในและการนิเทศภายนอก โดยการนิเทศภายใน 

เปน็การนเิทศโดยบคุลากรภายในสถานศกึษาทีป่ระกอบดว้ย  

ผูบ้รหิารและบคุลากรของศนูย ์กศน.เขต เปน็การพฒันาคร ู 

กศน.ให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สำาคัญ จัดตามความต้องการของผู้เรียน โดยใช้กระบวน 

การเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบรรยากาศ สื่อ สิ่งแวดล้อม  

และอำานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ใฝ่เรียน  

ใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม 

ที่ดีงามส่วนการนิเทศภายนอกเป็นการนิเทศโดยบุคลากร 

ภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารระดับต่างๆ ผู้ตรวจ 

ราชการ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ทำาให้สามารถรับทราบ 

ปัญหาและดำาเนินการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายได้

 2. วิธีการนิเทศแบบต่อเนื่องไม่รู้จบ คือ วิธีการ 

นิเทศที่ครู กศน.ทุกคน ต้องได้รับการนิเทศทุกกิจกรรม  

กศน. อยา่งสม่ำาเสมอ ตอ่เนือ่ง ตลอดทัง้ภาคเรยีน เนือ่งจาก 

การนเิทศเปน็กระบวนการทางวชิาการที่ไมห่ยดุนิง่ มลีกัษณะ 

สร้างสรรค์ มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผน  

มีขั้นตอนการทำางาน มีการค้นคว้าหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ  

ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา ซึ่งผู้นิเทศควร ทำาปฏิทิน 

การนิเทศที่ระบุ วัน เวลา กิจกรรม วิธีการนิเทศ ที่ชัดเจน 

 3. กระบวนการนิเทศแบบครบวงจรการนิเทศ  

คือ กระบวนการนิเทศที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ซึ่งหาก 

มีการดำาเนินการครบวงจร การนิเทศแล้วสามารถทำาให้คร ู 

กศน. จัด การเรียนการสอน จัดกิจกรรม กศน. ไปสู่ 

การปฏิรูปการเรียนรู้ได้ กระบวนการนิเทศครบ วงจร 

การนเิทศ  4 ขัน้ตอน ไดแ้กข่ัน้เตรยีมการนเิทศ ขัน้ปฏบิตั ิ

การนิเทศขั้นสรุปผลการนิเทศ และขั้นนำาเสนอผลการ 

นิเทศ มีรายละเอียดดังนี้

  3.1 ขั้นเตรียมการนิเทศ ประกอบด้วย  

(1) การวางแผนการนิเทศเป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศ  

และผู้รับการนิเทศ ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มา 

ซึ่งปัญหาความต้องการ ความจำาเป็นที่ต้องมีการนิเทศ  

การกำาหนดเนื้อหาการนิเทศ วิธีการนิเทศ และกิจกรรม 

การนิเทศ (2) การเตรียมบุคลากรผู้นิเทศ สถานศึกษา 

ต้องดำาเนินการเตรียมบุคลากร ผู้นิเทศ ทั้งในส่วนของการ 

กำาหนดบุคคลที่จะปฏิบัติการนิเทศและการพัฒนาผู้นิเทศ 

ให้มีความรู้ความสามารถ ได้รับประสบการณ์ เพื่อให้การ 

ปฏิบัติการนิเทศสามารถช่วยเหลือ แนะนำา และพัฒนาคร ู 

กศน. ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสู่การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ได้ การเตรียมบุคลากรผู้นิเทศ ใช้วิธีการ 

จดัทำาคำาสัง่แตง่ตัง้ผูน้เิทศภายในอยา่งเปน็ลายลกัษณอ์กัษร  

ทีก่ำาหนดบคุลากรผูน้เิทศ ภารกจิ และหนา้ทีช่ดัเจน เพือ่ให้ 

การปฏิบัติการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนนำาไปสู่การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้ได้จัดทำาโครงการนิเทศ กศน. และขอ 

อนุมัติโครงการตามลำาดับขั้นตอนเพื่อให้การนิเทศได้รับ 

การสนับสนุนทั้งบุคลากรและงบประมาณและการพัฒนา 

ผู้นิเทศ เพื่อให้ผู้นิเทศมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับ 

ประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถนิเทศครู กศน. ให้จัด 

กิจกรรม กศน. จัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิรูป 

การเรียนรู้ได้ โดยพัฒนาผู้นิเทศทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน 

การนเิทศ รวมทัง้มกีารสรา้งขวญักำาลงัใจใหแ้กผู่น้เิทศดว้ย  

(3) การจัดทำาปฏิทินการนิเทศ โดยจัดทำาเป็นแผนการ 

ปฏิบัติการนิเทศของผู้นิเทศที่ดำาเนินการทุกกิจกรรม  

ตลอดภาคเรียน ซึ่งหากผู้นิเทศมีวินัยและเห็นความสำาคัญ 
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อย่างแท้จริง จะทำาให้การนิเทศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

และกรอบระยะเวลาทีว่างไว ้รวมทัง้เปน็การนดัหมาย และ 

กระตุน้คร ูกศน. ใหม้คีวามกระตอืรอืรน้ในการจดักจิกรรม 

การเรียนรู้

  3.2 ขั้นปฏิบัติการนิเทศ คือ ขั้นตอน 

การปฏิบัติการนิเทศตามแผน หากมีการนิเทศตามแผน 

อย่างสม่ำาเสมอ ต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมจะทำาให้ครูสามารถ 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ได ้ 

ขั้นปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วย การประชุมก่อน 

การนิเทศ เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ เนื้อหาการนิเทศ  

วิธีการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ แผนการปฏิบัติการนิเทศ  

การปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วย การสังเกตการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู้ของครู การสัมภาษณ์ การสนทนา  

การให้ข้อเสนอแนะและอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกิจกรรม  

กศน. การนิเทศลงลึก เพื่อพัฒนาครูเป็นรายบุคคล  

การบันทึกผลการนิเทศ อาจบันทึกในแบบฟอร์ม การเก็บ 

รวบรวม ข้อมูล หรือเครื่องมือการนิเทศ

  3.3 ขั้นสรุปผลการนิเทศ คือ ขั้นตอน 

การทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติการนิเทศว่าเป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนหรือไม่ ได้ทราบปัญหา  

อุปสรรค อันจะนำาไปสู่การแก้ไขและพัฒนาได้ การสรุปผล 

การนิเทศ ประกอบด้วย (1) การสรุปผลการนิเทศ โดย 

ผู้นิเทศในทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติการนิเทศ ทั้งเชิงปริมาณ 

และคุณภาพ (2) การอภิปรายผลการนิเทศร่วมกับครู 

ผู้รับการนิเทศเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ 

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา (3) การวิพากษ์ในการ 

ประชุมทุกสัปดาห์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

  3.4 ขั้นนำาเสนอผลการนิเทศ คือ การ 

จัดทำาสรุปผลการนิเทศอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สำาหรับ 

นำาเสนอเพื่อนำาไปสู่การพัฒนา การจัดการเรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ การนำาเสนอผลการนิเทศ ประกอบด้วย (1)  

การนำาเสนอผลการนิเทศที่จัดทำาเป็นเอกสารและรวบรวม 

ตลอด 1 ภาคเรยีนของการนเิทศทกุกจิกรรม กศน. นำาเสนอ 

ตามลำาดบัคอื รายงานสถานศกึษา รายงานสำานกังาน กศน.  

กทม. และรายงานสำานักงาน กศน. เพื่อเผยแพร่แก่ 

สาธารณชนต่อไป (2) การนำาเสนอผลการนิเทศต่อสถาน 

ศึกษาในการประชุมของสถานศึกษาทุกเดือน โดยวิธีการ 

จัดการความรู้ และนำาเสนอในการประชุมคณะกรรมการ 

สถานศึกษาด้วย (3) การนำาเสนอผลการนิเทศสถานศึกษา 

ทันทีหลังการนิเทศ ในกรณีที่พบปัญหาที่ต้องการได้รับ 

การแก้ไขโดยด่วน

ก�รอภิปร�ยผล

 1. วิธีการนิเทศแบบเคียงคู่ เป็นวิธีการนิเทศ 

ใน 2 ลักษณะคือ เคียงคู่กันเชิงเนื้อหา ได้แก่การนิเทศ 

เนื้อหากิจกรรม กศน. เคียงคู่กับเนื้อหาการบริหาร และ 

เคียงคู่กันเชิงบุคคล ได้แก่ การนิเทศ กศน. เคียงคู่กัน 

ระหว่างผู้นิเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1.1 การนิเทศเคียงคู่เชิงเนื้อหา ได้แก ่ 

การนเิทศเนือ้หากจิกรรม กศน.เคยีงคูก่บัเนือ้หาการบรหิาร  

สอดคล้องกับความเหน็ของชาญชัย อาจิณสมาจาร (2547)  

ที่ว่า การนิเทศการศึกษาจะต้องสัมพันธ์กับการบริหาร  

เนื่องจากการบริหารและการนิเทศการศึกษาที่ดีมีหน้าที่ 

เหมือนกันคือ การสร้างสรรค์สภาพที่เหมาะสมสำาหรับ 

กระบวนการศกึษาและคงไวซ้ึง่ความมปีระสทิธภิาพ จะขาด 

สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ ได้ และสอดคล้อง กับความเห็นของ  

บาร.์ เบอรต์นั และบรคูเนอร ์ทีว่า่การบรหิารและการนเิทศ 

การศึกษาถือว่าแยกออกจากกันไม่ได้ ทั้งสองสิ่งจะต้อง 

ประสานสัมพันธ์กัน รวมถึงในการทำาหน้าที่ต่อระบบ 

การศึกษา นอกจากนี้ ทองอยู่ แก้วไทรฮะ (2523) ได้ให้ 

แนวคิดและสนับสนุนการนิ เทศ กศน. เคียงคู่กับ 

การบริหารว่า การนิเทศ กศน. ต้องสัมพันธ์กับการบริหาร  

เนื่องจากเป็นกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  

ผู้นิเทศ และผู้ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนการทำางานอย่าง 

ต่อเนื่อง และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารต้อง 

เป็นหลักสำาคัญในการสร้างขวัญและกำาลังใจ ผู้นิเทศและ 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งผลสะท้อนกลับ เพื่อเป็นข้อมูล 

ให้แก่ผู้บริหารในการวินิจฉัยสั่งการต่อไป

  1.2 การนิเทศเคียงคู่เชิงบุคคล ได้แก่ 
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การนิเทศเคียงคู่กันระหว่างผู้นิเทศ เป็นวิธีการนิเทศที่ต้อง 

ดำาเนินการทั้ง 2 ลักษณะเคียงคู่กันคือ การนิเทศภายใน  

กับการนิเทศภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการนิเทศ 

ของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำานักงาน กศน.ที่ระบุให้การ 

นิเทศภายในและการนิเทศภายนอกเป็นรูปแบบการนิเทศ  

กศน. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 จนถึงปัจจุบัน (หน่วยศึกษา 

นิเทศก์ สำานักงาน กศน., 2551) และสอดคล้องกับ 

การศึกษาแนวโน้มการนิเทศการศึกษาระดับมัธยมใน 

ทศวรรษหน้า พ.ศ.2547 ของ จรัสนภา สุตานิช (2538)  

ทีพ่บวา่แนวโนม้ดา้นรปูแบบและวธิกีารนเิทศ ประกอบดว้ย 

การนิเทศภายนอก ที่มีศึกษานิเทศก์เป็นผู้นำาทางวิชาการ 

และมีบทบาทสำาคัญในการนิเทศ และการนิเทศภายใน  

ที่ผู้บริหารต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนให้การนิเทศ 

ภายในเป็นระบบ ให้ครูผู้สอนที่ทำาหน้าที่นิเทศมีหน้าที่ 

ติดตามวิทยาการใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือครูพัฒนาการเรียน 

การสอน นอกจากนี้ ชาญวิทย์ จักรไชย (2542) ศึกษา 

เรื่องการปฏิบัติงานนิเทศของศูนย์บริการการศึกษานอก 

โรงเรียนอำาเภอในจังหวัดเลย ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุน 

การจดัการศกึษาคอืการนเิทศโดยบคุลากรภายในหนว่ยงาน 

เดียวกัน ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน/ 

โครงการของศนูย ์กศน.จงัหวดั และการนเิทศโดยใชบ้คุลากร 

ที่ ไม่ ได้อยู่ ในหน่วยงานเดียวกัน ได้แก่ศึกษานิเทศก์  

ผู้บริหารระดับต่างๆ ภายนอกศูนย์ กศน.จังหวัด ผลการ 

ศึกษานี้ก็คือต้องมีการนิเทศเคียงคู่กันระหว่างการนิเทศ 

ภายในและการนิเทศภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับความ 

คิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการนิเทศการศึกษาของ ศรีสว่าง  

เลี้ยววาริณ (2542) ที่เห็นว่า การนิเทศควรดำาเนินการ 

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่มีการกระจายอำานาจ 

ให้สถานศึกษา การนิเทศจึงควรทำาเป็นทีมที่มีหัวหน้า 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง  

และศึกษานิเทศก์ นั่นก็คือ มีการนิเทศภายนอกและ 

นิเทศภายใน 

 นอกจากนี ้จากการศกึษาของ ศรสีวา่ง เลีย้ววารณิ  

(2540) เกี่ยวกับการนิเทศของประเทศต่างๆ มีผลการ 

ศึกษาที่แสดงถึงการนิเทศเคียงคู่กันระหว่างการนิเทศ 

ภายนอกกับการนิเทศภายใน เช่น ประเทศฟิลด์แลนด์  

นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ มอลต้า รวมทั้งสหรัฐ 

อเมริกา ที่มีการนิเทศร่วมกันระหว่างกรรมการโรงเรียน  

คณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่น ผู้ปกครอง ครู ครูใหญ่  

ผู้อำานวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์

 2. วิธีการนิเทศแบบต่อเนื่องไม่รู้จบ เป็นวิธีการ 

นิเทศที่มีความต่อเนื่อง และนิเทศอย่างสม่ำาเสมอที่ครู  

กศน. ทกุคนจะตอ้งไดร้บัในทกุกจิกรรม กศน. ซึง่ ทองอยู ่ 

แก้วไทรฮะ (2523) ได้ให้ข้อคิดสอดคล้องกับวิธีการนิเทศ 

แบบต่อเนื่องไม่รู้จบว่า การนิเทศ กศน. ต้องมีขั้นตอน 

การทำางานอย่างต่อเนื่อง และมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

และสอดคล้องกับความคิดของเพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์  

(2534) ที่ว่า การนิเทศเป็นกระบวนการทางวิชาการที่ไม่ 

หยุดนิ่ง มีลักษณะสร้างสรรค์ มีการดำาเนินงานอย่าง 

ตอ่เนือ่ง รวมทัง้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ มยรุ ีเรอืงเดช  

(2534) ที่พบว่า การดำาเนินกิจกรรมนิเทศจะต้องกระทำา 

อย่างสม่ำาเสมอ และสอดคล้องกับการศึกษาของ มนัส  

ปานขาว (2536) และ ภาวินี ยมคำา (2538) ที่พบว่า  

การนิเทศเป็นกระบวนการในการพัฒนาการศึกษาที่มี 

ขั้นตอน มีความต่อเนื่อง และไม่หยุดนิ่ง นอกจากนี้  

สุทธนู ศรีไสย์ (2549) ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นการสนับสนุน  

วิธีการนิเทศแบบ ต่อเนื่องไม่รู้จบว่า ครูที่ประสบผลสำาเร็จ 

ในการสอนอยู่ ในระดับสูงมาก มักได้รับความช่วยเหลือ 

โดยตรงจากผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้นำานิเทศอย่างสม่ำาเสมอ 

ต่อเนื่อง และเห็นว่า การนิเทศที่มีประสิทธิภาพนั้นควร 

กระตุ้นให้ครูมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบมากขึ้น 

ควรกระทำาอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

 3. กระบวนการนเิทศแบบครบวงจร เปน็กระบวน 

การนิเทศ กศน.สู่ปฏิรูปการเรียนรู้ ที่เป็นระบบครบวงจร 

การนิเทศ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ  

ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสรุปผลการนิเทศ และนำาเสนอผลการ 

นิเทศ

  3.1 ขั้นเตรียมการนิเทศ ประกอบด้วย  

การวางแผนการนเิทศ การเตรยีมบคุลากรผูน้เิทศ การจดัทำา 

ปฏิทินการนิเทศ
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  3.2 ขั้นปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วย  

การประชุมก่อนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การนิเทศ 

ลงลึก การบันทึกผลการนิเทศ

  3.3 ขั้นสรุปผลการนิเทศ ประกอบด้วย  

การสรปุผลการนเิทศโดยผูน้เิทศ การอภปิรายผลการนเิทศ 

ร่วมกับครูผู้รับการนิเทศ การวิพากษ์ผลการนิเทศ

  3.4 ขั้นนำาเสนอผลการนิเทศ ประกอบ 

ด้วย การนำาเสนอผลการนิเทศเป็นเอกสาร การนำาเสนอ 

ผลการนิเทศในการประชุม

 ซึ่งกระบวนการนิเทศแบบครบวงจรดังกล่าว  

สอดคล้องกับรูปแบบการนิเทศของ สงัด อุทรานันท์  

(2530) ที่ ใช้ชื่อรูปแบบว่า PIDRE ถึงแม้ว่าจะมีการ 

กำาหนดชื่อแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันแต่ โดยเนื้อหา 

รายละเอียดไม่มีความแตกต่างกัน และมีจุดเน้นที่  

สอดคล้องกันตั้งแต่การเตรียมการนิเทศที่ต้องมีการ 

วางแผนการนิเทศ ที่จัดว่าเป็นขั้นตอนสำาคัญส่งผลต่อ 

สถานศึกษา สอดคล้องกับ สุทธนู ศรีไสย์ (2549) ที่ระบุ 

ว่าการวางแผนการนิเทศเป็นกระบวนการสำาคัญ ทำาให้ 

ผู้นิเทศและครูผู้สอนมีกระบวนการตัดสินใจและเลือก 

แนวทางปฏบิตัทิีท่ำาใหบ้รรลผุลตามเปา้หมาย และสอดคลอ้ง 

กับผลการศึกษาของ ฉัตรชัย เชษฐดิลก (2543) เสมา  

วงษา (2545) และสวัสดิ์ เดชกัลยา (2550) ที่พบว่า  

ขั้นเตรียมการนิเทศเป็นการวางแผนการนิเทศที่ผู้บริหาร  

ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศที่ต้องดำาเนินการร่วมกัน ทั้งนี ้ 

กระบวนการนิเทศครบวงจร 4 ขั้นตอนนี้ สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาการปฏิบัติการนิเทศของศูนย์ กศน.เขต ทั้ง 8  

แห่ง ที่มีความก้าวหน้าในการนิเทศและประสบผลสำาเร็จ  

ที่พบว่า การนิเทศการศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูป 

การเรียนรู้นั้น ประกอบด้วย (1) การวางแผนการนิเทศ  

โดยการกำาหนดผู้นิเทศจัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศภายใน  

จัดทำาโครงการนิเทศที่มีองค์ประกอบของโครงการชัดเจน  

เช่น วัตถุประสงค์การนิเทศ เนื้อหาสาระ วัน เดือน ปี  

การนิเทศ ระยะเวลา เครื่องมือนิเทศ การประเมินผล  

ผู้รับผิดชอบ ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ การพัฒนา 

บุคลากรผู้ให้การนิเทศ การจัดทำาปฏิทินการนิเทศ (2)  

กระบวนการนิเทศ ที่ประกอบด้วย ขั้นเตรียมการนิเทศ  

ขั้นปฏิบัติการนิเทศ ขั้นสรุปผลการนิเทศ และขั้นนำาเสนอ 

ผลการนิเทศ

 นอกจากนั้น จากการศึกษาความเหมาะสม  

ความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศการศึกษานอก 

โรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการใช้แบบสอบถาม 

แบบประเมินค่าตามแบบของลิเคอร์ท นั้น ผลปรากฏว่า  

องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศทั้ง 3 ประการ ได้แก่  

วิธีการนิเทศแบบเคียงคู่ ต่อเนื่องไม่รู้จบ และกระบวน 

การนิเทศครบวงจรการนิเทศ รวมทั้งรายละเอียดของ 

องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบนั้น พิจารณาจากค่า 

มัธยฐานอยู่ที่ระดับ 4 และ 5 นั่นคือ ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า 

รูปแบบดังกล่าวมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด เมื่อ 

พิจารณาค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมและค่า 

มธัยฐาน อยูท่ีร่ะดบั 0 และพจิารณาคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ 

มีค่าอยู่ที่ 0 กับ 1 เท่านั้น นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญ 

มีความเห็นสอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะในก�รปฏิบัติ

 1. หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานในระดับสูง 

ควรสนับสนุนให้สถานศึกษานำารูปแบบการนิเทศการ 

ศึกษานอกโรงเรียนสู่การปฏิรูปการเรียนรู้นี้ เป็นเครื่องมือ 

ในการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานการศึกษานอก 

โรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับ  

การปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ที่กำาหนดให้ยึด 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อให้เป็นคนดี 

มีความสุข และมีความสามารถ

 2. สถานศึกษาควรสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  

เพื่อให้บุคลากรทุกคน รวมทั้งภาคีเครือข่ายเห็นคุณค่า  

ความสำาคัญ และให้ความร่วมมือในการติดตามประเมินผล  

การดำาเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน โดยการนำารูปแบบ 

การนเิทศการศกึษานอกโรงเรยีนสูก่ารปฏริปูการเรยีนรูไ้ปใช ้

เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และพัฒนาผู้เรียน 
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ขององค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสามอำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมที่มีต่อการจัดการ 

ขยะมูลฝอยของคนในชุมชน ตำาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ทำาการสุ่มตัวอย่าง 

แบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) โดยมีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) และการสุ่ม 

แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) ใช้กับข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ (Percent) สำาหรับข้อมูล 

เชิงคุณภาพมีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงร่วม เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการศึกษาพบว่า  

คนในชุมชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย (หลัก 4 R) ที่ปฏิบัติบ่อยมากที่สุด คือ การใช้ซ้ำ า (reuse) ในเรื่อง 

การเก็บถุงพลาสติกที่ยังใช้งานได้และนำากลับมาใช้อีกมากที่สุด รองลงมาคือ การลดการใช้ (reduce) การซ่อมแซม  

(repair) และการนำากลับมาใช้ใหม่ (recycle) เป็นลำาดับสุดท้าย โดยมีเหตุผลที่สำาคัญ คือ เพราะการแยกขยะที่สามารถ 

รีไซเคิลเพื่อนำาไปขาย หรือนำาไปใช้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ชิ้นใหม่ขาดการรณรงค์อย่างเป็นรูปธรรม

 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พบว่า มีส่วนร่วมน้อยมาก สาเหตุ 

สำาคัญเพราะ ขาดการประชาสัมพันธ์ และประสานงานจากหน่วยงานท้องถิ่น หัวหน้าชุมชน นิติหมู่บ้าน ทำาให้ขาดความ 

เข้าใจ และการรับรู้ การยอมรับของคนในชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสาม พบว่า 

ส่วนใหญ่มีความรู้ในหลักการจัดการขยะอย่างถูกวิธี แต่ไม่สามารถทำาตามหลักการได้ เพราะเมื่อแยกขยะแล้ว รถขยะ 

นำาขยะไปเทรวมกนั สำาหรบัแนวทางการจัดการขยะทีก่องไว้เปน็จำานวนมากที่คนในชุมชนยอมรบัม ี2 วธิี คอื (1) แยกขยะ 

เป็นขยะสด ซึ่งนำาไปทำาปุ๋ยให้เกษตรกร และขยะแห้งให้นำาไปเผาในกระบวนการที่ถูกวิธี (2) จัดหาบริษัทที่นำาเทคโนโลย ี

สะอาดมาเผาขยะทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ต้องไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

คำ�สำ�คัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน, พฤติกรรมของชุมชน, การยอมรับของชุมชน, การจัดการขยะ, ขยะมูลฝอย

Abstract

 This research used a mixed method. The objectives of study were to study community behavior  

1อาจารย์ประจำาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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and participation towards solid waste management of Khlong Sam administration organization in  

Khlong Luang sub-district, Pathum-thani province. Quantitative data were collected by means of Multi  

stage random sampling, Simple random sampling and Cluster sampling. The data were analyzed by  

using percentage. The qualitative data were analyzer using content analysis.

 The results showed that People in the community have behavior of Solid Waste Management  

(the 4 R) the most frequent was the repeated use in the collection of plastic bags were used and reused  

as much as possible, followed by reduce repair reuse and recycle final. The reason important was the  

waste can recycled for sale or invention new product applied. The lack of a concrete campaign.

 Participation of the community with projects or activities found to have contributed the least.  

Mainly because The lack of publicity. And coordination of local authorities, village chiefs, community  

and lack of understand and perception.

 Acceptance of solid waste management in the community of Tambon Khlong Sam. Found to  

be most knowledgeable in the principles of waste management in the right way. But can not follow the  

concepts. Garbage to the garbage truck to pour together. People in Khlong Sam, agreed that, guidelines  

for appropriate solid waste management are as follows: (1) Sorting of solid waste for composting, the  

rest should be incinerate properly. (2) Outsourcing to clean Technology company to incinerate all solid  

waste without any effect to the people.

Keywords: public community participation, community behavior, community acceptance, waste  

     management, solid waste.

คว�มนำ� 

 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552 -  

2553) พบว่าเขตพื้นที่ตำาบลคลองสาม มีความเจริญ 

อยา่งรวดเรว็ มกีารใชพ้ืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็ไปเพือ่การอยูอ่าศยั 

เป็นหลัก มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรดำาเนินการมากกว่า  

30 โครงการ ส่งผลให้มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

และกอ่ใหเ้กดิปญัหาตามมา โดยเฉพาะปญัหาดา้นทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ในปจัจบุนัมจีำานวนมากถงึ 90 ตนัตอ่วนั สง่ผล 

ให้เกิดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยทั้งด้านการจัดเก็บ 

และการกำาจัดขยะ ดังจะเห็นได้จากการที่ฝ่ายบริหารของ 

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลไดร้บัการรอ้งเรยีนเปน็จำานวนมาก 

จากประชาชนในพื้นที่

 จากสภาพปญัหาดงักลา่วเพือ่เปน็การแกไ้ขปญัหา 

ขยะของชุมชนคลองสามในระยะยาว จึงต้องอาศัยการมี 

ส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้สึก 

ความเป็นเจ้าของ (ownership) ยินยอมปฏิบัติตาม  

(compliance) และยอมรับ (commitment) อย่าง 

สมคัรใจ และเกดิความรูส้กึรว่มกนั คอื “ตระหนกั” ในเรือ่ง 

ขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบต่อตนเองโดยตรง และมุ่งหวัง 

ให้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามามีส่วนช่วยวาง 

กติกาในการจัดการขยะ ซึ่งเริ่มจากการลดปริมาณขยะจาก 

ครัวเรือนที่ต้องนำาไปกำาจัดตามหลักการ 4R อย่างง่าย คือ  

reuse repair reuse และ recycle ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิด 
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พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน 

ตนเองอย่างยั่งยืน

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมการมี  

ส่วนร่วมของชุมชน และการยอมรับ พร้อมแนวทางการ 

จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสาม  

เพื่อหากระบวนการ/แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที ่

เหมาะสมกับพฤติกรรมและการยอมรับของคนในชุมชน 

คลองสามอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมที่มีต่อ 

การจัดการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน ตำาบลคลองสาม  

จังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา  

(research and development) โดยผสมผสาน(mixed  

methodologies) ระหว่างเชิงปริมาณ(quantitative)  

และเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยงานวิจัยนี้มุ่งเน้น 

นำาข้อค้นพบที่ศึกษาจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและ 

การยอมรับของคนในชุมชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยและ 

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ กลุ่มตัวอย่าง 

ประชาชนในชุมชน ผู้ดูแลและจัดการขยะในชุมชน ผู้นำา 

ท้องถิ่น และหน่วยงานด้านสาธารณสุขขององค์การบริหาร 

ส่วนตำาบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลมี 2 ลักษณะ  

คือ

 1. การวิจัยเชิงสำารวจ (survey research) ซึ่ง 

ประกอบไปด้วย

  1.1. แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น  

2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

และพฤติกรรมของชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสาม

  1.2 แบบทดสอบวัดองค์ความรู้พื้นฐาน 

ส่วนบุคคลด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามลักษณะ 4 R 

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ(qualitative research)  

ประกอบด้วย

  2.1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

จัดการขยะมูลฝอย (หลัก 4 R)

  2.2 การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรม 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสาม

  2.3 แนวทางในการจัดการ/กำาจัดขยะ 

มูลฝอยอย่างยั่งยืนที่คนในชุมชนยอมรับ

ปัจจัยส่วนบุคคล

  ประกอบด้วย

    เพศ/อายุ/อาชีพ/ระดับการศึกษา/ 

รายไดต้อ่ในครวัเรอืนตอ่เดอืน/จำานวน 

สมาชิกในครัวเรือน/ลักษณะที่อยู่ 

อาศัย/ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน/ 

สถานภาพของท่านในครอบครัว/ 

การรับข้อมูลข่าวสารการจัดการขยะ

ปัจจัยกระตุ้น

  ประกอบด้วย

    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

จัดการขยะมูลฝอย (หลัก 4 R)/ 

พฤตกิรรมและการมสีว่นรว่มกจิกรรม 

ของโครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย (4  

มิติ)/การยอมรับของชุมชนในการ 

จัดการขยะมูลฝอย

ปัจจัยด้�นชุมชน

  ประกอบด้วย

    แนวนโยบายในการกำาจัดขยะ 

มูลฝอย/เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ 

ดำาเนินการจัดการขยะมูลฝอย

- พฤติกรรม

  ก�รจัดก�ร

  ขยะมูลฝอย

- ก�รยอมรับ

  ก�รมสีว่นรว่ม 

  ของประช�ชน 

  ต่อก�รจัดก�ร 

  ขยะมูลฝอย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรต�ม
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ผลก�รวิจัย

 1. การวิจัยเชิงสำารวจ (survey research)

 ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของคนในชมุชน 

คลองสาม อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า  

คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60  

ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.50  

ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.50  

รายไดเ้ฉลีย่ครวัเรอืนต่ำากวา่ 10,000 บาทมากทีส่ดุ คดิเปน็ 

รอ้ยละ 35.25 ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัสว่นใหญเ่ปน็บา้นจดัสรร  

คิดเป็นร้อยละ 47.25 มีการพักอาศัยในพื้นที่คลองสาม 

ส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.50

 ตอนที่ 2 ข้อมูลการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม 

ของชมุชนทีม่ตีอ่การจดัการขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิาร 

ส่วนตำาบลคลองสาม ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

  2.1 ด้านการรับรู้และการเข้ าร่วม 

โครงการการให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสาม พบว่า (1) การได้รับ 

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการการจัดการ 

ขยะฯ นั้น คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลการ 

ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นจำานวนมากถึงร้อยละ 71.50  

มเีพยีงรอ้ยละ 28.25 ที่ไดร้บัขอ้มลูประชาสมัพนัธ์โครงการ 

ดังกล่าว ซึ่งการได้รับข้อมูลนี้ได้มาจากหัวหน้าชุมชนแจ้ง 

ให้ทราบโดยตรงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.75 (2)  

การเข้าร่วมโครงการการจัดการขยะฯ นั้น คนในชุมชน 

ส่วนใหญ่ไม่อยากเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 79.25  

โดยสาเหตุที่ไม่เข้าร่วมเป็นเพราะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 

กับตนเองและครอบครัว ร้อยละ 49.25 โดยคนเหล่านี้ 

ต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมในรูปแบบของการประชุม  

(แสดงความคิดเห็น)หรือสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 59.75  

  2.2 ด้านการมีส่วนร่วมและพฤติกรรม 

ของชมุชนทีม่ตีอ่การจดัการขยะมลูฝอย พบวา่ (1)พฤตกิรรม 

ของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย(หลัก 4 R)  

ในภาพรวมของคนในชุมชนมีการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว 

อยู่ในระดับปฏิบัติบ่อยครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.75 โดยมี 

พฤติกรรมการ Reuse (ใช้ซ้ำา) มากที่สุดในเรื่องของการ 

นำาถุงพลาสติกที่ยังใช้งานได้และนำากลับมาใช้ใหม่อีก  

ในระดับปฏิบัติเป็นประจำา คิดเป็นร้อยละ 80.00 แต่ 

พฤติกรรมการ Recycle (การนำาขยะนั้นไปผ่านขั้นตอน 

การแปรรปู) มกีารกระทำานอ้ยทีส่ดุในเรือ่งการนำาเศษใบไม ้ 

ผัก ผลไม้ และเศษอาหาร มาทำาปุ๋ยใช้เอง ในระดับ 

ปฏิบัติน้อย คิดเป็นร้อยละ 67.40 (2) การมีส่วนร่วมของ 

คนในชุมชนที่มีต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในภาพรวม 

ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติตนอย่างมีส่วนร่วม  

คิดเป็นร้อยละ 41.25 โดยการมีส่วนร่วมที่ชุมชนมีการ 

ปฏิบัติมากที่สุดในเรื่องการบริจาคสิ่งของเหลือใช้ ในระดับ 

ปฏิบัติบ่อยครั้งคิดเป็นร้อยละ 69.25 แต่การมีส่วนร่วมที่ 

ไม่เคยปฏิบัติตนน้อยที่สุดคือเรื่องการร่วมประชุมกับ 

ผู้เชี่ยวชาญในการแปรรูปขยะคิดเป็นร้อยละ 35.75

 ตอนที่ 3 ข้อมูลองค์ความรู้พื้นฐานส่วนบุคคล 

ดา้นการจดัการขยะมลูฝอย ตามลกัษณะ 4 R พบวา่ คนใน 

ชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยก 

ขยะก่อนทิ้งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.50 และคนใน 

ชุมชนเข้าใจผิดว่าขยะไม่ใช่สิ่งที่ทำาให้ชุมชนไม่เป็นระเบียบ  

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และเป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค  

คิดเป็นร้อยละ 100

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

 ศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นรว่ม และพฤตกิรรม 

ของชมุชนทีม่ตีอ่การจดัการขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิาร 

ส่วนตำาบลคลองสาม ตามกรอบแนวคิดดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 

จดัการขยะมลูฝอย (หลกั 4 R) พบวา่คนในชมุชนคลองสาม 

มีกระบวนการจัดการขยะในครัวเรือนโดย คัดแยกขยะ 

กอ่นนำาไปทิง้ ทราบวา่ขยะทีส่ามารถ recycle ไดน้ัน้มมีลูคา่  

และทำาตามกระบวนการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น หมู่บ้าน 

ชัยพฤกษ์

 ประเด็นที่ 2 การรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรม 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  

ขององค์การบริหารสว่นตำาบลคลองสาม พบว่าคนในชมุชน 

คลองสามส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการจัดกิจกรรมโครงการ 

เกี่ยวกับขยะมูลฝอยฯ ประกอบกับลักษณะความเป็น 
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ของคนในชุมชนอยู่แบบ บ้านใครบ้านมัน ไม่เกี่ยวข้องกัน  

แต่จะพบบ้านที่เป็นปัญหาเรื่องการนำาขยะไปทิ้งบ้านคนอื่น  

คือ บ้านเช่า และบ้านที่ไม่หาถังขยะมาใช้ 

 ประเด็นที่ 3 แนวทางในการจัดการ/กำาจัดขยะ 

มูลฝอยอย่างยั่งยืนที่คนในชุมชนยอมรับ พบว่าคนใน 

ชุมชนคลองสามส่วนใหญ่เข้าใจถึงการจัดการขยะ 4R  

แต่ไม่สามารถทำาตามกระบวนการได้เนื่องจากเมื่อแยก 

ขยะแล้ว รถขยะก็นำาไปรวมกันทั้งหมด และผู้ที่เก็บขยะ 

มีการฉีกถุงใส่ขยะเพื่อเลือกเก็บสิ่งที่นำาไปขายได้ ทำาให้ 

ขยะที่จัดเก็บใส่ถุงเรียบร้อยกระจัดกระจาย ไม่เรียบร้อย  

ดังนั้นจึงทิ้งขยะทุกชนิดรวมๆ กันในถังเดียว

 สำาหรับแนวทางการจัดการขยะที่กองไว้เป็น 

จำานวนมากนั้น ประชาชนต้องการให้จัดการ 2 ประเด็น 

ใหญ่ๆ ที่สำาคัญ คือ (2.1)ให้ทำาการแยกขยะเป็นขยะสด  

ซึ่งนำาไปทำาปุ๋ยให้เกษตรกรได้ และขยะแห้งให้นำาไปเผาใน 

กระบวนการที่ถูกวิธี (2.2)ให้จัดหาบริษัทที่นำาเทคโนโลยี 

สะอาดมาเผาขยะทั้งหมดที่มีอยู่ แต่ต้องไม่กระทบกับ 

ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

 ประเด็นที่ 4 แนวโน้มของการทิ้งขยะประเภท  

ปริมาณ และพฤติกรรมของคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการ 

ขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำาบลคลองสาม  

พบว่าคนในชุมชนคลองสามส่วนใหญ่ ทิ้งขยะประเภท 

ครัวเรือน เช่น ขยะสด ถุงกับข้าว เป็นต้น และพบว่ามี 

ปริมาณการทิ้งขยะมากในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ

 ประเดน็ที ่5 แนวนโยบายในการกำาจดัขยะมลูฝอย  

และการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรด้านการ 

จดัการขยะมลูฝอย ขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลคลองสาม  

พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ ไม่ชอบวิธีการเก็บขยะของ 

บริษัทเอกชนที่มีการผูกขาดเพียงรายเดียว อยากให้ อบต.  

เปิดการประมูล หรือจัดหาพื้นที่ส่วนกลางในการทิ้งขยะ 

เพื่อให้หมู่บ้านที่มีศักยภาพในการจัดการขยะเองได้มีที่ทิ้ง  

โดยมีการเสียค่าดำาเนินการให้กับ อบต. โดยตรง และมี 

ประเดน็คำาถามของคนในชมุชนถงึองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล 

คลองสาม คือ “ทำาไมบริษัทเอกชนเท่านั้นจึงสามารถ 

ดำาเนินการจัดเก็บขยะ ? และเพราะเหตุใด อบต. จึงไม่ 

เข้ามาดำาเนินการเรื่องการจัดเก็บขยะเอง ?”

 ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกระบวนการดำาเนินงาน 

เรือ่งการจดัการขยะขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลคลองสาม 

ดังนี้

 1. การจัดเก็บขยะของ อบต. จะมีการแบ่งโซน  

และเริ่มงานโดยประมาณตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป 

 2. จำานวนครั้งในการเก็บขยะแต่ละหมู่บ้าน คือ  

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 3. ดำาเนินการเก็บขยะในหมู่บ้านที่ไม่เป็นนิติ 

บคุคล พืน้ทีส่ว่นกลาง สาธารณะ บา้นบคุคลทัว่ไป เปน็ตน้ 

 ข้อจำากัดที่ทำาให้การดำาเนินงานเรื่องการจัดการ 

ขยะไม่ทั่วถึง เนื่องจากสาเหตุดังนี้

 1. จำานวนของรถจัดเก็บขยะมีน้อย เพียง 4 คัน 

 2. บุคลากรที่ดำาเนินงานมีเพียง 16 คน

 3. ไม่มีพื้นที่ที่นำาขยะไปทิ้งเป็นของตนเอง

ก�รอภิปร�ยผล

 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า พฤติกรรมในการจัดการ 

ขยะมูลฝอยของคนในชุมชน ตำาบลคลองสาม จังหวัด 

ปทุมธานี พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้งการจัดการขยะ 

มูลฝอยด้วยหลัก 4 R แต่พฤติกรรมของคนทั่วไปที่สัญจร 

ผ่านไปมาในหมู่บ้าน บ้านเช่า ตลอดจนคนเก็บขยะทั่วไป 

ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นกลุ่มคนที่ก่อให้เกิดปัญหา 

การจัดการขยะจากที่เป็นระเบียบให้กระจัดกระจายไป  

นอกจากนี้ยังรวมถึงกระบวนการจัดเก็บขยะจากบริษัท 

เอกชน และองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 

คอื นำาขยะที่ไดจ้ากบา้นแตล่ะหลงัมารวมกนัในรถคนัเดยีว 

 ด้านการยอมรับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำาบล 

คลองสาม จังหวัดปทุมธานี พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ 

ไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยเนื่องจากขาดข้อมูล 

การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับยุพิน  

ระพิพันธ์ (2544) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการมูลฝอยของกลุ่มประชากร คือ ความถี่ในการ 
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รับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสุพจน์ ทรัพย์ผดุงชนม ์ 

(2546) กลา่ววา่ ความถี่ในการรบัขา่วสาร มผีลตอ่พฤตกิรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย  

พร้อมกันนี้คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า องค์การ 

บริหารส่วนตำาบลคลองสามไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ในพื้นที่ ต้องให้เอกชนเป็นผู้ผูกขาดในการดำาเนินการ  

รวมทั้งไม่ทราบถึงกระบวนการกำาจัดขยะที่จัดเก็บไปแล้ว 

จากชุมชนคลองสาม

ข้อเสนอแนะ

 - ควรมีการจัดการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง 

การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ  

ผ่านเครื่องกระจายเสียง

 - องค์การบริหารส่วนตำาบล / ภาคเอกชน ควรม ี

การอบรมและแจ้งเตือนพักงานให้มีการจัดเก็บขยะอย่าง 

เทา่เทยีมกนัทกุบา้น ทกุหมูบ่า้น รวมทัง้สัง่หา้มคุย้เขีย่ขยะ  

ณ ถังขยะที่หน้าบ้านประชาชน

 - ในหมู่บ้านที่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางให้มีมาตรการ 

จากหมู่บ้านทำาสติกเกอร์ติดหน้าบ้านสำาหรับบ้านที่จ่ายค่า 

ส่วนกลางเท่านั้น รถเก็บขยะจึงจะเก็บให้เพื่อช่วยบังคับ 

ให้ผู้ที่ ไม่รับผิดชอบจ่ายเงินค่าส่วนกลาง หากไม่จ่ายก็ 

ไม่ควรได้รับสิทธิ์เท่าผู้อื่น

ข้อเสนอแนะก�รวิจัยครั้งต่อไป

 ศึกษาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับปริมาณขยะ  

รูปของแบบขยะที่มีอยู่ น้ำาชะขยะที่ขังอยู่บริเวณผิวดิน 

และซึมลงไปใต้ดิน โดยมีเงื่อนไขว่าเทคโนโลยีนั้นๆ ต้อง 

ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน โดยดำาเนินการ 3 ขั้นตอน คือ  

(1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ศึกษากรณีตัวอย่างโรงเรียนในฝันที่ประสบความสำาเร็จ จำานวน 3 โรงเรียน และ 

ศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา จำานวน 4 คน ร่างรูปแบบ การบริหารโรงเรียนในฝัน (2)  

พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน จัดสนทนากลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ด้านการวิจัย  

ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ให้การนิเทศด้านโรงเรียนในฝัน จำานวน 24 คน (3) ตรวจสอบ 

คุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน ด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและคร ู 

416 คน ในโรงเรยีนตน้แบบ 72 โรงเรยีน และตรวจสอบคณุลกัษณะของรปูแบบดว้ยการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและครโูรงเรยีน 

ต้นแบบ จำานวน 4 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน ที่ร่างมี 5 องค์ประกอบเช่นเดียวกัน 

กบัรปูแบบทีพ่บจากการศกึษาเบือ้งตน้ คอื หลกัการบรหิารจดัการวตัถปุระสงคข์องโรงเรยีน โครงสรา้งของโรงเรยีน กลยทุธ ์

ของโรงเรียน เงื่อนไขความสำาเร็จ (2) รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน ที่สร้าง มี 5 องค์ประกอบ คือ หลักการ 

บรหิารจดัการ วตัถปุระสงคข์องโรงเรยีน โครงสรา้งของโรงเรยีน กลยทุธข์องโรงเรยีน เงือ่นไขความสำาเรจ็ (3) ผลที่ไดจ้าก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการ มีลักษณะแนวคิดเชิงระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนำาเข้า  

3 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน หลักการบริหารจัดการ และโครงสร้างการบริหาร ปัจจัยกระบวนการ  

1 องค์ประกอบ คือ กลยุทธ์การดำาเนินงาน ปัจจัยผลผลิต 1 องค์ประกอบ คือ ภาพความสำาเร็จ 2 องค์ประกอบ คือ  

สภาพแวดล้อมของ และการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา (4) การตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบด้วยข้อมูลเชิง 

ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันทั้งในด้าน 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง 

คำ�สำ�คัญ: ผู้บริหารและการนำารูปแบบการจัดการโรงเรียน

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 
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Abstract

 The objectives of this study were to develop a models lab schools administration and to  

recommend the qualifications integral to its success. The model was developed in three steps (1) To get  

the profile of the model, documents were studied regarding the concepts, theories and related studies  

on educational administration and used a semi-structured questionnaire to interview 3 successful lab  

school administrators and teachers and 4 educational administrators. (2) The model was developed  

through a group discussion of experts which included education, lab school and school administrators,  

researchers, and lab supervisors, (3) The qualitative and quantitative qualifications of the model would  

be examined base on empirical data gathered through a questionnaire conducted on 416 administrators  

and teachers of 72 lab school. The findings were as follows: (1) To profile of  the model lab schools  

administration, to be set up, incorporates 5 factors: principles and structure of administration,  

objectives, strategies and conditions of success, including 22 sub factors and the interview with  

administers and teachers from 4 schools. (2) The constructed model by the researcher included  

factors similarly to the two file; (3) the finding found from the experts showed the model consisted of  

administration teachers including 3 input factors: objective principle of administration, administrative  

structure and one procedural factor a success factor, plus sentimental and evaluation and development  

(4) When examine the model with qualitative and quantitative measure the finding showed the model  

of lab school proposed was careful, feasible, appropriate and correct.

Keywords: administrator and implementation

คว�มนำ� 

 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำาคัญยิ่งในการ 

พฒันาคนใหม้คีณุภาพ มคีวามสามารถทีจ่ะปรบัตวัไดอ้ยา่ง 

รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ สามารถแกไ้ขปญัหา นำาพา 

ไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ การจัดการ 

ศึกษาจึงต้องเป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความ 

ต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

ของประเทศ สามารถสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม ให้แก่ 

ประเทศชาติ สร้างความสมดุลและกลมกลืนของการ 

พัฒนาระหว่างด้านต่างๆ ได้ ดังจะเห็นได้จากกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  

แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ทีม่เีจตนารมณอ์ยา่ง 

ชัดเจนที่จะปฏิรูปการศึกษาและส่งเสริมให้ประชาชน 

ได้รับการศึกษาสูงขึ้น โดยกำาหนดให้การจัดการศึกษาต้อง 

เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ 

สมบรูณ ์ทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และคณุธรรม  

มจีรยิธรรม และวฒันธรรมในการดำารงชวีติ สามารถอยูร่ว่ม 

กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน  

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า 

ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม 

ศักยภาพ และการจัดการศึกษาต้องเน้นความสำาคัญทั้ง 

ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้ง 
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กำาหนดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อันเป็นการยกระดับความรู ้  

ความสามารถและทักษะของ คนไทยให้สูงขึ้น (กระทรวง 

ศึกษาธิการ, 2546)

 อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานดังกล่าวจะประสบ 

ผลสำาเร็จได้นั้น โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมี 

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีวิสัยทัศน์  

มจีติสำานกึ มุง่มัน่ กระตุน้ สง่เสรมิใหค้รมูเีสรภีาพในการคดิ  

ปฏิบัติ และจัดการเรียนรู้ ให้ได้ผลตามเป้าหมายของ 

การปฏิรูปการศึกษา ส่วนครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

ใหม่ในการจัดการเรียนรู้ มีความคิดและจิตใจมุ่งมั่นที่จะ 

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เข้าใจหลักสูตร และการจัด 

การเรียนรู้แนวใหม่ ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้  

โดยคำานึงถึงศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพ 

สิทธิหน้าที่ของนักเรียน มีการวางแผน การจัดกิจกรรม 

และประสบการณ ์การเรยีนรูอ้ยา่งเปน็ระบบ เนน้ประโยชน ์

สูงสุดของนักเรียนเป็นสำาคัญ ชุมชน และผู้ปกครองต้อง 

ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ทั้งด้านการจัดการศึกษาและ 

การดูแลบุตรหลานของตน นอกจากนั้นโรงเรียนที่มี 

คุณภาพดีดังกล่าวต้องมีอยู่ทั่วประเทศไทยทั้งในระดับ 

จังหวัด ระดับอำาเภอ และตำาบล ทั้งที่จัดการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาและประถมศึกษา เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาส 

เข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ  

 จากแนวคิดดังกล่าว เมื่อปี 2546 กระทรวง 

ศึกษาธิการดำาเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนขึ้น ชื่อว่า 

โครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ภายใต้หลักการ 

แนวคิดที่มีความเชื่อว่า การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคล 

ให้เป็นบุคคลแห่งคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนหลุดพ้น 

วงจรความยากจน โครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  

จึงเป็นกระบวนการการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน  

ในฝนัของสงัคม สรา้งโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้ขา้เรยีน 

ในโรงเรียนใกล้บ้านที่ดี มีคุณภาพและมีมาตรฐาน โดยมี 

จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาอย่าง 

มคีณุภาพไดม้าตรฐานทางการศกึษาของชาต ิและสอดคลอ้ง 

กับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน  

ผูป้กครองและชมุชน พรอ้มทัง้เปน็แหลง่เรยีนรูต้ลอดชวีติ 

ของชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ใช้การ 

บรหิารจดัการแนวใหมท่ีมุ่ง่พฒันาโรงเรยีนทกุดา้น ทัง้ดา้น 

วิชาการ กระบวน การเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

และนำาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  

โดยมุง่หวงัใหเ้ดก็ไทยเปน็คนด ีมคีณุภาพมอีนาคต ทีส่ดใส 

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การดำาเนินโครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียน 

ในฝันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว และเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์ 

บริหารโครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน มีหน้าที่ 

ในการนิเทศ กำากับ ติดตาม การดำาเนินงานของโรงเรียน 

ในฝันให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีมาตรฐานและคุณภาพ 

ตามทีก่ำาหนด ชว่งระยะเวลาตัง้แต ่ป ี2547 - 2550 โรงเรยีน 

หนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียน เข้าสู่การพัฒนาและประเมิน 

ต้นแบบโรงเรียนในฝัน 920 โรงเรียน จากการศึกษาของ 

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) พบว่า การใช้ 

เวลาในการพัฒนาเพื่อรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

โรงเรียนในฝัน โรงเรียนใช้เวลาแตกต่างกันมาก คือ ตั้งแต ่ 

1-3 ปี และ บางโรงเรียนไม่สามารถผ่านการรับรองได้ 

ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนยังขาดการขับเคลื่อนกลยุทธ์ สู่การ 

ปฏิบัติ นอกจากนั้นยังพบว่าโรงเรียนในฝันมุ่งพัฒนาด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสร้างทัศนียภาพด้วยการ 

ทุ่มเทงบประมาณจำานวนมาก ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของ 

การพฒันาแต่ไม่ใชค่วามมุง่หวงัทัง้หมด โดยใหข้อ้เสนอแนะ 

ว่าโรงเรียนในฝันในรุ่นต่อไป ควรจะมีความยอดเยี่ยม 

อย่างน้อย 3 ประการ คือ (1) วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร  

ตอ้งทำางานเชงิรกุ มเีปา้หมายทีแ่นน่อน เดน่ชดั เปดิโอกาส 

ให้ชุมชนมีส่วนร่วม โรงเรียนต้องทำางานเป็นระบบ โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ (2) ครูผู้สอน ต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้  

ความสามารถ มกีระบวนการจดัการเรยีนการสอน มคีวามรู ้

ด้านการประเมิน มีจิตวิทยาในการสอน และ (3) นักเรียน 

ต้องเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้สมกับ 

คำาว่า “คนคุณภาพ” ทั้งนี้ ต้องให้ความสำาคัญกับนโยบาย 
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ของผู้บริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  

และบริบทของสังคมรอบข้าง

 สภาพปัญหาและสาเหตุของความไม่ชัดเจน 

ในมาตรฐานการประเมนิโรงเรยีนในฝนั รวมทัง้กระบวนการ 

บริหารจัดการโรงเรียนในฝันที่ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ผู้มี 

หน้าที่นิเทศ กำากับ ติดตาม จึงไม่มีรูปแบบแน่นอนในการ 

นิเทศ โรงเรียนเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ จึงใช้การศึกษา 

ดูงาน และทำาตามโรงเรียนที่ศึกษาดูงาน ก่อให้เกิดปัญหา 

ตามมา ทั้งด้านทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร  

กระบวนการเรียนรู้ นอกจากนั้นทรัพยากรที่ลงทุนไปมาก  

ยังไม่เกิดความยั่งยืนในความเจริญก้าวหน้านั้น เนื่องจาก 

โรงเรยีนไมม่ฐีานรากของความเขา้ใจทีเ่พยีงพอ แตอ่ยา่งไร 

ก็ตาม แม้จะมีบางโรงเรียนที่มีปัญหา แต่ โรงเรียนใน 

โครงการหนึ่งอำาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันจำานวนมาก  

ก็สามารถสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ  

นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในฝันจำานวนมาก  

มีศักยภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในปี พ.ศ. 2550  

สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึไดส้านตอ่ 

โครงการโรงเรียนในฝัน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”  

โดยพัฒนาโรงเรียนในระดับตำาบล และในปี พ.ศ. 2552  

เริ่มโครงการ “โรงเรียนดีประจำาอำาเภอ” ดังนั้น เพื่อให้ 

โรงเรียนทุกโรงเรียนประสบความสำาเร็จ มีรูปแบบการ 

บริหารจัดการที่ชัดเจน สามารถจัดการเรียนการสอนให ้

ประสบความสำาเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

สามารถสร้างเยาวชน ของประเทศชาติ ให้มีศักยภาพตาม 

ความต้องการ ของสังคม ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารระดับสูง 

ของกระทรวงศกึษาธกิาร จงึมแีนวคดิทีจ่ะสรา้งและพฒันา 

รปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนในฝนัใหโ้รงเรยีนสามารถ 

นำาไป ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน และ 

โรงเรียนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป 

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ 

บริหารจัดการโรงเรียนในฝัน โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  

ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน (2) เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบการ 

บริหารจัดการโรงเรียนในฝัน 

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

 การวิจัยนี้ ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ 

การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อให้เกิดคุณภาพ โครงการ 

โรงเรียนในฝัน การสร้าง พัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะ 

ของรูปแบบ โดยการศึกษาจาก เอกสาร กฎหมาย รวมทั้ง 

งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนำาแนวคิดดังกล่าวมา 

เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหาร 

จัดการโรงเรียนในฝัน ดังนี้

 1. แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน  

วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน หลักการบริหารจัดการ 

ที่ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำาเร็จ โครงสร้างของ 

โรงเรียน กลยุทธ์การบริหารและเป้าหมายความสำาเร็จ  

และแนวคิดการบริหารเชิงระบบ 

 2. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ ควรมีการศึกษา 

ตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลของการศึกษา  

มีน้ำาหนัก เชื่อถือได้ ทั้งนี้อาจจะต้องเก็บข้อมูลทั้งในเชิง 

คุณภาพ และเชิงปริมาณ

 3. แนวคดิในการประเมนิคณุลกัษณะของรปูแบบ 

ที่เหมาะสม

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน โดยใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพ เป็นการวิจัยเชิง 

บรรยาย ประเภทการวจิยัแบบผสม (mixed methodology)  

ระหวา่งการวจิยัเชงิคณุภาพ และการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยม ี

ขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน ในแต่ละขั้นตอน ใช้ประชากร  

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล และตัวแปร 

การวิจัย สรุปได้ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสร้างรูปแบบการ 

บริหารจัดการโรงเรียนในฝัน โดยการสังเคราะห์ ข้อมูล  

จากการศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ 

เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ดำาเนินการร่างรูปแบบการ 
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บริหารโรงเรียนในฝัน จากนั้นทำาการศึกษากรณีตัวอย่าง 

โดยการสัมภาษณ์บุคลากรของโรงเรียนในฝันที่ประสบ 

ความสำาเร็จ จำานวน 3 โรงเรียน ผู้ที่ ให้ข้อมูลได้แก่  

ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการโรงเรียน และ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการศึกษาความคิดเห็น 

ของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา จำานวน 4 คน  

โดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครือ่งมอื 

ที่ใช ้ไดแ้ก ่แบบสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง และรา่งรปูแบบ 

การบรหิารจดัการโรงเรยีน ขอ้มลูวเิคราะห์โดยการสงัเคราะห ์

เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 

โรงเรยีนในฝนั โดยใชว้ธิกีารสนทนากลุม่ จากผูท้รงคณุวฒุ ิ

ด้านการบริหารการศึกษา จำานวน 4 คน ด้านการวิจัย  

จำานวน 4 คน ผู้บริหารโรงเรียนในฝัน จำานวน 8 คน  

ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 5 คน และด้านการนิเทศ 

โรงเรียนในฝัน จำานวน 3 คน ที่ผู้วิจัยคัดเลือกไว้ โดยการ 

เลือกแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็น 

ของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้อง 

ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม สรุปข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน  

ตามลำาดับ

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณลักษณะของ 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันกับข้อมูลเชิง 

ประจักษ์ 4 ด้าน คือ ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้  

ความเหมาะสม และความถูกต้อง โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ 

  1. การตรวจสอบข้อมูลเชิงปริมาณ 

โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการ และ 

แบบมาตราประมาณค่าที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.97 เก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 416 คน ได้มา 

โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage  

sampling) ได้แก่ ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการ 

โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนในเขต 

ตรวจราชการ 18 เขต เขตละ 4 โรงเรียน ประกอบด้วย 

โรงเรียนประถมศึกษา 36 โรงเรียน และมัธยมศึกษา 36  

โรงเรียน รวม 72 โรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ  

X  S.D และร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สำาเร็จรูป

  2. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  

โดยการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการโรงเรียน รองผู้อำานวยการ 

โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในโรงเรียนประถม 

ศึกษา 2 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 11-13 คน ดำาเนินการ ณ โรงเรียนที่ผู้ให้ 

สมัภาษณป์ฏบิตังิานจรงิ วเิคราะหผ์ลการสมัภาษณ์โดยการ 

วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

 ตัวแปรที่ใช้ศึกษ� ได้แก่

 1. องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 

องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม ดังนี้

  1.1 องค์ประกอบหลักตามมิติเชิงระบบ  

ดังนี้

   1.1.1 ปจัจยันำาเขา้ ประกอบดว้ย 

องค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 12  

องค์ประกอบ ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน  

2) หลกัการบรหิารจดัการ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบยอ่ย 

ไดแ้ก ่การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีการบรหิารเชงิกลยทุธ ์ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารโดยใช้โรงเรียน 

เป็นฐาน การบริหารแบบบูรณาการ และการบริหาร 

ผลสำาเร็จอย่างสมดุล 3) ระบบโครงสร้างการบริหาร  

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อยได้แก่ กลุ่มอำานวยการ  

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาวิชาการ  

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายชุมชน

   1.1.2 องคป์ระกอบ กระบวนการ  

คอื กลยทุธก์ารดำาเนนิการ ประกอบดว้ย องคป์ระกอบยอ่ย  

7 องค์ประกอบ ได้แก่ สร้างพลังขับเคลื่อนระบบบริหาร 

จดัการทีด่ ีพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรู ้เสรมิสรา้ง 

ทักษะชีวิตผู้เรียน เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพิ่ม 

สมรรถนะการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีระดมสรรพกำาลงั 

ภาคีเครือข่าย และ สร้างเสริมบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ 

   1.1.3 องค์ประกอบผลผลิต 

คือ ภาพความสำาเร็จ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  
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5 องค์ประกอบ ได้แก่ ศักยภาพของนักเรียน สมรรถนะ 

ของครู สมรรถนะของผู้บริหาร ประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  1.2 องค์ประกอบเสริม ประกอบด้วย  

2 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  

และการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา

 2. คุณลักษณะของรูปแบบ ประกอบด้วย 

คุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีประโยชน์  

ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้อง

ผลก�รวิจัย

 ข้อสรุปที่ ได้จากงานวิจัยนี้ เป็นข้อค้นพบที่ 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และขั้นตอนของ 

การวิจัย โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

 1. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน สรุปได้ว่า ร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ  

และ 22 องค์ประกอบย่อย ดังนี้

  1.1 องค์ประกอบหลัก 5 ตัว คือ (1)  

หลกัการบรหิารจดัการ (2) วตัถปุระสงคข์องโรงเรยีนในฝนั  

(3) โครงสร้างของโรงเรียน (4) กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน  

และ (5) เงื่อนไขความสำาเร็จ

  1.2 องคป์ระกอบหลกัการบรหิารจดัการ  

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) หลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี (2) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

(3) การบริหารโรงเรียนเป็นฐาน และ 4) การกำาหนด 

ผลสำาเร็จอย่างสมดุล

  1.3 องค์ประกอบวัตถุประสงค์ของ 

โรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ  

(1) ศักยภาพของนักเรียน (2) สมรรถนะของครู (3)  

สมรรถนะของผู้บริหาร (4) คุณภาพของโรงเรียน และ  

(5) การยอมรับของชุมชน 

  1.4 องคป์ระกอบโครงสรา้งของโรงเรยีน  

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การบริหาร 

วิชาการ (2) การบริหารงบประมาณ (3) การบริหารงาน 

บุคคล และ (4) การบริหารทั่วไป

  1.5 องค์ประกอบกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ในฝัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) พลัง 

ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการที่ดี (2) หลักสูตรและ 

กระบวนการ (3) สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร (4) เพิ่ม 

สมรรถนะของโรงเรียน และ (5) ระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ 

  1.6 องค์ประกอบเงื่อนไขความสำาเร็จ  

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) คุณลักษณะ 

ของนักเรียน (2) กระบวนการจัดการศึกษา (3) การเรียนรู ้

และพัฒนา และ (4) งบประมาณและทรัพยากร 

 2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน สรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน  

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ และ 23  

องค์ประกอบย่อย ดังนี้

  2.1 องค์ประกอบหลัก 5 ตัว คือ (1)  

หลกัการบรหิารจดัการ (2) วตัถปุระสงคข์องโรงเรยีนในฝนั  

(3) โครงสร้างของโรงเรียน (4) กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน  

และ (5) เงื่อนไขความสำาเร็จ

  2.2 องคป์ระกอบหลกัการบรหิารจดัการ  

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) หลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี (2) หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

(3) การบรหิารโรงเรยีนเปน็ฐาน และ (4) การกำาหนดผลสำาเรจ็ 

อย่างสมดุล

  2.3 องค์ประกอบวัตถุประสงค์ของ 

โรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ  

(1) คุณภาพของนักเรียน (2) สมรรถนะของครู (3)  

สมรรถนะของผู้บริหาร (4) คุณภาพของโรงเรียน และ  

(5) การยอมรับของชุมชน 

  2.4 องคป์ระกอบโครงสรา้งของโรงเรยีน  

ประกอบด้วย  4 องค์ประกอบย่อย คือ (1) การบริหาร 

วิชาการ (2) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (3)  

การบริหาร งานบุคคล และ (4) การบริหารทั่วไป

  2.5 องค์ประกอบกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ในฝัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) พลัง 

ขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการที่ดี (2) หลักสูตรและ 
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กระบวนการ (3) สร้างเสริมศักยภาพบุคลากร (4) เพิ่ม 

สมรรถนะของโรงเรียน และ (5) ระบบเครือข่ายอุปถัมภ์ 

  2.6 องค์ประกอบเงื่อนไขความสำาเร็จ  

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบย่อย คือ (1) คุณภาพครู 

และผูบ้รหิาร (2) คณุภาพการบรหิารจดัการ (3) คณุภาพสือ่ 

และเทคโนโลยี (4) ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และ  

(5) การนิเทศ กำากับ ติดตาม และประเมินผล 

 3. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝันโดยการสนทนากลุ่ม สรุปได้ว่า

  3.1 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน มีลักษณะเป็นรูปแบบเชิงระบบ คือ ส่วนของปัจจัย 

นำาเขา้ กระบวนการ และผลผลติ และองคป์ระกอบเสรมิคอื  

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการประเมินผล ปรับปรุง  

และพัฒนา โดยมีองค์ประกอบปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบ คือ วัตถุประสงค์ของโรงเรียนในฝัน  

หลักการบริหารจัดการ และ ระบบโครงสร้างการบริหาร  

องค์ประกอบกระบวนการ ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ  

คือ กลยุทธ์การดำาเนินงานองค์ประกอบผลผลิต 1  

องค์ประกอบ คือ ภาพความสำาเร็จ องค์ประกอบเสริม  

2 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ 

การประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนา

  3.2 องค์ประกอบวัตถุประสงค์ของ 

โรงเรียนในฝัน กล่าวถึง ข้อกำาหนดที่แสดงให้เห็นถึง 

เปา้หมายของโรงเรยีนในฝนั ทีม่คีวามสอดรบักบัทรพัยากร 

นำาเข้า กระบวนการ และผลผลิตของระบบการบริหาร 

โรงเรยีนในฝนั คอืมหีลกัการบรหิารจดัการทีด่ ีมกีารกำาหนด 

ระบบโครงสร้างภายในโรงเรียน ที่ชัดเจน คล่องตัว โดยใช้ 

กลยุทธ์การดำาเนินงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ 

แวดล้อมของโรงเรียนส่งผลต่อภาพความสำาเร็จได้อย่างมี 

คุณภาพ ตลอดจนมีการประเมินและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 

  3.3 องคป์ระกอบหลกัการบรหิารจดัการ  

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ การบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารแบบ 

มีส่วนร่วม การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหาร 

แบบบูรณาการ และการบริหารผลสำาเร็จอย่างสมดุล

  3.4 องค์ประกอบระบบโครงสร้าง 

การบรหิาร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื กลุม่อำานวยการ  

กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาวิชาการ  

กลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี และกลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายชุมชน

  3.5 องคป์ระกอบกลยทุธก์ารดำาเนนิงาน  

ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ คือ สร้าง 

พลังขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการที่ดี พัฒนาหลักสูตร 

และกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้าง ทักษะชีวิตผู้เรียน  

เสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากร เพิม่สมรรถนะการใชน้วตักรรม 

และเทคโนโลยี ระดมสรรพกำาลังภาคีเครือข่าย และ 

สร้างเสริมบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้

  3.6 องค์ประกอบภาพความสำาเร็จ  

ประกอบด้วย องค์ประกอบย่อย 5 องค์ประกอบ คือ  

ศักยภาพของนักเรียน สมรรถนะของครู สมรรถนะของ 

ผูบ้รหิาร ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ และความพงึพอใจ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  3.7 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม 

ของโรงเรียน

  3.8 องค์ประกอบด้านการประเมิน  

ปรับปรุง และพัฒนา

 4. ผลการตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบ 

การบริหารจัดการโรงเรียนในฝันด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์  

แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้

  4.1 ผลการตรวจสอบคุณลักษณะของ 

รปูแบบการบรหิารจดัการดว้ยขอ้มลูเชงิปรมิาณ ผลปรากฏวา่ 

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณลักษณะด้าน 

ความมีประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และ 

ความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก

  4.2 ผลการตรวจสอบคุณลักษณะของ 

รูปแบบการบริหารจัดการด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ 

สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน 4 โรงเรียน มีความ 

สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน  

มีคุณลักษณะด้านความมีประโยชน์ ด้านความถูกต้อง  

ดา้นความเหมาะสม และ ดา้นความเปน็ไปได ้สามารถนำาไป 
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ประยุกต์ใช้ในโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนทั่วไปได้รูปแบบ 

การบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน ดังภาพ 1

ภ�พ 1 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝันที่พัฒนา 

ก�รอภิปร�ยผล

 จากข้อค้นพบ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน  

เป็นรูปแบบแนวคิดเชิงระบบ คือ มีส่วนปัจจัยนำาเข้า  

3 องค์ประกอบ ปัจจัยกระบวนการ 1 องค์ประกอบ ปัจจัย 

ผลผลิต 1 องค์ประกอบ และองค์ประกอบเสริม 2  

องค์ประกอบ ทั้งนี้เกิดจากแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิที่ 

เข้าร่วมสนทนา ที่ให้เหตุผลว่าการบริหารโรงเรียน หรือ 

หน่วยงาน องค์การใดๆ เราสามารถมองการบริหารในเชิง 

ของแนวคิดเชิงระบบจะทำาให้เห็นภาพการดำาเนินงาน 

อย่างชัดเจน นอกจากนั้นโรงเรียนเป็น องค์การที่เป็น 

หน่วยบริการ การดำาเนินการใดๆ จึงต้องคำานึงถึงสภาพ 

แวดล้อมของสถานที่ตั้งโรงเรียน รวมทั้ง การประเมิน  

ปรับปรุง และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบเสริม 

ดังกล่าวนี้ เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้อง 

คำานงึถงึ แตม่ิใชอ่งคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลในการดำาเนนิการ 

พัฒนาข้อค้นพบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Bardo and  

Hartman (1982) ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ 

ของรูปแบบว่ารูปแบบจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 

อะไรบา้ง มรีายละเอยีดมากนอ้ยเพยีงใด ไม่ไดม้ขีอ้กำาหนด 

ที่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์นั้นๆ ในทำานองเดียวกัน  

Shoderback และคณะ (1990, p. 22) และ Wilson  

(1991, p. 62) และ Hoy and Miskel (2001, p. 24)  

ได้กล่าวถึงว่าโรงเรียนในระบบเปิด โดยมีองค์ประกอบ  

5 ประการ คือ ปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ ผลผลิต สภาพ 

แวดล้อมของโรงเรียน และข้อมูลป้อนกลับ โดยถือว่า 

ผลผลิตของระบบเกิดจากการที่มีปัจจัยนำาเข้าส่งเข้าไป 

ผ่านกระบวนการซึ่งจะจัดกระทำาให้เกิดผลผลิตขึ้น และ 

ให้ความสนใจกับสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนข้อมูล 

ปอ้นกลบัจากการประเมนิ เพือ่การปรบัปรงุและพฒันาดว้ย 

 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน ที่เป็น 

ข้อค้นพบ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ 

ทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ตัง้แตก่ลุม่ปจัจยันำาเขา้ คอืวตัถปุระสงค์ 

เชื่อมต่อกับหลักการบริหารจัดการ และระบบโครงสร้าง 

การบรหิาร โดยทัง้ 2 องคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธ ์สองทาง 

ซึง่กนัและกนั กลุม่ปจัจยันำาเขา้มคีวามสมัพนัธท์างเดยีวกบั 

ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยกระบวนการมีความสัมพันธ์ 

ทางเดียวกับปัจจัยผลผลิต รูปแบบที่ค้นพบดังกล่าว 

สอดคลอ้งกบั Keeves (1988) ที่ไดก้ลา่วถงึคณุลกัษณะทีด่ี 

ของรูปแบบ ว่าควรเป็นไปในลักษณะของความสัมพันธ์ 

อย่างมีโครงสร้างของตัวแปร สามารถตรวจสอบได้โดยการ 

สังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้  

รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์  

เป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ ใหม่ และการสร้าง 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยาย 

องค์ความรู้ที่ผู้พัฒนาสนใจ

 กลุ่มปัจจัยนำาเข้า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3  

องค์ประกอบ คือวัตถุประสงค์ หลักการบริหารจัดการที่ด ี 

และระบบโครงสร้ างการบริหาร โดยองค์ประกอบ 

วัตถุประสงค์เป็นองค์ประกอบตั้งต้นของรูปแบบการ 

บริหารจัดการโรงเรียนในฝันเชื่อมต่อกับหลักการบริหาร 

จดัการทีด่ ีและระบบโครงสรา้งการบรหิาร ทัง้นีเ้นือ่งมาจาก 

วัตถุประสงค์คือความต้องการของการดำาเนินการของ 

โครงการทั้งมวล วัตถุประสงค์จึงเป็นองค์ประกอบตั้งต้น 

ของรปูแบบการบรหิารจดัการโรงเรยีนในฝนั โดยมขีอ้ความ 

ที่บ่งบอกถึงความต้องการที่ โรงเรียนในฝันควรจะเป็น  

ทั้งที่เป็นหลักการบริหาร ระบบโครงสร้างการบริหาร  
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กลยุทธ์การดำาเนินงานและผลผลิตของโรงเรียนในฝัน  

สอดคล้องกับ Griffin (1999, p. 6) ที่กล่าวว่า การบริหาร 

จัดการเป็นกระบวนการที่ใช้กับกลุ่มคนที่เข้ามาร่วมกัน 

ทำางานด้วยโครงสร้างและการประสานงาน โดยมีหลักการ 

วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตามที่กำาหนด 

เป้าหมายไว้

 หลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจัดอยู่ ในกลุ่ม 

ปัจจัยนำาเข้า โดยมีองค์ประกอบย่อยซึ่งหมายถึงหลักการ 

บริหารจัดการที่ควรนำามาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน 6 หลักการ คือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

การบรหิารเชงิกลยทุธ ์การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม การบรหิาร 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบบูรณาการ และ 

การบริหารผลสำาเร็จอย่างสมดุล ทั้งนี้หลักการบริหาร 

ดังกล่าว เป็นหลักการบริหารที่เหมาะสมต่อการพัฒนา 

องค์การที่ต้องการการประสบความสำาเร็จอย่างรวดเร็ว  

แน่นอน ชัดเจน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้  

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพและเกิด 

ความคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรฐั ไมม่ขีัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

เกินความจำาเป็น และที่สำาคัญประชาชนได้รับการอำานวย 

ความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นหลักการบริหารที่ควรนำามา 

ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นแนวทางการบริหารเชิงระบบ  

ซึง่มคีวามยดืหยุน่กบัการเปลีย่นแปลง เปน็หลกัการบรหิาร 

ด้วยระบบแนวคิดที่มองไปสู่อนาคตและมีความคล่องตัว 

ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์,  

2542, หน้า 3) การบริหารแบบบูรณาการ เป็นหลัก 

การบริหารงานแนวใหม่ที่ต้องการการบริหารจัดการที่มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในการ 

บริหารโรงเรียนในฝัน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร 

จดัการใหร้วดเรว็ เหมาะสม และสอดรบักบัการเปลีย่นแปลง  

โดยความร่วมมือจากทุกคนทั้งในและนอกโรงเรียน  

สอดคล้องกับแนวคิดของ สิทธิชัย ฝรั่งทอง (2548) ที่ 

กล่าวถึงการบริหารแบบบูรณาการว่า เป็นระบบการบริหาร 

องค์การที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นการปรับเปลี่ยน 

กระบวนทัศน์หรือกรอบวิธีคิดและยุทธศาสตร์แบบใหม่  

โดยทำาให้แก่นของความสามารถหลักเกดิขึ้นในทุกตำาแหน่ง 

ขององค์การ 

 องคป์ระกอบในกลุม่ปจัจยันำาเขา้ ทีเ่ปน็ขอ้คน้พบ 

จากงานวิจัยครั้งนี้คือ ระบบโครงสร้างการบริหาร เป็น 

องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับหลักการบริหารจัดการ  

โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 6 กลุ่ม แตกต่าง 

จากกฎกระทรวงที่กำาหนดหลักเกณฑ์ ให้สถานศึกษา 

แบง่งานออกเปน็ 4 กลุม่ คอื กลุม่บรหิารวชิาการ กลุม่บรหิาร 

งบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550,  

หน้า 151-154) ทั้งนี้ การแบ่งกลุ่มบริหารงานเป็น 6 กลุ่ม 

ตามข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้เป็นการแบ่งกลุ่มงานที่ 

คำานึงถึงตามรูปแบบของการจัดส่วนงานและรูปแบบ 

เมตริกซ์ โดยนำาข้อดีของการออกแบบโครงสร้างองค์การ 

มาใช้ในการบริหารงาน ตามแนวคิดของ Bartol และคณะ  

(อ้างถึงใน วิโรจน์ สารรัตนะ, 2546, หน้า 116-117)  

กล่าวถึงข้อดีในการจัดโครงสร้างตามรูปแบบการจัดตาม 

ส่วนงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 

องค์การได้เร็ว เนื่องจากไม่ต้องขึ้นอยู่กับหน้าที่อื่น  

การประสานงานระหวา่งหนา้ทีต่า่งๆ ทำาไดง้า่ย เนน้ผลผลติ  

วัดผลการปฏิบัติงานได้ดี และสามารถพัฒนาทักษะ 

การบริหารได้อย่างกว้างขวาง เป็นการกระจายอำานาจ 

การตัดสินใจสู่นักบริหารระดับล่าง ทำาให้นักบริหาร 

ระดับสูงสามารถทำาหน้าที่ทางด้านยุทธศาสตร์ได้มากขึ้น  

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีความ 

ยืดหยุ่นในการใช้ทรัพยากร เพราะฉะนั้นการจัดระบบ 

โครงสร้างการบริหารของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 

ในฝัน จึงเป็นโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำางานที่เน้น 

ผลผลิตและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 องค์ประกอบกลยุทธ์การดำาเนินงาน เป็นปัจจัย 

กระบวนการของแนวคิดเชิงระบบ ในรูปแบบการบริหาร 

จัดการโรงเรียนในฝัน ทั้งนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์  

นับได้ว่าเป็นเข็มทิศนำาทางหรือเป็นตัวกำาหนดแนวทาง 

ไปสูจ่ดุมุง่หมายทีต่อ้งการ (ปกรณ ์ปรยีากร, 2544, หนา้ 2)  
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จากข้อค้นพบ กลยุทธ์การดำาเนินงานควรมี 7 กลยุทธ์  

(ดังภาพ 1) สอดคล้องกับแนวคิดของ สนธิรัก เทพเรนู  

และคณะ (2548, หนา้ 64-65) ที่ไดก้ลา่วถงึลกัษณะสำาคญั 

ของกลยุทธ์ คือ (1) การมุ่งเน้นอนาคต โดยสร้างวิสัยทัศน ์

เกี่ยวกับทิศทางของหน่วยงานที่จะดำาเนินต่อไป (2) การ 

มุ่งเน้นจุดมุ่งหมายรวมของหน่วยงานและสถานศึกษา  

โดยการกำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน  

สามารถนำาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้ เพื่อให้บรรลุผลตาม 

ทิศทางที่ต้องการ (3) การมุ่งเน้นกระบวนการโดยจะต้องม ี

การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (4) การมุ่งเน้นภาพรวม  

โดยเน้นระดับของการวิเคราะห์ของหน่วยงาน

 องค์ประกอบภาพความสำาเร็จ เป็นองค์ประกอบ 

ปจัจยัผลผลติของแนวคดิเชงิระบบ โดยมอีงคป์ระกอบยอ่ย  

5 องคป์ระกอบ คอื ศกัยภาพของนกัเรยีน สมรรถนะของคร ู 

สมรรถนะของผู้บริหาร ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

และความพงึพอใจของ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้นี ้เนือ่งจาก 

โรงเรียนในฝันเป็น “โรงเรียนดี มีคุณภาพ” สอดคล้องกับ  

Whatmough (1994, pp. 94-95) ที่กล่าวว่า โรงเรียน 

ทีม่คีณุภาพควรจะตอ้งมองคณุภาพใน 2 ดา้น คอื ดา้นของ 

การบริหารจัดการของผู้ให้บริการ อันหมายถึงโรงเรียน  

และดา้นผูร้บับรกิาร หมายถงึนกัเรยีนและผูป้กครอง ชมุชน  

หรือสังคม นอกจากนั้น ข้อค้นพบดังกล่าวยังสอดคล้อง 

กับแนวทางการประเมินคุณภาพรอบสาม (พ.ศ. 2554- 

2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำานักงานรับรอง 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ได้ 

กำาหนดมาตรฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษา 4  

มาตรฐาน 12 ตัวบ่งชี้ โดยได้ระบุถึง ผลการจัดการศึกษา  

ในด้านผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นคุณลักษณะของผู้เรียน  

ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำาคัญ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 

พัฒนาสถานศึกษา และด้านการประกันคุณภาพภายใน 

โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด โดยมีการกำาหนดตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเพื่อ 

พัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน และส่งเสริมการพัฒนา 

ผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะชวีติทีด่ ีมภีมูคิุม้กนั เพือ่การเปน็พลเมอืง 

ที่มีคุณค่าของสังคม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

จากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน จำานวน 25 โรงเรียน รวมจำานวน  

183 คน วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วย  

2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบการบริหารเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารต้องมีความพร้อมการเปลี่ยนแปลง 

ตลอดเวลาให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ใช้ภาวะผู้นำาแบบอย่างที่ดี และอุทิศตนแก่สถานศึกษามีศีลธรรม, จริยธรรม  

ใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนองค์ประกอบของประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

มี 4 ด้านคือ งานวิชาการ: มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ 

พันธกิจของสถานศึกษาให้ความสำาคัญเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับงบประมาณ สามารถตรวจสอบติดตามและประเมินผลได ้ 

ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับขวัญและกำาลังใจของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และสนับสนุนครูอาจารย์ให้ได้รับการพัฒนา 

วิชาชีพต้องให้ความสำาคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย และมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง ต้องเน้นที่งานบุคลาสากรเป็นหลัก เนื่องจาก 

บุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อน ให้องค์กรเกิด การพัฒนาทำาให้เกิดรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

คำ�สำ�คัญ: มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร, การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผู้นำาการเปลี่ยนแปลง

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ดิเรก พรสีมา
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Abstract

 This research focuses on the successful practices for an effective change management model  

for the school administrators in the Basic Education Institutions under the Foundation of the Church of  

Christ in Thailand (CCT). Data were collected from the CCT school administrators, department heads,  

and education experts using questionnaires, surveys and interviews, consisting of 183 persons within  

25 schools. Documents are analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The results reveal that effective change management in the CCT schools consists of 2 components.  

First, administrators must be prepared for the change and involve the entire organization. Second,  

dedicated individuals must be chosen to implement the strategic plan to ensure the desired outcome  

in a timely and successful manner. Effective change management consists of four factors; curriculum  

management, budget management, personnel management and overall change management. First,  

schools must set up a curriculum preparation committee to ensure the new curriculum complies with  

the vision and mission of the school. Second, budget management must also be in compliance with the  

CCT policies. Third, personnel management should focus on motivation for every level of personnel.  

Fourth, assessment systems are needed that will ensure the quality and effectiveness of the changes.  

The CCT must especially concentrate on personnel management because the school’s staff drives the  

development model for effective change management in CCT schools.

Keywords: change management, foundation of the church of christ, CCT schools in thailand.

คว�มนำ� 

 กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งเป็น 

การเปลี่ยนแปลงที่นักบริหารต้องตระหนักและให้ทบทวน 

การออกแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป (รุ่ง แก้วแดง, 2543, หน้า 1) ผู้บริหาร 

เป็นผู้นำาองค์กร และเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง  

(change agent) และทกุฝา่ยในองคก์รตอ้งพยายามคดิคน้ 

และพัฒนารูปแบบการบริหารใหม่ๆ ที่มีความแตกต่าง 

ไปจากการบรหิารแบบเดมิๆ เพือ่การพฒันาองคก์รของตน 

ให้อยู่รอด และนำาองค์กรไปสู่เป้าหมาย (ปองสิน วิเศษศิริ,  

2549, หน้า 26) การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผล 

จำาเป็นต้องแสวงหาและพัฒนารูปแบบการบริหารที่ 

เหมาะสมกับสถานศึกษาท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง 

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังเกี่ยวกับ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ  

การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคลากร และการ 

บริหารทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการบริหารการ 
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เปลี่ยนแปลงและประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 4. เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ทีม่ปีระสทิธผิล ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัมลูนธิแิหง่ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 5. เพื่อศึกษาผลการทดสอบรูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยรูปแบบการบริหาร การ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนาเน้นนำาผล 

วิจัยที่ได้ไปใช้ในเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี 

ในการบรหิาร โดยมกีลุม่ผูบ้รหิารและครเูปน็หนว่ยวเิคราะห ์ 

ด้วยกำาหนดขั้นตอนและวิธีการดำาเนินการวิจัยเป็น 5  

ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและการสำารวจข้อมูล 

เบื้องต้น โดย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา แล้วนำา 

ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของ 

ประสิทธิผลการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิผล 

การบริหารงานวิชาการ ประสิทธิผลการบริหารงาน 

งบประมาณ ประสิทธิผลการบริหาร งานบุคลากร และ 

ประสิทธิผลการบริหารทั่วไป

 ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและสร้างรูปแบบ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

ด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ 

รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย โดย ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าฝ่าย 

สถานศึกษา

 ขั้นตอนที่ 5 การสรุป และนำาเสนอรูปแบบ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

โดยจัดทำาเป็นรายงานผลการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัด 

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำานวน 25  

โรงเรียน

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 

ดังนี้

 1. กลุ่มตัวอย่าง 1 คือ ผู้บริหาร สถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

จำานวน 35 คน

 2. กลุ่มตัวอย่าง 2 คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการ 

เรียนรู้และหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน หรือครูใน 

สถานศึกษาพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย จำานวน 190 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

คือ (1) แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของผู้บริหาร 

สถานศึกษาตามสภาพจริง และสภาพที่คาดหวังในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย (2) แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพจริง และ 

สภาพทีค่าดหวงัของประสทิธผิลการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ในดา้นการบรหิารงานวชิาการ งานงบประมาณ งานบคุลากร  

และงานบริหารทั่วไป

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลแลก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเลขาธิการสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน  

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังกัดมูลนิธิแห่งสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย หลังจากนั้นได้ ดำาเนินการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลขอความร่วมมือในการตอบแบแบบสอบถาม 

ทางไปรษณีย์แล้วจึงนำาข้อมูลจากแบบสอบถาม มาตรวจ 

ให้คะแนนและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติหาค่าเฉลี่ย 

และค่าร้อยละของข้อมูลที่พบ

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล 

สภาพจริงและสภาพที่คาดหวังการบริหารและการจัดการ 

ศึกษาของสภาพศึกษา

ผลก�รวิจัย

 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ดังนี้

 1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิ CCT  

มีลักษณะของการบริหารแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แบบมสีว่นรว่ม การบรหิารการใชภ้าวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง  

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ โดย 

จากสภาพจริงเรียงจากมากไปหาน้อยคือ การบริหารการใช้ 

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

แบบมีส่วนร่วม การบริหารเชิงกลยุทธ์ และบริหารแบบ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ สำาหรับภาพรวมความคาดหวังเรียงจากมาก 

ไปหานอ้ย คอื การบรหิารการใชภ้าวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม การบริหาร 

เชิงกลยุทธ์ และบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามลำาดับ

 2. ประสิทธิผลของการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

มีองค์ประกอบของประสิทธิผลในการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงในด้านงานทั้ง 4 ด้านคือ งานวิชาการ  

งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานการบริหารทั่วไป 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย เรียงจากมากไปหาน้อยคือ การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงในด้านงานบุคลากร การบริหารการ 

เปลีย่นแปลงในดา้นงานวชิาการ การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ในด้านงานบริหารทั่วไป และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านงานงบประมาณ ตามลำาดับ

 3. ความสัมพันธ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

และประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย พบว่า ลักษณะการบริหาร 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม การบริหาร 

การใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การบริหารแบบมุ่งผล 

สัมฤทธิ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กัน 

ระหว่างประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหาร 

ทั่วไป และความสัมพันธ์ที่มากที่สุดระหว่างลักษณะการ 

บริหารการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน คือ การ 

บริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม การบริหารการใช ้

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และการบริหารเชิงกลยุทธ์  

มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านงานบุคลากร ส่วนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับประสิทธิผลการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงในด้านงานวิชาการ

 4. รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผล ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่ง 
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สภาคริสตจักรในประเทศไทย ประกอบด้วยองค์ประกอบ 

ลักษณะการบริหารการเปลี่ยน แปลง 4 ลักษณะคือ การ 

บริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม การบริหารการใช ้

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ และประกอบด้วยองค์ประกอบ 

ของประสิทธิผลในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 4 ด้านคือ  

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านงานวิชาการ การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงในด้านงานงบประมาณ การบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงในด้านงานบุคลากร และการบริหารการ 

เปลีย่นแปลงในดา้นงานบรหิารทัว่ไป โดยทัง้ 2 องคป์ระกอบ 

มีความสัมพันธ์กันคือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบม ี

ส่วนร่วม การบริหารการใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง  

และการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านงานบุคลากร ส่วนการ 

บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับ 

ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้านงานวิชาการ  

ซึ่งสามารถนำามาสร้างรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 จากการศกึษาเกีย่วกบัลกัษณะการบรหิารในสถาน 

ศึกษาและประสิทธิผลของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย ทำาให้ทราบถึง การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย พบว่า จากลักษณะการ 

บริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยนั้น  

ควรมีการบริหารในรูปแบบผสมผสาน คือ การบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม การบริหารการใช้ภาวะผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลง การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการ 

บรหิารเชงิกลยทุธ ์แตผู่บ้รหิารควรตระหนกัถงึความเปน็ผูน้ำา 

ของตนเองในการบริหารการใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 

เปน็อนัดบัแรก กลา่วคอื ผูบ้รหิารเปน็ผูน้ำาทีเ่ปน็แบบอยา่ง 

ที่ดีในการทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนแก่สถานศึกษา และเป็น 

ผู้บริหารมีศีลธรรม รองลง มาตามลำาดับ ผู้บริหารนำา 

ยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ ตามการวางแผนยุทธศาสตร์ ที่ 

กำาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานให้สำาเร็จ 

ทันเหตุการณ์ตามแผนและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ผู้บริหาร 

มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ 

กำาหนดวิสัยทัศน์ โดยให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม  

ซึง่ไมว่า่จะเปน็การบรหิารการใชภ้าวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง  

การบรหิารการเปลีย่นแปลงแบบมสีว่นรว่ม และการบรหิาร 

เชิงกลยุทธ์ การบริหารทั้ง 3 แบบจะต้องมีตัวขับเคลื่อน 

ที่ทำาให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย นั่นก็คือ งานบุคลากร ดังนั้นสถานศึกษา 

ต้องให้ความสำาคัญเกี่ยวกับขวัญและกำาลังใจของบุคลากร 

ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และสนับสนุนครูอาจารย์ให้ได้รับ 

การพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานศึกษา  

และสุดท้ายการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหาร 

ทีจ่ะชว่ยใหผู้ ้บรหิารมกีารปฏบิตังิานใหส้ำาเรจ็ทนัเหตกุารณ ์

ตามแผนและเปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิล 

ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในด้าน 

งานวิชาการ โดยสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำาหลักสูตรสถาน ศึกษา และมีการจัดทำาหลักสูตร 

สถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 

สถานศกึษา เพือ่การทำางานอยา่งเปน็ระบบและมปีระสทิธผิล  

นอกจากนี้ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ก็มีความสำาคัญ 

เพื่อการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ กล่าวคือ การ 

บริหารงานงบประมาณ สถานศึกษาให้ความสำาคัญเรื่องคว

ามโปร่งใสเกี่ยวกับงบประมาณสามารถตรวจสอบ ติดตาม 

และประเมินผลได้ และยึดนโยบายของมูลนิธิแห่งสภา 

คริสตจักรในประเทศไทยเป็นหลักการในการปฏิบัติ

 ส่วนงานด้านบริหารทั่วไป สถานศึกษาให้ความ 

สำาคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ บัญชี  

พัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสัมพันธ์ชุมชนและ 

มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่กำาหนด ด้วยการควบคุมดูแล อย่างต่อเนื่อง สำาหรับ 



93

ประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่า ต้องมี 

การบริหารไปพร้อมๆ กันไม่ว่าจะเป็นการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงด้านงานวิชาการ สถานศึกษามีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา และมีการจัดทำา 

หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ของสถานศึกษา การบริหารการเปลี่ยน แปลงด้านงาน 

งบประมาณ สถานศึกษาให้ความสำาคัญเรื่องความโปร่งใส 

เกี่ยวกับงบประมาณสามารถตรวจสอบ ติดตาม และ 

ประเมนิผลได ้และยดึนโยบายของมลูนธิแิหง่สภาครสิตจกัร 

ในประเทศไทยเป็นหลักการในการปฏิบัติ การบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงด้านงานบุคลากร สถานศึกษาให้ความ 

สำาคัญเกี่ยวกับขวัญและกำาลังใจของบุคลากรทุกฝ่ายอย่าง 

เหมาะสม และสนับสนุนครูอาจารย์ให้ได้รับการพัฒนา 

วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และการ 

บริหารการเปลี่ยน แปลงด้านงานบริหารทั่วไป สถานศึกษา 

ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ  

บญัช ีพสัดคุรภุณัฑ ์อาคารสถานที ่และสมัพนัธช์มุชนและ 

มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ที่กำาหนด ด้วยการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง

 1. ศึกษาผลการทดสอบรูปแบบการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยได้ทำา 

หนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำาเสนอการ 

รับรองรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง 

เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาครสิตจกัรในประเทศไทย และเหน็วา่นา่จะเปน็ประโยชน ์

ที่ดีในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย และเป็นประโยชน์กับทางสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย ที่จะได้พัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาสถาน 

ศึกษาสังกัดมูลนิธิ แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

จำานวน 25 โรงเรียน ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 

นโยบายการบริหารของสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

การจัดการบริหารสำาหรับผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำา 

ทางพันธกิจการศึกษา ให้เป็นไปตามรูปแบบการบริหาร 

การเปลีย่น แปลงทีม่ปีระสทิธผิลในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

สงักดัมลูนธิแิหง่สภาครสิตจกัรในประเทศไทย และจากผล 

การนำารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย มาทดลองใช้จริงโดยมูลนิธิแห่งสภา 

คริสตจักรในประเทศไทยนำาไปใช้กับสถานศึกษาสังกัด 

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2552 ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน  

2552 ถึงเดือน เมษายน 2553 โดยการเลือกแบบเจาะจง  

(purposive sampling) โดยใช้การทดลองในโรงเรียน 

ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อนำามาใช้เป็นกรณีศึกษา 

ในเชิงคุณภาพ โดยทดลองใช้รูปแบบการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยด้วย 

นวัตกรรมการอบรมสร้างความเข้าใจสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย และได้ทำาการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว 

ไปยังสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทยทั้ง 24 โรงเรียน ผลจากการทดสอบรูปแบบ 

ทำาให้ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย ได้รับประโยชน์และมีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย พร้อมยอมรับและถือปฏิบัต ิ  

ทำาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารตามหลักนโยบาย 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยมากขึ้น และตัวที่จะเป็นตัว 

ขับเคลื่อนให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

สงักดัมลูนธิแิหง่สภาครสิตจกัรในประเทศไทยมปีระสทิธผิล  

คือ การบริหารงานบุคลากร
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ก�รอภิปร�ยผล

 การวิจัยรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยเชิง 

พรรณนาเน้นนำาผลวิจัยที่ ได้ไปใช้ในเชิงปฏิบัติการใน 

สถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ  

เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีในการบริหาร โดยมีกลุ่มผู้บริหาร 

และครูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ดังนี้

 1. การศึกษาและสำารวจข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้

  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงาน 

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา

  1.2 นำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

  1.3 มาวิเคราะห์เพื่อกำาหนดกรอบ 

แนวคิดการวิจัยกำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

 2. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของลักษณะ 

การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล 

การบรหิารงานทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่ประสทิธผิลการบรหิารงาน 

วชิาการ ประสทิธผิลการบรหิารงานงบประมาณ ประสทิธผิล 

การบริหารงานบุคลากร และประสิทธิผลการบริหารทั่วไป 

 3. ดำาเนินการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

สถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้า 

สนับสนุนการสอน แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

จำานวน 6 โรงเรียน แบ่งออกเป็น โรงเรียนขนาดใหญ่ 2  

โรงเรียน ขนาดกลาง 2 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก  

2 โรงเรียน เพื่อนำาข้อมูลที่ ได้มาจัดทำาเครื่องมือเก็บ 

รวบรวมข้อมูล  

 4. นำาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่จัดทำาเข้ารับ 

การปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และขออนุญาตทาง 

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ออกหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบเครื่องมือ

 5. จัดทำาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง 

ออกเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสำาหรับ 

ผู้บริหาร (ชุดที่ 1) ตามสภาพจริงและตามที่คาดหวังของ 

รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย และ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยสำาหรับคร ู 

(ชุด 2) ตามสภาพจริงและตามที่คาดหวังของรูปแบบ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

โดยทำาหนงัสอืขออนมุตัิไปยงัสภาครสิตจกัรในประเทศไทย 

เพื่อการจัดส่งเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์  

จำานวน 25 โรงเรียน

 6. ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 

สำ า เร็จรูป ซึ่ งมีลักษณะเป็นมาตราส่วน ตามแบบ 

ประมาณค่า (rating scale) โดยใช้การประมาณค่า 

ของลิเคอร์ท (Likert’s scale) ที่ให้ผู้ตอบประเมินค่า  

1-5 ด้วยการเลือกเพียงคำาตอบเดียว สถิติที่ ใช้ในการ 

วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (percentage) ใช้ในการ 

เปรียบเทียบเพื่อดูการกระจายของข้อมูลและเพื่อนำาเสนอ 

ค่าข้อมูลทั่วไป ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้ในการวัดค่าแนวโน้ม 

เข้าสู่ศูนย์กลางของข้อมูล ใช้แปลความหมายการบริหาร 

ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(standard deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดง 

การกระจายขอ้มลู คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรสนั  

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  

ใชห้าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรสองตวัทีเ่ปน็อสิระตอ่กนั 

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรม/ลักษณะ 

การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลในการ 

บรหิารการเปลีย่นแปลงในดา้นงานวชิาการ งานงบประมาณ  

งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไป ในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 7. สร้างรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 8. วิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการ 

บริหารความเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

โดยการทดลองใช้รูปแบบ และทำาการเผยแพร่รูปแบบ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา 
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ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 9. สรุปและนำาเสนอรูปแบบการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยจัดทำา 

เป็นรายงานผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ เพื่อนำาเสนอ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้การรับรองรูปแบบการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ผลการวิจัย 

พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย ประกอบด้วยลักษณะการบริหารการ 

เปลีย่นแปลง 4 องคป์ระกอบคอื การบรหิารการเปลีย่นแปลง 

แบบมีส่วนร่วม การบริหารการใช้ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง  

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

และระดับประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 4  

องค์ประกอบคือ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในด้าน 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหาร 

ทั่วไป อยู่ ในระดับมาก กล่าวคือการบริหารการใช้ภาวะ 

ผู้นำาในการเปลี่ยนแปลง Robbins & Coulter (2007)  

ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ในการทุ่มเทเสียสละและ 

อุทิศตนแก่สถานศึกษาผู้บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรม  

เชน่เดยีวกบั Bass (1990, p. 11) ในการบรหิารเชงิกลยทุธ ์ 

ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการกระทำาและการตดัสนิใจที่โปรง่ใส  

ตรวจสอบได้ ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานให้สำาเร็จทันเหตุการณ์ 

ตามแผนและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ซึ่ง Thompson and  

Strickland (1995) กล่าวถึงขั้นตอนวิธีการกระตุ้นการ 

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลทิศทางระยะยาวคือ (1)  

การกำาหนดและพัฒนาวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และ 

วัตถุประสงค์ เป็นการกำาหนดจุดมุ่งหมาย 5 ประการ  

(1.1) การกำาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร (organization  

vision) เป็นการกำาหนดทิศทาง ภารกิจ ซึ่งกำาหนดส่วน 

ประกอบของวสิยัทศัน ์การอธบิายรายละเอยีดขององคก์าร  

ขอบเขตของการปฏิบัติงาน ความต้องการ (needs)  

ของตลาดและค่านิยม (values) เบื้องต้นขององค์กร  

(1.2) การกำาหนดข้อความภารกิจ (mission statement)  

ขอบเขตของงานในองค์กร ซึ่งกำาหนดขึ้นเพื่อเป็นภาพรวม 

และดำาเนินการวินิจฉัยออกมาตามประเภทขององค์กร 

แต่ละแบบ แล้วจึงเขียนคุณสมบัติเฉพาะที่เป็นเป้าหมาย 

ขององค์กร (1.3) การกำาหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์  

(strategic goals) เป็นข้อความอย่างกว้างของจุดมุ่งหมาย 

ขององค์กร กำาหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุผลภารกิจ (mission)  

เป็นความมุ่งหมายขององค์กรหรือหลักเหตุผล ซึ่งอยู่บน 

พื้นฐานของความอยู่รอด หรือการคาดคะเนในระยะยาวที ่

องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น ภารกิจจึงเป็นลักษณะเด่นที่ใช ้

แยกองค์กรหนึ่งให้แตกต่างจากองค์กรอื่นอย่างชัดเจน  

ซึง่คำาถามทีจ่ะตอ้งตอบเพือ่แสวงหาภารกจิขององคก์รกค็อื  

ธุรกิจของคุณคืออะไร สิ่งที่ธุรกิจต้องการคืออะไร (1.4)  

การกำาหนดเป้าหมาย (goals) การกำาหนดสิ่งที่ต้องการ 

ในอนาคตซึ่งองค์กรต้องพยายามให้เกิดขึ้น โดยเป็น 

ส่วนประกอบของการวางแผนที่สำาคัญ เกี่ยวกับเป้าหมาย 

ในอนาคตที่องค์กรต้องการบรรลุถึงจุดมุ่งหมายนั้น  

(1.5) การกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (strategic  

objectives) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นข้อความ 

เฉพาะอย่างที่กำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  

(goals) ธุรกิจจะต้องกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ที่สามารถบรรลุภารกิจในสภาพแวดล้อมภายในและ 

ภายนอกในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นที่เป็น 

โอกาสภายใต้สภาพแวดล้อม (2) การกำาหนดกลยุทธ์  

(strategy formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

(strategic planning) เป็นการกำาหนดกลยุทธ์ทางเลือก  

และเลือกจากทางเลือกที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ์ (strategies) เป็นแผนที่สำาคัญโดยเป็นแผน 

ระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิง 

กลยุทธ์และตอบสนองวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร  

กลยุทธ์จะระบุถึงรูปแบบการตัดสินใจที่ เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกันและสอดคล้องกัน เพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย 

ขององค์กร ด้านการบริหารด้านการบริหารแบบมุ่งผล 

สัมฤทธิ์ (result-based management) ผู้บริหารมีการ 

วางแผนยทุธศาสตร ์และมกีารกำาหนดวสิยัทศัน ์Canadian  
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แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการในการปรับปรุงการบริหาร 

ให้เกิดประสิทธิผล (effectiveness) และโปร่งใสสามารถ 

ตรวจสอบได้ (accountability) สำาหรับการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะ 

รับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผู้บริหารกำาหนด 

วิสัยทัศน์โดยให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ดังที่ Kotter  

(1996, p. 21) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะทำาให้ 

ผู้บริหารดำาเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ 1)  

การสรา้งความรูส้กึเรง่ดว่น 2) การสรา้งคณะทำางานแกนนำา  

3) การกำาหนดวสิยัทศันแ์ละกลยทุธ ์4) การสือ่สารวสิยัทศัน ์ 

5) การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 6)  

การสรา้งชยัชนะระยะสัน้ 7) การรวบรวมผลงานทีป่ระสบผล 

สำาเร็จ 8) การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวก่อให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งหมายถึง 

การจัดการกับเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือลักษณะที่ต่าง 

ไปจากเดิม โดยวิธีการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเริ่ม 

ที่ตัวเราก่อน มีการทำางานเป็นทีม ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลงและมีการสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร ส่วน 

ประสิทธิผลในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

คือ งานวิชาการ งานบุคลากร งานการบริหารทั่วไป และ 

งานงบประมาณ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านงาน 

วิชาการ สถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำา 

หลักสูตรสถานศึกษา และมีการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา 

ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที ่

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัต ิ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  

กำาหนดให้การบริหารงานวิชาการ (กระทรวงศึกษาธิการ,  

2550, หน้า 33-34) เป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลัก 

ของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

มุ่งให้กระจายอำานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษา 

ให้มากที่สุด ประสิทธิผลในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ด้านบุคลากร สถานศึกษาให้ความสำาคัญเกี่ยวกับขวัญ 

และกำาลังใจของบุคลากรทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและ 

สถานศึกษาสนับสนุนครูอาจารย์ให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ 

ตรงตามความตอ้งการของสถานศกึษา ตามพระราชบญัญตัิ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำาหนดให้ 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  

2546, หน้า 51) เป็นภารกิจสำาคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถาน 

ศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบ สนองภารกิจของ 

สถานศึกษา ดำาเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด 

ความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย และระเบียบ  

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประสิทธิผลในการบริหาร 

การเปลีย่นแปลงดา้นบรหิารงานทัว่ไป สถานศกึษาใหค้วาม 

สำาคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายธุรการ บัญชี พัสด ุ

ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสัมพันธ์ชุมชนและมีการ 

ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ 

กำาหนด ด้วยการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง สำานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550, หน้า 8-11)  

ว่าด้วยการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ของเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สำานกังาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2550, หนา้ 105-119)  

ได้กำาหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไป คือ  

(1) มีการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ 

เข้มแข็งและทั่วถึง (2) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ 

ตอบสนองความ สามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ 

ของผู้เรียน (3) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบ สนอง 

ความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็มตาม 

ศักยภาพ (4) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่า นิยมที่ดีงาม  

(5) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป ์ 

และกีฬา/นันทนาการ (6) มีการจัดกิจกรรมสืบสานและ 

สร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย และ  

(7) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ 

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โดยม ี
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สภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้มอีาคารสถานทีเ่หมาะสม  

มกีารสง่เสรมิสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเ้รยีน  

มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อ 

การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พื้นที่สีเขียว และ 

สิง่อำานวยความสะดวกพอเพยีง และอยู่ในสภาพใชก้ารไดด้ ี 

และมกีารจดั และใชแ้หลง่เรยีนรูท้ัง้ใน และนอกสถานศกึษา  

ประสทิธผิลในการบรหิารการเปลีย่นแปลง ดา้นงบประมาณ  

สถานศึกษาให้ความสำาคัญเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับ 

งบประมาณสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได ้ 

และสถานศึกษามีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้อง 

กับนโยบายและแผนงานตามนโยบายมูลนิธิแห่งสภา 

คริสตจักรในประเทศไทย ส่วนพฤติกรรมการ บริหารของ 

ผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารที่ทำาให้เกิดประสิทธิผล  

โดยมีความสัมพันธ์กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน 

ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 การบริหารงบประมาณ 

ของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 39)  

มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความ 

คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้น 

ผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

 ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาครสิตจกัรในประเทศไทย นัน้เมือ่ใชล้กัษณะการบรหิาร 

การใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง เป็นหลักในการบริหาร 

แล้วนั้น การบริหารงานด้านบุคลากรก็เป็นตัวสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนการบริหารที่ทำาให้เกิดประสิทธิผลในสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีส่วนสำาคัญ 

ในการผลักดัน และขับเคลื่อนให้การทดลองใช้รูปแบบ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการก้าวไปสู่สถานศึกษาที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร 

ในประเทศไทย ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวางแผน การติดตาม  

ตรวจสอบ การสร้างบรรยากาศการทำางานร่วมกัน ผู้บริหาร 

สถานศกึษาทีม่กีารบรหิารการใชภ้าวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง  

เป็นองค์ประกอบหลักสำาคัญท่ีทำาให้สถานศึกษามีประสิทธิผล  

และ ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งมคีวามมุง่มัน่และมคีวามผกูพนั 

กับการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือ 

ของพนักงานในทุกๆ หน่วยงาน โดยผู้บริหารต้องให้การ 

สนับสนุนในทุกด้าน ผู้นำาองค์การ มีบทบาทอย่างมาก 

ต่อระดับความสำาเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์การ  

ร้อยละร้อยขององค์การชั้นนำาจะพบว่า ผู้บริหารระดับสูง 

เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองเห็น และเข้าใจ ความเป็นไป 

ในอนาคตได้อย่างแม่นยำา รวมทั้งมีความสามารถในการ 

ตัดสินใจได้อย่างยอดเยี่ยม 

 ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย สิ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน 

ให้การบริหารการเปลี่ยน แปลงในสถานศึกษาสังกัดมูลนิธ ิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้มีประสิทธิผล คือ  

การบริหารงานบุคลากร สถานศึกษาต้องให้ความสำาคัญ 

เกี่ยวกับขวัญและกำาลังใจของบุคลากรทุกฝ่ายอย่าง 

เหมาะสม และสนับสนุนครูอาจารย์ให้ได้รับการพัฒนา 

วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ทั้งนี้การ 

บริหารที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิผล  

ประกอบด้วย การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม  

การบรหิารการใชภ้าวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลง และการบรหิาร 

เชิงกลยุทธ์ (strategic management) ดังนี้

 1. ผูบ้รหิารมคีวามพรอ้มทีจ่ะรบัการเปลีย่นแปลง 

ตลอดเวลา และกำาหนดวิสัยทัศน์โดยให้ทุกคนในองค์กร 

มีส่วนร่วม

 2. ผูบ้รหิารเปน็แบบอยา่งทีด่ีในการทุม่เท เสยีสละ  

และอุทิศตนแก่สถานศึกษา มีศีลธรรมและจริยธรรม

 3. ผู้บริหารรับผิดชอบในการกระทำาและการ 

ตัดสินใจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติงานให้สำาเร็จ 

ทันเหตุการณ์ตามแผนและเป้าหมายที่กำาหนดไว้ โดย 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ 

รูปแบบนั้น ได้รับการรับรองในเรื่องของการบริหารที่ 
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เหมาะสมกับลักษณะการบริหารของผู้บริการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

ซึ่งได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม  

การบริหารการใช้ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การบริหาร 

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่จะต้อง 

นำามาใช้ในการบริหารแบบผสม ผสานในการพัฒนา 

สถานศึกษา และประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในการบริหารในด้านงานวิชาการที่เกี่ยวกับสถานศึกษา 

ต้องมีการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีการจัดตั้ง 

คณะกรรมการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา งานงบประมาณ 

ที่เกี่ยวกับการให้ความสำาคัญเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับ 

งบประมาณ สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได ้  

และมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย 

และแผนงานตามนโยบายมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรใน 

ประเทศไทย งานบุคลากรที่เกี่ยวกับการให้ความสำาคัญ 

เกี่ยวกับขวัญและกำาลังใจของบุคลากรทุกฝ่ายอย่าง 

เหมาะสมและสนับสนุนครูอาจารย์ ให้ได้รับการพัฒนา 

วิชาชีพตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และงาน 

บรหิารทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัการใหค้วาม สำาคญัในการปฏบิตังิาน 

ของบคุลากรฝา่ยธรุการ บญัช ีพสัดคุรภุณัฑ ์อาคารสถานที ่ 

และสัมพันธ์ชุมชน โดยมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด ด้วยการควบคุม ดูแล  

อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำาหนังสือถึงผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ 

นำาเสนอการรับรองรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 การรับรองรูปแบบดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญมีความ 

คิดเห็นสอดคล้อง เห็นด้วยกับรูปแบบการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  

และเห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดี ในการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และเป็น 

ประโยชน์กับทางสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่จะได้ 

พัฒนารูปแบบเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิ  

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จำานวน 25 โรงเรียน  

ด้วยการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการบริหารของ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย การจัดการบริหารสำาหรับ 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้เป็นผู้นำาทางพันธกิจการศึกษา  

ให้เป็นไปตามรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มี 

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะก�รวิจัย

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบ�ย

 1. พัฒนาผู้บริหารและครูสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ให้มีความรู้ความเข้าใจที ่

เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับลักษณะการบริหารของ 

ผู้บริหารและประสิทธิผลการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

ในด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร และ 

งานการบริหารทั่วไปเพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 ข้อเสนอแนะสำ�หรับนำ�ผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. การนำารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ม ี

ประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย ไปใช้ให้เกิดผลโดยการสร้าง 

นวัตกรรมด้วยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงแก่ผู้บริหาร บุคลากรครูให้มีความรู้ความ 

เขา้ใจตอ่เนือ่ง เพือ่การสนบัสนนุการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

ที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดมูลนิธิแห่ง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยการ 

นำาหลกัขอ้เชือ่ทางครสิตศ์าสนาเขา้มาประยกุต์ในการบรหิาร 

จัดการด้วยความเชื่อในฐานะเป็นสถานศึกษาสังกัดมูลนิธ ิ

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
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 2. จากการวิจัยครั้งนี้ได้นำารูปแบบไปทดลองใช้ 

ในระยะสั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างเต็ม 

รูปแบบให้ครบตามแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ์ของ 

สถานศึกษาที่ ได้กำาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สำาหรับสถานศึกษา ระยะเวลา 3 ปี หรือ 5 ปี

 3. ควรมีการศึกษาโครงสร้างว่าด้วยภาวะผู้นำา 

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารสถานศึกษา 

สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เนื่องจาก 

จะมีการประกาศใช้ระเบียบข้อบังคับการบริหารหน่วยงาน 

และสถาบันของสภาคริสตจักรในประเทศไทย และมูลนิธิ 

แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตศักราช 2009  
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บทคัดย่อ

 การวจิยั นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิการใชห้ลกัสตูรบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ  

อาจารย์ผู้สอน จำานวน 6 คน และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา  

2552 จำานวน 67 คน รวม 73 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  

โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลประเมินการใช้หลักสูตร 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน 

ผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านกระบวนการ ด้านบริบทและด้านปัจจัยเบื้องต้นตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ: การประเมินการใช้หลักสูตร, หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

Abstract

 The purpose of this research is to evaluate the use of the Library and Information Science  

curriculum of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Rajabhat University (the  

revised 2006 curriculum). The total population is 73 participants collected from six instructors and  

sixty-seven second- through fourth-year students of the Library and Information Science Program in  

the 2009 academic year. The primary research tool is questionnaires. The statistics employed in this  

research are percentage, mean and standard deviation. The research results reveal that the evaluation  

1ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2อาจารย์ประจำาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร



101

of the aforementioned curriculum usage, according to the participants’ opinions, is overall at a high  

level in all aspects. In addition, the product is ranked at the highest level, followed by the process, the  

context, and the input respectively.

Keywords: curriculum evaluation curriculum library and information sciences curriculum, Phranakorn  

     university

คว�มนำ� 

 ปีพุทธศักราช 2547 เป็นปีแรกของมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัพระนครที่ไดร้บัการยกฐานะเปน็มหาวทิยาลยัราชภฏั 

เพื่อทำาหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

โดยมีวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการเป็น 

สถาบนัอดุมศกึษาทีมุ่ง่ความเปน็เลศิทางวชิาการ บนพืน้ฐาน 

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล  

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ 

คูค่วามด ีสรา้งสำานกึในคณุคา่ของวฒันธรรมทัง้ของทอ้งถิน่ 

และของชาต ิเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีคร ูประสาน 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนและองค์กรเพื่อ 

การพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2549,  

หน้า 9) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครได้มีการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับให้เหมาะสม  

รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ 

ตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม

 หลั ก สู ต รศิ ลปศ าสตรบัณฑิ ต  ส าข า วิ ช า 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) ได้เปิดรับนักศึกษาในปี 

การศกึษา 2549 - ปจัจบุนั โดยมวีตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถภาพ ดังนี้ (1) มีความรู้ความ 

สามารถทางวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) มเีจตนคต ิ

ที่ดีต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ รวมทั้งมีความรู้ ศรัทธา ภูมิใจ  

และรบัผดิชอบในวชิาชพีของตน (3) มคีณุธรรม จรยิธรรม 

และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์ ปัจจุบัน  

สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์มนีกัศกึษา 

ชั้นปีที่ 1-4 จำานวน 120 คน และในหลักสูตรดังกล่าว  

ยังไม่มีบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา 

 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ 

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดมา  

โดยมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่จะต้อง 

ตดิตาม ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการประเมนิ 

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงรอบการดำาเนินการ ทั้งนี้ 

มีพันธะกิจที่สำาคัญคือการประเมินหลักสูตรในระหว่าง 

ดำาเนนิการใช ้เพือ่ใหท้ราบขอ้ด ีขอ้เสยี ปญัหาและอปุสรรค 

การดำาเนินงาน จะได้นำาไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ 

ดีขึ้น การจัดการศึกษาจะดำาเนินสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรที่ตั้งไว้ ควรมีการประเมินระยะ 

ระหวา่งการปฏบิตังิาน (implementation) ซึง่เปน็ชว่งของ 

การนำาโครงการหรือหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ 

สำาหรับการกำากับติดตามการปฏิบัติงาน (monitoring)  

โดยทัว่ไปควรคำานงึถงึ ปจัจยัเบือ้งตน้ (input) กระบวนการ  

(process) หรือผลปฏิบัติงานระยะสั้นที่เกิดขึ้น (ศิริชัย  

กาญจนวาส,ี 2547, หนา้ 94) ซึง่สอดคลอ้งกบัสตฟัเฟลิบมี 

ที่ได้ให้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) ว่า 

เป็นการประเมินเพื่อหาข้อเท็จจริงระหว่างการใช้หลักสูตร 

เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในแต่ละด้าน 

ให้เหมาะสมที่สุดใน 4 ด้านดังนี้ คือ ด้านบริบท (context)  

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาสาระ ด้าน 

ปัจจัยเบื้องต้น (input) เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน นักเรียน  

และสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ (process) เกี่ยวกับ 
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การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล และ 

การบรหิารและการบรกิารหลกัสตูร ดา้นผลผลติ (product)  

เกีย่วกบัคณุลกัษณะของนกัเรยีน ดา้นความรูค้วามสามารถ 

ทางวชิาการ ดา้นความรูค้วามสามารถทีส่ง่ผลตอ่การทำางาน 

และด้านคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

(Stufflebeam, 1983, pp. 128-134)

 จากหลักการ หลักกฎหมาย และนโยบายต่างๆ  

ดังที่กล่าวมา ทำาให้ผู้วิจัยเห็นความสำาคัญของการประเมิน 

หลกัสตูร อกีทัง้หลกัสตูรบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศ- 

ศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ พ.ศ. 2549  

และได้มีการนำาหลักสูตรไปใช้เป็นระยะเวลาเกือบจะครบ  

4 ปี แล้ว ผู้วิจัยในฐานะคณะกรรมการหลักสูตรและเป็น 

อาจารย์ผู้สอนประจำาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ จึงมีความต้องการที่จะประเมินผลการใช้ 

หลักสูตร เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช ้

หลักสูตร ในระหว่างดำาเนินการใช้ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ 

จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ บริหารหลักสูตร 

ให้บรรลุจุดมุ่งหมายและผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นไป 

ตามกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความ 

เชือ่มัน่วา่ สาขาวชิาบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ 

ได้มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ 

และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (หลกัสตูรปรบัปรงุพทุธศกัราช  

2549)

วรรณกรรมและกรอบแนวคิดก�รวิจัย

 ผู้ศึกษาได้ประยุกต์ ใช้รูปแบบการประเมิน 

แบบซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม  

(Stufflebeam, 1983) มาเปน็กรอบแนวคดิในการประเมนิ 

การใช้หลักสูตร ซึ่งแนวคิดดังที่กล่าวมาสรุปได้ ดังภาพ

ผู้ให้ข้อมูล

- อาจารย์ผู้สอน 

- นักศึกษาสาขาวิชา

  บรรณารักษศาสตร์

  และสารนิเทศศาสตร์

  ชั้นปีที่ 2-4

ตัวแปรที่ศึกษา

การประเมินการใช้หลักสูตร 

ใน 4 ด้าน

1. บริบท (context) เกี่ยวกับ

   สภาพแวดล้อมของหลักสูตร 

   จุดประสงค์ โครงสร้าง และ

   เนื้อหาสาระ

2. ปัจจัยเบื้องต้น (input) 

   เกี่ยวกับความพร้อมอาจารย์

   ผู้สอน นักศึกษา และ

   สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

3. กระบวนการ (process) เกีย่วกบั 

   การจัดการเรียนการสอน

   การวัดและประเมินผล และ

   การบริหารจัดการหลักสูตร

4. ผลผลิต (product) เกี่ยวกับ 

   คุณลักษณะของบัณฑิต ด้าน 

   ความรู้ความสามารถทาง

   วิชาการ ด้านความรู้ความ

   สามารถที่ส่งผลต่อทักษะ

   ในการปฏิบัติงาน และด้าน

   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

   (คุณธรรม จริยธรรม และ 

   จรรยาบรรณในวิชาชีพ)

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตร 

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร ์

และสารนเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (หลกัสตูร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 ประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (หลกัสตูรปรบัปรงุพทุธศกัราช  

2549) ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาคอื อาจารยผ์ูส้อน จำานวน  

6 คน และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2552 จำานวน  

67 คน รวม 73 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ในการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล 
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ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบ 

ตรวจสอบรายการ (checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช ้

หลักสูตรหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549 เป็นแบบ 

สอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อศึกษา 

ความคิดเห็นต่อการใช้หลักสูตรทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท  

ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  

มีความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) โดยหาค่า 

ความสอดคลอ้งของขอ้คำาถามและวตัถปุระสงคข์องการวจิยั  

IOC (Index of Item-Objective Congruence) ไดค้า่ดชัน ี

ความสอดคล้องของข้อคำาถามระหว่าง 0.67-1.00 ค่า 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .87 ตอนที่ 3 ข้อ 

เสนอแนะ ในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ศึกษาได้ดำาเนินการโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS  

(Statistical Package for Social Science) ในการ 

วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ  

(Percentage) ค่าเฉลี่ยประชากร (µ) และค่าความ 

เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (σ)

ผลก�รวิจัย

 ผลการวิจัยเรื่อง การประเมินการใช้หลักสูตร 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) สรุปได้ดังนี้

 1. ด้ านข้อมูลทั่ วไป ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีจำานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ  

91.8 จำาแนกเป็นเพศชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1  

เพศหญิง 56 คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 และผู้ตอบแบบ 

สอบถามรองลงมาคอือาจารย ์จำานวน 6 คน คดิเปน็รอ้ยละ  

8.2 จำาแนกเป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  

เพศหญิง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8

 2. ด้านการประเมินการใช้หลักสูตรบรรณารักษ- 

ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) สรุปได้ดังนี้

 2.1 โดยภาพรวมหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ 

และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (หลกัสตูรปรบัปรงุพทุธศกัราช  

2549) ตามความคดิเหน็ของอาจารยแ์ละนกัศกึษามคีา่เฉลีย่ 

อยู่ในระดับมาก (µ=3.66) ทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุดคือ ด้านผลผลิต (product) (µ=4.07) รองลงมา 

คอืดา้นดา้นกระบวนการ (process) (µ=3. 73) ดา้นบรบิท  

(context) (µ= 3.68) และด้านปัจจัยเบื้องต้น (input)  

(µ= 3.59) ตามลำาดับ

 2.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

  2.2.1 ด้านบริบท (context) พบว่า 

การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ- 

ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549)  

ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในด้านบริบท 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ=3.68) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุดคือ จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรมีความ 

เหมาะสม (ตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต) และเนื้อหา 

สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร  

(µ=3.86) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ มีการสำารวจ 

ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร (µ=3. 42) 

  2.2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input)  

พบว่า การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (หลกัสตูรปรบัปรงุพทุธศกัราช  

2549) ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในด้าน 

ปัจจัยเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ=3.59) โดย 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิวิชาชีพ 

และความชำานาญตรงกับสาขาวิชาที่สอน (µ=4.19)  

รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจในการจัด  

กิจกรรมการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  

ผู้สอนเอาใจใส่ อุทิศตนให้กับการจัดการเรียนการสอน 

อย่างเต็มที่ และอาจารย์ผู้สอน มีการเตรียมการสอน  
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มีแผนการสอนและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ไว้ล่วงหน้า  

(µ=4.01) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ มีอาคาร สถานที่ 

ฝึกทักษะวิชาชีพ เพียงพอ (µ=3. 29) 

  2.2.3 ด้านกระบวนการ (process)  

พบว่า การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร (หลกัสตูรปรบัปรงุพทุธศกัราช  

2549) ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในด้าน 

กระบวนการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ=3.73) โดยข้อ 

ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้น 

ผู้เรียน เป็นสำาคัญ เช่น ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ และ 

ศกึษา คน้ควา้ดว้ยตนเอง (µ=3.90) รองลงมาคอื.กจิกรรม 

การเรียนการสอนสอดคล้อง กับเนื้อหา และจุดประสงค์ 

ของหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนแจ้งให้ทราบจุดประสงค ์  

(µ=3.86) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ อาจารย์ผู้สอน 

แจ้งผลการเรียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนปรับปรุง 

แก้ไขข้อ บกพร่อง (µ=3. 56) 

  2.2.4 ด้านผลผลิต (product) พบว่า  

การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ- 

ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549)  

ตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาในด้านผลผลิต 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (µ=4.07) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงสุดคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 

หน้าที่ (µ=3.82) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรู้ความ 

เข้าใจในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ (µ=3.78) ส่วนข้อที่ 

มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในงาน 

สื่อโสตทัศน์ และนักศึกษารู้จักค้นคว้า แก้ปัญหาและ 

ติดตามความเจริญก้าวหน้าในงานบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศ (µ=3. 64)

 3. ด้านข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

หลักสูตร จากการจัดสนทนากลุ่ม (focus group  

discussion) อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา พบว่า อาจารย์ 

ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

 3.1 ด้านบริบท ควรปรับปรุงเนื้อหาสาระของ 

หลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน โดยให้บูรณาการในรายวิชาที่มีเนื้อหา 

ใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน ลดจำานวนวิชาให้น้อยลง และ 

เพิ่มจำานวนหน่วยกิตในแต่ละวิชาที่ปรับปรุงให้เป็น 3  

หน่วยกิต จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้ 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ในสำานกังาน วชิาการจดัการความรู ้ 

และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น 

 3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรขออัตรากำาลัง 

ในตำาแหน่งอาจารย์ผู้สอนเพิ่ม โดยระบุวุฒิการศึกษา 

ปริญญาเอกด้านบรรณารักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศาสตร ์ 

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพและ 

เพื่อให้เพียงพอกับจำานวนนักศึกษา

 3.3 ด้านกระบวน ควรเน้นการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ เปิดโอกาสให้ 

นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น  

การฝึกปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่เปิดโอกาสให้ 

นักศึกษาสามารถเลือกสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการประจำาหลักสูตร ในการวัด 

ประเมินผลอาจารย์ผู้ สอนควรแจ้งผลการเรียนให้ 

นักศึกษาทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

 3.4 ด้านผลผลิต บัณฑิตผู้สำาเร็จการศึกษาใน 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จะต้อง 

มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำา  

ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ 

มีคุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ก�รอภิปร�ยผล

 จากการศึกษา การประเมินการใช้หลักสูตร 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) พบว่า โดยภาพรวมหลักสูตร 

บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนเิทศศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (หลักสูตร 

ปรับปรุงพุทธศักราช 2549) ตามความคิดเห็นของอาจารย์ 

และนักศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากทุกด้านโดยด้าน 
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ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านผลผลิต (product) รองลงมา 

คือด้านด้านกระบวนการ (process) ด้านบริบท (context)  

และด้านปัจจัยเบื้องต้น (input) ตามลำาดับ ทั้งนี้อาจเป็น 

เพราะว่า หลักสูตรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบาย 

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของหลักสูตร 

มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย จำานวนหลักสูตรตลอด 

หลักสูตรมีความเหมาะสม เนื้อหาสาระของหลักสูตร 

สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

อุทิศตน เอาใจใส่การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรัชนีวรรณ ขำาประดิษ  

และอรพินธุ์ พูนนารถ (2549, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา 

วิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนเิทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์ผลการวจิยั 

พบวา่ ดา้นความเหมาะสมของหลกัสตูร โครงสรา้งหลกัสตูร  

รายวิชาของหลักสูตร ปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมการเรียน 

การสอน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยผู้วิจัยขอเสนอการอภิปรายผล 

เป็นรายด้าน ดังนี้

 1. ด้านบริบท (context) ตามความคิดเห็น 

อาจารย์และนักศึกษา มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก  

โดยเฉพาะเรื่อง หลักสูตรมีความสอดคล้องกับนโยบาย 

และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จุดประสงค์ของหลักสูตร 

มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย จำานวนหน่วยกิตตลอด 

หลักสูตรมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ ธำารง บัวศรี  

(2542, หนา้ 7) ทีก่ลา่ววา่ หลกัสตูรคอืแผนซึง่ไดอ้อกแบบ 

จดัทำาขึน้เพือ่แสดงถงึจดุหมาย การจดัเนือ้หากจิกรรมและ 

มวลประสบการณ์ ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพื่อให้ 

ผูเ้รยีนมพีฒันาการในดา้นตา่งๆ ตามจดุหมายที่ไดก้ำาหนดไว ้ 

และ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539, หน้า 11) กล่าวว่า  

หลักสูตรจะเป็นเสมือนกับหางเสือที่จะคอยกำาหนดทิศทาง 

ให้การเรียนการสอนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หลักสูตรเป็นเครื่องชี้นำาทาง 

ในการจัดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เรียนซึ่งครูจะต้อง 

ปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่จุดมุ่งหมาย 

เดียวกัน

 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็นของผู้ให้ 

ข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

แต่หากพิจารณาตามประเด็นพบว่าในประเด็นความพร้อม 

อาจารย ์มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัมากทกุรายการ ซึง่แสดง 

ให้เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศศาสตร์ ทั้งอาจารย์ประจำาและอาจารย์พิเศษ 

เอาใจใส่และอุทิศตนให้กับการจัดการเรียนการสอนอย่าง 

เต็มที่ มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการจัดการเรียน 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และมีการเตรียมการสอน  

มีแผนการสอนและจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์การสอนไว้ 

ล่วงหน้า ส่วนในประเด็นความพร้อมของนักศึกษา พบว่า  

นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อการเป็นนักศึกษาวิชาชีพ 

บรรณารักษศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกรายการ ซึ่งแสดง 

ให้เห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน 

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนความพร้อมด้านสภาพ 

การเรยีนรูอ้ยู่ในระดบัปานกลางทกุขอ้ โดยเฉพาะในรายการ 

ความเพียงพอของสถานที่ฝึกทักษะวิชาชีพ และแหล่ง 

เรียนรู้เสริมทักษะวิชาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้ 

นักเรียนได้ฝึกทักษะที่ต้องนำาไปใช้จริงในการปฏิบัติงาน  

แสดงให้เห็นว่าในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำาไปใช้กับ 

นักเรียนนั้นต้องคำานึงถึงความพร้อมของสภาพแวดล้อม 

การเรียนรู้เป็นอย่างมากทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด 

ทักษะการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ สุนีย์  

ภู่พันธ์ (2546, หน้า 218) ที่กล่าวว่า การนำาหลักสูตรไปใช ้

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายมีความ 

เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนของการนำาหลักสูตรไปใช้ เช่น  

หนว่ยงานสว่นกลาง เกีย่วขอ้งในดา้นการบรหิารและบรกิาร 

หลักสูตรกับการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร  

ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวข้องในด้านการบริหารและ 

บริการหลักสูตร ต้องจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ  

ภายในสถานศึกษา ให้พร้อมและเพียงพอแก่ผู้เรียน

 3. ดา้นกระบวนการ (process) ตามความคดิเหน็ 

ของอาจารย์-นักศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ใน 

ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นการจัดการเรียนการสอน 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
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กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา  

และจดุประสงคข์องหลกัสตูร แสดงใหเ้หน็การจดัการเรยีน 

การสอนตามหลักสูตรนี้ควรต้องเพิ่มแนวทางการสอนที่ 

หลากหลาย และสอดคล้องกับเนื้อหา และจุดประสงค์ของ 

หลักสูตร ดังนั้นผู้บริหารต้องกำากับติดตามการนำาหลักสูตร 

ไปใช้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้หลักสูตรได้อย่าง 

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ 

กระตุน้ผูน้ำาหลกัสตูรไปใช ้ใหย้อมรบั ดว้ยการ สรา้งความรู้ 

ความเข้าใจในหลักสูตร จัดกิจกรรมหลากหลายที่คอย 

กระตุ้น ผลักดันให้ครูเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ 

แนวคิดใหม่ในหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ พยายามทำาให้กระบวนการใช้หลักสูตร 

ก้าวหน้าไปในทางที่ดี ซึ่งจะทำาให้ครูสามารถใช้หลักสูตร 

ได้อย่างมีคุณภาพ (Sowell, 1996, pp. 245-247, อ้างถึง 

ใน นิรมล ศตวุฒิ, 2543, หน้า 93-94) 

 4. ด้านผลผลิต (product) ตามความคิดเห็น 

ของอาจารย์-นักศึกษาในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ใน 

ระดบัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเดน็ความรูท้างวชิาการ 

และทักษะในการทำางาน พบว่า นักศึกษามีความรู้ความ 

เข้าใจในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกข้อ  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนแล้ว 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางบรรณารักษ์ 

ส่วนในประเด็นด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พบว่า  

นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่มีค่าเฉลี่ย 

สูงกว่าทุกข้อ รองลงมาคือ นักศึกษามีระเบียบวินัย และ 

เคร่งครัดในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และนักศึกษารู้จักค้นคว้า  

แก้ปัญหา และติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพ แสดง 

ให้เห็นว่าผลผลิตคือคุณภาพของนักศึกษา เป็นตัวชี้วัด 

วัดที่ย้อนไปสู่กระบวนการใช้หลักสูตรตั้งแต่ต้นคือบริบท  

ปัจจัยเบื้องต้นและกระบวนการ ที่ต้องสอดรับกันอย่าง 

เหมาะสม เพราะแม้จะมีด้านบริบทหรือการวางแผน 

กำาหนดโครงสร้างและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไว้อย่างดี  

แต่มีปัจจัยเบื้องต้นไม่เพียงพอ เช่น สถานที่ฝึกทักษะ 

วิชาชีพ และแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะวิชาชีพ และสภาพ 

แวดล้อมการเรียนรู้อื่นๆ ที่จำาเป็น ตลอดจนกระบวน 

การนำาหลักสูตรไปใช้ เช่น การจัดการเรียนการสอนและ 

การบริหารจัดการหลักสูตร ต่างเกี่ยวโยงกันทั้งสิ้น ดังนั้น 

ในการใช้หลักสูตรจึงต้องมีการสอดประสานกันทุกด้าน 

ทุกฝ่ายและต้องมีการประเมินเป็นระยะ จึงจะทำาให้การใช้ 

หลักสูตรบรรลุวัตถุประสงค์สมดังที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้

ข้อเสนอแนะ

 จากการวิ เคราะห์ข้อมูลการประเมินการใช้ 

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549) ทั้ง  

4 ด้าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ด้านบริบท (context) ในส่วนของการศึกษา 

สภาพแวดลอ้มหลกัสตูร การกำาหนดจดุประสงค ์โครงสรา้ง 

หลักสูตร และเนื้อหาสาระของหลักสูตร สาขาวิชาควรให้ 

ความสำาคัญกับมีการสำารวจความต้องการในการพัฒนา 

หลักสูตรก่อนเป็นอันดับแรก และเนื้อหาสาระของ 

หลักสูตรต้องปรับปรุงให้สอดคล้อง กับความต้องการของ 

ตลาดแรงงาน โดยให้บูรณาการในรายวิชาที่มีเนื้อหา 

ใกล้เคียงกันมาไว้ด้วยกัน ลดจำานวนวิชาให้น้อยลง และ 

เพิ่มจำานวนหน่วยกิตในแต่ละวิชาที่ปรับปรุงให้เป็น 3  

หน่วยกิต จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาการใช้ 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสำานักงาน วิชาการจัดการเรียนรู ้ 

และวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มขึ้น 

 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (input) สาขาวิชาควรจัด 

ให้มีอาคาร สถานที่ฝึกทักษะวิชาชีพ มีห้องเรียนที่ส่งเสริม 

การเรียนรู้อย่างเพียงพอ จัดให้มี สื่อและอุปกรณ์การเรียน 

การสอน วัสดุฝึก มีความสะดวกในการใช้ และควรขอ 

อัตรากำาลังในตำาแหน่งอาจารย์ผู้สอนเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอ 

กับจำานวนนักศึกษา

 3. ด้านกระบวนการ (process) ควรเน้น 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  

เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

ให้มากยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้สอนควรแจ้งผลการเรียนของ 
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นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไขข้อ บกพร่อง  

และผู้สอนควรมีการประเมินก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบ 

ความรู้พื้นฐานและ ทักษะเบื้องต้นของนักเรียน

 4. ด้านผลผลิต (product) อาจารย์ผูสอนควร 

กระตุ้นและส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักค้นคว้า แก้ปัญหาและ 

ติดตามความเจริญก้าวหน้าในงานบรรณารักษศาสตร์และ 

สารนิเทศ และ.ควรหาแนวทางให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจในงานสื่อโสตทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะก�รวิจัยครั้งต่อไป

 1. เนือ่งจากการวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิสำารวจ  

เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการวิจัยครั้งต่อไปควรใช้เทคนิค 

การวิจัยแบบผสม เช่น ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ หรือ 

การจัดสนทนากลุ่ม เป็นต้น

 2. ควรศึกษาวิจัยติดตามผลการใช้บัณฑิต สาขา 

วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
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บทคัดย่อ

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผสมผสานกับ การวิจัยเชิงสำารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การบริหาร 

จัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีสามด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมด้านการปกครอง กิจกรรม 

ด้านการศึกษา และกิจกรรมด้านสาธารณูปการและเพื่อนำาเสนอรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขต 

การปกครองจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อการบริหารจัดการที่ประสบผลสำาเร็จ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์ 

กับการตอบแบบสอบถาม และแบบการสนทนากลุ่ม ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เจ้าอาวาส รอง/ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือ 

พระที่รับผิดชอบจากจำานวน 182 วัด โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของทาโร่ ยามาเน่ ได้จำานวน 31 กลุ่มตัวอย่าง  

วัดละ 1 รูป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมพันธ์ Spearman’s  

Rho correlation, and Pearson’s correlation ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมวัดมีความพร้อมไม่เท่ากันในการจัดการ 

ศึกษา ส่วน การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองเป็นหน้าที่สำาคัญของเจ้าอาวาสและ ปัจจัยส่วนบุคคล 

ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ ค่าความสัมพันธ์การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์และผลการ 

วิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการภารกิจของคณะสงฆ์ พบว่า ด้านการศึกษานั้น คณะสงฆ์ควรเป็นผู้กำาหนด 

หลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกสามัญเองส่วนด้านการปกครอง คณะสงฆ์ควรให้พระในวัดทุกรูปมีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจทำางานเป็นทีม ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ควรจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์  

ต่างๆ ของวัด เพื่อป้องกันการชำารุดสูญหายและควรจัดให้มีการทำารายงาน ทรัพย์สินของวัด

คำ�สำ�คัญ: ภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
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Abstract

 This study used a mixed-methodology to examine the practice in administrative responsibilities  

of the Sangha under the Governmental Region of Singburi Province. Three administrative responsibilities  

are examined: education, administration, and public welfare. A model for the practice in administrative  

responsibilities of the Sangha is proposed. A sample group of 31 wats was selected from the total of  

182 using the Taro Yamane technique. Data was collected from interviews, questionnaires, and a focus  

group. Data were analyzed to find percentage, mean, standard deviation. Spearman’s Rho correlation  

and Pearson correlation were applied to find and test correlations. The results reveal that, in general,  

wats are not equally prepared to provide educational services, while the administrative responsibilities  

are found to be important duties, and that monks’ personal factors were not related to the administrative  

responsibilities; The analysis of the relationships between the administrative duties and in synthesizing  

the proposed model for the practice in administrative duties showed that curriculum for general education  

for monks should be constructed by the Sangha. Monks at all levels should be allowed to participate  

in wat management. Decision-making should be made in teams. Plans for risk-management activities,  

to administer resources and other technical media of wats need to be developed and a list of resources  

and equipment that wats own should be kept and maintained.

Keywords: administration of sangha, ecclesiasi region governance of Singhaburi

คว�มนำ� 

 สังคมไทยในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับการ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น 

ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศอีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วย 

ให้การติดต่อสื่อสาร การรับรู้หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดกระแส 

โลกาภิวิฒน์เป็นโลกยุคไร้พรมแดน เร่งให้มีกระแส 

การเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาในสังคมไทย เกิดการแข่งขัน 

ขององค์กรต่างๆ ในสภาวการณ์ที่สลับซับซ้อนมีแต่ 

ความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้  

ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม  

การเมืองและวัฒนธรรมในประเทศไทยให้เป็นไปอย่าง 

รวดเร็วและรุนแรงกว่าในอดีต องค์กรต่างๆ รวมทั้งวัด  

ในปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบไปด้วย พระไพศาล วิสาโล  

(2543, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “แนวโน้มของ 

พุทธศาสนาไทยในศตวรรษที่ 21” ว่าผลที่เกิดขึ้นกับ 

พุทธศาสนาในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงมักมี สามด้านคือ  

ประการแรก ศาสนาถูกลดบทบาทลง ประการที่สอง  

ศาสนาดั้งเดิมโอนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์หรือความคิด 

ใหม่ และประการที่สามเกิดการปรับตัวภายในศาสนาเพื่อ 

ธำารงคณุคา่เดมิเอาไว ้นอกจากนีพ้ระไพศาล วสิาโล (2543,  

หน้า 2) ยังกล่าวต่อไปอีกว่าสถาบันสมัยใหม่ได้ช่วงชิง 

บทบาทสำาคญัๆ ของวดัไปเหลอืแตบ่ทบาททางดา้นพธิกีรรม 

เท่านั้น วัดหลายวัดจึงปรับตัวและหลายวัดเลือกแนวทาง 

ไสยพาณิชย์เพื่อตอบสนองของคนในเมืองที่อยู่ภายใต้ 
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ลัทธิบริ โภคนิยม หลายวัดเลือกขยายบทบาทด้วยการ 

ร่วมมือกับรัฐเพื่อตอบสนองนโยบายความมั่นคงของชาติ  

ส่วนวัดในชนบทที่ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านที่ติดการพนันและ 

ติดสารเสพติดหรือยาบ้านั้นก็ไม่สามารถยับยั้งได้ หลายวัด 

ทิ้งบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางด้านจริยธรรมและจิต 

วิญญาณแต่กลับเป็นสถานบริการทางด้านไสยศาสตร์และ 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบตลาดขายวัตถุมงคล เห็นได้ว่า วัด  

เป็นองค์กรหนึ่งที่มีองค์ประกอบไม่แตกต่างจากสถาบัน  

หรอื องคก์รอืน่ๆ ในสงัคม เมือ่ศกึษาและพจิารณาบทบาท 

ทางสังคมของวัดจากอดีตที่ผ่านมาพบว่า วัดในพระพุทธ- 

ศาสนาได้มีบทบาทสำาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย หรือ 

ชุมชนไทยอย่างมาก ในสมัยก่อนวัดเป็นศูนย์รวมที่สำาคัญ 

ของคนในชุมชน และเป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีของคนไทย 

ไม่ว่าคนในชุมชนจะทำาอะไร ก็ต้องเกี่ยวพันกับวัด และ 

พระสงฆเ์สมอ เชน่ กอ่นออกรบกต็อ้งขอใหพ้ระสงฆ์ใหศ้ลี 

ให้พร พรมน้ำามนต์เพื่อเป็นศิริมงคล พระสงฆ์ทำาหน้าที่ 

เปน็ทัง้ผูน้ำาทางจติใจ และผูน้ำาทางสงัคมเปน็เหตใุหค้นไทย 

ในสมัยก่อนอยู่ ใกล้ชิดกับวัดและศาสนามาโดยตลอด  

วัดซึ่งเป็นสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่มีความสำาคัญมาก 

ในฐานะเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ส่วนพระสงฆ ์

ก็เป็นที่รวมศรัทธาของชุมชน กล่าวคือวัดในอดีตเป็น 

ศูนย์กลางในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่ทำาประโยชน์แก่ 

สังคมเป็นอย่างมาก

 ปจัจบุนัการใหค้วามสำาคญัตอ่วดั ซึง่เปน็แหลง่ยดึ 

รวมน้ำาใจของคนไทยมานบัตัง้แต่โบราณกาลนัน้นอ้ยลงมาก  

อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือปัจจุบันวัดขาดความสำาคัญต่อ 

สังคมครอบครัวและชุมชน เกิดภาวะความเสื่อมถอยใน 

ความเชือ่ และความศรทัธา ทีม่ตีอ่วดัและศาสนา ประชาชน 

หันไปนิยมนับถือโชคลางของขลังมากขึ้น นอกจากนั้นยัง 

มีปัญหาเรื่องทายาทผู้ที่จะบวชเรียนเรื่องพุทธศาสนามี 

จำานวนลดลงมาก ทำาให้วัดหลายวัดต้องกลายเป็นวัดร้าง  

อำานาจ บวัศริ ิผูอ้ำานวยการสำานกัเลขาธกิารมหาเถรสมาคม  

(2553) กล่าวว่า ขณะนี้มีวัดร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 40 แห่ง 

ต่อปี บางวัดมีพระรูปเดียว (Nareerat, 2010)

 การที่ ผู้คนในสังคมได้มีค่านิยมยึดมั่นในวัตถุ 

มากขึน้ทำาใหค้วามสมัพนัธด์า้นจติใจ ความเอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่ 

ต่อกันลดน้อยลง การติดต่อกันของคนในสังคม ชาวบ้าน 

กับวัดในหลายๆ เรื่องเป็นไปในทางผลประโยชน์ บางครั้ง 

ทำาให้เกิดความขัดแย้งนำาไปสู่ความรุนแรงถึงขั้นทำาลาย 

ชีวิตกันก็มีดังปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ การที่จะให้ 

วัดกลับมามีบทบาทสำาคัญในสังคมที่สามารถสร้าง ความ 

เลื่อมใสศรัทธาให้แก่ประชาชน โดยมีบทบาทในการเป็น 

ผู้นำาและแบบอย่างแก่ชุมชนในเรื่องของความเป็นระเบียบ 

เรยีบรอ้ย สะอาดและประหยดั เปน็สถานทีเ่รยีนพระพทุธ- 

ศาสนาและเป็นสถานที่เรียนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของ 

ทั้งพระสงฆ์ ชาวบ้าน และลูกหลานของชาวบ้านรอบวัด  

เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรม 

แขนงต่างๆ ทั้งศิลปกรรม จิตกรรม ปฏิมากรรม และ 

วรรณกรรมในท้องถิ่น หรือเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ของชาวบ้าน เป็นที่ นำาแนวคิดใหม่ๆ มาสอน และฝึกฝน 

อาชีพที่เหมาะสมในท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ดังที่ ศุภกุล  

เกียรติสุนทร(2529, หน้า 9) ได้กล่าวถึงบทบาทวัดที่ควร 

เป็นในอนาคตนั้น วัด หรือองค์กรสงฆ์และภิกษุสงฆ์จะทำา 

ให้วัดกลับมาเป็นที่พึ่งทางใจและสามารถอวยประโยชน์ 

ให้แก่ประชาชนได้ วัดคงต้องปรับการบริหารจัดการและ 

การปฏิบัติภาระกิจ ของวัดหรือองค์กรสงฆ์ เพื่อให้เกิด 

ประสิทธิภาพ ปกครองวัดให้มีระเบียบรัดกุม มีบริเวณวัด 

ที่สะอาดร่มรื่น และมีกิจกรรมที่อำานวยประโยชน์ต่อสังคม 

และประชาชน พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาแสวงหาความรู้ทั้ง 

ทางโลกและทางธรรม เป็นต้น (พระราชสุทธิญาณมงคล,  

2510)

 สถาบันที่คงไว้ซึ่งความน่าเคารพ นับถือ เลื่อมใส 

ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนควบคู่กับสังคมไทยสืบไป  

หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม 

เลง็เห็นความสำาคัญ ในการเรียกศรัทธาของชุมชนชาวพุทธ 

ใหก้ลบัคนืมา ชว่ยกนัทำาใหว้ดัเปน็ศนูยก์ลางในการสง่เสรมิ 

จริยธรรมและฟื้นฟูกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย 

เชน่ทีเ่คยเปน็มาในอดตี เชน่ ในรายงานขา่วจากหนงัสอืพมิพ ์

แนวหน้า เรื่อง “วัดกับสังคมไทย ต้นทุนชีวิตของเด็กและ 

เยาวชน” รายงานว่า สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ 
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มาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน รวมไปถึง 

สถาบันครอบครัวให้เกิดเป็นชีวิตที่สร้างสรรค์ ใน 600 วัด  

ทั้งภาคเหนือ ใต้ และตะวันออก เฉียงเหนือ ด้วยการ 

มุ่งสนับสนุนพัฒนาวัดให้เป็นองค์กรเข้มแข็ง จัดกิจกรรม 

ในรปูแบบตา่งๆ ทกุวนัอาทติย ์สง่เสรมิใหค้นเขา้วดัใกลช้ดิ 

กับพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่น่ากระทำาเป็น 

อย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าวัดกับคนไทยผูกพันกันมาจน 

ยากที่จะสลัดให้หลุดพ้นออกไปได้แล้ว (สำานักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553)

 อนึ่งวัดซึ่งเป็นองค์กรที่สำาคัญและมีคณะสงฆ์ 

ร่วมประกอบภารกิจด้านต่างๆ ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ในการมีหลักในการบริหารจัดการองค์กรวัด ให้ประสบ 

ความสำาเร็จทำาประโยชน์ให้ชุมชนและประชาชน ได้อย่าง 

เต็มที่และให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรา 37 และ 38 แห่ง 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ดังมี 

ระบุรายละเอียดไว้ ต่อไปนี้คือ (1) กิจกรรมของวัดในด้าน 

การปกครอง (2) กิจกรรมของวัดในด้านการอบรมเผยแผ่ 

ศาสนธรรม (3) กิจกรรมของวัดในด้านการศึกษา (4)  

กิจกรรมของวัดในด้านสาธารณูปการ (5) กิจกรรมของวัด 

ในด้านสาธารณสงเคราะห์ (6) กิจกรรมของวัดในด้าน 

การศึกษาสงเคราะห์

 หลักในการบริหารองค์กรได้เข้ามามีบทบาท 

ในการปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์โดยวิธีการทางกฎหมาย  

เห็นได้จากการมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง 

แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2535) ที่ให้อำานาจจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ 

โดยกำาหนดให้ถือว่าผู้ปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกร 

เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาโดยชัดแจ้ง  

พระสังฆาธิการทุกรูปมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานเหมือน 

ข้าราชการของแผ่นดิน และ การปฏิบัติหน้าที่ของพระ 

สังฆาธิการทุกระดับ ต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามหลัก 

นติธิรรม ตอ้งยดึความถกูตอ้ง สะดวก รวดเรว็และเปน็ธรรม  

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กำาหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตแห่ง 

เขตปกครอง ขอบเขตแห่งอำานาจ ขอบเขตแห่งผู้ใช้อำานาจ  

และวิธีการใช้อำานาจ เพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์มีระบบ 

เป็นแบบแผน ในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ได้กำาหนดเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคตามลำาดับ  

เป็น ๔ ชั้น คือ ภาคจังหวัดอำาเภอ และตำาบล

 วดัเปน็สถาบนัทีม่คีวามสำาคญั เปน็ศนูยร์วมจติใจ 

ของชาวไทยมาแตอ่ดตี พระสงฆม์บีทบาทสำาคญัตอ่วถิชีวีติ 

ของคนในสมัยก่อน ด้วยบทบาทของวัดที่เป็นแหล่งเรียนรู ้

ทัง้ดา้นหลกัธรรมแลวชิาการอืน่ๆ และบทบาทของการเปน็ 

ผู้นำาทางจิตใจ วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ แต่ 

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญ 

ก้าวหน้าทั้งทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนการ 

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีผลมาจากการพัฒนา 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำาให้วัฒนธรรม  

วิถีชีวิต และอาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

วัดจึงมิใช่องค์กรหลักที่มีอิทธิพลต่อสังคมในภาพรวม  

เนือ่งจากวดัมิไดท้ำาหนา้ที่ใหก้ารศกึษา เรยีนรูว้ชิาการอืน่ๆ  

อีกทั้งถูกลดบทบาทลงตามกระแสการเปลี่ยนแปลง

 การที่จะให้วัดหรือพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็น 

ผูน้ำาและแบบอยา่งในเรือ่งคณุธรรมเปน็องคก์รทีม่ศีกัยภาพ 

ในการให้การศึกษา และเรียนรู้หลักธรรมคำาสอนตามหลัก 

พระพุทธศาสนา ตามที่สังคมคาดหวังได้ วัดต้องปรับเรื่อง 

การบริหารจัดการวัด และการปฏิบัติตามภารกิจของวัด 

ให้เกิดประสิทธิภาพ และพระภิกษุสงฆ์ควรจะได้รับโอกาส 

ในการศึกษาเรียนรู้ให้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรม

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไข 

เพิม่เตมิตามพระราชบญัญตัคิณะสงฆ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2535  

ได้กำาหนดโครงสร้างและระบบการปกครอง และอำานาจ 

หนา้ทีข่องพระสงัฆาธกิารในการปกครองคณะสงฆ ์และการ 

บริหารจัดการวัด โดยกำาหนดภารกิจของพระสังฆาธิการ 

ทุกระดับไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา  

ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านสาธารณ- 

สงเคราะห์ และด้านการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งภารกิจที่ 

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของพระสงฆ์ในการบริหาร 

จัดการวัด คือภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง  

ด้านการศึกษา และด้านสาธารณูปการ
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 ผู้วิจัยได้นำาเสนอให้เห็นปัญหาของภารกิจทั้ง  

3 ด้าน คือ การบริหารจัดการด้านการปกครอง ขาด 

บุคลากรที่มีคุณภาพ ขาดความเป็นเอกภาพ วัดยังคง 

มีปัญหาการดูแลเรื่องความประพฤติและความไม่มีระเบียบ  

ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน การบริหาร 

จัดการด้านการศึกษา มีปัญหาผู้ที่มาบวชเรียนน้อยลง  

ขาดแคลนครูอาจารย์ผู้สอน งบประมาณไม่เพียงพอ  

บางวัดเจ้าอาวาสไม่เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนของผู้ 

อยู่ในปกครอง การบรหิารจดัการดา้นสาธารณปูการมปีญัหา 

ในการดแูลรกัษา และบรูณปฏสิงัขรณ ์เพราะขาดงบประมาณ  

ผู้ดูแลขาดความรู้ในการบำารุงรักษา ขาดการวางผังวัด  

มีการก่อสร้างไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาสภาพและลักษณะการดำาเนินงาน 

บริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัด 

สิงห์บุรี

 2. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ 

ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีใน 3 ด้าน ประกอบด้วย  

(1) กิจกรรมด้านการปกครอง (2) กิจกรรมด้านการศึกษา 

และ (3) กิจกรรมด้านสาธารณูปการ

 3. เพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการบรหิาร 

จัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุร ี

ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) กิจกรรมด้านการปกครอง (2)  

กจิกรรมดา้นการศกึษาและ (3) กจิกรรมดา้นสาธารณปูการ 

 4. เพื่อศึกษาค่าสหสัมพันธ์การบริหารจัดการ 

ภารกิจคณะสงฆ์ ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี  

ประกอบด้วย (1) กิจกรรมด้านการปกครอง (2) กิจกรรม 

ด้านการศึกษาและ (3) กิจกรรมด้านสาธารณูปการ 

กับดัชนีชี้วัด

 5. เพื่อกำาหนดรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจ 

คณะสงฆ์ในเขตการปกครองจงัหวดัสงิหบ์รุ ีเพือ่การบรหิาร 

จัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 ดำาเนินการวิจัยด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธี 

วจิยัเชงิสำารวจ มขีัน้ตอนดงันี ้(1) วเิคราะหเ์อกสารแนวคดิ 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู (2) สมัภาษณผ์ูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย 

หรือผู้รับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส หรือผู้ที่ 

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ในการบริหารจัดการภารกิจของสงฆ์ในเขตการปกครอง 

คณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี (3) วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 

และสรปุ เพือ่นำามาใชส้รา้งแบบสอบถาม (4) นำาแบบสอบถาม 

หาค่าเที่ยงตรง และหาค่าความเชื่อมั่นแล้วเก็บรวบรวม 

ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล (5) ส่งแบบสอบถามไปยัง 

กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 31 ตัวอย่าง (6) วิเคราะห์ข้อมูล 

ดว้ยคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถติ ิ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ (7) นำาผลวิเคราะห์ที่ได้มาสร้าง  

รปูแบบการบรหิารจดัการภารกจิของคณะสงฆเ์สนอตอ่กลุม่ 

เปน็แบบ Focus Group ผูร้ว่มประชมุสนทนาประกอบดว้ย  
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เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ 

รับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

ภารกิจของสงฆ์ในวัด เพื่อยืนยันผลและเพื่อตรวจสอบ 

รูปแบบการบริหารจัดการภารกิจของคณะสงฆ์ ในเขต 

การปกครองจังหวัดสิงห์บุรี แล้วนำาข้อเสนอแนะที่ได้จาก 

การประชุมสนทนามาสรุปผลและปรับปรุงรูปแบบการ 

บริหารจัดการภารกิจของคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง 

จังหวัดสิงห์บุรี

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรทีศ่กึษา ไดแ้ก ่เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระที่รับผิดชอบหรือมีส่วนรับผิดชอบ 

ในการบริหารจัดการภารกิจของสงฆ์ของวัดในเขตการ 

ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี จำานวน 182 วัด โดยกำาหนด 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตามวิธีการของทาโร่  

ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 31 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสัมภาษณ์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย 

เจ้าอาวาส หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภารกิจ 

ของสงฆ ์เพือ่มกีารวางแนวทางทัว่ไปของการบรหิารจดัการ 

ในดา้นการศกึษา การปกครอง และดา้นสาธารณปูการ ผูว้จิยั 

พัฒนามาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แล้วนำามาจัดทำาแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด

 แบบสอบถามความคิดเห็น สร้างขึ้นจากการ 

นำาความคิดเห็นที่ ได้จากการสัมภาษณ์ มาจัดทำาเป็น 

แบบสอบถาม เรื่องการบริหารจัดการภารกิจของสงฆ์  

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการปกครอง และด้าน 

สาธารณูปการ

 แบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญ เรือ่งรปูแบบการบรหิาร 

จัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุร ี

เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการภารกิจ 

คณะสงฆ์ในเขตปกครอง โดยการสร้างแบบสอบถามมี 2  

คำาตอบ คือเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 1. สถิติเชิงพรรณนาใช้บรรยายลักษณะข้อมูล 

ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่ (frequencies)  

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (max) และ 

ค่าต่ำาสุด (min)

 2. ใช้สถิติ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ Spearman’s  

Rho Correlation ระหว่าง การบริหารจัดการกิจกรรม 

ของคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีกับปัจจัย 

ส่วนบุคคลได้แก่ (1) จำานวนพรรษา (2) ประสบการณ์ 

ในการบริหารจัดการ (3) ตำาแหน่งทางสงฆ์ และ(4)  

ระดับการศึกษา

 3. ใช้สถิติ Pearson Correlation ทดสอบ 

สหสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดของการปฏิบัติกิจกรรมของ 

คณะสงฆ์กับการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ใน 3 ด้าน 

ได้แก่ (1) กิจกรรมด้านการศึกษา (2) กิจกรรมด้าน 

การปกครอง (3) กิจกรรมด้านสาธารณูปการ

ผลก�รวิจัย

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ 

วิจัย สรุปได้ดังนี้

 1. สภาพและลักษณะการดำาเนินงานบริหาร 

จัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดสิงห์บุรี

  1.1 ด้านการศึกษา วัดมีความพร้อม 

ไม่เท่ากัน บางวัดอาจตั้งทั้ง 3 แผนก บางวัดอาจมีการตั้ง 

บางแผนก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความพร้อมใน 

การสอนด้วย พระสงฆ์และสามเณรเลือกศึกษาในแต่ละ 

แผนกตามความสนใจ คือแผนกบาลี แผนกธรรม  

และแผนกสามัญ สำาหรับการศึกษาแผนกสามัญพระและ 

สามเณรมีความต้องการศึกษาด้านวิชาภาษาอังกฤษและ 

วิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความต้องการด้าน 

เครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อใช้สำาหรับการทดลองในรายวิชา 

วิทยาศาสตร์ และห้องเรียนรู้ทางภาษา ด้านอาจารย์ผู้สอน 

มีความต้องการครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในรายวิชาต่างๆ  

มาสอน โดยเฉพาะครูด้านภาษา และด้านวิทยาศาสตร์  
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ซึ่งปัจจุบันวัดมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนครูในด้านนี้  

นอกจากนี้ยังพบว่าพระสงฆ์และสามเณรไม่สามารถ 

ศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีบางคณะได้ เพราะ 

ไม่มีสถาบันใดมีนโยบายรับพระสงฆ์และสามเณรเข้า 

ศึกษาต่อ

  1.2 ดา้นการปกครอง ลกัษณะโครงสรา้ง 

การปกครองเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ โดยม ี

การปกครอง แบ่งออกเป็นตำาบล อำาเภอ จังหวัด และภาค  

ลำาดับชั้นการปกครองแบ่งเป็นเจ้าคณะตำาบล เจ้าคณะ 

อำาเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค นอกจากนี้ 

การปกครองภายในของวัด มีการกำาหนดตำาแหน่งการ 

บริหารไว้เป็นลำาดับ (1) เจ้าอาวาส (2) รองเจ้าอาวาส (3)  

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ(4) เลขาเจ้าอาวาส โดยตำาแหน่ง 

รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสมิได้มีการกำาหนดแบ่ง 

สายงานรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน บางวัดอาจมีการแบ่ง 

สายงานความรับผิดชอบ แต่ก็มิได้มีทุกวัด เจ้าอาวาสมี 

อำานาจในการปกครองสงูสดุในวดั หากพระสงฆห์รอืสามเณร 

ในวัดกระทำาความผิดศีลข้อใด เจ้าอาวาสมีสิทธิ์พิจารณา 

โทษตามพระธรรมวินัยได้ วัดในปัจจุบันมีการแบ่งเป็น 

วัดหลวง วัดราษฎร์ โดยการที่วัดได้รับสถานะเป็นวัดหลวง  

หรือวัดราษฎร์นั้น มีหลักเกณฑ์กำาหนดไว้ชัดเจน รวมถึง 

การได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น วัดพัฒนาตัวอย่าง  

กม็กีารกำาหนดหลกัเกณฑ์ไวช้ดัเจนเชน่เดยีวกนั ดา้นการม ี

สว่นรว่มของชมุชน วดั คณะกรรมการวดัในการดแูลรายได้ 

ของวัด และการพัฒนาวัดรวมถึงการแต่งตั้ง เจ้าอาวาส  

ประชาชน ต้องมีการยอมรับส่วนหนึ่งด้วย

  1.3 ด้านสาธารณูปการวัดมิได้มีแผน 

การพัฒนาอาคารสถานที่ และการบำารุงรักษาในการพัฒนา 

วัดส่วนใหญ่ ได้มาจากการจัดหาทุนของวัดเอง เช่น  

การทอดกฐนิ ผา้ปา่ หรอืการดำาเนนิการในเรือ่งพทุธพาณชิย ์ 

หรือจากการบริจาคในส่วนของการบูรณะโบราณสถาน 

ต่างๆ ถ้าเป็นวัดเก่า หรือเป็นวัดหลวงต้องได้รับการ 

อนุญาตให้มีการบูรณะจากกรมศิลปากรก่อนทางวัดจึงจะ 

สามารถดำาเนินการได้ ด้านการจัดทำาทะเบียนทรัพย์สิน  

มีการจัดทำาในบางประเภท เช่น พระพุทธรูป แต่ทรัพย์สิน 

บางอย่างก็มิได้ทำาการจดทะเบียนไว้อย่างชัดเจน ด้านการ 

ดูแลและการซ่อมบำารุง หากเป็นวัดที่มีขนาดเล็กไม่มี 

ทุนทรัพย์เพียงพอ พระสงฆ์และสามเณรภายในวัดจะดูแล 

และทำาความสะอาดดว้ยตนเอง หากเปน็วดัขนาดใหญ ่และ 

เปน็วดัหลวงจงึจะมกีารจา้งเจา้หนา้ทีม่าชว่ยทำาความสะอาด 

หรือมาช่วยซ่อมบำารุงอุปกรณ์ต่างๆ สำาหรับกิจกรรมอื่นๆ  

เช่น การเผยแพร่พุทธศาสนานั้น จากการศึกษานี้พบว่า 

มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่น้อยมาก มีเพียง 

บางวัดที่เป็นวัดขนาดใหญ่และเป็นวัดหลวงเท่านั้นที่มี 

การใช้เทคโนโลยีและมีการจัดตั้งแผนกประชาสัมพันธ์ 

ไว้อย่างชัดเจน

 2. การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ ในเขต 

การปกครองจังหวัดสิงห์บุรีในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

ส่วนรายด้านพบว่า (1) กิจกรรมด้านการศึกษาอยู่ ใน 

ระดับมาก (2) กิจกรรมด้านการปกครองอยู่ ในระดับ 

มากและ (3) กิจกรรมด้านสาธารณูปการอยู่ ในระดับ 

มากที่สุด

 3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ 

ภารกิจคณะสงฆ์ ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี ใน  

3 ดา้น ประกอบดว้ย (1) กจิกรรมดา้นการศกึษา (2) กจิกรรม 

ด้านการปกครอง (3) กิจกรรมด้านสาธารณูปการ ผลการ 

วิเคราะห์พบว่าปัจจัยทางจำานวนพรรษามีความสัมพันธ์ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .018 กับการบริหาร 

จัดการกิจกรรมของคณะสงฆ์ในด้านการปกครองและด้าน 

ปัจจัยส่วนบุคคล ทางด้านประสบการณ์มีความสัมพันธ์ 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .040 กับการบริหาร 

จัดการกิจกรรมของคณะสงฆ์ในด้านการศึกษา ส่วนปัจจัย 

ทางตำาแหนง่พระสงฆแ์ละระดบัการศกึษาไมม่คีวามสมัพนัธ ์

 4. คา่สหสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการภารกจิคณะสงฆ ์

ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีพบว่า ด้านการศึกษา 

มีอยู่ 12 ข้อ ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารพัฒนาการ 

ปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในด้านการศึกษาอย่างมีค่า 

นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบัต่ำากวา่ 0.05 และตามคา่สหสมัพนัธ ์

ของดัชนีชี้วัดสามารถวิเคราะห์ชี้ได้ว่า การบริหารพัฒนา 

การปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในด้านการศึกษานั้น  
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คณะสงฆต์อ้งจดัทำาหลกัสตูรการเรยีนการสอนของพระสงฆ ์

และสามเณรในแผนกสามัญ พระสงฆ์ต้องเป็นผู้กำาหนด 

หลกัสตูรเองวดัควรมสีว่นรว่มและเปน็คณะกรรมการในการ 

พฒันาการศกึษา พระเณรควรไดร้บัทนุสนบัสนนุการศกึษา 

จากภาครัฐ ควรจ้างครูมาสอนพระสงฆ์ สามเณร ในแผนก 

สามญัสามญัในรายวชิาอืน่ๆ ทีพ่ระสอนเองไม่ได ้เชน่ วชิา 

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ด้านการปกครอง 

มีอยู่ 14 ข้อ ที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารพัฒนา 

การปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในด้านการปกครอง 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับต่ำากว่า 0.05 และค่า 

สหสมัพนัธข์องดชันชีีว้ดัสามารถวเิคราะหช์ี้ไดว้า่ การบรหิาร 

พัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในด้านการ 

ปกครองนั้น คณะสงฆ์ต้องให้พระในวัดทุกรูปมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจทำางานเป็นทีมจัดประชุมประจำาสัปดาห์ 

พร้อมทั้งมีการสรุปรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง ทำาแผน 

ในงบประมาณการพัฒนาวัดทั้งด้านงบประมาณ ในการ 

พัฒนาพระเณรและงบประมาณในการใช้จ่ายอื่นๆ ทำาแผน 

ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารวัด  

วางแผนในการบริหารจัดการบุคคล สร้างความผูกพัน 

และความจงรักภักดีต่อองค์กรของพระเณร เจ้าอาวาส 

ต้องมีภาวะผู้นำา มีมนุษยสัมพันธ์ มีวิสัยทัศน์ โครงสร้าง 

การปกครองภายในวัดต้องประกอบด้วย เจ้าอาวาส  

รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส และคณะกรรมการ 

บริหารจัดการวัด ต้องประกอบไปด้วยบุคคลจากภาคส่วน 

ต่างๆ เช่น บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้าน บุคคลที่เป็น 

ตัวแทนของอบต. บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียน  

บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของอำาเภอ ระเบียบในการปกครอง 

ปฏิบัติเกี่ยวกับพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ที่บัญญัติไว้ 

มีความเหมาะสม ไม่ควรลดหรือเพิ่มบทบัญญัติใดๆ อีก 

ด้านการสาธารณูปการ มีอยู่ 7 ข้อ ที่มีความสัมพันธ์กับ 

การบริหารพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ ในด้าน 

การปกครองอย่างมีค่านัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับต่ำากว่า  

0.05 และค่าสหสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดสามารถวิเคราะห์ 

ชี้ได้ว่า การบริหารพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของคณะสงฆ์ 

ในด้านการสาธารณูปการนั้น คณะสงฆ์ต้องจัดทำาแผน 

บริหารความเสี่ยงในการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆ  

ของวัด เพื่อป้องกันการชำารุดสูญหาย จัดทำารายงาน วัสด ุ 

อุปกรณ์ และระบบการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ เป็น 

รายเดือนหรือรายปี กำาหนดระเบียบปฏิบัติ และจัดทำา 

คู่มือในการซ่อมบำารุง วัสดุ หรืออุปกรณ์ ผู้นำาในการจั

ดการพัฒนาด้านสาธารณูปการของคณะสงฆ์ ดูแลถาวร 

วัตถุและมีส่วนร่วมในด้านการจัดการควบคุม-บูรณะ 

ซ่อมแซมสาธารณะสมบัติในวัดอย่างเห็นคุณค่า จัดตั้ง 

คณะรับผิดชอบการทำางานด้านการพัฒนา โดยกำาหนด 

โครงสร้างในการพัฒนาและจัดทำาแผนกลยุทธ์ (นโยบาย)  

ทางด้านสาธารณูปการของคณะสงฆ์ และจัดทำาแผน 

งบประมาณการเงินของวัด ทั้งแผนรายรับและแผน 

รายจ่ายประจำาปีไว้อย่างชัดเจน

 ส่วนการบริหารพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของ 

คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุร ี 

ในงาน 3 ด้าน คือกิจกรรมด้านการศึกษากิจกรรมด้าน 

การปกครอง กิจกรรมด้านสาธารณูปการ ผลการวิเคราะห์ 

ระดับความสัมพันธ์พบว่า กิจกรรมด้านสาธารณูปการ  

มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับการบริหารพัฒนาการปฏิบัต ิ

กิจกรรมของคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์ 

จังหวัดสิงห์บุรี สูงที่สุดคือ มีค่าความสัมพันธ์ .962  

รองลงมาคือ กิจกรรมด้านการศึกษา มีค่าความสัมพันธ์  

.807 และสุดท้ายคือ กิจกรรมด้านการปกครอง มีค่า 

ความสัมพันธ์ .697 กิจกรรมการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน  

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จัดได้ว่ามีค่าสหสัมพันธ์ 

เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงและมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก
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ภ�พ 2 ผลการวิเคราะห์สังเคราะห์รูปแบบการบริหาร 

จัดการกิจกรรมของคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัด 

สิงห์บุรี

ก�รอภิปร�ยผล

 จากผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติกิจกรรม 

ของคณะสงฆ์ 3 ด้าน คือ การศึกษา การปกครองและการ 

สาธารณูปการ พบว่าการปฏิบัติกิจกรรมด้านสาธารณูปการ 

อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ สว่นการศกึษาและการปกครองอยู่ใน 

ระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ผลการวิจัยสอดคล้องกับผล 

การวิจัยของปกรณ์ ตันสกุล (2545) และพิษณุ บุญนิยม  

(2552) และที่มีการปฏิบัติด้านสาธารณูปการอยู่ในระดับ 

มากที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

ผู้นำาเสนอบทความเห็นว่าอาจเป็นอิทธิพลของวัตถุนิยม 

ในสังคมที่เข้ามามีส่วนทำาให้ผลงานด้านสาธารณูปการเป็น 

รปูธรรมมากกวา่ดา้นการศกึษา และการปกครอง และมผีล 

ต่อการพัฒนาวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างตามเกณฑ์ของทาง 

ราชการ

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ 

บริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ ที่ผู้วิจัยพบว่า อายุพรรษา  

ประสบการณ์ ตำาแหน่ง และระดับการศึกษา ไม่มีความ 

สัมพันธ์กับการบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในภาพรวม  

แต่ปัจจัยอายุพรรษามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติที่ระดับ 0.018 กับการบริหารจัดการด้านการปกครอง  

และปจัจยัดา้นประสบการณม์คีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัสำาคญั 

ทางสถิติที่ระดับ 0.040 กับการบริหารจัดการด้านการ 

ศึกษานั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ความสามารถในการบริหารจัดการ 

ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาวะผู้นำาของเจ้าอาวาส ความ 

ตั้งใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวัด และชุมชน เป็น 

เป้าหมายสำาคัญของเจ้าอาวาส ตลอดจนความไม่ท้อถอย 

ต่ออุปสรรค และความยากลำาบากของเจ้าอาวาสเป็นปัจจัย 

ที่ทำาให้การปฏิบัติภารกิจประสบผลสำาเร็จ

 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้สำารวจเฉพาะระดับ 

การศึกษาทางโลกของกลุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการไม่ได้ 

สำารวจระดับการศึกษาทางธรรม ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ 

มหาเถรสมาคม และเจ้าคณะผู้ปกครองกำาหนดในการ 

พิจารณาพัฒนาประกอบการแต่งตั้งเจ้าอาวาส หรือพระ 

สังฆาธิการในตำาแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ผลการวิเคราะห์ 

ความสัมพันธ์จึงพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลระดับการศึกษา 

ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้าน อย่างไร 

ก็ตามผลการวิจัยก็สามารถที่จะเสนอแนะว่าคุณสมบัติ 

ของพระสังฆาธิการนั้นควรพิจารณาระดับวุฒิการศึกษา 

ทางโลกด้วยหรือไม่

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการภารกิจ 

คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุร ี 

สามารถนำาข้อเสนอแนะครั้งนี้ไปปรับปรุงและระมัดระวัง 

ปจัจยัตา่งๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่การบรหิารพฒันาการปฏบิตั ิ

กิจกรรมของคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การบริหารพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษา 

คณะสงฆ์ควรเน้นบุคคลภายในวัดเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ  

และความพึงพอใจในการบริหารงานภายในหน่วยงาน 

ของคณะสงฆ์เป็นหลัก

 2. การบริหารพัฒนาการปฏิบัติกิจกรรมของ 
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คณะสงฆ์ในอนาคตจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญ เรื่องการ 
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คณะสงฆ์

 3. การปฏิบัติภารกิจของคณะสงฆ์ในกิจกรรม 

ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ควรให้ความสำาคัญเน้น 

การจัดทำาแผนกลยุทธ์(นโยบาย) ทางด้านสาธารณูปการ  

การกำาหนดโครงสร้างในการพัฒนาด้านสาธารณูปการ  

และควรมีการกำาหนดให้มีความชัดเจน การแต่งตั้งคณะ 

ทำางานด้านการพัฒนาด้านสาธารณูปการควรมีการแต่งตั้ง 

อย่างโปร่งใสยุติธรรมตามหลักที่ถูกต้องของคณะสงฆ์
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in the Royal Thai Police

กฤษกร พลีธัญญวงศ์1
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงผสมผสานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สมรรถนะการบริหารของผู้กำ ากับการในสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการ (3) ปัจจัยคุณลักษณะ 

ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการ ในภาพรวมและรายด้าน (4) เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

หาผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยคุณลักษณะที่มีต่อสมรรถนะการบริหาร และ (5) นำาเสนอรูปแบบสมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 405 คน  

สุ่มจากประชากร 2,626 คน เป็นผู้บริหารระดับกลางคือ ข้าราชการตำารวจที่ดำารงตำาแหน่งผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ และได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในสำานักงานตำารวจแห่งชาติแบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 21 คน เพื่อสนับสนุน 

ความเหน็เกีย่วกบัคณุลกัษณะและสมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการในสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิสถติทิี่ใชใ้นการวจิยัคอื  

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ และค่าวิเคราะห์ 

เส้นทางความสัมพันธ์ ผลการศึกษา พบว่า (1) ผู้บริหารระดับผู้กำากับการมีสมรรถนะการบริหารในภาพรวมในระดับมาก  

(2) ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในภาพรวม (3) ปัจจัยคุณลักษณะทั้ง  

5 ด้าน ได้แก่  ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แรงจูงใจ และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการ 

ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติในภาพรวม (4) ปัจจัยคุณลักษณะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แรงจูงใจ  

และทัศนคติ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติเชิงบวก  

(5) รูปแบบสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติตามลำาดับความสัมพันธ์ ประกอบด้วยปัจจัย 

คุณลักษณะด้านทัศนคติ แรงจูงใจ ความสามารถ ทักษะ และความรู้ ซึ่งสามารถสร้างเป็นรูปแบบในการศึกษาครั้งนี้  

โดยให้ชื่อว่า รูปแบบสมรรถนะการบริหาร “A-MASK Model”

คำ�สำ�คัญ: สมรรถนะการบริหาร, ผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

 ปีการศึกษา 2554

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ประณต นันทิยะกุล
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Abstract

 The purposes of this mixed-method study are to (1) examine the competency for administration  

of the superintendents in the Royal Thai Police Office, (2) determine the relationship between personal  

characteristics and the competency for administration of the superintendents in the Royal Thai Police  

Office, (3) determine the factors influencing the competency of the superintendents in the Royal Thai  

Police Office in general and in specific areas, (4) determine the direct and/or indirect factors influencing  

the competency of the superintendents in the Royal Thai Police Office, and (5) propose the competency  

model for administration of the superintendents in the Royal Thai Police Office. Quantitative and  

qualitative methods were used to collect data. Twenty-one high-ranking administrative officers in the  

Royal Thai Police Office were interviewed. Their answers were analyzed and used as a guideline to  

construct the questionnaire collecting data from 405 superintendents, randomly selected from the  

population of 2,626 police officers holding medium rank. Statistical techniques used to analyze data  

were: average, standard deviation, t-test, F-test, Pearson Correlation and Multiple Regression Analysis,  

and path coefficient analysis. Findings showed, in general, that superintendents have a high competency  

for administration. There is no relationship between personal characteristics and the competency for  

administration and personal characteristics influencing the competency for administration consisted  

of 5 areas: knowledge, skill, ability, motivation, and attitude. The above five factors positively  

influence, both directly and indirectly, the competency of the superintendents. Therefore, the researcher  

proposes that the competency model for the administration of the superintendents in the Royal Thai  

Police consists of the five factors: attitude, motivation, ability, skill, and knowledge, respectively. This  

model is called “A-MASK Model.”

Keywords: competency for the administration, police superintendents in the Royal Thai Police office

คว�มนำ� 

 ปัจจุบันประเทศไทยท่ามกลางกระแสการพัฒนา 

ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีทำาใหส้ถานการณต์า่งๆ  

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้ง 

ภายในและภายนอกของประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่าง 

รวดเร็ว ทำาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ ในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ 

หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก  

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ ยังผลให้ปัญหาอาชญากรรมได้ 

พัฒนารูปแบบและมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทำาให้มีคดีเข้าสู ่

กระบวนการยุติธรรมเป็นจำานวนมากมีแนวโน้มสูงขึ้น 

เรื่อยๆ สะท้อนได้จาก การสรุปผลในการปฏิบัติงานตาม 

นโยบายที่ผ่านมา ในเขตรับผิดชอบตามอำานาจหน้าที่ของ 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ มีคดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ 

จากคดตีา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ ยงัไมส่ามารถจบักมุตวัผูก้ระทำาผดิ 

มาลงโทษได้ ตามผลรายงานสถิติคดีอาญาที่ผ่านมามีผู้ 

กระทำาผิด ฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง สามารถจับตัวดำาเนิน 

คดีได้เพียงประมาณ 50 เปอร์เช็นต์เท่านั้น (ประสงค์  

ศิริโภคา, 2552, หน้า 1) 
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 ผู้ปฏิบัติงานในสำานักงานตำารวจแห่งชาติซึ่งก็คือ  

“ตำารวจ” มีบทบาทหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อดูแล 

รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นงานที่เกี่ยวข้อง 

กับความเป็นอยู่ การดำารงชีวิตของประชาชน อะไรที่เป็น 

ผลกระทบต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของประชาชน ย่อมไม่พ้น 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตำารวจต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา  

ตำารวจที่ดีมีคุณภาพที่ประชาชนต้องการจึงควรที่จะมี 

บุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ดูแล้วเป็นมิตรกับประชาชน  

มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักใช้ดุลยพินิจในการทำางานและ 

ตดัสนิใจ มคีวามรูค้วามสามารถ ตอ้งเปน็นกัประชาสมัพนัธ ์

และมหีวัใจใหบ้รกิาร ตอ้งรกัองคก์ร จำาเปน็จะตอ้งรกัษาไว ้

ซึง่ความเสมอภาค ความเปน็ธรรม คณุธรรม ภายใตค้วามม ี

มนุษยธรรมและที่สำาคัญต้องมีจิตสำานึกจิตวิญญาณแห่ง 

ความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎรอย่างแท้จริง (สุรทัศน์  

ช่วงงาม, 2549, หน้า 1-2)

 ในความเป็นจริงของข้าราชการไทยในปัจจุบัน 

มิได้อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ อย่างเต็มที่ รวมทั้ง 

ข้าราชการไทยในกรมหรือหน่วยงานหลายแห่งที่สามารถ 

ให้คุณให้โทษแก่ประชาชนผู้มาติดต่อรับบริการยังอาจรับ 

สินน้ำาใจ หรือทำาตัวเป็นนายของประชาชน กดขี่ ข่มเหง 

และรีดไถประชาชน (กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ ์ 

ผ่องแผ้ว, 2551, หน้า 153-154)

 ที่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจการทำาหน้าที่ 

ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  

ในระดับหนึ่งเท่านั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งอาจมาจาก 

การบริหารและสมรรถนะของผู้บริหารงานนั่นเอง โดย 

สมรรถนะเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจาก 

ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม  

เจตคต ิภาวะผูน้ำาและคณุลกัษณะอืน่ๆ ทีท่ำาใหบ้คุคลสรา้ง 

ผลงานได้โดดเด่นในองค์การ (สำานักงานคณะกรรมการ 

ข้าราชการพลเรือน, 2552, หน้า 50 และธำารงศักดิ์  

คงคาสวัสดิ์ 2548, หน้า 28-34) สอดคล้องกับแนวคิด 

ของบุคคลต่างๆ เช่น David C. McClelland (1973,  

p. 68) ที่กล่าวว่า สมรรถนะเป็นความรู้ (knowledge)  

ทักษะ (skills) และคุณลักษณะ (attributes) ที่จำาเป็น 

ในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความสำาเร็จและ 

มีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในเชิงพฤติกรรม

 ดังนั้น สมรรถนะถือเป็นเครื่องมือที่สามารถ 

นำามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและใช้ในการประเมิน 

พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลได้ เนื่องจากผู้บริหาร 

ตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ มสีมรรถนะทีเ่หมาะสม 

ในการดำาเนินการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  

มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง และ 

เหมาะสมในการบริการ ประชาชนให้มีความมั่นคงและ 

ปลอดภัย 

 เนื่องจาก ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ผู้บริหาร 

ระดับกลางมีบทบาทสำาคัญ เป็นผู้รับนโยบายจากผู้บริหาร 

ระดับสูงที่กำากับให้ผู้บริหารระดับล่างและผู้ปฏิบัติงาน 

ได้ปฏิบัติงานถูกต้อง เห็นได้จากสถานีตำารวจที่หัวหน้า 

สถานีตำารวจเป็นผู้บริหารระดับกลางตำาแหน่งผู้กำากับ 

การมีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสถานีตำารวจ 

ในการกำาหนดวางแผนการปฏิบัติงาน มอบหมายงานให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น พิจารณาวินิจฉัย 

สั่งการในงานที่มีปัญหา ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ของข้าราชการตำารวจทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ความ 

ประพฤติและระเบียบวินัย ให้คำาปรึกษาแนะนำาตลอดจน 

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการ 

ปฏิบัติงาน จัดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำารวจใน 

สถานีตำารวจให้มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ  

ระเบยีบวนิยัเหมาะสมกบัการปฏบิตัหินา้ที ่รวมทัง้ทำาหนา้ที่ 

หัวหน้าพนักงานสอบสวนโดยปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย  

ระเบยีบ คำาสัง่หรอืขอ้บงัคบักำาหนด (คำาสัง่สำานกังานตำารวจ 

แห่งชาติที่ 57/2553) แต่ความสามารถในการบริหารงาน 

ของผู้ กำ ากับการที่ ผ่ านมายั ง ไม่มีประสิทธิผลและ 

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังที่ปรากฏตามสื่อมวลชน เช่น  

(พัทยาเดลินิวส์, 2554, ออนไลน์)

 “... 20 เม.ย.54 เด้งผู้กำากับ สภ.โพธิ์แก้ว  

ช่วยราชการที่ตำารวจภูธร จ.นครปฐม หลังเจ้าหน้าที่ ปส. 
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บุกตรวจผับ ฟูลมูนผับ ในพื้นที่ ปล่อยให้เยาวชนเข้าไป 

ใช้บริการเปิดเกินเวลาและใบอนุญาตหมดอายุพร้อมสั่ง 

ตั้งชุดสอบสวนตำารวจในพื้นที่ 20 นาย มีส่วนรู้เห็นหรือไม ่ 

รับเงิน คนละ 500 บาท

 21 เม.ย.54 เด้งผู้กำากับการ สน.ดอนเมือง  

เซ่นตู้ม้า ช่วยงานราชการที่กองบัญชาการตำารวจนครบาล  

เป็นเวลา 30 วัน หลังตำารวจกองปราบปรามบุกจับบ่อน 

การพนันตู้ม้าและร้านคาราโอเกะ เปิดผิดกฎหมายในพื้นที ่

ดอนเมือง รวม 4 จุด พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อเท็จจริงภายใน 7 วัน”

 สมรรถนะระดับผู้กำากับการ จึงควรมีความรู้  

ทักษะ ประสบการณ์ วิธีการคิด พฤติกรรมในการทำางาน  

ที่จะสามารถผลักดันให้สามารถสร้างผลการปฏิบัติที่ดี 

ทีส่ดุในงานทีต่นเองรบัผดิชอบ มผีลสมัฤทธิก์ารปฏบิตังิาน 

ตามตัวชี้วัดและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของ 

ประชาชน พันธกิจของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ รวมทั้ง 

องค์กรภายนอก (ผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำากับการ  

รุ่นที่ 68, 2553, หน้า 5)

 ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะการ 

บริหารงานของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

โดยเลือกศึกษาเฉพาะ ข้าราชการตำารวจระดับผู้กำากับการ  

ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายและเป็นหัวหน้ารับผิดชอบการบริหาร 

จัดการภายในหน่วยงานระดับกอง เพื่อกำาหนดรูปแบบ 

สมรรถนะและพัฒนาความสามารถในการบริหารของ 

ผู้บริหารระดับผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการ 

ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน 

บุคคลกับสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติ

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติในภาพรวมและรายด้าน

 4. เพื่อศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

หาผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของปัจจัยคุณลักษณะ 

ที่มีต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติ

 5. เพื่อนำาเสนอรูปแบบสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

 จากการศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีนกัวชิาการ เอกสาร 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการ 

ในสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิสามารถนำามาสูก่ารสรา้งกรอบ 

แนวคิด ดังนี้

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 สมรรถนะ หมายถงึ พฤตกิรรมการปฏบิตังิานของ 

บุคคลที่แสดงออกมาในรูปของผลงาน โดยพฤติกรรมนี้ 

เกิดมาจากคุณลักษณะภายในตัวของบุคคล ได้แก่ ความรู ้ 

ทักษะ ความสามารถ แรงจูงใจ และทัศนคติ

 การบรหิารของผูก้ำากบัการ หมายถงึ กระบวนการ 

ที่ข้าราชการตำารวจระดับผู้กำากับการกระทำา โดยครอบคลุม 

พฤติกรรมในงานด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการให้บริการ  

ด้านการบริหารงาน ด้านทางจริยธรรมและด้านเฉพาะงาน 

 David C. McClelland (1973, p. 68) นิยาม  

สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills)  

และคณุลกัษณะ (attributes) ทีจ่ำาเปน็ในการปฏบิตังิานใด 
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งานหนึ่ง (job roles) ให้ประสบความสำาเร็จและมีความ 

โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในเชิงพฤติกรรม มากกว่าเพื่อน 

ร่วมงาน ในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและมีผลงาน 

ดีกว่าคนอื่น

 Richard E. Boyatzis (1982, p. 123) ผูผ้ลกัดนั 

ให้แนวคิดสมรรถนะ (competency) อยู่ ในสาขาวิชา 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ความหมาย สมรรถนะ  

หมายถึง คุณลักษณะภายในของบุคคลที่ทำาให้ผู้นั้นมีการ 

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และหรือผลงานที่เหนือกว่า 

คนอื่น ประกอบด้วย (1) แรงจูงใจ (motives) (2)  

คุณลักษณะเฉพาะ (traits) (3) มุมมองที่มีต่อภาพลักษณ์ 

ของตัวเอง (self-image) (4) บทบาททางสังคม (social  

roles) (5) องค์ความรู้ (knowledge) (6) ทักษะ (skills) 

 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

(2552, หน้า 17-50) แบ่งประเภทของสมรรถนะที่จำาเป็น 

สำาหรับการปฏิบัติงานในตำาแหน่งในภาคราชการพลเรือน  

3 ประเภท ได้แก่

 1. สมรรถนะหลัก มี 5 สมรรถนะคือการมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) การบริการที่ดี  

(service mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  

(expertise) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ 

จรยิธรรม (integrity) และการทำางานเปน็ทมี (teamwork) 

 2. สมรรถนะทางการบริหาร มี 6 สมรรถนะคือ  

สภาวะผู้นำา (leadership) วิสัยทัศน์ (visioning) การวาง 

กลยทุธภ์าครฐั (strategic orientation) ศกัยภาพเพือ่นำามา 

ปรับเปลี่ยน (change leadership) การควบคุมตนเอง  

(self control) การสอนงานและการมอบหมายงาน  

(coaching and empowering others)

 3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

มี 16 สมรรถนะ คือ การคิดวิเคราะห์ (analytical  

thinking) การมองภาพองค์รวม (conceptual thinking)  

การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (caring others) การสั่งการตาม 

อำานาจหนา้ที ่(holding people accountable) การสบืเสาะ 

หาข้อมูล (information seeking) ความเข้าใจข้อแตกต่าง 

ทางวัฒนธรรม (cultural sensitivity) ความเข้าใจผู้อื่น  

(interpersonal understanding) ความเข้าใจองค์กรและ 

ระบบราชการ (organizational awareness) การดำาเนนิการ 

เชิงรุก (proactiveness) การตรวจสอบความถูกต้องตาม 

กระบวนงาน (concern for order) ความมั่นใจในตนเอง  

(self confidence) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (flexibility)  

ศลิปะการสือ่สารจงูใจ (communication and Influencing)  

สุนทรียภาพทางศิลปะ (aesthetic quality) ความผูกพัน 

ที่มีต่อส่วนราชการ (organizational commitment) และ  

การสร้างสัมพันธภาพ (relationship building)

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานสำาหรับ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ผู้วิจัยได้ใช้ 

แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากข้าราชการตำารวจที่ดำารง 

ตำาแหน่งผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และใช้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ด้วยการ 

สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรในการวิจัย คือ ข้าราชการตำารวจผู้ดำารง 

ตำาแหน่งผู้กำากับการและผู้บริหารระดับสูงในสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติ ซึ่งทำาการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม  

2554 - เดอืน มกราคม 2555 โดยผูว้จิยักำาหนดขนาดกลุม่ 

ตัวอย่างของข้าราชการตำารวจผู้ดำารงตำาแหน่งผู้กำากับการ  

ด้วยการคำานวณตามสูตรของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง  

จำานวน 405 คน ส่วนผู้บริหารระดับสูงได้เลือกตัวอย่าง 

แบบเฉพาะเจาะจง จำานวน 21 คน จากผู้มีความรู้ความ 

สามารถและมีประสบการณ์สูงด้านการบริหารจัดการใน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย  

3 สว่น คอื สว่นที ่1 เปน็คำาถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบคุคล  

สว่นที ่2 เปน็คำาถามเกีย่วกบัปจัจยัคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร  

และส่วนที่ 3 เป็นคำาถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหาร 

ของผู้กำากับการ สำาหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

(structured interview)ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื สว่นที ่1  
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 เป็นข้อคำาถาม 

เกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะ สมรรถนะการบริหารและ 

รูปแบบสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการ 

 ก�รตรวจสอบคุณภ�พเครื่องมือ

 นำาแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ตรวจสอบความถกูตอ้ง  

วัดค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหามีค่ามากกว่า 0.80 ทุกข้อ  

หรือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 และผลการทดสอบค่าความ 

เชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.97 

 นำาแบบสัมภาษณ์ตรวจสอบความเที่ยงตรงโดย 

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคลและผ่านงานวิจัย 

พิจารณาข้อคำาถาม แล้วนำาไปทดลองสัมภาษณ์กับกลุ่ม 

ตัวอย่างเพื่อหาความน่าเชื่อถือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ยืนยัน 

คำาตอบด้วยตนเอง

 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามให้ผู้บริหารระดับผู้กำากับ 

การที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 405 คน กรอกคำาตอบ 

แลว้รบัคนืหรอืสง่กลบัทางไปรษณยี ์ไดต้อบกลบัมาจำานวน  

405 ตัวอย่างหรือ 100% ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร 

ระดับสูง ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ได้รายละเอียด 

ครบถ้วน 21 คน

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 การวิจัยนี้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ 

เชิงพรรณนา บรรยายลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  

โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ 

สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่

 สถติกิารวเิคราะห ์t-test (independent) ทดสอบ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม จากกลุ่ม 

ตัวอย่างไม่เกิน 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐานปัจจัย 

ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ทำางาน

 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  

(one-way analysis of variance หรือ ANOVA หรือ  

F-test) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปร 

ตาม จากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เพื่อทดสอบ 

สมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา  

และหน่วยงาน

 สถิติ Pearson Correlation หาความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ดูค่า “สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

(correlation coefficient (r))” ใช้เป็นข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดที่สำาคัญ

 สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบง่าย (simple  

regression analysis) หรือการวิเคราะห์การถดถอย 

เชิงเส้น (linear regression analysis) ทดสอบความ 

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหนึ่งตัวกับตัวแปรตาม 

หนึ่งตัว เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน  

(beta) ในการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis)

 สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple  

regression analysis) ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ตัวแปรอิสระสองตัวขึ้นไปกับตัวแปรตามหนึ่งตัว เพื่อ 

ทดสอบสมมตฐิานปจัจยัคณุลกัษณะมอีทิธพิลตอ่สมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 สถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อ 

ศึกษาว่าตัวแปรตามเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอิสระ 

ตวัแปรใดบา้ง และตวัแปรอสิระนัน้มอีทิธพิลตอ่ตวัแปรตาม 

มากน้อยเพียงใด 

 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยจำาแนก จัด 

หมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ส่วนประกอบและ 

สรุปผลสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลก�รวิจัย

 พบว่า ระดับการปฏิบัติด้านสมรรถนะการบริหาร 

ของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยภาพรวม 

อยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08) โดยสมรรถนะ 

การบริหารด้านจริยธรรมมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด  

รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารงาน ด้านเฉพาะงาน  

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติน้อย 

ที่สุด คือ ด้านการให้บริการ

 ระดับการปฏิบัติด้านปัจจัยคุณลักษณะของ 

ผู้กำากับการที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

4.04)



124

 ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลไม่พบว่ามีความสัมพันธ์ 

กับตัวแปรตามสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการใน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติในภาพรวม

 ตัวแปรคุณลักษณะที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย 

พหุคูณ พบว่าตัวแปรด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการมากที่สุด รองลงมาคือ ตัวแปร 

ด้านแรงจูงใจ ด้านความสามารถ ด้านทักษะ และด้าน 

ความรู้ ตามสมการทำานาย สมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติในภาพรวม ดังนี้ 

 Multiple Regression

 totalmanaA = b
1
 .350 (adiA) + b

2
 .260  

(motiA) + b
3
. 161 (abiA) + b

4
 .147 (skillA) +  

b
5
 .092 (knowA)

 (R .852, R Square .726, Adjusted R  

Square .722, F 210.977*, P .000)

 เมื่อ

 A  = AdiA    หมายถึง ทัศนคติ

 M  = MotiA  หมายถึง แรงจูงใจ

 A  = AbiA    หมายถึง ความสามารถ

 S  = SkillA   หมายถึง ทักษะ

 K  = KnowA หมายถึง ความรู้

 ส่วนการศึกษาเส้นทางความสัมพันธ์ปัจจัย 

คุณลักษณะ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลกระทบต่อ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แหง่ชาตทิัง้ทางตรงและทางออ้ม เปน็ปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบ 

รวมมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ปจัจยัดา้นทศันคตสิง่ผลกระทบ 

ต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการทั้งทางตรงและ 

ทางออ้ม และปจัจยัคณุลกัษณะทีส่ง่ผลกระทบตอ่สมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการน้อยที่สุดคือ ปัจจัยด้านความ 

สามารถ พบวา่สง่ผลกระทบทางตรง โดยปจัจยัคณุลกัษณะ 

ทุกตัวแปรส่งผลกระทบในเชิงบวก ดังนี้

ภ�พ 2 ตัวแบบความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 

 ในการวิจัยนี้ ได้วิเคราะห์และสังเคราะห์จาก 

แนวคิด ทฤษฎี ของนักวิชาการ องค์กรและงานวิจัยที่ 

เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอำานาจ 

หนา้ทีข่องสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิและจากการสมัภาษณ ์

ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบัสงูทีป่ฏบิตังิานในสำานกังาน 

ตำารวจแห่งชาติ ทำาให้ได้รูปแบบสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ดังนี้
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ภ�พ 3 รปูแบบสมรรถนะการบรหิาร “A-MASK Model” 

อภิปร�ยผล

 จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบสมรรถนะการ 

บริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มี 

ประเด็นที่นำามาอภิปรายผล แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ระดับสมรรถนะก�รบริห�รของ 

ผู้กำ�กับก�รในสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ

 พบว่า โดยภาพรวมของสมรรถนะการบริหาร 

ของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ใน 5 ด้าน  

มรีะดบัสมรรถนะการบรหิารอยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.08)  

แสดงว่า ผู้บริหารระดับผู้กำากับการเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ 

ส่วนบุคคลที่ส่งผลให้พฤติกรรมการทำางานในสำานักงาน 

ตำารวจแห่งชาติมีสมรรถนะสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้  

ทกัษะ ความสามารถและคณุลกัษณะอืน่ ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะ 

 1. การดำาเนินการวิจัยรูปแบบสมรรถนะการ 

บริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้ 

ทำาไปอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องครบถ้วน

 2. สมรรถนะเป็นพื้นฐานสำาคัญของการบริหาร 

และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถ รวมทั้ง 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติซึ่งถือเป็นหน่วยงานหนึ่งใน 

กระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม 

การกระทำาผิด อำานวยความยุติธรรม ให้การบริการที่ดีโดย 

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จำาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมี 

สมรรถนะอยู่ ในระดับที่สามารถทำาให้สำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามหน้าที่ความ 

รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ David C.  

McClelland (1973, p. 68) กล่าวว่า สมรรถนะเป็นที่ 

จำาเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งให้ประสบความสำาเร็จ 

และมีความโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในเชิงพฤติกรรม  

Boyatzis (1982, p.123) กล่าวว่าสมรรถนะเป็น 

คุณลักษณะของบุคคลที่ทำาให้ผู้นั้นมีการปฏิบัติงานมี 

ประสิทธิภาพ

 จากการศกึษาสมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการ 

ในสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิเมือ่แยกวเิคราะห์ในแตล่ะดา้น  

สามารถเรียงลำาดับความสำาคัญและการปฏิบัติในแต่ละด้าน  

ได้ดังนี้ (1) ด้านทางจริยธรรม (2) ด้านการบริหารงาน  

(3) ด้านเฉพาะงาน (4) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (5) ด้าน 

การให้บริการ

 ตอนที่ 2 ระดับที่ใช้ในก�รปฏิบัติง�นของ 

ปัจจัยคุณลักษณะ

 จากการศกึษาสมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการ 

ในสำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิมรีะดบัทีน่ำาไปใชใ้นการปฏบิตัิ 

ของแต่ละปัจจัยดังนี้

 1. ด้านความรู้ พบว่า ปัจจัยด้านความรู้มี 

ผู้บริหารระดับผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

การนำาไปใชใ้นการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็ 

เพราะปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 

เวลา บุคลากรในองค์การต่างๆ จะต้องมีการเรียนรู้เพื่อ 

เพิม่พนูหรอืเปลีย่นแปลงสมรรถนะของบคุคล ซึง่สอดคลอ้ง 
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กับแนวคิดของ Peter Michael Senge (1990, p. 97)  

กล่าวว่า การเรียนรู้ของบุคคลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในตนเอง

 2. ดา้นทกัษะ พบวา่ ปจัจยัดา้นทกัษะ มผีูบ้รหิาร 

ระดับผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติการนำาไปใช ้

ในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 

ผู้บริหารระดับผู้กำากับการมีการศึกษาในระดับสูง ซึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดของ Robert L. Katz.(1955, pp.  

33-42) ที่กล่าวไว้ว่า ในการบริหารจัดการที่จะให้ประสบ 

ผลสำาเร็จอย่างน้อยผู้บริหารต้องมีความทักษะด้านเทคนิค 

 3. ด้านความสามารถ พบว่า ปัจจัยด้านความ 

สามารถมีผู้บริหารระดับผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติการนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมาก  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารระดับผู้กำากับการเป็นผู้ที่มี 

ความรู ้มทีกัษะ มแีรงจงูในการปฏบิตังิาน ทำาใหม้พีฤตกิรรม 

ในการทำางานออกมาด ีซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Harris  

and Lambert. (2003) กล่าวว่า ความสามารถทางภาวะ 

ผู้นำาเป็นการแสดงออกถึงความรู้ และทักษะ ที่เกี่ยวข้อง 

กับภาวะผู้นำา ทำาให้องค์การมีการพัฒนา 

 4. ด้านแรงจูงใจ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 

มีผู้บริหารระดับผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

การนำาไปใชใ้นการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเปน็ 

เพราะสำานักงานตำารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานในระบบ 

ราชการที่มีเงินเดือน สวัสดิการด้านต่างๆ เช่น การรักษา 

พยาบาล ที่พักอาศัย อาหาร รวมทั้งมีความมั่นคงใน 

อาชีพการงาน มีความก้าวหน้าได้รับยศได้รับตำาแหน่ง  

มีผู้อื่นให้ความเคารพนับถือ ทำาให้เกิดเป็นปัจจัยกระตุ้น 

การทำางานให้ประสบผลสำาเร็จเป็นที่โดดเด่น ซึ่งสอดคล้อง 

กับแนวคิดของ Abraham H. Maslow (1943, pp.  

370-396) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของคนเป็นผลของ 

ความต้องการ เมื่อมีความต้องการทางด้านร่างกาย ซึ่งเป็น 

ความต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว แต่จะมีความต้องการใน 

ขั้นสูงขึ้นไปอีก ต้องการในลำาดับขึ้นไป ทำาให้มีแรงจูงใจ 

ในการทำางาน

 5. ด้านทัศนคติ พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมี 

ผู้บริหารระดับผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

การนำาไปใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะผู้บริหารระดับผู้กำากับการมีความคิดเห็น  

ความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน ทำางานอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศร ี 

ได้รับข้อมูล มีความเชื่อมั่นในการทำางาน ทำาให้พฤติกรรม 

การทำางานที่ออกมาดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ประเวศน์  

มหารตันส์กลุ (2554) กลา่ววา่ ทศันคต ิ(attitude) เปน็ผล 

ของความคิดที่แสดงออกมาและถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

พฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคิด ถ้าคิดด ี 

(positive thinking) การแสดงออกต่อผู้คน สิ่งแวดล้อม 

หรือเหตุการณ์จะเป็นไปในทางที่ดี 

 ตอนที่ 3 ก�รทดสอบสมมติฐ�น

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ปจัจยัดา้นความรู ้ 

มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการใน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติในภาพรวมและรายได้ 1 ด้าน  

ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นีอ้าจเปน็ 

เพราะว่า ความรู้เกิดจากการเรียนรู้ การรับรู้ได้ยินหรือ 

ประสบการณ์ จากกลุม่ตัวอย่างที่ผู้บริหารระดับผู้กำากับการ 

มีระดับการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญาตรีและมีค่าคะแนน 

เฉลี่ยระดับการปฏิบัติด้านความรู้สูง มีความเข้าใจขั้นตอน 

การทำางาน การแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นและมีความรู ้

ในการวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยความรู้กับดัชนีชี้วัดที่พบว่า  

ความเข้าใจในงานที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได ้ 

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยความรู้มากที่สุด จึงส่งผลให้ 

สมรรถนะการบริหารดังกล่าวมีการปฏิบัติในระดับมาก  

และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Bandura (1977, p. 190)  

ที่กล่าวว่า ผลที่ได้จากการเรียนรู้ทำาให้มีการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาการทำางาน สุรชัย พรหมพันธุ์ (2554, หน้า  

189-190) กลา่ววา่ การแสดงออกทางความรู ้(knowledge)  

เป็นองค์ประกอบหลักของสมรรถนะ งานต่างๆ จำาเป็น 

ต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น  

สมใจ ลักษณะ (2552, หน้า 247-256) กล่าวไว้ว่า การ 

พัฒนาประสิทธิภาพในการทำางานจะประสบผลสำาเร็จ 
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เป็นที่น่าพอใจ จำาเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนพัฒนา 

องคก์าร และสง่เสรมิการพฒันาตนของบคุลากรในองคก์าร  

จากความรู้ ความคิด หลักการและแนวปฏิบัติตั้งแต่ต้น

 พบว่า ปัจจัยด้านทักษะมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ในภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ ด้านการให้บริการ และด้านเฉพาะงาน  

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม 

สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทักษะเป็นความ 

ชำานาญในการแสดงออกจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้บริหารระดับ 

ผู้กำากับการมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะทักษะเด่น มีความ 

สามารถในการเป็นผู้นำาและต้นแบบที่ดี ในการทำางาน  

สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนงานและมีความ 

เชี่ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยี ซึ่ งสอดคล้องกับค่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างปัจจัยทักษะกับดัชนี 

ชี้วัดที่พบว่า ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการ 

สอนงานตามพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน  

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทักษะมากที่สุด จึงส่งผลให้ 

สมรรถนะการบริหารดังกล่าวมีการปฏิบัติในระดับมาก  

และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ David C. McClelland  

(1973, p. 68) ที่ว่า ทักษะ (skills) เป็นสิ่งจำาเป็นในการ 

ปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จและมีความโดดเด่นกว่า 

คนอื่นๆ ในเชิงพฤติกรรมมากกว่าเพื่อนร่วมงาน ใน 

สถานการณ์ที่หลากหลายกว่าและมีผลงานดีกว่าคนอื่น  

Boyatzis (1982, p. 123) กล่าวว่า คุณลักษณะของ 

บุคคลด้านทักษะมีผลทำาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

และหรือผลงานที่เหนือกว่าคนอื่น

 พบว่า ปัจจัยด้านความสามารถ มีอิทธิพลต่อ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติในภาพรวมและรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการให้บริการ ด้านการบริหาร และ 

ด้านเฉพาะงาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

ความสามารถเป็นเรื่องที่อาศัยความรู้ ทักษะ ประสบการณ ์

และปัจจัยอื่นๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและกายภาพทำาให้ 

เกิดพฤติกรรมแสดงออกมา จากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้บริหาร 

ระดับผู้กำากับการมีสมรรถนะด้านคุณลักษณะความ 

สามารถเด่น มีความสามารถในการวินิจฉัย เปลี่ยนแปลง  

การติดต่อสื่อสารส่งผลให้สมรรถนะการบริหารดังกล่าว 

มกีารปฏบิตัิในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่วลิาส ทองสทุธิ ์ 

(2552) กล่าวว่า ความสามารถ (ability) เป็นตัวแปรหนึ่ง 

ที่สำาคัญในระดับบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลเป็นปัจจัยกำาหนด 

ถึงพฤติกรรมของบุคคลในการทำางานในองค์การและมี 

อิทธิพลต่อการแสดงออกและประสิทธิผลในการทำางาน

  พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีอิทธิพลต่อ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการให้บริการ ด้านการบริหาร ด้านทาง 

จริยธรรมและด้านเฉพาะงาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารระดับผู้กำากับการมีความต้องการ 

ที่จะทำางานให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ให้เกิดการ 

ยอมรบัของผูบ้งัคบับญัชา เพือ่นรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

และประชาชน จากกลุม่ตวัอยา่งทีผู่บ้รหิารระดบัผูก้ำากบัการ 

มีสมรรถนะด้านแรงจูงใจเด่น มีความเข้าใจการสร้าง 

แรงกระตุ้น สามารถพูดจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น 

ความสำาคัญของการทำางานได้ การสร้างแรงจูงใจและ 

กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทการทำางาน ส่งผลให้ 

สมรรถนะการบริหารดังกล่าวมีการปฏิบัติในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick Herzberg  

(1967, pp. 72-74) กล่าวไว้ว่ามีปัจจัยจูงใจ (motivation  

factor) ทำาใหเ้กดิความพงึพอใจในงานทีท่ำา มคีวามรูส้กึใน 

ดา้นด ีเปน็สิง่จงูใจในวธิกีารบรหิารงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ไดแ้ก ่ความสำาเรจ็ในการทำางาน การยอมรบันบัถอื ลกัษะงาน  

ความก้าวหน้าในงาน Richard E. Boyatzis (1982,  

p.123) กล่าวว่า แรงจูงใจ (motives) เป็นคุณลักษณะ 

ภายในของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย 

เป็นตัวแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์

 พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
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ในภาพรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมุ่ง 

ผลสัมฤทธิ์ ด้านการให้บริการ ด้านการบริหาร ด้านทาง 

จริยธรรมและด้านเฉพาะงาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่า ทัศนคติเป็นเรื่องของความรู้สึก ความ 

เข้าใจ ความคิด ความเชื่อที่อยู่ภายในตัวของบุคคล ถ้ามี 

ความรู้สึกในต่อการทำางานต่อหน่วยงานในทางที่ดี ก็จะ 

แสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่ดี ในขณะเดียวกันถ้า 

มีความรู้สึกไม่พึงพอใจกับเรื่องใดเรื่องใด ก็จะแสดง 

พฤติกรรมสะท้อนในทางลบกับเรื่องนั้น จากกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ผู้บริหารระดับผู้กำากับการมีสมรรถนะคุณลักษณะ 

ด้านทัศนคติเด่น โดยมีระดับการปฏิบัติในภาพรวมสูงที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะด้านอื่นๆ มีทัศนคติ 

ที่เปิดกว้าง เชื่อมั่นว่าบุคคลากรมีความสำาคัญ ปลูกฝังผู้ใต ้

บังคับบัญชาให้เชื่อมั่นในการทำางานเป็นทีม จึงส่งผลให้ 

สมรรถนะการบริหารดังกล่าวมีการปฏิบัติในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับที่ วิลาส ทองสุทธิ์(2552,หน้า 157-158)  

สรุชยั พรหมพนัธุ ์(2554, หนา้ 227) ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์ 

(2551, หนา้ 43-44) วนัชยั มชีาต ิ(2551, หนา้ 56) กลา่ววา่  

ความรู้สึก ความเข้าใจ ความคิดเป็นองค์ประกอบของ 

ทัศนคติที่สร้างพฤติกรรมให้แสดงออกมา และสอดคล้อง 

กับผลงานวิจัยของวิเชียร วิทยอุดม (2551) ศึกษาเรื่อง  

“สมรรถนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช- 

มงคล” ผลการศกึษาพบวา่ ความรู ้ทกัษะและทศันคติในการ 

บริหารเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการบริหาร 

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 ตอนที่ 4 เส้นท�งคว�มสัมพันธ์

 จากการศึกษากรอบแนวคิดที่ทำาการวิเคราะห์ 

เสน้ทางคอื ปจัจยัคณุลกัษณะของผูบ้รหิารระดบัผูก้ำากบัการ  

พบว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารระดับผู้กำากับการ  

ตัวแปรอิสระทุกตัว ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ ความ 

สามารถ แรงจูงใจ และทัศนคติ มีความสัมพันธ์ต่อ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ ผู้วิจัยนำาตัวแปรทั้งหมดที่ได้มาสร้างตัวแบบ 

วิเคราะห์เส้นทางเพื่อศึกษาเส้นทางอิทธิพลทางตรง 

ทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม 

 จากค่ าสัมประสิทธิ์ ถดถอยปรับมาตรฐาน 

ผลกระทบรวมที่ไดม้า แสดงใหเ้หน็วา่ ตวัแปรดา้นแรงจงูใจ 

และตัวแปรด้านทัศนคติเป็นตัวแปรสำาคัญที่ส่งผลกระทบ 

ตอ่สมรรถนะการบริหารของผูก้ำากบัการในสำานกังานตำารวจ 

แห่งชาติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยปรับมาตรฐาน 

ผลกระทบรวม(total effect) มากที่สุด ซึ่งก็สอดคล้องกับ 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณลักษณะมีอิทธิพลต่อ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ ที่พบว่าตัวแปรด้านทัศนคติและตัวแปรด้าน 

แรงจงูใจเปน็ปจัจยัตวัที ่1 ตวัที ่2 ทีม่อีทิธพิลตอ่สมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการ และเมื่อพิจารณาทิศทางความ 

สัมพันธ์ที่ตัวแปรด้านแรงจูงใจและตัวแปรด้านทัศนคติ 

มีค่าเป็นบวก ก็แสดงว่ามีความสัมพันธ์ ไปในทิศทาง 

เดียวกันกับสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการใน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจิยัเรือ่ง รปูแบบสมรรถนะการบรหิาร 

ของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ สามารถนำา 

ข้อเสนอแนะครั้งนี้ไปปรับปรุง ระมัดระวังปัจจัยที่ส่งผล 

ตอ่สมรรถนะการบริหารของผูก้ำากบัการในสำานกังานตำารวจ 

แหง่ชาติในดา้นตา่งๆ และจดักจิกรรมสง่เสรมิใหส้ำานกังาน 

ตำารวจแห่งชาติมีสมรรถนะการบริหารผู้กำากับการที่มากขึ้น  

ดังนี้

 1. ควรระมัดระวังปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหาร 

ระดับผู้กำากับการ ดังนี้

 ตัวแปรความรู้ พบว่าเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งมีระดับ 

การปฏิบัติสูงที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการในภาพรวมและด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ 

สง่ผลกระทบทางตรงตอ่สมรรถนะการบรหิาร จากการศกึษา 

พบว่าดัชนีที่สำาคัญที่สุดที่ต้องคำานึงของความรู้ก็คือ ความ 

เข้าใจในงานที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นและ 

ความเข้าใจในงานหลายด้าน 

 ตวัแปรทกัษะ ซึง่มรีะดบัการปฏบิตัสิงูทีม่อีทิธพิล 
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ต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในภาพรวม  

ดา้นการมุง่ผลสมัฤทธิ ์ดา้นการใหบ้รกิารและดา้นเฉพาะงาน  

และส่งผลกระทบทางตรงต่อสมรรถนะการบริหาร จาก 

การศึกษาพบว่าดัชนีที่สำาคัญที่สุดที่ต้องคำานึงของทักษะ 

คือ ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนงานตาม 

พฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน 

 ตัวแปรความสามารถ ซึ่งมีระดับการปฏิบัติสูงที่ม ี

อทิธพิลตอ่สมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการในภาพรวม  

ดา้นการมุง่ผลสมัฤทธิ ์ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นทางจรยิธรรม 

และดา้นเฉพาะงาน และสง่ผลกระทบทางตรงตอ่สมรรถนะ 

การบริหาร จากการศึกษาพบว่าดัชนีที่สำาคัญที่สุดที่ต้อง 

คำานงึของความสามารถคอื การสือ่สารและเสนอการทำางาน 

เป็นภาษาต่างประเทศ

 ตัวแปรแรงจูงใจ ซึ่งมีระดับการปฏิบัติสูงที่มี 

อทิธพิลตอ่สมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการในภาพรวม 

และรายด้านทุกด้าน และส่งผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อม 

ต่อสมรรถนะการบริหาร จากการศึกษาพบว่าดัชนีที่สำาคัญ 

ที่สุดที่ต้องคำานึงของแรงจูงใจคือ การสร้างแรงจูงใจและ 

การกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทการทำางาน 

 ตัวแปรทัศนคติ ซึ่งมีระดับการปฏิบัติสูงที่สุดที่ม ี

อทิธพิลตอ่สมรรถนะการบรหิารของผูก้ำากบัการในภาพรวม 

และรายด้านทุกด้าน และส่งผลกระทบทางตรงทางอ้อม 

ต่อสมรรถนะการบริหาร จากการศึกษาพบว่าดัชนีที่สำาคัญ 

ที่สุดที่ต้องคำานึงของทัศนคติคือ การปลูกฝังผู้ใต้บังคับ 

บัญชาให้มีความเชื่อมั่นในการทำางานเป็นทีม

 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับผู้กำากับ 

การในสำานักงานตำารวจแห่งชาติมีสมรรถนะการบริหาร 

ที่มากขึ้น ดังนี้

 ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์  ควรมีสร้างแรงจูงใจและ 

การกระตุน้ใหผู้บ้รหิารระดบัผูก้ำากบัการมกีารปฏบิตัิในเรือ่ง 

การปรับปรุงวิธีการทำางาน การมองภาพองค์รวมให้เป็น 

รูปธรรมมากขึ้น มีความยืดหยุ่นผ่อนปรน ปรับแผนในการ 

ทำางานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นที่โดดเด่น

 ด้านการให้บริการ สำานักงานตำารวจแห่งชาติชาติ 

เป็นหน่วยงานราชการมีพันธกิจต้องให้บริการที่ดีโดยยึด 

ประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง การจดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิทศันคต ิ

เพื่อสร้างความรู้สึกให้ผู้บริหารระดับผู้กำากับการซึ่งทำา 

หนา้ทีห่วัหนา้หนว่ยงาน มคีวามตัง้มัน่การใหค้วามชว่ยเหลอื 

และบริการ มีความใส่ใจต่อความพึงพอใจของประชาชน  

เปน็สิง่ทีต่อ้งดำาเนนิการเพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่ง 

ประชาชนกับหน่วยงานราชการ

 ด้านการบริหารงาน ผู้บริหารระดับผู้กำากับการ 

มลีกัษณะการทำางานทีแ่ตกตา่งกนั การขบัเคลือ่นการพฒันา 

ในด้านต่างๆ เป็นสิ่งสำาคัญ ควรมีการวางแนวทางปฏิบัติ 

ในเรื่องการกระจายการมอบหมายงาน การมอบอำานาจ 

การตัดสินใจและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการทำางาน

 ด้านทางจริยธรรม ควรมีการสร้างจิตสำานึกด้าน 

ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์สุจริตและให้ประพฤติปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำารวจ  

อย่างต่อเนื่อง

 ดา้นเฉพาะงาน สำานกังานตำารวจแหง่ชาตมิหีนา้ที่ 

ความรับผิดชอบในงานหลายด้าน โดยเฉพาะในงานที่อาศัย 

ความเชี่ยวชาญ ควรมีการจัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมให้ 

ผู้บริหารเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการทำางานให้สามารถ 

คิดวิเคราะห์ปัญหามาประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติงานให้ 

เกิดผลสำาเร็จได้

 3. ปัจจัยคุณลักษณะของผู้บริหารระดับผู้กำากับ 

การที่ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการ 

ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติในด้านต่างๆ เช่น ปัจจัย 

ด้านความรู้ไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติในด้านการให้ 

บริการ ด้านการบริหารงาน ด้านทางจริยธรรมและด้าน 

เฉพาะงาน ปัจจัยด้านทักษะไม่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะ 

การบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

ในด้านการบริหารงานและด้านทางจริยธรรม เป็นต้น  

จะต้องไม่ละเลยความสำาคัญของปัจจัยคุณลักษณะในทุก 

ตัวแปรเนื่องจากปัจจัยคุณลักษณะทุกตัวแปรมีอิทธิพล 

โดยตรงต่อสมรรถนะการบริหารของผู้กำ ากับการใน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ในภาพรวม ถึงแม้ว่าปัจจัย 

ด้านความรู้และด้านทักษะจะไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ 
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สมรรถนะการบริหารในบางด้านดังกล่าว แต่จากการ 

วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร  

พบวา่ตวัแปรปจัจยัคณุลกัษณะคอื ความรู ้และทกัษะ กย็งั  

ส่งผลกระทบทางอ้อมค่อนข้างมากผ่านปัจจัยคุณลักษณะ 

ตัวแปรอื่นไปยังสมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการใน 

สำานกังานตำารวจแหง่ชาต ิผูบ้รหิารระดบักลางคอืผูก้ำากบัการ 

มหีนา้ทีร่บันโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสงูทีก่ำากบัใหผู้บ้รหิาร 

ระดบัลา่งและผูป้ฏบิตังิานไดป้ฏบิตังิานไดถ้กูตอ้ง มหีนา้ที ่

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและ 

ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ปัจจัยคุณลักษณะด้านความรู้  

ดา้นทกัษะและดา้นความสามารถ จงึเปน็สิง่สำาคญัทีผู่บ้รหิาร 

ระดับผู้กำากับการต้องให้ความสำาคัญเช่นเดียวกัน

 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ใช้เป็นรูปแบบ 

สมรรถนะการบริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ 

ผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ รวมทั้งเสริมสร้าง 

นวตักรรมใหม่ๆ  ทีส่ามารถนำาไปใชเ้พือ่การพฒันาบคุลากร 

และองค์การได้ในระยะยาว

 ส่วนข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความเห็นของผู้บริหาร 

ระดับล่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูล 

เชิงลึก

 2. ควรทำาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแทรกซ้อน  

(extraneous variable) ที่มีผลต่อสมรรถนะการบริหาร 

ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยหรือ 

ขอ้สรปุทีส่มบรูณ ์เชน่ สภาพแวดลอ้มในทีท่ำางาน การเมอืง  

เศรษฐกิจ สังคม

 3. ควรมีการศึกษาระดับขั้นของสมรรถนะการ 

บริหารของผู้กำากับการในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

อย่างเป็นรูปธรรม

 4. ควรศึกษาสมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร 

ระดับอื่นในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

 5. ควรมีการศึกษาสมรรถนะแต่ละหน่วยงานใน 

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เพื่อให้มีสมรรถนะที่สอดคล้อง 

และอยู่ ในระดับชั้นของสมรรถนะที่เหมาะสมกับกลุ่ม 

สายงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากหน่วยงานในสำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกัน  

ทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานย่อมแตกต่างกัน
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บทคัดย่อ

 การวจิยัเรือ่ง ปญัหาการใชบ้ตัรเครดติของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร เปน็การวจิยัเชงิสำารวจ มวีตัถปุระสงค ์

เพื่อศึกษา (1) ข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ปัจจัยการตลาดของบัตรเครดิต (3) ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต  

(4) ข้อมูลการเลือกใช้บัตรเครดิต (5) ปัญหาการใช้บัตรเครดิต (6) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกับปัญหา 

ในการใช้บัตรเครดิต (7) เปรียบเทียบข้อมูลการเลือกใช้บัตรเครดิต ของผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต (8)  

เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บัตรเครดิต ของผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 

แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ใช้บัตรเครดิต คำานวณจากสูตรของทาโร่ยามาเน่ ได้จำานวน 400 สถิต ิ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t และ F-test ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได ้ 

20,001-25,000 บาท ส่วนใหญ่ครอบครองบัตรเครดิต 1 ใบ ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตต่อเดือนเป็นจำานวนเงิน  

500-2,000 บาท มูลค่าต่ำาสุดที่ใช้ในการชำาระด้วยบัตรเครดิต 1,000 บาท มูลค่าสูงสุดที่ใช้ในการชำาระด้วยบัตรเครดิต  

10,000-20,000 บาท เลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครเลือกใช้บัตรเครดิตเนื่องจากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  

และชำาระหนี้จากบัตรเครดิตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแพงกว่าอัตราดอกเบี้ย 

ของบัตรทั่วไป เพศอายุ ระดับการศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีปัญหาในการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน  

จำานวนบัตรเครดิตที่ถือครองนำาไปสู่ปัญหาที่แตกต่างกัน

คำ�สำ�คัญ: ปัญหาการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

1อดีตผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2อาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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Abstract

 This is a research survey. The objectives are: (1) personal data, (2) marketing factors of credit  

cards (3) credit card usage behavior, (4) personal factors and credit cards usage, (5) compare selection  

of credit cards, (6) compare credit card usage behavior and related problems. A sample of 400 credit  

card users using  Taro Yamane formula was used. The data was processed through statistical usage  

program using average, percentage, standard deviation, t-test and F-test values. Findings were:  

Most respondents who were in the middle  income group working in private companies with a  

monthly income of 20,001-25,000 baht, Product, marketing channels, service and marketing promotion  

were important. Most respondents had one card, spent a minimum of 1,000 Bath a month up to 10,000- 

20,000 every month. Credit card information was mostly gleaned from Siam commercial Bank. Buying  

credit cards was base on reception of the company. The payment was made at Bank counters. Most  

felt the interest rate on credit cards was high affected credit cards usage. Gender education, monthly  

income affected problems of family members did not affect usage. Using a minimum number or  

maximum number of cards led to differences in problems.

Keywords: credit card selection, usage and problems of consumers in Bangkok.

คว�มนำ� 

 บัตรเครดิต (credit card) คือ บัตรที่ผู้ให้บริการ 

ออกให้แก่ผู้ถือบัตรหรือผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้ 

บริการบัตรเครดิตกำาหนด เพื่อใช้ซื้อสินค้าและบริการ 

แทนการชำาระด้วยเงินสด หรือเพื่อใช้เบิกเงินสดโดยมีการ 

กำาหนดวงเงินการใช้จ่ายผ่านบัตรและระยะเวลาปลอด 

ดอกเบี้ย เมื่อถึงเวลาชำาระหนี้ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว ้ 

ผู้ถือบัตรสามารถชำาระเต็มจำานวน หรือเป็นจำานวนขั้นต่ำา 

ตามที่ได้กำาหนดไว้ในแต่ละรอบบัญชี และจะคิดดอกเบี้ย 

สำาหรับยอดเงินที่ยังมิได้ชำาระตามเงื่อนไขการใช้บัตร ทั้งนี ้ 

ไม่รวมถึงบัตรที่ได้มีการชำาระค่าสินค้าค่าบริการหรือค่า 

อื่นใดไว้ล่วงหน้า

 กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ  

เนื่องจากมีการปลูกสร้างที่หลากหลาย มีศูนย์ราชการ 

หลายแห่งตลอดจนมีศูนย์การศึกษา สถานประกอบการ 

อยู่หลายแห่ง มีประชากรที่อยู่ ในวัยทำางานซึ่งมีความ 

จำาเป็นต้องใช้บัตรเครดิต เพื่อซื้อสินค้าและบริการ 

มากยิ่งขึ้นและมีหลายสถาบันที่มีบัตรเครดิตให้เลือกใช้  

ข้อดีในการใช้บัตรเครดิต ช่วยให้ผู้ถือบัตรได้รับสินค้าและ 

บริการก่อน แล้วชำาระเงินภายหลังแก่ผู้ออกบัตร ส่วน 

ข้อเสียในการใช้บัตร มักจะเกิดขึ้นในกรณีผู้ถือบัตรไม่มี 

วินัยในการใช้จ่าย ทำาให้ไม่สามารถนำาเงินมาชำาระคืนแก่ 

ผู้ถือบัตร ได้ ทำาให้เกิดเป็นหนี้เสียจำานวนมาก เงื่อนไข 

ของการใช้บัตรเครดิต คือ ผู้ถือจะต้องใช้เฉพาะในส่วนที่ 

ตนเองมีความสามารถในการจ่ายชำาระคืนในเวลาที่กำาหนด 

เท่านั้น

 ปัจจุบันจำานวนผู้ออกบัตรเครดิตมีมากและใช้ 

ยุทธวิธีทางการตลาดต่างๆ เพื่อที่จะให้มีการใช้บัตรเครดิต 

เพิม่ขึน้ และมสีว่นแบง่ทางการตลาดมากขึน้ หากมกีารวจิยั 

ถึงปัจจัย ที่มีผลว่าการเลือกใช้บัตรเครดิต ผู้ใช้บัตรเครดิต 

คือใคร ปัจจัยการตลาดตัวใดส่งผลต่อการใช้บัตรเครดิต  

และผู้บริโภคมีการเลือกใช้บัตรเครดิตอย่างไร จะทำาให้ 
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ผู้บริหารสามารถกำาหนดนโยบายการบริการบัตรเครดิตได้ 

ถามความต้องการของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม 

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดของบัตรเครดิต 

 3. เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้บัตรเครดิต 

 4. เพื่อศึกษาข้อมูลการเลือกใช้บัตรเครดิต 

 5. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้บัตรเครดิต 

 6. เพือ่เปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นบคุคลของผูบ้ริโภค 

กับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต 

 7. เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้บัตรเครดิต  

ของผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต 

 8. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกใช้บัตร 

เครดิต ของผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ตัวแปรต้น

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพสมรส

4. ระดับการศึกษา

5. อาชีพ

6. รายได้ต่อเดือน

7. จำานวนสมาชิก

   ในครอบครัว

ข้อมูลทางปัจจัยการตลาด

ของบัตรเครดิต (7 P’s)

1. ผลิตภัณฑ์

2. ราคา

3. ช่องทางการจำาหน่าย

4. การส่งเสริมการตลาด

5. การให้บริการ

6. ขั้นตอนการบริการ

7. ดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการ

ข้อมูลการใช้บัตรเครดิต

1. จำานวนบัตรเครดิตที่

   ถือครอง

2. จำานวนเงินในการซื้อ

   สินค้าต่อเดือนที่ชำาระ

   ด้วยบัตรเครดิต

3. มูลค่าต่ำาสุดที่ใช้ในการ

   ชำาระค่าสินค้า

4. มูลค่าสูงสุดที่ใช้ในการ

   ชำาระค่าสินค้า

5. การชำาระหนี้ที่เกิดจาก

   บัตรเครดิต

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมก�รเลือกใช้บัตร

เครดิตของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมห�นคร

1. การรับรู้ข้อมูล

2. บัตรเครดิตที่เลือกใช้

3. ความถี่ที่ใช้ต่อเดือน

4. ความถ่ีในการใช้บัตรเครดิต 

   ในการถอนเงินสด

5. เหตุผลที่สมัครเป็นสมาชิก 

   บัตรเครดิต

6. ประเภทบัตรเครดิตที่

   เลือกใช้

ปัญห�ก�รใช้บัตรเครดิต

1. อัตราดอกเบี้ยของบัตร

   เครดิตแพงกว่าอัตรา

   ดอกเบี้ยของบัตรทั่วไป

   เป็นปัญหาในการใช้

   บัตรเครดิต

2. ปัญหาค่าธรรมเนียม

   รายปีสูง

3. ปัญหาแถบแม่เหล็ก

   ไม่สามารถเก็บข้อมูลหรือ

   เสื่อมคุณภาพ

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐ�นก�รวิจัย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคบัตรเครดิตที่ 

แตกต่างกันมีปัญหาการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน

 2. ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของผู้บริ โภคที่  

แตกต่างกันมีปัญหาการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน 

 3. พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้ตัรเครดติทีแ่ตกตา่งกนั 

มีปัญหาการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวจิยัเรือ่ง การเลอืกใชบ้ตัรเครดติของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ 

วิจัยได้แก่ ผู้ใช้บัตรเครดิต กรณีที่ไม่ทราบประชากรที่ 

แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรคำานวณกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 

ได้จากสูตรคำานวณของทาโร่ยามาเน่ ได้จำานวน 400  

ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนค่า t และ F-test  

ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตและปัญหาการใช้ 

บัตรเครดิต

ผลก�รวิจัย

 ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.5 มีอายุ 21-30 ปี  

ร้อยละ 43.0 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 57.3 มีการศึกษา 

ระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 59.0 มอีาชพีเปน็พนกังานบรษิทั 

เอกชน รอ้ยละ 54.3 มรีายได ้20,001-25,000 บาท รอ้ยละ  

24.3 มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน ร้อยละ 57.5

 2. ปัจจัยการตลาดของบัตรเครดิตของผู้บริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมผู้บริ โภคในเขต 

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการตลาดที่ส่งผล 

ต่อการใช้บริการบัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก ( X  =3.66)  

โดยผู้บริโภคให้ความสำาคัญของปัจจัยการตลาดที่ส่งผลต่อ 

การใช้บริการบัตรเครดิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ด้าน 

ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย ( X  =3.71)  

ดา้นผลติภณัฑ ์( X  =3.71) ดา้นการใหบ้รกิาร ( X  =3.68)  

ดา้นการสง่เสรมิการจำาหนา่ยบตัร ( X  =3.67) ดา้นขัน้ตอน 

การบริการ ( X  =3.66) ด้านราคา ( X  =3.63) และด้าน 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการ ( X  =3.60)

 3. พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ตอบแบบ 

สอบถาม ส่วนใหญ่ครอบครองบัตรเครดิต 1 ใบ ร้อยละ  

50.5 ซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตต่อเดือนเป็นจำานวนเงิน  

500 - 2,000 บาท รอ้ยละ 54.8 มลูคา่ต่ำาสดุที่ใชใ้นการชำาระ 

ด้วยบัตรเครดิต 1,000 บาท ร้อยละ 52.0 มูลค่าสูงสุดที่ใช ้

ในการชำาระดว้ยบตัรเครดติ 10,000 - 20,000 บาท รอ้ยละ  

64.0 ใช้บัตรเครดิตชำาระค่าสินค้าและบริการประมาณ 

เดือนละ 2 ครั้ง ร้อยละ 47.5

 4. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลบัตรเครดิตจาก 

โทรทศันแ์ละวทิย ุรอ้ยละ 40.5 บตัรเครดติทีเ่ลอืกใชไ้ดแ้ก ่ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ 22.3 ใช้บัตรเครดิตถอน 

เงนิสดจากเครือ่ง ATM เฉลีย่เดอืนละ 1 ครัง้ รอ้ยละ 39.5  

เหตุผลที่สมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเนื่องจาก ชื่อเสียง 

เป็นที่ยอมรับ ร้อยละ 32.3 วิธีชำาระหนี้จากบัตรเครดิต 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ร้อยละ 35.5 ประเภทของบัตร 

เครดติทีเ่ลอืกใชเ้ปน็บตัรเครดติของธนาคารในประเทศไทย  

ร้อยละ 51.5

 5. ปัญหาในการใช้บัตรเครดิต ส่วนใหญ่เห็นว่า 

อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยของ 

บัตรทั่วไปเป็นปัญหาในการใช้บัตรเครดิตมากที่สุด ร้อยละ  

23.0 รองลงมาคือปัญหาค่าธรรมเนียมรายปีสูง ร้อยละ  

19.8 และน้อยที่สุดคือปัญหาแถบแม่เหล็กไม่สามารถ 

เก็บข้อมูลหรือเสื่อมคุณภาพ ร้อยละ 4.3

 6. เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

กับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต พบว่า เพศอายุ ระดับ 

การศึกษาและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีปัญหาในการ 

ใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน ยกเว้น สถานภาพสมรส อาชีพ 

และจำานวนสมาชิกในครอบครัวมีปัญหาในการใช้บัตร 

เครดิตไม่แตกต่างกัน

 7. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้บัตรเครดิต ของ 
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ผู้บริโภคกับปัญหาในการใช้บัตรเครดิต พบว่า จำานวน 

ในการซือ้สนิคา้ตอ่เดอืนทีช่ำาระดว้ยบตัรเครดติ มลูคา่ต่ำาสดุ 

ที่ใช้ มูลค่าสูงสุดที่ใช้ในการชำาระสินค้าในการชำาระสินค้า 

ที่แตกต่างกันมีปัญหาในการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน  

ยกเว้น จำานวนบัตรเครดิตที่ถือครองและการชำาระหนี้ 

ที่เกิดจากบัตรเครดิตมีปัญหาในการใช้บัตรเครดิตไม่ 

แตกต่างกัน

 8. เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้ตัรเครดติ  

ของผูบ้ริโภคกบัปญัหาในการใชบ้ตัรเครดติ พบวา่ การรบัรู้ 

ข้อมูล บัตรเครดิตที่เลือกใช้ ความถี่ในการใช้จ่ายต่อเดือน  

ความถี่ในการใช้บัตรเครดิตถอนเงินสด เหตุผลที่สมัคร 

เป็นสมาชิกบัตรเครดิตและประเภทบัตรเครดิตที่เลือกใช้ 

ที่แตกต่างกันมีปัญหาในการใช้บัตรเครดิตแตกต่างกัน 

ก�รอภิปร�ยผล

 ลูกค้าส่วนใหญ่เพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี  

สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 

พนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 - 25,000  

บาท ต่อเดือน ดังนั้น ธนาคารฯ ควรพิจารณากลุ่มลูกค้า 

กลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นการเจาะตลาดกลุ่ม 

คนรุ่นใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้าและบริการต่างๆ ให้กับ 

ธนาคารเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ธนาคารยังมีโอกาสจะ 

ขยายกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บัตรเครดิตรายใหม่จากกลุ่มลูกค้า 

เพศชายได้

 พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติของ ธนาคาร 

กรงุเทพ จำากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทมุธาน ีสว่นใหญ ่

รบัรูข้อ้มลูจากโทรทศันแ์ละวทิย ุมเีหตผุลในการสมคัรบตัร 

โดยคำานงึถงึชือ่เสยีงของธนาคารมคีวามนา่เชือ่ถอื ถอนเงนิ 

จากเครื่อง ATM ประเภทของบัตรเครดิตที่เลือกใช้ 

เป็นบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย เลือกวิธีชำาระหนี้ 

จากบัตรเครดิตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ดังนั้นธนาคาร 

ควรให้ความสำาคัญกับประเด็นเหล่านี้ให้มากขึ้น โดยมีการ 

ทำาการสง่เสรมิการขายเพิม่มากขึน้ เพือ่ทำาใหล้กูคา้ประทบัใจ 

และสร้างความพึงพอใจในการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ  

Lovelock (2000, p. 266) กล่าวไว้ว่า คุณภาพบริการ 

ของลูกค้าว่าจะต้องพิจารณาระดับความพึงพอใจที่ลูกค้า 

ได้รับจากปัจจัยคุณภาพต่างๆ ตลอดเวลาที่ ใช้บริการ  

จนกระทั่งเสร็จกระบวนการรับบริการ คุณภาพของบริการ 

จึงประกอบไปด้วย ความเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริการ  

ความเชื่อถือได้ในการให้บริการเป็นความสามารถในการ 

ส่งมอบบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ที่ได้กำาหนดหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าไว้ ลูกค้าจะเกิดความ 

เชื่อถือ และไว้วางใจเมื่อได้รับการบริการที่ตรงตามความ 

ต้องการและถูกต้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดความจงรักภักดี 

ในที่สุด สิ่งสัมผัสได้ของการบริการ ได้แก่ อาคาร สถานที ่ 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เช่น ตัวอาคารมีลักษณะโดดเด่น  

เป็นเอกลักษณ์ ห้องน้ำาสะอาด การแต่งกายของพนักงาน  

รวมถึงการให้บริการของพนักงานด้วย การตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้า ต้องสามารถตอบสนองความ 

ต้องการของลูกค้าได้ทันที เมื่อลูกค้าต้องการความรวดเร็ว  

ไม่ให้รอคิวนาน และต้องกุลีกุจอต้อนรับเมื่อลูกค้าเดิน 

เข้ามาใช้บริการ ซึ่งความรวดเร็วจะต้องมาจากพนักงาน 

และกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ความไว้วางใจ 

ในการให้บริการ หมายถึง พนักงานบริการที่มีความรู้  

ความสามารถ และมีมนุษย์สัมพันธ์ ตลอดจนมีจริยธรรม 

ในการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า 

จะได้รับการบริการตามมาตรฐานและปลอดภัย และการให ้

ความสำาคัญกบลูกค้า ผู้บริการควรจะศึกษาความต้องการ 

ของลูกค้าแต่ละราย ให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ และ 

ตอบสนองความต้องการด้วยความเต็มใจ 

 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการเลือกตลาดบริการ 

ของบัตรเครดิต อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นรีรัตน ์ 

จันทร์เทียม (2551) วิจัยเรื่อง การตลาดบริการสำาหรับ 

ผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ 

ตลาดบริการบัตรเครดิตอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขออภิปราย 

แต่ละประเด็นของการตลาดบริการ ดังนี้

 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความสำาคัญมาก 

ในความทนัสมยัของรปูลกัษณบ์ตัร และใหค้วามสำาคญันอ้ย 
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กบัการใชไ้ดแ้พรห่ลายทัง้ในและตา่งประเทศ ดงันัน้ ธนาคาร 

ควรให้ความสำาคัญกับการบริการ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ 

จากลูกค้าในด้านของคุณภาพในการให้บริการทางการเงิน  

เพื่อสร้างความประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สุมนัสสา  

ดนตรีไทย (2548, หน้า 8) ได้ให้ความหมายของการตลาด 

บริการ คือ ตลาดบริการ เป็นบุคคลหรือองค์การที่ดำาเนิน 

ธุรกิจในรูปของการบริการ ซึ่งมีกระบวนการในการ 

วางแผนการบริหารงานด้านตลาดบริการ โดยทำาการวิจัย 

ตลาดเพื่อกำาหนดการเลือกตลาดที่เหมาะสม และหา 

ส่วนประสมทางการตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์บริการมาใช้ 

เป็นกลยุทธ์ เพื่อที่จะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ และ 

สอดคล้องกับ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2539) ได้ให้ 

ความหมายของคุณภาพบริการ คือ ความสอดคล้องกับ 

ความต้องการของผู้รับบริการ ระดับความสามารถของ 

บริการในการบำาบัดความต้องการของผู้รับบริการ ระดับ 

ความคิดเห็นของผู้รับบริการ หลังจากได้รับบริการไปแล้ว 

 ด้านราคา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความสำาคัญมาก 

กับความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยค้างชำาระ ความ 

เหมาะสมของค่าธรรมเนียมวงเงินบัตร ดังนั้น ธนาคาร 

ควรเพิ่มการให้บริการบางอย่างเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้า 

ให้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

 ด้านช่องทางการจัดจำาหน่าย โดยภาพรวมมีความ 

คิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ให้ความ 

สำาคัญมาก ดังนั้น ธนาคารควรปรับปรุงสถานที่โดยให้มี 

ความสะดวกในการติดต่อกับพนักงานและให้พนักงาน 

ทุกคนภายในองค์กรจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ 

กิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจประสบความสำาเร็จ และ 

ให้ความสำาคัญกับการติดต่อสื่อสาร พัฒนาความกระตือ 

รอืรน้ในการทำางาน ความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที ่และประโยชน ์

อื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่ม ความตระหนักถึงความ 

สำาคัญของการตลาดทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการทำางานร่วมกันของแผนกต่างๆ ใน 

องค์กร

 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมมีความ 

พึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลูกค้า 

ใช้บัตรส่วนลดร่วมกับร้านค้า โรงแรม ร้านอาหารและ 

ให้ความสำาคัญน้อยกับ การเลือกรูปทรงบัตรได้ไม่ซ้ำา  

ดังนั้น ธนาคารควรมีการโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ  

ให้มากขึ้น เช่น สื่อทีวี สื่อวิทยุ และสื่อแผ่นพับ เป็นต้น  

มีการทำาโปรโมชั่นกับร้านค้า มีการทำากิจกรรมตามงาน  

ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตของธนาคาร 

กับสถานประกอบการอื่นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้าง 

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร

 ด้านการบริการ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน 

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การบริการที่ดี  

มีคุณภาพ และให้ความสำาคัญน้อยมีบริการที่แตกต่างกว่า 

ที่อื่น ดังนั้น ธนาคารควรคำานึงถึงคุณภาพการบริการของ 

พนักงาน ต้องมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ใน 

ผลิตภัณฑ์ สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนถูกต้องและมี 

ประสิทธิภาพสูงสุด

 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อตลาดบริการบัตร 

เครดิต อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับความสำาคัญต่อการ 

บริการจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการ 

จัดจำาหน่าย การให้บริการ การส่งเสริมการจัดจำาหน่าย  

ขั้นตอนการบริการ ราคา และด้านดัชนีชี้วัด คุณภาพ 

การบรกิาร ดงันัน้องคก์รจงึควรใหค้วามสำาคญักบัผลติภณัฑ ์

โดยให้บัตรเครดิตมีความทันสมัยสามารถแบ่งชำาระ 

เป็นงวด และอนุมัติวงเงินใช้สูง

 ปัญหาการใช้บัตรเครดิตส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง 

อัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยของ 

บัตรทั่วไป อาจเป็นเพราะผู้ใช้บัตรเครดิตใช้เบิกเงินสด 

ล่วงหน้าจึงทำาให้ดอกเบี้ยแพงกว่าปกติ

 ผลการเปรียบเทียบ พบว่า เพศ อายุ การศึกษา  

มูลค่าการชำาระสินค้า ส่งผลต่อปัญหาการใช้บัตรเครดิต 

 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้บัตรเครดิต  

พบว่า จำานวนสินค้าที่ซื้อต่อเดือนมีปัญหาในการใช้บัตร 

เครดิต ดังนั้นจึงควรให้ความสำาคัญกับมูลค่าสินค้าจาก 

บัตรเครดิต
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 1. ธนาคารควรให้ความสำาคัญกับบัตรเครดิต 

โดยให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย การแบ่งชำาระเป็นงวดและ 

อนุมัติวงเงินสูง ก็จะทำาให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกใช้บริการ 

บัตรเครดิตเพิ่มมากขึ้นได้

 2. ธนาคารควรมีบัตรเครดิตหลากหลาย สำาหรับ 

กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน

 3 .  ธนาค า รควรมี ก า ร ใช้ สื่ อ โฆษณาและ 

ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้า 

ใช้บัตรเครดิตของธนาคาร และให้ลูกค้าได้จดจำาตราสินค้า 

 4 .  ธนาคารควรสร้ า ง เครื อข่ ายกับสถาน 

ประกอบการเพื่อให้ความเชื่อถือในบัตรเครดิตจะทำาให้ 

บัตรเครดิตกลายเป็นที่ยอมรับ



คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครภเูกต็ และ เพือ่เปรยีบเทยีบคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของคร ู

ผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์ในการทำางาน  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีจำานวน 220 คน ซึ่งได้มาจากการใช้ทฤษฎีลิมิตกลาง ในการกำาหนดขนาดตัวอย่างและสุ่มตัวอย่าง 

แบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็น 

ของครู ผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนน 

เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านมนุษยสัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหาร จำาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการทำางาน ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

นครภูเก็ต ปรากฏผลดังนี้ ครู ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้าน ส่วนครูที่มี 

อายุต่างกันมีความเห็น ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน และครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันในภาพรวม 

มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูผู้สอนแต่ละวุฒิการศึกษามีความคิดเห็นต่างกันเกือบทุกด้าน  

ยกเว้นด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ นอกจากนี้ยังพบว่าครู ที่มีประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน ในภาพรวมมีความ 

แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน ก็พบว่า ครูผู้สอนแต่ละประสบการณ์การทำางานมีความคิดเห็นต่างกันเกือบทุกด้าน  

ยกเว้นด้านคุณธรรมจริยธรรม

คำ�สำ�คัญ: ครูผู้สอน, โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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Abstract

   The purpose of this research is to study the desirable characteristics for school administrators  

based on the opinions of teachers in schools under the Phuket Municipality and to compare these  

characteristics according to gender, age, level of education and work experience. The respondents were  

220 people, which were derived from the use of central limit theory. Stratified sampling technique was  

used to determine the sample size. Questionnaires were used to collect data. Statistics used to analyze  

data are: frequency, average, percentage, and standard deviation. The results reveal five desirable  

characteristics of administrators: personality, competence, ethics, interpersonal skills and leadership.   

A comparison of the desirable characteristic of administrators by respondent gender, age, educational  

background and work experience shows the following results: Each gender differs in opinion on the  

desireable characteristics for administrators. There is general agreement on the desireable characteristics  

for administrators among various age groups. Different education levels disagree on virtually all  

desireable characteristics for administrators with the exception of interpersonal skills. There is also no  

agreement on desireable characteristics for administrators between respondents with various amounts  

of work experience with the exception of ethics. 

Keywords: teachers, schools under the Phuket municipality

คว�มนำ� 

 กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน  

อันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ข้อมูล  

ข่าวสาร และการคมนาคม ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และด้านวัฒนธรรม  

มีการจัดระเบียบทางสังคม กลายเป็นสังคมและระบบ 

เศรษฐกิจสากลที่ประเทศต่างๆ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเตรียมคุณภาพของประชากร 

จึงเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง การศึกษานับเป็น 

รากฐานที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความ 

เจรญิกา้วหนา้และแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ในสงัคมได ้เนือ่งจาก 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเอง 

ด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการ 

ของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความ 

สามารถด้านต่างๆ ที่จะดำารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ 

อย่างมีความสุข รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็น 

พลังสร้างสรรค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ (สำานักงาน 

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต,ิ 2539) การศกึษา 

จึงมิใช่เป็นเพียงการใช้ชีวิตระยะหนึ่งในโรงเรียนเท่านั้น  

แต่เป็นเหมือนปัจจัยในการดำารงชีวิตที่ทุกคนต้องแสวงหา 

และเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว  

หน้าที่การทำางาน ตลอดจนความก้าวหน้า และความมั่นคง 

ของประเทศ

 การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา 

คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกายและจิตใจ  

สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดี  

มีความสามารถ มีการดำาเนินชีวิตให้บรรลุเป้าหมายอย่าง 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งต่างก็มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการศึกษา 

ที่จำาเป็นต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เข้ากับสภาวะ 

ปัจจุบัน
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 การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้าน 

ผลผลิต กระบวนการจัดการและปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวัง 

ใหก้ารศกึษาพฒันาทัง้ระบบ บคุคลทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ 

ทีจ่ะทำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไดก้ค็อื ผูบ้รหิารสถานศกึษา  

เพราะต้องเป็นผู้นำาและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

ที่สามารถทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน  

การสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดม 

และจัดสรรพยากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ผู้บริหาร 

สถานศึกษา จึงเปรียบเสมือนจอมทัพที่จะนำาพาองค์กร 

ให้ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและ 

ศักดิ์ศรี” ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 

ทางบริบทหลากหลายสว่นนั้นน่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหาร 

มืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่จะทำา 

หน้าที่สำาคัญให้ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์โดยการกำาหนด 

เป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่แสดง 

ให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ 

บริหารจัดการศึกษาภายในสถานที่ศึกษาแห่งนั้น (กิตติ  

ตยัคคานนท์, 2533, หน้า 45)

 นพพงษ์ บุญจิตราดุล(2529, หน้า 124-128)  

ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะดังนี้ คือ เป็นผู้มี 

วิสัยทัศน์ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำาให้ผู้ตามเกิดความ 

ศรัทธาในตัวผู้นำา สามารถกระตุ้นโน้มน้าวจูงใจให้ผู้ตาม 

ทำางานโดยมุ่งความสำาเร็จขององค์การมากกว่าประโยชน์ 

ส่วนตนเอง กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  

ซึ่งมีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหาร มีสายบังคับ 

บญัชาหลายระดบั มนีกัเรยีนจำานวนมาก มทีีต่ัง้อยู่ในภเูกต็  

จากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ จึงอาจทำาให้แต่ละ 

โรงเรยีนมแีนวทางการบรหิารงานและนโยบายทีแ่ตกตา่งกนั 

 ดังนั้นการที่ผู้วิจัยจะได้ศึกษาคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จึงมีความจำาเป็น 

และจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำาให้ผู้บริหารโรงเรียน 

ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้ทราบถึงคุณคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู 

ผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อจะได้นำา 

ข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  

บริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้ 

หนว่ยงานทางการศกึษา ซึง่มหีนา้ที่ในการฝกึอบรม คดัเลอืก  

สรรหา ผู้ที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สามารถที่จะนำาเอาผลการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางกำาหนด 

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อให้ได้บุคคลที่ 

เหมาะสมทั้งในด้านคุณลักษณะส่วนตัว และคุณลักษณะ 

ในการบริหารงานมาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป ด้วย 

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็น 

ของครผููส้อนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลนครภเูกต็ใน 5 ดา้น  

ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้

ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำา 

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาระดบัคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง 

ผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครใูนสงักดัเทศบาลนครภเูกต็ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัด 

เทศบาลนครภูเก็ต จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  

และประสบการณ์ในการทำางาน

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำาหนดกรอบแนวคิด 

ตามภาพ 1

สถ�นภ�พของครู

1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ประสบการณ์ในการ

   ทำางาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้บริห�ร 5 ด้�น

1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

3. ด้านความรู้ความสามารถ

4. ด้านมนุษย์สัมพันธ์

5. ด้านความเป็นผู้นำา

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้คือ ครูผู้สอนในสังกัด 

เทศบาลนครภูเก็ต จำานวน 220 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มี  

3 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  

(checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ 

ประสบการณ์ในการทำางาน

 ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถาม คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครู  

ผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน  

ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู ้

ความสามารถ ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำา  

ใช้การวัดโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายปิด (closed- 

ended) ใช้มาตราวัดระดับของ Likert scale และ แบ่ง 

การวัดระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวม 

ข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ผู้วิจัยนำาหนังสือรับรองจากรักษาการคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถึงผู้บริหาร 

สถานศึกษาและครูซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย  

เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล

 2. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง 

ด้วยตนเองจำานวน 6 โรงเรียน และกำาหนดวันรับแบบ 

สอบถามคนื โดยผูว้จิยัเดนิทางไปขอรบัดว้ยตนเอง จำานวน 

แบบสอบถามมีทั้งสิ้นจำานวน 220 ชุด ได้รับคืนครบ  

คิดเป็นร้อยละ 100

 3. ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมา 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ เพื่อดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลจากแบบ 

สอบถามดังกล่าวแล้ว นำาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระบบข้อมูล 

ลงรหัสด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป  

เพื่อประมวลข้อมูล

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 สถานภาพ 

ของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ

 2. นำาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 หาค่า 

สถิติและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของครูในโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จำาแนกตามเพศ อายุ ระดับ 

การศกึษา และ ประสบการณ์ในการทำางาน ใชก้ารวเิคราะห ์

โดยการหาค่าที t-test และ F-test

ผลก�รวิจัย

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

นครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  

ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน เมื่อพิจารณารายละเอียด 

เป็นรายข้อพบว่า

 ด้านบุคลิกภาพ ผู้บริหารแต่งกายสะอาดสุภาพ 

เรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะดูแล้วน่าเชื่อถือ เป็น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ใน 

ระดบัมากทกุขอ้ ดา้นความรูค้วามสามารถ ผูบ้รหิารมคีวาม 

สามารถในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอทั้ง 

ความรู้และข่าวสารต่างๆ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ

 ดา้นความรูค้วามสามารถ ผูบ้รหิารมคีวามสามารถ 
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ในการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอทั้งความรู้ 

และขา่วสารตา่งๆ เปน็คณุลกัษณะอนัพงึประสงคม์ากทีส่ดุ  

ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ

 ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อหน้าที่และงานเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุด  

ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านมนุษย์สัมพันธ์  

ผู้บริหารเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 

เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆ  

อยู่ในระดับมากทุกข้อ

 ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ผู้บริหารเป็นกันเองกับ 

เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 ด้านความเป็นผู้นำา ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการ 

ปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จเป็นคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์มากที่สุด ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ผู้บริหาร จำาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาและ 

ประสบการณ์ ในการทำางาน ของครูในโรงเรียนสังกัด 

เทศบาลนครภูเก็ต ปรากฏผลดังนี้

 ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีเพศ 

ต่างกัน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

 ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีอายุ 

ต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

 ครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีวุฒิ 

การศึกษาต่างกัน ทั้งในภาพรวมมีความแตกต่างกัน  

และเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ ครผููส้อนแตล่ะวฒุกิารศกึษา 

มีความคิดเห็นต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านความมี 

มนุษย์สัมพันธ์

 ครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภู เก็ตที่มี 

ประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน ในภาพรวมมีความ 

แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน ก็พบว่า ครูผู้สอน 

แต่ละประสบการณ์การทำางานมีความคิดเห็นต่างกัน 

เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านคุณธรรมจริยธรรม

ก�รอภิปร�ยผล 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ทำาให้ทราบถึงคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มีประเด็นที่จะมา 

อภิปรายดังนี้

 1. ผลก�รศึกษ�คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริห�ร ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียน 

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน พบว่า โดยรวม 

อยู่ ในระดับมาก ไม่มีด้านใดอยู่ ในระดับปานกลางและ 

น้อยเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบันชุมชนได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น ทำาให้ได้รับรู้และ 

เข้าใจถึงกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนมากขึ้น  

ผู้บริหารที่จะประสบผลสำาเร็จในการบริหารงาน ควรต้อง 

มีความรู้ความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม ทั้งต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  

ตลอดถึงมีความเป็นผู้นำา ที่จะสามารถจูงใจให้ผู้ร่วมงาน  

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของการจัดการ 

ศึกษา สอดคล้องกับ ประสงค์ ปาสิงค์ (2547, หน้า  

60 - 63) ได้ทำาการวิจัยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลำาปาง  

โดยพบว่า ผู้บริหารควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ  

ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้นำา ด้านทักษะการบริหาร  

ด้านความรู้ สติปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม

 คุณลักษณะด้�นบุคลิกภ�พ คุณลักษณะอัน 

พงึประสงคข์องผูบ้รหิาร ดา้นบคุลกิภาพ ตามความคดิเหน็ 

ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า  

การแต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ดแูลว้นา่เชือ่ถอื เปน็คณุลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ยู่ในระดบั 

มากกวา่ขอ้อืน่ ทัง้นีอ้าจจะเปน็เพราะวา่การแตง่กายเปน็สิง่ 

ที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้โดยตรงจากภายนอก  

การแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่สะอาด สุภาพเรียบร้อย  

เหมาะสมกับตัวเองและกาลเทศะ เป็นภาพที่น่าประทับใจ 

ของผู้พบเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ อเนก ไชยโย  
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(2550, หน้า 85) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน  

เขต 1 พบว่า คุณลักษณะ ตามประเด็นข้อย่อยต่างๆ ที่มี 

คา่เฉลีย่สงูสดุ ไดแ้ก ่การแตง่กายทีส่ะอาด สภุาพ เหมาะสม 

กับกาลเทศะ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547, หน้า77-84) ได้ระบ ุ

ถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเครื่องแต่งกาย 

ที่ผู้บริหารนำามาตกแต่งร่างกายจะทำา ให้บุคลิกภายนอก 

ของบุคคลดังกล่าวเปลี่ยนไปตามเสื้อผ้านั้นๆ ผู้บริหารที่มี 

ความภมูฐิานจะแตง่กาย เรยีบรอ้ย ดดู ีเหมาะสมกบัตำาแหนง่ 

หน้าที่การงานและกาลเทศะ

 ด้�นคว�มรู้คว�มส�ม�รถ คุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านความรู้ความสามารถ ตาม 

ความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร 

ภเูกต็ พบวา่ การมคีวามสามารถในการพฒันาตนเองใหท้นั 

ต่อเหตุการณ์เสมอทั้งความรู้ และ ข่าวสารต่างๆ เป็น 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ ในระดับมากกว่าข้ออื่น  

ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารควรจะเป็นผู้นำ าทาง 

วิชาการที่เข้มแข็งมีการพัฒนางานวิชาการอย่างเป็นระบบ  

มีกระบวนการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมๆ กับ 

การเป็นนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้มีวิสัยทัศน์ที่  

กว้างไกล และลึกซึ้ง ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ 

ที่จะก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของชุมชน  

ของสังคม และของโลก ด้วยการพัฒนาสถานศึกษาให้ 

ผูเ้รยีนมคีณุภาพ เพือ่สรา้งสรรคศ์รทัธา ความเชือ่มัน่ในตวั 

ผู้บริหารให้บังเกิดแก่ทุกคน

 ด้�นคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยรวม 

และรายข้ออยู่ ในระดับมาก เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้นำา 

ในการบริหารองค์กรเพื่อนำาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงทำาให้ 

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในหน้าที่และมีความระมัดระวัง 

ในการกระทำา การพูด และการกระทำาต่างๆ ที่จะส่งผล 

ต่อการบริหารงานของหน่วยงาน ตามความคิดเห็นของครู 

ผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า ผู้บริหาร 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงาน เป็นคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์อยู่ ในระดับมากกว่าข้ออื่นๆ สอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ โยธิน จารุภูมิ (2526, หน้า 108-133  

อ้างถึงใน ประสงค์ ปาสิงค์, 2547, หน้า 66 - 67)  

กล่าวว่าผู้บริหารโรงเรียนควรมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเอง มีความยุติธรรม  

ความซื่อสัตย์สุจริต และมีเหตุผล เช่นเดียวกับ สุพจน์  

อินทนาน (2542, หน้า 3) ได้ทำาการศึกษาคุณลักษณะ 

บางประการของผู้บริหารตามทัศนะของครูและผู้บริหาร 

ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานประถมศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี  

พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ 

และด้านคุณธรรม อยู่ในระดับมาก

 ด้�นมนุษย์สัมพันธ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหาร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ตามความคิดเห็นของ 

ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า  

ความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชา  

เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากกว่าข้ออื่น 

ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารเป็นบุคคลที่ต้องมีการปะทะ 

สังสรรค์ทางสังคมตลอดเวลา ผู้บริหารจึงจำาเป็นต้องมี 

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนร่วมงาน และ 

ผู้ใต้ บังคับบัญชา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือของ 

ทุกคน แก้ไขปัญหาของผู้อื่นได้ มีความซื่อสัตย์ รู้ปัญหา 

ของผูอ้ืน่ สนใจกจิกรรมของสงัคม มคีวามอดทน เปน็ผูน้ำา 

แบบประชาธิปไตย มีน้ำาใจในการบริการแก่สังคม มีความ 

จริงใจ เข้าใจความสามารถและความฉลาดของบุคคลอื่น  

อุทิศตนเพื่อนสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจิตร  

วรตุบางกรู และ สพุชิญา ธรีกลุ (อา้งถงึใน สำานกัเลขาธกิาร 

คุรุสภา, 2542, หน้า 8) ได้ให้ความเห็นว่าผู้บริหารจะต้อง 

ทำางานกับบุคคลทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ดังนั้น 

จำาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซึ่ง 

ประกอบไปด้วยลักษณะที่สำาคัญคือ ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส  

มีความเสมอต้น เสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟัง 

ความคิดเห็นของผู้อื่น

 ด้�นคว�มเป็นผู้นำ� คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหาร ด้านความเป็นผู้นำา ตามความคิดเห็นของ 

ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พบว่า  
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ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ประสบความ 

สำาเร็จ เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมากกว่า 

ข้ออื่น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ และงานที่ได้รับมองหมายให้เป็นอย่างดีเพื่อ 

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะหากผู้บังคับ 

บัญชาไม่มีความมุ่งมั่นในการทำางานก็จะทำาให้หมด 

ความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและการทำางานของ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ถดถอยไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ มงคล จนัทนะ (2546) ไดศ้กึษาพฤตกิรรมการบรหิาร 

ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงาน 

การประถมศึกษาอำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบว่า  

พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

ในด้านภาวะผู้นำา โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องกับวิชัย ศรีเสน่ห์ (2542, บทคัดย่อ) ได้ทำางาน 

ศกึษาภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิารดเีดน่ โดรงเรยีนประถมศกึษา  

สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า  

พฤติกรรมภาวะผู้นำาของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก

 2. เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริห�ร

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีต่อคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้าน  

จำาแนกตามเพศ ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารต่างกันจากผลการ 

วิจัยพบว่า ครูเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อ 

คุณอันลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารโดยรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ 

เปรียบเทียบรายด้านพบว่าความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูทั้ง  

5 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

และพบว่าครูเพศหญิงมีความคิดเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน 

มีคุณลักษณะผู้นำาสูงกว่าความคิดเห็นของครูเพศชาย  

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั วริฬุห ์แสงทอง (2544, บทคดัยอ่)  

ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารโรงเรียนวัดตะพงนอก ตามทรรศนะของครูผู้สอน 

โรงเรียนวัดตะพงนอก พบว่า คุณลักษณะที่เป็นจริงทั้ง 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบ 

คุณลักษณะที่เป็นจริง จำาแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอน 

หญิงมีทรรศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของผู้บริหาร 

โรงเรียนดีกว่าครูผู้สอนชาย และ คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์เมื่อจำาแนกตามเพศ พบว่า ครูผู้สอนเพศหญิง 

มีทรรศนะต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 

โรงเรียนดีกว่าครูสอนเพศชาย

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีต่อคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้าน  

จำาแนกตามอาย ุพบวา่ คา่ F ไมม่นียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั  

.05 ทั้งในภาพรวม และ รายด้าน แสดงว่า ความคิดเห็น 

เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นำาของผู้บริหารโรงเรียนอันพึง 

ประสงค์ ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต 

ที่มีอายุต่างกัน ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่มีความ 

แตกต่างกัน

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีต่อคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้าน  

จำาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งในภาพรวม และ  

รายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็น 

ต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่ำากว่าปริญญาตรี  

ยังไม่ค่อยเข้าใจในบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในสายงาน 

บังคับบัญชา การทำางานยึดตัวเองเป็นหลัก เคยชินกับ 

การทำางานแบบเดิมๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  

เฉลยีว ศภุษร (2545, หนา้ 89) ไดท้ำาวจิยัเรือ่งคณุลกัษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ 

สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  

2542 ตามทศันะของผูบ้รหิาร คร ูและศกึษานเิทศก ์สงักดั 

สำานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัอบุลราชธาน ีผลการศกึษา 

พบว่า ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ที่มีวุฒิการศึกษา 

ต่างกัน มีทัศนะต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูใน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตที่มีต่อคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้บริหาร ในภาพรวมและรายด้าน  

จำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน พบว่า ครูที่มี 

ประสบการณ์ ในการทำางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารต่างกันอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ พบว่าครูที่มี 

ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานน้อยมีความคิดเห็นต่อ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อผู้บริหารมากกว่าครูที่มี 

ประสบการณ์ ในการทำางานมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 

การพัฒนาการบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพสูง ผู้บริหารทุกคนจึงบริหารงาน โดยยึด 

กฎระเบียบข้อบังคับในการทำางาน เพื่อให้งานสำาเร็จตาม 

วัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ แสดงว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

คณุลกัษณะผูน้ำาของผูบ้รหิารโรงเรยีนอนัพงึประสงคข์องคร ู

ผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกันในภาพรวม 

มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้าน ก็พบว่า  

ครูผู้สอนแต่ละประสบการณ์การทำางานมีความคิดเห็น 

ต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านคุณธรรมจริยธรรม  

สอดคล้องกับ ณภัทร ชินวงศ์ (2545, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา 

คณุลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนทีเ่ปน็จรงิและพงึประสงค ์ 

ในความคิดเห็นของครู อาจารย์ ที่มีประสบการณ์ 

แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้

 จากผลการวิจัยเรื่อง ศึกษาคุณลักษณะอัน 

พึงประสงค์ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน 

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตพบว่า ครูผู้สอน 

มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร 

ทัง้ 5 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นบคุลกิภาพ  

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากกว่าด้านอื่นๆ รองลงมา 

คือ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านมนุษย์สัมพันธ์ และด้านความเป็นผู้นำา ผู้บริหาร 

ควรพัฒนาและปรับปรุงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

ผู้บริหารให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของครู 

ผู้สอนให้มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา 

เอกชน

 2. ควรมีการศึกษาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีม่ตีอ่การพฒันาโรงเรยีนในภาวะ 

ของการปฏิรูปการศึกษา
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางภาวะผู้นำากับองค์การแห่งการเรียนรู ้ 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 เปรียบเทียบสมรรถนะทางภาวะผู้นำา ตามเพศ อายุ  

อายรุาชการ วฒุกิารศกึษาสงูสดุ และระยะเวลาการปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยใชป้ระชากร ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทีป่ฏบิตัิ 

หน้าที่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 จำานวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 

แบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ยงตรง ตามวิธีการหาค่าความสอดคล้อง IOC (Index of Consistency) ได้ค่า 

ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง 0.98-1.00 ตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาได้ค่า 

เท่ากับ 0.982 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา มีสมรรถนะพื้นฐานหลักของการเป็นผู้นำา  

อยู่ ในระดับสูง โดยมีสมรรถนะการเป็นผู้นำา และสมรรถนะด้านวิชาชีพสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายย่อยของทั้ง 3 ด้าน  

อยู่ ในระดับสูงเช่นเดียวกัน (2) สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่าสถานศึกษาทุกแห่ง 

มีองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านอยู่ ในระดับมาก (3) สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 

สถานศึกษาทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกกับองค์ประกอบขององค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาทุกด้าน  

ได้แก่ ด้านพลวัตการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนองค์การ การเพิ่มอำานาจแก่บุคคล การจัดการความรู้ การใช้เทคโนโลยี

คำ�สำ�คัญ: ภาวะผู้นำากับองค์การแห่งการเรียนรู้

1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 ปีการศึกษา 2553

 อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. รุจิร์ ภู่สาระ



149

Abstract

 The purposes of this research are to study the relationship between administrator’s leadership  

competencies and learning organization of basic schools in Pattani Educational Service Area Office  

1 by age, gender, duration of government official, highest education and duration of work at their  

schools. The population for this research were 145 schools administrators of basic schools in  

Pattani Educational Service Area Office 1. The research instrument used for collecting data was the  

questionnaire. The quality of the research instrument was examined the content validity using Index of  

Consistency (IOC) technique, was at 0.98 to 1.00 and the reliability was 0.982 using alpha coefficient  

value. The data were statistically analyzed by using percentage, arithmetic mean, standard deviation, and  

using Pearson’s product moment correlation coefficient value (rxy) to find out the relationship between  

basic schools’ administrators competencies and the learning organization of those schools. The results  

of the research were as follow: (1) The leadership competencies of the basic schools administrator,  

especially, the core competencies were at high level. The same as the leadership competencies and the  

professional competencies were also at high level. (2) All of the learning organization of basic school  

in pattani educational service area office 1 have five elements of the learning organization situation  

which were on high level. (3) The basic schools’ administrators leadership competencies were  

positively related to all five elements of the learning organization, such as learning dynamic, organization  

transformation, people empowerment, knowledge management and technology application.

Keywords: leadership competencies and learning organization

คว�มนำ� 

 ภาวะโลกในปัจจุบันอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และการแข่งขันสูง และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

เรื่อยๆ ทุกองค์การต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม  

การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี 

และอื่นๆ ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลทั้ง 

ทางบวกและทางลบ ในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับ 

ประเทศ ระดับสังคม ระดับองค์การ ระดับกลุ่ม และระดับ 

บุคคล ในโลกสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based  

society) ทีน่ำาความรูแ้ละภมูปิญัญาของแตล่ะสงัคม ถกูนำา 

มาใช้เป็นเครื่องมือสำาคัญ ในการเสริมสร้างศักยภาพและ 

ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ได้ส่งผลให้ 

หลายประเทศทั่วโลกต่างหันกลับมาทบทวนบทบาทและ 

แนวทางการจัดการศึกษาของตนอย่างแท้จริงจัง ด้วย 

เป้าหมายเพื่อสร้างและพัฒนากำาลังคนที่มีความสามารถ  

ทีจ่ะนำาการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม 

ของประเทศให้ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ได้อย่างมั่นคงสมภาคภูมิ  

(สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 )

 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 

ที่ 8 พ.ศ. 2541 - 2544 ได้ให้ความสำาคัญของคน จึงได้ 

มุ่งเน้นในการพัฒนาคน ต่อมาในแผนเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549 ก็ได้พัฒนามุ่งเน้น 

การพัฒนาคนต่อ เพราะคน เป็นทรัพยากรและเป็น 
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องค์กรที่มีค่าที่สุดขององค์การ และคนที่มีคุณภาพก็คือ 

คนที่ไดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ โดยอาศยัการศกึษา 

เป็นรากฐาน ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมุ่งเน้นพัฒนา 

สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคม 

สมานฉันท์เอื้ออาทร ในภาวะการณ์ปัจจุบัน ได้มีการ 

เปลีย่นแปลงในหลายๆ ดา้น เชน่ การเปลีย่นแปลงโดยการ 

ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปการศึกษา  

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กำาหนดให้ 

กระทรวงกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ 

การบรหิารงานทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  

และสถานศึกษาโดยตรง โดยให้ความสำาคัญกับการปฏิรูป 

ด้านต่างๆ คือการปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู ้ 

ปฏริปูระบบการบรหิาร และการจดัการ ปฏริปูคร ูคณาจารย ์

และบุคคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบทรัพยากรและ 

การลงทุนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย 

ในการเปลี่ยนแปลง การจัดการศึกษา โดยการปฏิรูป 

การศกึษาแลว้กำาหนดแนวทางปฏริปูไว ้4 ดา้น คอื การปฏริปู 

โรงเรียนหรือสถานศึกษา ปฏิรูปครู และบุคคลากร 

ทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปกระบวน 

การเรียนการสอน โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานทางราชการ 

ที่สำาคัญที่สุด ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้นำา ที่มี 

บทบาทในการดำาเนินการปฏิรูปการศึกษา ผลการจัดการ 

ศกึษาของโรงเรยีนจะบรรลเุปา้หมายตามหลกัสตูรการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย ์

ที่สมบูรณ์ คือเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุข มีความ 

เป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและสามารถประกอบ 

อาชีพได้ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

การบริหาร จัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งการบริหารจัดการ 

ศึกษาในโรงเรียน จะประสบความสำาเร็จต้องอาศัยความรู ้ 

ความสามารถ คุณลักษณะที่ดีและคุณธรรมของผู้บริหาร  

ซึ่งเป็นบุคคลากรที่สำาคัญยิ่งในสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษามภีาระหนา้ที่โดยตรง ทีต่อ้งวางแผนงาน  

สรรหาบุคคลากร สั่งการ ดูแล รวมทั้งควบคุมบุคลากรของ 

องค์การให้ปฏิบัติงานให้ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของ 

ผู้บริหารที่แสดงออกมาจะเป็นปัจจัยสำาคัญยิ่ง ที่จะส่งผล 

ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการงาน ความพึงพอใจ  

รวมทั้งการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานในองค์การ ดังนั้น  

บุคคลที่มีความสำาคัญในทุกระดับของสังคม คือบุคคลที่มี 

สมรรถนะทางภาวะผู้นำา เพราะความมีสมรรถนะทาง 

ภาวะผู้นำา เป็นผู้ที่มีความสำาคัญต่อการอยู่รอดสวัสดิภาพ 

และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด ภาระ 

หนา้ทีอ่นัจำาเปน็และสำาคญัอยา่งยิง่ของผูบ้รหิารสถานศกึษา  

คือ การอำานวยการให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้  

ซึ่งการอำานวยการเป็นการใช้สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในการวินิจฉัยสั่งการ และ จูงใจให้ 

ผู้ ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษา ต้องทำา 

ให้เกิดหรือมีผลให้เกิดการปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีขึ้น  

(be transformation) ตอ้งมกีารศกึษาเรยีนรู ้(be educated)  

ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม (be ethical) และ มีวิสัยทัศน์  

(be visionary) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนเสาหลักแห่ง 

ความศรทัธาของผูร้ว่มงานหรอืผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จงึมคีวาม 

สำาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาสถานศึกษา

 องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้(learning organization)  

เป็นการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู ่

ความสำาเร็จขององค์การได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาค 

ราชการ รฐัวสิาหกจิและธรุกจิเอกชน โดยสามารถประยกุต์ 

ใชร้ว่มกบัการบรหิารรปูแบบอืน่ๆ ทีม่ลีกัษณะพฒันาองคก์าร 

ให้เพียบพร้อมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (creative  

organization) รวมถึงให้บรรลุผลสำาเร็จในระบบบริหาร 

เชงิคณุภาพรวม (Total Quality Management) ตลอดทัง้ 

องค์การ (วีระวุธ มาฆะศิรานนท์, 2545) ภายใต้สภาวะ 

แวดล้อมของเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่เป็นโลกแห่งการเรียนรู้  

โลกแห่งภูมิปัญญา องค์การใดหรือผู้ใดที่จะคิดหรือตัดสิน 

ใดๆ ย่อมต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และภูมิปัญญา 

เข้ามาเป็นองค์ประกอบ ในการดำาเนินการทุกครั้งไป เมื่อ 

ทุกองค์การล้วนดำารงอยู่ ในสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
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ภูมิปัญญา ทุกองค์การจึงต้องแสวงหาแนวทางที่จะสร้าง 

ความเจริญอย่างมั่นคงและถาวร (ณัฐพันธ์ เขจรนันท์,  

2546) องค์การแห่งการเรียนรู้มีการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต  

สามารถจัดการความรู้และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือนำา 

องค์การไปสู่ความสำาเร็จ ซึ่งความสำาคัญในการต้องพัฒนา 

โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้นั้น วิโรจน์ สารรัตนะ  

(2548) ได้ให้ความสำาคัญการที่โรงเรียนควรจะต้องเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้มากกว่าองค์การประเภทใดๆ 

 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้นั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำาองค์การมี 

ส่วนสำาคัญในการอำานวยความสะดวกต่อองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ เพราะผู้บริหารแต่ละบุคคลจะนำาทางและทำาให้ 

กระบวนการความร่วมมือง่ายขึ้น เบนนิส และ แนนนัส  

(Bennis & Nannus, 1997) กลา่ววา่ บทบาทของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาและความเป็นผู้นำาจะมีส่วนสำาคัญอย่างยิ่ง  

ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติที่ประสบความสำาเร็จต่อแบบแผน 

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สมรรถนะ 

ทางภาวะผู้นำาขององค์การเป็นองค์ประกอบสำาคัญต่อ 

องค์การแห่งการเรียนรู้ เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1  

ประกอบด้วย 4 อำาเภอ คือ อำาเภอเมืองปัตตานี มี 30  

โรงเรียน อำาเภอปะนาเระ มี 30 โรงเรียน อำาเภอยะหริ่ง  

มี 41 โรงเรียน อำาเภอหนองจิก มี 44 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  

145 โรงเรียน ซึ่งได้ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษามาโดยตลอด  

แต่ยังขาดทิศทางและความชัดเจนในรูปแบบการพัฒนา 

โรงเรียนไปสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และจาก 

การศึกษางานวิจัยจำานวนมากที่กล่าวมา พบว่า มีปัจจัย 

สำาคัญอย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้

ของโรงเรียน คือสมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 

สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ปรับเปลี่ยน 

กระบวนการบรหิารจดัการ และพฒันาตนเองใหม้สีมรรถนะ 

ทางการบริหาร ที่เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  

ให้ทันต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน

 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะทางภาวะผู้นำา 

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษา 

ปัตตานี เขต 1 เพื่อนำาผลการศึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะ 

มาเป็นกรอบในการชี้นำาการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถาน 

ศึกษา ให้มีภาวะผู้นำาที่เข้มแข็ง ส่งผลต่อการพัฒนาสถาน 

ศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ที่สมบูรณ์แบบ 

มีประสิทธิภาพต่อไป

 ดังจะเห็นได้ว่า สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

ในการบริหารสถานศึกษา การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน  

สรา้งบรรยากาศในการทำางานใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 

เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล เกิดคุณภาพในการสร้างสมรรถนะทางภาวะ 

ผู้นำาที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

นำาไปสูก่ารพฒันาองคก์ารตอ่ไป แตก่ารศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วกบั 

สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ ์

กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 ยังไม่มีการศึกษาวิจัย 

มาก่อน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

สมรรถนะทางภาวะผู้นำาของผู้บริหารกับองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ขององสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา 

ปัตตานีเขต 1 เพื่อจะได้นำาผลการศึกษาวิจัยให้ผู้บริหาร 

สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา ปรับปรุง  

พัฒนาการบริหารสถานศึกษา การสร้างสมรรถนะทางภาวะ 

ผูน้ำา และการสรา้งองคก์ารแหง่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

และประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาสมรรถนะทางภาวะผูน้ำาของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษา

 2. เพื่อศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษา

 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทาง 

ภาวะผู้นำาที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษา
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

ตัวแปรต้น

สมรรถนะ

ท�งภ�วะผู้นำ�

1. สมรรถนะ

   พื้นฐานหลักของ

   การเป็นผู้นำา (Core  

   Competencies)

2. สมรรถนะการเป็น

   ผู้นำา (Leadership 

   Competencies)

3. สมรรถนะด้าน

   วิชาชีพ 

   (Professional 

   Competencies)

ตัวแปรต�ม

องค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้

1. พลวัตการเรียนรู้

   (Learning Dynamics)

2. การปรับเปลี่ยนองค์การ

   (Organization 

   Transformation 

3. การเพิ่มอำานาจแก่บุคคล

   (People Empowerment)

4. การจัดการความรู้

   (Knowledge 

   Management)

5. การใช้เทคโนโลยี

   (Technology 

   Application)

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1  

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลโรงเรียน 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จำาแนก 

เป็น เพศ อายุ อายุราชการ วุฒิการศึกษาสูงสุด ระยะเวลา 

การปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน จำานวน 5 ข้อ  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะทางภาวะ 

ผู้นำาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่  

การศึกษาปัตตานีเขต 1 มีลักษณะแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า (rating scale) เป็นมาตรวัดประมาณค่า  

5 ระดับ จำานวน 53 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม 

สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 มีลักษณะ 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) เป็นมาตรวัด 

ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 34 ข้อ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะทางภาวะ 

ผู้นำากับสภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 หน่วย 

วิเคราะห์ (unit of analysis) คือ สถานศึกษาแต่ละ 

สถานศึกษาเป็นหน่วยวัด (unit of measurement)  

ซึ่งวัดได้จากแบบสอบถามที่จัดเก็บข้อมูลจาก ผู้บริหาร 

สถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 หลังจากการวัดแล้ว  

นำามาหาค่าเฉลี่ยแต่ละสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นค่าวัด 

ของหน่วยวิเคราะห์ ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยตนเอง โดยโปรแกรมสำาเร็จรูป รายละเอียด ดังนี้  

การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ใช้ค่าร้อยละ (percentage) การวิเคราะห์สมรรถนะ 

ทางภาวะผู้นำาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำาแนกเป็น  

3 ด้านคือ สมรรถนะพื้นฐานหลักของการเป็นผู้นำา (core  

competencies) สมรรถนะการเป็นผู้นำา (leadership  

competencies) สมรรถนะด้านวิชาชีพ (professional  

competencies) โดยใชค้า่โดยใชค้า่เฉลีย่ (Χ ) คา่เบีย่งเบน 

มาตรฐาน (SD) นำามาวิเคราะห์สมรรถนะทางภาวะผู้นำา 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี 

เขต 1 ท้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดเกณฑ์ ในการวิเคราะห์  

ตามเกณฑ์ของเบสท์และคานซ์ (Best and Kahn, 1989,  

pp. 225-230)

ผลก�รวิจัย

 1. สมรรถนะของการเป็นผู้นำาของผู้บริหาร 

ในสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้านได้แก่สมรรถนะพื้นฐานหลัก 

ของการเป็นผู้นำา อยู่ในระดับสูง สมรรถนะการเป็นผู้นำา  

และสมรรถนะด้านวิชาชีพสูงเช่นเดียวกัน

  1.1 สมรรถนะของการเป็นผู้นำาในส่วน 

ของสมรรถนะพื้นฐานหลักของการเป็นผู้นำาของผู้บริหาร 

ในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ ในระดับสูง ยกเว้นด้าน 

การสื่อสาร ด้านการจูงใจหรือความสามารถในการสร้าง 

ทิศทางด้วยตนเอง ด้านทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับ 
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มนุษย์ ด้านการประสานงาน และด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่มี 

สมรรถนะของการเป็นผู้นำาอยู่ในระดับสูงมาก 

  1.2 สมรรถนะของการเป็นผู้นำาในส่วน 

สมรรถนะการเปน็ผูน้ำาของผูบ้รหิาร โดยรวมอยู่ในระดบัสงู  

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับ 

สมรรถนะของผู้นำาอยู่ในระดับสูง

  1.3 สมรรถนะของการเป็นผู้นำาในส่วน 

สมรรถนะด้านวิชาชีพของผู้บริหารในสถานศึกษา โดยรวม 

อยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ทุกด้าน 

มีระดับสมรรถนะของผู้นำาอยู่ในระดับสูง 

 2. สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ 

สถานศึกษา โดยรวม มีสภาพการเป็นองค์การแห่งการ 

เรียนรู้อยู่ ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ทุกด้านมีสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมาก 

 3 . ค่ าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ภายในของ 

สมรรถนะของการเป็นผู้นำาทั้ง 3 ด้านและสภาพการเป็น 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษามีความสัมพันธ์ 

เชิงบวก 

 4. สมรรถนะของการเป็นผู้นำา มีค่าสหสัมพันธ์ 

โดยรวมในเชงิบวกกบัสภาพการเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ 

คือ .782, .830, .776 ตามลำาดับ

ก�รอภิปร�ยผล

 จากการศึกษาสมรรถนะทางภาวะผู้นำาที่สัมพันธ ์

กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีประเด็นที่ 

สามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. สมรรถนะของการเป็นผู้นำาของผู้บริหาร 

ในสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านสมรรถนะพื้นฐานหลัก 

ของการเป็นผู้นำา ด้านสมรรถนะการเป็นผู้นำา และด้าน 

สมรรถนะด้านวิชาชีพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง  

ยกเว้นด้านการสื่อสาร ด้านการจูงใจหรือความสามารถ 

ในการสร้างทิศทางด้วยตนเอง ด้านทักษะการบริหาร 

จัดการเกี่ยวกับมนุษย์ ด้านการประสานงาน และด้าน 

มนุษยสัมพันธ์ ที่มีสมรรถนะของการเป็นผู้นำาอยู่ ใน 

ระดับสูงมาก 

 จากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเพราะในสภาพท้องที ่

ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการปกครองผู้ใต้บังคับ 

บัญชานั้นการสื่อสาร การจูงใจ ทักษะการบริหารจัดการ 

เกี่ยวกับมนุษย์ การประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์  

จึงเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสื่อสารและ 

การจงูใจ เนือ่งจาก จะทำาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามเชือ่ใจ 

แล้วยังสามารถทำาให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี

 2. สมรรถนะทางภาวะผู้นำาในส่วนสมรรถนะ 

พืน้ฐานหลกัของการเปน็ผูน้ำาทัง้ 10 ดา้นคอื ดา้นการทำางาน 

เป็นทีม ด้านการสื่อสาร ด้านการจูงใจ ด้านความคิด 

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ด้านทักษะเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการเกี่ยวกับมนุษย์ ด้านการประสานงาน ด้านมนุษย- 

สัมพันธ์ ด้านความยืดหยุ่นและความพร้อมจะปรับเปลี่ยน 

เพื่อองค์การ ด้านการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ และ 

ด้านการจัดการเรื่องการเงินและงบประมาณ มีความ 

สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 จากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเพราะการสร้าง 

คุณลักษณะของผู้นำานั้นมีความเชื่อมโยงกับประสิทธิผล 

หรือผลการปฏิบัติงานในการทำางานของผู้บริหารเองและ 

เพื่อทำาให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กร ซึ่งสมรรถนะ 

ดังกล่าวนั้นเป็นทักษะพื้นฐานที่ต้องมีอยู่ ในตัวของผู้นำา  

และผู้บริหารโดยเป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับทั้งผู้บริหาร 

และผู้นำา ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถในการกำาหนดและ 

มียุทธศาสตร์เพื่อใช้ศักยภาพและส่งเสริมมาตรฐานทาง 

จริยธรรมให้ตรงกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจ และ 

เป้าหมาย จากองค์ประกอบเหล่านี้ทำาให้เกิดการสร้าง 

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาได้อย่างเต็ม 

ความสามารถ

 3. สมรรถนะทางภาวะผู้นำาในส่วนสมรรถนะ 

การเปน็ผูน้ำาทัง้ 10 ดา้นคอื ดา้นความสามารถในการเรยีนรู ้ 

ด้านความสามารถในการบริหารตนเอง ด้านยุทธวิธีที่ทำาให ้

สมาชิกปฏิบัติงานให้สำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความ 

สามารถในการสอนงานและฝึกงานแก่สมาชิก ด้านความ 
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สามารถในการประเมินและวินิจฉัยสถานการณ์ได้ถูกต้อง 

แม่นยำา ด้านความสามารถในการสร้างและพัฒนาทีมงาน  

ด้านความสามารถในการบริหารความขัดแย้งให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ ด้านความสามารถในการคิด 

และวางแผนกลยุทธ์ ด้านความสามารถในการสร้าง 

วสิยัทศันร์ว่ม และดา้นความสามารถในการโนม้นา้วครแูละ 

บุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้ทำางานประสบผลสำาเร็จ มีความ 

สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 จากข้อมูลดังกล่าวเนื่องมาจากการที่จะทำา 

องค์การให้เป็นองค์การที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการ 

ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ภายในระหว่างบุคลากร  

ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก โดยมีเป้าประสงค์ 

สำาคัญ คือเพื่อให้มี โอกาสได้ใช้ความรู้เป็นฐานในการ 

พัฒนาสถานศึกษาของตนเองต่อไปนั้นผู้บริหารต้องมี 

คุณลักษณะในการจูงใจให้สมาชิกเพื่อนร่วมงาน หรือ 

คนอื่นร่วมมือ และปฏิบัติตาม เกิดความรักความศรัทธา 

และไว้วางใจ เป็นพฤติกรรมที่แยกความเป็นผู้นำาออกจาก 

ความเป็นผู้บริหารจัดการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรขา  

อรัญวงศ์ (2541) ได้ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ ของคณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ 

กำาแพงเพชร โดยศึกษาจากอาจารย์และนักศึกษาใน 5  

โปรแกรมวิชาที่เปิดสอน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพ 

การเรียนรู้ขององค์การคณะครุศาสตร์ ในด้านการจัดการ  

ด้านโครงสร้างขององค์การอยู่ในระดับมาก ด้านการพัฒนา 

องค์การ ผลการวิจัยพบว่า การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันและ 

ขบวนการใช้กลยุทธ์ในการเรียนรู้ การรับรู้ของอาจารย์ 

อยู่ในระดับมาก

 4. สมรรถนะทางภาวะผู้นำาในส่วนสมรรถนะด้าน 

วิชาชีพทั้ง 3 ด้านคือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน 

การสอน และด้านการนิเทศและการประเมินผลมีความ 

สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา  

จากข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นเพราะผู้บริหารของสถานศึกษา 

มคีวามเขา้ใจ ความเชีย่วชาญในเชงิเทคนคิ วธิกีาร ในเรือ่ง 

การจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษา การนำาเทคโนโลยี 

หรอือปุกรณเ์ขา้มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน สอดคลอ้ง 

กับงานวิจัยของ จิราภรณ์ โพธิเต็ง (2545) ได้ศึกษา 

สภาวะการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้าน 

ห้วยหล่อดูก อำาเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ โดยศึกษา 

จากผูบ้รหิารโรงเรยีน 1 คน และครผููส้อน 7 คน ผลการวจิยั 

พบว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก ได้เตรียม 

ความพร้อมได้บุคลากร ปรับเปลี่ยนการจัดกระบวน 

การเรียนการสอน และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา 

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และมปีจัจยั 7 ประการ ทีน่ำาโรงเรยีน 

เข้าสู่สภาวะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คือ บทบาท 

ของผู้บริหาร บทบาทของครู งบประมาณและทรัพยากร 

ที่ต้องใช้ การทำางานร่วมของชุมชน

 5. สมรรถนะทางภาวะผู้นำาที่สัมพันธ์กับองค์การ 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่า สมรรถนะทางภาวะ 

ผู้นำากับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ 

ในภาพรวมและรายด้าน อาจเป็นเพราะสถานศึกษาที่มี 

ผู้นำาในการร่วมมือกันทำางานเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้และทักษะระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครู 

ผู้สอน หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ทำาให้ 

เล็งเห็นถึงขีดความสามารถและการเพิ่มศักยภาพทางการ 

ปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิโรจน์ สารรัตนะ  

และอัญชลี สารรัตนะ (2545) ศึกษาวิจัยปัจจัยทางการ 

บริหาร กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรียน 

ประถมศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการประถม 

ศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 9 พบว่า ความสัมพันธ์ 

ระหว่างปัจจัยการบริหารทั้ง 10 ปัจจัย พบว่า ต่างมี 

ความสัมพันธ์ระหว่างกันอยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ และต่างมีความในทางบวกทุกตัว และสอดคล้อง 

กบังานวจิยัของสมคดิ สรอ้ยน้ำา (2547) ไดศ้กึษาการพฒันา 

ตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ระดับปัจจัยทางการ 

บริหาร และระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

โดยเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก และปัจจัยทางการบริหารทั้ง  

11 ปัจจัย ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนในความเป็น 
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องค์การแห่งการเรียนรู้ได้ร้อยละ 76.80 ปัจจัยทางการ 

บริหารที่สามารถพยากรณ์องค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ คือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน  

เป้าหมายและข้อมูลย้อนกลับ การปฏิบัติงาน การจูงใจ  

บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน การพัฒนาครู 

และทีมงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

 ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะสมรรถนะทาง 

ภาวะผู้นำาที่สัมพันธ์กับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาน 

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน เขตพืน้ทีก่ารศกึษาปตัตานเีขต 1 เทา่นัน้  

และกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร 

ในสถานศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้นในการทำาวิจัยในครั้งต่อไป 

ควรทำาการวิจัยสมรรถนะทางภาวะผู้นำาของทุกสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 และ 

ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เป็นครูผู้สอนและนักเรียน  

ในสถานศึกษาต่างๆ เหล่านั้นด้วยเพื่อไม่ ให้เกิดความ 

ลำาเอียง และควรศึกษาเกี่ยวกับสภาวะของผู้นำาที่มีผลต่อ 

ประสิทธิภาพของการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาน 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดย่อ

 สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรดนตรีที่เป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะ หรือเป็นคณะดนตรี  

ซึ่งเปิดสอนวิชาดนตรีหลากหลายสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและ 

วิชาชีพดนตรี ห้องสมุดดนตรีจึงต้องเป็นแหล่งข้อมูลดนตรีที่สำาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า  

และการประกอบอาชีพนักดนตรีทั้งในด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติดนตรีให้บริการสื่อดนตรีที่ตรงกับความต้องการ 

ของนักศึกษามากที่สุด และสามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่าง 

เหมาะสมและมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ที่กำาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ของรฐัและเอกชน จำานวน 383 คน จากการสุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูร Taro Yamane และใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ภมู ิ 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

t- test F- test และ การเปรียบเทียบรายคู่ โดยกำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา 

ส่วนใหญ่มีความต้องการใช้สารสนเทศดนตรี เพื่อความบันเทิง พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งข้อมูลทางด้านดนตรีที่ใช้มากที่สุด 

คืออินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine และสืบค้นจากชื่อศิลปิน ชื่อวง มากที่สุด นักศึกษาใช้สื่อดนตรีที่เป็นฐานข้อมูล 

ออนไลน์ และใช้เนื้อหาด้านการปฏิบัติดนตรีทักษะดนตรีมากที่สุด นักศึกษามีความตระหนักว่า การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง 

เป็นผลเสียต่อผู้สร้างสรรค์ผลงาน และนักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้สารสนเทศทางด้านดนตรีจากสื่อดนตรีเนื่องจาก 

มีราคาสูง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศ และปัญหาการใช้สารสนเทศดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์

พบว่า นักศึกษาที่มีกลุ่มเพศ ชั้นปี และสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศและมีปัญหาการใช้สารสนเทศดนตรี 

แตกต่างกัน
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Abstract

 In this research, the aim was to study the information behaviors of  students in the field of  

music. Personal  information regarding gender, year and field of study was compared to problems in the  

use of music information. The sample population garnered through Taro Yamane’s formula consisted  

of 383 undergraduate music students in 49 universities. The stratified random sampling technique and  

simple random sampling method was used while selecting universities. A questionnaire was devised.  

Data collected analyzed descriptive statistics, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis  

testing using t test technique and the F test technique of one-way (ANOVA) was used. 

 Findings spotlighted that most students used music information found on line in data bases to  

better understand musical skills and musical practices. Problems occurred with relation to high cost of  

music media, paucity in libraries, insufficient musical information resources. Findings also related to  

difference in behavior related to gender, year of study. 

Keywords: information behaviors of Students in the field of music

คว�มนำ� 

 ดนตรีเป็นงานสร้างสรรค์และเป็นศิลปะแขนง 

หนึ่งของมนุษย์ ที่ใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ 

ความรู้สึกไปสู่ผู้ฟัง ดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของผู้ฟัง 

ให้มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และสงบ  

ดนตรีช่วยสะท้อนภาพความเป็นไปของสังคมในแต่ละยุค 

สมัย และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสั่งสอนหรือสืบทอด 

เรื่องราวในสังคมจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีการนำาดนตร ี

มาเป็นเครื่องบำาบัดรักษาโรคอีกด้วย และที่สำาคัญดนตรี 

แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติที่มีศิลปวัฒนธรรม  

(โกวิทย์ ขันธสิริ, 2550, หน้า 2; คมสันต์ วงค์วรรณ์,  

2551, หน้า 1)

 สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้เห็นความ 

สำาคัญของดนตรีจึงได้พัฒนาหลักสูตรดนตรีและเปิดสอน 

ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ทั้งหลักสูตรปริญญาตร ี 

2 ป ีและปรญิญาตร ี4 ป ีซึง่สว่นใหญเ่ปดิสอน 5 สาขาวชิา  

คือ สาขาวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก สาขาวิชา 

ดนตรีศึกษา สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และสาขาวิชา 

ดนตรีอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  

ความเข้าใจ ทางด้านทฤษฎีดนตรีและด้านปฏิบัติดนตรี 

อย่างถูกต้องในระดับมาตรฐานสากล มีความเข้าใจใน 

สุนทรียะและปรัชญาดนตรี เป็นผู้นำาทางวัฒนธรรมดนตร ี 

สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีได้อย่างม ี

คุณภาพ ถ่ายทอดความรู้ ให้บริการวิชาการ และนำาความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดย 

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัชาต ิและ 

ระดับนานาชาติ อีกทั้งบัณฑิตต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อ 

การประกอบอาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อสามารถ 

ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ได้ตามเป้าหมายที่ 

กำาหนดไวใ้นวตัถปุระสงค ์สถาบนัการศกึษาจงึตอ้งมแีหลง่ 

สารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศทางด้านดนตรีที่ 

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 

 แหล่งสารสนเทศทางด้านดนตรีในประเทศไทย 

มีห้องสมุดดนตรีที่สังกัดในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

หลายแหง่ เชน่ หอสมดุแหง่ชาตซิึง่มหีอสมดุดนตรพีระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรี 
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ทูลกระหม่อมสิรินธร ห้องสมุดดนตรีในสถาบันการศึกษา  

เช่น ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาคณะครุศาสตร์  

จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั หอ้งสมดุดนตรวีทิยาลยัดรุยิางค- 

ศลิป ์มหาวทิยาลยัมหดิล และหอ้งสมดุดนตรหีนว่ยงานอืน่ๆ  

เช่น ห้องสมุดดนตรีอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค (TK  

Park) และศูนย์สังคีตศิลป์ เป็นต้น ทรัพยากรสารสนเทศ 

ที่นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ใช้ศึกษา ค้นคว้า และ 

วิจัย เป็นสื่อดนตรีที่อยู่ในรูปแบบสื่อตีพิมพ์ เช่่น หนังสือ  

วารสาร รายงานวจิยั วทิยานพินธ ์โนต้เพลง และ เนือ้เพลง  

เป็นต้น สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่่น แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง  

แผ่่นซีดี แผ่นดีวีดี ภาพยนตร์ (สำานักหอสมุดแห่งชาติ,  

2551, หน้า 2-16; ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544, หน้า  

167-178) และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สื่อมัลติมีเดีย  

ฐานขอ้มลูออนไลน ์ฐานขอ้มลูซดีรีอม หนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์ 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และซีดีรอมโปรแกรมการเขียนโน้ต 

ดนตรีเพื่อประพันธ์เพลง เป็นต้น นอกจากนี้ห้องสมุดที่ดี 

ควรจะมีสถานที่ที่สะอาด สะดวก สบาย สดใส มีทรัพยากร 

ห้องสมุดที่ครบถ้วน หลากหลาย เชื่อถือได้ มีระบบงาน 

ที่เป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย ใช้งานได้สะดวก มีบริการ 

และกิจกรรมที่ทันสมัย ว่องไว ได้ความรู้ และมีบุคลากร 

ห้องสมุดที่ยิ้มแย้มจ่มใส มีหัวใจบริการ (น้ำาทิพย์ วิภาวิน,  

2550, หน้า 10) เพื่อช่วยให้ห้องสมุดสามารถจัดบริการ 

ที่มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการของผู้ใช้ที่มีความ 

หลากหลาย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรม 

สารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และ 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใช้เ้ปน็แนวทางในการพฒันาการเรยีน 

การสอน การปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศทางด้านดนตรี 

ของห้องสมุด และนำาไปพัฒนาวิธีการให้บริการทรัพยากร 

สารสนเทศทางด้านดนตรีที่มีประสิทธิภาพ สามารถสนอง 

ความตอ้งการของนกัศกึษาสาขาวชิาดรุยิางคศาสตร์ไดอ้ยา่ง 

แท้้จริง และปลูกจิตสำานึกให้นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางค- 

ศาสตร์ มีความเข้าใจในการใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง  

ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อจะได้เป็นนักดนตรี ครูสอนดนตรี  

และนักวิจัยที่มีจริยธรรม และคุณภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 2. เพือ่ศกึษาปญัหาการใชส้ารสนเทศของนกัศกึษา 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของ 

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ จำาแนกตามเพศ ชั้นปี  

และสาขาวิชาที่ศึกษา

 4. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของ 

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ จำาแนกตามเพศ ชั้นปี  

และสาขาวิชาที่ศึกษา

กรอบแนวคิดในก�รวิจัย

 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศของ 

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษา 

มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

ตัวแปรอิสระ

ข้อมูลส่วนตัว

ของนักศึกษ�

1. เพศ

2. ชั้นปี

3. สาขาวิชา

ตัวแปรต�ม

พฤติกรรมส�รสนเทศของ

นักศึกษ�ส�ข�วิช�ดุริย�งคศ�สตร์

1. ความต้องการสารสนเทศ

2. การแสวงหาสารสนเทศ

3. การสืบค้นสารสนเทศ

4. การใช้สารสนเทศ

ปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ

ภ�พ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

 ส�รสนเทศด้�นดนตรี หมายถึง เรื่องราว  

วิทยาการหรือความรู้ ข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อมูล ข่าวสาร 

หรือคำาบอกเล่าทั้งหลายที่เกี่ยวกับดนตรี เพลง โน้ตเพลง  

วงดนตรี เครื่องดนตรี รวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้อง เช่น  

ผู้ประพันธ์ นักร้อง ผู้ผลิต ที่มีการบันทึกอย่างมีระบบ 

และเผยแพร่ในรูปแบบหรือสื่อต่างๆ 
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 พฤติกรรมส�รสนเทศ หมายถึง นักศึกษา 

มีการปฏิบัติในด้านความต้องการสารสนเทศ การแสวงหา 

สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ

 คว�มต้องก�รส�รสนเทศด้�นดนตรี หมายถึง  

นักศึกษาต้องการสารสนเทศด้านดนตรีเพื่อนำาไปใช้ตาม 

วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อค้นหาข้อมูลเสริมการเรียน  

เพื่อหาข้อมูลสร้างสรรค์ผลงานดนตรี เพื่อฝึกทักษะด้าน 

ดนตรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี เพื่อติดตาม 

ความเคลื่อนไหวในแวดวงดนตรี และเพื่อความบันเทิง/ 

พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

 ก�รแสวงห�ส�รสนเทศด้�นดนตรี หมายถึง  

นักศึกษาที่ค้นหาสารสนเทศด้านดนตรี โดยใช้แหล่ง 

สารสนเทศดนตรีที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน 

สงักดัอืน่ๆ รายการวทิย ุโทรทศัน ์รา้นหนงัสอื/รา้นจำาหนา่ย 

ซีดีเพลงหรือโน้ตเพลง สอบถามอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านดนตรี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่/เพื่อน  

งานแสดงดนตรีต่างๆ (indoor และ outdoor) และ 

อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 ก�รสืบคืนส�รสนเทศด้�นดนตรี หมายถึง  

นักศึกษามีวิธีการสืบค้นข้อมูลทางด้านดนตรีโดยสำารวจ 

ดูจากชั้นหนังสือโดยตรง หรือสำารวจจาก WebOPAC  

ของห้องสมุด หรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ตโดยใช้ โปรแกรม 

ค้นหา (search engine) เป็นต้น และนักศึกษาเลือกใช้คำา 

ในการหา โดยใช้ชื่อนักประพันธ์ดนตรี (composer)  

ชื่อเรื่อง ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง (title) ชื่อศิลปิน/ชื่อวง  

(artists) และคำาสำาคัญ (keyword) เป็นต้น

 ก�รใชส้�รสนเทศด�้นดนตร ีหมายถงึ นกัศกึษา 

ใช้สื่อด้านดนตรีประเภทหนังสือ ตำารา โน้ตเพลง วารสาร 

ดนตรหีรอืนติยสารดนตร ีซดีเีพลง วซีดี ีและดวีดีกีารแสดง 

ดนตรี และฐานข้อมูลออนไลน์ (ไฟล์ดิจิทัล เอ็มพีสาม  

และพีดีเอฟ) เป็นต้น

 จริยธรรมก�รใช้ส�รสนเทศ หมายถึง นักศึกษา 

ใชส้ารสนเทศดา้นดนตรทีี่ไมล่ะเมดิลขิสทิธิ ์ไมน่ำาสารสนเทศ 

ไปเผยแพร่อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สร้างผลงาน  

และไม่นำาสารสนเทศที่มีลิขสิทธิ์ ไปแสวงผลประโยชน์ 

ในทางมิชอบ

 ปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ หมายถึง ข้อขัดข้อง  

อุปสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ที่เกิดจาก 

พฤติกรรมในด้านความต้องการสารสนเทศ การแสวงหา 

สารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ

 นักศึกษ�ส�ข�วิช�ดุริย�งคศ�สตร์ หมายถึง  

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ระดับปริญญาตรี ใน 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนที่ลงทะเบียนเรียน 

ภาคเรยีนที ่1 ปกีารศกึษา 2554 ศกึษาในสาขาวชิาดนตรีไทย  

สาขาวชิาดนตรตีะวนัตก/ดนตรสีากล สาขาวชิาดนตรศีกึษา  

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ และ 

อยู่ในชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4

สมมติฐ�นก�รวิจัย

 1. นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ที่มีเพศ  

ชั้นปี และสาขาวิชาต่างกัน มีพฤติกรรมสารสนเทศ 

แตกต่างกัน

 2. นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ที่มีเพศ  

ชั้นปี และสาขาวิชาต่างกัน มีปัญหาการใช้สารสนเทศ 

แตกต่างกัน

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม าณ  

(quantitative research) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  

ประจำาปีการศึกษา 2554 จากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน 

หลักสูตรดนตรีทั้งสิ้น 49 แห่ง จำานวน 8,842 คน โดยใช้ 

สูตร Taro Yamane ที่ระดับความคาดเคลื่อน .05 ในการ 

คำานวนกลุ่มตัวอย่างและได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 383 คน  

ส่วนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ 

แบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) และสุ่ม 

ตัวอย่างอย่างง่าย (simple random sampling) ตาม 

สัดส่วนของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ ตัวแปรต้น คือ  

ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี และ 

สาขาวิชา ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมสารสนเทศของ 

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ และปัญหาการใช้ 

สารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม  

ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การสอบถามข้อมูล 

ทัว่ไปของนกัศกึษาสาขาวชิาดรุยิางคศาสตร ์จำานวน 10 ขอ้  

ตอนที่ 2 พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชา 

ดุริยางคศาสตร์ ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้สารสนเทศ และ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ 

ข้อมูลด้านดนตรีของแหล่งสารสนเทศต่างๆ ทั้งนี้ผู้วิจัย 

ได้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ 

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s  

Coefficient Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นตอนที่ 2 เท่ากับ  

0.93 และตอนที่ 3 เท่ากับ 0.82 โดยผู้วิจัยได้เก็บ 

แบบสอบถามด้วยตัวเองจำานวน 383 ชุด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

 ในการทดสอบสมมุติฐาน ผู้วิจัยได้กำาหนดระดับ 

นัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทาง 

สถิติ ในการคำานวนและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอน  

ดังต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงบรรยาย (descriptive  

statistics) เพือ่ใชอ้ธบิายขอ้มลูทัว่ไป โดยใชส้ถติ ิคา่รอ้ยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. สถิติที่ ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือเพื่อหา 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 107-109)

 3. สถติทิี่ใชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน โดยกำาหนด 

ระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 

  3.1 ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง 

เกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ และปญัหาการใชส้ารสนเทศ 

ของนักศึกษาเพศชายและหญิง โดยใช้สถิติ t-test 

  3.2 ทดสอบสมมติฐานความแตกต่าง 

เกีย่วกบัพฤตกิรรมสารสนเทศ และปญัหาการใชส้ารสนเทศ 

ของนกัศกึษาทีศ่กึษาในชัน้ป ีและสาขาวชิาตา่งกนั โดยการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way  

ANOVA) 

  3.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่ 

และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธ ี 

LSD (Least Significant Difference) ในกรณีที่ผลการ 

ทดสอบความแปรปรวน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลก�รวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษ� นักศึกษาที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 383 คน เป็นเพศชายร้อยละ 71.50  

และ เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 28.50 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม 

อายุ 20-21 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ในคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก และเล่น 

เครื่องดนตรีไฟฟ้า นักศึกษามีสมาชิกในครอบครัวเล่น 

ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 44.60 และเคยได้รับรางวัลหรือ 

เข้าร่วมการแข่งขันทางดนตรี คิดเป็นร้อยละ 64.00  

สว่นใหญช่อบแนวเพลง Pop และฟงัเพลงจากอนิเทอรเ์นต็  

โดยสืบค้นข้อมูลดนตรีจาก www.youtube.com 

 2. พฤติกรรมส�รสนเทศ

  2.1 ความต้องการสารสนเทศ พบว่า 

นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชส้ารสนเทศ เพือ่ความบนัเทงิ/พกัผอ่น 

หย่อนใจคิดเป็นร้อยละ 4.31 รองลงมาคือ เพื่อสร้างแรง 

บันดาลใจทางดนตรี และเพื่อฝึกทักษะด้านดนตรีคิดเป็น 

ร้อยละ 4.21อยู่ในระดับมาก

  2.2 การแสวงหาสารสนเทศ พบว่า 

นักศึกษาส่วนใหญ่ ใช้แหล่งข้อมูลทางด้านดนตรีจาก 

อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 4.47 รองลงมาคือ การ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่/เพื่อน และสอบถาม 

อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีคิดเป็นร้อยละ 4.03  

อยู่ในระดับมาก

  2.3 การสืบค้นสารสนเทศ พบว่า 



161

นักศึกษาส่วนใหญ่สืบค้นสารสนเทศทางด้านดนตรีโดยใช ้ 

search engine สืบค้นจากชื่อศิลปิน/ชื่อวง คิดเป็นร้อยละ  

4.31 รองลงมาคือ ชื่อเรื่อง/ชื่ออัลบั้ม/ชื่อเพลง และชื่อ 

นักประพันธ์ดนตรีคิดเป็นร้อยละ 4.18 อยู่ในระดับมาก

  2.4 การใช้สารสนเทศ พบว่านักศึกษา 

ส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลดนตรีออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 4.14  

รองลงมาคือโน้ตเพลง และซีดีเพลง วีซีดี และดีวีดี 

การแสดงดนตรี โดยใช้เนื้อหาในด้านการปฏิบัติดนตรี/ 

ทักษะดนตรีคิดเป็นร้อยละ 4.12 รองลงมาคือ ทฤษฎี 

ดนตรี และโสตทักษะทางดนตรีอยู่ ในระดับมาก และ 

นักศึกษามีความตระหนักว่า การละเมิดลิขสิทธิ์เพลง 

เป็นผลเสียต่อผู้สร้างสรรค์ผลงานคิดเป็นร้อยละ 3.85  

อยู่ในระดับมาก

 3. ปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ พบว่า นักศึกษา 

ส่วนใหญ่มีปัญหาการใช้สารสนเทศทางด้านดนตรีจากสื่อ 

ดนตรมีรีาคาสงูคดิเปน็รอ้ยละ 3.68 รองลงมาคอื สือ่ดนตร ี

ในห้องสมุดไม่เพียงพอต่อความต้องการคิดเป็นร้อยละ  

3.55 และแหล่งสารสนเทศทางด้านดนตรีมีไม่เพียงพอ 

คิดเป็นร้อยละ 3.51 อยู่ในระดับมาก

 4. ก�รเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมส�รสนเทศ พบวา่  

นักศึกษาที่มีกลุ่มเพศ ชั้นปี และสาขาวิชาต่างกันมี 

พฤติกรรมสารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกันคิดเป็น 

ร้อยละ 3.54 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักศึกษา 

เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน 

โดยนักศึกษาเพศหญิงมีการแสวงหาสารสนเทศและการ 

สืบค้นสารสนเทศมากกว่านักศึกษาเพศชาย นักศึกษา 

ที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน 

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการแสวงหาสารสนเทศมากกว่า 

นกัศกึษาทกุชัน้ป ีและนกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาตา่งกนั 

มีพฤติกรรมสารสนเทศแตกต่างกัน โดยนักศึกษาสาขา 

วิชาดนตรีไทยมีความต้องการสารสนเทศและการแสวงหา 

สารสนเทศมากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่นๆ อย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

 5. ก�รเปรียบเทียบปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ  

พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีปัญหาการใช้ 

สารสนเทศแตกต่างกันคิดเป็นร้อยละ 3.41 โดยนักศึกษา 

เพศหญิงมีปัญหาการใช้สารสนเทศมากกว่าเพศชาย  

นักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศ 

แตกต่างกันโดยนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีปัญหา 

การใช้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาทุกชั้นปี และนักศึกษา 

ที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีปัญหาการใช้สารสนเทศ 

แตกต่างกันโดยนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาดนตรีไทย 

มีปัญหาการใช้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาทุกสาขาวิชา  

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ก�รอภิปร�ยผล

 การวิจัยเรื่องพฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษา 

สาขาดุริยางคศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา มีประเด็นที่ควร 

นำามาอภิปรายผล จำาแนกได้ ดังนี้

 คว�มต้องก�รส�รสนเทศ

 การศึกษาความต้องการสารสนเทศของนักศึกษา 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 

ใชส้ารสนเทศ เพือ่ความบนัเทงิ/พกัผอ่นหยอ่นใจ เพือ่สรา้ง 

แรงบันดาลใจทางดนตรี และเพื่อฝึกทักษะด้านดนตรี ซึ่ง 

อาจเป็นเพราะนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์มีความ 

ตึงเครียดจากการเรียนทฤษฎีดนตรีและฝึกปฏิบัติดนตรี 

จากในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จึงใช้สื่อดนตรีเพื่อ 

ผ่อนคลายความตึงเครียด นอกจากนี้ นักศึกษาสาขาวิชา 

ดุริยางคศาสตร์ใช้สื่อดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและฝึก 

ปฏิบัติดนตรี เพราะนักศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  

ทางด้านทฤษฎีดนตรีและด้านปฏิบัติดนตรี มีความเข้าใจ 

ในสุนทรียะและปรัชญาดนตรี จึงจะสามารถพัฒนา 

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีได้อย่างมีคุณภาพซึ่ง 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Inskip et al. (2007), Lee  

and Downie (2004) และ Narveson (1999) พบว่า  

นักศึกษา นักดนตรี และผู้ใช้บริการห้องสมุดดนตรีใช้ 

สารสนเทศทางด้านดนตรีเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน 

หย่อนใจ เพื่อกระตุ้นหรือเป็นแรงบันดาลใจในการ 

สร้างสรรค์ผลงานดนตรี และเพื่อต้องการเพิ่มทักษะทาง 

ดนตรี 
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 ก�รแสวงห�ส�รสนเทศ

 การศึกษาการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา 

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่แสวงหา 

สนเทศจากอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์ www.youtube. 

com เนื่องจากสามารถใช้บริการได้ฟรีและมีเพลงเป็น 

จำานวนมากให้เลือกใช้ และใช้โปรแกรมค้นหา (search  

engine) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรุ่นพี่/เพื่อน  

และสอบถามอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี อาจเป็น 

เพราะแหล่งสารสนเทศด้านดนตรีมีน้อย อินเทอร์เน็ต 

จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นักศึกษาสามารถแสวงหาแหล่ง 

ข้อมูลดนตรีได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเว็บไซต์ www. 

youtube.com ซึ่งมีข้อมูลดนตรีที่เป็นสื่อมัลติมีเดีย 

จำานวนมาก นกัศกึษาสามารถคน้หาเพลง วดีทิศันก์ารแสดง 

ดนตรี หรือดาวน์โหลดข้อมูลดนตรี เพื่อใช้ฝึกทักษะ 

ทางด้านดนตรีได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และนักศึกษา 

ใช้แหล่งข้อมูลดนตรีจากเพื่อน/รุ่นพี่  อาจารย์หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญดนตรี อาจเป็นเพราะนักศึกษามีความคุ้นเคย  

สามารถสอบถามได้ง่าย และเป็นแหล่งข้อมูลดนตรีที่มา 

จากการสะสมประสบการณ์ ทำาให้ได้ข้อมูลดนตรีในเชิงลึก 

กว่าแหล่งสารสนเทศดนตรีอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ Lee and Downie (2004) และ Narveson (1999)  

พบว่า นักดนตรีใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลดนตรี  

และนักดนตรีจะหาข้อมูลดนตรีจากเพื่อน และครอบครัว  

 ก�รสืบค้นส�รสนเทศ

 การศึกษาการสืบค้นสารสนเทศของนักศึกษา 

สาขาวชิาดรุยิางคศาสตร ์พบวา่นกัศกึษาสว่นใหญ่ใชว้ธิกีาร 

สืบค้นสารสนเทศทางด้านดนตรีจากอินเทอร์เน็ตโดยลงมือ 

ค้นหาจากโปรแกรมค้นหา (search engine) เช่น google,  

bing หรอื yahoo รองลงมาคอื คน้หาจากชัน้หนงัสอืโดยตรง  

และสืบค้นจาก WebOPAC ของห้องสมุด นอกจากนี ้

นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเลือกใช้คำาในการสืบค้นโดยใช้ชื่อ 

ศิลปิน ชื่อวง รองลงมาคือ ชื่อเรื่อง ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง  

และชื่อนักประพันธ์ดนตรี การที่นักศึกษาสาขาดุริยางค- 

ศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสืบค้นสารสนเทศทางด้านดนตรี 

จากอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.google.com อาจเป็น 

เพราะอินเทอร์เน็ตสามารถใช้ได้ตามความต้องการโดยไม ่

จำากัดเวลาและสถานที่ และมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา 

ได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ ไว้ 

บรกิาร ทำาใหน้กัศกึษาสามารถคน้หาขอ้มลูดนตรีไดส้ะดวก 

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้จัดทำาโปรแกรม 

ห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ 

นักศึกษาสำาหรับสืบค้นข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ 

นักศึกษาเลือกใช้คำาในการสืบค้นโดยใช้ชื่อศิลปิน ชื่อวง  

ชื่อเรื่อง ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และชื่อนักประพันธ์ดนตรี  

เพราะเป็นคำาที่นักศึกษาคุ้นเคยจากประสบการณ์ ใน 

ห้องเรียนและประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวจิยัของ ญาณภา อนิพรหม (2551) ดนยัศกัดิ ์โกวทิวบิลู  

(2543) วาทินี นิลงาม (2546) นูรีดา จะปะกียา (2549)  

และเอกอนงค ์ดวงจนัทร ์(2549) พบวา่ นกัศกึษาใชว้ธิกีาร 

สืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรมค้นหา  

(search engine) แตกต่างจากผลงานวิจัยของ วิมล  

ชีวะธรรม (2549) พบว่า นักศึกษาสืบค้นสารสนเทศ 

โดยการสำารวจจากชั้นหนังสือ ส่วนไพลิน จิตเจริญสมุทร  

(2547) สายฝน บูชา (2545) และอรุณรัตน์ ทุมมากรณ์ 

(2545) พบว่า นักศึกษาสืบค้นสารสนเทศจากโปรแกรม 

ห้องสมุดอัตโนมัติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee  

and Downie (2004) และ Narveson (1999) พบว่า  

นักดนตรีเลือกใช้คำาในการสืบค้นจากชื่อเครื่องดนตรี  

ช่วงเวลา และชื่อนักประพันธ์ดนตรี และเลือกใช้คำาในการ 

สืบค้นโดยใช้ชื่อนักร้องหรือชื่อศิลปินมากที่สุด รองลงมา  

คือ ชื่อเพลง และเนื้อร้อง 

 ก�รใช้ส�รสนเทศ

 การศึกษาการใช้สารสนเทศของนักศึกษาสาขา 

วิชาดุริยางคศาสตร์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อดนตรี 

ที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ โน้ตเพลง และซีดีเพลง วีซีดี  

และดีวีดีการแสดงดนตรีอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะ 

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์มีความต้องการใช้สื่อ 

ดนตรีในการเรียนทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรีมาก สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นฐานข้อมูลออนไลน์มีความสะดวก 

ในการเลือกใช้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากสื่อ 
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สิง่พมิพห์รอืสือ่โสตทศันต์น้ฉบบัใหอ้ยู่ในรปูแบบไฟลด์จิทิลั  

เช่น ไฟล์เพลงเอ็มพีสามหรือโน้ตเพลงที่เป็นไฟล์พีดีเอฟ  

เปน็ตน้ นอกจากนีส้ือ่อเิลก็ทรอนกิสย์งัมคีวามทนัสมยัและ 

สามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา และนักศึกษาใช้โน้ตเพลง  

ซีดีเพลง วีซีดี และดีวีดีการแสดงดนตรี เพราะนักศึกษา 

สาขาวิชาดนตรีเป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาการปฏิบัติดนตร ี 

ดังนั้น นักศึกษาจึงจำาเป็นต้องใช้โน้ตเพลง ซีดีเพลง วีซีด ี 

และดีวีดีการแสดงดนตรี เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัต ิ

ดนตรีให้มีความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ผลงานดนตรี 

ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee and Downie  

(2004), Narveson (1999) และ Reed and Donald  

(2001) พบว่า นักดนตรี อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร ์ 

และผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดดนตรีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทฐานข้อมูลดนตรี โน้ตเพลงเพื่อการแสดง  

(performance score) และโน้ตเพลงเพื่อศึกษา (study  

score) สื่อโสตทัศน์ประเภทสื่อบันทึกเสียง (music  

recordings) และสื่อมัลติมีเดียมากที่สุด สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ จันทร์เพ็ญ สิงหนุต (2544) น้ำาทิพย์ วิภาวิน  

(2547) และศิริสุภา เอมหยวก (2549) พบว่า นักศึกษา 

ใชส้ือ่โสตทศันป์ระเภท ซดี ีดวีดี ีวดีทิศันบ์นัเทงิ (ภาพยนตร/์ 

ดนตรี) มากที่สุด

 นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ส่วนมากใช้ 

เนื้อหาดนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีและทักษะดนตรี  

รองลงมาคือ ทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะทางดนตรี  

ซึ่งเนื้อหาการปฏิบัติดนตรี ทักษะทางดนตรีส่วนใหญ่ 

อยู่ ในโน้ตเพลงประกอบการสอนในชั้นเรียน หรือดีวีดี 

สาธิตการปฏิบัติดนตรี อาจเป็นเพราะนักศึกษาสาขา 

ดุริยางคศาสตร์ เป็นสาขาวิชาชีพ นักศึกษาจึงต้องมีการ 

เรียนรู้ทางด้านทฤษฎีดนตรีและปฏิบัติดนตรีมาก เพื่อ 

จะได้นำาความรู้ที่ได้มาฝึกทักษะและพัฒนาเป็นนักดนตรี 

มอือาชพีตอ่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาทนิ ีนลิงาม  

(2546) และ Reed and Donald (2001) พบว่า อาจารย ์

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ใช้เนื้อหาด้านทฤษฎีดนตรี และ 

โน้ตเพลง (study score) มากที่สุด 

 นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ส่วนใหญ่มี 

ความตระหนักว่า การละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเป็นผลเสียต่อ 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานอยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่นๆ อยู่ใน 

ระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษา 

มีความตระหนักว่า ห้องสมุดควรมี บริการคัดลอก (copy)  

เพลง รองลงมา คือ การซื้อเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตทำาให้ 

บริษัทเพลงมีรายได้ดีและเมื่อพบเว็บไซต์ดาวน์ โหลด 

เพลงฟรีควรบอกต่อเพื่อแบ่งปันกัน การที่นักศึกษา 

มีความตระหนักว่า การละเมิดลิขสิทธิ์เพลงเป็นผลเสียต่อ 

ผู้สร้างสรรค์ผลงานอยู่ ในระดับมาก แสดงว่า นักศึกษา 

มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และ 

การละเมดิสทิธิข์องผูอ้ืน่ อาจเปน็เพราะปจัจบุนัมหาวทิยาลยั 

ทีเ่ปดิสอนหลกัสตูรดนตร ีไดบ้รรจรุายวชิากฎหมายสำาหรบั 

นักดนตรีในทุกหลักสูตร ทำาให้นักศึกษามีความรู้ ความ 

เข้าใจในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และการละเมิดสิทธิ์ 

ของผู้อื่น สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุจลินทร์ ผลกล้า  

(2549) พบวา่ นกัศกึษามคีวามรูใ้นมาตรฐานที ่5 กฎหมาย 

สารสนเทศอยู่ในระดบัมาก แตน่กัศกึษามคีวามตระหนกัวา่  

ห้องสมุดควรมีบริการคัดลอก (copy) เพลง การซื้อเพลง 

ผ่านอินเทอร์เน็ตทำาให้บริษัทมีรายได้ดี และเมื่อพบ 

เว็บไซต์ดาวน์โหลดเพลงฟรีควรบอกต่อเพื่อแบ่งปันกัน 

ในระดับปานกลางนั้น แสดงว่านักศึกษามีความตระหนัก 

ในการใช้ข้อมูลดนตรีน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Podoshen (2008) พบวา่ นกัศกึษาทราบวา่ การดาวน์โหลด 

เพลงมีลิขสิทธิ์เป็นสิ่งผิด แต่การดาวน์โหลดเพลงมีลิขสิทธิ ์

เป็นสิ่งที่ทำาได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ วาทินี นิลงาม (2546) พบว่า สื่อดนตรี 

มีราคาแพง ดังนั้น นักศึกษาจึงต้องมีจริยธรรมการใช้ 

สารสนเทศและมีจิตสำานึกในการใช้สารสนเทศ โดยการทำา 

สำาเนาสื่อดนตรี หรือดาวน์โหลดเพลง เพื่อใช้ในการศึกษา 

และพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีเท่านั้น และนักศึกษา 

ต้องเคารพผลงานของคนอื่น โดยไม่นำามาเผยแพร่หรือ 

แสวงหากำาไรเพราะในอนาคตนักศึกษาจะต้องกลายเป็น 

ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ควร 

รณรงค์ ให้นักศึกษามีจิตสำานึกในการเคารพกฎหมาย 

ลิขสิทธิ์ และเคารพผลงานของคนอื่น รวมถึงบริษัท 
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ที่ผลิตผลงานดนตรี ควรปรับราคาสินค้าให้มีราคาถูกลง  

เพื่อที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงผลงานดนตรีที่มีลิขสิทธิ์ 

มากขึ้น

 ปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ 

 นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ส่วนใหญ่มี 

ปัญหาการใช้สารสนเทศทางด้านดนตรีอยู่ ในระดับมาก  

3 ข้อ คือ สื่อดนตรีมีราคาสูง แพง สื่อดนตรีในห้องสมุด 

ไมเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ และแหลง่สารสนเทศทางดา้น 

ดนตรีมีไม่เพียงพอ อาจเป็นเพราะสื่อดนตรีส่วนใหญ่เป็น 

สื่อดนตรีที่ผลิตในต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนในการผลิตสูง  

อีกทั้งเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งมาก บริษัทตัวแทนใน 

ประเทศไทยควรซื้อลิขสิทธิ์การผลิตและนำามาออก 

จำาหน่ายในราคาถูกกว่าราคาสื่อดนตรีที่มาจากต่างประเทศ  

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วาทนิ ีนลิงาม (2546) พบวา่  

สื่อดนตรีมีราคาแพง ส่วนสื่อดนตรีในห้องสมุดไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการ และแหล่งสารสนเทศทางด้านดนตรีมี 

ไม่เพียงพอ อาจเป็นเพราะสื่อดนตรีมีราคาแพง ห้องสมุด 

ต่างๆ ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อสูง จึงจัดซื้อได้น้อย  

อีกทั้งแหล่งสารสนเทศดนตรีส่วนใหญ่อยู่ตามสถาบัน 

การศึกษาที่ เปิดสอนหลักสูตรดนตรี ซึ่ งอยู่ ไกลไป 

ไม่สะดวก สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ควร 

จัดทำาเว็บไซต์แหล่งข้อมูลดนตรีเพื่อให้นักศึกษาสามารถ 

สืบค้น และทราบแหล่งสารสนเทศดนตรีที่ต้องการ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณภา อินพรหม (2551)  

ดนัยศักดิ์ โกวิทวิบูล (2543) จันทร์เพ็ญ สิงหนุต (2544)  

นูรีดา จะปะกียา (2549) อรุณรัตน์ ทุมมากรณ์ (2545)  

และอำาไพวรรณ ทัพเป็นไทย (2547) พบว่า ทรัพยากร 

สารสนเทศมีจำานวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการและ 

สารสนเทศไมต่รงตามความตอ้งการ สว่นศริสิภุา เอมหยวก  

(2549) และสนทยา สำาสี (2551) พบว่า แหล่งสารสนเทศ 

อยู่ไกล ไม่สะดวก 

 ก�รเปรียบเทียบพฤติกรรมส�รสนเทศ 

 การเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศพบว่า  

นกัศกึษาทีม่กีลุม่เพศ ชัน้ป ีและสาขาวชิาตา่งกนัมพีฤตกิรรม 

สารสนเทศโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 

พบว่า นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการแสวงหา 

สารสนเทศและการสืบค้นสารสนเทศแตกต่างกัน อย่างม ี

นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาเพศหญิง 

มกีารแสวงหาสารสนเทศและการสบืคน้สารสนเทศมากกวา่ 

เพศชาย เพราะนักศึกษาเพศหญิงมีทักษะในกระบวนการ 

รับรู้ (จำาเนียร ช่วงโชติ 2536, หน้า 189) และความ 

รับผิดชอบการเรียนสูงกว่าเพศชาย (วรรณี ลิมอักษร,  

2551, หน้า 14) หรืออาจเนื่องมาจากนักศึกษาเพศหญิงที ่

ศึกษาในสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์มีจำานวนน้อย จึงต้องใช้ 

สารสนเทศเพื่อนำามาพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพ และ 

เป็นที่ยอมรับในสังคมวิชาชีพดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวจิยัของ ทพิยว์ลัย ์ออ่นใจงาม (2546) พบวา่ นกัศกึษา 

เพศหญงิใชแ้หลง่สารสนเทศและใชว้ธิกีารคน้หาสารสนเทศ 

มากกว่านักศึกษาชาย ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ 

และนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีต่ างกันมีการแสวงหา 

สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีการแสวงหาสารสนเทศ 

มากกว่านักศึกษาทุกชั้นปี อาจเป็นเพราะนักศึกษาชั้นปี 

ที่ 1 เป็นนักศึกษาที่เพิ่งจะเริ่มต้นศึกษาเป็นปีแรก มี 

ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ด้านดนตรีน้อยกว่า 

นักศึกษาชั้นปีอื่น อีกทั้งยังไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ 

ดนตรี จึงมีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน 

การสอนมากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องตาม 

สมมติฐานที่ตั้งไว้

 นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา 

ต่างกันมีความต้องการสารสนเทศและการแสวงหา 

สารสนเทศแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05 โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยมีความต้องการ 

สารสนเทศและการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านักศึกษา 

ทุกสาขาวิชา อาจมีสาเหตุมาจาก อาจารย์ที่สอนสาขาวิชา 

ดนตรีไทยในอดีตมีการเรียนการสอน และถ่ายทอดความรู ้

แบบตัวต่อตัว มีการบันทึกโน้ตเพลงไทยแบบโน้ตดนตร ี

สากลน้อย และรัฐบาลยังไม่สนับสนุนการจัดตั้งแหล่ง 

สารสนเทศดนตรี ไทยอย่ างจริงจั ง จึงทำ า ให้แหล่ง 

สารสนเทศดนตรีไทยมีน้อย นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย 
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จึงมีความต้องการสารสนเทศและแสวงหาสารสนเทศ 

มากกว่าทุกสาขาวิชา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วัลย ์ 

อ่อนใจงาม (2546) พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา 

ต่างกันใช้แหล่งสารสนเทศแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง 

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 ก�รเปรียบเทียบปัญห�ก�รใช้ส�รสนเทศ 

 การเปรียบเทียบปัญหาการใช้สารสนเทศของ 

นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์พบว่า นักศึกษาเพศชาย 

และเพศหญงิ มปีญัหาการใชส้ารสนเทศโดยรวมแตกตา่งกนั  

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษา 

เพศหญิงมีปัญหาการใช้สารสนเทศมากกว่าเพศชาย  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม  

(2546) ผลการวิจัยสอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ 

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในชั้นปีต่างกัน มีปัญหาการใช้ 

สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทาง 

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาในชั้นปีที่ 1  

มีปัญหาการใช้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาทุกชั้นปี ซึ่ง 

สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่า  

นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีปัญหาการใช้ 

สารสนเทศโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อพบว่าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05 โดยนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาดนตรีไทยมีปัญหา 

การใช้สารสนเทศมากกว่านักศึกษาทุกสาขาวิชา ซึ่ง 

สอดคล้องตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

 นักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาตร์ และห้องสมุด 

ดนตรีหรือแหล่งบริการข้อมูลดนตรี ควรมีการพัฒนา 

ต่อไปนี้

 1.1 นักศึกษาควรมีการพัฒนาทักษะการใช้ 

ห้องสมุด และทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

เพราะสื่อดนตรีมีน้อย หากนักศึกษามีทักษะการใช้ 

ห้องสมุด และทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

จะทำาให้นักศึกษาเข้าถึงสารสนเทศได้สะดวกรวดเร็วและ 

ตรงความต้องการ

 1.2 ห้องสมุดควรจัดฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด  

และทักษะการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษา 

อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบบ 

การจัดเก็บ การจัดแยกประเภทของสื่อดนตรี และการจัด 

หมวดหมู่ เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และบรรณารักษ์ควรมีความรู้พื้นฐานด้านดนตรี 

เพื่อที่จะสามารถพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านดนตรี 

ได้อย่างถูกต้อง

 1.3 ห้องสมุดดนตรีควรวางแผนงบประมาณ 

การจดัซือ้สือ่ดนตร ีเพือ่จะไดจ้ดัซือ้สือ่ดนตรีไดค้รอบคลมุ 

ทุกประเภท สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

บริการมากที่สุด

 1.4 ห้องสมุดดนตรีควรมีการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดทุกภาคการศึกษา  

เพื่อสอบถามความพึงพอใจในเรื่องสถานที่ ทรัพยากร 

หอ้งสมดุ การเขา้ถงึสาสนเทศ การใหบ้รกิารของบรรณารกัษ ์ 

เพื่อนำามาปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการ 

ของผู้ใช้บริการมากที่สุด
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บทคัดย่อ

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ รวมทั้งความคิดเห็นต่อการปรับทิศทางด้านกลยุทธ ์

ทางการตลาดของธุรกิจ ด้านเป้าหมายในตลาดปัจจุบัน อนาคต และ เทคโนโลยีทางการตลาดของธุรกิจ รวมทั้งนวัตกรรม 

ทางการตลาดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของธุรกิจ และวิเคราะห์ความสัมพันธ ์

เชิงสาเหตุระหว่างการปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาดด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่

ของธรุกจิอตุสาหกรรมอาหารกระปอ๋งไทย และความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตรุะหวา่งการปรบัทศิทางดา้นกลยทุธ ์และนวตักรรม 

ทางการตลาดที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย เพื่อนำาเสนอการวิเคราะห์โมเดล 

ของความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยเก็บ 

รวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหาร 

สำาเร็จรูป ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย ประเภทอาหารทะเล ปลาทูน่ากระป๋อง ผัก ผลไม้กระป๋อง และผลไม ้

แปรรปู ในป ีพ.ศ.2551 จำานวน 585 คา่สถติทิี่ใชไ้ดแ้ก ่การแจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่เลขคณติ คา่สว่นเบีย่งเบน 

มาตรฐาน และ การวิเคราะห์แบบจำาลองสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

อาหารกระป๋องไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปในปี พ.ศ.2551ส่วนใหญ่จะทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการ  

โดยมีขนาดกิจการอยู่ในระดับกลาง (คนงาน 51-200 คน และมีทุนจดทะเบียน 5-100 ล้านบาท ในส่วนความคิดเห็น 

ของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย มีการปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดโดยภาพรวมในระดับมาก ได้แก ่  

กลุ่มเป้าหมายในตลาดอนาคตของ กลุ่มเป้าหมายในตลาดปัจจุบัน ด้านเทคโนโลยีทางการตลาดธุรกิจตลอดจนมีนวัตกรรม 

ทางการตลาดอยู่ในระดับมาก โดยมีการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของธุรกิจเท่านั้นที่อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ 

การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางอ้อมต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด  

แต่มีอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทางตรงต่อนวัตกรรมทางการตลาด และนวัตกรรมทางการตลาดมีอิทธิพลเชิงสาเหตุ 

1นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
*ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552

 อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. สุดาพร สาวม่วง
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โดยตรงต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด นอกจากนี้การวิเคราะห์โมเดลหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีต่อการบรรลุ 

ผลสำาเร็จในธุรกิจของอุตสาหกรรมกระป๋องไทยที่พัฒนาขึ้นในรูปประหยัด มีความสามารถในการพยากรณ์ในระดับดีและ 

เป็นที่ยอมรับได้ เนื่องจากให้ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกำาลังสอง (R2) เท่ากับ 49% ซึ่งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป

คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรมทางการตลาด, การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด, การปรับทิศทางด้านเทคโนโลยี,  

    การบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของธุรกิจ

Abstract

 This research studies two aspects of market innovation on new product development of Thai  

canned food industry. Data is analyzed for a causation relationship between strategic orientation and  

market innovation as well as for casual correlation between strategic orientation market innovation and  

marketing performance. The study involves a questionnaire-based survey of the members of the Thai  

Food Processors’ Association in 2008. A total of 585 usable questionnaires were received. These were  

subjected to path analysis, structural equation modeling (SEM) analysis and usage survey research  

statistics for analysis of percentage frequency distribution, arithmetic mean and standard deviation. 

 The results show that the majority of members are managers of medium-sized firms (51-200  

employees) with registered assets of 5-100 million baht. These businesses had an arithmetic mean  

at a high level for strategic orientation. They have adjusted marketing strategy by focusing on future  

objectives with respect to the current market and adjusting the direction of marketing technologies  

accordingly. Marketing performance had arithmetic mean in middle level only. The SEM was  

performed using the maximum likelihood method to test the hypotheses. This permitted an assessment  

of the integrity measures as well as an evaluation of the degree to which the observed relationships  

among variables fitted with the hypothesized network of casual relationships. The hypothesized test  

reveals that the strategic orientation has no direct casual influence on marketing performance and the  

strategic orientation and market innovation have casual effect relationships on marketing performance  

in business. This model can be developed into a parsimonious model (R2= 49%).

Keywords: market innovation, strategic orientation, technology orientation, marketing performance



170

คว�มนำ� 

 ความสำาคญัของนวตักรรมทางการตลาดทีส่ามารถ 

วัดผลของการบรรลุผลสำาเร็จด้านการทำารายได้ในการ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ อันเป็นสิ่งที่จุดประกาย 

ให้เกิดการค้นหาความสำาเร็จทางการตลาด (Shapiro,  

2006) สิ่งที่ต้องคำานึงถึงทางด้านนวัตกรรมทางการตลาด 

มิ ได้มีเพียงเทคโนโลยีเท่านั้นแต่หากเป็นการให้ความ 

สำาคัญทางด้านการจัดการนวัตกรรมภายในของธุรกิจที่ 

เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารกับความพยายามที่จะ 

พัฒนานวัตกรรมภายในของกิจการ (Cetindamar and  

Ulusoy, 2007) รวมทั้งการพัฒนาด้านคุณภาพของ 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผลต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ 

แตกต่างกัน ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของธุรกิจจะส่งผล 

ต่อการยอมรับทางด้านนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจ 

ได้อย่างรวดเร็ว (Blomqvist and Puumalainen, 2008)  

ขณะที่ความสำาคัญของการพัฒนาด้านนวัตกรรมทาง 

การตลาดของธรุกจิกค็อื ผลกำาไรทีต่อ้งเตบิโตขึน้ และหาก 

ธุรกิจต้องการกำาไรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ธุรกิจก็ต้องมีความ 

สามารถในการพัฒนาด้านนวัตกรรมให้บรรลุผลสำาเร็จ  

อย่างไรก็ตามผู้บริหารก็ยังเป็นปัจจัยสำาคัญต่อการพัฒนา 

ด้านนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจ อันจะทำาให้มี 

ผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงในด้านของส่วนแบ่งทาง 

การตลาด และกำาไร ในขณะที่คู่แข่งไม่มีผลกระทบต่อ 

ผลกำาไรของธุรกิจโดยตรง (Lyon and Ferrier, 2002)

 นวัตกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 

ที่หลากหลายในการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดความคิด  

(ideas) การคิด และทำาในสิ่งที่แตกต่าง และเก็บเอา 

แนวความคิดดีๆ ที่ได้จากการฝึกฝนมาใช้สร้างผลิตภัณฑ ์

ที่สามารถตีตลาดการค้าให้ประสบผลสำาเร็จทั้งนี้อาจจะ 

รวมไปถึงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจาก 

การสรา้งองคค์วามรูท้ี่ไดร้บัมาจากการประดษิฐค์ดิคน้ และ 

ทรพัยส์นิทางปญัญาทีเ่กดิจากการวจิยั และพฒันา อยา่งไร 

ก็ตามนวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจำานวนมากเท่าใด 

ก็ได้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางธุรกิจ 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาเพื่อค้นหา 

ความสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดปัจจุบัน  

และ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต กับนวัตกรรมทาง 

การตลาดโดยการวิจัยในครั้งนี้คาดว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในตลาดปัจจุบันจะมีความสัมพันธ์เชิงประจักษ์เป็นลบกับ 

นวัตกรรมทางการตลาด ในขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในตลาดอนาคตจะมีความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ที่เป็นบวก 

กับนวัตกรรมทางการตลาด ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ยังจะส่ง 

ผลกระทบต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดไปใน 

ทิศทางใด

วัตถุประสงค์ก�รวิจัย

 1. เพือ่สำารวจขอ้มลูทัว่ไปในธรุกจิของผูป้ระกอบ 

การอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย

 2. เพื่อสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยต่อการปรับทิศทางด้าน 

กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจใน 3 ด้าน ได้แก่

  2.1 การปรับทิศทางเพื่อกลุ่มเป้าหมาย 

ในตลาดปัจจุบันของลูกค้าและคู่แข่ง

  2.2 การปรับทิศทางเพื่อกลุ่มเป้าหมาย 

ในตลาดอนาคตของลูกค้าและคู่แข่ง

  2.3 การปรับทิศทางด้านเทคโนโลยีของ 

ธุรกิจ

 3. เพื่อสำารวจนวัตกรรมทางการตลาดของการ 

พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ใหม่

 4. เพื่อศึกษาการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด 

ของธุรกิจในด้านยอดขาย กำาไรและอัตราการหมุนเวียน 

ของสินทรัพย์

 5. เพือ่วเิคราะหค์วามสมัพนัธ์ในเชงิสาเหตรุะหวา่ง 

  5.1 การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทาง 

การตลาดที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของธุรกิจ 

  5.2 การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทาง 

การตลาดที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาด

  5.3 นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อการ 

บรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของธุรกิจ
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 6. เพือ่นำาเสนอการวเิคราะห์โมเดลหาความสมัพนัธ ์

เชงิสาเหตทุีม่ตีอ่การบรรลผุลสำาเรจ็ทางการตลาด ของธรุกจิ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย

องค์ประกอบของตัวแปร

 ผูว้จิยัไดใ้ชต้วัแปรในการวจิยัโดยพจิารณากำาหนด 

ตัวแปรเหตุ และตัวแปรผล ดังนี้ ตัวแปรผล คือ การ 

บรรลุผลสำาเร็จขององค์กร ส่วนตัวแปรเหตุมีทั้งสิ้น 2  

ตัวแปร ประกอบไปด้วยการปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทาง 

การตลาด และนวัตกรรมทางการตลาด ดังนี้

 1. การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  

โดยมตีวัแปรยอ่ย คอื กลุม่ลกูคา้เปา้หมายในตลาดปจัจบุนั  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดอนาคต และการปรับทิศทาง 

ด้านเทคโนโลยี

 2. นวัตกรรมทางการตลาด ได้แก่ การพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ใหม่

สมมติฐ�นก�รวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติฐานตามรูปแบบในการหา 

คา่ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัของตวัแปรอสิระทัง้ 2 ตวัแปร  

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยได้ดังนี้ 

 H1. การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  

มีอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตรงต่อการบรรลุ 

ผลสำาเร็จทางการตลาด 

 H2. การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  

มีอิทธิพลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตรงต่อนวัตกรรม 

ทางการตลาด 

 H3. นวัตกรรมทางการตลาด มีอิทธิพลความ 

สัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยตรงต่อการบรรลุผลสำาเร็จทาง 

การตลาดของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

ภ�พ 1 องค์ประกอบของตัวแปร และสมมติฐานการวิจัย 

วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย

 ประช�กร และกลุ่มตัวอย่�ง

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท 

ที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปในธุรกิจ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย จำานวน 242 บริษัท และ 

ได้ใช้ผู้บริหาร 4 ท่านต่อ 1 บริษัท โดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยตรงกบังานวจิยันี้ไดแ้ก ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้ำานวยการ 

ดา้นการตลาด ผูจ้ดัการฝา่ยขาย และผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย ประเภทอาหาร 

ทะเล, ปลาทูน่ากระป๋อง, ผัก ผลไม้กระป๋อง และผลไม้ 

แปรรปู ในป ีพ.ศ. 2551 และผูว้จิยัตอ้งใชป้ระชากรจำานวน  

20 เท่าของจำานวนข้อคำาถามในแบบสอบถาม เพื่อให้ 

เพียงพอต่อการคำานวณทางสถิติในรูปแบบจำาลองสมการ 

โครงสร้าง ผู้วิจัยมีจำานวนข้อในแบบสอบถามจำานวน  

28 ข้อ ดังนั้นประชากรที่จะต้องใช้ในงานวิจัยนี้ควรมี 

ทั้งสิ้น 560 คน แต่ผู้วิจัยได้มีการใช้ประชากรจำานวน  

242 บริษัทที่มีผู้เกี่ยวข้องจำานวน 4 คนต่อบริษัท จะได้ 

จำานวนประชากรรวม 968 คน ได้แบบสอบถามที่ใช้เป็น 

กลุ่มตัวอย่างตอบกลับจำานวนทั้งสิ้น 585 ราย หรือคิดเป็น 

ร้อยละ60 ของแบบสอบถามทั้งหมด จึงพบว่าเพียงพอ 

ต่อการวิจัยนี้
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 เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ทำาการประมวลผลงานวิจัยในอดีตที่ 

ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับ การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทาง 

การตลาด นวัตกรรมทางการตลาด และการบรรลุผลสำาเร็จ 

ทางการตลาดของธุรกิจ นำามาทำาการสร้างแบบสอบถาม  

และนำาให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่านพิจารณาก่อนนำาเอา 

แบบสอบถามดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการทดลอง ต่อไป  

โดยไดค้า่ internal objective conqruence (IOC) เทา่กับ  

0.79 ก่อนนำาไปใช้จริง (try out) และหลังจากได้ดำาเนิน 

กระบวนการทดลองก่อนนำาไปใช้จริง (try out) จำานวน  

32 ชุดแล้ว ก็มีการนำามาหาค่าคุณภาพของความเชื่อมั่น  

(reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha  

coeffeicient) ของครอนบาค ได้ค่า 0.90 ซึ่งถือว่าสูงกว่า 

มาตรฐานทีก่ำาหนดไวท้ี ่0.80 ผูว้จิยัก็ไดน้ำาเอาแบบสอบถาม 

ดังกล่าวไปดำาเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น 

สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมอาหารสำาเร็จรูป ในปี พ.ศ.  

2551 จำานวน 968 ราย

 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

แล้วส่งแบบสอบถามให้ผู้ตอบตอบทางไปรษณีย์รวม 968  

รายโดยแยกเป็นในช่วงเดือน สิงหาคม 2552 จำานวน  

484 ราย และในเดือน กันยายน 2552 จำานวน 484 ราย  

ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจากทางไปรษณีย์ตอบกลับมา 

จำานวน 408 ราย จึงได้ทำาการโทรสอบถามอีกครั้งใน 

เดือนตุลาคม 2552 และให้ทางสมาคมอุตสาหกรรม 

อาหารกระปอ๋งไทยชว่ยตดิตามทางโทรศพัท์ใหด้ว้ย สรปุผล 

การตอบรับของแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ได้รับกลับมา 

รวมทั้งสิ้น 585 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำานวน 

แบบสอบถามทั้งหมด

 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

 1. ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทั่วไปโดย 

จะใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่  

และคิดร้อยละ 

 2. การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด,  

นวัตกรรมทางการตลาด และการบรรลุผลสำาเร็จทาง 

ก า รตล าด  จะ ใช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ด้ ว ยสถิ ติ  ไ ด้ แก่  

การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและ 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. ใช้สถิติการวิเคราะห์อิทธิพลหาความสัมพันธ ์

ในเชิงสาเหตุระหว่างการปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทาง 

การตลาด และนวัตกรรมทางการตลาด ที่มีต่อการบรรลุ 

ผลสำาเรจ็ทางการตลาดของอตุสาหกรรมอาหารกระปอ๋งไทย  

โดยใช้ path analysis 

 4. สรุปรูปแบบโมเดลของการวิเคราะห์อิทธิพล 

ของความสัมพันธ์ในเชิงสาเหตุที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จ 

ทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย  

โดยจะประเมินความกลมกลืนของโมเดลแบบข้อมูลเชิง 

ประจักษ์ในภาพรวม (overall model fit measure) และ 

ประเมนิความกลมกลนืของผลลพัธ์ในสว่นประกอบทีส่ำาคญั 

ของโมเดล (component fit measure)

ผลก�รวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไปทางธุรกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยที่เป็น 

สมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ า เร็จรูป ทำ างาน 

ในตำาแหน่งผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 49.6 มีขนาดกิจการ 

อยู่ในระดับกลาง (คนงาน 51-200 คน) โดยส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 50.6 และมีทุนจดทะเบียน 5-100 ล้านบาท  

จำานวนร้อยละ 56.2 ตามลำาดับ 

 2. การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  

พบว่า ธุรกิจของกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

อาหารกระป๋องไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหาร 

สำาเร็จรูป มีการปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดโดย 

ภาพรวมในระดับมาก ในขณะที่มีการปรับทิศทางด้าน 

กลยทุธท์างการตลาดทีอ่ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่การวจิยั 

สำารวจกลุ่มเป้าหมายในตลาดอนาคตของธุรกิจ รองลงมา 

คอื การวจิยัสำารวจกลุม่เปา้หมายในตลาดปจัจบุนัของธรุกจิ  

และการวิจัยสำารวจการปรับทิศทางด้านเทคโนโลยีทาง 

การตลาดของธุรกจิ นอกจากนี้มกีารปรบัทิศทางของคู่แข่ง 
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ในปัจจุบัน การปรับทิศทางของลูกค้าในอนาคต การปรับ 

ทิศทางของคู่แข่งในอนาคต และการปรับทิศทางของลูกค้า 

ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ปรับทิศทาง 

ในระดับมากด้วยเช่นกัน 

 3. ผลการสำารวจนวัตกรรมทางการตลาดด้าน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ของกลุ่มตัวอย่างในธุรกิจ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย พบว่าอยู่ ในระดับมาก  

กลา่วคอืธรุกจิไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม ่

อยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้การพฒันาจะตอ้งตอบสนองตอ่กลุม่ 

ลกูคา้เปน็สำาคญั และยงัตอ้งคำานงึถงึคณุภาพของผลติภณัฑ ์

เปน็สำาคญั อยา่งไรกต็ามผูป้ระกอบการยงัคงกงัวลเกีย่วกบั 

ปัจจัยทางด้านต้นทุนของการพัฒนาด้านนวัตกรรมทาง 

การตลาดที่จะนำาไปใช้จัดการในเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ

 4. จากการศกึษาการบรรลผุลสำาเรจ็ทางการตลาด 

ของธุรกิจ พบว่าอยู่ ในระดับมากด้วยโดยการบรรลุผล 

สำาเร็จทางการตลาดที่อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ธุรกิจ 

มีแนวโน้มของยอดขายที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา  

5 ปีที่ผ่าน รองลงมาคือ ธุรกิจมีแนวโน้มของอัตราส่วน 

ทางการเงิน(กำาไรสุทธิ / สินทรัพย์) ที่ดีขึ้นโดยเฉลี่ย 

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และธุรกิจมีแนวโน้มของ 

กำาไรที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

ตามลำาดับ

 5. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  

(ผลการทดสอบสมมติฐาน) พบว่าสมมติฐานที่ 1 ตัวแปร 

ที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด 

โดยตรงคือ การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  

ซึ่งประกอบไปตัวแปรย่อยที่คาดว่ามีอิทธิพลเชิงสาเหตุ 

มากที่สุด ได้แก่การปรับทิศทางลูกค้าในปัจจุบัน รองลงมา  

คือการปรับทิศทางคู่แข่งปัจจุบัน การปรับทิศทางลูกค้า 

อนาคต การปรับทิศทางคู่แข่งอนาคต และสุดท้ายคือ  

การปรับทิศทางด้านเทคโนโลยี ตามลำาดับ 

 สรปุไดว้า่ การปรบัทศิทางดา้นกลยทุธท์างการตลาด 

ในทุกด้านทั้ง การปรับทิศทางของลูกค้าในปัจจุบัน  

การปรับทิศทางของคู่แข่งในปัจจุบัน การปรับทิศทางของ 

ลูกค้าในอนาคต การปรับทิศทางของคู่แข่งในอนาคต  

และการปรับทิศทางด้านเทคโนโลยีทางการตลาดของ 

ธุรกิจ ต่างมีความสัมพันธ์ทางอ้อมต่อการบรรลุผลสำาเร็จ 

ทางการตลาด โดยผ่านนวัตกรรมทางการตลาด ที่ระดับ 

นัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 (p-value <0.05) จึงปฎิเสธ 

สมมติฐานที่ตั้งไว้

  สมมติฐานที่ 2 ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิง 

สาเหตุต่อนวัตกรรมทางการตลาดโดยตรงคือการปรับ 

ทศิทางดา้นกลยทุธท์างการตลาด ซึง่ประกอบไปตวัแปรยอ่ย 

ทีค่าดวา่มอีทิธพิลเชงิสาเหตมุากทีส่ดุ ไดแ้กก่ารปรบัทศิทาง 

ลูกค้าในปัจจุบัน รองลงมา คือการปรับทิศทางคู่แข่ง 

ปัจจุบัน, การปรับทิศทางลูกค้าอนาคต, การปรับทิศทาง 

คู่แข่งอนาคต และสุดท้าย คือ การปรับทิศทางด้าน 

เทคโนโลยี ตามลำาดับ

  สรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 

ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า การปรับทิศทางด้าน 

กลยุทธ์ทางการตลาดในทุกด้านทั้ง การปรับทิศทางของ 

ลูกค้าในปัจจุบัน การปรับทิศทางของคู่แข่งในปัจจุบัน  

การปรับทิศทางของลูกค้าในอนาคต การปรับทิศทางของ 

คู่แข่งในอนาคต และการปรับทิศทางด้านเทคโนโลยีทาง 

การตลาดของธรุกจิ ตา่งมคีวามสมัพนัธท์างตรงตอ่นวตักรรม 

ทางการตลาดของธุรกิจ ที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05  

(p-value <0.05) แต่ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เพราะ 

ตัวแปรที่มีอิทธิพลเชิงสาเหตุต่อนวัตกรรมทางการตลาด 

มิได้เรียงตามลำาดับที่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยได้กำาหนดไว้

  สมมติฐานที่ 3 นวัตกรรมทางการตลาด 

มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อการบรรลุผลสำาเร็จทาง 

การตลาดของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย

  สรุปได้ว่า นวัตกรรมทางการตลาดมี 

ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตตุอ่การบรรลผุลสำาเรจ็ทางการตลาด 

ของอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย จึงยอมรับสมมติฐาน 

ที่ตั้งไว้

 6. การวเิคราะห์โมเดลหาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหต ุ

ที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จในธุรกิจของอุตสาหกรรม 

กระป๋องไทยที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม อันเนื่องจาก 

โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ 
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เนื่องจาก การทดสอบไคว์-สแควร์ (chi-square) ไม่มีนัย 

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value≥ 0.05) ค่าดัชนี 

ทุกตัวได้แก่ GFI, AGFI, NFI, NNFI, PNFI, IFI,  

CFI ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดตั้งแต่ 0.90 ขึ้นไป ดัชนี PGFI  

ผา่นเกณฑต์ัง้แต ่0.05 ขึน้ไป สว่นดชันทีีก่ำาหนดไวท้ีร่ะดบั 

นอ้ยกวา่ 0.05 พบวา่ ดชัน ีRMR และ RMSEA กผ็า่นเกณฑ ์

เชน่เดยีวกนั นอกจากนีด้ชัน ีCN ยงัผา่นเกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้

ซึ่งควรมากกว่า200 ด้วย ตลอดจนโมเดลที่พัฒนาขึ้น 

มีความสามารถในการพยากรณ์การบรรลุผลสำาเร็จใน 

ธุรกิจของอุตสาหกรรมกระป๋องไทยได้ระดับดีและเป็นที่ 

ยอมรบัดว้ย ทัง้นีเ้นือ่งจากมคีา่สหสมัพนัธพ์หคุณูกำาลงัสอง  

(R2) เท่ากับ 49% ซึ่งมีค่าตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป

 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้จากการทบทวน 

แนวคิดทฤษฎีของ Narver and Slater (1990) ตลอดจน 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อยืนยันในตัวแปรสามารถ 

เขียนในรูปของโมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังภาพ 1

ภ�พ 1 โมเดลวัดการบรรลุผลสำ าเร็จในธุรกิจของ 

อุตสาหกรรมกระป๋องไทย

 ผลการวิเคราะห์โมเดลวัดการบรรลุผลสำาเร็จใน 

ธรุกจิของอตุสาหกรรมกระปอ๋งไทยจากกรอบแนวความคดิ 

ในการวิจัยด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ได้ดังนี้

Chi-square = 1.53, df = 1, P-value = 0.420, RMR  

= 0.035, RMSEA = 0.041

*P-value<0.05

 ภาพ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลวัดการบรรลุผล 

สำาเร็จในธุรกิจของอุตสาหกรรมกระป๋องไทย จากภาพที่ 2  

พบวา่ โมเดลวดัการบรรลผุลสำาเรจ็ในธรุกจิของอตุสาหกรรม 

กระป๋องไทยจากกรอบแนวความคิดในการวิจัย ที่ ได้ 

สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์เนือ่งจาก ความกลมกลนื 

ของโมเดลในภาพรวม พบว่า การทดสอบไคว์-สแควร์  

(chi-square) ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(p-value ≥ 0.05) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ เมื่อ 

พิจารณาดัชนีกลุ่มที่กำาหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ  

0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI, AGFI, NFI, NNFI,  

PNFI, IFI, CFI ผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนี PGFI มีค่าเท่ากับ  

0.081 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือ 

เท่ากับ 0.05 และดัชนีที่กำาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05  

พบว่า ดัชนี RMR และ RMSEA ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว ้ 

เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ดัชนี CN มีค่าเท่ากับ 300.08  

ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ควรมากกว่า 200 ด้วย จึงสรุป 

ได้ว่าโมเดลวัดการบรรลุผลสำาเร็จในธุรกิจของอุตสาหกรรม 

กระป๋องไทยที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ดังแสดงในตาราง 1
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ต�ร�ง 1 

ค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิง 

ประจักษ์
ดัชนี เกณฑ์ ค่�สถิติที่คำ�นวณได้ 

Chi-square P-value ≥ 0.05 0.420

GFI ≥ 0.90 0.97

AGFI ≥ 0.90 0.96

PGFI ≥ 0.05 0.081

NFI ≥ 0.90 0.96

NNFI ≥ 0.90 0.95

PNFI ≥ 0.90 0.94

IFI ≥ 0.90 0.96

CFI ≥ 0.90 0.96

CN
 
> 200 300.08

RMR < 0.05 0.035

RMSEA < 
 
0.05 0.041

สรุปผ่านเกณฑ์ โมเดลที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 การพิจารณาโมเดลวัดการบรรลุผลสำาเร็จในธุรกิจ 

ของอุตสาหกรรมกระป๋องไทยในเชิงสาเหตุที่ถูกกำาหนด 

ในโมเดลดังนี้

 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ พบว่า การปรับทิศทาง 

ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในทุกด้านทั้งการปรับทิศทาง 

ของลูกค้าในปัจจุบัน การปรับทิศทางของคู่แข่งในปัจจุบัน  

การปรับทิศทางของลูกค้าในอนาคต การปรับทิศทางของ 

คู่แข่งในอนาคต และการปรับทิศทางด้านเทคโนโลยีทาง 

การตลาดของธุรกิจ ต่างมีความสัมพันธ์ทางตรงต่อ 

นวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจ ที่ระดับนัยสำาคัญทาง 

สถิติ 0.05 (p-value < 0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 

ให้ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (path coefficient = 0.86,  

0.28, 0.09, 0.10 และ 0.12 ตามลำาดับ) นั่นคือ ถ้าธุรกิจ 

มีการปรับ ทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งการปรับ 

ทิศทางของลูกค้าในปัจจุบัน การปรับทิศทางของคู่แข่ง 

ในปัจจุบัน การปรับทิศทางของลูกค้าในอนาคต การปรับ 

ทิศทางของคู่แข่งในอนาคต หรือการปรับทิศทางด้าน 

เทคโนโลยีทางการตลาดของธุรกิจในทางที่ดีขึ้น จะส่งผล 

ให้ธุรกิจมีนวัตกรรมความทางการตลาดที่ดีขึ้นด้วย  

นอกจากนี้นวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจยังมีความ 

สัมพันธ์ทางตรงต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดของ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยที่ระดับนัยสำาคัญทางสถิต ิ 

0.05 (P-value <0.05) โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกให้ค่า 

สัมประสิทธิ์เส้นทาง (path coefficient = 0.65) นั่นคือ  

ถ้าธุรกิจมีนวัตกรรมทางการตลาดที่ดีแล้ว จะส่งผลให้ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยบรรลุผลสำาเร็จทาง 

การตลาดมากขึ้นด้วย

ก�รอภิปร�ยผล

 1. จากการสำารวจข้อมูลทั่วไปในธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย พบว่า  

ข้อมูลส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตำาแหน่งผู้จัดการ  

ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารทางกลยุทธ์ที่กล่าวไว้ว่า  

ธรุกจิตอ้งอาศยัแหลง่ของทรพัยากรจากภายในองคก์ร โดย 

ต้องคำานึงถึงปัจจัยทางด้านพื้นฐานของกิจการที่จะสามารถ 

ทำาการพัฒนาระบบภายในองค์กรด้วยวิธีการแบ่งออกเป็น 

หน่วยๆ และเป็นงานเฉพาะที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้

ในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันรวมทั้งการ 

วิวัฒนาการและพัฒนาทางกลยุทธ์การตัดสินใจจะเข้าไป 

ช่วยองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต 

 2. จากการสำารวจความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการ 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทยที่มีต่อการปรับ 

ทศิทางดา้นกลยทุธท์างการตลาด ทีป่ระกอบไปดว้ย การปรบั 

ทิศทางกลุ่มเป้าหมายในตลาดปัจจุบัน การปรับทิศทาง 

กลุ่มเป้าหมายอนาคต และการปรับทิศทางด้านเทคโนโลย ี

ทางการตลาด มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Narver  

and Slater ในปี 1990 ที่ได้ทำาการพัฒนารูปแบบโมเดล 

ขึ้นมาจากงานวิจัยของ Kohli and Jaworski โดยมี 

จุดประสงค์ของการวัดการบรรลุผลสำาเร็จที่ต่างกัน โดยการ 

ปรบัทศิทางดา้นการตลาดของ Narver และ Slater จะเนน้ 

ไปที่ความสามารถที่จะวัดได้ทางเชิงกลยุทธ์ในทางธุรกิจ  

และบนความสามารถของการเพิ่มมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับ 

ลูกค้า ก็คือการได้เปรียบเทียบที่อยู่เหนือคู่แข่งขันและ 

มีการใช้การปรับทิศทางทางการตลาดมาเป็นกลยุทธ์ในการ 
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ขบัเคลือ่นใหเ้กดิการบรรลผุลสำาเรจ็ทางการตลาด โดยมตีวั 

เชื่อมต่อ (interfunctional coordination)

 3. จากการสำารวจความคดิเหน็ทางดา้นนวตักรรม 

ทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย  

มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Thompson (1965)  

ได้ให้คำาจำากัดความไว้ว่านวัตกรรมเป็น“การกำาเนิด, การ 

ยอมรบั และการบรรลผุลของความคดิใหมข่องกระบวนการ 

ในสนิคา้หรอืบรกิาร” และนวตักรรมทางการตลาดจงึเปน็สิง่ 

ที่วัดได้อย่างยากลำาบากแต่หนึ่งในสิ่งที่ธุรกิจพึงปรารถนา 

ก็คือผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาทางด้าน 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจจะ 

บรรลุผลสำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาระบบการจัดการ  

และสร้างความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้อย่าง 

มปีระสทิธภิาพ ซึง่จะนำามา “นวตักรรมทางการตลาดทีย่ัง่ยนื  

(sustaining innovation)”

 4. จากการศกึษาการบรรลผุลสำาเรจ็ทางการตลาด 

ของธรุกจิในดา้นยอดขาย กำาไร และอตัราการหมนุเวยีนของ 

สินทรัพย์ ของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย  

พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Venkatraman,  

Ramanujam, Ruekert and Walker ในป ี1987 ทีอ่ธบิายวา่  

ความสำาเร็จของธุรกิจจะขึ้นอยู่กับผลสำาเร็จในกระบวนการ 

ขององค์กรที่มีลักษณะเป็นมิติขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้าง 

การทำางานทีซ่บัซอ้นกนั และการบรรลผุลสำาเรจ็ขององคก์ร 

ในทางธุรกิจมักจะไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือมุ่งเน้น 

ในด้านของการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ 

ปรับปรุงกระบวนการใหม่ๆ โดยในส่วนของประสิทธิภาพ 

จะใชก้ระบวนการของกลยทุธ์ในเชงิปฏบิตักิารเพือ่ใหบ้รรล ุ

ตามเป้าหมายที่ตั้งในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการตลาด  

และสิง่ที่ไดร้บัคอื การเพิม่สงูขึน้ของยอดขาย และสว่นแบง่ 

ทางการตลาดที่ทำาให้กำาไรเติบโตขึ้น สำาหรับประสิทธิผล 

จะส่งผลสะท้อนในรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจาก 

คู่แข่งในตลาด และสามารถที่จะตอบสนองต่อผู้บริโภค 

โดยตรงตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ อีกทั้งความสามารถนี้ 

จะต้องเป็นที่ยอมรับภายในระบบขององค์กรที่ได้ร่วมมือ 

กันด้วย ดังนั้นการที่จะทำาให้กำาไรสูงขึ้นได้ก็ต้องอาศัย 

การควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนลงในกระบวนการผลิต 

สินค้าด้านนวัตกรรมที่ได้ทำาขึ้นมา

 5. จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ระหว่าง การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อ 

การบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด การปรับทิศทางด้าน 

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อนวัตกรรมทางการตลาด และ 

นวัตกรรมทางการตลาดที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จทาง 

การตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องไทย พบว่า  

มีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบางส่วน เช่น  

งานวิจัยของ Moorman and Miner (1997) พบว่า 

การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ใหม่มีค่าความสัมพันธ์ที่เป็น 

บวกกับการพัฒนาพฤติกรรมขององค์กรเพื่อใช้ในการ 

ปอ้งกนัจากคูแ่ขง่ทางการตลาดเทา่นัน้ จากงานวจิยัดงักลา่ว 

พบว่ามีความสอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบว่าการปรับ 

ทิศทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ทางอ้อมต่อการบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาด โดยผ่าน 

นวัตกรรมทางการตลาด (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่) และ 

ตอ่มางานวจิยัของ Farrell and Oczkowski (2002) พบวา่  

ธุรกิจร่วมทุนมีความสัมพันธ์ในเชิงประจักษ์อย่างมากกับ 

การปรับทิศทางทางการตลาด และการบรรลุผลสำาเร็จของ 

ระบบองคก์ร มากกวา่พฤตกิรรมดา้นการเรยีนรูข้ององคก์ร  

ในขณะที่งานวิจัยของ Hurley and Hult (1998) พบว่า  

ธุรกิจได้ให้ความสำาคัญต่อการเรียนรู้มากกว่าทางด้าน 

นวัตกรรม แต่ก็น้อยกว่าทางด้านการปรับทิศทางทางการ 

ตลาด จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่าตรงกับผลสรุปของ 

สมมติฐานที่ 2

 6. นอกจากนี้ โมเดลวัดการบรรลุผลสำาเร็จใน 

ธุรกิจของอุตสาหกรรมกระป๋องไทยที่พัฒนาขึ้นมีความ 

เหมาะสม อนัเนือ่งจากโมเดลทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้ง 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจาก การทดสอบไคว์-สแควร ์ 

(Chi-square) ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

(p-value≥ 0.05) ค่าดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI, AGFI, NFI,  

NNFI, PNFI, IFI, CFI ผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดตั้งแต่ 0.90  

ขึ้นไป ดัชนี PGFI ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไป ส่วน 

ดัชนีที่กำาหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.05 พบว่า ดัชนี RMR  
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และ RMSEA ก็ผ่านเกณฑ์เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ดัชน ี 

CN ยังผ่านเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ซึ่งควรมากกว่า 200 ด้วย  

ตลอดจนโมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการพยากรณ์ 

การบรรลุผลสำาเร็จในธุรกิจของอุตสาหกรรมกระป๋องไทย 

ได้ระดับดีและเป็นที่ยอมรับด้วย ทั้งนี้เนื่องจากมีค่า 

สหสัมพันธ์พหุคูณกำาลังสอง (R2) เท่ากับ 49% ซึ่งมีค่า 

ตั้งแต่ร้อยละ 40 ขึ้นไป (Saris & Strenkhorst, 1984,  

p. 282) ดังภาพ 3

การปรับทิศทางด้าน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- การปรับทิศทางของ

  ลูกค้าในปัจจุบัน

- การปรับทิศทางของ

  คู่แข่งในปัจจุบัน

- การปรับทิศทางของ

  ลูกค้าในอนาคต

- การปรับทิศทางของ

  คู่แข่งในอนาคต

- การปรับทิศทางด้าน

  เทคโนโลยีทาง

  การตลาดของธุรกิจ

นวัตกรรม

ทางการตลาด

- ด้านการ

  พัฒนา

  ผลิตภัณฑ์

  ใหม่

การบรรลุ

ผลสำาเร็จทาง

การตลาดของ

อุตสาหกรรม

อาหาร

กระป๋องไทย

- ยอดขาย

- กำาไร

- อัตราการ

  หมุนเวียน

  ของสินทรัพย์

ภ�พ 3 ผลการวิเคราะห์หาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ

ที่มีต่อการบรรลุผลสำาเร็จในธุรกิจของอุตสาหกรรม 

กระป๋องไทยจากกรอบแนวความคิดในการวิจัยที่พัฒนาขึ้น 

ในรูปประหยัด (parsimonious model)

ข้อเสนอแนะ

 ผลการศึกษาพบว่า การปรับทิศทางด้านกลยุทธ์ 

ทางการตลาดในทุกด้านทั้ง การปรับทิศทางของลูกค้า 

ในปัจจุบัน การปรับทิศทางของคู่แข่งในปัจจุบัน การปรับ 

ทิศทางของลูกค้าในอนาคต การปรับทิศทางของคู่แข่ง 

ในอนาคต และการปรบัทศิทางดา้นเทคโนโลยทีางการตลาด 

ของธรุกจิ ตา่งมคีวามสมัพนัธท์างออ้มตอ่การบรรลผุลสำาเรจ็ 

ทางการตลาด โดยผ่านนวัตกรรมทางการตลาด ที่ระดับ 

นัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 (p-value <0.05) โดยมีความ 

สัมพันธ์ทางบวกให้ค่ าสัมประสิทธิ์ เส้นทาง (path  

coefficient = 0.56, 0.18, 0.05, 0.06 และ 0.08  

ตามลำาดับ) นั่นคือ ถ้าธุรกิจมีการปรับทิศทางด้านกลยุทธ ์

ทางการตลาดทั้งการปรับทิศทางของลูกค้าในปัจจุบัน  

การปรับทิศทางของคู่แข่งในปัจจุบัน การปรับทิศทางของ 

ลูกค้าในอนาคต การปรับทิศทางของคู่แข่งในอนาคต หรือ 

การปรับทิศทางด้านเทคโนโลยีทางการตลาดของธุรกิจ 

ในทางที่ดีขึ้น จะส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

กระป๋องไทยบรรลุผลสำาเร็จทางการตลาดมากขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ครั้งต่อไป

 ควรศึกษาด้านนวัตกรรมทางการตลาดในแนวคิด  

และทฤษฎีการจัดการของ Kohli and jaworski (1990)  

เพื่อศึกษาผลของความแตกต่างของงานวิจัยจากแนวคิด  

และทฤษฎีของ Narver and Slater (1990) โดยทาง  

Kohli and Jaworski ได้เรียกการปรับทิศทางด้าน 

การตลาดที่ประกอบไปด้วย ความสามารถในการเรียนรู้  

(intelligent generation) ไหวพริบในการส่งต่อ และ 

การเรยีนรู ้(intelligent dissemination) และ การตอบสนอง 

ต่อแนวคิด และการเรียนรู้ (responsiveness) โดยมี 

จุดประสงค์ที่มุ่งเน้นในการวิเคราะห์ความสามารถทางด้าน 

นวัตกรรมการจัดการขององค์กรเป็นหลัก โดยอ้างว่า 

จะนำาไปสู่การตอบสนองต่อลูกค้า และความได้เปรียบด้าน 

การแข่งขันทางการตลาดที่มีต่อคู่แข่ง และแนวคิด/ทฤษฎี 

ดังกล่าว ผู้วิจัยจำานวนหนึ่งก็ได้มีการนำาเอา การปรับ 

ทิศทางด้านการเรียนรู้ (learning orientation) เข้ามาเป็น 

ส่วนผสมเพื่อสร้างผลการวิจัย และหาข้อสรุปทางด้านการ 

บรรลุผลสำาเร็จทางด้านธุรกิจ/องค์กรอีกด้วย ดังนั้นผู้วิจัย 

จึงเห็นว่า ความจริงแล้วนวัตกรรม (innovation) จะมี 

ลักษณะที่แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ นวัตกรรมใน 

ลักษณะที่สามารถจับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรม 

ทางด้านเทคโนโลยี และสินค้าต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน  

กม็อีกีลกัษณะกค็อื นวตักรรมในดา้นของสิง่ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้ 

หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ นวตักรรมทางการจดัการ (management  

innovation)
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ธรรมดาถามธรรมะตอบ

	 สุทธิคุณ	กองทอง	เขียน

	 จัดพิมพ์โดย	สำานักพิมพ์ดีเอ็มจี

1รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการ ผู้อำานวยการสำานักการคลังและทรัพย์สิน 

 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

สุภกัญญา ชวนิชย์1

 คุณสุทธิคุณ กองทอง เจ้าของผลงานในหนังสือ 

ชื่อธรรมดาถาม ธรรมะตอบเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะ 

นักสัมภาษณ์พระภิกษุสงฆ์มืออาชีพประจำาหนังสือพิมพ์  

คมชัดลึก สำาหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวม 

และเรียบเรียงข้อปุจฉา วิสัชนาระหว่างที่ผู้เขียนได้ไป 

กราบนมัสการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อและพระอาจารย์  

รวม 12 รูป โดยแต่ละรูปได้แสดงข้อธรรมต่างๆ ที่เป็น 

ประโยชน์ในการนำามาปรับใช้เพื่อการดำารงตนของเราๆ  

ท่านๆ ซึ่งจะขอเรียบเรียงเพียง 4 รูป

 รปูที	่1 พระสธุรรมคณาจารย ์หรอื หลวงปูเ่หรยีญ  

วรลาโภ แห่งวัดอรัญบรรพต อำาเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด 

หนองคาย พระวิปัสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  

หลวงปู่เหรียญฯ ได้สละเพศฆราวาสและออกบวชตั้งแต่ 

อายุ 20 ปี หลวงปู่เล่าว่า ท่านบวชด้วยเหตุผลที่จะหา 

คำาตอบและไปให้ถึงเป้าหมายที่เป็นที่สุดของชีวิตท่านว่า  

ชีวิตนี้เกิดมาแล้ว ทำางานไม่รู้จักจบจักสิ้น มิหนำาซ้ำา 

ตายแล้วก็ไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้ โลกใบนี้มีทั้ง 

ความสขุและความทกุขก์จ็รงิ แตค่วามสขุนัน้ เปน็เพยีงสขุ 
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ชั่วคราว และยังเป็นเหยื่อล่อให้คนเราติดอยู่ ในทุกข์อีก 

ตา่งหาก ดงันัน้แกน่แท้ๆ 	ของชวีติจงึไมม่อีะไรยิง่ใหญ ่

ไปกว่า	“จิต”

 การชำาระจิต รักษาจิต ให้สะอาด สว่าง และสงบ  

หมดสิ้นทั้งบาปและบุญเท่านั้น จึงไม่มีอะไรนำาดวงจิตไปสู่ 

ที่ใดๆ ได ้นัน่กห็มายถงึ “นพิพาน” อนัเปน็บรมสขุเทา่นัน้  

คือเป้าหมายของชีวิตอย่างแท้จริง

 หลวงปู่จึงได้มอบ เคล็ดปฏิบัติสมาธิ เพื่อให้ 

ลูกศิษย์และผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้นำามาอบรมและ 

รักษาจิตง่ายๆดังนี้…

 ท่านบอกว่า การนั่งสมาธินั้นขอให้ตั้งสติ ให้ 

แน่วแน่อยู่ภายในและพยายามควบคุมจิตอย่าให้หลงไป 

ในอารมณ์ที่เคยคิด เคยนึก เคยเกาะ เคยข้องมาแต่ก่อน  

โดยให้กำาหนดเอาปัจจุบันเป็นที่ตั้ง หลวงปู่หมายถึง  

สิง่ทีเ่กดิในปจัจบุนัขณะคอื	ลมหายใจเขา้	ลมหายใจออก	 

เท่านั้นคือปัจจุบัน.....อะไรที่ ไม่ ใช่ลมหายใจตอนนี้  

เรียกว่า อนาคต ซึ่งอนาคตจะยังมาไม่ถึงและเราก็อย่าไป 

คำานึงหา นอกจากนี้สิ่งใดที่ทำาล่วงมาแล้ว จะผิดหรือถูก 

ก็ล่วงมาแล้ว ไม่ต้องไปย้อนระลึกขึ้นมาเช่นเดียวกัน

 เมื่อใดที่พร้อมและตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิ หลวงปู ่

ท่านให้อธิษฐานจิตถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน และให้คิดว่า ขณะนี้เป็นเวลา 

ของการพักผ่อนจิตใจ และขอให้ประกอบจิตของตน 

ให้หยุดคิด หยุดนึก เรื่องอื่นๆ ให้ย้ำาจิตเสียว่า จิต 

กำาลังพัก… 

 ทา่นสรปุวา่การทำาสมาธนิัน้ สำาคญัทีส่ต ิซึง่หมายถงึ  

การที่สติเข้าไปควบคุมจิตอย่างใกล้ชิด จนสามารถระลึกรู้ 

หยั่งเข้าไปในจิต เพื่อให้จิตตั้งมั่นได้อย่างมั่นคงนั่นเอง…  

คนเรานั้น หากเพียงแต่สติเข้มแข็งเพียงอย่างเดียว จิตจะ 

สงบและคลายจากอารมณ์ต่างๆ ไปเอง ความปลอดโปร่ง  

ความสว่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แม้จะไม่สว่างเต็มที่  

แต่ก็จะมีเงาแห่งความสว่างปรากฏขึ้น เมื่อฝึกไปเรื่อยๆ  

ความสว่างก็จะชัดเจนขึ้น จิตก็จะไม่เศร้าหมอง เบิกบาน 

ผ่องแผ้ว และอิ่มเอมจนสัมผัสได้จากภายใน

 รูปที่	2 ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป  

เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวิเวก หรือ วัดบ้านปง ตำาบลอินขนิล  

อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เคยออกธุดงค์ 

ไปตามจังหวัดต่างๆ เพื่อแสวงหาโมกขธรรม และได้ม ี

โอกาสฝึกปฏิบัติธรรมและรับใช้ใกล้ชิด กับ พระอริยสงฆ์ 

หลายรูปเช่น หลวงปู่พรหม จิรปุญฺโญ หลวงปู่เทสก์  

เทสฺรังสี หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ  

ซึ่งทำาให้ท่านได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเป็น 

ลำาดับมา

 ธรรมะที่พระอาจารย์มักจะใช้ในการสนทนาธรรม 

กับประชาชนจำานวนมากที่เข้ามาปฏิบัติธรรมที่วัดอรัญญา 

วิเวกเสมอๆ ดังที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้ว คือ หลักการ 

มองดูตนเอง

 พระอาจารย์สอนว่า คนเราเมื่อเกิดมานั้น ใช่จะ 

เสยีสละละกเิลสใหห้มดไปไดง้า่ยๆ เพราะกเิลสทัง้หลายนัน้  

เขานอนเนื่องอยู่ ในจิตสันดานของพวกเรามาหลายต่อ 

หลายภพชาติแล้ว โดยเราก็ไม่สามารถที่จะแกะ ปล่อยวาง 

หรือลดละกิเลสออกไปได้หมด เราจึงพากันเวียนว่าย 

ตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน

 ดังนั้น เมื่อเราได้มีบุญอันเป็นเหตุปัจจัยให้ได้มี 

โอกาสเกิดเป็นมนุษย์ การที่จะขัดเกลากิเลสของเราก็ 

ขึ้นอยู่กับว่าในอดีตนั้นใครขัดเกลามาได้มากน้อยเท่าไร  

ใครขดัเกลาไดม้ากชาตนิีก้เิลสกเ็บาบาง ใครขดัเกลาไดน้อ้ย 

กิเลสก็จะชัดเจน บางคนไม่ ได้ขัดเกลามาเลยจิตก็จะ 

มืดมน บางคนมืดมนถึงขนาดไม่รู้ไม่เห็นความดีชั่ว

 ดังนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  

จงึทรงเปรยีบมนษุยเ์ราเหมอืนดอกบวัสีเ่หลา่ และใหท้กุคน 

เข้าใจธรรมชาติของจิตที่ประกอบด้วยกิเลสมากน้อย 

ต่างกันไปในแต่ละคน แต่ในเมื่อต้องมาอยู่ร่วมในสังคม 

เดียวกัน แต่ละคนจึงต้องหัดฝึกสติของตัวเองให้มากขึ้น  

จะได้ระลึกได้เร็วขึ้น ทันเหตุการณ์ที่มากระทบได้ในทันท ี  

สัมปชัญญะหรือตัวของปัญญาก็จะเกิดเร็วขึ้น ถูกต้อง  

ชัดเจนขึ้นเอง
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 แม้ว่าการเพ่งโทษตนเองนี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ 

พระอาจารย์เปลี่ยน ก็ขอให้เราท่านทุกคนฝึกหัดมอง 

ตนเอง ไมต่อ้งมองคนอืน่	หรอืมวัแต่ไปเพง่โทษคนอืน่	 

ท่านเปรียบเหมือนเราดูขนตา ขอบตาของตัวเราเอง เราม ี

ลูกตาที่มองทุกอย่างได้ชัดเจน แต่เรามองไม่เห็นว่าเรามี 

ขนตากี่เส้น ขนตายาวแค่ไหน 

 ดังนั้นทุกอย่างจึงต้องอาศัยการฝึก เราจึงต้อง 

ฝึกที่จะมองตนเอง ตักเตือนตนเอง เพื่อชำาระตนเอง  

แก้ไขตนเองเสียก่อน ที่จะไปจ้องมองเพ่งโทษคนอื่น และ 

เครื่องมือที่จะสำาคัญที่ฝึกให้เรามองตนเองอยู่ตลอดเวลา  

คือ การฝึกสตินั่นเอง

 เพราะสตนิัน้เอง จะไปเปน็เครือ่งมอืสำาคญัในการ 

เข้าไปถึงความรู้ ความเข้าใจตนเอง และเป็นตัวผลักดัน 

ให้เกิดการศึกษา พัฒนาตนเอง ปรับปรุงตนเอง ให้คิด ทำา  

พูด ในสิ่งที่ดี ในทุกกิจทุกประการอันจะสร้างความสุข  

ความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้นั้นอย่างไม่มีข้อสงสัย

 รูปที่	3 หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี แห่งสำานัก 

ปฏบิตักิรรมฐานวดัมเหยงค ์ตำาบลหนัตรา อำาเภอพระนครศรี 

อยุธยา 

 หลวงพ่อกล่าวว่า คำาว่า “รสพระธรรมย่อมชนะ 

รสทั้งปวง” นั้นเป็นพุทธพจน์ คือ พระพุทธองค์ทรง 

หมายถึง เราชิมรสอย่างอื่นไม่ว่า ทางตาเห็นภาพ ได้ยิน 

ได้ฟังเสียง ได้กลิ่นหอม หรือสัมผัสที่นิ่มนวล อย่างไร 

ก็ตามก็ยังไม่ ได้ความสุขที่แท้จริงกับคนเรา เพราะสิ่ง 

เหลา่นัน้ลว้นเปน็ความสขุทีจ่ะมคีวามรอ้นใจตามมา เพราะ 

เราจะอยากไดแ้ลว้อยากไดอ้กี เชน่ รสตา่งๆ เมือ่เราไดร้บัรส 

แลว้กต็อ้งการรบัประทานมากขึน้ไปอกี บอ่ยขึน้ไปอกี ดขีึน้ 

ไปอีก ทำาให้จิตของเราไม่สงบและมีความทะยานอยาก  

จงึไม่ใชค่วามสขุแท ้ทา่นถอืวา่เปน็สขุที่ไหม ้หรอืสกุ แตส่ขุ 

จากพระธรรมเป็นสุขที่เยือกเย็น คือเมื่อปฏิบัติแล้วทำาให้ 

จิตใจเราได้รับความเยือกเย็น ได้รับความสุขที่ลดละจาก 

กิเลสจึงเป็นความสุขที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้

 ส่วนคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ เป็นสุขนั้น  

หลวงพ่อกล่าวว่า การปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะปฏิบัติเท่าไรก็เกิด 

ปัญญาไม่ได้ เพราะว่าระลึกไม่ตรง หากเป็นเช่นนั้นผู้ฝึก 

ก็ได้เพียงสมาธิ หรือ ความสงบ ซึ่งเป็นเพียงแค่การข่ม 

กเิลสเทา่นัน้ ตราบใดทีย่งัมสีมาธอิยูก่จ็ะรูส้กึวา่ปลอดโปรง่  

ไม่มีโลภ โกรธหลง แต่ไม่ได้หมายถึงตัดกิเลสขาดและ 

หากสมาธิคลายลง ได้รับอารมณ์ก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาอีก  

ทำาบาปทำากรรมก็มีวิบากกรรมต่อไปไม่จบสิ้น ไม่พ้นทุกข ์ 

เพราะหากไม่ได้เกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงก็ถอน 

กิเลสออกจากจิตไม่ได้

 และคำาถามเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคล หลวงพ่อ 

ท่านได้ให้ข้อคิดว่า คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีวัตถุมงคล 

ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็เป็นเรื่องดี ไม่เสียหายอะไร  

แต่ถ้าเน้นมากเกินไปก็จะไม่เข้าสู่หลักธรรมที่แท้จริง และ 

เป็นแนวโน้มที่จะไม่ใฝ่ในการทำาความดี แต่จะใฝ่ต่อการ 

อ้อนวอนรอผลดลบันดาล

 ส่วนต้นเหตุของการดลบันดาลที่ เห็นกันนั้น  

ท่านว่าเกิดจากความดีของเราที่ ได้ทำาความดี มีกุศล 

เอาไว้แล้ว ส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาอารักษ์จะเป็น 

อุปกรณ์ของบุญได้สื่อมายังวัตถุมงคลให้ช่วยปกป้อง 

จากภัยอันตราย แต่ถ้าคนเราไม่มีบุญแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ ์

เหล่านี้ก็จะช่วยอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นขอให้เรามั่นใจใน 

หลักคำาสอนของพระพุทธเจ้าว่า บุญเกิดจากการกระทำา  

การกระทำาของเราเท่านั้นที่เราต้องให้ความสำาคัญ ดูแล 

ปฏบิตัิใหท้ำาความดอียา่งสดุความสามารถ เพือ่จะไดป้กปอ้ง 

คุ้มครองรักษาเราให้พ้นจากความไม่ดีหรืออันตรายทั้งปวง 

 รูปที่	4 หลวงปู่หลอด วัดใหม่เสนา ท่านกล่าวว่า  

การฝึกจิตให้มีกำาลัง ไม่ใช่ให้มันวิ่งเคลื่อนไหวเหมือนกับ 

การออกกำาลังกาย แต่ตรงกันข้าม คือ ทำาให้จิตมันหยุดนิ่ง  

ไม่คิดฟุ้งซ่านไปทางโลก ทำาให้จิตใจให้มันพักผ่อน เช่น  

เราทำาสมาธิกำาหนดรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก ก็ทำาให้จิต 

รูล้มหายใจเขา้ออกอยา่งเดยีวเทา่นัน้ จติกร็วมเปน็อนัเดยีว  

และมพีลงัพอทีจ่ะเอามาใชป้ระหตัประหารกเิลสออกจากจติ 

 เปรียบเหมือนเรามีมีดเล่มหนึ่งที่เราลับให้คม 

ดีแล้ว เราก็เอามีดไปฟันอิฐ ฟันไม้ ฟันหญ้าทั่วไป ถ้าฟัน 

ไม่เลือกอย่างนี้ มีดของเราก็จะหมดความคม เราจึงต้อง 
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ถนอมมีดและฟันแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ จิตก็เหมือนกัน 

ถ้าเราปล่อยจิตให้แล่นไปในสิ่งที่ไม่เป็นสารประโยชน์ก็ 

ไม่เกิดประโยชน์อะไร ที่สำาคัญจิตนั้น ถ้าไม่ได้พักผ่อน 

คิดแต่เรื่องทำามาหากิน เรื่องครอบครัว จิตก็ไม่มีความรู้ 

ความฉลาดในทางธรรม ไมเ่ขา้ใจคำาสัง่สอนของพระพทุธองค์ 

 ดังนั้น เราจึงควรบำารุงรักษาจิตให้มีศีล มีสมาธิ  

กำาหนดรู้ลมหายใจเข้าออก จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำาความสุข 

มาให้จริงๆ ฝึกจิต ข่มจิตไว้ได้เพียงใด ก็จะมีความสุข 

เพียงนั้น นอกจากนั้นคนเราต้องถึงพร้อมด้วยความไม่ 

ประมาท ระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลา เป็นทั้งสมถะ 

และวิปัสสนาอยู่ในตัวเดียวกัน แล้วจะมีปัญญาเห็นพระ 

นิพพานได้ในดวงจิตของเรานี้เอง

 ท่านที่สนใจและต้องการอ่านข้อธรรมจากพระ 

สุปฏิปันโนรูปอื่นๆ ในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่หลวงปู่สุภา  

หลวงปู่จันทร์โสม หลวงปู่สมชาย ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก  

พระอาจารย์ โพธิ์ หลวงพ่อคำาเขียน หลวงพ่อวิริยังค์  

และพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี  ขอให้ติดตามหาอ่านได้ใน 

หนังสือธรรมดาถามธรรมะตอบ โดยคุณสุทธิคุณ กองทอง  

สำานักพิมพ์ดีเอ็มจี
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ทวารหก	ศาสตร์แห่งการรู้เท่าทันตนเอง

	 ทันตแพทย์สม	สุจีรา	เขียน

	 จัดพิมพ์โดย	สำานักพิมพ์อมรินทร์

สุภกัญญา ชวนิชย์*

 

 ทวารหก ศาสตรแ์หง่การรูเ้ทา่ทนัตนเอง เปน็หนึง่ 

ในผลงานของ ทันตแพทย์สม สุจีรา นักวิชาการที่สนใจ 

และมุ่งแสวงหาความรู้ในศาสตร์หลายแขนง รวมถึงด้าน 

พระพุทธศาสนา

 ซึ่งคุณหมอได้เกริ่นไว้ว่า การกำาหนดสติเฝ้าดูสิ่ง 

ที่มากระทบทางทวารทั้งหกอันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย  

ใจ ด้วยการเฝ้าดูเฉยๆ ไม่ต้องไปทำาลายอะไร เพียงเท่านี้ 

ผสัสะทัง้หลายกจ็ะสลายไปตามธรรมชาต ิและนีค่อืยทุธวธิี 

ทางปญัญา….อนัเปน็หวัใจของการตดักรรม เพราะเมือ่เรา 

เฝ้าดูอย่างรู้ทันด้วยสติแล้ว กรรมใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้น  

กรรมเก่าก็จะร่อยหรอลงไปเรื่อยๆ

 และยังเปรียบว่า..ตัวเรานั้น เหมือนมนุษย์ 

หุ้มเกราะ และแม้ว่าเกราะนั้นจะทนทานต่อศาสตราวุธ  

แต่ก็มีจุดอ่อนที่สำาคัญอยู่หกจุด ซึ่งคือจุดเปิดของเสื้อ 

เกราะนั่นเอง ได้แก่ บริเวณดวงตา ใบหู จมูก ลิ้น กาย  

และใจ โดยเฉพาะในสามจุดแรก คือ ตา หู จมูก นั้น  

เราทุกคนจำาเป็นต้องเปิดไว้เพื่อรับรู้ความเป็นไปของโลก 

ภายนอก และเจ้าสามทางนี้เองเป็นช่องที่ทำาให้กรรมเก่า 

อาศัยเป็นสะพานเข้าไปทำาร้ายเรา โดยใช้แสง เสียง กลิ่น  

รสชาติ ส่งผลให้เกิดรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส  

และสิ่งเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายผ่านสมอง ก็จะเกิดความ 

รู้สึกนึกคิดตามมา และเมื่อจิตเข้ามารับรู้อารมณ์ในใจ  

ผลกรรมก็จะเริ่มส่งผล ดังนั้นขั้นตอนสำาคัญที่สุด คือ  

เราต้องจับจิตให้ได้ ควบคุมจิตให้ได้ก่อนที่จะเข้ามารับรู้ 

อารมณ์หรือถ้าพลาดก็ต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีสต ิ  

เมื่อใดที่เราทำาได้สำาเร็จ เมื่อนั้นกรรมเก่าก็จะทำาอะไรเรา 

ไม่ ได้ ผู้มีสติที่รับรู้ เต็มร้อยจะหมดกรรมโดยสิ้นเชิง  

นั่นก็คือการบรรลุอรหันต์นั่นเอง 

 มีประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งในหนังสือ 

เล่มนี้ คือ ความแตกต่างระหว่างเพศนั้นเป็นอะไรที่สร้าง 

ความลำาบากในการป้องกันกรรมเก่าด้วยเหมือนกัน เพราะ 

เพศหญิงนั้น มีทวารทั้งหกที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่า 

เพศชายถึงประมาณสามเท่าตัว เช่น ผู้หญิงจะมีดวงตาที่ 

มองเห็นสีสันได้ถึง 200 เฉดสี ขณะที่ผู้ชายมองเห็น 

ได้ไม่ถึง 70 เฉดสี และผู้หญิงสามารถมองไปด้านข้างได้ 

โดยไม่ต้องหันศีรษะเพราะดวงตาเคลื่อนตัวได้โดยอิสระ 

มากกว่า หูของผู้หญิงก็สามารถแยกแยะเสียงต่างๆ ได้ 

มากกว่าผู้ชาย จึงสามารถตื่นขึ้นมาได้ทันทีที่ได้ยินเสียง 

ลูกร้องเพียงครั้งเดียว จมูกก็มีความไวต่อกลิ่นมากกว่า 

ผู้ชายถึง 3 เท่า การทำางานของสมองก็เช่นกัน ผู้ชายจะใช้ 

*รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ รักษาการ ผู้อำานวยการสำานักการคลังและทรัพย์สิน 

  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
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สมองซีกซ้ายซึ่งเป็นสมองส่วนของเหตุผลเป็นใหญ่ แต่ 

ผู้หญิงจะใช้สมองซีกขวาซึ่งเป็นส่วนของอารมณ์มากกว่า  

ผู้หญิงจึงสะเทือนใจกับสิ่งที่มากระทบมากกว่า

 เมื่อเราทราบว่าทวารทั้ งหกนี้จะเป็นทางที่  

วิบากกรรมส่งผลเข้าไปยังเพศหญิงได้มากกว่า จึงต้อง 

เข้าใจว่าการเอาชนะกรรมของเพศหญิงนั้น ต้องใช้กำาลัง 

ของสมาธจิติ กำาลงัของสตสิงูกวา่เพศชาย แตธ่รรมชาตนิัน้ 

ยุติธรรมเสมอ ธรรมชาติสร้างผู้หญิงให้ไวต่อความรู้สึก  

รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสก็จริง แต่ก็มอบความอดทนให้ม ี

มากกว่าผู้ชาย มีงานวิจัยพบว่า ระดับความปวดสูงสุดของ 

ผู้หญิงในขณะคลอดบุตร ถ้าเกิดกับผู้ชายจะมีผู้ชาย 

อย่างน้อยสองในห้าคนขาดใจตาย เพราะความอดทนทั้ง 

ทางร่างกายและจิตใจของผู้ชายนั้นต่ำามาก อีกทั้งอิทธิพล 

ของฮอร์โมนเทสทอสเทอโรน ทำาให้ผู้ชายพร้อมที่จะใช้ 

ความรุนแรง ในขณะที่ฮอร์โมนเอสโทรเจน และโปรเจส- 

เทอโรนที่มีในผู้หญิงเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนโยนทำาให้ 

ผู้หญิงพร้อมที่จะประนีประนอม ดังนั้นถ้าวิทยาศาสตร์ 

เข้าหาพุทธปรัชญาสักนิด การมองพฤติกรรมของผู้หญิง 

ผู้ชายนั้นไม่ ใช่มาจากสิ่งแวดล้อมอย่างที่ชาวตะวันตก 

เข้าใจ เพราะแม้จะอยู่ ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันผู้ชายกับ 

ผู้หญิงก็จะสนองต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างมากมาย 

ของทวารทั้งหกนั่นเอง

 ซึ่งถ้าเราเข้าใจทวารทั้งหกอย่างถูกต้องและ 

รู้ทันแล้ว จะช่วยเสริมให้เราเข้าใจจุดเริ่มต้นของกรรมได ้  

โดยทันตแพทย์สม สุจีรา ได้อธิบายถึงทวารต่างๆ ทั้งหก  

ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ดังนี้

 “ตา” ในบรรดาทวารทั้งหกนั้น ตาเป็นอวัยวะ 

ที่ถูกใช้มากที่สุดและเสื่อมเร็วที่สุดด้วย อย่างไรก็ตาม 

ประสาทตาของคนเรานั้นก็มีข้อจำากัดในการมองเห็น 

อยู่มาก ในทางวิทยาศาสตร์บอกว่า ตาของคนเรามองเห็น 

ความจริงได้ เพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้น ภาพปัจจุบัน 

ที่ตาเรามองเห็น เป็นเพียงฉากหนึ่งที่ขอบเขตประสาท 

สัมผัสเราสามารถรับรู้ได้ เพียงแค่ทวารตาทวารเดียวก็ 

ทำาให้เรารับรู้สภาพความจริงของจักรวาลผิดไปอย่าง 

มหาศาล แต่แม้ว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้จะไม่ ใช่ความจริง 

ของโลก สัญญาความจำาที่ได้จากจักษุสัมผัสก็มีมากที่สุด 

อยู่ดี และเป็นทวารที่สร้างกรรมใหม่ให้กับเราเป็นอันดับ 

หนึ่ง เมื่อเทียบกับทวารทางกายภาพอื่นๆ อย่างไรก็ตาม 

เพราะธรรมชาติทราบดีว่า เวทนาที่เกิดจากตานั้นไวที่สุด  

รุนแรงที่สุด ธรรมชาติจึงมอบสิ่งปิดกั้นทวารนี้มาให้กับ 

มนุษย์ด้วย คือ ในขณะที่เราเห็นภาพที่ไม่น่าดู เพียงเรา 

หลับตา ทวารก็จะถูกปิดลงทันที

 “หู” ท่านเคยได้ยินคำาเปรียบเปรยว่า “หลงจน 

ไม่ลืมหูลืมตา” หรือ “หูตาสว่าง” นั่นเป็นเพราะโบราณ 

เชื่อว่า ตากับหูเป็นทวารที่สำาคัญพอๆ กัน และเป็น 

อวัยวะสองอย่างแรกที่กระตุ้นเวทนาได้รวดเร็วและรุนแรง 

ที่สุด แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีสติสัมปชัญญะครบถ้วน 

ในสองทวารนี้ โมหะก็จะเข้าครอบงำาไม่ได้ จริงๆ แล้ว  

ประสทิธภิาพของหขูองคนเรา ก็ไมต่า่งไปจาก ประสทิธภิาพ 

ของตา และเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นๆ เช่น แมว หรือ 

ปลาโลมา ก็ล้วนแต่ได้ยินเสียงได้มากกว่าคนเราหลายเท่า 

ท่านผู้เขียนได้อธิบายเชื่อมโยงว่าสิ่งที่ประสาทหูได้รับ คือ  

เสียง ซึ่งกรณีเสียงของคนเรานั้น น้ำาเสียงเป็นเรื่องของ 

จติวญิญาณและความรูส้กึทีอ่อกมาจากจติใตส้ำานกึ น้ำาเสยีง 

จึงสามารถสะท้อนนามธรรมออกมาจากจิตได้เช่นเดียวกับ 

ที่แสดงออกทางแววตา

 “จมูก” กลิ่นเป็นสัมผัสที่รุนแรงและใกล้ชิด 

กว่ารูปและเสียง เพราะรูปเป็นเพียงคลื่นแสงสีและเสียง 

เป็นเพียงการสั่นสะเทือนของอากาศ แต่กลิ่นนั้นเป็น 

โมเลกุลที่กระทบกับจมูกโดยตรง คนเราจึงมีสภาวะที่ชิน 

ต่อกลิ่นได้เร็วมาก ภายในสองสามวินาทีหลังจากได้กลิ่น  

จะมีความชินต่อกลิ่นเกิดขึ้นถึงห้าสิบเปอร์เซนต์ ดังนั้น 

ในบรรดาสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลาย กลิ่น 

จึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการกระตุ้นได้มากที่สุด ทั้งนี้ 

การได้กลิ่นจะมีผลกระทบแตกต่างกันไปตามประสบการณ ์

ในแต่ละคน เช่น กลิ่นยาดมบางอย่างที่คุณยายใช้เป็น 

ประจำา วันไหนได้กลิ่นยานั้น เราจะนึกถึงคุณยายทันที  

ความรู้สึกเก่าๆ ที่เคยผูกพันกับคุณยายก็จะผุดขึ้นมา  

เป็นต้น
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 ประการสำาคัญ จมูกนี้เอง เป็นอวัยวะที่สัมพันธ ์

กับการหายใจและเป็นอวัยวะสำาคัญที่จะสร้างพลังแห่งสต ิ

ให้กับเราด้วย นั่นก็คือ ลมหายใจเข้า-ออก ลมหายใจที่ 

ไหลเข้าออกผ่านรูจมูกนี้เอง สามารถนำามาใช้ในการ 

กำาหนดสติและระงับโทสะได้เป็นอย่างดี

 “ลิ้น” เป็นทวารเดียวที่รับผัสสะทางรูปธรรม  

ก่อนที่รูปธรรมนั้นจะเข้าสู่ร่างกาย สุขเวทนาที่ได้จากลิ้น 

จึงเป็นสุขที่สัมผัสได้ ไม่ใช่ความสุขนามธรรมเหมือนกับ  

ความสวยงาม ความหอม ความไพเราะ หรือ ความอ่อนนุ่ม  

ดังเช่นสัมผัสได้จากทวารอื่น ดังนั้น ลิ้นจึงเป็นทวารที่ 

ให้คุณให้โทษแก่ร่างกายโดยตรง ผลแห่งวิบากกรรมจึงส่ง 

โดยตรงไปยังร่างกาย เป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จนถึงสิ้น 

อายุขัยตามธรรมชาติเลยทีเดียว เช่น คนที่บริโภคไม่สมดุล  

จึงมีโรคร้ายตามมามากมาย เช่น มะเร็ง เบาหวาน เป็นต้น 

 “กาย” มนุษย์เรารู้ความลับเรื่องกายสัมผัส 

มานานแล้ว โดยจะเห็นได้ว่ามีศาสตร์หลายแขนงมีพื้นฐาน 

มาจากการใช้กายเป็นเครื่องฝึกสติ เช่น โยคะ ยูโด ไทเก๊ก  

และผัสสะแห่งทวารกายนี้เองมีน้ำาหนักและความรุนแรง 

ก่อให้เกิดเวทนามากกว่าทวารอื่นๆ แต่จะไม่ลงลึก เช่น  

เมื่อถูกมีดบาดกายกับการเห็นภาพบาดตา การถูกมีดบาด 

จะเจ็บปวดกว่า แต่ทุกขเวทนากายนั้นเมื่อบาดแผลหาย 

เวทนากห็มด ตา่งกบัทกุขเวทนาทางใจเมือ่เหน็ภาพบาดตา 

จะลงลึกไปถึงจิตใจ และไม่หายง่ายๆ …และด้วยเหตุผล 

ตามธรรมชาติที่ว่า สุขเวทนาทางกายนั้นจะกระตุ้นกิเลส 

ตัณหายิ่งกว่าสุขเวทนาทางทวารอื่นนี้เอง พระพุทธองค์ 

จึงทรงกำาหนดห้ามพระภิกษุแตะต้องสตรีเพศโดยเด็ดขาด  

แต่ยอมให้รับสัมผัสทางตา หู จมูกได้

 นอกจากนี้แล้ว กายสัมผัสยังเป็นเพียงหนึ่งเดียว 

ที่ทำาให้เราคิดว่า สรรพสิ่งมีอยู่จริง เพราะกายสัมผัสนั้น 

จะถูกแปลผลด้วยจิต มีกรณีศึกษาในคนไข้ที่ตัดแขนหรือ 

ขาทิ้งไปกะทันหัน คนไข้คนนั้นยังรู้สึกว่าแขนขาติดอยู่กับ 

ตัวเขาเหมือนเดิมอีกนานนับเดือน ความรู้สึกดังกล่าวอยู่ 

ในระดับจิตใต้สำานึกนั่นเอง และในส่วนของวิบากกรรม 

ก็เช่นกัน…ทวารกายเป็นทวารที่ตัดผัสสะได้ยากที่สุด  

แม้แต่พระอรหันต์ซึ่งสามารถตัดขาดเวทนาจาก ตา หู  

จมูก ลิ้นได้ แต่ก็ไม่สามารถตัดเวทนาจากกายได้ พระ 

อรหันต์จึงยังคงรับรู้ความสุขและความทุกข์ทางกายซึ่ง 

เป็นผลของวิบากกรรมไปตลอดจนกว่าจะดับขันธ์

 “ใจ” เปน็ความล้ำาลกึ ซบัซอ้นและศกึษายากทีส่ดุ  

เพราะเมื่อเสียชีวิตไปแล้ว ทวารทางกายภาพทั้งห้า คือ  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวมสมองด้วย) จะถูกปิด 

หมดสภาพลงไปทันที เหลือเพียงทวารเดียวที่เปิดให้จุติ 

จิตผุดเข้ามา คือ ทวารใจ หรือ จิต นี้เอง

 จิตของเรานั้นจะเก็บอารมณ์ ความรู้สึก กิเลส  

ตัณหาไว้มากมายเพื่อเข้าไปสู่รูปธรรมใหม่ สมองใหม่และ 

ทวารทั้งหกในการรับผัสสะใหม่เข้ามา เด็กแรกเกิดจึง 

สมองว่างเปล่า แต่เนื่องจากพลังของกรรมเก่าที่ซ่อนอยู่ 

ในจิตใต้สำานึกนั้นเองทำาให้เกิดปฏิกิริยาที่ตอบรับต่อผัสสะ 

ที่ผ่านมาทางทวารทั้งหกต่างกัน พลังตัวนี้เองที่ทำาให้ชีวิต 

ของคนเราเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรม

 เมื่อทราบดังนี้แล้วจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทวาร 

ของรา่งกายทีส่กดัไดย้ากทีส่ดุคอื ทวารทีห่ก คอื ใจนัน่เอง  

เพราะเวทนา ตัณหา อุปาทานที่เกิดจากทวารนี้เริ่มต้นจาก 

นามธรรมล้วนๆ และรับผัสสะได้ตรงๆ โดยไม่ต้องผ่าน 

ทวารอืน่ ดงันัน้การสกดัเวทนาที่ใจจงึตอ้งใชส้ตสิมัปชญัญะ 

ในระดับสูงเท่านั้น

 สรปุวา่	ตราบใดทีเ่ราเปดิทวารทัง้หกรบัผสัสะอยู	่ 

จิตจะไม่มีทางเป็นอิสระเลย	แต่ท่านผู้เขียนได้ศึกษา 

และแนะนำาว่า	 การปิดทวารนั้น	 ทำาได้โดยการฝึก 

ความไวของสติ	ฝึกให้สตินิ่ง	และเฝ้าดูผัสสะทุกอย่าง	 

เฝ้าดูความคิดด้วยใจที่เป็นกลาง	 เมื่อสติกำาหนดได้ 

ละเอียดและไวขึ้นไวขึ้น	ก็จะเห็นการแตกดับเร็วขึ้น	 

และพบว่าสรรพสิ่ง	เกิด-ดับ	อยู่ตลอด	และจะเข้าใจ 

หลักไตรลักษณ์	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตา

 อย่างไรก็ตามอันที่จริงแล้วทวารทั้งหกนี้ไม่ ใช่ 

มีไว้เพื่อก่อทุกข์อย่างเดียว แต่ในทางกลับกันหากเรารู้จัก 

ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาการพัฒนา เราย่อมใช้ประโยชน์ 

ได้ถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นกัน
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 ทุกความรู้สึกมีจุดเริ่มต้น หากเรารู้ทันทวาร 

ทั้งหกได้ ชีวิตก็จะเบาสบาย สุขสงบ สดชื่น ธรรมะที่แท้ 

ไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่อยู่ที่ทวารทั้งหกนี้เอง ท่านผู้ใดสนใจ 

จะทราบเนื้อหาอย่างละเอียดสามารถหาอ่านได้จาก 

หนงัสอื ทวารหก ศาสตรแ์หง่การรูเ้ทา่ทนัตนเอง พมิพแ์ละ 

จัดจำาหน่ายโดย สำานักพิมพ์อมรินทร์ ในปี 2550



ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

ในนาม_____________________________________________________________________(ระบุช่ือองค์กร)

เลขที่___________หมู่ที่________ตรอก/ซอย__________________________ถนน_____________________

แขวง/ตำาบล________________________เขต/อำาเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________โทรสาร_______________อีเมล์_______________

การออกใบเสร็จรับเงิน	 p	ต้องการ	 p	ไม่ต้องการ

ออกใบเสร็จในนาม________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

สำ�หรับสม�ชิก

	 p	สมาชิกใหม่	 p	ต่ออายุสมาชิก

	 				ต้ังแต่ปีท่ี______ฉบับท่ี______เดือน________________________พ.ศ.________ระยะเวลา_____ปี

อัตราค่าสมาชิก	:	1	ปี	2	ฉบับ	เป็นเงิน	240	บาท

ก�รชำ�ระค่�สม�ชิก

	 p	ธนาณัติ	 p	ตั๋วแลกเงิน	 p	เงินสด

	 				จำานวนเงิน_____________บาท	(_________________________________________)

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

ส่งที่ สำ�นักหอสมุดกล�ง

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

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

(วงเล็บมุมซองด้านขวา	“สมาชิกวารสาร	EAU”)

ประสานการสมัครสมาชิก	:	อรพินท์	ลูกอินทร์

	 	 	 สำานักหอสมุดกลาง	โทร	:	0-2577-1028	#	377

ใบสมัคร
สมาชิกวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย





นโยบ�ยก�รจัดพิมพ์
	 วารสาร	EAU	Heritage	เปน็วารสารราย	6	เดอืน	มหาวทิยาลยั	

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง	ๆ	ด้าน	

สงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การศกึษาคน้ควา้	

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา	นักวิจัย	คณาจารย์	ตลอดจนนักวิชาการ	

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน	

ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน	 และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ	

ด้านต่าง	ๆ

บทคว�มที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
	 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ	

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	หรือภาษาต่างประเทศอื่น		

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย	

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์	 และต้องเป็น	

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ระหว่างการ	

พิจารณาในวารสารอื่น	ๆ	(การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ	

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

ก�รเตรียมต้นฉบับ
	 ตน้ฉบบัทีเ่สนอเพือ่พจิารณาลงตพีมิพ	์ตอ้งมรีปูแบบดงัตอ่ไปนี	้

1.	พิมพ์ด้วยกระดาษ	A4	ความยาวประมาณ	6-10	หน้า

2.	รปูแบบตวัอกัษรใหใ้ช	้Angsana	new	ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ		

		และขนาดของตวัอกัษร	หากเปน็ชือ่เรีอ่งใชต้วัอกัษรขนาด	20	หวัขอ้	

	 	ตา่ง	ๆ 	ใชต้วัอกัษรขนาด	16	และสว่นเนือ้หาทัว้ไปใชต้วัอกัษรขนาด	15	

3.	รูปแบบการจัดหน้า	และจัดแนวข้อความชิดซ้าย	(ไม่ต้องปรับขวา)	

4.	เขียนชื่อ	ตำาแหน่ง	สถานที่ทำางานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน		

	 	 โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5.	แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ		

	 	 โดยกำาหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ	A4		

	 	พร้อมทั้งกำาหนดคำาสำาคัญ	(key	words)	ไม่เกิน	6	คำา

6.	แยกไฟล์ตาราง	 รูปภาพ	ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ	และส่งมา	

	 	พร้อมกับไฟล์บทความ

ก�รอ้�งอิงและก�รเขียนเอกส�รอ้�งอิง
	 ในกรณทีีผู่เ้ขยีนตอ้งการระบแุหลง่ทีม่าของขอ้มลูในเนือ้เรือ่ง		

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี	(APA)	โดยระบุชื่อผู้แต่ง	ปีพิมพ์	และ	

เลขหนา้ทีข่อ้มลูปรากฎอยู่	(ชือ่	นามสกลุ,	ปพีมิพ,์	เลขหนา้)	ตวัอยา่งเชน่	

	 (ธวัชชัย	สันติวงษ์,	2540,	หน้า	142)

	 (Fuchs,	2004,	p.	21)

	 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม	ให้ใช้ระบบการอ้างอิง	

แบบ	APA	ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง	มีดังนี้
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